
Dni So snow ca bę dą w tym ro ku
szcze gól nie dłu gie – po trwa ją
od 1 do 9 czerw ca. W tych dniach
na te re nie mia sta od bę dzie się
sze reg im prez dla dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych. Na wszyst kie
ser decz nie za pra sza Pre zy dent
So snow ca Ka zi mierz Gór ski.

Wiel ka Ma chi na ru sza już 1
czerw ca. Kon cer ty, im pre zy ple -
ne ro we, naj lep sze spek ta kle te -
atral ne dla dzie ci, kon kur sy pla -
stycz ne z su per na gro da mi,
spor ty eks tre mal ne i nie kon wen -
cjo nal ne to tyl ko nie któ re
z atrak cji ja kie cze ka ją na Was
w Par ku Sie lec kim i nie tyl ko.
Na wnio sek miesz kań ców głów -
na część ob cho dów Dni Mia sta

po wró ci do Par ku Sie lec kie -
go. – Do tar ły do nas uwa gi
świad czą ce o tym, że to miej sce
bar dziej przy ję ło się w świa do -
mo ści so sno wi czan ja ko zwią -
za ne z im pre zą. Na na szą de cy -
zję wpły nę ło tak że, za pla no wa -
ne na 3 czerw ca, otwar cie no wej
Sa li Kon cer to wej przy uli cy Wa -
wel – po wie dzia ła zastępca
prezydenta So snow ca, Agniesz -
ka Cze chow ska -Ko peć.

Dni So snow ca ko ja rzo ne są
przede wszyst kim z kon cer ta mi
na wol nym po wie trzu. Nie za -
brak nie gwiazd z pierw szych
miejsc ogól no pol skich list
prze bo jów, ale po ja wią się tak -
że lo kal ni ar ty ści sce ny nie za -

leż nej. Od 7 do 9 czerw ca za -
pra sza my na sza lo ny ko laż
dźwię ków…

Folk, reg gae, mu zy ka klu bo -
wa, hip -hop. Każ dy znaj dzie
swo je ryt my. 7 czerw ca na sce nie
w Par ku Sie lec kim cze ka ją
na Was klu bo wo -gó ral skie kli -
ma ty. Za gra ją Ani ma tors, Co ol
Kids of De ath, a gwiaz dą wie -
czo ru bę dzie Za ko po wer. Dzień
póź niej za gra ją zdo byw czy ni te -
go rocz nych Fry de ry ków Me la
Ko te luk, a tak że To mek Ma ko -
wiec ki i ame ry kań ska wo ka list -
ka Ry kar da Pa ra sol.

9 czerw ca za gra ją cha ry zma -
tycz ny Bas Taj pan i słyn na fol ko -
wa Ka pe la ze Wsi War sza wa.

Za pra sza my tak że na kon -
cer ty, któ re od bę dą się w Sa li
Kon cer to wej przy Ze spo le
Szkół Mu zycz nych 4 i 5 czerw -
ca. 4 czerw ca wy stą pi for ma cja
wo kal na Ter cja Pi kar dyj ska.
Po czą tek godz. 19.00. Na to -
miast 5 czerw ca kon cert ze spo -
łów dzia ła ją cych w Miej skim
Klu bie im. J. Kie pu ry  - Ener ge -
tycz nym Cen trum Kul tu ry oraz
„Ener gy Ban du” – or kie stry
mu zy ki roz ryw ko wej Miej skie -
go Klu bu pod dyr. ar ty stycz ną
Ka si Pia sec kiej. Po czą tek
godz. 17.00. 

Po nad to 9 czerw ca za pla no -
wa no „Dzień Otwar ty Sa li Kon -
cer to wej”, pod czas któ re go moż -
na bę dzie zwie dzić za ple cze tech -
nicz ne obiek tu i gar de ro by. KP
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Lada chwila rozpocznie się
przebudowa ul. Będzińskiej
wraz z sygnalizacją
świetlną. W Urzędzie
Miejskim podpisano umowę
z firmą Skanska. Prace mają
potrwać do połowy 2014
roku. To nie koniec dobrych
wiadomości.
Na przebudowę Będzińskiej
Sosnowiec otrzyma
w sumie aż 14,4 mln zł
unijnej dotacji! 4

Prezydent zaprasza
Po roku przerwy Dni Sosnowca wracają
do Parku Sieleckiego. Wsłuchaliśmy się
w głosy mieszkańców, dla których Święto
Miasta nierozerwalnie kojarzy się z imprezami
w Parku. Ponadto za kilka dni otwarta
zostanie Sala Koncertowa przy Szkole
Muzycznej, która także znajduje się w Parku
Sieleckim, dlatego też postanowiliśmy
połączyć tę uroczystą dla miasta chwilę
z Dniami Sosnowca, które w tym roku będą
trwały wyjątkowo długo. Już od 1 czerwca na mieszkańców czekać będzie
moc atrakcji. Świętować będzie można w wielu miejscach miasta, ale
oczywiście główne imprezy, a więc koncerty plenerowe odbędą się
na scenie w Parku. Oferta jest zróżnicowana, liczymy, że każdy znajdzie coś
dla siebie. Serdecznie zapraszam także na koncerty do Sali Koncertowej,
jak również na Dzień Otwarty. 9 czerwca każdy będzie mógł poznać obiekt
„od kuchni”, zobaczyć jak piękny, nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt
powstał w naszym mieście. Raz jeszcze serdecznie zapraszam i życzę wielu
niezapomnianych wrażeń i świetnej zabawy.

Kazimierz Górski Prezydent Sosnowca 

Kurier
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DNI SOSNOWCA 2013 - PARK SIELECKI
7 CZERWCA - ANIMATORS, COOL KIDS OF DEATH, ZAKOPOWER | 8 CZERWCA - MELA KOTELUK, TOMEK MAKOWIECKI, RYKARDA PARASOL 

9 CZERWCA - FAIR WEATHER FRIENDS, BAS TAJPAN, KAPELA ZE WSI WARSZAWA



1753 te go rocz nych ab sol wen tów so sno wiec kich szkół
przez pra wie ca ły mie siąc zma gało się zeg za mi nem doj -
rza ło ści. Ma tu rzy ści pierw szy ar kusz eg za mi na cyj ny zję -
zy ka pol skie go ode bra li ran kiem, 7 ma ja, a ostat nie eg -
za mi ny za koń czy li do pie ro 28 ma ja. Wy ni ki ma tu ral ne,
bę dą ce obec nie prze pust ką na stu dia dzien ne, bez ko -
niecz no ści zda wa nia eg za mi nów wstęp nych, bę dą zna ne
podko niec czerw ca. 

– Od stud niów ki, czy li po 1 lu tym, za czę ła się ostra
na uka – przy zna je Piotr Wi li sow ski, uczeń II Li ceum
Ogól no kształ cą ce go Emi lii Pla ter w So snow -
cu. – Wpraw dzie no ca mi nie za ku wa łem, ale wiem, że
nie któ rzy za ry wa li no ce – do da je ma tu rzy sta, któ ry ja ko
je dy ny w szko le pi sał eg za min pi sem ny z ję zy ka ro syj -
skie go napo zio mie pod sta wo wym. – Wy bie ram się nafi -
lo lo gię an giel ską z ję zy kiem chiń skim i za mie rzam stu -
dio wać naUni wer sy te cie Ślą skim wSo snow cu. Ję zyk ro -
syj ski wy bra łem po to, by spraw dzić, ile się na uczy łem
wszko le – do da je. 

Te go rocz ni ma tu rzy ści przy zna ją, że ma tu ra nie by ła
szcze gól nie trud na. Napo zio mie pod sta wo wym, za rów -
no z ję zy ka pol skie go, jak i obec nie obo wiąz ko wej ma -
te ma ty ki, nic ich nie za sko czy ło. Pew ne trud no ści po ja -
wi ły się do pie ro na „roz sze rze niach” z po szcze gól nych
przed mio tów. 

Or ga ni za cja ma tu ry przy po mi na obec nie skom pli -
ko wa ną pro ce du rę lo gi stycz ną. i ol brzy mie przed się -
wzię cie or ga ni za cyj ne. Wszyst kie pro ce du ry mu szą zo -
stać do peł nio ne, ado ku men ty skru pu lat nie ido kład nie
wy peł nio ne. Ucznio wie zda ją obo wiąz ko wo trzy przed -
mio ty: ję zyk pol ski, ma te ma ty kę i ję zyk ob cy. Do te go

do cho dzą przed mio ty do dat ko we. Mak sy mal nie moż -
nazda wać sześć do dat ko wych przed mio tów. – Wtej ca -
łej pro ce du rze za czy na my cza sa mi za tra cać ucznia, bo
je ste śmy szcze gól nie sku pie ni na or ga ni za cji ca łe go
przed się wzię cia. Tym cza sem i tak w ar ku szach eg za -
mi na cyj nych po ja wia ją się nie ste ty błę dy, nie ści sło ści,
któ re ab so lut nie nie po win ny mieć miej sca, a któ re do -
dat ko wo stre su ją uczniów. Ma tu ra to wciąż ol brzy mie
prze ży cie – przy zna je Do ro ta Lesz czyń ska, dy rek tor -
ka II LO. 

W „Pla ter” do eg za mi nu doj rza ło ści przy stą pi ło 127
te go rocz nych ma tu rzy stów i48 ab sol wen tów, któ rzy chcą
pod wyż szyć wy nik z po przed niej ma tu ry lub zdać do -
dat ko we przed mio ty. Spo ro osób wy bie ra bio lo gię, che -
mię, wos lub ma te ma ty kę. Nie licz ni hi sto rię sztu ki, hi sto -
rię mu zy ki, fi lo zo fię czy ła ci nę. Wca łym So snow cu tyl -
ko jed nak oso ba wy bra ła fi lo zo fię, sie dem hi sto rię sztu -
ki, a 43 oso by in for ma ty kę. Naj lep si, czy li ci, któ rzy
naświa dec twach ma tu ral nych bę dą mie li wy ni ki oscy lu -
ją ce w gra ni cach 100 pro cent z po szcze gól nych przed -
mio tów (i roz sze rzeń), do sta ną się na naj bar dziej pre sti -
żo we kie run ki. 

Wciąż naj więk szym wzię ciem wśród ab sol wen tów
li ce ów ogól no kształ cą cych cie szą się me dy cy na, far -
ma cja, eko no mia, pra wo, a ostat nio co raz czę ściej kie -
run ki ści słe. 

Eg za min ma tu ral ny po zwa la ją do brze zdać: wie dza
iod por ność nastres. Za ka za ne jest wno sze nie dosa li eg -
za mi na cyj nej na po jów, ka na pek, czy ma sko tek naszczę -
ście. Nawy bra ne przed mio ty moż naza brać je dy nie do -
dat ko wo li nij kę i kal ku la tor. Nie któ rzy wciąż pa mię ta ją
oprze są dach. – Postud niów ce nie moż naob ciąć wło sów,
bo wraz zni mi ob ci nasię wie dzę – przy po mi naPiotr Wi -
li sow ski. – Ja w to jed nak nie wie rzę i wło sy ob cią łem.
Nie któ rzy wo le li nie ry zy ko wać – stwier dził. 

W„Pla ter” wtym ro ku szkol nym19 ma tu rzy stów za -
słu ży ło naświa dec twa zczer wo nym pa skiem. Wy ma ga -
naśred nia to4.75. Awięk szość ze „zło tej” dzie więt nast -
ki mo że się po chwa lić śred nią po wy żej 5.0. – Na si
ucznio wie co ro ku na bar dzo wy so kim po zio mie zda ją
ma tu rę. Mam na dzie ję, że iwtym ro ku wy ni ki bę dą bar -
dzo do bre – stwier dzi ła Do ro ta Lesz czyń ska. sk

Po nad dwa ty sią ce osób przy stą pi ło w mie ście do ma tu ry

Pierw szy ta ki eg za min 
Program Dni
Sosnowca 2013

1 czerwca 2013 roku.
11: 00  „Alicja w krainie czarów”
Lewis Carroll w Teatrze Zagłębia
16: 00  „Szewczyk Dratewka” Maria
Kownacka w Teatrze Zagłębia
10: 00 – 16: 00 Dzień Dziecka
na Górce Środulskiej
2 czerwca 2013 roku.
16: 00 Koziołek Matołek w Zamku
Sieleckim
18: 00 „Szalone nożyczki” Paul
Portner (Teatr z Bielska) w Teatrze
Zagłębia
10: 00 Dzień Dziecka na Górce
Środulskiej
3 czerwca 2013 roku
18: 00 Uroczysty koncert galowy
na otwarcie Sali Koncertowej
przy Zespole Szkół Muzycznych.
4 czerwca 2013 roku
10: 00 „Niesamowite przygody
Robaczka Kłaczka” R. Dorosławski
(Teatr z Częstochowy) w Teatrze
Zagłębia
16: 00 „Czarujące zakątki
Miasta” – konkurs plastyczny
w klubie Maczki
19: 00 Koncert Formacji wokalnej
Tercja pikardyjska w Sali Koncertowej
przy Zespole Szkół Muzycznych
5 czerwca 2013 roku

9: 30 i 11: 00 „Niesamowite przygody
Robaczka Kłaczka” R. Dorosławski
(Teatr z Częstochowy) przy Teatrze
Zagłębia
10: 00 „Koziołek Matołek i jego
przygody” w klubie Maczki
17: 00 Koncert zespołów działających
w Miejskim Klubie im. J.
Kiepury – Energetycznym Centrum
Kultury oraz „Energy
Bandu” – orkiestry muzyki
rozrywkowej Miejskiego Klubu,
pod dyr. artystyczną Kasi Piaseckiej
w Sali Koncertowej przy Zespole
Szkół Muzycznych
18: 00 Koncert zespołu „Brzoska
i Gawroński” w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Sosnowcu
6 czerwca 2013 roku
9: 30 i 11: 00 „Niesamowite przygody
Robaczka Kłaczka” R. Dorosławski
(Teatr z Częstochowy) w Teatrze
Zagłębia
10: 00 Sosnowiec moje
miasto” – Finał XVI edycji konkursu
„Sosnowiec Moje Miasto” o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Muzeum w Sosnowcu.
18: 00 Występ kabaretu „Jurki”
w klubie Maczki
7 czerwca 2013 roku
10: 00 „Królewna Śnieżka” wg baśni
Grimm w Teatrze Zagłębia
10: 00 „Sosnowiec – 111 -

rozstrzygnięcie Konkursu dla
Internautów. Muzeum w Sosnowcu.

PARK SIELECKI – KONCERTY NA
DUŻEJ SCENIE

7 czerwca 2013 roku.
16: 00 – 22: 00
ANIMATORS
COOL KIDS OF DEATH
ZAKOPOWER
8 czerwca 2013 roku
16: 00 – 22: 00 
MELA KOTELUK
TOMEK MAKOWIECKI
RYKARDA PARASOL
9 czerwca 2013 roku.
16: 00 – 22: 00
FAIR WEATHER FRIENDS
BAS TAJPAN
KAPELA ZE WSI WARSZAWA
10: 00 – 18: 00 Sporty ekstremalne
i niekonwencjonalne w Parku
Sieleckim.
12: 00 „Tworzymy mapę przestrzenną
miasta” – warsztaty dla dzieci (6-10
lat). Muzeum w Sosnowcu.
11: 00 – 12: 00 i 14: 00 – 15: 00 Dzień
Otwarty Sali Koncertowej
– występ pierwszego zespołu
z Zespołu Szkół Muzycznych
w Sosnowcu
– występ drugiego zespołu z Zespołu
Szkół Muzycznych w Sosnowcu

miasto
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Osta tecz nie rad ni za de cy do wa li
o przy ję ciu pro jek tu zdro wot ne go,
któ re go ce lem jest do fi nan so wa -
nie dla so sno wiec kich par me to dy
in vi tro, a zre zy gno wa li z prze pro -
wa dza nia zmian w oświa cie.

Głów nie ze wzglę dów pro ce -
du ral nych rad ni pod ję li de cy zję
o zdję ciu z po rząd ku ob rad punk -
tu do ty czą ce go zmian w szkol nic -
twie za wo do wym. Pro jekt uchwa -
ły prze wi dywał stwo rze nie na ba -
zie szkół za wo do wych po nad gim -
na zjal nych dwóch cen trów kształ -
ce nia za wo do we go i usta wicz ne -
go. Rad ni klubu Plat for my Oby -
wa tel skiej zło ży li wnio sek o zwo -
ła nie se sji nad zwy czaj nej, pod -
czas któ rej po win na za paść osta -
tecz na de cy zja, czy cen tra za wo -
do we bę dą funk cjo no wać już
po wa ka cjach.

Na nic zda ły się ar gu men ty
rad ne go Ja na Bo sa ka z klu bu PO,
któ ry ape lo wał o zdję cie pro jek tu
do ty czą ce go in vi tro z po rząd ku
ob rad. – Mi ni ster zdro wia pod pi -
sał pro gram, w któ rym prze wi du -
je wy dać 250 mi lio nów zło tych
na oko ło 15 ty się cy par. Ca ła po -
pu la cja, któ ra wy ma ga po mo cy,
zo sta nie ob ję ta pro gra mem rzą -

do wym. Ubo le wam, że po mi mo
przy ję cia pro gra mu rzą do we go
mia sto So sno wiec chce wy da wać
pie nią dze wszyst kich po dat ni ków
na za da nie, któ re w ca ło ści zo sta -
nie sfi nan so wa ne przez rząd. Nie
cho dzi więc o roz wią za nie pro -
ble mu, ale po li tycz ne i ide olo -
gicz ne za cie trze wie nie nie któ -
rych rad nych Ra dy Miej skiej, po -
ka zać, jak są no wo cze śni, oświe -
ce ni i tro skli wi w nie sie niu po -
mo cy in nym – wska zy wał rad ny
Bo sak. 

Wspie rał go klu bo wy rad ny Ka -
rol Wi niar ski, ale wska zy wał zu -

peł nie in ne ar gu men ty. – Uwa żam,
że na le ży zdjąć ten punkt z po rząd -
ku ob rad ze wzglę du na to, że za -
rów no nasz pro gram, jak i rzą do -
wy, bę dą fi nan so wać te sa me pro -
ce du ry, opła ca ne jed no cze śnie
przez pań stwo i mia sto. Pro gram
rzą do wy nie za kła da re fun da cji le -
ków, któ rych koszt sza cu je się
na oko ło czte ry ty sią ce zło tych.
Nasz pro gram po wi nien być uzu -
peł nie niem i po sze rze niem pro gra -
mu rzą do we go. Po win ni śmy fi -
nan so wać ten pierw szy etap, któ ry
nie jest fi nan so wa ny przez pań -
stwo – mó wił rad ny Wi niar ski. 

Go rą cy mi orę dow ni ka mi przy -
ję cia pro gra mu by li rad ni le ka -
rze – Ma ciej Or now ski (SLD) iDa -
niel Mi kla siń ski (PO). Rad naHa li -
na So bań ska (SLD) tak że po par ła
przy ję cie pro gra mu. – Każ da dro -
ga, któ ra pro wa dzi do zwięk sze nia
płod no ści, jest do bra – stwier dzi ła. 

Rad ni osta tecz nie, po dys ku sji,
za de cy do wa li się przy jąć pro -
gram. 15 rad nych po par ło uchwa -
łę, 9 by ło prze ciw, a 3 wstrzy ma -
ło się od gło su. 

– Otrzy ma li śmy in for ma cję
od Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko -
wej, któ ra ze zwa la na fi nan so wa -

nie przez mia sto tej pro ce du ry.
Pro gram, zgod nie z wo lą rad nych,
bę dzie re ali zo wa ny. Mam na dzie -
ję, że po mo że my so sno wiec kim
pa rom i umoż li wi my po sia da nie
wła snych dzie ci.. W naj bliż szym
cza sie bę dzie my przy go to wy wać
spe cy fi ka cję prze tar gu, któ ra po -
zwo li wy ło nić in sty tu cję, któ ra bę -
dzie zaj mo wać się prze pro wa dze -
niem te go pro gra mu. – oce nił Zbi -
gniew Sza le niec, za stęp ca pre zy -
den ta mia sta. 

Wstęp nie osza co wa no, że
z me to dy in vi tro w So snow cu
mo że sko rzy stać 136 par. Pro -
gram obej mu je do fi nan so wa nie
do wy so ko ści 80 pro cent kosz -
tów, łącz nie nie wię cej niż 3 tys.
zł, co naj mniej jed nej pro ce du ry
in vi tro. Z tej metody bę dą mo gły
sko rzy stać oso by, po zo sta ją ce
w związ ku mał żeń skim, sta le lub
cza so wo (po wy żej ro ku) za mel -
do wa ne w So snow cu, któ re pod -
da ły się wcze śniej le cze niu przez
okres co naj mniej 24 mie się cy.
Po nad to ko bie ta mu si się mie ścić
w prze dzia le wie ko wym po mię -
dzy 25. a 37. ro kiem ży cia. 

Po nad to wła dze mia sta ser decz -
nie gra tu lo wa ły za ło ży cie lom i za -

wod ni kom Sto wa rzy sze nia Pił ki
Ręcz nej Za głę bia So sno wiec wej -
ścia do I li gi. Uho no ro wa ły tak że
od zna ką „Za słu żo ny dla Mia sta
So snow ca” Krzysz to fa Klic kie go,
twór cę, pre ze sa i wła ści cie la Kol -
por te ra S.A., dzię ki któ re mu pięć
lat te mu wSo snow cu za czę ła funk -
cjo no wać ha la wy sta wien ni czo -tar -
go wa Expo Si le sia.

Pod czas przed ostat niej se sji
która odbyła się 23 maja rad ni
przy ję li m.in. spra woz da nie z re -
ali za cji Rocz ne go Pro gra mu
Współ pra cy Mia sta So snow ca,
uchwa ły w spra wie przy ję cia „Ak -
tu ali za cji Lo kal ne go Pro gra mu
Re wi ta li za cji Mia sta So snow ca
na la ta 2010 – 2020, w spra wie
oce ny sta nu sa ni tar no -epi de mio -
lo gicz ne go w So snow cu i spra -
woz da nie z dzia łal no ści Pań stwo -
we go Po wia to we go In spek to ra Sa -
ni tar ne go w 2012 r. 

Naj więk szym za sko cze niem by -
ło zło że nie man da tu rad ne go przez
Ja na Ła kom skie go z klu bu PO. Je -
go miej sce za ję ła Da nu ta Goj ny -
-Uciń ska, któ ra pod czas ostat niej
se sji zło ży ła uro czy ste ślu bo wa nie.

Tekst i foto: (sk)

37. i 38. se sja Ra dy Miej skiej 

Mia sto sfi nan su je in vi tro
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Cię te uwa gi, ostre ko men ta rze, ale i rze czo we ar gu men ty, wy su wa li rad ni pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej skiej. Kil ku krot nie prze ry wa no se sję i za rzą dza no prze rwy, by wy pra co wać osta tecz ne sta no wi -
ska klu bo we, przede wszyst kim w spra wie utwo rze nia w mie ście na ba zie za wo do wych szkół po nad gim na zjal nych dwóch cen trów kształ ce nia za wo do we go i usta wicz ne go. Naj wię cej emo cji wzbu dzi ły
dwie uchwa ły – o do fi nan so wa niu me to dy in vi tro ze środ ków gmi ny oraz re or ga ni za cji szkol nic twa za wo do we go. 

Zapraszamy do nowej Sali Koncertowej!
Za pra sza my miesz kań ców mia sta na kon cer ty, któ re od bę dą się w Sa li Kon cer to wej przy Ze spo le Szkół Mu -
zycz nych 4 i 5 czerw ca. Jed no cze śnie in for mu je my, że wej ściów ki na Uro czy sty kon cert ga lo wy na otwar cie
Sa li Kon cer to wej, któ ry od bę dzie się 3 czerw ca zo sta ły już roz da ne.

4 czerw ca wy stą pi For ma cja wo kal na Ter cja Pi kar dyj ska. Po czą tek godz. 19.00. Na to miast 5 czerw ca
Kon cert ze spo łów dzia ła ją cych w Miej skim Klu bie im. J. Kie pu ry -Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry oraz
„Ener gy Ban du” – or kie stry mu zy ki roz ryw ko wej Miej skie go Klu bu, pod dyr. ar ty stycz ną Ka si Pia sec kiej.
Po czą tek godz. 17.00. ARC

Radni powiedzieli „tak” dla finansowania metody in vitro  z budżetu miasta
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Kon fe ren cję otwo rzył dr Mi chał
Kacz mar czyk, pro rek tor Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas w So snow -
cu. – Gdy trzy mie sią ce te mu za -
dzwo nił do mnie pan Woj ciech
Ni twin ko z py ta niem, czy ja ko
uczel nia i In sty tut Za głę biow ski
mo gli by śmy wes przeć i włą czyć
się w or ga ni za cję kon fe ren cji, nie
ukry wam, że mia łem wąt pli wo -
ści. Zro dzi ło się py ta nie, czy to
aby nie bę dzie na ru sze nie apo li -
tycz no ści na szej uczel ni. Ale
od ra zu od po wie dzia łem so bie
na to py ta nie. Prze cież trud no jest
mieć pre ten sje do hi sto ry ka śre -
dnio wie cza o to, że na kart kach
swo jej pra cy na uko wej ty le stron
po świę ca Ko ścio ło wi. Bar dzo
po dob nie jest z le wi cą w Za głę -
biu. Nie da się mó wić o toż sa mo -
ści te go re gio nu, nie od wo łu jąc
się do hi sto rii i tra dy cji le wi cy.
Le wi co wość jest w krwio obie gu
Za głę bia. To fakt, z któ rym trud -
no dys ku to wać, stąd na sza zgo da
na or ga ni za cję kon fe ren cji o tak
waż nym dla re gio nu te ma -

cie – stwier dził Mi chał Kacz mar -
czyk.
W trak cie ob rad głos za brał tak że
eu ro de pu to wa ny, pro fe sor Bo gu -
sław Li be radz ki, kie row nik Ka te -
dry Trans por tu Szko ły Głów nej
Han dlo wej w War sza wie, by ły
mi ni ster trans por tu i go spo dar ki
mor skiej. – Dzi siaj ro zu mie nie le -

wi cy to pew na wraż li wość i okre -
ślo na hie rar chia po trzeb. Tym cza -
sem dzi siaj sły szy my wszy scy.
Ma być pro dukt kra jo wy brut to,
mu si my być efek tyw ni, wy daj ni,
zy skow ni. W związ ku z tym,
umo wy śmie cio we, zle ce nia
i pod po rząd ko wa nie czło wie ka.
To nie czło wiek ma słu żyć ja kimś

wskaź ni kom, to go spo dar ka ma
słu żyć czło wie ko wi – prze ko ny -
wał pro fe sor Li be radz ki. – Pro ble -
mów jest tak wie le, że mu si my
de ba to wać, że by je roz wią zać.
Po dob nie jak ro bi my to dzi -
siaj – do dał. 
Pre zy dent So snow ca, Ka zi -
mierz Gór ski, mó wił m.in.
o nie rów nym po dzia le środ ków,
prze zna czo nych na roz wój Za -
głę bia i Ślą ska. – Dzi siaj już
wie my, że Mu zeum Za głę bia
nie do sta nie do ta cji wo je wódz -
kich. Tym cza sem na in ne ce le
za Bry ni cą pie nią dze się znaj dą.
Le wi co wość jest po trzeb -
na przede wszyst kim dla lu dzi.
Nikt za nas w re gio nie nie zaj -
mie się szpi ta la mi, miej sca mi
pra cy czy dro ga mi. Le wi co -
wość to świa do my, pro oby wa -
tel ski wy bór in we sty cji. Mo że
po win no się bu do wać w cen -
trum mia sta, by wszy scy wi -
dzie li no we bu dyn ki. Ale le wi -
co wość pod po wia da in ne roz -
wią za nia, bo ka że in we sto wać

w bied niej szych i od da lo nych
od cen trum dziel ni cach na sze -
go mia sta. Rzą dzić gmi ną trze -
ba tak, by po ma gać lu -
dziom. I to jest wła śnie le wi co -
we pro wa dze nie sa mo rzą -
du – mó wił pre zy dent Gór ski.
Prof. Zyg munt Woź nicz ka przed -
sta wił hi sto rię ru chu le wi co we go
w Za głę biu Dą brow skim, na wią -
zu jąc wprost do obec nej sy tu acji
spo łecz no -po li tycz nej. – Dzi siaj
bu do wa ne jest od ro dze nie toż sa -
mo ści na ro do wej na Ślą sku prze -
ciw Za głę biu. Bu du je się pew ne
sztam py, mo de le: że oto zła jest
Pol ska, złe Za głę bie, bu du je my tę
toż sa mość w opar ciu o nie miec -
kość. Stąd spór o Mu zeum Ślą -
skie, któ ry jest spo rem klu czo -
wym. Nie przy pad ko wo pan Go -
rze lik zre zy gno wał z funk cji wi -
ce mar szał ka, po nie waż jest to
par tia, któ ra wal czy o toż sa mość.
Wy sta wa sta ła w Mu zeum Ślą -
skim wy raź nie wią że Śląsk z kul -
tu rą nie miec ką. Za głę bia cy są po -
strze ga ni ja ko oku pan ci Ślą ska.

Kwe stia wal ki o te go ty pu ośrod -
ki jest waż na, bo kształ tu je się
toż sa mość no we go po ko le nia,
któ re tu taj miesz ka i pra cu je.
Z isto ty te go spo ru nie zda je my
so bie spra wy. Po ja wia się py ta nie,
czy mu zeum bę dzie in te gro wać
miesz kań ców te go re gio nu czy
bę dzie ich kłó cić. Za ol brzy mie
pie nią dze unij ne bu du je my pu stą
ha lę i mu si my się za sta no wić, jak
ją wy peł nić – wska zy wał pro fe sor
Woź nicz ka. 
Zna cze nie zor ga ni zo wa nia kon fe -
ren cji pod kre ślał or ga ni za tor spo -
tka nia, so sno wiec ki radny z klu bu
SLD, Woj ciech Ni twin ko. – Od 12
lat je stem zwią za ny z le wi cą. Wie -
le jest są dów, opi nii, ale ca ły czas
bra ku je mi rze tel nej dys ku sji, de -
ba ty na ten te mat w opar ciu o wie -
dzę hi sto rycz ną, po li to lo gicz ną,
so cjo lo gicz ną – stwier dził Ni twin -
ko. Kon fe ren cja i de ba ta sta no wi ły
pró bę za po cząt ko wa nia rze czo wej
dys ku sji.

Tekst i fo to: mz

Jak obecnie kształtuje się
bezrobocie w Sosnowcu? Ile osób
jest zarejestrowanych w PUP-ie?
Licz ba bez ro bot nych za re je stro -
wa nych w Po wia to wym Urzę dzie
Pra cy w So snow cu na ko niec
mar ca 2013 r. wy nio sła 12.046
osób i by ła o 303 oso by, tj. o 2,4
pro cen ta mniej sza od licz by bez -
ro bot nych za re je stro wa nych
na ko niec lu te go bie żą ce go ro ku
i o 202 oso by (1,6%) mniej sza
od licz by za re je stro wa nych na ko -
niec stycz nia bie żą ce go ro ku. Sto -
pa bez ro bo cia w So snow cu
w koń cu mar ca 2013 r. wy nio -
sła 15,6 pro cen ta i by ła o 0,2
punk tu pro cen to we go niż sza niż
w koń cu stycz nia bie żą ce go ro ku.

Czy pro blem się po głę bia?
Sy tu acja na ryn ku pra cy jest trud -
na. Utrzy mu ją cy się pro ces spo -
wol nie nia go spo dar cze go skut ku -
je zwol nie nia mi z pra cy i mniej szą
licz bą wol nych miejsc za trud nie -
nia. Sy tu ację tę od zwier cie dla ją
na sze sta ty sty ki. W koń cu mar ca
bie żą ce go ro ku w na szej ewi den -
cji po zo sta wa ło o 600 osób bez ro -
bot nych wię cej niż w koń cu mar -
ca 2012 r., ale o 279 osób mniej
niż w mar cu 2011 r. Sto pa bez ro -
bo cia w So snow cu w mar cu 2013
r. osią gnę ła ta ką sa mą war tość jak
w mar cu 2011 r., tj. 15,6 pro cent.
Po wyż sze da ne nie wska zu ją
na po głę bia nie się pro ble mu.

Sta ty stycz ny bez ro bot ny to…
Oso ba w wie ku od 18 do 34 lat,
le gi ty mu ją ca się ni skim po zio -

mem wy kształ ce nia (50 pro cent
ogó łu bez ro bot nych po sia da wy -
kształ ce nie za sad ni cze za wo do -
we i gim na zjal ne), po sia da ją ca
krót ko trwa łe do świad cze nie za -
wo do we (po nad 30 pro cent ogó -
łu bez ro bot nych nie po sia da żad -
ne go sta żu pra cy), po zo sta ją ca
w ewi den cji bez ro bot nych od 3
do 12 mie się cy, nie upraw nio -
na do za sił ku dla bez ro bot nych.
Na le ży też ja sno po wie dzieć, że
zaj mu je my się tak że oso ba mi,
któ re pra cy wca le nie szu ka ją.
Sza cu je my, że 1/3 bez ro bot nych
chce mieć je dy nie ubez pie cze nie
zdro wot ne. Po to re je stru ją się
w urzę dzie, an ga żu ją czas i uwa -
gę na szych pra cow ni ków. Nie tyl -
ko przy pierw szej re je stra cji, ale
tak że po tem. Bo ko niecz ne jest
śle dze nie te go w po szcze gól nych
mie sią cach i wy sta wia nie ko rekt.

Ile obec nie ofert znaj du je się na ta -
bli cy PUP-u? Ja kie ofer ty pra cy się
naj czę ściej po ja wia ją, a o ja ką pra -
cę naj czę ściej py ta ją bez ro bot ni?
W chwi li obec nej, w tu tej szym
urzę dzie, do dys po zy cji osób po -
szu ku ją cych za trud nie nia po zo -
sta je 98 ofert pra cy na 176 sta no -
wisk pra cy. Pra co daw cy naj czę -
ściej po szu ku ją pra cow ni ków
w za wo dach ta kich jak: elek tryk,
kie row ca C+E, sprze daw ca, han -
dlo wiec, spa wacz, sa mo dziel -
na księ go wa, fry zjer, mu rarz,
cie śla, pra cow nik ogól no bu dow -
la ny, inż. bu dow nic twa, spe cja li -
sta ds. mar ke tin gu, inż. pro duk -
cji, te le mar ke ter. 

Oso by bez ro bot ne naj czę ściej
po szu ku ją ofert pra cy w cha rak -
te rze pra cow ni ka biu ro we go,
pra cow ni ka pro duk cji, ma ga zy -
nie ra, ope ra to ra wóz ków wi dło -
wych, sprzą tacz ki.

Co dzie je się w sy tu acji, kie dy bez -
ro bot ny nie chce pod jąć pra cy i czy
war to re je stro wać się w PUP-ie?
Zgod nie z prze pi sa mi usta wy
z dnia 20 kwiet nia 2004 r. o pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy, bez ro bot ny, któ ry

nie chce pod jąć pra cy lub in nej
for my po mo cy pro po no wa nej
przez urząd pra cy, nie po da jąc
uza sad nio nych przy czyn, zo sta je
po zba wio ny sta tu su bez ro bot ne go
na okres: 120 dni w przy pad ku
pierw szej od mo wy przy ję cia pro -
po zy cji, 180 dni w przy pad ku
dru giej omo wy, 270 dni w przy -
pad ku trze ciej i każ dej ko lej nej
od mo wy. 
Oso ba, któ ra do ko na ła re je stra cji
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy,
mo że uzy skać za si łek dla bez ro -

bot nych – je śli speł ni wa run ki
do je go przy zna nia, zo sta je ob ję -
ta ubez pie cze niem zdro wot nym,
ma do stęp do ofert pra cy zgła sza -
nych przez pra co daw ców oraz po -
moc i wspar cie po śred ni ka pra cy
w pro ce sie po szu ki wa nia za trud -
nie nia oraz mo że li czyć na po moc
i wspar cie do rad cy za wo do we go
w roz wią za niu pro ble mu za wo do -
we go. Po nad to mo że ko rzy stać
z bo ga tej ofer ty form ak ty wi za cji
za wo do wej, tj. szko leń, za trud nie -
nia sub sy dio wa ne go, sta żu czy fi -
nan so we go wspar cia na uru cho -
mie nie wła snej fir my, szko leń
i za jęć ak ty wi za cyj nych z za kre su
ak tyw ne go po szu ki wa nia pra cy
oraz uzy ska po moc w przy go to -
wa niu do ku men tów apli ka cyj -
nych i ich prze ka za niu do pra co -
daw cy dro gą elek tro nicz ną.

Ile środ ków rocz nie prze zna cza się
na sta że i szko le nia dla bez ro bot -
nych, a ile rze czy wi ście po trze bu je
PUP, by spro stać fak tycz nym po -
trze bom?
W 2012 r. na sta że wy dat ko wa li -
śmy kwo tę 3.907.867 zł, a na szko -
le nia 1.248.917 zł, tj. 40 pro cent
wszyst kich po sia da nych środ ków,
prze zna czo nych na pro mo cję za -
trud nie nia i ak ty wi za cję za wo do -
wą osób bez ro bot nych. Staż jest in -
stru men tem cie szą cym się du żym
za in te re so wa niem, za rów no wśród
pra co daw ców, jak i bez ro bot nych.
Do strze ga jąc wzrost zna cze nia
kwa li fi ka cji za wo do wych na ryn -
ku pra cy, bez ro bot ni co raz licz niej
de cy du ją się na po sze rze nie po sia -

da nych kwa li fi ka cji lub zmia nę za -
wo du, zgod nie z po trze ba mi i wy -
ma ga nia mi pra co daw ców.
Aby za spo ko ić po trze by w za kre -
sie od by wa nia sta ży i szko leń, po -
trzeb na by ła by kwo ta oko ło 40
pro cent więk sza. W 2013 r. na fi -
nan so wa nie sta ży prze zna czy li -
śmy kwo tę 5.035.413 zł, a na
szko le nia 1.654.284 zł.

Co raz czę ściej po ja wia ją się gło sy,
że urzę dy pra cy po win ny być zli -
kwi do wa ne. Czy słusz nie?
We dług mo jej wie dzy nie ma ta -
kich po my słów. Pu blicz ne Służ -
by Za trud nie nia w kra ju funk cjo -
nu ją zgod nie z obo wią zu ją cy mi
Kon wen cja mi i Za le ce nia mi
Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji
Pra cy. Obec nie, w okre sie spo -
wol nie nia go spo dar cze go, gdy
spraw ność ryn ku pra cy i sku tecz -
na po moc w zna le zie niu za trud -
nie nia są wy jąt ko wo waż ne, Pu -
blicz ne Służ by Za trud nie nia ma -
ją do speł nie nia szcze gól ną ro lę.
Dla te go też w Mi ni ster stwie Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej pro wa -
dzo ne są pra ce zwią za ne z przy -
go to wa niem pro jek tu za ło żeń
do no we li za cji usta wy o pro mo cji
za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku
pra cy, któ re okre ślą no wą po li ty -
kę ryn ku pra cy. Za war te tam pro -
po zy cje kła dą ogrom ny na cisk
na po pra wę ja ko ści i efek tyw no -
ści dzia ła nia służb za trud nie nia. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Rzą dzić gmi ną trze ba tak, by po ma gać lu dziom. I to jest wła śnie le wi co we pro wa dze nie sa mo rzą du – prze ko ny wał pre zy dent Ka zi mierz Gór ski w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas

Prze szłość i przy szłość le wi cy
O tradycjach lewicy, jej historii i znaczeniu oraz o przyszłości ruchu socjaldemokratycznego, dyskutowali uczestnicy konferencji naukowej, pt. „Lewica w Zagłębiu Dąbrowskim”, przygotowanej przez
Federację Młodych Socjaldemokratów w Sosnowcu. Spotkanie, które odbyło się 11 maja, było współorganizowane przez stowarzyszenie „Kuźnica” i odbyło się w Wyższej Szkole Humanitas. Wykłady
wygłosili prof. Zbigniew Woźniczka, dr Tomasz Słupik, a głos zabrali m.in. eurodeputopowany Bogusław Liberadzki i Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.

Realizujemy działania, które mają na celu łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia i wyrównywanie szans na rynku pracy, przekonuje Andrzej Madej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu

Mamy szczególną rolę do spełnienia 
Rozmowa z  ANDRZEJEM MADEJEM, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu

Gospodarka ma służyć człowiekowi, podkreślał
eurodeputowany Bogusław Liberadzki
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La da chwi la roz pocz nie się prze -
bu do wa ul. Bę dziń skiej wraz z sy -
gna li za cją świetl ną. W Urzę dzie
Miej skim pod pi sa no umo wę z fir -
mą Skan ska. Pra ce ma ją po trwać
do po ło wy 2014 ro ku. To nie ko -
niec do brych wia do mo ści.
Na prze bu do wę Bę dziń skiej So -
sno wiec otrzy ma w su mie aż 14,4
mln zł unij nej do ta cji!

Wła dze wo je wódz twa ślą skie -
go zak tu ali zo wa ły wła śnie li stę
pro jek tów, któ rym przy zna no do -

fi nan so wa nie w ra mach mo der ni -
za cji i roz bu do wy klu czo wych
ele men tów sie ci dro go wej. – Ak -
tu ali za cja przy nio sła dla nas do -
bre wie ści, gdyż mia sto otrzy ma
wspar cie w mak sy mal nej wy so -
ko ści 85 pro cent. Do ta cja ta do ty -
czy ca łej in we sty cji zwią za nej
z uli cą Bę dziń ską, a więc tak że
prac re mon to wych, któ re by ły
wy ko na ne w 2011 ro ku – pod kre -
śla Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp -
ca pre zy den ta mia sta. W su mie

ca łość przed się wzię cia bę dzie
kosz to wać po nad 17 mln zł, z cze -
go 85 pro cent to do fi nan so wa nie.

Umo wa, któ rą pod pi sa no ze
Skan ską obej mie prze bu do wę
jezd ni w kie run ku Bę dzi -
na od skrzy żo wa nia z ul. Sta ro -
po goń ską, No wo po goń ską i Or -
lą do gra ni cy z Bę dzi nem.
Koszt in we sty cji to 14,2 mln zł.
Pier wot nie z do fi nan so wa nia
mia ło po cho dzić 7,75 mln zł,
ale te raz już wia do mo, że kwo -

ta do ta cji bę dzie więk sza. – To
kom plek so wa prze bu do wa, któ -
ra obej mie nie tyl ko po wsta nie
no wej jezd ni, ale tak że do ty czy
prze bu do wy chod ni ków, sy gna -
li za cji świetl nej, wy ty cze nia
ście żek ro we ro wych. To kon ty -
nu acja re mon tu z 2011 ro ku
kie dy to pra ce od by wa ły się
w kie run ku cen trum mia sta.
Więk sza do ta cja ozna cza, że bę -
dzie my mo gli prze zna czyć środ -
ki na in ny cel. Ma my na dzie ję, że

roboty bę dą prze bie ga ły bez za -
kłó ceń i miesz kań cy nie dłu go bę -
dą mo gli cie szyć się z po pra wy

wa run ków dro go wych w tym
miej scu – mó wi pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski. KP

W so sno wiec kiej dziel ni cy Kli -
mon tów trwa bu do wa ekra nów
dźwię ko chłon nych wzdłuż tra sy
S1, jed nej z naj bar dziej ob cią żo -
nych w re gio nie. Na tę in we sty cję
już od daw na cze ka li miesz kań cy
i wła ści cie le do mów, znaj du ją cych
się wzdłuż uciąż li wej dro -
gi. – Wresz cie bę dzie tro chę ci szej,
bo miesz ka nie wdo tych cza so wych
wa run kach by ło bar dzo trud ne. Ha -

łas i spa li ny, i tak w kół ko, na wet
cza sem nie da ło się spo koj nie po -
roz ma wiać. Okien w ogó le nie
otwie ra my – skar żą się miesz kań cy. 

In we sty cja po sta wie nia ekra -
nów wy ni ka z ko niecz no ści prze -
strze ga nia prze pi sów praw nych. 

– Bu do wa ekra nów jest po kło -
siem obo wiąz ku na ło żo ne go de cy -
zją mar szał ka wo je wódz twa ślą -
skie go w po sta ci ogra ni cze nia ha -

ła su w cią gu dro gi eks pre so wej nr
S1, prze bie ga ją cej przez So sno -
wiec. Do ku men ta cja pro jek to wa
za bez pie czeń prze ciw ha ła so wych
zo sta ła opra co wa na w ubie głym
ro ku. Pro jekt obej mo wał bu do wę
ekra nów aku stycz nych w są siedz -
twie ulic Gac ka, Hu ba la -Do brzań -
skie go, Bro no wej, Ku jaw skiej,
Pro mien nej, Dy bow skie go, Szy -
bow ej, Tu wi ma, Bia łej Prze mszy,

Dłu giej, Za wo dziej i Za ga ja, dla te -
re nów pod le ga ją cych ochro nie
aku stycz nej – mó wi Ma rek Pru -
sak, p.o. spe cja li sty ds. Ko mu ni ka -
cji Spo łecz nej w Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
w Ka to wi cach. 

W związ ku z bar dzo wy so ki mi
kosz ta mi pod ję to de cy zję o eta po -
wej re ali za cji za da nia. Naj pierw zo -
sta nie wy ko na ny etap pierw szy,
obej mu ją cy od ci nek odre jo nu uli cy
Gac ka do wia duk tu nad to ra mi ko -
le jo wy mi. Je go re ali za cja roz po czę -
ła się już w 2012 rok i jest obec nie
kon ty nu owa na. Zła wia do mość jest
ta ka, że na etap dru gi, od wia duk tu
nadto ra mi ko le jo wy mi dowę zła Ję -
zor, wciąż nie ma pie nię dzy.

– Jed no cze śnie  in for mu ję, że
z uwa gi na pla no wa ny „Re mont
es ta ka dy w cią gu dro gi eks pre so -
wej S -1 w km 544+195 w miej sco -
wo ści So sno wiec”, z eta pu II wy -
łą czo ny zo stał od ci nek ekra nów
aku stycz nych od wia duk tu nad
Bia łą Prze mszą do re jo nu ul. Pla -
żo wej – do da je Ma rek Pru sak. 

Ekra ny aku stycz ne skła da ją
się z przę seł dwu, trzy i czte ro -
me tro wych o łącz nej dłu go -
ści 1516 m. (sk)

Od 26 ma ja trwa w So snow cu Ty dzień Dziec ka. Na Gór ce Śro dul skiej co -
dzien nie do1 czerw ca moż naobej rzeć ta kie fil my jak Epo ka Lo dow co wa1,2
i 3, Ava tar, Hor ton sły szy Kto sia czy Simp so no wie. Po nad to dzień otwar ty
naścian ce wspi nacz ko wej i licz ne atrak cje1 czerw ca, wtym tor kar tin go wy!

Wszyst kie pro jek cje od by wa ją się na Gór ce Śro dul skiej na miej skim
te le bi mie. Do dys po zy cji 100 le ża ków w myśl za sa dy kto pierw szy...
War to więc za opa trzyć się w koc. – Pro jek cje bę dą mia ły cha rak ter „pik -
ni ko wy”. Co dzien nie do obej rze nia je den lub dwa fil my, 30 ma ja i 1
czerw ca wy świe tlo ne bę dą trzy se an se. Za pra sza my dzie ci i nie tyl -
ko – mó wi pre zy dent So snow ca Ka zi mierz Gór ski.

1 czerw ca do dat ko we atrak cje m.in.: wa ta cu kro wa (do godz. 16.00 lub
wy czer pa nia za pa sów), po pcorn przy te le bi mie (po godz. 16.00 i wy czer -
pa nia za pa sów), na po je (dowy czer pa nia za pa sów), dmu cha nazjeż dżal nia,
gry i za ba wy spor to we, kon kurs pla stycz ny, po ka zy sprzę tu po li cyj ne go
istra żac kie go, sa mo chód ra tow ni czy PKM, ma lo wa nie twa rzy, ko lo ro wan -
ka, Po ko lo ruj Za głę bie”.

WDzień Dziec ka za pra sza my tak że naTor Kar tin go wy, któ ry bę dzie usy -
tu owa ny na dol nym par kin gu przy Par ku Śro dul skim oraz przy stan ku au to -
bu so wym Śro du la Osie dle. Po ni żej szcze gó ło wa roz pi ska co, gdzie, kie dy. KP

Trwa pierwszy etap budowy ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż trasy S1

Budują ekrany przy S1 
Tydzień Dziecka w Sosnowcu

Będzińska z 85-procentowym
dofinansowaniem

Po mysł wpro wa dze nia opłat za par ko wa nie
w cen trum mia sta od szedł w za po mnie nie.
Po kil ku mie sięcz nych przy miar kach do wy -
zna cze nia stref płat ne go par ko wa nia i wy pra -
co wa niu sta wek, wła dze mia sta osta tecz nie
zre zy gno wa ły z te go po my słu. Z ulgą ode -
tchnę li miesz kań cy i rad ni, któ rzy w więk szo -
ści z nie chę cią trak to wa li no wy ro dzaj po dat -
ku. 

– Ude rza ją w nas cią gle no wy mi po dat ka mi
i opła ta mi, od któ rych nie ma uciecz ki. Mo że
i w cen trum jest cia sno, ale przy naj mniej za dar -
mo. Awwięk szo ści miast trze ba za pła cić co naj -
mniej 2 zło te za go dzi nę par ko wa nia. A czy są
wol ne miej sca? By łem ostat nio w Ka to wi cach.
Staw ki za par ko wa nie wynoszą jak za zbo że, ale
czy są te miej sca? Wszyst ko za ję te – stwier dza
Jan Tkacz zSo snow ca. 

Po prze ana li zo wa niu wszyst kich ar gu men -
tów za de cy do wa no, że płat nych stref par ko wa nia
nie bę dzie. 

– 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
natrud 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 – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, za stęp ca
pre zy den ta So snow ca. – 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 – do da je.

Rad ni po pie ra ją sta no wi sko pre zy den -
ta. – Odsa me go po cząt ku by łem prze ciw ny te mu
po my sło wi – mó wi To masz Nie dzie la, rad ny klu -
bu SLD. – Je ste śmy jed nym z nie licz nych miast
tej wiel ko ści, gdzie moż na par ko wać za dar mo
i jest to nie wąt pli wie nasz atut – do da je.

Wspie ra go To masz Mę drzak, prze wod ni -
czą cy klu bu PiS. – Po dat ki i opła ty lo kal ne są
utrzy my wa ne na naj wyż szym usta wo wym po -
zio mie. Te raz doj dzie jesz cze opła ta śmie cio wa,
któ ra bę dzie spo rym ob cią że niem do mo we go
bu dże tu. Czę sto miesz kań cy przy jeż dża ją
do urzę du, że by za ła twić spra wy i jesz cze do te -
go mie li by pła cić. To nie był do bry po mysł – do -
da je. Tym sa mym gło sem mó wi Pa weł Woj tu -

siak, rad ny klu bu „Nie za leż nych”. – Bar dzo do -
brze, że urząd wy co fał się z te go po my słu. Wi -
dać cza sem, ko ali cja słu cha opo zy cji i jest w sta -
nie po przeć jej sta no wi sko. Fak tycz nie jed nak,
od sa me go po cząt ku część rad nych ko ali cji by -
ła prze ciw na pro po zy cji płat ne go par ko wa -
nia – do da je Woj tu siak. 

Nie któ rzy rad ni pod kre śla ją jed nak wa dy
te go roz wią za nia. – Je stem zwo len ni kiem
wpro wa dze nia płat ne go par ko wa nia w miej -
scach, gdzie dzia ła mo ni to ring miej ski – prze -
ko nu je Wie sław Su wal ski, rad ny klu bu
PO. – W koń cu ol brzy mie pie nią dze zo sta ły
wy da ne na mo ni to ro wa nie cen trum mia -
sta. I co się oka zu je? Spo ra część miesz kań ców
w ten spo sób za pew ni ła so bie bez płat ny,
a strze żo ny par king. Ja tu wi dzę nie rów ność
miesz kań ców w do stę pie do bez płat nych, strze -
żo nych par kin gów. Czę sto zda rza się, że jed -
na ro dzi na ma trzy sa mo cho dy. Dwa cią gle zaj -
mu ją bez płat ne miej sca par kin go we i unie moż -
li wia ją in nym miesz kań com zna le zie nie miej -
sca. Ten pro blem na le ża ło by roz wią -
zać – stwier dził rad ny. (sk)

Dość opłat, zadecydowały władze miasta

„Nie” dla płatnego parkowania 

Jarosław
 Adam

ski

23 ma ja wUrzę dzie Miej skim pod -
pi sa no umo wę naod bie ra nie iza go -
spo da ro wa nie od pa dów ko mu nal -
nych z te re nu Gmi ny So sno wiec
od wła ści cie li nie ru cho mo ści,
na któ rych za miesz ku ją miesz kań -
cy i nie ru cho mo ści, na któ rych nie
za miesz ku ją miesz kań cy, apo wsta -
ją od pa dy ko mu nal ne.

W wy ni ku pro ce du ry prze tar -
go wej umo wę pod pi sa no z fir mą
Re mon dis.  – Je ste śmy jed nym
z pierw szych miast re gio nu, któ ry
prze pro wa dził pro ce du ry prze tar -
go we i pod pi sał już umo wę na wy -

wóz śmie ci. Na pew no w pierw -
szych mie sią cach funk cjo no wa nia
no we go sys te mu bę dzie my bacz nie
przy glą dać się te mu jak to wszyst -
ko funk cjo nu je. Nie wy klu czo ne, że
gdy zaj dzie ta ka po trze by pew ne
spra wy bę dzie my na bie żą co ko ry -
go wać – po wie dział za stęp ca pre -
zy den ta mia sta Ar ka diusz Chę ciń -
ski. 

Szcze gó ło we in for ma cje do ty -
czą ce no we go sys te mu go spo da ro -
wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi
moż na zna leźć na stro nie in ter ne to -
wej mia sta: www.so sno wiec.pl ARC

Umo wa pod pi sa na!

29 MAJA (środa) Górka Środulska
• godz. 16.00 –,, Epoka Lodowcowa 3” (bez ograniczeń wiekowych) 
• godz. 18.00 –,, X-MEN 2” (od lat 12) 

30 MAJA (czwartek) Górka Środulska
• godz. 13.00 –,, Garfield” (od lat 7) 
• godz. 15.00 –,, Dr. Dolittle” (bez ograniczeń wiekowych) 
• godz. 17.00 –,, Marley i Ja” (od lat 12) 

31 MAJA (piątek)
• godz. 10.00 – 18.00 – DZIEŃ OTWARTY NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ

Poziom 450 Górka Środulska
• godz. 16.00 –,, Simpsonowie” (od lat 12)
• godz. 18.00 –,, Drużyna-A”  (od lat 12) 

1 CZERWCA (sobota) Górka Środulska
• godz. 10.00 – 18.00 – TOR KARTINGOWY – Wyścigi kartingowe
• godz. 10.00 – Zumba dla dzieci
• godz. 11.00 – Pokaz iluzjonistyczny
• godz. 12.00 – Zespół Dziecięcy „Flooreski”
• godz. 12.45 – Zumba dla dzieci
• godz. 13.30 – Przedstawienie teatralne
• godz. 14.30 – Pokaz iluzjonistyczny
• godz. 15.15 – Piosenki, quizy i zabawy
• godz. 16.00 –,, Horton słyszy Ktosia” (bez ograniczeń wiekowych) 
• godz. 18.00 –,, Roboty” (bez ograniczeń wiekowych) 
• godz. 20.00 –,, Avatar” (od lat 12) 

ARC

Ekrany akustyczne obejmą odcinek ok 1,5 km

Prezydent Kazimierz Górski i zastępca prezydenta Arkadiusz
Chęciński podczas podpisania umowy z przedstawicielem
firmy Skanska
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Na ostat niej se sji Ra da Miej ska uchwa li ła pro gram zdro wot -
ny pod na zwą „Le cze nie nie płod no ści me to dą za płod nie nia
po za ustro jo we go dla miesz kań ców mia sta So sno wiec”. Cho -
dzi oczy wi ście o pro ce du rę in vi tro. Po mi ja jąc zu peł nie ab -
sur dal ną na zwę – in vi tro prze cież nie le czy bez płod no ści,
a je dy nie po zwa la prze zwy cię żyć jej skut ki – po mysł współ -
fi nan so wa nia przez mia sto te go ty pu pro ce dur po wi nien się
spo tkać zmo im go rą cym po par ciem. Kil ka lat te mu ta ki wła -
śnie po stu lat zna lazł się w pro gra mie mo je go ko mi te tu wy -
bor cze go, a rok te mu go rą co po par łem ini cja ty wę rad ne go
Wit kow skie go, któ ra za owo co wa ła uchwa le niem wspo mnia -
ne go pro gra mu. Sprze ciw Ko ścio ła i po pie ra ją cych je go
punkt wi dze nia tzw. pra wi co wych po li ty ków uwa żam
za prze jaw bez dusz ne go do gma ty zmu, któ ra ma ty le wspól -
ne go z na ucza niem Chry stu sa co śre dnio wiecz ne wy pra wy
krzy żo we. Szczy tem ab sur du jest zwłasz cza mó wie nie o za -
bi ja niu przy oka zji sto so wa nia pro ce du ry in vi tro „wie lu ist -
nień ludz kich”. Prze cież nie wy ko rzy sta ne za rod ki ni gdy by
nie po wsta ły gdy by nie za płod nie nie po za ustro jo we, któ re
pro wa dzi dopo wsta nia no we go ży cia. Po dą ża jąc tym to kiem
ro zu mo wa nia, na le ża ło by oskar żyć wszyst kie ko bie ty, któ re
nie wy ko rzy stu ją płod nych dni do zaj ścia w cią żę o mor der -
stwo. I to wie lo krot ne.
Bio rąc pod uwa gę po wyż sze oko licz no ści mo je po par cie dla
pro jek tu wy da wa ło się oczy wi sto ścią. A jed nak gło so wa łem
prze ciw. 1 lip ca wcho dzi w ży cie rzą do wy trzy let ni pro gram
re fun da cji za bie gów in vi tro, któ ry obej mie co naj mniej 15
tys. bez płod nych par. Po zor nie to nie wie le, ale spo śród ok.1,3
mln nie płod nych par w na szym kra ju, je dy nie 2% (26 tys.)
kwa li fi ku je się doza sto so wa nia tej pro ce du ry. Po zo sta łe al bo
nie ma ją żad nych szans nauro dze nie dziec ka, al bo wy star czą
in ne (np. far ma ko lo gicz ne) me to dy po zwa la ją ce na zaj ście
w cią żę. Moż na więc z du żym praw do po do bień stwem przy -
jąć, że wszy scy chęt ni i speł nia ją cy kry te ria bę dą mo gli zpro -
gra mu rzą do we go sko rzy stać. W tej sy tu acji prze zna cza nie
do dat ko wych środ ków zbu dże tu mia sta nafi nan so wa nie cze -
goś, co już jest fi nan so wa ne, ozna cza mar no tra wie nie pu -
blicz nych środ ków. 
Aprze cież by ło owie le bar dziej ra cjo nal ne roz wią za nie. Rzą -
do wy pro gram nie prze wi du je re fun da cji kosz tów le ków sto -

so wa nych doin duk cji owu la cji. To je den zpierw szych eta pów
nie zbęd nych doprze pro wa dze nia ca łej pro ce du ry in vi tro, ale
tak że spo sób le cze nia tych przy pad ków bez płod no ści, któ re
nie wy ma ga ją za płod nie nia po za ustro jo we go. Koszt tych le -
ków nie jest ma ły – się ga4 tys. zł. Dla te go też pro po no wa łem,
aby ogra ni czyć nasz miej ski pro gram wła śnie dore fun do wa -
nia kosz tów tej te ra pii za rów no dla par, któ re póź niej bę dą mu -
sia ły sko rzy stać zpro ce du ry in vi tro, jak idla tych, któ rym wy -
star czy to do na tu ral ne go spło dze nia dziec ka. Wy da wa ło mi
się, że wszyst kim rad nym po win no cho dzić o to, aby jak naj -
wię cej miesz kań ców So snow ca do tknię tych cho ro bą bez -
płod no ści mo gło się cie szyć z na ro dzin, ocze ki wa nych nie -
kie dy la ta mi, po tom ków. De ba ta nad pro jek tem uchwa ły
i wy nik gło so wa nia po ka za ły jak bar dzo się my li łem.
Pro blem in vi tro, jak zresz tą wie le in nych kon tro wer syj nych
spraw w na szym kra ju, daw no już stał się are ną po li tycz nych
roz gry wek. Po li ty cy PiS i So li dar nej Pol ski, jak zwy kle umi -
zgu ją cy się wo bec Ko ścio ła, prze ści ga ją się w po tę pia ją cych
za płod nie nie po za ustro jo we de kla ra cjach, nie za leż nie odswo -
ich rze czy wi stych po glą dów w tej spra wie. SLD, któ re
w okre sie swo ich dwu krot nych rzą dów nie zro bi ło kom plet -
nie nic, aby do pro wa dzić do fi nan so wa nia za bie gów in vi tro
z bu dże tu pań stwa, od kil ku lat sta ra się uczy nić z te go te ma -
tu je den ze sztan da ro wych pro jek tów, któ ry po zwo li im od zy -
skać spo łecz ne po par cie. Plat for ma Oby wa tel ska przez kil ka
lat to czy ła ja ło we, we wnętrz ne spo ry. I do pie ro od waż na de -
cy zja Do nal da Tu ska, któ ry bio rąc pod uwa gę układ sił
w swo jej par tii i w Sej mie sko rzy stał z dro gi po za usta wo wej,
po zwo li ła prze zwy cię żyć pa to wą sy tu ację. Tym sa mym jed -
nak pró ba po li tycz ne go zdys kon to wa nia pra gnień ty się cy
mło dych par prze nio sła się na po ziom sa mo rzą do wy. Prze -
cież już zarok za czy nasię wy bor czy ma ra ton. Każ dy głos bę -
dzie waż ny.
P. S.
Mo ja kry tycz naoce napro gra mu nie do ty czy oso by rad ne go
Zyg mun ta Wit kow skie go, któ ry po dej mu jąc rok te mu swo ją
ini cja ty wę zca łą pew no ścią nie kie ro wał się in te re sem par tyj -
nym, a rze czy wi stą chę cią po mo cy dla po krzyw dzo nych
przez los se tek ro dzin w na szym mie ście.

Ka rol Wi niar ski

Zbli ża my się do pół ro cza 2013 ro ku, któ ry we -
dług po cząt ko wych pro gnoz w je go dru giej czę -
ści miał po ka zy wać symp to my od bi ja nia się
w go spo dar ce eu ro pej skiej. Mia ło to mieć rów -
nież prze ło że nie na go spo dar kę w na szym kra -
ju. Oka zu je się, że by ły to zbyt opty mi stycz ne
pro gno zy, któ re pry sły jak my dla na bań ka, a po -
zo sta ło py ta nie, jak dłu go jesz cze bę dzie my
mó wić o kry zy sie go spo dar czym na ta ką ska lę.
PKB w kra ju za pierw szy kwar tał wzro sło
o 0,4% wo bec pro gno zo wa ne go na 0,7%. Nie
waż ne czy to za słu ga spo wol nie nia in we sty cyj -
ne go, ma ra zmu w bu dow nic twie, zmniej sza ją -
cej się kon sump cji, któ rej nie ko rzyst ne ten den -
cje wpły nę ły na zmniej sze nie wpły wu z VAT-
u, czy in nych skład ni ków bu dże to wych. Jed no
jest pew ne, bu dżet kra ju zo stał znacz nie prze -
sza co wa ny i je go no we li za cja we dług eko no mi -
stów jest nie unik nio na. Jak na tle kra jo wych
wskaź ni ków kształ tu je się sy tu acja bu dże to wa
w So snow cu? Ana li za za pierw szy kwar tał wy -
glą da w mia rę opty mi stycz nie, cho ciaż wy cią -
ga nie da le ko idą cych wnio sków jest du żo
przed wcze sne, a opty mi ści mo gą być na ko niec
ro ku bar dzo roz cza ro wa ni gdy by ba zo wa li wy -
łącz nie na wskaź ni kach pierw sze go kwar ta łu.
Mó wiąc o po zy tyw nych wskaź ni kach po słu żę
się kon kret ny mi przy kła da mi. Do cho dy po ko -
rek tach na ko niec kwar ta łu pla no wa ne
na ok. 718 mln zł. zre ali zo wa ne zo sta ły
w ok. 27%. Zu peł nie przy zwo icie re ali zo wa ne
by ły do cho dy bie żą ce za pla no wa ne na ok. 656
mln zł, a zre ali zo wa ne w po nad 28%. Nie co go -
rzej cho ciaż tra dy cyj nie wy glą da ją do cho dy
ma jąt ko we za pla no wa ne na ko niec pierw sze go
kwar ta łu w wy so ko ści ok. 62 mln zł, a zre ali zo -
wa ne w nie ca łych 13%. Mó wiąc ge ne ral nie
o przy zwo itych wy ni kach pierw sze go kwar ta -
łu po stro nie do cho dów na le ży pa mię tać o tym,

że to wła śnie ten kwar tał ce chu je zwięk szo -
na ilość wpła ca nych po dat ków, szcze gól nie
tych za leż nych od gmi ny, mam tu na my śli po -
da tek od nie ru cho mo ści, wie czy stą dzier ża wę
czy in ne po dat ki i opła ty lo kal ne. Mniej opty -
mi stycz nie kształ tu ją się udzia ły gmi ny w po -
dat ku do cho do wym w szcze gól no ści od osób
fi zycz nych, któ ry za pla no wa ny na ok. 213 mln
zł zre ali zo wa ny jest na po zio mie 21%. To tu
wła śnie ma lu je nam się ob raz ogól nej złej sy tu -
acji w kra ju. Miej my na dzie ję, że w cza sie ro ku
bu dże to we go ten wskaź nik ule gnie po pra wie,
bo jest to jed no z naj waż niej szych źró deł do cho -
do wych dla mia sta. Czy tak bę dzie, trud no po -
wie dzieć, po noć na dzie ja umie ra ostat nia,
a więc nie wol no na obec ną chwi lę jej tra -
cić. I te raz krót ko: wy dat ki, któ re za pla no wa ne
by ły na ok. 716 mln zł, a w pierw szym kwar ta -
le zre ali zo wa ne zostały w ok. 23%. To do bry
wy nik w szcze gól no ści w wy dat kach bie żą cych
za pla no wa nych na bli sko 640 mln zł, a zre ali zo -
wa nych w nie ca łych 25%. Ana li za po szcze gól -
nych dzia łów i roz dzia łów po twier dza pra wi dło -
we i pla no we wy dat ko wa nia tam środ ków.
Zwy cza jo wo go rzej ma się z wy dat ka mi in we -
sty cyj ny mi za pla no wa ny mi na po zio mie 76 mln
zł, a zre ali zo wa nych w ok. 10%. Nie zna czy to,
że brak pro ce su in we sty cyj ne go w mie ście, pa -
mię taj my bo wiem, że prze waż nie nie w pa rze
idzie pro wa dze nie in we sty cji z je go fi nan so -
wym roz li cze niem, któ re fi na li zo wa ne jest
w okre sie póź niej szym. Na le ży mieć na dzie ję,
że i w tym ob sza rze dzia łal no ści gmi ny koń -
ców ka ro ku bę dzie znacz nie ko rzyst niej sza. Ge -
ne ral nie to do cho dy zde cy du ją o moż li wo ściach
wy dat ko wych mia sta, a na ten czas na le ży je
oce nić po zy tyw nie, oby te ten den cje utrzy ma ły
się do koń ca ro ku. 

To masz Bań bu ła

Ideologia przeciw rozumowi Dochody zadecydują
o wydatkach miasta 

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

Jest Pan radnym już drugą kadencję. Co
udało się Panu zrobić w ciągu tych
siedmiu lat? 
W du żym stop niu przy czy ni łem się
do mo der ni za cji ba se nu w Kli mon to wie,
któ re go koszt wy niósł pra wie 1,3 mln
zło tych oraz ter mo mo der ni za cji w Ze -
spo le Szkół Ogól no kształ cą cych nr 7,
któ ra kosz to wa ła oko ło 400 ty się cy zło -
tych. Ak tyw nie wspie ra łem tak że so sno -
wiec ki od dział WOPR-u, zwłasz cza
w dzia ła niach, ma ją cych na ce lu od zy -
ska nie sie dzi by. Szcze gól nie an ga żo wa -
łem się tak że w bu do wę i prze bu do wę
bo isk szkol nych oraz in nych obiek tów re -
kre acyj no -spor to wych. I jak każ dy rad ny
skła da łem dzie siąt ki in ter pe la cji w spra -
wach na pra wy dróg, chod ni ków, oświe -
tle nia oraz funk cjo no wa nia obiek tów
uży tecz no ści pu blicz nej. 

Któreś z Pana pomysłów nie znalazły
akceptacji? 
Nie ste ty tak i wy mie nię tyl ko trzy. Nie
zo stał zre ali zo wa ny po mysł utwo rze nia
świe tli cy śro do wi sko wo -so cjo te ra peu -
tycz nej w Kli mon to wie. Prze padł tak że
pro jekt in sta la cji ma nu al nej sy gna li za cji
świetl nej na uli cy H. Do brzań skie go i Ry -
dza Śmi głe go. Nie po wiódł się tak że plan
po więk sze nia schro ni ska dla zwie rząt.

Warto sprawować funkcję radnego? Czy
więcej w tym „wielkiej” polityki, niż
działalności społecznej?

Od po wiem twier dzą co. Bo oprócz pre sti -
żu i die ty ma my sa tys fak cję oraz po dzię -
ko wa nia od miesz kań ców, mó wiąc ko lo -
kwial nie, za „za ła twie nie” spra wy. Z dru -
giej stro ny, fak tycz nie, je stem zda nia, że
na szcze blu sa mo rzą du lo kal ne go, rad -
nych po win na ce cho wać apo li tycz ność,
co praw do po dob nie prze ło ży ło by się
na to, że szyb ciej i sku tecz niej zo sta ło by
roz wią za nych wię cej pro ble mów, z po -
żyt kiem dla miesz kań ców. 

Co w tej chwi li jest naj więk szą bo lącz ką
So snow ca?
Są dzę, że bar dzo wy so ka sto pa bez ro bo -
cia, prze kra cza ją ca pięt na ście pro cent,
jak rów nież co raz mniej za sob na ka sa
mia sta, nie po zwa la ją ca na re ali za cję du -
żo wcze śniej przy ję tych za dań, nie tyl ko
in we sty cyj nych, to obec nie naj więk sze
pro ble my, z któ ry mi mia sto mu si so bie
po ra dzić. 

Która z decyzji, podjętych w ostatnim
czasie przez radnych, jest dla
Pana najtrudniejsza do zaakceptowania?
Z ra cji mo je go za wo du na uczy ciel skie go,
to de cy zje, zwią za ne z li kwi da cją czy
prze no sze niem pla có wek oświa to wych
by ły bar dzo trud ne, ale nie ste ty ko niecz -
ne ze wzglę du na m.in. co raz bar dziej ro -
sną ce kosz ty utrzy ma nia oświa ty, wy so -
ki koszt utrzy my wa nia in fra struk tu ry
szkol nej, czę sto „pu stych” szkół i niż de -
mo gra ficz ny. 

Jak bumerang powraca temat spółek
sportowych, a temat sportu jest Panu
szczególnie bliski. Czy uważa Pan, że
miasto powinno zakręcić kurek
z pieniędzmi i zaprzestać dotowania
zawodowego sportu?
Przy ak tu al nej kon dy cji fi nan so wej ta -
kie roz wią za nie wy da je się do przy ję -
cia. Mo im zda niem, nie po win no się
ża ło wać pie nię dzy prze zna cza nych
na re kre ację, szko le nie dzie ci i mło -
dzie ży, a tak że na roz bu do wę i mo der -

ni za cję obiek tów szkol nych i miej -
skich. 

Prace nad wypracowaniem strategii
rozwoju sportu zakończyły się fiaskiem. 
Co dalej?
O po trze bie wy pra co wa nia stra te gii roz -
wo ju spor tu mó wi li śmy już na Ko mi -
sjach Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji w ubie -
głej ka den cji. Nie ste ty, do dzi siaj nie ma -
my stra te gii roz wo ju spor tu. A te mat,
mo im zda niem, jest bar dzo istot ny. Uwa -

żam, że na to py ta nie naj bar dziej kom pe -
tent nie mógł by się wy po wie dzieć pre zy -
dent mia sta. 

Kieruje Pan TKKF Zagórze. W każdym
wieku można uprawiać sport?
Co wię cej, trze ba! Za pra szam wszyst kich
miesz kań ców, bez wzglę du na wiek,
do uczest nic twa w na szym klu bie. Pręż -
nie dzia ła sek cja siat ków ki oraz sek cja
bry dża spor to we go. W na szej sie dzi bie
po sia da my tak że stół do bi lar da, któ ry
za nie wiel kie su my mo że my udo stęp nić.
Sport nie tyl ko do sko na le wpły wa
na kon dy cję na sze go or ga ni zmu, ale jest
tak że oka zją do… spo tka nia to wa rzy skie -
go i wspa nia łe go spę dze nia cza su. Wszy -
scy za in te re so wa ni mo gą bez prze szkód
dzwo nić do mnie pod nu mer te le fo nu
501 454 825. 

Jak w tej chwili funkcjonuje koalicja? 
Ko ali cja nie jest ade kwat nym okre śle -
niem. Wła ści wym jest po ro zu mie nie. Wy -
da je mi się, że w spra wach zwią za nych
z re struk tu ry za cją oświa ty i służ bą zdro -
wia, czy li tych naj trud niej szych, wy pra co -
wa li śmy kon sen sus. Ca ły czas pra cu je my
nad roz wią zy wa niem róż nych pro po zy cji,
przed sta wia nych przez wła dze mia sta i jak
wi dać, po ro zu mie nie trwa. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Warto sprawować funkcję radnego, choć nie wszystko udaje się zrealizować, przekonuje Adam Będzieszak

Nie ma ucieczki od trudnych decyzji 
Rozmowa z Adamem Będzieszakiem, radnym klubu PO 
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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.
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Ad res lo ka lu

Bratków 1

Grota Roweckiego 20

Racławicka 1

Grottgera 16
Racławicka 1
Modrzejowska 41
Modrzejowska 47
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
Hubala Dobrzańskiego
124
Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 8
Wrzosowa 10
Kalinowa - pawilon

Wojska Polskiego 102

Modrzejowska 32a

Modrzejowska 32a

Warszawska 3/36

1 Maja 21

Warszawska 3/13

ADM 

1

1

2

2
2
3
3
3

3
4
4

4
5
5
5
5

5

5

7
7
7
7

7

7

7

7

7

7

Pow. użytk. 

w m2

41,00

71,41

22,50

20,60
20,00
24,90
15,27
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
12,66

18,00
54,93
14,40
54,40

16,26

55,13

98,00

368,76

23,70

41,63

Wy po sa że nie lo ka lu

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna – nieuzbrojona w armaturę

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc z lokalizacją w podwórzu
Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna, brak wc
Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o. - węglowe  niekompletne, wc

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

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna - wspólna
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna, c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. wc - wspólne

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o. -
kotłownia lokalna
-
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
-
instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc – (wspólne na
korytarzu)
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja
Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

Instalacja elektryczna, wodno -kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna,  telefon, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja

UWA GI

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze.

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do lokalu
w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału lokalu.
Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Możliwość podłączenia instalacji
wodno – kanalizacyjnej w lokalu.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
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 budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. 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.

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym. 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 – 7 przy ul. Jodłowej 4.
Lokal usytuowany na I piętrze w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany w pawilonie handlowo – usługowym na parterze od strony zaplecza. 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.
Lokal przylegający bezpośrednio do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z odrębnym wejściem. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału lokalu.
Lokal usytuowany w podziemnym Pasażu handlowo – usługowym. Bliższych informacji udziela administracja Pasażu pod nr telefonu 368-
17-75.

Stawka

minimalna
10,00

19,00

8,00

16,00
6,00
15,00
39,00
12,00

15,00
15,00
15,00

15,00
6,00
7,00
7,00
10,00

10,00

12,00

8,00
13,00
6,00
10,00

12,00

27,00

39,00

45,00

19,00

35,00

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

           reklama

W czerwcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, na terenie miasta
prowadzona będzie zbiórka elektrośmieci. Poniżej podajemy szczegółowy
wykaz miejsc, gdzie będzie można pozbyć się za darmo zużytego sprzętu.
04.06.2013
• ul. Stoczniowców 3 – parking koło Biedronki 16.00 – 18.00
• ul. Zawodzie 34 – parking przy Szkole Podstawowej nr 21 18.10 – 20.00
11.06.2013
• ul. Gen. Józefa Hallera 16a – parking przy ulicy 16.10 – 18.00
• ul. Staropogońska 57 – parking przed budynkiem 18.10 – 20.00
18.06.2013 
• ul. Łukasiewicza – plac przy składzie złomu 16.00 – 18.00
• ul. Mjr. H. Dobrzańskiego 122 – parking naprzeciwko szkoły Eurolingua

18.10 – 20.00
25.06.2013 
• ul. Wagowa 54 – naprzeciwko budynku 16.00 – 18.00
• zbieg ulic Czerpakowa/Leśna – naprzeciwko budynku Leśna 70 

18.10 – 20.00  KP

Oddaj elektrośmieci

           reklama

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

Pra wo do ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy
przy słu gu je oso bie ubez pie czo nej, któ ra łącz -
nie speł nia na stę pu ją ce wa run ki:
• jest nie zdol na do pra cy
• ma wy ma ga ny – od po wied nio do wie ku,
w któ rym po wsta ła nie zdol ność do pra -
cy – okres skład ko wy i nie skład ko wy.
• nie zdol ność do pra cy po wsta ła w okre ślo nych
usta wą o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu
Ubez pie czeń Spo łecz nych okre sach skład ko -
wych lub nie skład ko wych al bo nie póź niej niż
w cią gu 18 mie się cy od usta nia tych okre sów.

Jed nak w przy pad ku orze cze nia cał ko wi tej
nie zdol no ści do pra cy wa ru nek po wsta nia tej
nie zdol no ści uwa ża się za speł nio ny, bez
wzglę du na da tę jej po wsta nia, je że li ubez pie -
czo ny udo wod nił po sia da nie co naj mniej 20 lat
okre sów skład ko wych i nie skład ko wych
w przy pad ku ko biet oraz 25 lat w przy pad ku
męż czyzn. 

Nie zdol ność do pra cy mo że być czę ścio wa
lub cał ko wi ta.

Czę ścio wo nie zdol ną do pra cy jest oso ba,
któ ra utra ci ła w znacz nym stop niu zdol ność
do pra cy zgod nej z po zio mem po sia da nych
kwa li fi ka cji.

Cał ko wi cie nie zdol ną do pra cy jest oso ba,
któ ra utra ci ła zdol ność wy ko ny wa nia ja kiej -
kol wiek pra cy. 

Stwier dze nie na ru sze nia spraw no ści or ga -
ni zmu w stop niu po wo du ją cym ko niecz ność
sta łej lub dłu go trwa łej opie ki i po mo cy in nej
oso by w za spo ka ja niu pod sta wo wych po -
trzeb ży cio wych sta no wi pod sta wę do orze -
cze nia nie zdol no ści do sa mo dziel nej eg zy -
sten cji. 

Orze cze nie cał ko wi tej nie zdol no ści do pra -
cy nie sta no wi prze szko dy w pod ję ciu za trud -
nie nia w wa run kach okre ślo nych w prze pi sach
o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za -
trud nia niu osób nie peł no spraw nych. 

Oce ny nie zdol no ści do pra cy i jej stop nia
do ko nu je w for mie orze cze nia le karz orzecz -
nik ZUS. 

Obo wią zu ją ce prze pi sy prze wi du ją dwu in -
stan cyj ność w po stę po wa niu orzecz ni czym.
Or ga nem orze ka ją cym w pierw szej in stan cji
jest le karz orzecz nik ZUS, od któ re go orze cze -
nia przy słu gu je pra wo sprze ci wu do dru giej in -
stan cji czy li ko mi sji le kar skiej. 

Ren ta z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy mo że
zo stać przy zna na na sta łe lub na czas okre ślo -
ny.

Pra wo do ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra -
cy po wsta je z dniem speł nie nia wszyst kich wa -
run ków, nie wcze śniej jed nak niż od mie sią ca,
w któ rym zgło szo no wnio sek o to świad cze -
nie. 

Je że li ubez pie czo ny po bie ra za si łek cho ro -
bo wy, wy na gro dze nie za czas nie zdol no ści
do pra cy lub świad cze nie re ha bi li ta cyj ne, pra -
wo do ren ty na bę dzie z dniem za prze sta nia ich
po bie ra nia.

Wy so kość ren ty z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy zle ży od:
• wy mia ru udo wod nio nych okre sów skład ko -
wych i nie skład ko wych,

• wy so ko ści za rob ków wska za nych do ob li cze -
nia pod sta wy wy mia ru ren ty,
• kwo ty ba zo wej obo wią zu ją cej w dniu na by -
cia pra wa do ren ty
• stop nia orze czo nej nie zdol no ści do pra cy. 
Je że li pod sta wy wy mia ru ren ty nie moż -
na usta lić, ZUS usta la jej wy so kość w kwo cie
naj niż sze go świad cze nia. Od 1 mar ca 2013 r.
naj niż sza ren ta z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no -
ści do pra cy wy no si 831,15 z, a z ty tu łu czę -
ścio wej nie zdol no ści do pra cy – 637,92 zł.

Po stę po wa nie w spra wie przy zna nia ren ty
wszczy na się na wnio sek oso by za in te re so wa -
nej lub jej peł no moc ni ka. Wnio sek skła da się
w jed no st ce ZUS wła ści wej ze wzglę du
na miej sce za miesz ka nia wnio sko daw cy.

Do wnio sku o przy zna nie ren ty na le ży do -
łą czyć:
• za świad cze nie o sta nie zdro wia na for mu la -
rzu ZUS N -9 wy da ne przez le ka rza pro wa dzą -
ce go le cze nie,
• wy wiad za wo do wy na for mu la rzy ZUS N -
-10 – an kie tę wy peł nio ną przez płat ni ka skła dek,
• kwe stio na riusz do ty czą cy okre sów skład ko -
wych i nie skład ko wych na dru ku ZUS Rp -6
• do ku men ty po twier dza ją ce okre sy skład ko -
we i nie skład ko we, np. świa dec twa pra cy,
• za świad cze nie pra co daw cy o wy so ko ści osią -
ga ne go wy na gro dze nia na dru ku ZUS Rp -7,
• kar tę wy pad ku w dro dze do pra cy lub
z pra cy, je śli ubez pie czo ny zgła sza wnio sek
o ren tę z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy spo -
wo do wa nej wy pad kiem w dro dze do pra cy
lub z pra cy. 

Dru ki po trzeb ne do wy stą pie nia z wnio -
skiem o usta le nie ren ty moż na otrzy mać
w każ dej pla ców ce ZUS lub na stro nie in ter ne -
to wej pod ad re sem:www.zus.pl.

ZUS ma obo wią zek wy dać de cy zję w spra -
wie ren ty w cią gu 30 dni od da ty wy ja śnie nia
ostat niej oko licz no ści w spra wie. 

Niezdolność do pracy
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Projekt „Budowa kompleksowego systemu odpadami w Sosnowcu”  jest współ�nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Od 1 lipca 2013 roku miasto będzie odbierało odpady od mieszkańców. 
Taki obowiązek nakłada na gminy nowa ustawa o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach. To rewolucyjna zmiana! 

SEGREGACJA ŚMIECI TO NIŻSZE CENY !

Więcej o „reformie śmieciowej” znajdziesz na www.sosnowiec.pl lub dzwoniąc na infolinię: 32 296 07 26

Jak często będzie prowadzony wywóz śmieci?
Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe: Odpady „suche” - minimum raz w tygodniu, Odpady „mokre” - minimum raz w tygodniu, „Szkło” - minimum raz w miesiącu.

Prywatne Posesje:  Odpady „suche” - raz na dwa tygodnie, Odpady „mokre” - raz na dwa tygodnie, „Szkło” - raz na dwa miesiące.
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miasto

czerwiec 2013 nr 68

Jest do brze. Apo rów nu jąc z in ny mi mia sta -
mi  - na wet bar dzo. Być przed szko la kiem
wSo snow cu to ra czej oczy wi stość, niż nad -
zwy czaj na oko licz ność. To są efek ty wie lo -
let niej, kon se kwent nej po li ty ki gmi ny, któ ra
wcze śniej nie pod da ła się za ku som li kwi da -
cji pla có wek i stwo rze nia wer sji oszczęd no -
ścio wej sie ci przed szko li. W mia stach,
wktó rych uszczu plo no ich ba zę  - są te raz te -
go przy kre re per ku sje. Two rzą się dłu gie ko -
lej ki dzie ci ocze ku ją cych na miej sca. Wie le
znich nie ma szans, by się tam do stać. Po ra -
ża nie moc i fru stra cja sa mych ro dzi ców, któ -
rzy mu szą się z tym ogra ni cze niem zmie -
rzyć. Ta kie pro ble my dez or ga ni zu ją bo wiem
pla ny i ży cio ry sy. Po wo du jąc lo gi stycz ne
i eko no micz ne trud no ści ro dzin. Brak opie -
ki dla dziec ka prze kła da się wkon se kwen cji
na nie moż ność pod ję cia pra cy przez  - naj -
czę ściej – mat kę. 

Cie szy więc, że So snow ca nie do ty czą te
czar ne sce na riu sze. I że spraw dzi ła się stra -
te gia so cjal na, dzię ki któ rej przed szko la nie
są wmie ście to wa rem de fi cy to wym. Jak kol -
wiek w jed nych dziel ni cach jest ich wię cej,
niż w in nych. Naj licz niej zlo ka li zo wa ne są
w Śród mie ściu, w Za gó rzu i Po go ni. Z da -
nych Urzę du Mia sta wy ni ka, że w ma ju
na li stach re zer wo wych nie któ rych przed -
szko li zna la zło się 30 dzie ci, choć rów no cze -
śnie są pla ców ki, któ re wol ne miej sca wciąż
ma ją. Nali ście ocze ku ją cych są ma lu chy po -
ni żej 3. ro ku ży cia, lub któ rych ro dzi ce nie
pra cu ją, al bo miesz ka ją ce po zaSo snow cem.

Fak ty są ta kie. W So snow cu jest 39
przed szko li miej skich – 51 od dzia łów przed -

szkol nych w szko łach pod sta wo wych – 9
pla có wek nie pu blicz nych i 2 punk ty przed -
szkol ne. Po nad 5.400 dzie ci jest pod ich
opie ką. 

– W mo im prze ko na niu jest opty mal -
na licz ba miejsc w so sno wiec kich przed -
szko lach. Co nie ozna cza, że za wsze każ -
de dziec ko jest przy ję te do te go, gdzie
chciał by je go ro dzic. Zda rza się, że w wy -
bra nym przed szko lu jest kom plet dzie ci
i pla ców ka nie przyj mie dziec ka od ra zu.
Ale jest roz wią za nie, bo moż na ubie gać się
o miej sce w in nej, mniej ob le ga nej. W bar -
dzo wie lu – tak że są sied nich  - gmi nach
o ta kiej sy tu acji nie ma mo wy. Po za tym
mam wra że nie, że stwo rzy ła się te raz mo -
da na przed szko la, zwłasz cza u mło dych
mam. I na wet te, któ re nie pra cu ją za wo do -
wo, chcą by ich dzie ci do nich uczęsz cza -
ły – mó wi Piotr We so łow ski, na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji Urzę du Miej skie go
w So snow cu.

Rów nie uspo ka ja ją ce są opi nie dy rek to -
rek pla có wek. – Po wo ła li śmy w na szym
przed szko lu spe cjal ną ko mi sję, któ ra od po -
wia da zana bór dzie ci. Li sta re zer wo wa jest,
choć nie dłu ga. Nie wy klu czo ne, że wszyst -
kie po cie chy znaj dą miej sce w na szej pla -
ców ce. De fi ni tyw nie roz strzy gnie się to
w sierp niu – mó wi Re na ta Gru ba, dy rek tor
Przed szko la Miej skie go nr 52 w So snow cu

Z przed szkol nej per spek ty wy, moż naby
rzec, że wło da rze mia sta wy ka za li się prze -
zor no ścią, któ ra te raz pro cen tu je. To do bre
wra że nie nie wąt pli wie wzmac nia ini cja ty wa
spo łecz na, dzię ki któ rej przed szko la nie pu -

blicz ne są war to ścią do da ną do przed szko li
pod au spi cja mi gmi ny. I peł no praw ną kon -
ku ren cją dla pu blicz nych pla có wek. Pry zmat
wła sno ści też je róż ni cu je. Co nie zna czy, że
jest ostra li nia po dzia łu  - gor sze lub lep sze,
po wszech ne lub eli tar ne. Zda niem pra cow -
ni ków Wy dzia łu Edu ka cji, wszyst kie za chę -
ca ją cie ka wą pro po zy cją edu ka cyj ną, do dat -
ko wy mi za ję cia mi : tań ca, pły wa nia, na uki
ję zy ka ob ce go – speł nia ją wy mo gi i chcą się
wy róż niać. Co nie zmie nia fak tu, że „naj -
młod szy mi” sta żem są pry wat ne pla ców ki.
Uda ło się im za ist nieć, za pro po no wać ory gi -
nal ny po mysł, zdo być za ufa nie. Te sta ra nia
no wych przed szko li ro dzi ce do ce nia ją.
Zpew no ścią też przed szko la nie pu blicz ne są
mniej sze, a więc bar dziej ka me ral ne. 

Na każ de go przed szko la ka w pla ców ce
pu blicz nej gmi na pła ci mie sięcz -
nie 754,14 zł. Je śli ma luch uczęsz cza
do przed szko la nie pu blicz ne go, to do ta cja
wy no si 565,60 zł (czy li 75% tej kwo ty).
W tym ro ku w bu dże cie gmin nym za re zer -
wo wa no po nad 45 mln zło tych na funk cjo -
no wa nie pla có wek przed szkol nych.

Z urzęd ni czych kon tro li wy ni ka, że „so -
sno wiec kie przed szko la są bar dzo do brze
przy go to wa ne do re ali zo wa nia za dań,
do któ rych są po wo ła ne” Gdy by tę oce nę
moż na prze ło żyć na „ma low ni czy” ję -
zyk – na le ża ło by tym pla ców kom wrę czyć
ko lo ro wą laur kę. Ana sj le piej po ko lo ro wa ną
przez sa mych  - też za do wo lo nych – przed -
szko la ków. 

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

„Bo w przedszkolu miło 
płynie czas”…

Przed się wzię cie jest kon ty nu acją pro jek tu „Go spo dar ka ście ko wa w So snow cu”,
któ ry do ty czył bu do wy ko lek to ra Bo brek o dłu go ści ok. 15,5 km oraz mo der ni za -
cji oczysz czal ni ście ków „Ra do cha II” w So snow cu.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków Fun du szu
Spój no ści. Na je go re ali za cję Gmi na So sno wiec po zy ska ła środ ki w wy so ko ści 30,8
mln zł. War tość cał ko wi ta Pro jek tu wy no si 65 mln zł.

Przed się wzię cie po le ga nabu do wie sie ci ka na li za cji sa ni tar nej wraz znie zbęd ną in -
fra struk tu rą tech nicz ną o łącz nej dłu go ści ok.21km, wre jo nie Niw ki, Ję zo ra, Mo drze -
jo wa, Bo ru (bu do wa pom pow ni ście ków „Bia ła Prze msza” wraz z ru ro cią giem tłocz -
nym doko lek to ra Bo brek) oraz Kli mon to wa (re jon ul. Re wo lu cji1905r.). Wwy ni ku re -
ali za cji in we sty cji zo sta nie stwo rzo namoż li wość pod łą cze nia dosie ci ka na li za cji sa ni -
tar nej3956 miesz kań ców. Rów no le gle doprac pro wa dzo nych przez Gmi nę, Re jo no we
Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu Spół ka Ak cyj na pro wa dzić
bę dzie pra ce zwią za ne z wy mia ną sie ci wo do cią go wej w tym re jo nie.

Pla no wa ny ter min za koń cze nia pro jek tu to czer wiec 2015r. MZ

10 ma ja w War sza wie zo sta ło pod pi sa -
ne po ro zu mie nie o współ pra cy po mię -
dzy Ze spo łem Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru w So snow cu,
a VIAMODA INDUSTRIAL – mię -
dzy na ro do wą wyż szą szko łą mo dy. 

Za war te po ro zu mie nie ma nace lu roz -
po czę cie wspól nych przed się wzięć ocha -
rak te rze dy dak tycz nym, zmie rza ją cym
dopod no sze nia ja ko ści kształ ce nia szkol -
nic twa po nad gim na zjal ne go oraz wy rów -
na nia szans mło dzie ży w sfe rze do stę pu
do form edu ka cji aka de mic kiej wspie ra -
ją cych roz wój bran ży odzie żo wej w Pol -
sce.

– Umo wa gwa ran tu je uczniom Ze spo -
łu Szkół Pro jek to wa nia iSty li za cji Ubio ru
w So snow cu sze reg ko rzy ści, m.in. do łą -
cze nie do stu denc kich kół na uko -
wych VMI, do radz two za wo do we, udział
w wy bra nych wy kła dach aka de mic kich,
moż li wość uczest nic twa w nie od płat nych
warsz ta tach mo do wych i kur sach re ali zo -
wa nych wVMI – pod kre śla Elż bie ta Czer -
nik, dy rek tor ZSPiSU.

Współ pra ca szkół part ner skich obej -
mie rów nież dzia ła nia w za kre sie roz -
po zna nia moż li wo ści po zy ski wa nia
gran tów w ra mach pro jek tów unij nych
oraz ich re ali za cji. KP

VIAMODA INDUSTRIAL partnerem ZSPiSU

Gmina dostanie ponad 
30 mln złotych!
24 maja 2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla Projektu „Gospodarka
ściekowa w Sosnowcu – Etap II” między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Sosnowiec.

W tym roku przypada stulecie
istnienia Elektrociepłowni
„Będzin”S.A. Napisał Pan
monografię tegoż zakładu,
funkcjonującego od 1913 roku na
pograniczu Sosnowca.
Hi sto rycz nych ko rze ni elek tro cie -
płow ni trze ba szu kać wła śnie w
So snow cu, gdzie przy uli cy Po -
lnej 11, dziś Sien kie wi cza, mie -
ści ło się To wa rzy stwo Ak cyj ne
So sno wiec kiej Sta cji Elek trycz -
nej, któ re zbu do wa ło elek trow nię
w Ma ło bą dzu. Po pew nym cza sie
po ło że nie ad mi ni stra cyj ne elek -
trow ni, ge ne ru ją cej du że wpły wy
po dat ko we, sta ło się przed mio tem
spo ru po mię dzy So snow cem, a
Bę dzi nem, by w je go fi na le zwy -
cię żył osta tecz nie Bę dzin. W
1916 ro ku, gdy ru szył tur bo ze -
spół w Ma ło bą dzu, wy łą czo no
elek trow nię pra cu ją cą w So snow -
cu u zbie gu dzi siej szej uli cy Sien -
kie wi cza i Wspól nej. Jed nak do -
pie ro w 1934 ro ku dy rek cja elek -
trow ni prze nio sła się z So snow ca
do Bę dzi na.

Co było najtrudniejsze, a co
najciekawsze przy pisaniu tej
książki?
Naj bar dziej sa tys fak cjo nu ją ce by -
ły roz mo wy z pra cow ni ka mi za -
kła du, tak że z ty mi, któ rzy od
wie lu lat są na eme ry tu rach, czę -
sto zwią za ny mi z Elek tro cie płow -
nią od kil ku po ko leń. Ich wie dza
o za kła dzie i za an ga żo wa nie w je -
go spra wy, są im po nu ją ce. Naj -
trud niej sze sta ło się roz su pła nie

wę złów prze mian i przy na leż no -
ści or ga ni za cyj nych opi sy wa nej
fir my. Po dob nie zresz tą by ło w
przy pad ku Kok sow ni „Dę bień -
sko”.

Kok sow nia „Dę bień sko” znaj du je
się na Ślą sku w Czer wion -
ce – Lesz czy nach, a Pan prze cież
w swo ich pu bli ka cjach sku pia się
głów nie na Za głę biu Dą brow skim.
Głów nie, ale jak wi dać nie po prze -
sta ję na Za głę biu. Mo ja mo no gra -

fia Kok sow ni „Dę bień sko” opi su -
je stu le cie za kła du za mknię te w la -
tach 1913 – 2013. Zde cy do wa łem
się na książ ko we udo ku men to wa -
nie dzie jów „Bę dzi na” i „Dę bień -
ska”, gdyż oba za kła dy, choć dzie li
je dy stans 60 km, łą czy ol brzy mi
do ro bek cy wi li za cyj ny i moc ny
wpływ na dzie je go spo dar cze Pol -
ski oraz Eu ro py. Za gad nie nia te
bar dzo mnie fa scy nu ją. Po ja wia ją
się w ta kich mo ich książ kach jak:
„Mo no gra fia Hu ty Ce dler”, „Za -

głę bie Dą brow skie Re gio nem Unii
Eu ro pej skiej”, „Pre zy den ci Dą bro -
wy Gór ni czej”, „Dą bro wia cy zna -
ni i mniej zna ni”, „Ka len da rium
dzie jów So snow ca”. Nie ste ty, tak
się skła da, że w po wszech nym
spoj rze niu na prze szłość Za głę bia
Dą brow skie go i ca łe go na sze go
wo je wódz twa, do mi nu je glo ry fi -
ko wa nie trze cio rzęd nych dzieł
sztu ki lub roz dmu chi wa nie lo kal -
nych po ty czek zbroj nych do ska li
wiel kich bi tew. Na to miast świa to -
wej kla sy do ro bek go spo dar czy
oraz tech nicz ny kil ku po ko leń, jest
po mi ja ny lub lek ce wa żo ny. W
mia rę mo ich sił, a tak że moż li wo -
ści, sta ram się te mu prze ciw dzia -
łać.

Trudno jest na zakończenie
rozmowy z autorem kilkunastu
książek, nie zadać pytania o plany
pisarskie na przyszłość.
Pra cu ję nad mo no gra fią So snow -
ca. Wie le miej sca zaj mu ją w niej
pro ble my go spo dar cze. Prze cież
w ostat nich kil ku dzie się ciu la tach
po wsta wa ły tu i upa da ły za kła dy
prze my sło we za trud nia ją ce ty sią -
ce pra cow ni ków. Książ ka bę dzie
mieć cha rak ter po pu lar no –na uko -
wy, a ja mam dzien ni kar ski tem -
pe ra ment, więc znaj dą się w niej
oczy wi ście tak że cie ka we wąt ki
oby cza jo we. Je stem to wi nien
mo je mu mia stu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Urszula Piszczek

Będzin – Sosnowiec - Czerwionka
Rozmowa z Ireneuszem Łęczkiem, dziennikarzem i pisarzem

12 ma ja już po raz trze ci od był
się III Za głę biow ski Marsz Rot mi -
strza Pi lec kie go zor ga ni zo wa ny
przez Ze spół Przy wra ca nia Pa mię -
ci Hi sto rycz nej przy Biu rze Po seł
Ewy Ma lik. Ka pry śna au ra nie mia -
ła wpły wu na fre kwen cję, wręcz
prze ciw nie, był to naj licz niej szy
do tej po ry marsz upa mięt nia ją cy
Wi tol da Pi lec kie go w So snow cu,
wktó rym wzię ło udział po nadtrzy -
sta osób. Ma ni fe sta cja by ła rów nież
pre ce den so wa ze wzglę du na wiek
więk szo ści uczest ni ków. Po raz
pierw szy wśród ma sze ru ją cych
zna leź li się mło dzi na ro dow cy i ki -
bi ce Za głę bia So sno wiec, nie za bra -
kło rzecz ja sna mło dzie ży z so sno -
wiec kich szkół. 

Wi told Pi lec ki uro dził się 13
ma ja 1901 ro ku w Ołoń cu,
zmarł 25 ma ja 1948 w War sza -
wie. Był rot mi strzem ka wa le rii
Woj ska Pol skie go, a tak że współ -
za ło ży cie lem Taj nej Ar mii Pol -
skiej oraz żoł nie rzem Ar mii Kra -
jo wej. W 1940 r. do bro wol nie dał
się osa dzić w obo zie KL Au -
schwitz, gdzie zor ga ni zo wał siat -
kę kon spi ra cyj ną i skąd słał pierw -

sze ra por ty o tym, co hi tle row cy
ro bią w obo zie z więź nia mi.
W 1948 ro ku zo stał ska za ny przez
wła dze ko mu ni stycz ne na ka rę
śmier ci za szpie go stwo na rzecz
ob ce go pań stwa. W 1990 ro ku
rot mistrz Pi lec ki zo stał zre ha bi li -
to wa ny. Po prze mar szu i mszy św.
w so sno wiec kiej Ka te drze w Do -
mu Ka to lic kim od był się wy kład
pra cow ni ka Biu ra Edu ka cji Pu -
blicz nej IPN dra Mi ro sła wa Si ko -
ry pt. „Żoł nie rze Wy klę ci. Wal ka
o nie pod le głość Pol ski a sy tu acja
mię dzy na ro do wa w la ta ch1944 -
-1953”. Rów nież w tym sa mym
miej scu udo stęp nio na zo sta ła wy -
sta wa „Żoł nie rze Wy klę ci. Pod -
zie mie nie pod le gło ścio we w Pol -
sce po 1944 ro ku”. Na le ży mieć
na dzie ję, że ta za po cząt ko wa -
na przed trze ma la ty ini cja ty wa
bę dzie kon ty nu owa na, a po stać
rot mistrz Wi tol da Pi lec kie go oraz
dzia łal ność an ty ko mu ni stycz ne go
pod zie mia zbroj ne go po 1945 ro -
ku co raz peł niej przy bli ża na lo -
kal nej spo łecz no ści. 

Tekst i fo to: MW

Marsz Pileckiego
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W se mi na rium wzię li udział m.in.
za rząd cy nie ru cho mo ści, ar chi -
tek ci oraz in ży nie ro wie bu dow -
nic twa. 

– W Pol sce, po dob nie zresz tą,
jak w in nych pań stwach Unii Eu -
ro pej skiej, to wła śnie bu dyn ki są

naj więk szy mi „kon su men ta mi”
ener gii i od po wia da ją za po -
nad czter dzie ści pro cent jej zu ży -
cia. W do bie kry zy su po win ni śmy
szcze gól nie za dbać o oszczę dza -
nie ener gii – prze ko ny wa li pre le -
gen ci. 

De ba tę za in au gu ro wał Ka zi -
mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca. – Chciałbym, by wszy -
scy bu do wa li „z gło wą”, ma jąc
na uwa dze, kto w tych bu dyn -
kach bę dzie miesz kał. Eks plo -
ata cja ener gii i użyt ko wa nie ge -
ne ru ją ogrom ne kosz ty – pod kre -
ślał Ka zi mierz Gór ski. – Mia sto,
ja ko za rząd ca nie ru cho mo ści
wie, w ja kim tem pie ro sną kosz -
ty eks plo ata cji bu dyn ków z ro ku
na rok i jak kształ tu je się po ziom
za dłu że nia. Bu do wa no wo cze -
snych, ener go osz częd nych obiek -
tów po win na być na szym prio ry -
te tem, po dob nie jak ter mo mo -
der ni za cje, któ re do tej po ry by ły
prze pro wa dzo ne po spiesz nie
i nie wła ści wie, a ta kie kosz tow -
ne błę dy nie po win ny być po peł -
nia ne. Bę dzie my mu sie li przy -
spie szyć po pra wę kra jo wych roz -
wią zań, w tym wy mo gów i prze -
pi sów do ty czą cych ener go osz -
częd ne go bu dow nic twa, jak rów -
nież za dbać o stwo rze nie me cha -
ni zmów po mo cy i wspar cia w fi -
nan so wa niu tych przed się -
wzięć – do dał. 

Tech no lo gię bu dow nic twa pa -
syw ne go przed sta wił Gu en ter
Schla gow ski z Pol skie go In sty tu -
tu Bu dow nic twa Pa syw ne go
w Pol sce.

– Je stem zwo len ni kiem bu -
dow nic twa ener go osz częd ne go,
mó wiąc wprost – bu dow nic twa
dla lu dzi, któ re za pew nia naj wyż -
szy kom fort. Wal czę o ciepl ny
kom fort, któ ry prze kła da się
na utrzy ma nie zdro wia i dłuż sze
ży cie – mó wił Gu en ter Schla gow -
ski, przed sta wia jąc hi sto rię pierw -
szych pa syw nych do mów
w Niem czech, któ re po wsta ły
w la tach 90. – Dziś są dwa ro dza -
je bu dow nic twa. Bu dow nic two
pa syw ne dla ak tyw nych i in te li -
gent nych, a ak tyw ne dla pa syw -
nych lu dzi, któ rym nie za le ży
na ja ko ści ży cia. Bu dow nic two
pa syw ne za pew nia moż li wość
ogrze wa nia cie płem, po cho dzą -
cym z ze wnątrz bu dyn ku, za pew -
nia jąc tem pe ra tu rę we wnątrz oko -

ło 22 stop ni Cel sju sza, przy nie co
niż szej tem pe ra tu rze ze wnętrz nej.
Za le cam ro bić mniej, ale po rząd -
niej. Tym cza sem w Pol sce mo -
der ni za cje są wy ko ny wa ne w ta ki
spo sób, że są to mo der ni za cje dla
przy szłych mo der ni za cji, a prze -
pi sy bu dow la ne w Pol sce są naj -
gor sze w Eu ro pie – stwier dził
Schla gow ski. 

Bu dow nic two pa syw ne sta je
się po wo li stan dar dem. Każ dy
obiekt mo że być zre ali zo wa ny ja -
ko bu dy nek pa syw ny. Za sto so wa -
nie sze re gu in no wa cyj nych roz -
wią zań, jak np. stro py i ele men ty
grzew czo – chło dzą ce, za pew nia -
ją wła ści wą tem pe ra tu rę przez ca -
ły rok. Bu dyn ki pa syw ne są naj -
now szą ge ne ra cją bu dyn ków
ener go osz częd nych, a ogrze wa nie
w cią gu ca łe go ro ku ta kie go bu -
dyn ku o po wierzch ni miesz kal -
nej 150 me trów kwa dra to -
wych kosz tu je mniej niż… 400 zł
za ca ły rok.

Te mat bu dow nic twa ener go -
osz częd ne go jest co raz bar dziej
pa lą cy, bo 25 paź dzier ni ka 2012
ro ku Unia Eu ro pej ska przy ję ła
dy rek ty wę w spra wie efek tyw -
no ści ener ge tycz nej.  Zgod nie
z jej po sta no wie nia mi, już
od 2021 ro ku, na te re nie ca łej
Unii Eu ro pej skiej, wszyst kie
wzno szo ne bu dyn ki po win ny
mieć bar dzo ni skie za po trze bo -
wa nie na ener gię, i za si la ne,
choć by czę ścio wo, z od na wial -
nych źró deł ener gii. No we bu -
dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej
mu szą speł niać ten wy móg już
od 2019 ro ku. Zmia ny obej mu ją
tak że sta re, sła bo za izo lo wa ne
bu dyn ki, od po wie dzial ne za naj -
więk sze stra ty ener gii. We dług
unij nych wy mo gów, mo der ni za -
cja ta kich obiek tów bę dzie mu -
sia ła speł nić cho ciaż mi ni mal ne
wy mo gi ener go osz częd no ści. 

Or ga ni za to ra mi se mi na rium
by li Sto wa rzy sze nie Za rząd ców
Nie ru cho mo ści „STOZAN” wSo -
snow cu, In sty tut Go spo dar ki Nie -
ru cho mo ścia mi w Ka to wi cach,
Agen cja Roz wo ju Lo kal ne -
go S.A. w So snow cu, Miej ski Za -
rząd Bu dyn ków Miesz kal -
nych – TBS Sp. z o.o. w So snow -
cu, Gór no ślą ski Fun dusz Ener ge -
tycz ny oraz Fun da cja Na uki Ślą -
skiej. Part ne ra mi wy da rze nia zo -
sta li Ślą ska Izba Bu dow nic twa,
So sno wiec ki Park Na uko wo -
Tech no lo gicz ny w So snow cu,
Ślą ski Zwią zek Gmin i Po wia tów,
Pol ski In sty tut Bu dow nic twa Pa -
syw ne go w Gdań sku, ECO PASS
HOUSE AB – szwedz ka tech no -
lo gia bu do wy do mów ener go osz -
częd nych i pa syw nych oraz Ze -
spół Szkół Ar chi tek to nicz no -Bu -
dow la nych w So snow cu. Pa tro nat
ho no ro wy nad im pre zą ob jął Ka -
zi mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca. Na sza Re dak cja ob ję ła
im pre zę pa tro na tem pra so wym. 

Tekst i fo to: sk

Budynki pasywne dla
inteligentnych i oszczędnych

           reklama

Budownictwo pasywne, szwedzkie budownictwo energooszczędne, aspekty architektoniczne i ekologiczne budownictwa
energooszczędnego były głównymi tematami seminarium pod tytułem „Budownictwo pasywne i energooszczędne. Dlaczego i jak?”,
które odbyło się 25 kwietnia w Parku Naukowo-Technologicznym w Sosnowcu. 

16 ma ja od by ły się uro czy sto ści
upa mięt nia ją ce 111. rocz ni cę uro -
dzin Ja na Kie pu ry.

W ra mach ob cho dów Miej ski
Klub im. Ja na Kie pu ry zor ga ni zo -
wał XIII edy cję Kon kur su: Jan
Kie pu ra – So sno wiec ki Bard. 

Kwia ty zło żo no w dwóch
miej scach. Pod ta bli cą przy ul.
Ma jo wej (dom, w któ rym uro dził
się Kie pu ra), gdzie ze bra li się
m.in. dzie ci i mło dzież z Przed -
szko la Miej skie go nr 22, Szko ły
Pod sta wo wej nr 3, Ze spo łu Szkół
Mu zycz nych oraz IV LO im. Sta -
ni sła wa Sta szi ca.

Wień ce zło żo no rów nież
pod po mni kiem Ja na Kie pu ry
na Pla cu Stu le cia. Atrak cją był wy -

stęp wło skie go te no ra Si mo naFran -
ce sco Li con tie go, któ ry wy ko nał
m.in. utwór „Bru net ki, blon dyn ki”. 

W uro czy sto ściach uczest ni -
czy li przed sta wi cie le władz mia -
sta, de le ga cje ze szkół (m.in.
Szko ły Pod sta wo wej nr 46 im.
Ja na Kie pu ry) oraz z Miej skie go
Klu bu im. Kie pu ry, a tak że licz -
nie zgro ma dze ni miesz kań cy.
Wie czo rem na to miast zor ga ni -
zo wa no w Klu bie Stu denc kim
Re me dium Jam Ses sion z Jan -
kiem. Tu taj w gro nie lo kal nych
ar ty stów od by ło się wspól ne mu -
zy ko wa nie, pod czas któ re go mu -
zy cy od da li się im pro wi za cjom
i wa ria cjom na te mat twór czo ści
„chło pa ka z So snow ca”. KP

Po raz dzie wią ty prof. Adam Gie -
rek po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, za pro sił chęt nych do sa -
dze nia la su, tym ra zem w en kla -
wie le śnej Błę dów -Wy pa le ni ska.
Po więk sza nie ob sza rów le śnych
to waż ny ele ment zma gań ze
skut ka mi zmian kli ma tycz nych
na Zie mi, zma gań wspie ra nych
przez Unię Eu ro pej ską.

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

Bli sko sto osób sa dzi ło drze wa
li ścia ste – ol chy 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 dzi li do dat -
ko wo w en kla wie 100 sztuk dę -
bów. Wśród uczest ni ków by li
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 Dą bro -
wy Gór ni czej. Wśród uczest ni -
ków zna leź li się też go ście z So -
snow ca, Ka to wic, Za brza, By to -
mia i Bę dzi na. 

Po za koń cze niu czy nu spo -
łecz ne go od był się tra dy cyj ny pik -
nik, przy ogni sku, kieł ba skach
i gro chów ce. red

111. rocznica urodzin
Jana Kiepury

Posadzili Las Europejski

           reklama

miasto

czerwiec 2013 nr 610

Budowa energooszczędnych budynków powinna być naszym priorytetem, przekonywał
prezydent Kazimierz Górski

Prof. Adam Gierek wspólnie z ochotnikami upamiętnił setne
urodziny swego ojca - Edwarda Gierka

Przedstawiciele sosnowieckiego samorządu uczcili kwiatami
pamięć Jana Kiepury
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Zdradziłeś Sosnowiec,
wyprowadziłeś się, nie jesteś już
„tutejszy”….
-  Je stem, choć miesz kam te raz z
mo ją na rze czo ną nad Po go rią.
Ale wciąż je stem za mel do wa ny w
So snow cu, tu pła cę po dat ki, tu
mam miesz ka nie i za re je stro wa ną
dzia łal ność go spo dar czą. Mój
dzia dek jest stąd, ma ma jest ro do -
wi tą so sno wi czan ką. Ja tak że. Je -
stem więc zwią za ny z So snow -
cem. To ta ka nie zby wal na ge ne -
tycz na przy na leż ność. Mam to
mia sto  „wy ta tu owa ne” w ser cu
.:))

To, co ro bisz, wy kra cza po za gra ni -
ce So snow ca, a na wet Za głę bia.
Nie ma w tym lo kal ne go zna ku to -
wa ro we go.
- …i do brze, że nie ma.  Bo za le -
ży mi na tym, aby go nie by ło. W
mo jej gło wie też ta kie  gra ni ce nie
ist nie ją. Je stem miesz kań cem wo -
je wódz twa ślą skie go. Wpraw dzie,
cza sa mi mó wię „na skró ty” , że
pra cu ję na Ślą sku, ale wca le nie
cho dzi mi o Śląsk w opo zy cji do
Za głę bia, tyl ko o wo je wódz two.
Nie ro zu miem tych wro gich na pi -
sów na mu rach. Po jed nej stro nie
„Go ro lu wje cha łeś - nie wy je -
dziesz”. A po dru giej „ Ha ny sie,
won”. Z peł ną od po wie dzial no -
ścią wy pi su ję się z tych ani mo zji,
kon flik tów. Ja je wi dzę, oczy wi -
ście, ale one mnie bez po śred nio
nie do ty czą i nie do ty ka ją. I tym
bar dziej ak cen tu ję to swo ją pra cą,
pro jek ta mi, po my sła mi. Jest w
nich wię cej sca la nia, niż roz róż -
nia nia. Nie chcę dzie lić, ani ak -
cen to wać in no ści opar tej o ste reo -
ty py lub hi sto rycz ne za szło ści. 

Ta Twoja strategia działania,
myślenia, kreowania przynosi
profity. I to dosłownie. Dostałeś

nagrodę  prezydenta Sosnowca za
upowszechnianie  kultury -
doceniono to, co zrobiłeś do tej
pory - a także odebrałeś
stypendium od miasta na
napisanie książki. I na ten sam
projekt (książkę) otrzymałeś grant
(stypendium artystyczne) od
marszałka województwa
śląskiego. Jeden pomysł, ale
podwójnie dotowany. Przez  dwa
różne urzędy. Ale urzędy… więc
jednak publiczne pieniądze. To ok?
- Je stem otwar ty na wszel kie na -
gro dy i sty pen dia ze wszyst kich
in sty tu cji, któ re ze chcą mi je
przy znać. Wiem, że kil ka osób
mia ło z tym pro blem. Do szło na -
wet do te go, że po in dy wi du al -
nych pro te stach mu siał się wy po -
wie dzieć rad ca praw ny urzę du
miej skie go. I stwier dził au to ry ta -
tyw nie, że nie ma żad nych prze -
ciw ska zań, by na je den pro jekt
ar ty stycz ny sta rać się o róż ne sty -
pen dia. I by je do sta wać. Tak ro -
bią ar ty ści na ca łym świe cie.
Chy ba nie mu szę znów wy ja -
śniać, że książ ka „Aż skład się
wresz cie na my śli, praw dzi wa hi -
sto ria ślą skie go ra pu”, nad któ rą
wła śnie pra cu ję, nie do ty czy Ślą -
ska, w któ rym Za głę bia nie ma.
Do ty czy wo je wódz twa ślą skie go,
w któ rym ono le ży. Po za tym, w
każ dym roz sąd nym sty pen dium
ar ty stycz nym przy zna wa nym
przez mia sto, cho dzi o to, by
wspie rać ar ty stów z te go mia sta,
a nie ar ty stów, któ rzy pi szą o tym
mie ście.

Twoja dziennikarska uwaga skupia
się na  popkulturze, na muzyce
takich klimatów. Czy Sosnowiec
ma w tej przestrzeni zacną,
„młodą” reprezentację? Które
gatunki muzyczne są najbardziej
popularne?

- Ta „mło dzie żo wa” re pre zen ta -
cja, to głów nie lu dzie po trzy dzie -
st ce. W So snow cu naj licz niej -
szych zwo len ni ków wciąż ma
mu zy ka ska i reg gae - ga tun ki ro -
dem z Ja maj ki i wi bra cje ka ra ib -
skie. Ale gra się tu taj bar dzo róż -
ną mu zy kę. Na wy so kim po zio -
mie. Dla mnie naj bar dziej in te re -
su ją cym obec nie  ar ty stą jest Mi -
chał  Ma ślak - wo ka li sta, któ ry
śpie wa rów no le gle w trzech
świet nych, a bar dzo róż nych sty li -
stycz nie ze spo łach (Fa ir We ather
Friends, Se ar ching For Calm i
Worms Of Sen ses). Prze gląd sce -
ny mu zycz nej te go mia sta jest
trans pa rent ny i moż li wy m.in.
dzię ki Ener ge tycz ne mu Cen trum
Kul tu ry. Są tam sa le prób dla ze -
spo łów i cy klicz ne fe sti wa le, na
któ rych mo gą za pre zen to wać się
pu blicz no ści.

Na moje laickie ucho, to jeszcze nikt
nie dorównał popularnością 
– nieistniejącemu już – zespołowi
Skankan. Świadomościowo to wciąż
najbardziej sosnowiecki zespół. Ma
niezagrożoną pozycję.
- Bo to ze spół kul to wy, wy wo dzą -
cy się z cza sów, gdy o kul to wość
by ło ła twiej, niż dziś. Wszyst kie -
go by ło wte dy mniej, za rów no
mu zy ki i ar ty stów, jak i in for ma -
cji o nich. W „zło tych cza sach”
Skan ka na (la ta 90.) ła twiej by ło
za zna czyć i utrwa lić mar kę w
świa do mo ści fa nów. Tak że dla te -
go, że kon ku ren cja by ła mniej sza.
I jak ka pe la prze bi ła się w ja kiejś
sub kul tu rze, to moc no za pa da ła w
pa mię ci. Dziś wszyst ko jest mniej
jed no znacz ne. Nie ma już od bior -
ców tak cha rak te ry stycz nych jak
wcze śniej: zin te gro wa nych  „pod
jed nym sztan da rem” . To też i kul -
to wość dziś jest trud no osią gal na. 
Rów nież  so sno wiec ką mar ką  -

jak Skan kan  - jest   dzia ła ją cy od
dwu dzie stu lat me tal -co re'owy
Front si de. Tak na praw dę na wet
bar dziej uzna ną, bo z oko ło 10
pły ta mi, Fry de ry kiem i kon cer ta -
mi w ca łej Eu ro pie. Ty le, że je go
mu zy ka jest bar dziej eks tre mal na
i przez to ni szo wa. Pew nie dla te -
go sły szysz o nim po raz pierw -
szy. 

So sno wiec to pu sty nia kul tu ral na.
„Nu da jak na pol skim fil mie”…..
- Nie praw da. Du żo tu lu dzi, któ -
rzy ro bią in te re su ją ce pro jek ty w
wie lu ob sza rach kul tu ry. Są war -
ci uwa gi i pro mo cji. Pro blem w
tym, że  jest ma ło miejsc, w któ -
rych mo gli by się  po ka zać i
utrwa lić wi ze run ko wo.  Wie lu so -

sno wi czan  po ka zu je się więc po -
za So snow cem.   I mo że z te go
wy ni ka wra że nie, że jest sta gna -
cja.

A może w Sosnowcu – jak
i wszędzie indziej – zadomowiła
się mało kulturalna praktyka, że
jak nie ma pieniędzy (a wciąż ich
brakuje), można zaoszczędzić
na kulturze. Cięcie budżetu ucina
wiele pomysłów. Kultura zawsze
przegra z remontem drogi czy
kanalizacją. Ekonomicznie trudno
wpisać ją w rubrykę „zysk”?
- Prze ko na nie, że kul tu ra tyl ko
kosz tu je i nie pro cen tu je, to
bzdu ra. Tak na praw dę pie nią dze
prze zna czo ne na kul tu rę naj -
szyb ciej prze kła da ją się na zysk

wi ze run ko wy me ce na sa. A to
jest bez sprzecz na  ko rzyść i po -
ten cjał za ra zem. Po za tym nie
od no szę  wra że nia, że So sno -
wiec  jest na kul tu ral nej rów ni
po chy łej, przez skąp stwo urzęd -
ni ków. Współ pra cu ję z tym mia -
stem, ro bię tu róż ne pro jek ty i
wi dzę tę po li ty kę kul tu ral ną  z
bli ska. Mó wię to i ja ko twór ca, i
ja ko ani ma tor kul tu ry wy da rzeń,
któ ry ma na kon cie dwie, zna -
czą ce im pre zy przy współ pra cy z
wy dzia łem kul tu ry. Do brze mi
się pra cu je w So snow cu. Pro ble -
mem jest fre kwen cja, któ ra  wy -
ni ka  głów nie z bra ku od po wied -
niej pro mo cji. Tak by ło z World
Fu sion Mu sic Fe sti val, któ re go w
2011 r. by łem dy rek to rem ar ty -
stycz nym. Edy cja in spi ro wa na
Afry ką ścią gnę ła do So snow ca
wy ko naw ców i mu zy ków kom -
ple men to wa nych  na ca łym świe -
cie za ar ty stycz ne war to ści i
umie jęt no ści. Wszyst ko by ło bar -
dzo do bre - po za fre kwen cją wła -
śnie. Szko da.

…szkoda, że ludzie nie mają
potrzeby korzystać z tak
wysmakowanych
propozycji. I szkoda, że inni
zasadność takich imprez mierzą
jedynie frekwencją. Bo wtedy sens
miałoby dotowanie tylko wydarzeń
z niwy disco polo. A to raczej
karykaturalny wniosek logiczny…
- To, że ma ło lu dzi uczest ni czy w
wy da rze niach kul tu ral nych „na
po zio mie”, nie jest po wo dem, że -
by ich nie ro bić. Lu dzi trze ba z ni -
mi  oswa jać i in spi ro wać. War to
więc je pro mo wać i pro po no wać.
A po pu lar ność  di sco po lo też nie
ozna cza, że po win no się grać i
lan so wać  tyl ko ta ką mu zy kę. 

Roz ma wia ła: Li dia Tar czyń ska  

Dobrze mi się pracuje w Sosnowcu
Marcin Babko – dziennikarz muzyczny, właściciel wydawnictwa Falami, artysta audiosfery, wokalista i autor tekstów (niegdyś Muariolanza, obecnie hipiersoniK i Frank Babko). Współorganizator
Miejskiego Pikniku Kulturalnego Falami May Day w Sosnowcu w 2013 i autor sosnowieckiej edycji wydarzeń w ramach Dni Województwa Śląskiego w 2012 r. 

Marcin Babko na festiwalu Falami May Day maj 2013

R
adek Kloryga

Grand Prix fe sti wa lu tra fi ło
do Mar ty Mar kie wicz, któ ra bra -
wu ro wo za śpie wa ła dwie pio sen -
ki „Nie bo to my” oraz „Mok nie
w desz czu dia beł”.

Szczę śli wa Mar ta po ko na ła
tre mę i da ła wspa nia ły po pis swo -
ich umie jęt no ści. Cho ciaż ma za -
le d wie 12 lat, śpie wa od… przed -
szko la. – Lu bię nie tu zin ko we tek -
sty i kom po zy cje, o wy so kim stop -
niu trud no ści, pio sen ki z do brym
tek stem, któ re są o czymś – przy -
zna je zwy cięż czy ni, któ ra na co
dzień uczy się śpie wać w Stu dio
Pio sen ki w Gi dlach i jak twier dzi,

przed każ dym wy stę pem ma nie -
wiel ką, mo bi li zu ją cą tre -
mę. – Czę sto bio rę udział w ta kich
fe sti wa lach i cza sa mi uda je mi się
wy grać – przy zna je skrom nie. 

Ju ro rzy, czy li Ja cek Cy gan,
An na Mi koś-Ka mal ska, Ka ta rzy -
na „Pu ma” Pia sec ka,  Ja cen ty Ję -
dru sik oraz Ta de usz Pi szek, mie li
trud ny orzech do zgry zie nia. Osta -
tecz nie uzna li, że naj lep si w ka te -
go rii wie ko wej 7-10 lat są: Mi łosz
Mi giel ski z Cze la dzi (III miej sce),
Zu zan na Bryk z Tar now skich Gór
oraz Mar ty na Ju zek z Ryb ni ka
(II miej sce) i Ali cja Czaj kow ska

z Pacz ko wa (I miej sce). W ka te go -
rii wie ko wej 11 – 13 zwy cię ży li
Ewa Ko biel ska z Je le niej Gó ry
(III miej sce), Ilo na Kraw czyk
z Tar no wa (II miej sce) oraz Wik to -
ria Tracz z Ko rzen nej (I miej sce).
W tym ro ku kon kurs na tekst pio -
sen ki dla dzie ci i czek, opie wa ją cy
na su mę trzech ty się cy zło tych,
otrzy ma ła Eli za Joń czyk, któ ra na -
pi sa ła utwór „Ta ta”. Atrak cyj ne na -
gro dy mło dym wo ka li stom wrę -
cza ła Agniesz ka Cze chow ska -Ko -
peć, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

– To na praw dę im po nu ją ce, że
z nie wiel kie go kon kur su, któ re go

po mysł na ro dził się w jed nej ze
szkół pod sta wo wych w Niw ce,
dzi siaj ma my ta ki wspa nia ły fe sti -
wal, któ ry gro ma dzi uta len to wa -
nych mło dych lu dzi. W tym ro ku
mie li śmy oka zję po słu chać lau re -
atów ubie głych edy cji fe sti wa li
oraz praw dzi we gwiaz dy, czy li
Ewę Far nę i Do ro tę Ry bo tyc ką.
Na de skach te atru wy stą pi ła tak że
zna ko mi ta wo ka list ka, Aga ta Ro -
żan kow ska, zwy cięż czy ni ubie -

gło rocz ne go kon kurs Al. Le gro.
Tri bu te To Szpil man – mó wi
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć.

Ewa Far na mia ła oka zję zo ba -
czyć frag ment na gra nia pro gra -
mu „Szan sy na suk ces”, któ ry
kil ka lat te mu wy gra ła. O tym, że
by ła naj lep sza, za de cy do wa li Ja -
cek Cy gan, Ry szard Ryn kow ski
i Piotr Ru bik. W 2005 r. zdo by ła
wpraw dzie I miej sce w In ter mu -
zie, ale grand prix przy zna no

Aga cie Ro żan kow skiej, któ ra
w ubie głym ro ku otrzy ma ła
grand prix II Ogól no pol skie -
go Kon kur su Pio sen ki „Al. Le -
gro. Tri bu te To Szpil man”. Pod -
czas kon cer tu wy stą pi ła nie tyl ko
Aga ta Ro żan kow ska, ale i lau re -
aci In ter mu zy z po przed nich lat,
czy li Piotr Zu bek, Oli wia Lach
i Szy mon Wy rem bak. 

Tekst i foto: (sk)

X Intermuza już za nami

Śpiewali jak zawodowcy 
Marta Markiewicz z miejscowości Gidle koło Radomska, szturmem zdobyła serca najpierw jurorów,
a następnie licznie zgromadzonej publiczności w Teatrze Zagłębia podczas tegorocznego finału
Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej  Intermuza 2013. Dziesiąty jubileuszowy
finał konkursu odbył się 20 maja, a koncert poprowadził Jacek Cygan, dyrektor festiwalu. Nie
zabrakło także prawdziwych gwiazd. Muzyczny wieczór zainaugurował kameralny koncert Ewy
Farny, zwyciężczyni I miejsca Intermuza 2005, a zakończył występ Doroty Rybotyckiej z zespołem. 

Ewa Farna była gwiazdą jubileuszowego festiwalu, na zdjęciu z Jackiem Cyganem
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W okre sie wio sen no -let nim bez -
dom ni lu dzie są szcze gól nie na ra -
że ni na prze moc i agre sję. Do cho -
dzi do wie lu nie szczę śli wych wy -
pad ków z udzia łem osób bez dom -
nych, dla te go waż ne jest wzbo ga -
ce nie wia do mo ści tych osób z za -
kre su prze strze ga nia za sad bez -
pie czeń stwa w kon tak tach z in ny -
mi oso ba mi.

– Ta gru pa na po tkać mo że
na sy tu acje, w któ rych po trzeb -
na bę dzie zna jo mość pod staw
w udzie la niu po mo cy za rów no
sa me mu so bie, jak i in nej oso bie.
Czę sto o dal szych lo sach de cy du -

ją pierw sze mi nu ty po mo cy. War -
to więc znać pod sta wo we za sa dy
dzia ła nia pod czas wy pad ków,
na któ re na po ty ka my w ży ciu co -
dzien nym tak, aby po ma gać a nie
szko dzić – tłu ma czy Bar ba ra Ka -
sza, ko or dy na tor ds. wo lon ta ria tu
w MOPS So sno wiec.

Aby prze ciw dzia łać te mu zja -
wi sku Wo lon ta riat MOPS or ga ni -
zu je pro jekt, w ra mach któ re go
w mie sią cu ma ju i czerw cu od bę -
dą się warsz ta ty dla bez dom nych
z za kre su udzie la nia pierw szej po -
mo cy, a tak że prze strze ga nia za sad
bez pie czeń stwa w kon tak tach z in -

ny mi oso ba mi. Szko le nie ma na -
uczyć bez dom nych jak ra dzić so -
bie w sy tu acjach ry zy ka, jak udzie -
lić pierw szej po mo cy nie ma jąc
pod rę ką na pierw szy rzut oka ni -
cze go. Bo wbrew po zo rom za wsze
znaj dzie się coś, co moż na wy ko -
rzy stać. Trze ba wie dzieć tyl ko jak. 

– Pierw sze spo tka nie roz po -
czy na ją ce pro jekt wo lon ta ry stycz -
ny „Na ce low ni ku” od by ło się 14
ma ja w Noc le gow ni Ca ri tas.
Szko le nie zo sta ło po dzie lo ne
na dwie czę ści. Pierw szą z za kre -
su udzie la nia pierw szej po mo -
cy – z ma łą po ga dan ką za wie ra ją -

cą m.in. za gad nie nia zwią za ne
z pro fi lak ty ką, bez pie czeń stwem
i uni ka niem ry zy kow nych za cho -
wań oraz czę ścią prak tycz ną. Wo -
lon ta riu sze przed sta wi li pod sta wy
pierw szej po mo cy oraz po ka za li
jak sku tecz nie po ra dzić so bie
w naj czę ściej wy stę pu ją cych
w tym śro do wi sku przy pad kach.
Dru ga część do ty czy ła prze strze -
ga nia za sad bez pie czeń stwa
w kon tak tach z in ny mi oso ba mi.
Zo sta ły omó wio ne me to dy od twa -
rza nia wy glą du czło wie ka – po -
ten cjal ne go spraw cy czy nu za bro -
nio ne go oraz for my współ pra cy
świad ków zda rzeń w ce lu spo rzą -
dza nia „por tre tów pa mię cio wych”
spraw cy prze stęp stwa.  Na za koń -
cze nie oso by chęt ne mo gły pod -
dać się ba da niu pro gra mem
spraw dza ją cym „umie jęt ność roz -
po zna wa nia twa rzy ludz -
kich” – mó wi Bar ba ra Ka sza.

Za ję cia po pro wa dzi li Wo lon -
ta riu sze: Pau li na Pan kow ska, Ma -
te usz Gie rat, Ma rio la Go muł ka,
prze szko le ni na ce le pro gra mu
wo lon ta ry stycz ne go „Życz li wy
Pa trol” z za kre su Kwa li fi ko wa nej
Pierw szej Po mo cy – po sia da ją cy
cer ty fi kat Ra tow ni ka oraz Wo -
lon ta riusz ka Alek san dra Gą sio -
row ska, stu dent ka Kry mi no lo gii
Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to -
wi cach. KP

Sosnowiecka noclegownia 
„Na celowniku”

Już po raz ko lej ny So sno wiec od -
wie dzi mam mo bus. 28 i 29 ma ja
przy Cen trum Han dlo wym Ple ja -
da przy ul. Sta szi ca moż na bę dzie
wy ko nać bez płat ne ba da nie
mam mo gra ficz ne, prze pro wa dza -
ne w ra mach Po pu la cyj ne go Pro -
gra mu Wcze sne go Wy kry wa nia
Ra ka Pier si, fi nan so wa ne przez
NFZ. 

Pro gram skie ro wa ny jest
do ko biet w wie ku od 50. do 69.
ro ku ży cia, po nie waż w tej gru -
pie wie ko wej ob ser wo wal ny jest
wzrost za cho ro wań na no wo twór

zło śli wy, ja kim jest rak pier si.
Pa nie w wie ku do 50 lat lub po -
wy żej 69. ro ku ży cia, nie młod -
sze niż 35, mo gą rów nież wy ko -
nać ba da nie, ale mu szą za pła -
cić 80 zł.

Ba da nia wy ko ny wa ć będzie
fir ma FADO Cen trum Usług Me -
dycz nych z Gdy ni. Jest to naj więk -
szy w Pol sce świad cze nio daw ca,
któ ry w 2012 ro ku wy ko nał po -
nad 220 tys. ba dań. Każ de go dnia
aż 15 mo bil nych pra cow ni mam -
mo gra ficz nych FADO ba da ko -
bie ty nie mal w ca łej Pol sce. U

Cy klicz na im pre za or ga ni zo wa -
na już po raz sie dem na sty przez
pra cow ni ków Ka te dry Ma te ria ło -
znaw stwa Wy dzia łu In for ma ty ki
i Na uki o Ma te ria łach Uni wer sy -
te tu Ślą skie go w Ka to wi cach, to
im pre za, któ rej po cząt ki się ga ją
ro ku 1997. Po my sło daw cą kon -
kur so wych zma gań z tech ni ką
jest prof. dr hab. Jan Il czuk wraz
z gro nem swo ich współ pra cow ni -
ków. 

Do uczel nia ne go eta pu kon -
kur su, któ ry od był się 20 mar ca,
za kwa li fi ko wa ły się 104 oso by
z 34 szkół woj. ślą skie go i z 2
szkół z woj. ma ło pol skie go. Pa -
tro nat nad XVII Kon kur sem Wie -
dzy Tech nicz nej ob ję li Je go Ma -
gni fi cen cja Rek tor Uni wer sy te tu
Ślą skie go prof. zw. dr hab. Wie -
sław Ba nyś oraz Pre zy den ci
Miast: So snow ca – Ka zi mierz
Gór ski, Bę dzi na – Łu kasz Ko mo -
niew ski i Dą bro wy Gór ni czej –
Zbi gniew Pod ra za. Do gro na tych
do stoj nych osób do łą czył w tym

ro ku rów nież Pre zes Re gio nal nej
Izby Go spo dar czej – Ta de usz Do -
no cik bę dą cy jed no cze śnie Pre ze -
sem Za rzą du Sto wa rzy sze nia Ab -
sol wen tów UŚ. Na gro dy ufun do -
wa ła rów nież Agen cja Roz wo ju
Lo kal ne go S.A. z So snow ca oraz
Sta ro stwo w Bę dzi nie. 

Lau re atem I miej sca w XVII
Kon kur sie Wie dzy Tech nicz nej
zo stał Ja kub LORENC z II LO im.
Cz. Mi ło sza w Ja worz nie, któ ry
otrzy mał 58 punk tów – na 67 do
zdo by cia. II miej sce za jął Da mian
ŻUCHOWICZ z I LO w Ol ku szu
uzy sku jąc 56 punk tów. Na miej scu
III upla so wał się Mi ko łaj
ZŁOTKOWSKI z Tech nicz nych
Za kła dów Na uko wych w Czę sto -
cho wie (55 pkt.). 

Kon kurs to tak że pro mo cja
Wy dzia łu In for ma ty ki i Na uki
o Ma te ria łach i ca łej uczel ni. 

Jak mó wią je go or ga ni za to -
rzy – do zo ba cze nia za rok, być
mo że w gro nie no wych sym pa ty -
ków i fa nów tech ni ki! (U)

Fi nał XVII Kon kur su Wie dzy
Tech nicz nej

18 ma ja, już po raz trze ci, od by ła
się spo łecz na ak cja „Po sprzą taj my
Macz ki”. Jej or ga ni za to ra mi i po -
my sło daw ca mi są Miej ski Klub
„Macz ki” oraz Ja cek Du dek, spo -
łecz ny asy stent po sła na Sejm RP
Ewy Ma lik. Ce lem tej ini cja ty wy
jest za chę ce nie miesz kań ców
dziel ni cy do te go, by dba li o swo je
oto cze nie. In ten cją or ga ni za to rów
jest tak że pró ba bar dziej dłu go fa lo -
we go i trwa łe go wpły nię cia
na spo sób my śle nia lo kal nej spo -
łecz no ści w kon tek ście za cho wań
pro eko lo gicz nych. 

– Opty mi zmem na pa wa fakt,
iż z ro ku na rok po więk sza się
licz ba osób bio rą cych udział w ak -

cji. Włą cza się w nią tak że co raz
licz niej mło dzież, a to jej za an ga -
żo wa nie jest klu czem do więk szej
wraż li wo ści na sze go spo łe czeń -
stwa na pro ble my eko lo gii – za -
uwa ża Ja cek Du dek, współ or ga ni -
za tor ak cji. W tym ro ku w ak cji
wzię ło udział bli sko 30 osób.
Uczest ni cy zo sta li po dzie le ni
na gru py, a na stęp nie wy ru szy li
zbie rać śmie ci. Za peł nio ne wor ki
od sta wia no do wy zna czo nych
miejsc. Zwień cze niem tej spo łecz -
nej ini cja ty wy by ło wspól ne spo -
tka nie przy gril lu. Or ga ni za to rzy
już te raz za pra sza ją do wzię cia
udzia łu w ko lej nej ak cji z cy klu
„Po sprzą taj my Macz ki”. (U)

Po sprzą ta li Macz ki

Mammobus w Sosnowcu 

To masz Ko wal

–Po łą czył nas wspól ny cel. Przyza -
ba wie bę dzie my wspie rać re ha bi li -
ta cję Mi ło sza, któ ry stoi tu
przy mnie, trzy mam go za rę kę. 12
ma ja miał dzie sią te uro dzi ny. My -
ślę, dzień je go uro dzin i to dzi siej -
sze spo tka nie spra wią, że uzbie ra -
my dlaMi ło sza na ty le, by na stęp ne
la ta mógł funk cjo no wać nor mal nie
wspo łe czeń stwie. Dzię ki wam, wa -
szej pra cy, za an ga żo wa niu i od da -
niu, mo że my się tu taj spo tkać. To
dzię ki wam po ka że my mia stu, jak
jed no czy my się i pra cu je my
w„szes na st ce”. Baw my się iwspie -
raj my Mi ło sza. Jar mark cu -
dów 2013 uwa żam za otwar -
ty – ogło si ła ze sce ny Iwo naKa siń -

ska, dy rek tor  Gim na zjum nr 16
w So snow cu, dzię ku jąc przede
wszyst kim ro dzi com, uczniom ina -
uczy cie lom za zor ga ni zo wa nie fe -
sty nu. 

Kon cert Jó ze fa Skrze ka, lau re -
ata Zło te go Fry de ry ka, był głów ną
atrak cją czwar te go już „Jar mar ku
Cu dów”, któ ry w so bo tę, 18 ma ja,
od był się przy Gim na zjum nr 16
w So snow cu. Od sa me go ra na,
na po dwór ku szkol nym, oprócz
sce ny, po ja wi ły się dzie siąt ki sto isk
zdo mo wy mi wy pie ka mi, mu fin ka -
mi, ga la ret ka mi, de se ra mi, a tak że
go rą cym bi go sem czy ki szo ny mi
ogór ka mi oraz rę ko dzie łem ar ty -
stycz nym, przy go to wa ny mi przecz

uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li.
A nie by ły to je dy ne atrak cje.
Oprócz wy stę pów mu zycz nych,
pod czas któ rych moż naby ło po słu -
chać uczest ni ków pro gra mu „Bi -
twy na gło sy” z gru py Ewy Far ny,
wy stą pi ły tak że ze spo ły ta necz ne
i klu by spor to we. Nie za wio dły
służ by mun du ro we i ra tun ko we,
któ re za de mon stro wa ły po ka zy
pierw szej po mo cy. Po ja wił się tak -
że Ma riusz Gro chow ski, uty tu ło wa -
ny za wod nik arm re stlin gu w Pol -
sce, z któ rym moż na się by ło si ło -
wać narę kę. Wszyst ko po to, by ze -
brać jak naj wię cej pie nię dzy i tym
sa mym wspo móc Mi ło sza De low -
skie go, bra ta ucznia „szes nast ki”. 

– Fe styn ro dzin ny „Jar mark
Cu dów” to tra dy cja szkol na, któ ra
łą czy ogrom ną rze szę miesz kań -
ców So snow ca i uwraż li wia

na krzyw dę dru gie go czło wie ka.
Jest kul mi na cją i uwień cze niem
na szych kil ku mie sięcz nych przy -
go to wań oraz or ga ni zo wa nych
wcze śniej ak cji, czy li zbiór kach
pie nię dzy, prze pro wa dza nych mię -
dzy in ny mi w ko ścio łach – mó wi
Aga ta Kuc -Bed nar czyk, na uczy -
ciel ka ję zy ka pol skie go. – W tym
ro ku szkol nym uzy ska ny do chód
zo sta nie prze ka za ny nakon to dzie -
się cio let nie go Mi ło sza De low skie -
go, bra ta ucznia mo jej kla sy.  Chło -
piec uro dził się z nie do tle nie niem
oko ło po ro do wym, a środ ki po -
trzeb ne są na kom plek so we le cze -
nie, re ha bi li ta cję oraz sku tecz ną
del fi no te ra pię, któ rej koszt wy no si
kil ka dzie siąt ty się cy zło tych – do -
da je. 

Ucznio wie bar dzo chęt nie włą -
czy li się w or ga ni za cję fe sty nu.

Głów nie uczen ni ce wraz z ro dzi ca -
mi go dzi na mi pie kli ko lo ro we mu -
fin ki z naj róż niej szy mi po le wa mi
i na dzie niem oraz cia sta, a ucznio -
wie chęt nie ser wo wa li so ki ide se ry.
Klau dia Li brant, Mar ta Fer dyn
i Klau dia Ku row ska z dru giej kla sy
pro po no wa ły mu fin ki wwie lu sma -

kach. – Ciast ka pie kły się dłu go, ale
cel jest bar dzo szczyt ny. To bar dzo
faj na ak cja, kie dy moż na po móc
dru gie mu czło wie ko wi, a przy tym
jest do bra za ba wa – stwier dzi ły
uczen ni ce. 

Tekst i foto: (sk)

Po raz czwar ty w Gim na zjum nr 16 od był się „Jar mark cu dów” 

Zbie ra li dla Mi ło sza 

ARC

ARC

Uczniowie zaangażowali się w organizację festynu

Wolontariusze przeprowadzili wspólnie z osobami bezdomnymi warsztaty dotyczące przemocy
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Wstrząs krwo tocz ny, za tru cie le ka -
mi kar dio lo gicz ny mi, głę bo kie ra -
ny szar pa ne to tyl ko nie któ re z za -
dań, zktó ry mi mu sie li zmie rzyć się
przy szli ra tow ni cy me dycz ni,
w XII Spar ta kia dzie Ra tow ni czej,
któ ra9 ma ja od by ła się wRe gio nal -
nym Cen trum Kształ ce nia Usta -
wicz ne go wSo snow cu. Czte ro oso -
bo we ze spo ły uczniów szkół, głów -
nie z Po łu dnio wej Pol ski, m.in.
z So snow ca, Za wier cia, Kra ko wa,
Ja sła, Ryb ni ka i Łań cu ta, mia ły
szan sę spraw dzić swo ją wie dzę
i umie jęt no ści. Sę dzia mi, któ rzy
oce nia li kon ku ren cje, by li spe cja li -
ści ra tow nic twa me dycz ne go, dzia -
ła ją cy w Sto wa rzy sze niu Ra tow ni -
ków Me dycz nych. 

Za nim jed nak uczest ni cy zmie -
rzy li się zprzy go to wa ny mi za da nia -
mi, mu sie li po ra dzić so bie z te stem
teo re tycz nym. – Test skła dał się z25
py tań o zróż ni co wa nym po zio mie

trud no ści – mó wi Ju sty naJe sio łow -
ska, uczen ni ca Po li ce al nej Szko ły
Me dycz nej w Mo ra wi cy ko ło
Kielc. – Na le ża ło mię dzy in ny mi
po praw nie od czy tać za pis EKG, ta -
bli ce in for ma cyj ne ma te ria łów nie -

bez piecz nych oraz daw ko wa nie le -
ków. Na szym przed sta wi cie lom nie
po szło źle, ale mie li pro blem zoko -
ło ośmio ma py ta nia mi – do da je.
Naj wię cej emo cji wzbu dzi ły jed -
nak przy go to wa ne dla uczniów za -

da nia. Pro fe sjo nal nie przy go to wa ni
uczest ni cy zdo sko na le spre pa ro wa -
ny mi ra na mi od gry wa li ro le osób,
któ rym po moc ra tow ni ków by ła
nie zbęd na. Za da niem każ de go ze -
spo łu by ła oce na sta nu zdro wia pa -
cjen ta w ce lu usta le nia po stę po wa -
nia i de cy zji o pod ję ciu czyn no ści
ra tun ko wych. Ze spół we zwa ny
do osła bio nej i tra cą cej przy tom -
ność ko bie ty w wy ni ku pod ję tych
dzia łań mu siał zna leźć przy czy nę
jej bó lu i po wol nej utra ty przy tom -
no ści. Oka za ło się, że ko bie ta się
zra ni ła pod czas prac wogród ku, ale
nie zde zyn fe ko wa ła i nie opa trzy ła
na le ży cie ra ny. Wcze śniej ze spół
mu siał jed nak wy klu czyć m.in. za -
tru cie le ka mi lub po sił kiem, cią żę,
uczu le nie, czy li prze pro wa dzić ca -
łe ba da nie fi zy kal ne, zmie rzyć ci -
śnie nie, tęt no, tem pe ra tu rę cia ła. 

– Ca łe przed sta wio ne zda rze nie
ma więc cha rak ter bar dzo re ali stycz -

ny. Kon kurs po zwa la spraw dzić in -
dy wi du al ną wie dzę przy szłych ra -
tow ni ków oraz umie jęt no ści iwspół -
dzia ła nie ze spo łu – mó wi Mo ni ka
Szy dłow ska -Gaj da, kie row nik szko -
le nia prak tycz ne go w Me dycz nej
Szko le Po li ce al nej dla Do ro słych
wSo snow cu, go spo darz im pre zy. 

Uczest ni kom nie za bra kło wra -
żeń. Mu sie li m.in. po ra dzić so bie
z ra ną szar pa ną brzu cha, spo wo do -
wa ną przez pęk nię cie krze sła czy
za tru cie le ka mi. Dzia ła li podpre sją
cza su i stre su. 

– Kon kurs fak tycz nie po zwa la
spraw dzić nie tyl ko na sze umie jęt no -
ści i wie dzę, ale i umie jęt no ści
współ pra cy wze spo le. Wkoń cu ca -
ły ze spół roz po zna je cho ro bę, stan
za gro że nia ży cia czy po dej mu je de -
cy zję o le cze niu far ma ko lo gicz -
nym – po twier dza Da niel Ste fań ski,
uczeń Me dycz nej Szko ły Po li ce al nej
im. Prof. Ru dol fa We igla wJa śle.

Naj lep szy w tym ro ku oka zał
się Ze spół Me dycz nych Szkół Po li -
ce al nych Wo je wódz twa Ślą skie go
w Ryb ni ku. Dru gie miej sce za jął
Ze spół Jed no stek Edu ka cyj nych
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go w

Kra ko wie, a trze cie Re gio nal ne
Cen trum Kształ ce nia Ustawicz ne -
go w So snow cu. Po ziom zwy cięz -
ców był bar dzo wy rów na ny, a róż -
ni ce wpunk ta cji wy no si ły za le d wie
je den lub dwa punk ty. 

– W związ ku ze zmia na mi
wszkol nic twie za wo do wym izmia -
ną prze pi sów oświa to wych w ro -
ku 2012/2013 roz po czął się ostat ni
na bór na kie ru nek ra tow nik me -
dycz ny w szko łach po li ce al nych.
Kie ru nek ra tow nic two me dycz ne
zo sta je prze nie sio ny napo ziom stu -
diów wyż szych – in for mu je Mo ni -
ka Szy dłow ska -Gaj da. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ło Re gio -
nal ne Cen trum Kształ ce nia Usta -
wicz ne go, a ho no ro wy pa tro nat
nadza wo da mi ob ję li Ślą ski Ku ra tor
Oświa ty oraz Sto wa rzy sze nie Ra -
tow ni ków Me dycz nych. Or gan pro -
wa dzą cy szko łę, czy li Urząd Mar -
szał kow ski, ufun do wał atrak cyj ne
na gro dy dla zwy cięz ców oraz ich
opie ku nów, m.in. od twa rza cze
płyt CD, to ste ry oraz in ne na gro dy
rze czo we. 

Tekst i foto: mz

Na uczest ni ków z ośmiu so sno -
wiec kich szkół cze ka ły nie la da
wy zwa nia. Or ga ni za to rzy – Ze spół
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 7
i Wyż sza Szko ła Me dycz na w So -
snow cu po sta ra li się, aby uczest ni -
cy mu sie li wy ka zać się nie tyl ko
wie dzą teo re tycz ną, ale i prak tycz -
ną. – Dru ży ny mu sia ły wy ka zać się
wie dzą teo re tycz ną pod czas te stu
oraz umie jęt no ścia mi prak tycz ny -
mi na przy go to wa nych wcze śniej
sta no wi skach sy mu lu ją cych róż ne
zda rze nia zwią za ne z wy pad ka -
mi – tłu ma czy ła An na Szasz kow -
ska, na uczy ciel – do rad ca za wo do -
wy z ZSO nr 14.

O ile test po szedł spra wie, to
prak ty ka za sko czy ła uczest ni ków.
Re ani ma cja nie przy tom nej oso by,
ofia ra wy pad ku spor to we go, ran ny
z po pa rze nia mi, atak pa dacz ki

pod czas stud niów ki, a w do gryw -
ce ro we rzy sta z prze bi tym płu cem.
Ta kie sy mu la cje przy go to wa li stu -
den ci Wyż szej Szko ły Me dycz nej
w So snow cu dla swo ich młod -

szych ko le gów. Nad wszyst kim
czu wał Mar cin Ko szow ski – ra -
tow nik me dycz ny i wy kła dow ca
w WSM, któ ry pod czas tur nie ju
peł nił ro lę głów ne go ju ro ra.

Naj więk szą licz bę punk tów uzy -
ska ły Ania, Mar ty na i Da ria z Ze -
spo łu Szkół Ar chi tek to nicz no -Bu -
dow la nych, dru gie miej sce przy pa -
dło go spo da rzom I Mię dzysz kol -
nych Za wo dów Ra tow nic twa Przed -
me dycz ne go „Każ dy z nas jest ra -
tow ni kiem2013” –ZSO nr 14, trze -
cie po wę dro wa ło do ZSO nr 5.

– Dla or ga ni za to rów jed nak
każ dy jest zwy cięz cą, gdyż mło dzi
lu dzie udo wod ni li, że wsy tu acji za -
gro że nia ży cia nie za wa ha ją się ru -
szyć z po mo cą. – Ra to wa nie ży cia
to naj istot niej sza umie jęt ność ja ką
mo że zdo być mło dy czło wiek. Li -
czy my, że dzi siej si uczest ni cy
w przy szło ści zwią żą się z ra tow -
nic twem i da lej bę dą się kształ cić
w tym kie run ku – przy zna ła Ka ta -
rzy na Ma tu siak, dzie kan WSM
w So snow cu. KP

Uczennice z ZSAB najlepsze w zawodach
W ZSO nr 14 odbyły się I Międzyszkolne Zawody  Ratownictwa Przedmedycznego „Każdy z nas jest ratownikiem 2013”. 
Spośród 12 zgłoszonych drużyn z sosnowieckich gimnazjów i szkół średnich najlepsze okazały się uczennice Zespołu Szkół
Architektoniczno-Budowlanych.

Przy szli ra tow ni cy me dycz ni zmie rzy li się w XII Spar ta kia dzie Ra tow ni czej 

Jak ra to wać ży cie i zdro wie

           reklama

           reklama

– 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 tę pra cę na gro dzić i wes przeć
fi nan so wo Łu ka sza – mó wił przed wy -
jaz dem mło de go na ukow ca Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca.

Wśród za dań, któ re sta ły przed uczest -
ni ka mi Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji
Mło dych na ukow ców by ły m.in. ba da nia
ru chu pił ki w stru mie niu po wie trza, opi -
sa nie ob ro tu pół prze wod ni ka w po lu ma -
gne tycz nym czy pra ca nad zde rze nia mi
kro pli z pły nem.

Łu kasz Pe renc oraz po zo sta li pol scy
uczest ni cy ICYS 2013 są lau re ata mi

Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Mło dych
Na ukow ców or ga ni zo wa nej przez Pra -
cow nię Fi zy ki Pa ła cu Mło dzie ży w Ka -
to wi cach. Są rów nież człon ka mi Gru py
Twór czej Qu ark, któ ra co ro ku re pre zen -
tu je Pol skę w wie lu za wo dach w kra ju
i za gra ni cą.

– Chcia łem po dzię ko wać pre zy den to -
wi So snow ca za wspar cie. Bez nie go nie
mógł bym uczest ni czyć w spo tka -
niu. – tłu ma czył Łu kasz Pe renc.

Łu kasz 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.

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

Wyspa Bali zdobyta!
Ze srebrnym medalem wrócił z Międzynarodowej Konferencji Młodych
Naukowców ICYS 2013 na wyspie Bali Łukasz Perenc. Łukasz, który jest
uczniem IV LO im. St. Staszica zdobył medal w kategorii fizyka teoretyczna.
Wyjazd na konferencję był możliwy dzięki wsparciu miasta Sosnowca.

ARC

ARC

Uczniowie udzielali pomocy w symulowanych wypadkach

Reanimacja nieprzytomnego - profesjonalizmu nie zabrakło



reklama

czerwiec 2013 nr 614

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH

PORADNIE I PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE
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10 maja w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz miasta: Zastępcy Prezydenta Miasta: Arkadiusz Chęciński i Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC Arkadiusz
Trzuskowski i zastępca kierownika USC - Barbara Tkacz.

Jubileusz pożycia małżeńskiego 
obchodzili Państwo:

czerwiec 2013 nr 6

miasto

15

Jadwiga i Antoni Bauerowie, Barbara i Waldemar Brusiowie, Felicja i Stanisław Czołomiejowie, Marianna i Józef Dolińscy, Aleksandra
i Jerzy Gęsikowscy, Zofia i Stanisław Gorajczykowie, Ewa i Roman Grytowie, Emma i Jerzy Grzelczakowie, Wiesława i Mirosław
Kasprzykowie, Jolanta i Zygmunt Klosowie, Bogusława i Jerzy Kozłowscy, Zofia i Leszek Kubiczkowie, Barbara i Tadeusz Kwiatkowscy,
Krystyna i Zbigniew Malikowie, Regina i Piotr Misiowie, Antonina i Jerzy Molendowie, Cecylia i Mirosław Henclowie.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:  Barbara i Adolf Kasprzykowie, Leokadia i Piotr Laskowscy.

Teresa i Stanisław Możdżeniowie, Zofia i Adolf Płatkowie, Gabriela i Leszek Popkowie, Janina i Bronisław Chrzanowscy, Wiesława i Mirosław
Przeniosłowie, Daniela i Wiesław Stachurscy, Zofia i Wacław Stanowscy, Łucja i Eugeniusz Stolarczykowie, Iwona i Jan Irzyńscy, Zofia i Zenon
Derdowie, Marianna i Stanisław Bieniowie, Krystyna i Zygmunt Hołody, Janina i Wiesław Puczyńscy, Renata i Stanisław Skwarczyńscy, Helena
i Tadeusz Prokopowie, Marianna i Zenon Trulkowie.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:  Władysława i Edmund Delowie, Marianna i Henryk Grzankowie.

Helena i Marian Jarzynkowie, Maria i Stanisław Wojtarowiczowie, Grażyna i Zdzisław Żyszczyńscy, Maria i Witold Rybakowie, Olga
i Zbigniew Kapuścińscy, Joanna i Marian Opalowie, Zenona i Arkadiusz Matysiakowie, Henryka i Wojciech Stawiarscy, Teresa i Józef
Kubiccy, Joanna i Jerzy Grześkiewiczowie, Teresa i Stefan Kurzakowie, Janina i Jan Glanowscy, Janina i Edward Bąkowie, Danuta
i Henryk Fąfarowie, Henryka i Włodzimierz Czajkowscy, Cecylia i Jan Paziewscy.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Halina i Mirosław Kubiczkowie.

Czte ry mło de Eu ro pej ki, czy li Ma rie Pa pot z Fran cji, Dam la Umut
z Tur cji oraz Eka te ri ne Skhi la dze i Ma ia Bel ta dze z Gru zji dzie więć
mie się cy spę dzi ły w Pol sce, głów nie w So snow cu, re ali zu jąc pro jekt
„Świat z pier wiast kiem Fem”. Pro jekt był re ali zo wa ny przez so sno -
wiec kie Sto wa rzy sze nie „Ak tyw ne Ko bie ty”, z fun du szy po cho dzą -
cych z Ko mi sji Eu ro pej skiej w ra mach pro gra mu „Mło dzież w dzia -
ła niu”. Ma ri, Dam la, Eka te ri na i Ma ia wy bra ły wo lon ta riat w sto wa -
rzy sze niu „Ak tyw ne Ko bie ty”, bo in te re su ją się te ma ty ką gen der
oraz rów no upraw nie niem ko biet i męż czyzn. Gra fik za jęć, pro wa -
dzo nych dzia łań, wy da rzeń i wy jaz dów był bar dzo na pię ty. Wspól -
nie z człon ki nia mi sto wa rzy sze nia wo lon ta riusz ki or ga ni zo wa ły de -
ba ty, wy kła dy, hap pe nin gi. Prze pro wa dzi ły mię dzy in ny mi 10
warsz ta tów dla uczniów szkół po nad gim na zjal nych, uświa da mia ją -
cych zna cze nie rów no upraw nie nia płci w po dej ściu do pro ble ma ty -
ki ko biet i męż czyzn, czte ry pro jek cje fil mo we dla stu den tów, przed -
sta wia ją ce sy tu acje ko biet w róż nych pań stwach, kul tu rach i spo łecz -
no ściach, czte ry wie czo ry te ma tycz ne, pod czas któ rych przed sta -
wia ły sy tu ację ko biet w ich kra jach. Zor ga ni zo wa ły tak że spo tka nia
z mło dy mi ludź mi, ak cje spo łecz ne na rzecz miesz kań ców oraz
wspie ra ły co dzien ne dzia ła nia sto wa rzy sze nia „Ak tyw ne ko bie ty”.
Przede wszyst kim mia ły moż li wość po zna nia no we go kra ju, ję zy -
ka, kul tu ry, zwy cza jów Po la ków oraz zdo być no we do świad cze nia
ży cio we. Uczest ni czy ły tak że w ofi cjal nym spo tka niu z pre zy den -
tem mia sta i rad ny mi. Wzię ły udział w pro fe sjo nal nej se sji zdję cio -
wej, w dzie siąt kach wy da rzeń kul tu ral nych, kon cer tach i wy sta wach.
Stwo rzy ły stro nę i blog, na któ rym opi sy wa ły swój po byt w Pol sce. 

– In te re su ję się te ma ty ką gen der i rów no upraw nie nia płci. Pra -
co wa łam w Gru zji, a po tem apli ko wa łam do pro jek tu i do sta łam się.
Na uczy ły śmy się wie lu rze czy, tak że tro chę ję zy ka pol skie go. Mia -
ły śmy ko cha ną na uczy ciel kę ję zy ka pol skie go, ale ję zyk pol ski jest
trud ny – przy zna je Eka te ri ne Skhi la dze, któ ra chy ba naj szyb ciej na -
uczy ła się ję zy ka. 

Pro jekt cie szył się du żym za in te re so wa niem wo lon ta riu szy z ca łej
Eu ro py. – Zgło si ło się 40 chęt nych. Wy bra li śmy czte ry dziew czy ny.
Środ ki z pro jek tu zo sta ły prze zna czo ne na po byt wo lon ta riu szy, a więc
wy na jem miesz ka nia, po zna wa nie na sze go kra ju, na ukę ję zy ka pol -
skie go i prze pro wa dze nie sze re gu dzia łań w ra mach pro jek tu – mó wi
Ha li na So bań ska, pre ze ska sto wa rzy sze nia „Ak tyw ne Ko bie ty”. 

Po byt wo lon ta riu szek skoń czył się w Pol sce w ma ju, ale już te -
raz pla nu ją po now nie przy je chać i wziąć udział w ko lej nym pro jek -
cie. 

– Z Tur cji i Gru zji po trze buj my wi zę, co nie jest ta kie pro ste. Ale
bar dzo chce my przy je chać do Pol ski – przy zna ją dziew czy ny. Choć
nie któ re o moż li wość przy jaz dy sto czy ły ostrą ba ta lię z… ro dzi ca -
mi. – Je stem je dy ną cór ką, więc nie by ło ła two prze ko nać ro dzi ców,
że chcę je chać, i że ma ją mnie pu ścić. Wszyst ko uda ło się su per. A co -
dzien nie moż na by ło roz ma wiać przez Sky pe’a. By ło war to po sta wić
na swo im – śmie je się Ma ia. Te raz mo że już bę dzie nie co ła twiej. 

Tekst i foto: (sk)

Warto było postawić na swoim i przyjechać do Polski, 
by realizować projekt „Świat z pierwiastkiem Fem”

Walczą ze
stereotypami 

Foto: Design SebKam

Już tra dy cją w SP nr 29 w So snow cu
sta ła się or ga ni za cja co rocz ne go
Mię dzysz kol ne go Ple ne ru Ma lar -
skie go. 7 ma ja już po raz siód my od -
był się on w szko le dla uczniów szkół
pod sta wo wych z te re nu So snow ca
i My sło wic. Ty tuł VII Mię dzysz kol -
ne go Ple ne ru Ma lar skie go brzmiał
„Wio sna ach to Ty – szki ce wę -
glem…”. Tym ra zem pę dzel i pa ste -
le za stą pił wę giel ry sun ko wy, któ rym
na le ża ło wy ko nać ry su nek. 

Ce lem im pre zy, któ rą otwo rzył
dy rek tor szko ły, Ma riusz Mi ke, by ło

spo tka nie mło dych ar ty stów, któ re
po zwo li ło na wza jem ne po zna nie
się, na wią za nie zna jo mo ści i kon tak -
tów twór czych oraz roz wi ja nie ich
wraż li wo ści es te tycz nej, a tak że wy -
ro bie nie wśród mło de go po ko le nia
po trze by ob co wa nia z na tu rą.

W ple ne rze wzię ło udział dzie -
więć szkół pod sta wo wych z So snow -
ca i My sło wic, któ re wy ty po wa ły
trzy oso bo we dru ży ny. Nie za leż ne ju -
ry oce nia jąc pra ce pod ką tem tech ni -
ki i zgod no ści z te ma tem, wy bra ło
sześć naj lep szych prac: I miej sce za -

ję ła pra ca We ro ni ki Sa du ry – uczen -
ni cy SP 9 z My sło wic, II miej sce pra -
ca Mar ty Ko ło dziej czyk – uczen ni cy
SP 29 z So snow ca, na to miast III miej -
sce pra ca Emi lii Win ter z SP 6 z So -
snow ca. By ły rów nież trzy wy róż nie -
nia, któ re otrzy ma ły: Emi lia Opor -
na z SP 15, Pa try cja Gór ka z SP 33
oraz Zo sia Za ręb ska z SP 6. 

Pie czę nad pra wi dło wym prze -
bie giem im pre zy spra wo wa ły na -
uczy ciel ki z SP 29: Ta ma ra Bia łas,
Mi ro sła wa No wak i Jo an na Szczę -
sny. (U)

Ogłoszenie
1. Komitet Społeczny Pomocy Marcie Ledwoch

Adres: ul. Plaka 6a/14, 42-580 Wojkowice,
2. Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca

Nr. 5/2013 COP. II. 5311.6.2013. AZ z dnia 30
kwietnia 2013 r.,

3. Zebrano 1.118,18 zł poprzez kwestowanie
do puszek kwesterskich,

4. Ofiar w naturze brak,
5. Opłata skarbowa od wniosku o wydanie

zezwolenia 82,00 zł, 24,60 zł koszt ogłoszenia
w gazecie o zasięgu obejmującym zasięg
zbiórki.

„Wiosna, ach to Ty – szkice węglem…”
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historia

Uro dzo ny 28 czerw ca 1900 r.
w Kra ko wie w ro dzi nie rze mieśl ni -
czej, był z wy kształ ce nia che mi -
kiem, ab sol wen tem Wyż szej Szko -
ły Prze my sło wej w Kra ko wie. Tam
de biu to wał na prze ło mie
lat 1918/1919, pu bli ku jąc wier sze
w cza so pi śmie „Ma ski”. Po ukoń -
cze niu stu diów z za kre su tech no lo -
gii che mii pra co wał w prze my śle
w Za głę biu Dą brow skim. W la -
tach 1926 – 1933 miesz kał w dziel -
ni cy So snow ca – Ka zi mie rzu Gór -
ni czym. Miesz ka jąc w Ka zi mie rzu
za trud nił się ja ko na uczy ciel che -
mii, ma te ma ty ki i fi zy ki w Szko le
Rze mieśl ni czo -Prze my sło wej
w Macz kach. W tym cza sie wy dał
tom wier szy pt. „Mło ty nad świa -
tem” (1928) oraz po wieść pt. „Kor -
dian i cham” (1932), któ ra sta ła się
re we la cją li te rac ką. „Kor dian
i cham”, pierw sza pol ska po wieść
o ten den cjach re wo lu cyj nych, re wi -
du ją ca na ro do we mi ty i tra fia ją ca
w naj czul szy nerw pol skiej tra dy cji
li te rac kiej, sta ła się trwa łym do rob -
kiem li te ra tu ry pol skiej. Po suk ce -
sie „Kor dia na i cha ma” Krucz kow -
ski po świę cił się wy łącz nie pra cy li -
te rac kiej i pu bli cy stycz nej. W 1935
po wstał prze zna czo ny na sce nę
utwór sa ty rycz ny, wy mie rzo ny
prze ciw na cjo na li zmo wi i ra si zmo -
wi, pt. „Bo ha ter na szych cza sów”,
wy sta wio ny w war szaw skim Te -
atrze Co mo edia oraz po wieść hi sto -
rycz na pt. „Pa wie pió ra”, zaś
w 1937 po wieść o te ma ty ce współ -
cze snej pt. „Si dła”. Jed no cze śnie
pi sarz sys te ma tycz nie współ pra co -
wał z pra są le wi co wą: „Sy gna ła mi”,
„Le wym To rem”, „Po pro stu”,
„No wą Wsią”, „Epo ką” i in. Efek -
tem po li tycz nej i pu bli cy stycz nej
dzia łal no ści Krucz kow skie go by ły
pu bli ka cje: „Czło wiek i po wsze -
dniość”, „Dla cze go je stem so cja li -
stą”, „W kli ma cie dyk ta tu ry” (zbiór
ar ty ku łów), uka zu ją ce się w la -
tach 1936-1938. La ta woj ny spę dził
w obo zach je niec kich w Arn swal -
de II B (Choszcz no) i Gross Born
(Bor ne Su li no wo). Po po wro cie
do Pol ski wstą pił do PPR, za ło żył
w Kra ko wie mie sięcz nik li te rac ki
„Twór czość”. W la tach 1945-1948
pod se kre tarz sta nu (wi ce mi ni ster)
w Mi ni ster stwie Kul tu ry i Sztu ki,
w la tach 1949-1956 pre zes Za rzą du
Głów ne go Związ ku Li te ra tów Pol -
skich. W la tach 1951-1956 prze -
wod ni czą cy Ko mi te tu Współ pra cy
Kul tu ral nej z Za gra ni cą. Od lu te -
go 1957 czło nek Ra dy Pań stwa.

Od 1946 ro ku był po słem – ko lej no:
do KRN, na Sejm Usta wo daw czy
oraz na Sejm PRL I, II i III ka den -
cji. W la tach 1952-1956 prze wod -
ni czył sej mo wej Ko mi sji Oświa ty,
Na uki i Kul tu ry. W la tach 1952-
1956 czło nek Pre zy dium Ogól no -
pol skie go Ko mi te tu Fron tu Na ro do -
we go, od 1958 czło nek Pre zy dium
Ogól no pol skie go Ko mi te tu Fron tu
Jed no ści Na ro du. Był od zna czo ny
or de rem Bu dow ni czych Pol ski Lu -
do wej. W 1953 otrzy mał Mię dzy -
na ro do wą Na gro dę Le ni now ską
za Umac nia nie Po ko ju Po mię dzy
Na ro da mi
W 1948 Te atr Pol ski w War sza wie
wy sta wił je go „Od we ty”, dra mat
o pro ble ma ty ce współ cze snej, go rą -
co przy ję ty za rów no przez pu blicz -
ność, jak i kry ty kę, a w dwa la ta po -
tem na sce nie Te atru Sta re go
w Kra ko wie, od by ła się pre mie ra
„Niem ców” – naj gło śniej szej sztu -
ki Krucz kow skie go. „Niem cy”,
gra ni na bli sko dwu dzie stu sce nach
Pol ski, do cze ka ły się re kor do wej
ilo ści prze kła dów na ję zy ki ob ce
(14), wy dań w ję zy kach ob cych (8)
oraz pre mier w Ber li nie (oraz wie -
lu in nych mia stach nie miec kich),
Wied niu, Pa ry żu, Bruk se li, Pra dze,
Bra ty sła wie, Rzy mie, So fii, Lon dy -
nie, Hel sin kach i To kio, po pu la ry -
zu jąc w spo sób do tych czas nie spo -
ty ka ny dra ma tur gię pol ską na świe -
cie.
W 1950 ro ku pi sarz wy dał tom pu -
bli cy sty ki pt. „Spo tka nia” i kon -
fron ta cje oraz re kon struk cję nie zna -
nej i nie ukoń czo nej sztu ki Ste fa -
na Że rom skie go pt. „Grzech”, któ -
rą ada pto wał na sce nę Te atru Ka -
me ral ne go w War sza wie. W 1954
uka zał się wy bór ar ty ku łów z okre -
su po wo jen ne go pt. „Wśród swo ich
i ob cych” oraz po wstał dra mat o tra -
ge dii Ro sen ber gów pt. „Ju liusz
i Ethel”, zaś w rok póź niej – po dob -
nie jak „Ju liu sza i Ethel” – Te atr
Ka me ral ny wy sta wił na pi sa ną
w 1952 sztu kę o pro ble ma ty ce
współ cze snej pt. „Od wie dzi ny”.
W 1950 ro ku z oka zji Świę ta 22 lip -
ca otrzy mał Na gro dę Pań stwo -
wą I stop nia. Od ro ku 1964 je go
imię no si Lu bu ski Te atr w Zie lo nej
Gó rze. W 1949 ro ku Pre zy dent RP
Bo le sław Bie rut na dał mu Or der
Sztan da ru Pra cy I kla sy. W So -
snow cu Le on Krucz kow ski jest pa -
tro nem uli cy w Śród mie ściu mia -
sta, a po mnik po świę co ny je go oso -
bie znaj du je się w Par ku Kre so wym
w Sta rym So snow cu. mw

„Rur kow nia Huld czyń skie go” to po tocz na,
po pu lar na na zwa so sno wiec kie go za kła du
hut ni cze go spe cja li zu ją ce go się w pro duk cji
rur. Wy bu do wał go w la tach 1881 – 1888
przed się bior ca z Gli wic, S. Huld schin sky (pi -
sow nię na zwi ska spo lsz czo no) na grun tach
od ku pio nych od wła ści cie li ma jąt ków Po goń
i Sie lec. Po cząt ko wo był on fi lią za kła dów gli -
wic kich i wy stę po wał pod fir mą „S. Huld -
schin sky i sy no wie”. Za kład obej mo wał po -
cząt ko wo kil ka hal pro duk cyj nych, warsz tat
ślu sar ski i me cha nicz ny, kuź nię, ma ga zy ny,
biu ra, staj nię i wo zow nię. Funk cję dy rek to ra
peł nił inż. Re iss, a od 1894 r. inż. Oskar
Preyss. W 1897 r. fa bry kę prze kształ co no
w spół kę ak cyj ną pn. To wa rzy stwo Ak cyj ne
So sno wiec kich Fa bryk Rur i Że la za z ka pi ta -
łem za kła do wym w wy so ko ści 3 mln ru bli,
któ ry w 1900 r. pod nie sio no do 6 mln. Pre ze -
sem za rzą du zo stał Huld czyń ski. Za kład roz -
bu do wa no – po wsta ły pie ce mar te now skie,
pie ce do wy ro bu rur ga zo wych i ko tło wych,
wy dział pro duk cji łącz ni ków, od lew nia, ocyn -
kow nia, wal cow nia blach i rur bez szwu, cią -
gar nia rur. Na prze ło mie XIX i XX w. fa bry -
ka za trud nia ła bli sko 2 tys. ro bot ni ków.
W 1901 r. To wa rzy stwo wy bu do wa ło no wą
hu tę w Za wier ciu, wy po sa żo ną w pie ce mar -
te now skie. W So snow cu ogra ni czo no wów -
czas pro duk cję sta li, a roz bu do wa no wy dzia -
ły dal szej prze rób ki. Przed wy bu chem I woj -
ny świa to wej pro du ko wa no tu ru ry bez szwu
i spa wa ne łącz ni ki do rur, prze wo dy ga zo we,
słu py ru ro we, bla chy ko tło we, zbior ni ko we,
okrę to we i da cho we, bla chy cien kie, bu tle sta -
lo we do prze cho wy wa nia sprę żo nych ga zów,
sta lo we becz ki na pły ny, żer dzie wiert ni cze,
stal na le mie sze, stal uni wer sal ną i in. Pro duk -
ty te od zna cza ły się wy so ką ja ko ścią. Na wy -
sta wie świa to wej w Pa ry żu (1900) na gro dą

Grand Prix uho no ro wa no ru ry. W 1912 r. fa -
bry ka za trud nia ła 2.135 ro bot ni ków. Przed się -
bior stwo utrzy my wa ło w So snow cu szko łę
rze mieśl ni czo -prze my sło wą, szko łę go spo dar -
stwa do mo we go dla dziew cząt, pro wa dzi ło
ochron kę dla dzie ci, a tak że bi blio te kę dla za -
ło gi. Ro bot ni cy ko rzy sta li z opie ki le ka rza za -
kła do we go i fel cze ra, udo stęp nia no im rów -
nież łaź nię oraz nie wiel ki szpi tal. To wa rzy -
stwo po sia da ło po nad to 7 do mów w So snow -
cu, za sie dlo nych przez 80 ro bot ni czych ro -
dzin. Po wy bu chu I woj ny świa to wej Niem cy
unie ru cho mi li i zde wa sto wa li za kład. Nie -
czyn ne ma szy ny i urzą dze nia za re kwi ro wa li
i wy wieź li do Nie miec, gra bi li rów nież ka ble,
ru ry, a na wet mo sięż ne klam ki, któ re trak to -
wa li ja ko złom. Wkoń cu1915 r. pra co wa ło tu -
taj za le d wie 318 ro bot ni ków, głów nie
przy pra cach kon ser wa cyj nych.
Rur kow nię so sno wiec ką uru cho mił po woj -
nie inż. Szy mon Ru dow ski. Po cząt ko wo pro -
du ko wa no tu czę ści do płu gów oraz płu gi dla
rol nic twa. Do pie ro w 1920 r. ru szy ły wiel kie
pie ce, mar te ny i wal cow nia. To wa rzy stwo So -
sno wiec kich Rur i Że la za – wła ści ciel za kła -
du – by ło w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen -
nym spół ką opar tą na ka pi ta le pol skim i fran -
cu skim (Niem cy wy co fa li swo je udzia ły).
W 1924 r. wy no sił on 24 mln zł., a w 1936
r. – 40 mln. Za kład stop nio wo wy re mon to wa -
no i zmo der ni zo wa no. Naj więk szą in we sty -
cję sta no wi ła za in sta lo wa na w 1928 r. wal -
cow nia rur bez szwu ty pu an giel skie go „Wel -
l man”. Rur kow nia Huld czyń skie go wy róż -
nia ła się wśród za kła dów hut ni czych – na le -
ża ła do naj więk szych pro du cen tów rur sta lo -
wych w kra ju. Przed wy bu chem II woj ny
świa to wej za ło ga hu ty li czy ła ok. 2000 osób.
Pod czas oku pa cji hi tle row skiej za kład prze ję -
ła nie miec ka fir ma po wier ni cza Haupt treu -

hand stel le „Ost”. Prze sta wio no go na pro duk -
cję wo jen ną. Za trud niał 4.300 ro bot ni ków
w tym jeń ców i zsy ła nych do obo zów pra cy
cu dzo ziem ców. Po za koń cze niu dzia łań wo -
jen nych za kład prze szedł pod za rząd pań -
stwo wy ja ko To wa rzy stwo So sno wiec kich
Fa bryk Rur i Że la za Spół ka Ak cyj na Hu ta
So sno wiec, a 2 czerw ca 1948 r. zo stał upań -
stwo wio ny. Funk cję dy rek to ra ob jął inż. Sta -
ni sław Gay – by ły peł no moc nik Rzą du Tym -
cza so we go.
Po prze pro wa dze niu nie zbęd ne go re mon tu,
uzu peł nie niu su row ca itp. wzno wio no pro duk -
cję. Naj pierw uru cho mio no warsz ta ty me cha -
nicz ne, wal cow nię ipiec elek trycz ny. Za trud nie -
nie wy no si ło po cząt ko wo 1.500 osób, pod ko -
niec1945 r. już2.100, w1948 r. – 2.260, w1955
r. – 2.600. Ja ko sa mo dziel ny za kład hu ta „So -
sno wiec” funk cjo no wa ła do1961 r., kie dy po łą -
czo no ją zhu tą im. Ma ria naBucz ka (daw nahu -
ta „Ka ta rzy na”). Zjed no czo ne przed się bior stwo
otrzy ma ło na zwę hu ty im.M. Bucz ka.
Za kład spe cja li zo wał się w pro duk cji rur i że -
liw nych wal ców hut ni czych. W cią gu ko lej -
nych lat zre ali zo wa no w nim wie le in we sty cji,
roz bu do wa no i zmo der ni zo wa no wy dzia ły
pro duk cyj ne. Wy bu do wa no m.in. cią gar nię rur
ze szwem, od da no do eks plo ata cji no wy piec
prze lo to wy zat mos fe rą ochron ną, uru cho mio -
no spa war ki do spa wa nia rur wy so ko sto po -
wych. Po ziom za trud nie nia ule gał zmia nom.
W 1968 r. np. pra co wa ło w hu cie 3.900 osób,
w1970 r. – 4.322, aw1980 r. – 3.422. W1995
r. za kład prze kształ co no w jed no oso bo wą
Spół kę Skar bu Pań stwo wa pn. Hu ta Bu -
czekS.A. Od5 ma ja2003 r. funk cjo nu je on ja -
ko Tech no lo gie Bu czek S.A. i pro du ku je ru ry
w sze ro kim asor ty men cie.

Michał Węcel

RURKOWNIA
HULDCZYŃSKIEGO

LEON KRUCZKOWSKI 
(1900 - 1952), pisarz i publicysta

30.04. – odbyły się uroczystości z okazji 100.
urodzin Pani Józefy NAPRZAŁ. Dyplom oraz
nagrodę Jubileuszową w imieniu Prezydenta
Sosnowca oraz życzenia od Premiera złożył
Zastępca Prezydenta Zbigniew Szaleniec.
Życzymy Jubilatce wiele serdeczności. 
02.05. – pod egidą MOSiR-u dla mieszkańców
miasta otwarto korty tenisowe: przy ul.
Mireckiego 31 (na stadionie Czarnych) oraz
przy ul. Szkolnej 4b. Oba czynne są od godz. 6.00
do 22.00. Koszt godziny gry w tenisa to 18 zł bilet
normalny i 12 zł bilet ulgowy. Ruszyła także
Miejska Szkoła Tenisa Ziemnego.
02.05. – Sojusz Lewicy Demokratycznej z okazji
obchodów Święta Pracy oraz wejścia Polski
do Unii Europejskiej zorganizował dla
mieszkańców miasta Piknik Europejski. Wielka

majówka rozpoczęła się od obchodów święta
pracy pod hasłem „Wolność, Praca, Godność”.
W Parku Sieleckim zorganizowano turnieje
sportowe z nagrodami, gry i zabawy dla dzieci
i młodzieży. Wystąpiły grupy rekonstrukcyjne,
turnieje rycerskie. Można było obejrzeć pokazy
broni, występy czerwonych beretów, pokazy
dawnych obyczajów. 
03.05. – obchodzono Święto Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Złożono kwiaty
pod pomnikami Tadeusza Kościuszki
i Konstytucji 3 Maja.
08.05. – na Cmentarzu Komunalnym przy ul.
Małobądzkiej pod Pomnikiem Żołnierza
Września złożono kwiaty.
08.05. – w Instytucie Języka Angielskiego
Można było obejrzeć pokaz sztuk walki

Wing Chun, chińską operę, uczono parzyć
herbatę oraz recytowano dawną chińską
poezję.
10.05. – w Auli Biblioteki Głównej przy
ul. Kościelnej odbyła się kolejna odsłona
IX Sosnowieckich Dni Literatury. 
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński – dobrze
znany sosnowieckim czytelnikom – opowiadał
„O pornografii w twórczości Brunona Schulza”.
Był to pierwszy wykład w ramach tegorocznej
Akademii Literatury przygotowanej we
współpracy ze śląskim środowiskiem
naukowym. 
10.05. – Wyższa Szkoła Humanitas gościła
przedstawicieli środowiska szkolnego miasta
Stryjna na Ukrainie. Humanitas zaprezentował
ukraińskim gościom swoją ofertę edukacyjną

oraz pokazał najciekawsze miejsca
w Sosnowcu. 
16.05. – w budynku Gimnazjum nr 1 odbył
się III Koncert Charytatywny na rzecz Hospicjum
Św. Tomasza. Gościem specjalnym był Conrado
Yanez, finalista Must Be The Music. Zamiast
biletów sprzedawano cegiełki wartościowe
o nominale 10 zł. 
16.05. – rozpoczęły się Juwenalia
Zagłębiowskie.   
17-18.05. – odbył się VIII Plener Malarski
organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci OM w Sosnowcu dofinansowany przez
Wydział Kultury i Sztuki UM w Sosnowcu.
Zadanie realizowane było w pięknej scenerii
krajobrazowej Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Pławniowicach otoczonego rozległym

parkiem z unikalnymi okazami drzew
i krzewów. W pobliżu znajduje się zalew
powstały po wyrobisku górniczym.
Adresatami zadania były osoby
niepełnosprawne intelektualnie, jak również
osoby ze schorzeniami sprzężonymi. Byli to
głównie uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
20.05. – na terenie województwa śląskiego
został wyłączony ostatni nadajnik analogowej
telewizji naziemnej. 
22.05. – w Szkole Podstawowej nr 15 odbył się
Festyn Rodzinny – Święto Niezapominajki.
25 i 26.05. – w Centrum Targowo-
Konferencyjnym EXPO Silesia odbyły się Targi
Branży Zoologicznej SilesiaZOO EXPO.
Zorganizowane zostały po raz pierwszy. (U)

Z „Ku rie rem” po mie ście
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So sno wi czan ki udział w tur nie ju roz po -
czę ły odstar cia zeki pą Au stra lii. – To by -
ła gład ka wy gra na45:14. Po tem przy szła
część głów na za wo dów. Re pre zen ta cja
Pol ski w fa zie pu cha ro wej roz sta wio -
na by ła do pie ro z nu me rem 13 i nie na le -
ża ła do fa wo ry tów w swo ich po je dyn -
kach. Mo że wła śnie to spra wi ło, że bar -
dzo am bit nie i z nie zwy kłą de ter mi na cją
an ga żo wa ły się w każ de star cie – mó wi
tre ner so sno wiec kie go TMS Za głę bie
An drzej Bil.

Pierw szym ry wa lem w fa zie fi na ło -
wej by ły Włosz ki. – Pro wa dze nie w tym
po je dyn ku zmie nia ło się jak w ka lej do -
sko pie. Do ostat niej wal ki Ka ro li na wy -
cho dzi ła pro wa dząc 40:35. Tro chę błę -
dów, chwi la nie uwa gi i wal ka osią gnę ła
stan 44:44. Na szczę ście ostat nie tra fie -
nie za da ła na sza za wod nicz ka i re pre -
zen ta cja awan so wa ła do ćwierć fi na -
łu – re la cjo no wał Bil.

W star ciu o pół fi nał Po lki zmie rzy ły
się z Wę gier ka mi. – Skład prze ciw ni -
czek przy tło czył by nie jed ne go ry wa la,
gdyż są to ak tu al ne Mi strzy nie Eu ro py
w dru ży nie, a dwie z nich to tak że me da -
list ki ME in dy wi du al nie. Jed nak na sze
za wod nicz ki nie ugię ły się i od po cząt ku
utrzy my wa ły nie znacz ną prze wa gę,
osta tecz nie wy gry wa jąc ten po je dy nek
45:41 – kon ty nu ował Bil.

Oba te star cia kosz to wa ły na sze za -
wod nicz ki spo ro sił i mi mo ogrom nej
de ter mi na cji w pół fi na le gó rą by ły za -
wod nicz ki USA, któ re wy gra ły 45:40.
W tej sy tu acji na szym dziew czę tom po -
zo sta ła wal ka o brąz. Tym ra zem na -

prze ciw sta nę ły Ukra in ki. – Tu taj by ło
już nie ste ty bar dzo wy raź nie wi dać tru -
dy ca łe go tur nie ju. Bra ko wa ło już sił
i w kon se kwen cji kon cep cji na po szcze -
gól ne ak cje. Ukra in ki bez względ nie
wy ko rzy sta ły swo ją szan sę i wy gra ły

pew nie 45:29. Osta tecz nie na sza dru ży -
na za ję ła czwar te miej sce. Wy nik ten
na le ży uznać za bar dzo do bry, choć
na pew no po wy gra nych z Włosz ka mi
i Wę gier ka mi ape ty ty by ły więk sze.
Ten start na pew no po dzia ła na so sno -

wi czan ki mo bi li zu ją co gdyż udo wod ni -
ły w nim, że są w sta nie wal czyć i wy -
gry wać z każ dym – do dał na za koń cze -
nie Bil.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Za wod nicz ki TMS Za głę bie si łą re pre zen ta cji

Sza blist ki z So snow ca o krok
od me da lu mi strzostw świa ta
Znakomity start szablistek TMS Zagłębie podczas mistrzostw świata juniorek i kadetek, które odbyły się w Chorwacji. Karolina Walczak, Angelika Wątor, Kinga Dróżdż oraz Pamela Warszawska tworząc
skład reprezentacji Polski zajęły w turnieju drużynowym czwarte miejsce.

Świetny start Damiana Skubiszewskiego
w zawodach Pucharu Polski
seniorów. – W pierwszej fazie walk grupowych
nie przegrał ani jednego starcia, dopiero w drugiej
fazie uległ dwóm zawodnikom, ale zaledwie
jednym trafieniem w każdym starciu. To sprawiło,
że do fazy pucharowej rozstawiony był dopiero
z 14 miejscem. W walce o wejście
do najlepszej 16 turnieju musiał wyeliminować
kolegę klubowego Michała Kochana. Kolejny
pojedynek to zwycięstwo z byłym kolegą
klubowym Kamilem Marcem – relacjonował
Dawid Adamowski, trener TMS.
Będąc już w ćwierćfinałach Skubiszewski musiał
stoczyć walki z bardziej doświadczonymi
zawodnikami. Najpierw zawodnik gospodarzy
Mateusz Górski próbował swoich siła, ale Damian
nie zawiódł i wygrał 15:14.
– Półfinałowy rywal to młodszy zawodnik, ale
jednocześnie zdobywca ósmego miejsca
na Mistrzostwach Świata juniorów Jakub Ociński.
Doświadczenie Damiana przeważyło i wygrał
pewnie walkę 15:5. W ścisłym finale stoczył
pojedynek z Bartłomiejem Olejnikiem, który dość
pewnie wygrał 15:12 i zdobył pierwsze miejsce
w turnieju. W zawodach kobiet nie mieliśmy aż
tak spektakularnego zakończenia, ale aż trzy
z reprezentantek Sosnowca znalazły się
w najlepszej 8 turnieju. Były nimi odpowiednio:
Angelika Wątor miejsce 6, Kinga Dróżdż miejsce 7
i Marta Puda sklasyfikowana na miejscu
8 – relacjonował Adamowski. KP

Szablistki TMS Zagłębie były o krok od medalu mistrzostw świata. Na zdjęciu od lewej: Pamela
Warszawska, Kinga Dróżdż, Karolina Walczak i Angelika Wątor

Pucharowy tryumf
Skubiszewskiego

Zma ga nia ka de tów od by ły się w So snow cu -
Mi lo wi cach. W ry wa li za cji wzię li udział
chłop cy  z rocz ni ków 1998 i 1999.  Brą zo wy
me dal Ad ria na Fa bi sia, ucznia Gim na zjum
nr 2 w So snow cu, to naj więk sze osią gnię cie
w mę skiej sek cji te ni sa sto ło we go  w 6-let -
niej hi sto rii UKS Dwój ka So sno wiec. – Ad -
rian po twier dził przy na leż ność do czo łów ki
wo je wódz twa ślą skie go tak że w grze mie -
sza nej z Jo lan tą Gą sior z My sło wic zaj mu -
jąc 5 miej sce – po wie dział Ad rian Eliasz,
opie ku n dru ży ny UKS Dwój ka So sno -
wiec. – Do bry wy stęp za no to wał tak że Roy -
el Ra tyń ski, któ ry in dy wi du al nie był
ósmy – do dał Eliasz.

Pod czas Mi strzostw Pol ski gim na zjów
Gim na zjum nr 16 re pre zen to wa li Jan Szym -
czyk i Szy mon Twar dow ski, któ rzy na co
dzień bro nią barw dru go li go we go UKS Hu -
ra gan So sno wiec. Ich opie ku nem, po dob nie
jak w klu bie, jest tre ner Sta ni sław Szy dło.

– W za wo dach star to wa ło 16 dru żyn bę dą -
cych mi strza mi swych wo je wództw. Ja nek
i Szy mon to mi strzo wie So snow ca i tryum fa -
to rzy Wo je wódz kiej Gim na zja dy. So sno wi -
cza nie w po ko na nym po lu po zo sta wi li re pre -
zen ta cję go spo da rzy Skar ży sko – Ka mien -
na oraz Drzon ko wa, z któ ry mi ry wa li zo wa li
w gru pie. Wcho dząc do czwór ki tur nie ju prze -
gra li po je dy nek pół fi na ło wy z póź niej szy mi
trium fa to ra mi za wo dów Gim na zjum nr 18
z Gdań ska 3:0 oraz w me czu o trze cią lo ka tę
mi ni mal nie 3:2 ule gli dru ży nie z Ra wy Ma -
zo wiec kiej – mó wi tre ner te ni si stów sto ło -
wych.

Zwy cię ska dru ży na za wo dów re pre zen to -
wać bę dzie Pol skę na Mi strzo stwach Świa ta
Gim na zjów. – Nabar dzo wy so ki po ziom za wo -
dów miał wpływ wy stęp człon ków ka dry na ro -
do wej wka te go riach mło dzie żo wych i licz nych
przed sta wi cie li szkół spor to wych o pro fi lu te -
ni sa sto ło we go – do dał Szy dło. KP

Uda nie za pre zen to wa li się lek ko atle ci MKS-MOS Pło mień
So sno wiec pod czas za wo dów I rzu tu Li gi Ju nio rów, któ re
od by ły się 18 ma ja na obiek cie MOS So sno wiec. W kla sy -
fi ka cji ze spo ło wej na si lek ko atle ci sta nę li na naj wyż szym
stop niu po dium zdo by wa jąc 2985 pkt.

– W na szym ze spo le już tra dy cyj nie naj wię cej punk tów
wy wal czy li: szta fe ta 4x100 m męż czyzn w skła dzie: Prze my -

sław Ku ba nek, Ra fał Ku bań ski, Ja cek Ka ba ciń ski i Krzysz -
tof Adam czyk, Jo an na Ki jan ka w pchnię ciu ku lą oraz Ja cek
Ka ba ciń ski w bie gu na 200 m. Zdo by te przez nasz ze spół
punk ty da ją pew ny awans do za wo dów fi na ło wych, w któ -
rych 16 naj lep szych ze spo łów bę dzie wal czyć o ty tuł dru ży -
no we go Mi strza Pol ski w ka te go rii Ju nio rów. Fi nał od bę dzie
się we wrze śniu – mó wi Ja cek Mar kow ski, pre zes klu bu. KP

Po za Bę ben kiem pierw sze go dnia za -
wo dów star to wa li tak że: Mar cin Bi jak,
któ ry był 19 oraz mło dzi cy Bar tosz
Flor kie wicz i Piotr Ba ra now ski, któ rzy
za ję li od po wied nio 7 i 11 miej sce.

Dru gie go dnia za wo dów ko la rze
ry wa li zo wa li na 12-ki lo me tro wej pę tli
wo kół miej sco wo ści Irzą dze. Tym ra -
zem Adam Bę be nek fi ni szo wał na 6,
a Mar cin Bi jak na 35 miej scu.

Po nad to eki pa mło dych szo sow -
ców wraz z tre ne rem Mi ło szem Bu ja -
kiem star to wa ła w II se rii Pu cha ru
Pol ski w Go sty niu. W jeź dzie in dy wi -
du al nej na czas z bar dzo do brej stro ny
za pre zen to wa ła się ju nior ka młod sza

Ju sty na Kacz kow ska, któ ra za ję ła 3
miej sce. W mło dzi kach 9 miej sce za -
jął Bar tosz Flor kie wicz, a Se ba stian
Gra bis wśród ju nio rów młod szych
upla so wał się w środ ku staw ki.
W dru gim dniu ry wa li zo wa no w wy -
ści gu ze star tu wspól ne go. W mło dzi -
kach 6 miej sce za jął Flor kie wicz,
z ko lei Kacz kow ska by ła 7, a Se ba -
stian po now nie przy je chał w za sad ni -
czej gru pie. 

Eki pa ju nio rów wraz z ko la rza mi
z Gli wic star to wa ła z ko lei na punk to -
wa nym wy ści gu do ka len da rza
UCI XIV Fa ir Ci ties Tro phy roz gry -
wa nym w miej sco wo ści No vy Sad

w Ser bii. Adam Bę be nek za jął dwu -
krot nie dru gie miej sce, Mar cin Bi jak
był od po wied nio 9 i 12. Pierw sze go
dnia od był się wy ścig eli mi na cyj ny
na 80–ki lo me tro wej tra sie, na to miast
na stęp ne go dnia ry wa li zo wa no w wy -
ści gu ze star tu wspól ne go na run dzie
okręż nej.

Nie da je o so bie za po mnieć tak że
Eu ge nia Bu jak, któ ra sta nę ła na po -
dium w mię dzy na ro do wych za wo dach
na to rze 3 Bah nen To ur nee w Niem -
czech, gdzie za ję ła 3 miej sce w kon ku -
ren cji scrach. Za wo dy by ły za li cza ne
do jed nych z eli mi na cji do Pu cha rów
Świa ta. KP

Brązowy Adrian, 
historyczny wynik uczniów
z Gimnazjum nr 16
Adrian Fabiś z UKS Dwójka Sosnowiec wywalczył brązowy medal w grze deblowej
podczas mistrzostwach Śląska kadetów w tenisie stołowym. Bardzo dobrze
zaprezentowali się także reprezentanci sosnowieckiego Gimnazjum nr 16, którzy
zajęli doskonałe, choć pechowe, czwarte miejsce podczas MP Gimnazjów.

Sukcesy na bieżni...

... i na szosie
Adam Bębenek z grupy kolarskiej Zagłębie Sosnowiec zajął 3 miejsce na kryterium w Szczekocinach podczas
Międzynarodowego  Etapowego Wyścigu ,,Szlakami Jury", który odbył się w Jurze Krakowsko Częstochowskiej.
To nie jedyny sukces naszych kolarzy w ostatnich tygodniach.
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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 14 czerwca. Wśród au to -
rów po praw nych roz wią zań (wraz z wy cię tym ku po -
nem „Krzy żów ka nr 6”) 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.

Pozio mo: 1 – Ali cji uda ło się za nie wejść, 5 – po lo wa -
nie w Afry ce, 8 – pre zen ta cja, 9 – naj więk sza wy spa
w Po li ne zji Fran cu skiej, 10 – wa sal, 11 – to ruń skie
włók no, 12 – na zwa ra dziec kich stat ków ko smicz -
nych, 14 – dzię ki nie mu cyr ko wiec na li nie utrzy mu je
rów no wa gę, 16 – mo że być o pra cę, o dzie ło lub kup na -
-sprze da ży, 17 – śro dek do usy pia nia przed ope ra -
cją, 19 – w mit. rzym skiej bóg wód, 21 – wy mar ły ptak
z rodz. dron tów, 22 – raj, 25 – osu sza nie grun -
tów, 28 – tuż pod da chem, 29 – sto li ca pol skiej pio sen -
ki, 30 – szpa ler lu dzi chro nią cy do stę pu, 32 – pa lo ny cu -
kier, 34 – go spo darz na Pod ha lu, 35 – mar ka fran cu -
skich per fum, 36 – do opie ka nia chle ba, 37 – jed -
na z muz, 38 – ty tuł fil mu z Je rzym Stuh rem, 39 – ma -
szy na do ubi ja nia śnie gu.

Pio no wo: 1 – za baw ka pusz cza na na sznur ku w po wie -
trze, 2 – no wo cze sny ta niec lat 60., 3 – pa tron, 4 – rów -
nik, 5 – opusz czo ny gdy je dzie po ciąg, 6 – kwas kar bo -
lo wy, 7 – zbie ra na leż ność za gaz lub prąd, 13 – do ba -
da nia po jem no ści płuc, 15 – po da gra, 18 – ry nek w sta -
ro żyt nej Gre cji, 20 – re zul tat, 23 – wy kształ ce -
nie, 24 – szyb ko się de ner wu je, 26 – pra cu je w cyr -
ku, 27 – mia sto w Niem czech nad Ha we lą, 28 – no ży ce
ogro do we, 31 – nie bosz czyk, 33 – ele ment pie ca. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 5/2013: „Szymon Hołownia „LAST MINUTE”
Nagrody otrzymują: Alina Flakus z Katowic oraz Janina Kumorek i Marta Marczewska z Sosnowca 

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr  6

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
31.05-6.06.2013 r. 
KINO KONESERA: „MIŁOŚĆ. FILM SŁAWOMIRA FABICKIEGO”

WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK – 03.06.
dramat, od 15 lat, Polska, 111 min. GODZ. 19.00
PIERWSZY RAZ W KINIE WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ – 01.06 
Zestaw 6 polskich bajek dla najmłodszych GODZ. 10.30
animacja, bo, Polska, 60 min.
POKAZY PRZEDPREMIEROWE: „TEDI I POSZUKIWACZE
ZAGINIONEGO MIASTA” 2D 10.00, 14.00, 19.00.
animacja, b/o, Hiszpania, 90 min, „TEDI I POSZUKIWACZE
ZAGINIONEGO MIASTA” 3D 9.00, 12.00, 13.15.
animacja, b/o, Hiszpania, 90 min, „THOR RATUJE PRZYJACIÓŁ”
10.00, 12.00, 12.45*, 17.00.
animacja, b/o, Islandia/Niemcy/Irlandia, 100 min

PREMIERY: W CIEMNOŚĆ. STAR TREK” 2D 10.30, 15.30, 20.30.
science-fiction, od 15 lat, USA, 129 min., „W CIEMNOŚĆ. STAR
TREK” 3D 13.00, 14.45, 18.00. science-fiction, od 15 lat, USA,
129 min. 
POZOSTAŁE TYTUŁY: „SZYBCY I WŚCIEKLI 6”
10.15, 12.00, 14.15, 14.30, 18.30, 18.45, akcja, od 15 lat,
USA, 130 min. 21.00, 21.15. „WIELKI GATSBY” 2D 21.00
ramat/romans, od 15 lat, Australia/USA, 143 min. „IRON MAN 3”
3D 19.45. akcja, od 12 lat, Chiny/USA, 130 min. NAPISY.
„OSZUKANE” 19.00, 22.15. dramat, od 15 lat, Polska, 90 min.
FILMY DLA DZIECI: „MAMBO, LULA I PIRACI”
10.00**, 16.00*, 17.00**. animacja, b/o, Dania, 75 min.
„TAJEMNICA ZIELONEGO KRÓLESTWA” 2D
10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 15.15. animacja, b/o,
USA/Kanada/Wielka Brytania, 102 min. „TAJEMNICA ZIELONEGO
KRÓLESTWA” 3D 9.30, 10.00, 11.45, 12.00, 14.00, 14.15, animacja,
b/o, USA/Kanada/Wielka Brytania, 102 min. 16.15*, 16.30, 17.30.

3 czerwca godz. 11.00 – Aula
Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11 – Bibliożerca
Roku – Wielki Finał Konkursu
Czytelniczego
w ramach IX Sosnowieckich Dni
Literatury. W programie m.in.:
wręczenie nagród najaktywniejszym
młodym czytelnikom sosnowieckiej
Biblioteki oraz spektakl lalkowy
„Księżniczka na ziarnku grochu”
z udziałem Grażyny Czajkowskiej,
Ewy Zawady i Adama E. Kwapisza.
14 czerwca godz. 18.00 -
Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek
Sielecki – koncert piosenki
żydowskiej pt. „Moje Sztejtełe”.
Wykonanie: Danqa Stankiewicz oraz
zespół klezmerski Tomasza
Krezymona. Program prezentuje
bogactwo kultury żydowskiej, jej
mądrość, liryzm, 
emocjonalność – od smutku
do radości. Uniwersalny wymiar
koncertu trafia do szerokiej
publiczności, a ciekawa
interpretacja piosenek dopełnia
obraz tego przedsięwzięcia
artystycznego.
Bilety w cenie: 15,00 zł do nabycia
w siedzibie SCS-ZS oraz CIM-ie.
14 czerwca godz. 19.00 – Teatr
Zagłębia – spektakl „Zaćmienie”
Antoniego Czechowa i Igora
Gorzkowskiego. Premiera. (U)

co?
gdzie?

kiedy?

Hu bert Klim ko -Do brza niec ki

GRECY UMIERAJĄ 
W DOMU
Wyd. ZNAK

KAŻDA RODZINA MA SWOJĄ
TAJEMNICĘ. 
CZY JESTEŚ GOTÓW NA TO, BY JĄ
ODKRYĆ?

Grek kie ru ją cy ma fią tak sów ko wą w ślą skim
mia stecz ku. Gre czyn ka ha ftu ją ca ka szub skie
rę ko dzie ło. Pa pu ga, któ ra my śla ła, że jest cy -
ka dą. Pi sarz, któ ry w ogó le nie wie dział, kim
jest.

Gre cy umie ra ją w do mu to no stal gicz na opo -
wieść o bo le snych praw dach i trud nych mi ło -
ściach. O tę sk no cie zaoj cem, któ re go ni gdy nie
by ło. Ozde rze niu kul tur ikon flik cie hi sto rii. Śle -
dząc lo sy grec kich re pa trian tów, Klim ko -Do -
brza niec ki snu je opo wieść owy gna niu z ra ju. 

           reklama

KINO

Emi ly Bron te

WICHROWE WZGÓRZA
Prze kład: To masz Bie roń
Wyd. ZNAK 

POZNAJ NISZCZYCIELSKĄ SIŁĘ 
ZAKAZANEJ MIŁOŚCI

Mroczne wrzosowiska Yorkshire są świadkiem miłości Cathy i
Heathcliffa. Jednak uczucie, które wybucha między nimi, przynosi
im tylko ból i cierpienie. 

Namiętność przegrywa z rozsądkiem – Catherine wychodzi za
innego mężczyznę.   
Oszalały z bólu i upokorzenia Heathcliff nie zamierza się poddać,
a chęć zemsty staje się sensem jego życia. Czy nad Wichrowymi
wzgórzami ciąży fatum niespełnionej rozpaczliwej miłości?  

Namiętność, zdrada i groza – Emily Brontë była pierwszą kobietą, która
ośmieliła się pisać w tak odważny sposób.  Wielokrotnie ekranizowana
powieść wciąż porusza miliony czytelników i wzbudza ogromne emocje.
Wichrowe wzgórza – obok Przeminęło z wiatrem i Anny Kareniny –
okrzyknięto jedną z największych historii miłosnych wszech czasów.

Zyg munt Ku biak

MITOLOGIA
GREKÓW I RZYMIAN
Wyd. ZNAK 

NIEZWYKŁA KSIĄŻKA O KORZENIACH
EUROPEJSKIEJ KULTURY

Mi mo czte rech ty się cy lat dzie lą cych nas od sta ro żyt nej
Gre cji i trud ne go do ogar nię cia po stę pu cy wi li za cyj ne go,
któ ry się w tym cza sie do ko nał, zrę by na szej kul tu ry i cy -
wi li za cji na dal od dzia łu ją na nasz spo sób czu cia, my śle nia
i po strze ga nia świa ta, choć czę sto już nie zda je my so bie
z te go spra wy. Książ ka Zyg mun ta Ku bia ka po zwa la
wskrze sić tę pa mięć, wziąć udział w fa scy nu ją cym pro ce -
sie two rze nia się mi tów i od być po dróż w cza sie. To nie jest
szkol ny bryk, lecz dzie ło, któ re go ję zy kiem i eru dy cją na -
le ży się roz ko szo wać, au tor przed sta wia bo wiem wszyst kie
wer sje mi tów, któ re prze trwa ły do na szych cza sów, za pi sa -
ne przez po etów, fi lo zo fów i mi to gra fów, od He zjo da i Ho -
me ra po Sa lu stio sa. Zyg munt Ku biak po szu ku je praw dy
wy ła nia ją cej się z mi tów z pre cy zją fi lo lo ga i wraż li wo ścią
po ety.

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy dowygrania 14
pojedynczych biletów dokina. Zapraszamy donaszej redakcji
(Sosnowiec, ul.3 Maja22, pok.9) znajnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” Nr 6.
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HOROSKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – Czeka Cię
wyjątkowo szczęśliwy okres. Gwiazdy wróżą
poprawę w każdej dziedzinie. Rozwiążesz
problemy, które od dawna Cię gnębią.
Pod koniec miesiąca wyraźna poprawa
dochodów. Wtedy też będzie możliwa daleka
podróż zagraniczna. Szczęśliwy dzień to
wtorek.
BYK (20.04. – 20.05.) – W ciągu
najbliższych tygodni pozbędziesz się
dotychczasowych zahamowań. Staniesz się
otwarty na nowe, trudne wyzwania. Nadejdą
sukcesy zawodowe, możliwy też będzie
awans. Natomiast w życiu osobistym
zachowaj ostrożność. Dobrym dniem dla
Ciebie będzie piątek.
BLIŹNIĘTA(21.05. – 21.06.) –
Nadchodzące dni przyniosą wiele sukcesów
towarzyskich i zawodowych. Ale
pod warunkiem wierności w przyjaźniach
oraz systematyczności w pracy. Samotne
osoby maja dobry czas, by zdecydować się
na stały związek. Może nawet zakończony
małżeństwem. Najlepszym dniem na sukces
będzie środa. 
RAK (22.06. – 22.07.)– Jeszcze
przed wakacjami możesz zmienić pracę
i miejsce zamieszkania. Dobrze to wpłynie
na Twoje samopoczucie i sytuację materialną.
Przypływ gotówki pozwoli nie tylko
na urządzenie się w nowym domu, ale
wystarczy jeszcze na urlop. Przyjazny dzień to
czwartek.
LEW (23.07. – 22.08.)– Nadszedł okres
pod znakiem licznych kontaktów z osobami
z zagranicy. Otrzymasz prezenty, wiadomości
lub atrakcyjne propozycje. Pod koniec
miesiąca umocni się Twoja pozycja
zawodowa. Przed Tobą gorąca miłość.
Samotnym Lwom gwiazdy wróżą
małżeństwo. Szczęśliwy dzień – niedziela. 
PANNA (23.08. – 22.09.) – Przed Tobą
możliwe zmiany i nowości w życiu rodzinnym.
Więcej miłości i pogody. Więcej zrozumienia.
Przypływ gotówki na pewno się po części
do tego przyczyni. „Grozi” Ci wygrana
w grach liczbowych. Zaczniesz inwestować.
Powodzenie będzie Ci przynosić środa. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nareszcie
przed Tobą nowe, interesujące związki
uczuciowe. Miłość Cię uskrzydli i będziesz
odnosić sukcesy nie tylko towarzyskie, ale
także finansowe. Wagi, które skupią się
na kulturze, odniosą spore sukcesy.
Nareszcie będziesz wiedział co zrobić ze
swoją przyszłością. Twój dzień – to piątek.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Dzięki
pracowitości w najbliższych dniach uda Ci się
wyjść z kłopotów. Co prawda przybędzie Ci
obowiązków. Może będzie to zmiana
stanowiska? W sprawach sercowych
możliwe niewinne nieporozumienia.
Przed Tobą również silne namiętności.
Najlepszy dzień dla Ciebie to wtorek.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Dobroczynny
Jowisz, który Ci patronuje, zapewni Ci
sukcesy przez cały miesiąc. Ponadto
popularność, sławę i karierę w polityce.
Warto solidnie pracować, by mieć większą
szansę na dobrą pozycję zawodową.
Rozwiązanie wielu spraw nadejdzie niestety
później. Czwartki to najlepsze dni. 
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – Nareszcie
Twoje sprawy zawodowe znajdą się
pod dobrą gwiazdą. Masz szanse
na zawodowy awans. Już początek
przyszłego tygodnia będzie sprzyjał realizacji
ambitnych planów. Marzenia o miłości
spełnią się, niestety, dopiero po wakacjach.
Urlop najlepiej zarezerwuj na remont
mieszkania. Jeżeli szczęście – to tylko
w soboty.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – W końcu
będziesz bardziej komunikatywny i okażesz
więcej wyrozumiałości. To zapewni Ci
powodzenie w wielu sprawach. Przeżyjesz
fascynację kimś wyjątkowym. Przed Tobą
wspaniała podróż we dwoje. Wodniczki
rozpoczną z kimś atrakcyjną współpracę.
Dobry dzień – to sobota. 
RYBY (21.02. – 20.03.) – W połowie
miesiąca zaczniesz walczyć o wiele spraw.
Ale nie żałuj sił i energii, gdyż będzie to
procentowało w następnych miesiącach.
Ogólnie wszystkim Rybom poprawi się
sytuacja finansowa. Przy okazji nie zaniedbuj
relacji rodzinnych. Dobre stosunki zaowocują
poprawą w uczuciach. Twój dzień to
czwartek. VENA

01.06. sobota 11:00 Alicja w Krainie Czarów / Lewis Carroll 
01.06. sobota 16:00 Szewczyk Dratewka / Maria
Kownacka (Inicjatywy Aktorskie) 
02.06. niedziela 18:00 Szalone nożyczki / Paul Portner /
gościnnie Teatr Polski – Bielsko Biała
04.06. wtorek 10:00 Niesamowita przygoda Robaczka
Kłaczka / gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza – Częstochowa 
05.06. środa 9:30 i 11:00 Niesamowita przygoda
Robaczka Kłaczka / gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza – Częstochowa 
06.06. czwartek 9:30 i 11:00 Niesamowita przygoda
Robaczka Kłaczka / gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza – Częstochowa / 17zł/60min

07.06. piątek 10:00 Królewna Śnieżka 
14.06. piątek 19:00 Zaćmienie / Antoni Czechow, Igor
Gorzkowski / Premiera
15.06. sobota 18:00 Zaćmienie / Antoni Czechow, Igor
Gorzkowski 
16.06. niedziela 18:00 Zaćmienie / Antoni Czechow, Igor
Gorzkowski 
20.06. czwartek 19:00 Korzeniec / Zbigniew Białas,
Tomasz Śpiewak 
21.06. piątek 19:00 Bobiczek / Hanoch Levin 
22.06. sobota 18:00 Bobiczek / Hanoch Levin 
23.06. niedziela 18:00 Zaćmienie / Antoni Czechow, Igor
Gorzkowski 

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 6 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 „ZAĆMIENIE” 

w dniu 16 czerwca (niedziela) o godz. 18.00.
1 podwójne zaproszenie na spektakl „BOBICZEK” 

w dniu 22 czerwca (sobota) o godz. 18.00.

Znut ką… ero ty zmu od by ła się te go -
rocz na noc w Mu zeum w So snow -
cu. Mo ty wem prze wod nim by ła
zde cy do wa nie twór czość Fran cisz ka
Sta ro wiey skie go, któ re go szki ce,
pla ka ty i ry sun ki, by ły sze ro ko ko -
men to wa ne i naj dłu żej po dzi wia ne.
Do dat ko wo wy kład na te mat ko biet
we dług Sta ro wiey skie go wy gło si ła
Ilo na Gaj da, hi sto ryk sztu ki. Go ście
mie li oka zję tak że skosz to wać pie ro -
gów z lub czy kiem, wy słu chać kon -
cer tu du etu Pe dro&Ma ri zKa to wic,
zo ba czyć film do ku men tal ny „By -
ko wi chwa ła” w re ży se rii An drze ja
Pa pu ziń skie go z1971 r. oraz po oglą -
dać pra ce Ni ki fo ra. 

Pro ces ry so wa nia pre zen to wa ła
Agniesz ka Pio trow ska, stu dent ka
ostat nie go ro ku Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Ka to wi cach, któ ra
przez pra wie czte ry go dzi ny, choć
pro ces twór czy bę dzie kon ty nu owa -
ła jesz cze przez kil ka ty go dni, po słu -
gu jąc się syp kim gra fi tem, pra co wa -
ła nad swo ją pra cę. Na ol brzy mich
for ma tach, oroz mia rach śred nio po -
nad 2,20 me tra na 1 metr, wy nu rza -
ła się zde for mo wa na po stać czło -
wie ka, któ ra przez ko lej ne dni bę -
dzie prze twa rza na na ję zyk ry sun -
ku. – Przede wszyst kim cho dzi mi
o wy wo ła nie emo cji oraz dys ku sję
nad te ma tem miej sca czło wie ka
cho re go i je go pięk nawe współ cze -

snym świe cie – mó wi Agniesz ka
Pio trow ska. – To, z czym obec nie
ko ja rzy się ero tyzm, sta no wi sztucz -
ną de fi ni cję, lan so wa ną przedkul tu -
rę ma so wą i roz ryw kę, któ ra nie jest
praw dzi wa – do da je. 

Go ście Mu zeum naj dłu żej oglą -
da li pla ka ty te atral ne i fil mo we, pro -
jek ty sce no gra ficz ne  do spek ta kli
au tor stwa Fran cisz ka Sta ro wiey -
skie go, jak rów nież je go ry sun ki
i szki ce oraz li sty mi ło sne, któ re pi -
sał doswo jej żo ny Te re sy. Pre zen to -
wa ne pra ce po cho dzą z ko lek cji
pry wat nych, żo ny nie ży ją ce go ar ty -
sty, Te re sy Sta ro wiey skiej oraz Ja -
nu sza Pław skie go. Prze ra ża ją ce,
gro te sko we i sur re ali stycz ne pra ce
Sta ro wiey skie go naj bar dziej przy -

cią ga ły uwa gę zwie dza ją cych, któ -
rzy po dzi wia li nie zgłę bio ną wy -
obraź nię ar ty sty i je go wi zję po -
strze ga nia świa ta. Zko lei dzie ci naj -
chęt niej oglą da ły wspa nia łe te atral -
ne lal ki i baj ko we po sta ci, po cho -
dzą ce z Te atru Dzie ci Za głę bia im.
Ja na Do rma na z Bę dzi na. 

– Ta ka cy klicz na im pre za, pod -
czas któ rej mu zea przy go to wu ją sze -
reg atrak cji, to bar dzo faj ny po mysł.
Ja przy cho dzę co ro ku – przy zna ła
An naJa ni szew ska zSo snow ca. 

Te go rocz na noc w Mu zeum
roz po czę ła się o godz. 18.00, a za -
koń czy ła przed 23.00 Wstęp był
bez płat ny.

Tekst i foto: mz

– ELITE Che er le ading Cham pion ship 2013 to już 10
mi strzo stwa or ga ni zo wa ne w Niem czech w Bot trop
gdzie spo ty ka się ca ła Che er Eu ro pa. Tym ra zem to
po nad 4000 star tu ją cych za wod ni ków w róż nych ka -
te go riach che er i Dan ce. Dla nas to szó sty udział w tej
im pre zie i po raz czwar ty kwa li fi ka cja do fi na łów
i tym sa mym kwa li fi ka cja na Mi strzo stwa Świa ta
do USA. Start na tak pre sti żo wej im pre zie jest bar dzo
stre su ją cy, to go dzi ny tre nin gów, przy go to wań, roz -
mów i rów nież po szu ki wań. Naj czę ściej spon so rów.
Ten wy jazd do szedł do skut ku tyl ko i wy łącz nie dzię -
ki du że mu wkła do wi fi nan so we mu ro dzi ców i wspar -
ciu Miej skie go Klu bu im. J. Kie pu ry, gdzie dzia ła -
my – mó wi Ka ta rzy na Pilch, kie row nik ar ty stycz ny
ZTN&CH Skan dal.

Start w tych mi strzo stwach i wy gra na to dla gru -
py ogrom ny suk ce s, tym bar dziej, że w ka te go rii ju -
nior, w któ rej star to wa ły, spo ty ka ją się za wod nicz ki
w wie ku od 11 do 19 lat. 

– Na sza śred nia to trosz kę po wy żej 12 lat. Zwy -
cię stwo zo bo wią zu je nas do dal szej pra cy i dal szych

suk ce sów, jed nak nie wzię ło się ono z ni cze go.
W tym ro ku szkol nym dziew czę ta star to wa ły już
w 14 tur nie jach, z któ rych za wsze wra ca ły z miej sca -
mi na po dium. Cięż ka pra ca da je upra gnio ne wy ni ki,
a są one wi docz ne od po cząt ku ist nie nia ze spo łu czy li
od 1993 ro ku – do da je Pilch, tre ner ka, któ ra po sia -
da 20-let nie do świad cze nie. To za ło ży ciel ka, cho re -
ograf ka Ze spo łu Tań ca No wo cze sne go i Che er le aders
Skan dal, któ ra jest za wsze wy so ko oce nia ne przez sę -
dziów na tur nie jach, a przez wi dow nię na fe sty nach
czy po ka zach. 

– Mam na dzie ję, że dziew czę ta zo sta ną tak że do ce -
nio ne przez spon so rów. Ro dzi ce są nie za stą pio ny mi
spon so ra mi swo ich có rek, ale sa mi nie udźwi gną kosz -
tów zwią za nych ze star tem ipo by tem wOr lan do, gdzie
mi strzo stwa się od by wa ją. Pro si my opo moc wszyst kich
lu dzi, któ rzy wie dzą o tym, że mło dzie ży na le ży po ma -
gać, wspie rać ją w swo ich za mi ło wa niach i swo ich ce -
lach, na le ży do pin go wać mło dzież, któ ra każ dą swo ją
wol ną chwi lę spę dza nasa li tre nu jąc, anie podblo kiem.
Ta mło dzież to na sza przy szłość – pod kre śla Pilch. KP

V miejsce „Skandalistek” w finale
i kwalifikacja na MŚ
Wspaniały sukces sosnowieckiego „Skandalu” podczas zawodów tanecznych w Niemczech.
„Skandalistki” zajęły piąte miejsce i uzyskały kwalifikację na Mistrzostwa Świata, które odbędą się
w Stanach Zjednoczonych.

16 ma ja w Gim na zjum Nr 1
w So snow cu od był się III Kon -
cert Cha ry ta tyw ny pod ha słem
„Niw ka bu du je na dzie ję”. Ce lem
kon cer tu by ła zbiór ka fun du szy
na rzecz bu do wy pierw sze go
w Za głę biu ho spi cjum sta cjo nar -
ne go, któ re ma po wstać w So -
snow cu. Gim na zjum Nr 1 od po -
cząt ku wspie ra so sno wiec kie
Ho spi cjum im. Św. To ma sza
Apo sto ła we wszel kie go ro dza ju
dzia ła niach i po dej mo wa nych ak -
cjach. Tym ra zem rów nież na sze
śro do wi sko lo kal ne i spo łecz ność
uczniow ska nie po zo sta ła obo jęt -
na wo bec tak szczyt ne go ce lu.
Mot tem te go rocz ne go kon cer tu
by ły sło wa Ja na Paw ła II „Czło -
wiek jest wiel ki nie przez to, co
po sia da, lecz przez to, kim jest
i nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzie li się z in ny mi”.
Na kon cer cie wy stą pi ła mło dzież
i ab sol wen ci Gim na zjum Nr 1
w So snow cu. Na uczy ciel ka mu -
zy ki Bo że na Ma chel wy ko na ła
utwór Oku dża wy „Mo dli twa”.
Go ściem ho no ro wym kon cer tu
był fi na li sta pro gra mu Must be
the Mu sic – Con ra do Yanez.
Con ra do swo im gło sem i oso bo -
wo ścią za chwy cił ca łą pu blicz -
ność, a śpie wa jąc m.in. utwo ry
Hal le luy ah, You are so be au ti ful,
Won der ful World wzru szał
obec nych. Grom kich braw i bi -
sów nie by ło koń ca. Wszy scy
obec ni, na ko niec kon cer tu mo gli
otrzy mać au to graf ar ty sty, po roz -

ma wiać z nim oraz zro bić so bie
zdję cie. Con ra do Yanez nie tyl ko
swo im wy stę pem utoż sa mił się
z ce lem kon cer tu, ale rów nież
do chód ze sprze da ży swo jej pły -
ty prze zna czył na rzecz ho spi -
cjum. Pu blicz ność oprócz wy stę -
pów mo gła obej rzeć fil my z wy -
wia dem prze pro wa dzo nym
wśród lu dzi miesz ka ją cych
na Niw ce, któ rzy pró bo wa li
zmie rzyć się z od po wie dzia mi
na py ta nia m.in. „Czym dla nich
jest mi łość?”, „Po co czło wie ko -
wi jest dru gi czło wiek?”, „Kim
jest anioł i w ja ki spo sób mo żesz
go spo tkać?”. Kon cert do star czył
ze bra nym wie lu wra żeń i wzru -
szeń. Swo ją obec no ścią za szczy -
ci li mu ry Gim na zjum Nr 1 m.in.
po słan ka na Sejm RP – Ewa Ma -
lik, za stęp ca pre zy den ta mia -
sta – Ar ka diusz Chę ciń ski, wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej – Wil helm Zych oraz so sno -
wiec cy rad ni i dy rek to rzy oko -
licz nych szkół pod sta wo wych.
Nie za bra kło oczy wi ście pra -
cow ni ków ho spi cjum. Pod czas
kon cer tu wo lon ta riu sze Gim na -
zjum Nr 1 roz pro wa dza li wśród
pu blicz no ści ce gieł ki na rzecz
bu do wy ho spi cjum. Ze bra ną
kwo tę, po nad 2.000 zł dy rek tor
szko ły Mi ro sła wa Bu ko wy prze -
ka za ła na rę ce Pre ze sa Ho spi -
cjum – Mał go rza ty Cza pli. Po -
my sło daw cą i głów nym or ga ni -
za to rem te go rocz ne go kon cer tu
był ks. To masz Ka raś. U

Conrado Yanez
wspiera
Hospicjum
św. Tomasza

Niwka buduje nadzieję Erotycznie w Muzeum

Prace Starowieyskiego wzbudziły największe zainteresowanie

Uczestnicy, wolontariusze i zaproszeni goście nie zawiedli
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So sno wiec i Dą bro wa Gór ni cza waż nym
punk tem na tra sie 70. TdP
Już po raz dru gi z rzę du Dą bro wa
Gór ni cza ugo ści uczest ni ków Skan -
dii Ma ra to nu Lang Te am. Zko lei ju -
bi le uszo wy To ur de Po lo gne bę dzie
roz gry wa ny tak że wSo snow cu. 

– Po suk ce sie ze szło rocz nych
Mi strzostw Pol ski w ma ra to nach
MTB, or ga ni zo wa nych wspól nie
zLang Te amem, gdzie na li nii star -
tu sta nę ło po nad 700 za wod ni ków,
w tym ro ku li czy my na jesz cze
więk szą fre kwen cję wśród star tu ją -
cych – po wie dział Zbi gniew Pod ra -
za, pre zy dent Dą bro wy Gór ni czej.

Ko lar skie mia stecz ko Skan dii
po wsta nie w Par ku Hal le ra, w sa -
mym cen trum Dą bro wy Gór ni czej.
Za wod ni cy bę dą mie li dowy bo ru4
dy stan se: RODZINNY, li czą -
cy 10 km, MINI – 39 km,
MEDIO – 68km inaj dłuż szy od ci -
nek – GRAND FONDO, li czą -
cy 89 km. Tra sa za wo dów prze bie -
gać bę dzie ma low ni czy mi te re na mi

re kre acyj ny mi wo kół mia sta,
wzdłuż je zior Po go ria, ścież ka mi
as fal to wy mi idro ga mi le śny mi. Jest
zróż ni co wa na tech nicz nie, z licz ny -
mi po jaz da mi i zjaz da mi, dro ga mi
szu tro wy mi i le śny mi. Dy stans
RODZINNY przy go to wa li śmy
z my ślą o naj młod szych fa nach ko -
lar stwa. Tra sa bę dzie wio dła odPar -
ku Hal le ra, do oko ła Po go -
rii III i z po wro tem do cen trum.

– Sport dał mi wie le, ukształ to -
wał mój cha rak ter, dla te go uwa -
żam, że jest on naj lep szą for mą wy -
cho wa nia, uczy wy zna czać so bie
ce le idą żyć donich. Dla te go je stem
prze ko na ny, że wszyst kie czte ry dy -
stan se, a zwłasz cza ro dzin ny, bę dą
do sko na łą pro mo cją ko lar stwa nie
tyl ko, ja ko spor tu za wo do we go, ale
rów nież jaz dy na ro we rze, ja ko do -
sko na łe go spo so bu na spę dza nie
wol ne go cza su – po wie dział Cze -
sław Lang. 

– W ze szłym ro ku przed mi -
strzo stwa mi Pol ski, wie lu mó wi ło,
że Dą bro wa Gór ni cza to pła ski te -
ren i ła twe tra sy. Część z nich zwe -
ry fi ko wa ła swój po gląd, zwłasz cza
na naj dłuż szych dy stan sach, gdzie
moc no da ły się we zna ki stro me
pod jaz dy i mnó stwo in ter wa -
łów – do dał Dy rek tor Ge ne ral ny
Lang Te am. 

Skan dia Ma ra ton Lang Te am
w Dą bro wie wy star tu je 8 czerw ca.
Za wod ni cy To ur de Po lo gne za wi -
ta ją do mia sta 31 lip ca, ja dąc z Tar -
no wa do Ka to wic. Wszyst ko
za spra wą „Pre mii Za głę bia Dą -
brow skie go”, któ ra znaj dzie się
na tra sie 4. eta pu TdP. Tra sa naj -
więk sze go wy ści gu ko lar skie go
wPol sce prze bie ga przez Dą bro wę
Gór ni czą i So sno wiec czwar ty raz.

Przy po mnij my, iż na sza Re dak -
cja jest pa tro nem me dial nym obu
im prez. RED

ARC


