Nie zwlekaj z dowodem!

K

olejki bêd¹ coraz wiêksze! –
ostrzegaj¹ urzêdnicy. Up³ywa
termin wymiany dowodów osobistych! Wszystkie osoby, które maj¹ dowody osobiste wydane przed
1 stycznia 2001 maj¹ obowi¹zek
wymieniæ je do 31 grudnia 2007 r.
- Oko³o 120 tys. mieszkañców naszego miasta w tym roku z³o¿y
wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego, bo tak nakazuje
ustawa. Do tego dojd¹ osoby, które bêd¹ chcia³y wymieniæ dowody,
np. ze wzglêdu na zmianê miejsca
zamieszkania – t³umaczy Jaros³aw
Widel, kierownik referatu dowo-

dów osobistych Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu. – Z doœwiadczenia wiem, ¿e wiêkszoœæ osób obudzi siê dopiero w czerwcu.
Nie zwlekajmy z tym obowi¹zkiem do koñca roku. Wnioski o
wydanie nowego dokumentu mo¿na sk³adaæ w referacie dowodów
osobistych Urzêdu Miejskiego w
Sosnowcu przy al. Zwyciêstwa 20,
w pokoju nr 104. (mp)

Projekt już wybrano

D

ecyzj¹ S¹du Konkursowego
wybrano projekt Pomnika
¯o³nierza Polskiego.
I nagrodê w wysokoœci 10 tys.
z³ przyznano pracy wykonanej
przez Marka Chmurê z Pracowni
Architektury „Forma” Sp. z o.o.
z Czêstochowy. Dwa równorzêdne wyró¿nienia (po 2.000 z³)

otrzyma³y projekty wykonane
przez zespo³y artystów plastyków: Czes³awa Ga³u¿nego z
Sosnowca i Jana Funka z Krakowa oraz Stanis³awa Dryniaka z
Krakowa i Marcina G³uchowskiego z Sochaczewa.
£¹cznie na konkurs z³o¿ono
21 prac. (U)

Zmiany w ratuszu

W

po³owie kwietnia br. nast¹pi³y zmiany w Urzêdzie
Miejskim przy ul. Ma³achowskiego. Wydzia³ Kultury, Sportu i Rekreacji podzielono na: Wydzia³
Kultury i Sztuki podlegaj¹cy Mateuszowi Rykale, pe³nomocnikowi prezydenta miasta i Wydzia³
Kultury Fizycznej, Sportu i Re-

kreacji podlegaj¹cy Zbigniewowi
Jaskierni, zastêpcy prezydenta.
Do czasu wy³onienia naczelników wydzia³ów w drodze konkursów obowi¹zki szefów bêd¹ pe³niæ:
Pawe³ Dusza – Wydzia³ Kultury i
Sztuki oraz Artur Szczepañski –
Wydzia³ Kultury Fizycznej, Sportu
i Rekreacji. (U)

Dla najzdolniejszych
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kwietnia br. ju¿ po raz pi¹ty Fundacja Otwarty Zag³êbiowski Fundusz Stypendialny przyzna³a swoje stypendia. Otrzymali je studenci z
województwa œl¹skiego osi¹gaj¹cy najlepsze wyniki w nauce
i bêd¹cy w trudnej sytuacji
materialnej. Stypendia rozda-

reklama

no 27 studentom wytypowanym przez rektorów Uniwersytetu Œl¹skiego, Akademii
Ekonomicznej, Œl¹skiej Akademii Medycznej i Politechniki
Czêstochowskiej. Patronat nad
uroczystym spotkaniem obj¹³
prezydent Sosnowca Kazimierz Górski. (U)

Kolporter Expo zorganizuje w Sosnowcu prestiżową wystawę towarzyszącą Światowemu Kongresowi
Górnictwa

Podzielili tort
Nie będzie dwóch konkurencyjnych imprez targowych.
Budująca w Sosnowcu halę
wystawienniczą kielecka spółka Kolporter Expo dzięki
zaangażowaniu prezydentów
Sosnowca i Katowic, porozumiała się z Polską Techniką
Górniczą co do targów górniczych w naszym regionie.

D

ot¹d obie firmy rywalizowa³y
o tê imprezê i wydawa³o siê,
¿e porozumienie w sprawie
jej organizacji nie jest mo¿liwe. Ostatecznie zwyciê¿y³
zdrowy rozs¹dek. W ten sposób od 11 do 14
wrzeœnia odbêdzie siê w regionie jedna
wspólna, a nie dwie konkurencyjne imprezy
targowe. Firmy postanowi³y pójœæ na kompromis i daleko id¹c¹ wspó³pracê. Dlatego w
tym roku targi górnicze odbêd¹ siê w Katowicach z g³ównym organizatorem - Polsk¹
Technik¹ Górnicz¹ oraz wspomagaj¹cym j¹
Kolporterem Expo. Imprezê zlokalizowano
w „Spodku” oraz na terenach do niego przyleg³ych.
Firma buduj¹ca halê wystawiennicz¹ w
naszym mieœcie zrezygnowa³a w ten sposób z
ich organizacji w tym roku w Sosnowcu. Tanio skóry jednak nie sprzeda³a – w przysz³ym
roku w Sosnowcu odbêdzie siê wystawa „Mining Expo” towarzysz¹ca Œwiatowemu Kongresowi Górniczemu.
Polska Technika Górnicza zobowi¹za³a
siê wspomagaæ Kolportera w zakresie or-

ganizacji „Polskiej Wystawy Narodowej –
potencja³u polskiego przemys³u górniczego”.
- To kompromisowe rozwi¹zanie, które
za¿egna szkodz¹cy wszystkim konflikt – cieszy siê Grzegorz D¹browski, rzecznik prasowy Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu, którego kierownictwo d³ugo zabiega³o o zakoñczenie targowej wojny.
Od pocz¹tku do kompromisu namawia³
tak¿e Tomasz Raczyñski, prezes Kolporter
Expo twierdz¹c, ¿e tylko po³¹czenie si³ Silesii Expo (sosnowieckiego obiektu targowegored.) oraz organizatora katowickich targów –
Polskiej Techniki Górniczej pozwoli na unik-

Plaza otwarta!

S

osnowiec Plaza Center otwarto 30 marca. Centrum
handlowo-rozrywkowe miêdzy
ulicami Szklarnian¹, Sienkiewicza i Dekerta o ³¹cznej powierzchni 33 tys. m kw. pomieœci³o
na dwóch kondygnacjach 70
sklepów znanych marek (Sephora, Cubus, Orsay, CCC,
C&A, Promod), delikatesy, 6 sal
kinowych Cinema City, Centrum Rozrywki Fantasy Park z
krêgielni¹, grami komputerowymi, placem zabaw dla dzieci, ka-

fejk¹ internetow¹ i dyskotek¹.
Jest te¿ kilka punktów, w których mo¿na smacznie zjeœæ. Sosnowiecka Plaza jest zwi¹zana z
postaci¹ W³adys³awa Szpilmana. W pasa¿u galerii ustawiono
bowiem fortepian na czeœæ wielkiego kompozytora. Pod potê¿nym kolosem znajduje siê dwupoziomowy parking na blisko
450 miejsc. Ogromna inwestycja kosztowa³a oko³o 40 mln euro. Zatrudnienie znalaz³o blisko
1000 osób. (mp)

Magdalena Pudo
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niêcie marginalizacji tej imprezy na tle ogólnopolskim.
Do porozumienia miêdzy spó³kami dosz³o
podczas spotkania w Wy¿szym Urzêdzie
Górniczym, w którym uczestniczyli: dyrektor naczelny G³ównego Instytutu Górnictwa
- Józef Dubiñski, Prezydent Sosnowca - Kazimierz Górski, Prezydent Katowic - Piotr
Uszok, Prezes Kolporter Expo - Tomasz Raczyñski, Prezes Polskiej Techniki Górniczej Henryk Stabla oraz Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Œwiatowego Kongresu
Górniczego - Jerzy Kicki. Stosowne porozumienie w sprawie organizacji Targów Górniczych zosta³o podpisane 11 kwietnia. (aw)
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rzêd Miejskie w Sosnowcu
oraz Sosnowieckie Centrum
Sztuki – Zamek Sielecki og³osi³y
konkurs fotograficzny pod tytu³em: „Moja brama, moja ulica,
moje miasto”. Konkurs ma charakter otwarty, zatem spróbowaæ
mo¿e ka¿dy, bez wzglêdu na to
czy jest profesjonalist¹ czy amatorem. Wa¿ne jest te¿ to, ¿e nie musi byæ mieszkañcem Sosnowca.
Konkurs ma na celu wy³onienie
najlepszych fotografii, przedstawiaj¹cych znane i nieznane zak¹tki Sosnowca.
Ka¿dy autor ma prawo nades³aæ
do 10 prac, zdjêæ barwnych lub
czarno-bia³ych, pojedynczych lub
tworz¹cych cykl (na cykl sk³adaj¹
siê maksymalnie 3 zdjêcia) w terminie do 26 czerwca 2007 roku. O
pierwsz¹ nagrodê powalczyæ warto, bo wynosi ona - 1.200 z³ (II
miejsce - 800 z³, III miejsce - 400 z³
oraz wyró¿nienia o ³¹cznej sumie
1.000 z³). Prace mo¿na sk³adaæ w
godzinach pracy Sosnowieckiego
Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
Najlepsze prace bêd¹ prezentowane na wystawie w SCS.
To nie jedyny konkurs, o którym warto wiedzieæ.
W tyle nie chce pozostaæ sosnowieckie Muzeum, og³aszaj¹c konkurs, który ma charakter historyczny – „Sosnowiec moje miasto”.
Najlepsi bêd¹ walczyæ o Puchar
Przechodni Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Konkurs adresowany

jest do m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych z Sosnowca. Zg³oszenia pisemne nale¿y przesy³aæ do dnia 11
maja 2007 r., kilka dni póŸniej odbêd¹ siê eliminacje.
– To ju¿ jedenasta edycja konkursu – mówi Micha³ Wêcel, organizator przedsiêwziêcia.
– Jak zwykle cieszy siê sporym
zainteresowaniem. Rok temu z
oko³o 20 sosnowieckich gimnazjów
udzia³ wziê³o a¿ 13. Zwyciê¿y³o
gimnazjum nr 18. Nagrody wrêczane by³y podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, wiêc dla uczniów by³a to nie lada gratka – dodaje Micha³ Wêcel.
Konkurs ma popularyzowaæ historiê Sosnowca. W eliminacjach
trzyosobowe dru¿yny reprezentuj¹ce poszczególne szko³y, bêd¹ pisa³y test dotycz¹cy historii miasta.
Do drugiego etapu przyst¹pi 5 dru¿yn. Czy pytania s¹ proste?
– Dotycz¹ wydarzeñ zwi¹zanych z histori¹ Sosnowca i jego
dzielnic oraz wystaw: „Dzielnice
Sosnowca – Pogoñ” oraz „Sosnowiec i jego mieszkañcy na starej fotografii” prezentowanych w tym
czasie w siedzibie Muzeum – mówi
Micha³ Wêcel.
Podpowiedzi¹ s¹ zagadnienia
konkursowe zamieszczone na
stronie internetowej muzeum.
„Kurier Miejski” zaprasza do
wziêcia udzia³u w obu konkursach, za uczestników natomiast
trzymamy kciuki. (MN)

ARC WNoZ

U

XXXIX Miêdzynarodowa Wystawa i Gie³da Minera³ów,
Ska³ i Skamienia³oœci

N

a prze³omie marca i kwietnia na Wydziale Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego
odby³a siê kolejna gie³da minera³ów.

20

marca w Szkole Podstawowej nr 16 w Sosnowcu
odby³ siê I etap ósmej edycji Miêdzyszkolnego Turnieju M³odych
Ekonomistów.
Do rywalizacji przyst¹pi³y
dwuosobowe dru¿yny uczniów
klas VI z 13 sosnowieckich szkó³
podstawowych: SP 6, SP 8, SP
9, SP 10, SP 15, SP 21, SP 23,
SP 27, SP 36, SP 39, SP 40, SP
42 oraz reprezentacja SP 16.
Konkurs ma przybli¿aæ m³odzie¿y pojêcia zwi¹zane z ekono-

rów kompozytora w trakcie koncertu publicznoœæ us³ysza³a tak¿e
fragmenty prozy autorstwa miêdzy innymi Jana Kasprowicza,
Pieœni kurpiowskie, czy Kaprysy
Paganiniego. S³owem by³a to
prawdziwa gratka dla mi³oœników muzyki – mówi Regina Gowarzewska – Griessgraber, prowadz¹ca niedzielny koncert.
Podczas koncertu w Zamku za
fortepianem zasiad³a Katarzyna
Rzeszutek, œpiew: Regina Gowarzewska – Griessgraber (mezzosopran), Jaros³aw Wewióra (tenor)
oraz Jacek Siemek (skrzypce).
– Warto by³o przyjœæ na niedzielny koncert, nawet kiedy
piêkna pogoda za oknem do tego
nie zachêca³a. Wykonanie by³o
na wysokim poziomie, podobnie
prowadzenie. Chyba najbardziej
spodoba³a mi siê Pieœñ Roksany
z opery „ Król Roger” – mówi pani El¿bieta z Sosnowca. (MN)

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22.
Redaktor Naczelny: Jaros³aw Adamski;
sekretarz redakcji: Urszula Piszczek;
tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59;
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl

mi¹, rozwijaæ umiejêtnoœci korzystania z informacji i wykorzystywaæ je w praktyce. Przy okazji
chodzi o wzbudzanie zainteresowañ matematycznych czy plastycznych oraz rozwijanie wyobraŸni i zasad wspó³pracy w zespole.
W I etapie dru¿yny rozwi¹zywa³y zadania dotycz¹ce: oprocentowania oszczêdnoœci i kredytów,
procentów i promili oraz uzupe³nia³y krzy¿ówkê z has³em wykorzystuj¹c pojêcia ekonomiczne.
W drugiej ka¿da dru¿yna malo-

Maroku) zêbów rekina, fragmentów koœci czy odcisków flory.
Odnalezione na pustyni.
Du¿a czêœæ wystawy to bi¿uteria i galanteria z kamieni ozdobnych (nefrytu, krzemienia,
agatu, hematytu). Wystawcy zaprezentowali te¿ wyroby wykonane z drogich kamieni, bursztynu, pere³, srebra i z³ota.
Sosnowiecka gie³da minera³ów organizowana jest od 1983
roku. Od pocz¹tku lat 90. odbywa siê dwa razy w roku (na koniec marca i pocz¹tku listopada).
Jest to jedna z najwiêkszych tego
typu imprez w Polsce. Organizatorami s¹ Wydzia³ Nauk o Ziemi
UŒ i Oddzia³ Górnoœl¹ski
PTPNoZ. (U)

Wiadukt
naprawiony

wa³a plakat promuj¹cy bezpieczeñstwo w szkole.
Do II etapu zakwalifikowa³o
siê 7 dru¿yn z najwiêksz¹ liczb¹
punktów ze szkó³ : SP 9, SP 40,
SP 27, SP 15, SP 39, SP 42, SP
23. Dru¿yna SP 16 zakoñczy³a rywalizacjê z 3 wynikiem.
II etap Turnieju M³odych
Ekonomistów odby³ siê 27 marca. Wtedy zespo³y zmaga³y siê z
wykonaniem projektu wizytówki, czy z tworzeniem arkuszy
kalkulacyjnych. Zwyciê¿y³a SP
9 (83 pkt), II miejsce zajê³a SP
27 (79 pkt), a III – SP nr 40 (78
pkt).
Trzy zwyciêskie dru¿yny
otrzyma³y dyplomy oraz cenne
nagrody ksi¹¿kowe.
Dyrekcja SP 16 i organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Urzêdowi
Miasta Sosnowiec za dofinansowanie VIII Miêdzyszkolnego Turnieju M³odych Ekonomistów. (U)

akoñczono remont wiaduktu
przy ulicy Tuwima, drogi dojazdowej do Osiedla Bór. Inwestycjê sfinansowa³a ze œrodków
w³asnych sosnowiecka firma
CTL Maczki – Bór Sp. z o.o.
– To jedyna droga prowadz¹ca
do nas – mówi Krzysztof Biedroñ, dyrektor ds. Infrastruktury
firmy.
Jedyna jeszcze przez kilka
miesiêcy, bowiem w lutym CTL
Maczki-Bór wraz z Urzêdem
Miejskim w Sosnowcu rozpoczê³a prace przy budowie nowego po³¹czenia do przedsiêbiorstwa, od strony obwodnicy drogi S-1. Jak zapewnia zarz¹d
spó³ki, ju¿ w lipcu tego roku,
ciê¿arówki obs³uguj¹ce CTL nie
bêd¹ niepokoiæ mieszkañców
przy ul. Tuwima, D³ugiej i Wojska Polskiego. (mp)

W dniu polskiej premiery
obejrza³o tê produkcjê 13 tys.
widzów i to nie tylko tych najm³odszych. Jak przysta³o na film
tworzony z pe³nym rozmachem
i przy pomocy najnowszych technologii komputerowych, skierowany jest niemal do wszystkich.
Opowiada o przygodach
m³odej rybki Pi, która po utracie rodziców (zostaj¹ z³apani w
sieci rybackie), zgodnie z wol¹
matki p³ynie na rafê do rodziny, gdzie rozpoczyna nowe ¿ycie. Reszta historii? O dalszej
czêœci filmu Czytelnicy mog¹
siê przekonaæ id¹c do kina. – W
zwi¹zku z wejœciem na ekrany
„Sposobu na rekina” sosnowieckie kino Helios, oprócz filmu, przygotowa³o dla swoich

widzów ciekaw¹ atrakcjê – mówi Ma³gorzata Zdrzalik, pracownik kina. – Ciekawostki
podwodnego œwiata, kolorowe
ryby i roœliny mo¿na by³o ogl¹daæ w holu kina.
– Film by³ zabawny, choæ
momentami, kiedy rekin pojawia³ siê na ekranie i pokazywa³
zêby trochê siê ba³am. Dobrze, ¿e obok mnie siedzia³
mój starszy brat – mówi jedenastoletnia Weronika z Sosnowca. „Sposób na rekina” z
uwagi na m³od¹ widowniê dostêpny jest w polskiej wersji
jêzykowej, a wœród aktorów
us³yszymy ca³¹ plejadê polskich gwiazd, miêdzy innymi:
Piotra Fronczewskiego, Macieja Zakoœcielnego czy Agnieszkê Warchulsk¹. (MN)

Z

„Sposób na rekina”

Milena Nykiel

azwisko Karola Szymanowskiego znane jest niemal
wszystkim, ze znajomoœci¹ repertuaru jest ju¿ gorzej. Dlatego
pomys³, by dziêki dofinansowaniu sosnowieckiego magistratu –
zorganizowaæ koncert poœwiêcony temu znakomitemu artyœcie.
Impreza odby³a siê 1 kwietnia br.
w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Organizacj¹
muzycznego spotkania zajê³o siê
Towarzystwo Przyjació³ Sztuk
Piêknych w Sosnowcu. Warto
pamiêtaæ, ¿e rok 2007 og³oszono
rokiem Karola Szymanowskiego.
Ten wybitny polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny, nale¿a³ do grupy kompozytorów okresu M³odej Polski, a
obok Fryderyka Chopina uznawany jest za najwybitniejszego polskiego twórcê tamtych lat. Jego
utwory podziwiamy a¿ do dzisiaj.
– Oprócz fenomenalnych utwo-

Szczególnie interesuj¹ce by³y
okazy minera³ów pochodz¹ce z
miejsc dawnej eksploatacji, na
przyk³ad z³ó¿ siarki, niklu, chromu, ¿elaza. Mo¿na te¿ by³o podziwiaæ kolorowe gipsy pochodz¹ce ze z³ó¿ miedzi na Dolnym
Œl¹sku, ró¿ne okazy kwarcu;
czarne moriony, fioletowe ametysty z kopalñ granitu, czerwon¹
i niebiesk¹ sól z K³odawy oraz
ró¿ne formy siarczków cynku,
o³owiu i ¿elaza z olkuskich kopalñ rud Zn-Pb. Nie brakowa³o
trylobitów, amonitów, ma³¿, œlimaków i wielu innych okazów, z
zamierzch³ych epok.
Wœród wielu ró¿nych skamienia³oœci znalaz³y cenne okazy
(masowo wystêpuj¹ce np. w

Ekonomiści z… podstawówek

Wspomnień czas

N

I tym razem kolekcjonerzy z
ca³ego kraju zaprezentowali bardzo ciekawe kolekcje, na które
z³o¿y³y siê minera³y z ca³ego
œwiata.

ARC SP 16

Warto spróbowaæ swoich si³

Kurier Miejski

L U Z I E

O

tym jakie s¹ sposoby na rekina na ca³e szczêœcie wiedzieæ
nie musimy. W polskich wodach
rekinów siê nie spotyka, co najwy¿ej od czasu do czasu trafi do nas
jakaœ pomniejsza zab³¹kana ryba.

W polskich realiach o tym,
jak pokonaæ tê g³êbinow¹ bestiê
dowiemy siê z… kinowych ekranów. 23 marca na ekrany trafi³
nowy film animowany „Sposób
na rekina”.

Kurier Miejski

P A R L A M E N T A R Z Y Ś C I

Z
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Uto¿samiam siê z programem PiS
Jarosława Kaczyńskiego poznała w 1991 roku. Wtedy zaczęła się ich znajomość, później przyjaźń. Jest posłem zawodowym. Mówi,
że zrezygnowała z pracy na rzecz reprezentowania zagłębiowskiej społeczności w Sejmie. Rozmowa z posłanką EWĄ MALIK.
KM: Jak i kiedy trafi³a Pani do polityki?
EM: Fakt, ¿e dzia³am w obszarze polityki jest naturaln¹ konsekwencj¹ moich zainteresowañ i mojego
zaanga¿owania siê w spo³eczny ruch Solidarnoœci w
roku 1980. W sierpniu 1980 r. nast¹pi³o podpisanie s³ynnych porozumieñ sierpniowych w Stoczni
Gdañskiej, a ja rozpoczê³am w³aœnie studia na 1 roku w AGH w Krakowie i od razu przyst¹pi³am do
dzia³alnoœci w strukturach Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów. Doskonale pamiêtam tamten okres,
nies³ychanej aktywnoœci spo³ecznej, intelektualnej,
kulturalnej, nazwany póŸniej Karnawa³em. To by³
w³aœnie czas, w którym przypad³ okres kszta³towania siê mojego œwiatopogl¹du odnoœnie do polskiej
rzeczywistoœci. Wówczas stanê³am po stronie opozycji antykomunistycznej i nigdy tego nie ¿a³owa³am, a nawet konsekwentnie zwi¹za³am ca³e swoje
doros³e ¿ycie w³aœnie z idea³ami, które zaszczepi³a
mi Solidarnoœæ, która nios³a je wówczas na swych
sztandarach. Mia³am wtedy 19 lat, a 2 lata wczeœniej Jan Pawe³ II zosta³ papie¿em. W³aœnie ten fakt
w moim ¿yciu zyskiwa³ coraz wiêksze znaczenie,
moje korzenie ideowe wyrasta³y na gruncie spo³ecznej nauki Koœcio³a Katolickiego, a Ojciec Œwiêty
powoli, od 1980 roku, stawa³ siê dla mnie najwiêkszym autorytetem i tak jest do dziœ. Zosta³ moim
przewodnikiem po ¿yciu i nauczycielem patriotyzmu. Reszta moich wyborów to prosta konsekwencja wskazañ i nauki tego wielkiego duszpasterza.
Wybory 4 czerwca 1989 r. dostarczy³y mi nie lada
wra¿eñ, ale potem ju¿ nie wszystko potoczy³o siê
tak, jak sobie to wyobra¿a³am i dlatego ja, w przeciwieñstwie do wielu osób z ówczesnej opozycji,
nie uwa¿a³am, ¿e nasza walka o prawdziw¹ wolnoœæ
i suwerennoœæ narodu zakoñczy³a siê wraz z rozpisaniem pierwszych wolnych wyborów do Parlamentu RP. Dlatego w 1990 roku przyst¹pi³am do
Porozumienia Centrum, pierwszej partii Jaros³awa
Kaczyñskiego. Moja decyzja by³a podyktowana
tym, ¿e uwa¿a³am, jak wszyscy sygnatariusze deklaracji programowej PC, i¿ ciê¿ary transformacji
ustrojowej nie by³y roz³o¿one równo na wszystkie
grupy spo³eczne, a ówczesna rzeczywistoœæ spo³eczna i gospodarcza dowodzi³a, i¿ to g³ównie establishment z czasów poprzedniej epoki ustrojowej zosta³ po 1989 roku g³ównym beneficjentem przemian, zw³aszcza w dziedzinie gospodarki. Partia
obecnego premiera wyros³a w³aœnie ze sprzeciwu
wobec polityki nierównych szans dla poszczególnych grup spo³ecznych.
KM: Kiedy i w jakich okolicznoœciach rozpoczê³a
siê Pani znajomoœæ (przyjaŸñ) z Jaros³awem Kaczyñskim? S¹dz¹c po zajmowanym przez Pani¹
miejscu w Sejmie, nale¿y Pani do najbardziej zaufanych ludzi Pana Premiera.

EM: Nie zaprzeczam, i¿ znam bardzo dobrze Jaros³awa Kaczyñskiego i niezwykle go ceniê. Pozna³am
go w Sosnowcu, w paŸdzierniku 1991 roku, kiedy
przyjecha³ do Domu Katolickiego po raz pierwszy,
na zaproszenie ko³a miejskiego Porozumienia Centrum. Przygotowa³am zreszt¹ na tê okolicznoœæ kilka pytañ do goœcia i widaæ pytania by³y tak celne,
¿e do dziœ pan premier twierdzi, ¿e od pierwszego
wejrzenia pozna³ siê na mojej predyspozycji do
dzia³alnoœci politycznej. Jak stwierdzi³ potem, po
latach, by³ pod wra¿eniem mojej wiedzy dotycz¹cej pewnych historycznych faktów i zbie¿noœci naszych s¹dów na temat ówczesnej sytuacji spo³eczno-politycznej w kraju. Twierdzi³, ¿e z tak¹ dojrza³oœci¹ pogl¹dów i s¹dów rzadko siê spotyka³ u
tak m³odych ludzi. Tamto spotkanie by³o pocz¹tkiem naszej wzajemnej sympatii, a obecnie przyjaŸni. Potem obecny szef PiS wielokrotnie bywa³ w
Sosnowcu, ostatnio 20 lutego 2006 r. Z regu³y, po
spotkaniach publicznych w Domu Katolickim,
miêliœmy mo¿liwoœæ cieszyæ siê jego obecnoœci¹ w
mniejszym gronie i wówczas dzieli³ siê z nami swoimi osobistymi rozwa¿aniami na wiele tematów. A
¿e to cz³owiek niezwyk³ej wiedzy i kultury, spotkania te nabiera³y waloru niezapomnianych chwil.
KM: Czy trudno by³o siê Pani przestawiæ z pracy
na rzecz samorz¹du na pracê w Sejmie? Na czym
polegaj¹ ró¿nice? Jak, po wielu miesi¹cach pracy
w Parlamencie, ocenia Pani wszystko, co dzieje siê
w „du¿ej polityce’’?
EM: Praca w samorz¹dzie sosnowieckim, mimo ¿e,
z powodu przebywania w nieustaj¹cej opozycji, dostarcza³a nieraz sporo emocji, z ca³¹ pewnoœci¹ nie
dorówna tej, któr¹ wykonujê jako sosnowiecki pose³. To przecie¿ praca na du¿o wiêksz¹ skalê problemów i z du¿o wiêkszymi mo¿liwoœciami oddzia³ywania na ca³y okrêg wyborczy, a nawet na ca³y kraj.
Pose³ bowiem reprezentuje ju¿ nie tylko ca³¹ spo³ecznoœæ okrêgu, w którym otrzyma³ mandat, ale ca³y
naród. A jego decyzje, wybory, rzutuj¹ na obraz ¿ycia ca³ego spo³eczeñstwa polskiego. Fakt reprezentowania przeze mnie tak wielu wyborców powoduje, ¿e staram siê ze wszystkich si³ pracowaæ jak najlepiej. A to oznacza pracê w wielu obszarach ¿ycia i
na wielu frontach. Dodatkowo te¿ pe³niê wysok¹
funkcjê partyjn¹, w wyniku demokratycznych wyborów zosta³am w lutym br. prezesem Zarz¹du
Okrêgowego PiS w okrêgu sosnowieckim. Jako pose³ PiS uto¿samiam siê z programem rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego, a to oznacza ciê¿k¹ pracê nad
zmian¹ postaw spo³ecznych, zachêcanie ludzi do bardziej czynnej, zaanga¿owanej postawy wobec dokonywanych przemian spo³ecznych i gospodarczych w
ostatnich miesi¹cach. Chcemy zachêciæ m³odzie¿ do
aktywnego anga¿owania siê w ¿ycie spo³eczno-poli-

tyczne kraju, zw³aszcza wobec naszych zamierzeñ
stworzenia wszystkim, ale przede wszystkim m³odym ludziom, wiêkszych mo¿liwoœci rozwoju w kraju. Ambitny plan wyrównania szans dla wszystkich
grup spo³ecznych, a zw³aszcza takich zaniedbywanych, jak bezrobotni, absolwenci wy¿szych szkó³ czy
te¿ mali i œredni przedsiêbiorcy, nie powiedzie siê
dziœ przy jego braku poparcia ze strony spo³eczeñstwa. PiS w swoim programie wyborczym obieca³
wyborcom wyrównanie szans na drodze do godziwego ¿ycia. Aby temu celowi sprostaæ nasza praca w
sejmie polegaæ musi przede wszystkim na zmianie
prawodawstwa. Aby wyjœæ naprzeciw potrzebom
spo³ecznym, PiS przygotowa³ ca³y pakiet ustaw pt.
„Solidarne Pañstwo”. To jest tworzenie szans na zatrudnienie, poprzez przygotowywanie ustaw u³atwiaj¹cych rozwój przedsiêbiorczoœci (Pakiet Romana Kluski), sprzyjaj¹cych rozwojowi budownictwa
mieszkañ dla niezamo¿nych rodzin, u³atwiaj¹cych
realizacjê polityki prorodzinnej, rozwój infrastruktury drogowej (budowa dróg ekspresowych i autostrad), u³atwienie procedur wdra¿ania programów i
realizacji projektów ze œrodków unijnych, wreszcie
naprawiaj¹cych wymiar sprawiedliwoœci oraz finanse publiczne tak, aby ka¿da wydana z³otówka by³a
dobrze rozliczona w bud¿ecie pañstwa. Chodzi tu o
rzeczywist¹ poprawê jakoœci prawa, co z czasem
prze³o¿y siê na poprawê poziomu ¿ycia spo³eczeñstwa polskiego. Ja, w szczególnoœci, mam przyjemnoœæ pracowaæ w Komisji Skarbu Pañstwa i w Komisji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, a s¹ to komisje
wa¿ne z punktu widzenia spo³ecznego. Bêd¹c samorz¹dowcem bardzo ceni³am sobie mo¿liwoœæ wp³ywania na lokaln¹ rzeczywistoœæ, ale, niestety, radnym
opozycyjnym niewiele uda³o siê zdzia³aæ w Sosnowcu. Ze wszystkich licznych interpelacji w okresie
mojej pracy w Radzie Miejskiej Sosnowca niewiele
wynik³o konkretnych owoców, gdy¿ nie mia³am za
sob¹ ¿adnego zaplecza politycznego w samej Radzie.
W tej chwili pos³owie PiS-u s¹ w doœæ komfortowej
sytuacji, gdy¿ bêd¹c w koalicji rz¹dz¹cej, maj¹ mo¿liwoœæ kreowania rzeczywistoœci, ale te¿ tylko w takim zakresie, jak na to pozwala wiêkszoœæ sejmowa,
decyduj¹ca w momencie g³osowania o losie projektów ustaw. Niemniej, pose³ z ca³¹ pewnoœci¹ ma znacznie wiêksze mo¿liwoœci wp³ywania na polsk¹ rzeczywistoœæ. Na szczêœcie nale¿ê do obozu politycznego, który postawi³ sobie wysoko poprzeczkê celów
do realizacji z myœl¹ o wspólnym naszym interesie
narodowym. Jednoczeœnie, tak myœlê, i¿ my, pos³owie, bêdziemy musieli po tych czterech latach kadencji zdaæ egzamin przed spo³eczeñstwem z realizacji obietnic wyborczych i ze skutecznoœci naszych
dzia³añ, i to ju¿ nie bêdzie komfortowa sytuacja. Du¿o wiêksza jest tak¿e w przypadku pos³a, nie tylko

skala przedsiêwziêæ, z którymi siê mierzy, ale przede
wszystkim odpowiedzialnoœæ przed spo³eczeñstwem. Ponadto polityka, ta „du¿a polityka”, odpowiadaj¹c jeszcze na pañskie pytanie, wcale nie musi
byæ kojarzona z nagannym zachowaniem, wrêcz
przeciwnie, w polityce mog¹, a nawet powinny uczestniczyæ osoby o szlachetnych intencjach. Jednak to
czêsto politycy z pierwszych stron gazet niejednokrotnie dawali powody do uto¿samiania polityki z
gr¹ brudnych interesów. Miejmy nadziejê, ¿e te czasy bêd¹ ju¿ powoli odchodzi³y w przesz³oœæ. Mogê
powtórzyæ dobr¹ opiniê pracowników obs³uguj¹cych
ten Sejm, i¿ politycy tej kadencji, z ma³ymi wyj¹tkami, nale¿¹ do najbardziej ustatkowanych, pracowitych i obowi¹zkowych. Ta ocena wizerunku Sejmu
podnosi siê podobno z kadencji na kadencjê. Ale to
zas³uga wyborców, którzy dokonuj¹ coraz trafniejszych i coraz bardziej œwiadomych wyborów.
KM: Przed wyborami do Sejmu zagadk¹ by³o jakie poparcie spo³eczne zdobêd¹ w Sosnowcu kandydaci Prawa i Sprawiedliwoœci. Wydawa³o siê, ¿e
Zag³êbie to bastion lewicy, tymczasem to nie kandydat SLD a w³aœnie Pani zdoby³a najwiêcej g³osów. Spodziewa³a siê Pani tak dobrego wyniku?
EM: Absolutnie nie by³am w stanie przewidzieæ takiego dobrego wyniku wyborczego, sama siê dziwiê
do tej pory, ¿e osi¹gnê³am tak dobry wynik przy
bardzo s³abym zaanga¿owaniu œrodków finansowych, ale œwiadczy to te¿ o tym, ¿e sosnowiecka
spo³ecznoœæ potrafi nas bardzo pozytywnie zaskakiwaæ, i ¿e nie jest jej obca rozs¹dna kalkulacja i odwa¿ne stawianie na nowe programy wyborcze.
KM: Czy myœli ju¿ Pani o starcie w nastêpnych
wyborach parlamentarnych? Czy mo¿e zdecyduje siê Pani wróciæ do pracy w samorz¹dzie?
EM: Jestem pos³em zawodowym, a wiêc porzuci³am ca³kowicie pracê dotychczas wykonywan¹ na
rzecz reprezentowania zag³êbiowskiej spo³ecznoœci
na forum Sejmu. Od lat anga¿owa³am siê dla poprawy losu polskiego narodu poprzez wszelkiego rodzaju dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Dlatego chcia³abym mieæ
mo¿liwoœæ kontynuowania tej drogi. Nigdy jednak
nie przyœwieca³y mi w tym d¹¿eniu niskie cele i nie
potrafiê na zimno rachowaæ jak tu post¹piæ, by zapewniæ sobie lepsz¹ przysz³oœæ. Dlatego nie zastanawiam siê, co bêdzie ze mn¹ i z moimi dzieæmi,
gdy stracê tê pracê, któr¹ wykonujê z dum¹. Mogê
jedynie przyrzec, ¿e pójdê za przyk³adem swojego
szefa, Jaros³awa Kaczyñskiego, który, jak go znam,
nie odst¹pi nigdy od realizacji dobrych, wrêcz
wznios³ych celów, które sobie wytyczy³, gdy by³ jeszcze m³odym cz³owiekiem z g³ow¹ pe³n¹ idea³ów.
KM: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³:
ANDRZEJ WAWRZYNIAK

T

u¿ przed Œwiêtami Wielkiej Nocy w biurze poselskim Witolda Klepacza odby³o siê uroczyste spotkanie.
Nie zabrak³o ¿yczeñ dla
wspó³pracowników oraz dla
mieszkañców Sosnowca. Tak¿e tych kierowanych przez
radnego Jacka Kazimierczaka, który kieruje biurem pos³a Klepacza.

– Bycie pos³em na sejm
RP to wbrew medialnym doniesieniom ciê¿ka praca, nie
polega ona bynajmniej na wystêpowaniu przed kamerami,
to praca przede wszystkim w
komisjach sejmowych. Taki
zawód zmusza do pewnych
kompromisów, tak¿e do tego,
¿e nie czêsto mogê byæ obecny w swoim biurze poselskim

w Sosnowcu – mówi pose³
Witold Klepacz.
– Mimo to moje biuro poselskie dzia³a prê¿nie. Zapraszam ka¿dego, kto chcia³by
uzyskaæ pomoc i poradê.
Biuro czynne jest od poniedzia³ku do pi¹tku od godziny
9.00. – Problem jest natomiast z dok³adnym okreœleniem godziny, kiedy biuro za-

mykamy. Zdarza siê i tak, ¿e
ktoœ w biurze pracuje do godziny 20.00. Zapraszamy do
nas absolutnie wszystkich.
Czêsto ktoœ z mieszkañców
przychodzi z problemem, który staramy siê rozwi¹zaæ. Jesteœmy instytucj¹ u¿ytku publicznego, dlatego wys³uchamy
ka¿dego, bez wyj¹tków – mówi Jacek Kazimierczak. (MN)

Milena Nykiel

W świątecznym nastroju

Poseł Witold Klepacz z racji obowiązków jest raczej gościem,
niż gospodarzem swego biura.
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10. sesja Rady Miejskiej

Nie g³osowano nad cenami wody
JAROSŁAW ADAMSKI

K

ilka spraw zdominowa³o ostatni¹ sesjê
Rady Miejskiej, która odby³a siê 29
marca. Jednak t¹
najwa¿niejsz¹ by³o wprowadzenie
nowych stawek za dostarczan¹
mieszkañcom wodê. Radni postanowili g³osowanie nad tym
projektem prze³o¿yæ, tak by w
miêdzyczasie dok³adniej przyjrzeæ siê nowym taryfom, proponowanym przez Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Sosnowcu.

Zanim rozpoczêto sesjê, przewodnicz¹cy Rady Daniel Miklasiñski wspólnie z prezydentem Kazimierzem Górskim wrêczyli
Nagrody Miasta Sosnowca za rok
2006. Wywiady z laureatami
przedstawiamy na stronach 5 i 6.
Tu¿ po uroczystoœci g³os zabra³
prezydent miasta. W trakcie informowania o dzia³aniach kierownictwa urzêdu Kazimierz Górski mówi³ m.in. o sprawozdaniu
z wykonania bud¿etu miasta za
ubieg³y rok, które zosta³o sporz¹dzone i przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozytywna opinia katowickiej Izby da
podstawy do udzielenia prezydentowi miasta absolutorium
przez Radê Miejsk¹. G³osowanie
odbêdzie siê podczas najbli¿szej
sesji.

Rachunek na plus?
Punkt szósty ostatniej sesji stanowi³a informacja o funduszach
europejskich. Mateusz Ryka³a,
pe³nomocnik prezydenta miasta
informowa³ radnych o potencjalnych szansach na dofinansowanie projektów realizowanych na
terenie Sosnowca w³aœnie ze
œrodków unijnych w latach 2007

Zdjęcia: Adriana Czajczyńska

Sportowe Nagrody

– 2013. Od tego, ile pieniêdzy i
jak uda siê pozyskaæ mo¿e zale¿eæ proces rozwoju miasta. –
Wbrew pozorom œrodków z Unii
nie jest tak wiele. 67,3 mld euro
podzielonych na trzy podstawowe fundusze unijne, podzielone
na siedem lat, i wreszcie podzielonych na poszczególne województwa oznaczaj¹ jedno. Musimy
byæ bardzo dobrze przygotowani
do realizacji projektów wspó³finansowanych z tych œrodków –
mówi³ podczas sesji Mateusz Ryka³a.
W podobnym tonie wypowiada³ siê by³y marsza³ek województwa œl¹skiego Micha³ Czarski, który by³ goœciem sesji.
– Dobre pomys³y na pewno
siê przydadz¹. Wielokrotnie podczas ostatniego okresu finansowania projektów unijnych mo¿na by³o zauwa¿yæ, jak pieni¹dze

przechodzi³y z miast, które nie
radzi³y sobie z ich wykorzystaniem do innych gmin. Tak by³o
np. w przypadku dofinansowania
budowy wie¿y w koœciele na Pogoni. Wczeœniej Sosnowiec nie
mia³ tych pieniêdzy. Dlatego
warto przygotowywaæ dobre
projekty – podkreœla³ marsza³ek
Czarski, obecnie wiceprzewodnicz¹cy sejmiku wojewódzkiego.

Czysto? Czyściej
Ocena stanu sanitarnego i epidemiologicznego w mieœcie
oraz informacja Œl¹skiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska dostarczy³y podstawowych
wiadomoœci o œrodowisku naturalnym na terenie miasta. A to
zdaje siê byæ w coraz lepszym
stanie. Zarówno czystoœæ po-

Ostatnia sesja miała wyjątkowo uroczysty charakter.

wietrza, jak i wód, a szczególnie
rzek poprawia siê z roku na rok.
Czy jest to jednak zadowalaj¹cy stan? Wielu mieszkañców

twierdzi, ¿e nie. Niestety na
czystoœæ choæby rzek p³yn¹cych
przez Sosnowiec wp³yw maj¹
tak¿e inne miasta. Byæ mo¿e

dlatego wiêkszoœæ wód ma tylko pi¹ty stopieñ czystoœci. Tylko Bia³a Przemsza ma stopieñ
czwarty.

„AS’’ policyjnego fachu
P

otrafi¹ pos³ugiwaæ siê pa³k¹ policyjn¹, s¹ odporniejsi od swoich rówieœników na stres, nie obcy jest im mundur i druki procesowe - to najkrótsza z mo¿liwych prezentacji uczniów niezwyk³ej
szko³y - jedynego w kraju liceum policyjnego, które od kilku lat dzia³a w³aœnie w Sosnowcu.
- Kiedy zaczê³y powstawaæ w kraju licea profilowane stwierdziliœmy, ¿e mo¿e warto otworzyæ
szko³ê o takiej w³aœnie specyfice - przypomina pocz¹tki liceum jego dyrektor, dr Stanis³aw Dybich.
- Powsta³y licea lotnicze, to dlaczego nie mielibyœmy powo³aæ do ¿ycia policyjnego?
A Stanis³aw Dybich na policyjnym fachu zna siê
jak ma³o kto. Jest emerytowanym podinspekto-

rem, który wiele lat spêdzi³ w szkole policyjnej w
Katowicach-Piotrowicach i laboratorium kryminalistycznym.
W prowadzonym przez niego liceum kadrê stanowi¹ przede wszystkim funkcjonariusze policji w
stanie spoczynku, s³owem: najlepsi ludzie w bran¿y.
- Profil policyjny to w rzeczywistoœci modyfikacja profilu ekonomiczno-administracyjnego - wyjaœnia Dybich. - Mamy szeroko rozwiniêty blok
prawny z kodeksem karnym na czele. Nasi uczniowie wiedz¹ nie tylko jak pos³ugiwaæ siê pa³k¹ policyjn¹, ale tak¿e jak wype³niaæ druki procesowe.
W liceum stawiaj¹ na wszechstronne wykszta³cenie m³odzie¿y. Na lekcjach wychowania fizyczne-

go rezygnuje siê z gier zespo³owych na rzecz samoobrony i zajêæ strzeleckich, w zlokalizowanej w
podziemiach szko³y strzelnicy.
Ka¿dego roku szko³ê zaczyna 50 uczniów.
- Nie wszyscy jednak koñcz¹ - mówi S. Dybich.
- Du¿¹ wagê przywi¹zujemy bowiem do kwestii dyscypliny i wychowania. Ci, którzy nie potrafi¹ siê
dostosowaæ musz¹ po¿egnaæ siê ze szko³¹.
Mimo to liceum nie narzeka na brak zainteresowania. W murach sosnowieckiej szko³y uczy siê
m³odzie¿ nie tylko ze Œl¹ska i Zag³êbia, ale tak¿e z
Warszawy, Pu³aw czy Kruszwicy.
- Nasza szko³a cieszy siê zainteresowaniem
dziewcz¹t i ch³opców, których ka¿dego roku przy-

jmujemy mniej wiêcej tyle samo - informuje dyrektor liceum.
Jednak nie wszyscy absolwenci liceum pracuj¹
póŸniej w policji. Do s³u¿by w niebieskim mundurze trafia tylko oko³o 5 proc. uczniów liceum. Dlaczego? Powodów jest kilka, choæ najwa¿niejszym
jest chyba ten, ¿e szko³a wcale nie ma kszta³ciæ
przysz³ych policjantów. Ma jedynie wszechstronnie
rozwijaæ swoich uczniów i pokazywaæ im jak radziæ
sobie w kryzysowych sytuacjach za pomoc¹ metod
edukacyjnych stosowanych przez policyjnych instruktorów.
ANDRZEJ WAWRZYNIAK
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Zwi¹zany z regionem
Zamiłowanie do literatury wyniósł z domu. Dokumentuje zagłębiowskie życie literackie, uprawia krytykę literacką. Dr PAWEŁ MAJERSKI
otrzymał Nagrodę Miasta Sosnowca za dorobek publicystyczno-naukowy. Jest autorem książki „W swoją stronę. Antologia młodej poezji
Śląska i Zagłębia”. Pod jego redakcją ukazały się trzy tomy słownika bibliograficznego „Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim”.
O swojej pracy, zainteresowaniach i publikacjach opowiada w rozmowie z „Kurierem Miejskim”.
Kurier Miejski: Jest Pan zaanga¿owany
w rozwój ¿ycia literackiego Sosnowca i
ca³ego Zag³êbia D¹browskiego. Dokumentuje Pan ¿ycie literackie. Sk¹d zami³owanie do literatury i chêæ promowania
m³odego pokolenia poetów z naszego
regionu?
Pawe³ Majerski: Zami³owanie – oczywiœcie z domu ton¹cego w ksi¹¿kach... A
wspó³czesnoœæ? To chyba naturalna potrzeba historyka literatury. Wpisuj¹c siê
w projekty badawcze – w moim przypadku dotycz¹ce literatury powstaj¹cej po
roku 1918 – trudno nie spogl¹daæ na
„okolicê najbli¿sz¹”, na utwory sprzed lat,
ale i publikacje najnowsze. Zawsze ceni³em dociekania Ÿród³owe i odkrycia archiwistów. Ale z wyprawami do Ÿróde³
nierozerwalnie wi¹¿e siê drugie skrzyd³o
mojej dzia³alnoœci, czyli krytyka literacka. Nie mo¿na utraciæ pamiêci tradycji,
nie mo¿na te¿ odci¹æ siê od zjawisk najnowszych, wiele zapowiadaj¹cych i obiecuj¹cych. A ¿e poetów mamy w Zag³êbiu przednich, tym wiêksza przyjemnoœæ
w promowaniu ich twórczoœci.
KM: Jak wspomina Pan pocz¹tki pracy
na Uniwersytecie Œl¹skim?
P.M.: Uniwersytet jest szczególn¹ enklaw¹, pozwala na skupienie i systematyczn¹
pracê badawcz¹. Ja trafi³em fortunnie, od
razu po studiach, do Zak³adu Literatury
Wspó³czesnej, kierowanego przez prof.
W³odzimierza Wójcika i zosta³em zaproszony do realizacji dwóch projektów.
Przygotowywano wtedy interpretacyjne
tomy o liryce i prozie polskiej XX wieku.
Napisa³em rozprawy o Tadeuszu Gajcym

i Brunonie Jasieñskim. Szybko te¿ pracê
magistersk¹ o Ye¿ym Yankowskim – pierwszym polskim futuryœcie – wyda³em w
postaci ksi¹¿kowej. To by³ naprawdê mobilizuj¹cy pocz¹tek! Dziêki niemu spokojnie publikujê dziœ kolejne ksi¹¿ki, szkice,
recenzje...
KM: „Mozaika kultur” – pokonferencyjny zbiór dziesiêciu artyku³ów przedstawionych podczas IV Sesji Zag³êbiowskiej ukazuje niejednorodnoœæ œl¹skiej
spo³ecznoœci, podkreœla odrêbnoœæ kulturow¹ Zag³êbiaków. Czy animozje œl¹sko-zag³êbiowskie nadal maj¹ miejsce?
P.M.: Tytu³ czwartego ju¿ tomu zag³êbiowskiej serii znakomicie ujmuje charakter duchowy naszego regionu. Jestem
przekonany, ¿e ta ksi¹¿ka jest teraz cennym zbiorem wiadomoœci m.in. o wspó³obecnoœci ewangelików i prawos³awnych
(tak¿e w Sosnowcu), informacji o ¿ydowskich losach, zdarzeniach, miejscach,
ludziach. O tym wszystkim, co oczekuje
na wielk¹ monografiê, byæ mo¿e kiedyœ
opracowan¹ wspólnie przez historyków,
socjologów, kulturoznawców i literaturoznawców. S¹dzê, i¿ problem œl¹sko-zag³êbiowski zas³uguje na odrêbne analizy i
opis, zapewne któraœ z kolejnych konferencji bêdzie temu poœwiêcona. Dziœ
trzeba realnie spojrzeæ na koegzystencjê
regionów, ale tak¿e na symboliczny i
mentalny wymiar dawnych granic. Jeszcze jedno pokolenie musi dorosn¹æ i
byæ mo¿e zmieni siê „optyka”. To powa¿na kwestia.
KM: Prawie dwa miesi¹ce temu pojawi³
siê kolejny ju¿, trzeci tom s³ownika bib-

liograficznego „Pisarze i badacze literatury w Zag³êbiu D¹browskim” pod Pana redakcj¹. Sk¹d pomys³ na tego rodzaju publikacjê? Czy pojawi siê kolejny
tom?
P.M.: Podobny s³ownik jest marzeniem
regionalistów. Marzeniem ludzi pióra –
zarówno samych pisarzy, jak i badaczy,
czy po prostu przygodnych komentatorów. Profesjonalnie sporz¹dzony katalog
publikacji ksi¹¿kowych i utworów rozproszonych zawsze bêdzie podstaw¹
przysz³ych prac analitycznych, a potem
zachêt¹ do szkicowania wiêkszych zarysów. Trudno podejmowaæ prace filologiczne bez takiej bazy Ÿród³owej. Nie by³oby s³ownika bez Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Gustawa Dani³owskiego,
bez ¿yczliwoœci Pani Mieczys³awy Szulc
i Elwiry Kabat-Georgijewej. Kiedyœ powsta³ w sosnowieckiej bibliotece malutki, kserograficznie powielany informator.
To chyba praŸród³o. W zespole opracowuj¹cym has³a (oprócz mnie wchodz¹ w
jego sk³ad: Ma³gorzata Toczkowska, El¿bieta Oleksiak, a ostatnio – Agnieszka
Nêcka) zdecydowaliœmy siê na prezentacjê „maksymalistyczn¹” wszystkiego,
co najwa¿niejsze w biografii i bibliografii
pisarzy st¹d. Prezentowanych w tzw. uk³adzie holenderskim (czyli od A do Z).
Czwarty tom móg³by zakoñczyæ edycjê,
pewnie zawiera³by ok. 40 kolejnych nazwisk. Konieczne bêd¹ aneksy uzupe³niaj¹ce has³a ju¿ opublikowane. To
ogromnie czasoch³onna praca.
KM: Setki nazwisk i postaci zwi¹zanych
z naszym regionem. Informacje doty-

cz¹ce wykszta³cenia danego autora,
przebiegu kariery zawodowej, debiutu,
wspó³pracy z czasopismami, stowarzyszeniami i grupami literackimi. To wszystko znajdziemy w s³ownikach. W jaki
sposób uda³o siê zebraæ tyle wiadomoœci?
P.M.: Fakty biograficzne trudno by³oby
zestawiæ (a czêsto zweryfikowaæ) bez
pomocy samych pisarzy. Wdziêczni jesteœmy za wszystkie odpowiedzi na rozsy³ane ankiety. Ja sam od lat prowadzê,
ze wzglêdu na w³asne potrzeby, domowe archiwum bibliograficzne dotycz¹ce
interesuj¹cych mnie pisarzy. Nie tylko
zreszt¹ z naszego regionu. Gromadzê
adresy bibliograficzne, wycinki prasowe,
artyku³y i publikacje ksi¹¿kowe. To
wszystko przyda³o siê podczas pracy nad
s³ownikiem. Wspó³autorki hase³ systematycznie przeczesywa³y zbiory biblioteczne i zasoby internetowe. Punktem
wyjœcia staj¹ siê, rzecz jasna, istniej¹ce
ju¿ publikacje materia³owe. W naszym
przypadku wa¿n¹ rolê odegra³y m.in.
„Materia³y do ksiêgi ¿yciorysów ludzi
kultury literackiej Zag³êbia D¹browskiego i Górnego Œl¹ska”. Generalnie, to robota dla mrówek, póŸniej daj¹ca jednak
ogromn¹ satysfakcjê...
KM: W 2003 roku powierzono Panu
zadanie utworzenia i kierowania dzia³alnoœci¹ Miêdzyinstytutowej Pracowni
¯ycia Literackiego na Górnym Œl¹sku i
w Zag³êbiu D¹browskim? To trudne zadanie?
P.M.: Przez æwieræ wieku dzia³a³a na Uniwersytecie pracownia regionalistyczna

powo³ana do istnienia przez doc. Adama
Jarosza. Zakoñczy³a ona dzia³alnoœæ w roku 1999. Zaistnia³a wiêc, o czym by³em
przekonany, koniecznoœæ podtrzymania
systematycznych badañ nad kultur¹ regionu. Ta nowa pracownia powsta³a tak¿e dziêki wsparciu i zaanga¿owaniu prof.
Mariana Kisiela – znakomitego znawcy literatury œl¹sko-zag³êbiowskiej. Pracownia
od razu podjê³a wspó³pracê z Miejsk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ w Sosnowcu. Dziœ
przygotowujê kilka projektów zag³êbiowskich, myœl¹c o przedstawicielach rozmaitych dziedzin.
KM: Przyznana Panu ostatnio Nagroda
Miasta Sosnowca za dorobek publicystyczno-naukowy œwiadczy o tym, ¿e
Pana zwi¹zek z Zag³êbiem D¹browskim
jest bardzo silny i jeœli siê nie mylê, chyba wykracza poza ramy standardowej
pracy uniwersyteckiej?
P.M.: Ta nagroda jest dla mnie bardzo
wa¿na tak¿e dlatego, i¿ w latach ubieg³ych
otrzyma³o j¹ czterech polonistycznych
Mistrzów: W³odzimierz Wójcik, Ireneusz
Opacki, Marian Kisiel i – najwczeœniej –
Adam Jarosz. Niezwyk³e grono. To nagroda dla ludzi kultury, ale tak¿e instytucji,
które ci ludzie wspó³tworz¹ i które wspieraj¹ swym naukowym autorytetem. Dziœ
humanistyka nie jest zamkniêta w wie¿y
z koœci s³oniowej, nie mo¿e byæ wyizolowana. Ocalaj¹c Ÿród³a, uwzglêdniaæ trzeba nowe projekty kultury regionu.
KM: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a:
MAGDALENA PUDO

Œpiewaæ zaczyna³em w koœciele...
Jest góralem o przepięknym głosie. Niektórzy widzą w nim następcę Janka Kiepury, inni duchowego przewodnika po zakamarkach wiary.
Rozmowa z księdzem doktorem PAWŁEM SOBIERAJSKIM, laureatem Nagrody Miasta Sosnowca.
KM: Gdyby mia³ ksi¹dz odpowiedzieæ na pytanie: kim jest? OdpowiedŸ brzmia³aby: ksiêdzem
czy tenorem?
ks. Pawe³ Sobierajski: Pytanie jest bardzo proste.
Pierwsze jest kap³añstwo. Œpiewu uczy³em siê
póŸniej. Pierwsze kroki w muzyce stawia³em w³aœnie przy o³tarzu, bêd¹c ministrantem. Te dwie
dziedziny, które pozornie nie maj¹ ze sob¹ wiele
wspólnego, w rzeczywistoœci g³êboko siê ³¹cz¹. Pytanie jest przewrotne, wiêc odpowiem podobnie.
Powo³anie jest wielkim œpiewem na czeœæ Boga, a
œpiew jest jedn¹ z istotnych form powo³ania, którego Ÿród³o jest w³aœnie w Bogu.
KM: Wœród osób, które ksiêdza dobrze znaj¹
kr¹¿y przekonanie, ¿e jest ksi¹dz najlepszym tenorem wœród kap³anów i najgorliwszym duchownym wœród tenorów. Trochê zawstydzaj¹ce to
porównanie, prawda?
PS: Nie wiem jak siê to ma do rzeczywistoœci.
Wiem natomiast, ¿e nie jestem ju¿ osamotniony
jako tenor wœród ksiê¿y. Jest ju¿ co najmniej
dwóch ksiê¿y w Polsce, którzy ukoñczyli studia i

œpiewaj¹ tenorowym g³osem. W ogóle jest na szeœciu po studiach wokalno-aktorskich. Zmontowaliœmy nawet zespó³ „Œpiewaj¹cy s³udzy Pañscy” i
doœæ czêsto razem wystêpujemy, ostatnio w koœciele p.w. œw. Joachima na Zagórzu.
KM: Otrzyma³ ksi¹dz ju¿ ca³¹ masê nagród i wyró¿nieñ. Ostatnio — nagrodê miasta Sosnowca.
Jakie znaczenie ma dla ksiêdza to wyró¿nienie?
PS: Bardzo istotne, bo doceniono moj¹ skromn¹
dzia³alnoœæ w³aœnie tutaj. Prowadzi³em j¹ przecie¿
poza strukturami miasta. Wprawdzie w parafii œw.
Tomasza organizowa³em koncerty, zaprasza³em artystów, ale nie s¹dzi³em, ¿e ktoœ poza uczestnikami liturgii to doceni i zauwa¿y. Jestem wdziêczny ludziom, którzy dostrzegli moj¹ dzia³alnoœæ. Uwa¿am,
¿e tworzenie sakralnej przestrzeni kulturalnej jest
wspania³ym, nie odkrytym jeszcze przez wszystkich
ksiê¿y obszarem dzia³alnoœci koœcio³a. Nale¿y upominaæ siê o sacrum w kulturze i o kulturê w granicach sakralnych. Te dwie rzeczywistoœci, podobnie
jak œpiew i powo³anie, przenikaj¹ siê wzajemnie. Kult
zawsze przybiera³ wielorakie formy artystyczne.

KM: Oprócz kap³añstwa i œpiewu upodoba³ sobie ksi¹dz œrodowisko akademickie. Sk¹d siê
wzi¹³ ten kierunek w ksiêdza pos³udze?
PS: Nada³ mi go ksi¹dz biskup Adam Œmigielski.
Gdy wraca³em po studiach doktoranckich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego orzek³, ¿e
potrzeba mnie w³aœnie w tym œrodowisku. Spodziewa³ siê, ¿e moja praca w tym miejscu przyniesie pozytywne owoce. Jaka jest? Niech oceniaj¹ inni. To œrodowisko jest mi drogie i bliskie,
co nie znaczy, ¿e nie widzê ile jest jeszcze do zrobienia.
KM: Jest ksi¹dz „niespokojnym duchem”. Cz³owiekiem, który ci¹gle coœ planuje, ca³y czas ma
na myœli jakieœ przedsiêwziêcia. Co w najbli¿szym czasie bêdzie siê dzia³o w parafii p.w. œw.
Tomasza?
PS: W maju odbêd¹ siê wieczorne spotkania z muzyk¹ sakraln¹. Terminy bêd¹ zazêbia³y siê z festiwalem Ave Maria prowadzonym przez pana S³awomira Pietrasa. Podczas wieczorów bêdzie mo¿na us³yszeæ zag³êbiowskich barytonów, pracowników

Akademii Muzycznej oraz chór Gospel.
KM: Nie urodzi³ siê ksi¹dz w Sosnowcu.
PS: Jestem góralem z Gór Œwiêtokrzyskich.
KM: Jak trafi³ ksi¹dz do Zag³êbia?
PS: Po otrzymaniu œwiêceñ kap³añskich zosta³em
przez biskupa kieleckiego pos³any do parafii Pilica,
ostatniej w diecezji kieleckiej. W 1992 roku Jan
Pawe³ II podj¹³ decyzjê o reorganizacji struktur koœcielnych w Polsce i w ten sposób Pilica zosta³a
pierwsz¹ parafi¹ w nowo powsta³ej diecezji sosnowieckiej. Ksiê¿a biskupi: Adam i Piotr podjêli
wkrótce decyzjê o wymieszaniu duchowieñstwa z
diecezji, które rekrutowa³o siê z trzech innych diecezji — krakowskiej, czêstochowskiej i kieleckiej.
W ten sposób trafi³em do D¹browy Górniczej,
gdzie w parafii Chrystusa Króla spêdzi³em dwa lata. PóŸniej poszed³em na studia w KUL. Stamt¹d
przyjecha³em do Sosnowca, gdzie dzia³am do dziœ.
KM: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³:
ANDRZEJ WAWRZYNIAK
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Oddany miastu

Fachowców
zaczyna brakowaæ
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Sosnowiczanin, prezes Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Otrzymał Nagrodę Miasta Sosnowca za
upowszechnianie kultury. Dla „Kuriera Miejskiego’’ LUDWIK KASPRZYK opowiada o tym, jak związał się
z życiem kulturalnym Sosnowca, co chciałby jeszcze zrobić i co już udało się osiągnąć.
Kurier Miejski: Z wykszta³cenia jest Pan in¿ynierem
budownictwa. Sk¹d wiêc chêæ i potrzeba uczestniczenia w ¿yciu kulturalnym Sosnowca?
Ludwik Kasprzyk: W³aœciwie ju¿ w latach 70. dzia³a³em w czynie spo³ecznym – pracowa³em przy pierwszym remoncie Teatru Zag³êbia, bra³em udzia³ w
tworzeniu za³o¿eñ techniczno-ekonomicznych rozbudowy szko³y na ul. ¯ytniej. Sprawami spo³ecznymi
interesowa³em siê od dawna. Ju¿ za okupacji stworzyliœmy z kolegami dru¿ynê harcersk¹ w D¹browie.
Ratowaliœmy mapy, pomoce geograficzne, które po
wojnie przekazaliœmy do szkó³. PóŸniej by³em zwerbowany do odbudowy Warszawy, a nastêpnie trafi³em do Pañstwowej Szko³y Budownictwa do Bytomia. Tak zosta³em budowlañcem. A w ¿ycie kulturalne naszego miasta wci¹gn¹³em siê w³aœciwie
ratuj¹c Pa³ac Dietla. Zajmowa³em siê te¿ dokumentacj¹ Szko³y Muzycznej na Wawelu. Zosta³em w niej
zatrudniony na pó³ etatu. Po kilkunastu latach powsta³a Fundacja im. Jana Kiepury, z któr¹ zwi¹za³em
siê bardzo mocno.
KM: Jak dosz³o do zawi¹zania Fundacji? Jest Pan
jej za³o¿ycielem?
LK: Kiedy pojawi³ siê pomys³ budowy pomnika Jana
Kiepury w Sosnowcu, dosz³o do spotkania w Urzêdzie

Miejskim ówczesnego prezydenta Micha³a Czarskiego
z by³ym dyrektorem szko³y muzycznej – Bronis³awem
Olesiem i Jackiem Buchaczem, inicjatorem budowy
pomnika, na którym podjêto decyzjê o za³o¿eniu fundacji. Powsta³a rada fundatorów, mnie powo³ano na
prezesa. Przydzielono do zarz¹du Joannê Danisz i Jolantê Szczurek. Jej sk³ad zmienia³ siê póŸniej. Ostatecznie zosta³em ja, prof. Dorota Piwowar i Zbigniew
Pietrzyk. Pierwszym naszym za³o¿eniem by³a budowa
pomnika J. Kiepury. Od pocz¹tku organizujemy spotkania kulturalne i okolicznoœciowe, wystawy, np. w zesz³ym roku przygotowaliœmy dwanaœcie spotkañ przy
œwiecach, o ró¿nej tematyce, ale oczywiœcie zwi¹zanych z kultur¹ i sztuk¹, obchodziliœmy 60-lecie œmierci Matki Kierociñskiej, zajêliœmy siê sesj¹ naukow¹ dotycz¹c¹ 200-lecia górnictwa wêglowego w Sosnowcu,
wydrukowaliœmy mnóstwo kart pocztowych upamiêtniaj¹cych organizowane przez nas imprezy. Wspó³pracujemy te¿ z Towarzystwem Kulturalnym im. Jana
Kiepury w Krynicy. Wspó³organizujemy z nimi Rajdy
Krynickie im. J. Kiepury. Jesieni¹ fundacja bêdzie obchodziæ dziesiêciolecie swojego istnienia.
KM: Sk¹d fundusze na dzia³alnoœæ?
LK: Od darczyñców. Niestety tych pieniêdzy stale
brakuje.

KM: Jakie s¹ najbli¿sze plany fundacji? Co Pana
zdaniem wp³ynê³oby na o¿ywienie kultury w naszym mieœcie?
LK: Przede wszystkim chcia³bym, by powsta³a sala
koncertowa przy Zespole Szkó³ Muzycznych na Wawelu. Mówi siê o niej od dawna, ale wreszcie trzeba
podj¹æ jakieœ dzia³ania. Zale¿y mi na tym, by w naszym mieœcie cyklicznie odbywa³ siê Konkurs M³odych Tenorów im. J. Kiepury i by wreszcie wydano
w formie ksi¹¿kowej wiersze napisane z okazji ods³oniêcia pomnika J. Kiepury i do³¹czono do nich zestaw kart historycznych zwi¹zanych z tenorem. A w
najbli¿szym czasie, bo 19 kwietnia, fundacja bêdzie
obchodziæ 100-lecie Zak³adu RzeŸbiarsko-Kamieniarskiego Jana Zagórskiego, którego rodzina by³a silnie zwi¹zana z rodzin¹ Kiepury i miastem.
KM: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a:
MAGDALENA PUDO

Rozmowê z trenerem Krzysztofem W¹torem,
laureatem Nagrody Miasta dla najlepszego
szkoleniowca 2006 roku zamieœcimy w nastêpnym
numerze.

Nie ³atwo godziæ sport wyczynowy z nauk¹
Rozmowa z MAGDALENĄ PYRGIES, laureatką Nagrody Miasta Sosnowca za osiągnięcia
sportowe w 2006 roku.
Kurier Miejski: Powiedz nam kilka
s³ów o sobie.
Magdalena Pyrgies: Mam 20 lat.
Studiujê w Beskidzkiej Wy¿szej
Szkole Umiejêtnoœci w ¯ywcu, jestem na pierwszym roku fizjoterapii.
Moje hobby to architektura wnêtrz,
lubiê muzykê i leniuchowanie. Nie
mam na to wiele czasu wiêc wykorzystujê ka¿d¹ okazjê.
KM: Sk¹d wziê³a siê u Ciebie pasja
rowerowa?
MP: Zaszczepi³ j¹ we mnie mój tata,
bêd¹cy jednoczeœnie moim trenerem.
Sam przed laty równie¿ uprawia³ tê
dyscyplinê sportu.

KM: Jak d³ugo jeŸdzisz? Od kiedy
jesteœ w Grupie Rowerowej Sosnowiec WHEELER?
MP: Kolarstwo uprawiam od 1998
roku i od tego te¿ roku nale¿a³am do
wielu klubów. Od dwóch lat reprezentujê barwy GK WHEELER Sosnowiec.
Kolarstwo to bardzo drogi sport, który wymaga du¿ych nak³adów finansowych.
Na ¿ywiecczyŸnie nie ma klubu, który by³by w stanie zapewniæ mi i mojej siostrze Marlenie odpowiednich
warunków do uprawiania kolarstwa i
dlatego znalaz³yœmy siê w Sosnowcu.

P

KM: Jakie s¹ Twoje najwiêksze sukcesy sportowe?
MP: Najwiêkszym sukcesem jest wywalczony w Belgii tytu³ Mistrzyni
Europy, I miejsce w Pucharze Œwiata
w Austrii oraz kilkakrotnie tytu³y
Mistrzyni Polski.
KM: Potrafisz pogodziæ naukê z treningami i zawodami?
MP: Nie ukrywam, ¿e nie jest to ³atwe zadanie. Du¿o czasu poœwiêcam
na treningi i jeszcze wiêcej na naukê... mój kierunek studiów jest bardzo wymagaj¹cy. Czêsto dzieñ zaczynam ju¿ o 5 rano, jestem zmêczona i niewyspana, jednak
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wychodzê z za³o¿enia, ¿e tylko ciê¿k¹ i solidn¹ prac¹ mo¿na dojœæ do
czegoœ w ¿yciu.
KM: Twoje najbli¿sze plany?
MP: Start w edycjach Pucharu Polski
w MTB, a w przysz³oœci zdobycie
medalu Mistrzostw Œwiata. Wa¿ne
jest tak¿e ukoñczenie studiów licencjackich w ¯ywcu i magisterskich w
Katowicach.
KM: W takim razie ¿yczymy samych sukcesów. Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a:
URSZULA PISZCZEK

racodawcy potrzebuj¹ spawaczy,
murarzy, tynkarzy, œlusarzy, tokarzy,
frezerów, hydraulików, piekarzy, pielêgniarek i krawców. Najchêtniej otwartych, ³atwo nawi¹zuj¹cych kontakty, odpornych na stres, kreatywnych i odpowiedzialnych.
Absolwenci
z
wykszta³ceniem zawodowym chc¹ dobrze zarabiaæ. Dyrektorzy szkó³ zawodowych chcieliby, by m³odych osób, które
chc¹ uczyæ siê w ich placówkach, by³o
wiêcej. Zdaj¹ sobie jednak sprawê, ¿e
musz¹ zapewniæ im praktykê i dopasowaæ kierunek kszta³cenia do oczekiwañ
rynku pracy. To trudne bez wspó³pracy
z samorz¹dowcami i pracodawcami.
Zespó³ Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych im. J. Kiliñskiego oraz
Urz¹dMiejski w Sosnowcu zorganizowali forum na rzecz „Wspó³pracy Oœwiaty
z lokalnymi podmiotami gospodarczymi”, na którym dyrektorzy szkó³ zawodowych prezentowali oferty kszta³cenia
i rozmawiali z pracodawcami o podjêciu
wspó³pracy i zatrudnianiu absolwentów.
– Pomys³ na zorganizowanie spotkania dyrektorów, przedsiêbiorców i urzêdników wzi¹³ siê z potrzeb. Brakuje
m³odzie¿y, która chce podj¹æ trud przygotowania siê do konkretnego zawodu.
By j¹ do tego przekonaæ, trzeba j¹ zachêcaæ, np. stypendiami za odbycie
praktyk. Tu potrzebna jest pomoc samorz¹dowców. Tak¿e pracodawca powinien wspomagaæ szko³ê, jeœli zale¿y
mu na pracowniku wyszkolonym dla jego potrzeb. Powinien stawiaæ na zwi¹zanie siê z uczniem na poziomie edukacji – mówi Janusz Kosa³ka, dyrektor
ZSM-E.
– Wykszta³cenie odpowiedzialnego
pracownika wymaga podjêcia dzia³añ
wszystkich stron – samorz¹dowców,
szko³y i przedsiêbiorców – mówi Andrzej Madej, przewodnicz¹cy Komisji
Oœwiaty i Rady Miejskiej w Sosnowcu.
Du¿ym problemem jest fakt, ¿e
zdolnych fachowców ci¹gnie na zachód,
bo wiedz¹, ¿e tam znajd¹ zatrudnienie i
dobrze zarobi¹.
– Na tym, by zatrzymaæ ich w kraju,
powinno zale¿eæ wszystkim. To nie pierwsze i nie ostatnie nasze spotkanie – zapowiada dyrektor „Kiliñskiego”. (mp)

Y

Jak d³ugo trzymaæ dokumenty?
N

ieraz do ZUS-u dzwoni¹ zarówno pracodawcy, jak i pracownicy z tym samym pytaniem
– jak d³ugo nale¿y przechowywaæ
dokumenty ubezpieczeniowe?
Gros osób doœwiadczy³o problemów z ustaleniem kapita³u pocz¹tkowego, kiedy trzeba by³o dostarczyæ do ZUS-u dokumentacjê dotycz¹c¹ zatrudnienia i zarobków
sprzed 1998 r., jednak nie doœæ, ¿e
wiele firm ju¿ nie istnia³o, to tak¿e
te, które nie uleg³y likwidacji nie
by³y w stanie pomóc. Bowiem niegdyœ obowi¹zek archiwizowania
tego typu dokumentów istnia³ tyl-

ko przez 12 lat. Zmiany wprowadzone przez reformê ubezpieczeñ
spo³ecznych zobowi¹zuj¹ pracodawców do imiennego dostarczania ka¿demu pracownikowi miesiêcznej informacji o sk³adkach, ale
niezale¿nie od tego, dokumentacja
taka powinna byæ równie¿ przechowywana w firmie.
Przechowywanie dokumentów
ubezpieczeniowych wielu osobom
mo¿e wydawaæ siê uci¹¿liwym obowi¹zkiem zwi¹zanym z niewygod¹ i
kosztami. Ale warto pamiêtaæ, ¿e w
sytuacji spornej lub w przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci, archiwum

dokumentacji ubezpieczeniowej bywa jedyn¹ desk¹ ratunku przed kar¹ lub jedynym sposobem udowodnienia prawa do œwiadczeñ.
Zgodnie z ustaw¹ o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych, obowi¹zek przechowywania dokumentów rozliczeniowych dotyczy
wszystkich p³atników sk³adek, czyli pracodawców, osób prowadz¹cych samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a tak¿e twórców i artystów, którzy sami op³acaj¹ sk³adki
na swoje ubezpieczenia spo³eczne.
Dokumenty zg³oszeniowe,
czyli wszystkie te dokumenty, na

podstawie których nastêpuje zg³oszenie osoby ubezpieczonej lub
p³atnika sk³adek do ZUS, powinny byæ przechowywane przez co
najmniej piêæ lat.
Natomiast dokumenty rozliczeniowe, czyli te, na podstawie
których p³atnik sk³adek rozlicza
sk³adki na w³asne ubezpieczenie
spo³eczne lub ubezpieczenie
swoich pracowników, musz¹ byæ
przechowywane przez dziesiêæ lat.
Tak samo d³ugo trzeba przechowywaæ dokumenty finansowoksiêgowe, których mo¿e za¿¹daæ
podczas kontroli inspektor z ZUS.

Je¿eli p³atnik z³o¿y³ dokumenty w formie pisemnej, jego kopia
musi byæ przechowywana w formie pisemnej. Je¿eli dokument zosta³ przekazany do ZUS w formie
elektronicznej, jego kopia powinna byæ równie¿ przechowywana w
formie pisemnej.
Warto dodaæ, ¿e wszyscy pracodawcy maj¹ obowi¹zek przechowywania dokumentacji p³acowokadrowej przez okres 50 lat (czyli
faktycznie do czasu przejœcia pracownika na emeryturê).
Kopie dokumentów przydaj¹
siê tak¿e w przypadku sporu miê-

dzy p³atnikiem a ubezpieczonym
lub ZUS-em. Dokument taki
mo¿e byæ podstaw¹ do uznania reklamacji i prawid³owego zewidencjonowania sk³adek na koncie.
JOANNA BINIECKA
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Dwanaście miesięcy tworzono najnowocześniejszy Szpitalny Oddział Ratunkowy w województwie

Przygotowani
na przyjêcie chorych

Od czerwca ruszy Młodzieżowe Biuro
Pracy w Sosnowcu

Przez prawie rok dziesięć osób będzie miało
zapewnioną profesjonalną opiekę psychologa, doradcy zawodowego i prawnika.
Przejdą kurs prawa jazdy i szkolenie komputerowe.

L

P

rojekt „18-24. Czas na samodzielnoœæ”, bo o nim mowa, jest skierowany do m³odych ludzi, którym nie powiod³o siê na maturze,
ale deklaruj¹ gotowoœæ przyst¹pienia do niej, b¹dŸ do osób, które chc¹
przygotowaæ siê do studiów wy¿szych.
– To, jak¹ grupê otworzymy, zale¿y od osób, które siê do nas
zg³osz¹. Jeœli wiêcej bêdzie m³odzie¿y bez matury, ruszymy z programem przygotowuj¹cym j¹ do egzaminu dojrza³oœci. Rekrutacjê prowadzimy od trzech tygodni. Ju¿ mamy sporo chêtnych –
mówi Alicja Chochulska, poœrednik z M³odzie¿owego Biura Pracy w Sosnowcu. – Chcemy, by m³ode osoby, którym powinê³a
siê noga, które nie czuj¹ siê na si³ach, uwierzy³y w siebie, wróci³y do nauki, szuka³y pracy i usamodzielni³y siê.

Zdobędą wiedzę

zowej, rentgen i aparat USG,
urz¹dzenia do stymulacji i monitorowania funkcji ¿yciowych,
defibrylacji, znieczulania ogólnego, ma s³u¿yæ ratowaniu ludzkiego ¿ycia.
– Teraz szpital stanowi doskona³¹ bazê ratunkowo-zabiegow¹. Jesteœmy w pe³ni przygotowani na przyjêcie chorego z
powa¿nymi obra¿eniami cia³a.
Trafia on do nas albo ambulansem, albo œmig³owcem – mówi
ordynator.
Wystarczy 8-10 minut, by
helikopter z pacjentem w stanie
zagro¿enia ¿ycia, trafi³ z ka¿dego
miejsca w województwie œl¹skim

na przyszpitalne l¹dowisko, a nastêpnie do SOR-u, gdzie wyszkolona kadra udzieli mu natychmiastowej opieki. Jednoczeœnie jest w stanie przyj¹æ
cztery ciê¿ko poszkodowane
osoby.
L¹dowisko znajduje siê 250
m od szpitala. Stamt¹d ranny zostanie przewieziony na oddzia³
specjalnym pojazdem (meleksem) w 3 minuty.
Kadra jest gotowa na przyjêcie chorego przez ca³¹ dobê. Na
ka¿dej dwunastogodzinnej zmianie pracuje na oddziale 7 pielêgniarek, 4 ratowników medycznych i 4 lekarzy z kilku g³ó-

Zakopane woli Sosnowiec
O życiu poszkodowanego
często decyduje czas. Helikopter pokonuje tę samą
drogę co karetka, trzykrotnie szybciej. Ze Szczyrku
do Sosnowca lot śmigłowcem trwa zaledwie 17 minut, z Zakopanego tylko
pół godziny. Dyrekcja
Szpitala Powiatowego w
Zakopanem przygotowuje
pisemną propozycję
współpracy z WSS nr 5 w
Sosnowcu.
– Nie chodzi tylko o leczenie pacjentów. Myślimy o
wyjazdach szkoleniowych,
wspólnie prowadzonych
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Czas na samodzielnoœæ

4 kwietnia o godzinie 15.45 nowo otwarty Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu przyjął pierwszą pacjentkę. Zapaliło
się zielone światełko w tunelu – NFZ ogłosił konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane
w tym oddziale. Szpital czeka na kontrakt.
otnicze Pogotowie
Ratunkowe poinformowa³o nas drog¹ radiow¹, ¿e za 10 min.
na przyszpitalnym l¹dowisku wyl¹duje œmig³owiec z
m³od¹ kobiet¹ poszkodowan¹ w
wypadku komunikacyjnym. By³a nieprzytomna, w ciê¿kim stanie – mówi Czaros³aw Kijonka,
ordynator SOR. – Po zabezpieczeniu doznanych obra¿eñ cia³a i
wykonaniu wstêpnej diagnostyki
obrazowej, chora zosta³a przekazana do Klinicznego Oddzia³u
Intensywnej Terapii.
Do wypadku dosz³o na terenie powiatu myszkowskiego.
– Chwa³a temu, kto wpad³ na
pomys³ i podj¹³ decyzjê o wezwaniu œmig³owca na miejsce zdarzenia – podsumowuje Czaros³aw Kijonka.
W takich sytuacjach liczy siê
ka¿da minuta. Rannego nale¿y
szybko przetransportowaæ do
w³aœciwego szpitala.
Podjêcie decyzji tworzenia
SOR by³o odwa¿nym posuniêciem. Prace ruszy³y w styczniu
ubieg³ego roku, kiedy jeszcze nie
by³o wiadomo, czy wejdzie w ¿ycie ustawa o ratownictwie medycznym. Wesz³a pod koniec
ubieg³ego roku. Teraz nowy oddzia³ w „górniczym” jest najnowoczeœniejszym w województwie. Wyposa¿ony w najwy¿szej klasy sprzêt do wstêpnej
diagnostyki laboratoryjnej i obra-

kwiecień 2007 nr 4

wnych dziedzin medycyny: specjalistów medycyny ratunkowej:
chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, specjalistów w dziedzinie chorób wewnêtrznych,
anestezjologii i intensywnej terapii. W razie potrzeby na oddzia³ mo¿e zostaæ wezwany do
konsultacji specjalistycznej lekarz z ka¿dego oddzia³u w szpitalu.
Podobne oddzia³y ratunkowe
znajduj¹ siê w Bielsku-Bia³ej,
Czêstochowie, Rybniku, Jastrzêbiu Zdroju i Katowicach.

Grupa w wieku od 18 do 24 lat przejdzie profesjonalne szkolenie komputerowe ECDL i szkolenie zawodowe. WeŸmie te¿
udzia³ w kursie jêzyka obcego, przedsiêbiorczoœci i prawa jazdy
kat. B.
– Wszyscy uczestnicy przejd¹ komputerowy kurs prawa jazdy.
Najbardziej aktywni ukoñcz¹ ca³y – dodaje pani Alicja.
Ka¿dy bêdzie móg³ liczyæ na wsparcie psychologa, prawnika i
doradcy zawodowego.
– Z doœwiadczenia wiemy jakie to wa¿ne. Dotychczasowi
uczestnicy podkreœlaj¹ wagê warsztatów ze specjalistami. Rozmowy z psychologiem czy terapeut¹ pomog³y im odnaleŸæ siê w
trudnej sytuacji – mówi Alicja Chochulska. – Ka¿da osoba przejdzie przez 600 godzin szkolenia, w tym najwiêcej, bo 150 godzin przypada na szkolenie zawodowe, 120 na kurs komputerowy i 90 na zajêcia przygotowuj¹ce do matury b¹dŸ do studiów
wy¿szych.
Zainteresowani projektem musz¹ udaæ siê do sosnowieckiej
filii M³odzie¿owego Biura Pracy przy ul. RzeŸniczej. Tam wype³ni¹ ankietê. PóŸniej stan¹ przed komisj¹.

Dobry wynik
– Ponad miesi¹c temu zakoñczyliœmy ogólnopolski program
„Twoja wiedza – Twój sukces”, który mia³ motywowaæ m³odzie¿
do szukania pracy. Z 20 osób, które szkoli³y siê od wrzeœnia do
marca dziewiêæ podjê³o ju¿ pracê – mówi pani Chochulska.
Projekt „18-24. Czas na samodzielnoœæ” ma charakter ogólnopolski. Jest bezp³atny. Sfinansowany ze œrodków Unii Europejskiej. Potrwa dziesiêæ miesiêcy. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod nr tel.: 032 266 36 35.

Teksi foto:
MAGDALENA PUDO

MAGDALENA PUDO

reklama

badaniach. Mieliśmy już
kilkanaście bardzo dobrych doświadczeń z lekarzami tego szpitala – mówi
Sylweriusz Kłosiński, dyrektor zakopiańskiej placówki. Przyznaje, że do
współpracy z sosnowieckim ośrodkiem przekonuje
go szybka decyzja naszych lekarzy i ich zaufanie.
– Kiedy chodzi o życie pacjenta, nie ma czasu na
długie rozmowy. Specjalistom z Sosnowca wystarczy moje słowo i reagują
natychmiast: „proszę przy-

wieźć!” – dodaje dyrektor.
Od początku roku do Wojewódzkiego Szpitala trafiło z Zakopanego kilkanaście osób.
– Przede wszystkim chodziło tu o pacjentów w
ciężkich stanach, wymagających pilnej interwencji
neurochirurgicznej. Ostatnio przywieziono taterniczkę ze złamaniem kręgosłupa. W szpitalu w Zakopanem wykonano podstawowe badania diagnostyczne, u nas operację –
mówi Przemysław Guła z
WSS nr 5.

„Miki“ Biuro Us³ug Turystycznych
41-200 Sosnowiec, ul. Harcerska 4/58, tel./fax 293 62 94, 0602 48 50 71
e-mail: butmiki@interia.pl
rejestr Organizatorów Turystyki 111/99
Gwarancja ubezpieczeniowa z tytu³u œwiadczonych us³ug turystycznych nr 1505/WA/35/2006

Oferujemy:
- wycieczki szkolne z programami
edukacyjnymi
- zielone i zdrowe szko³y
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla
przedszkolaków

- wycieczki dla zak³adów pracy
- us³ugi przewozowe
- us³ugi przewodnickie i pilota¿owe
- imprezy okolicznoœciowe
- obozy sportowe

RZETELNA, PROFESJONALNA ORGANIZACJA, DOBRE REFERENCJE
OD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW, 15-LETNI STA¯ PRACY W TURYSTYCE,
MO¯LIWOŒÆ ZAP£ATY W RATACH, ATRAKCYJNE CENY.
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Jeśli postać z bajki, to Puchatek. Jeśli kot, to koniecznie w majtkach w groszki

Choæby za jeden uœmiech
Nie tylko w Sosnowcu

Magdalena Pudo

C

zy w szpitalu mo¿na
nie czuæ siê jak... w
szpitalu? Mo¿na! Potwierdzaj¹ to rodzice
i lekarze: dzieci czêœciej siê uœmiechaj¹, s¹ mniej przera¿one i przygnêbione, gdy patrz¹ na
kolorowe œciany, wymalowane w
fantastyczne, bajkowe postaci, inspirowane œwiatem Disneya. Dziêki
akcji „Dzieciêcy œwiat w kolorach”
odnowiono parter Centrum Pediatrii im. Jana Paw³a II w Sosnowcu.
Puchatki, tygryski i kotki.
Wszystkie uœmiechniête i radosne.
„Dzieciêcy œwiat w kolorach” to
program prowadzony przez Fabrykê Farb i Lakierów „Œnie¿ka” S.A.,
który polega na artystycznym malowaniu wnêtrz oddzia³ów dzieciêcych polskich szpitali. Sosnowieckie Centrum Pediatrii jest pierwsz¹ w tym roku instytucj¹
medyczn¹ objêt¹ programem. Malowanie trwa³o miesi¹c. Ju¿ siê
skoñczy³o. Wykorzystano ponad
sto litrów hipoalergicznej farby, by
ozdobiæ œciany parteru. Wszystko
po to, by zminimalizowaæ cierpienie dzieci, które z powodu choroby trafi³y do szpitala. Okazuje siê,

¿e mali pacjenci w kolorowych
œcianach czuj¹ siê mniej nara¿eni
na cierpienie i strach. Czêœciej siê
uœmiechaj¹, bo bajkowe postaci
pozwalaj¹ roz³adowaæ negatywne
napiêcie zwi¹zane z leczeniem. Co
wiêcej, podczas malowania dzieci
mog¹ obserwowaæ pracê malarza,
bo u¿ycie specjalnych farb nie
wp³ywa negatywnie na ich samopoczucie.

– Niektóre dzieci mnie rozpoznawa³y. Obserwowa³y godzinami
moj¹ pracê. By³y ciekawe, co pojawi siê na œcianach. Mia³y swoje pomys³y i zamówienia. Chcia³y oczywiœcie Kubusia Puchatka i jego
przyjació³. Niektóre pyta³y: panie
Kocie, czy pan nam namaluje kota?
Kota w majtkach w groszki?
– Oczywiœcie, ¿e tak – odpowiada³em. Sprawia³o im to ogromn¹ ra-

doœæ, mnie tak¿e – mówi artysta
Maciej Kot, który od ponad 6 lat
ozdabia wnêtrza szpitali.
– Jeœli dziecko, które wchodzi
do szpitala, uœmiecha siê i mówi:
„Mamo, jak tu piêknie”, to znaczy,
¿e ta akcja ma sens. Warto to robiæ, choæby za ten jeden uœmiech –
dodaje artysta.

W ubiegłym roku na dzień przed Wigilią, zakończyło się malowanie I piętra w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Centrum Pediatrii przez Fundację „Uśmiech Dzieciom”. Prace wykonał także
Maciej Kot.
– W ramach projektu „Szpitale z uśmiechem”
pragniemy smutne, szare oddziały dziecięce
zmieniać w bajkowe miejsca, gdzie zapomina się
o bólu – mówi Joanna Trzcionka, prezes fundacji.
Cena remontu uzależniona jest od wielkości oddziałów i waha się od kilku do kilkunastu tysięcy
złotych.
– Są to ceny porównywalne, a nawet często niższe od tradycyjnych ścian w jednej barwie – wyjaśnia pani Joanna.
W tym roku fundacja odnowi IV piętro Neurochirurgii i Ortopedii z Traumatologią oraz Oddziały
Onkologii i Hematologii w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
i Matki w Katowicach. Następnie rozpocznie prace na terenie Poradni Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie.
W Centrum Pediatrii im. J. Pawła II w Sosnowcu
równocześnie przebywa około 150 dzieci, w ciągu całego roku - 6 tys. małych pacjentów. W tym
czasie udzielonych zostaje blisko 60 tys. porad
specjalistycznych. Placówka jest laureatem rankingu Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital”.

MAGDALENA PUDO

Jury oceniało znajomość francuskiego, oryginalność i grę aktorską

Nagrodzeni

Nous sommes géniales!

Aktorzy z IV LO im. St. Staszica:
Anna Głuc, Agnieszka Zając,
Małgorzata Popczyk, Szymon
Hantkiewicz, Bartosz Bednarczuk.
Aktorzy z III LO im. B. Prusa:
Joanna Marzec, Katarzyna Ogorzałek, Joanna Numeryk, Paweł
Wieczorek, Maciej Parkitny.
Aktorzy z VI LO im. J. Korczaka:
Bartosz Wasiak, Wirginia Trzaska, Agnieszka Nalepa, Joanna
Krzysztofik, Agata Sadło.
Jury: dr Andrzej Rabsztyn - pracownik naukowy Instytutu Języków Romańskich i Transalatoryki
UŚ, mgr Sinon Flambeaux - lektor języka francuskiego z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz mgr Piotr Zawadzki - aktor Teatru Zagłębia w
Sosnowcu.
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okazali, ¿e staæ ich na wiele. S¹ utalentowani i odwa¿ni. Znajomoœci jêzyka francuskiego zazdroœci im wiele
osób. Trzy zespo³y z sosnowieckich szkó³
zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci w
Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek
Sielecki podczas pierwszej edycji Przegl¹du Amatorskich Teatrów Francuskojêzycznych, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Istota. Grand Prix zdoby³a grupa
teatralna z VI LO im. Janusza Korczaka.
Nagroda za najlepsz¹ interpretacjê powêdrowa³a do Anny G³uc z IV LO im.
St. Staszica. Za perfekcyjn¹ znajomoœæ
jêzyka francuskiego doceniono Joannê
Krzysztofik z VI LO. Swoj¹ gr¹ oczarowa³ jury Bartosz Wasiak, tak¿e z VI LO.
Ka¿da z dru¿yn mia³a po 30 minut na
zaprezentowanie swoich umiejêtnoœci.
– Uczestnicy stanêli na wysokoœci
zadania. Jestem pod wra¿eniem, ¿e tak
dobrze pos³uguj¹ siê francuskim, maj¹c
tylko dwie godziny jêzyka tygodniowo.
Trudno porównywaæ te trzy sztuki ze
sob¹, poniewa¿ s¹ zupe³nie inne – mówi³a Ewa Koœciañska ze Stowarzyszenia Istota, studentka IV roku filologii
romañskiej, prowadz¹ca przegl¹d.
Jako pierwsi zaprezentowali siê
uczniowie z popularnego „Stasia”, wystawiaj¹c sztukê „Cafe Rendez-vous”.
– Scenariusz i re¿yseria s¹ naszego
autorstwa. Nie ma wiêc w tym ¿adnej
profesjonalnej rêki. To ca³kowicie na-

sza praca – mówi Ma³gorzata Popczyk.
– Intensywnie æwiczy³yœmy dwa tygodnie przed przegl¹dem. Wczeœniej
spotyka³yœmy siê w domu. Traktowa³yœmy to jako zabawê. Sztuka dotyczy nas
samych, opowiada o naszych marzeniach
i pragnieniach – dodaje Ania G³uc.
Dziewczyny chcia³y zaskoczyæ widzów. To na pewno im siê uda³o.
– Jestem urzeczona tym, co zrobi³y.
W profesjonalny sposób po³¹czy³y teatr
i muzykê. Gratulujê pomys³u! – mówi
Marta B¹k, studenta V roku filologii
romañskiej, zdobywczyni I miejsca
podczas ogólnopolskiego studenckiego
konkursu teatrów francuskojêzycznych, która zaprezentowa³a w Zamku Sieleckim monodram na podstawie „Un air de famille”.

Jako drudzy na scenie pojawili siê
uczniowie III LO im. B. Prusa ze sztuk¹ „Miko³ajek ma k³opoty”.
Tu¿ po nich na scenê wysz³a grupa
z VI LO. Wystawili „Czekaj¹c na Godota” Becketta. Zdobyli Grand Prix i
w nagrodê wziêli udzia³ w warsztatach
teatralnych, poprowadzonych przez
Artura Gotza, artystê Piwnicy pod Baranami i aktora Teatru Rozrywki w
Chorzowie.
To nie pierwszy sukces piêcioosobowego zespo³u. Na pocz¹tku marca wygrali XII Ogólnopolski Festiwal Francuskojêzycznych Teatrów w Koszalinie.
Rok temu zdobyli tam trzecie miejsce.
Za rok wyjad¹ na miêdzynarodowy Festiwal Festiwali do la Roche-sur-Yon we
Francji.

– Nous sommes géniales! (z fr. jesteœmy genialne!) - krzycza³y dziewczyny po
wystêpie. By³y z siebie zadowolone.
Jury mia³o ciê¿ki orzech do zgryzienia. Przedstawienia ró¿ni³y siê od siebie. Trudno porównywaæ klasyczn¹
sztukê „Czekaj¹c na Godota” czy „Miko³ajek ma k³opoty” z autorskim pomys³em licealistów „Staszica”. Nie
podlega jednak w¹tpliwoœci, ¿e wszyscy stanêli na wysokoœci zadania.
Tekst i foto:
MAGDALENA PUDO

Miłośników czytania
zapraszamy do księgarni!

Dla ka¿dego
coœ mi³ego…
Z

aznacz w kalendarzu datê 23
kwietnia i pilnuj jej! W tym dniu
„Œwiat Ksi¹¿ki” przygotowa³ dla
swoich czytelników mnóstwo atrakcji.
– W poniedzia³ek od rana do wieczora bêdzie mo¿na kupiæ na kiermaszu wiele tytu³ów w ni¿szych cenach,
ju¿ od 9,90 z³. Od godziny 16.00
przewidzieliœmy konkursy z nagrodami dla dzieci i doros³ych oraz wiele
literackich niespodzianek – zapowiada Anna Ku³ak, kierowniczka „Œwiata Ksi¹¿ki” w Sosnowcu.
Wszystko z okazji Œwiatowego
Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich, który Konferencja Generalna UNESCO
wyznaczy³a na 23 kwietnia. To data
symboliczna tak¿e w historii literatury œwiatowej. W tym dniu urodzi³o
siê b¹dŸ zmar³o wielu wybitnych pisarzy, wœród nich William Szekspir,
Miguel de Cervantes, Maurice
Druon czy Vladimir Nabokov.
Wolny czas chêtnie spêdzasz na
czytaniu? Masz na oku kilka tytu³ów,
które bardzo chcia³byœ mieæ? Lubisz
literackie zagadki? – W przedostatni
poniedzia³ek kwietnia nie powinno
zabrakn¹æ Ciê w „Œwiecie Ksi¹¿ki”
przy ul. Modrzejowskiej 20 w Sosnowcu. (mp)
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Jego życiorysu starczyłoby na kilka innych

Kapuœciñski we wspomnieniu

K

oñczy³ jedn¹ ksi¹¿kê, a w g³owie mia³
kolejnych kilkanaœcie. Na „ Jeszcze
dzieñ ¿ycia”, „Cesarzu” „Szachinszachu”, „Lapidariach”, „Hebanie” mia³o siê nie
skoñczyæ. Ryszard Kapuœciñski
planowa³ napisaæ ksi¹¿kê o Piñsku – swoim rodzinnym mieœcie,
o basenie Pacyfiku. Chcia³ jeszcze raz przejechaæ miejsca w
Afryce, w których by³ w m³odoœci. Zmar³ 23 stycznia tego roku
na skutego rozleg³ego zawa³u serca. Za ponad miesi¹c ukoñczy³by 75 lat. Jaki by³? Jak patrzy³ na
œwiat? – o tym opowiadali czytelnikom „Œwiata Ksi¹¿ki” Witold
Bereœ i Krzysztof Burnetko, autorzy ksi¹¿ki „Kapuœciñski: nie
ogarniam œwiata”.
– Spotykaliœmy siê z nim
przez kilkanaœcie lat. Mieliœmy
szansê poznaæ go w 1991 r. Ju¿
wtedy wiedzieliœmy, ¿e to niezwyk³y cz³owiek i ¿e warto zrobiæ z nim wywiady. Nie byliœmy
odosobnieni w tym zamiarze, bo
zawsze by³ wokó³ niego t³um
dziennikarzy, którzy chcieli z nim
porozmawiaæ. On mia³ dobre serce i wszystkim mówi³: „Tak, tak,
nie ma sprawy, porozmawiamy,
gdy bêdê mia³ czas”. Oczywiœcie
czasu nigdy nie mia³ – opowiada
Witold Bereœ. – Zapowiedzieliœmy mu, ¿e napiszemy jego biografiê. Powiedzia³ nam wtedy:
„Pisanie biografii to zawsze jest
jakoœ stawianie poœmiertnych
pomników, a ja na pomnik to

bym jeszcze nie chcia³. Mam tyle jeszcze do napisania”, ale doda³, ¿ebyœmy próbowali.

Dobry człowiek
– Po jego œmierci, wiele osób
mówi³o: Kapuœciñski by³ moim
przyjacielem. Jest w tym trochê
prawdy, bo on by³ otwartym
cz³owiekiem. Porozmawiaæ móg³
z nim ka¿dy, kto chcia³ – wspomina Krzysztof Burnetko.
– On po prostu kocha³ ludzi, a
co niezwyk³e – chcia³ wszystkich
pamiêtaæ. Nieraz spotka³ jakaœ
osobê i mówi³: „Zaraz, czy ja pani nie widzia³em w Ciechocinku
w 58 r.?” i okazywa³o siê, ¿e tak!
– dodaje Bereœ. – Nie zapomnê
wydarzenia sprzed 8-9 lat, kiedy
Kapuœciñski przyjecha³ do Krakowa, by odebraæ kolejne wysokie
wyró¿nienie Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci. By³em tam z,
dwunastoletni¹ wtedy, córk¹ Barbar¹. Po odczycie przedstawi³em
j¹ panu Ryszardowi. On zaprosi³
nas na obiad, a by³ tam Penderecki i inne znane osobistoœci. – My
z panami? – zapyta³em. „Tak, z
pani¹ Basi¹, oczywiœcie” – odpowiedzia³ wtedy Kapuœciñski.
Przez dwie i pó³ godziny rozmawia³ w restauracji tylko z ni¹.

Życie zawodowe,
a rodzinne
Ryszard Kapuœciñski bardzo dba³
o rozdzielenie ¿ycia publicznego
od prywatnego.

– Mieszka³ z ¿on¹ Al¹ na pierwszym piêtrze w willi w Warszawie na Prokuratorskiej. Nie zaprasza³ tabunów dziennikarzy,
goœci do domu. Wszystkich prosi³ na poddasze, gdzie mia³ swoj¹ pracowniê, ksi¹¿ki. My, przez
te kilkanaœcie lat znajomoœci,
chyba tylko dwa razy byliœmy w
mieszkaniu Kapuœciñskich – mówi Burnetko.
– Jego ¿ycie rodzinne by³o zupe³nie inne ni¿ wiêkszoœci z nas.
Swoje dziennikarstwo rozumia³
jako misjê - chcia³ otworzyæ
œwiatu oczy na to, co dzieje siê w
Afryce, jak Ÿle ¿yje siê tam lu-

dziom, jak s¹ oni wykorzystywani. Ca³kowicie siê temu odda³.
To pani Ala poœwiêci³a ¿ycie dla
pana Ryszarda, pomaga³a mu,
opiekowa³a siê nim – twierdzi
Witold Bereœ.

Samotne podróże
– Mia³ ¿elazn¹ zasadê: nie zabieraæ nikogo w podró¿e czysto reporterskie. Kiedyœ zasugerowaliœmy, ¿e mo¿e pojechalibyœmy
razem z nim. Wylecieliœmy wtedy z domu na Prokuratorskiej. To
by³ jeden z kilku przypadków,
gdy dobrotliwy Ryszard Kapu-

œciñski podniós³ g³os. Oczywiœcie
rozmowa by³a wtedy bardzo
krótka – wspomina z uœmiechem
Burnetko.
– To wynika³o ze specyficznego sposobu ¿ycia i pracy. Ka¿dy
towarzysz by³by niestety dla niego obci¹¿eniem w Afryce, musia³by siê nim opiekowaæ, a
chcia³ tam przecie¿ pracowaæ,
rozmawiaæ z ludŸmi. Zawsze
k³ad³ ogromny akcent na osobisty kontakt – wyjaœnia Bereœ.
Co do przysz³oœci Polski, by³
optymist¹.
– Zna³ œwiat i zna³ historiê.
Wiedzia³, ¿e nie tylko w Polsce

„Przy Babie Wielkanocnej”

To już dwa lata

3 kwietnia w Przedszkolu Miejskim nr 34 odbyła się wiosenno-świąteczna uroczystość „Przy
Babie Wielkanocnej”. Dla przybyłych gości dzieci przygotowały montaż słowno – muzyczny.
Niespodzianką był występ uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych.
Spotkanie odbyło się przy tradycyjnej babie wielkanocnej. Dyrektor Urszula Seredyka złożyła
obecnym życzenia świąteczne. (U)

asz drogi Papie¿ odszed³ od nas dok³adnie dwa lata temu, to d³ugi czas, biegnie tak szybko, mnie wci¹¿ siê
wydaje, ¿e On jest, ¿e ¿yje – mówi Zofia Szlêk z D¹browy
Górniczej, która specjalnie w tym dniu przyjecha³a do Sosnowca, aby wzi¹æ udzia³ w uroczystoœci poœwiêconej pamiêci Jana Paw³a II.
Na Placu Papieskim, tym samym miejscu, w którym w
1999 roku Jan Pawe³ II spotka³ siê z mieszkañcami Sosnowca przysz³o siê modliæ kilkanaœcie tysiêcy osób. G³ównie o
rych³¹ beatyfikacjê Papie¿a – Polaka. Zebranych pob³ogos³awi³ biskup Adam Œmigielski. Przybyli tak¿e przedstawicie
w³adz Sosnowca, nie zabrak³o prezydenta Kazimierza Górskiego.
Plac Papieski staje siê tradycyjnym miejscem modlitw.
Szczególnie od ubieg³ego roku, od kiedy stoi w tym miejscu
pomnik Papie¿a. Docelowo ma tu te¿ powstaæ scena, która
stanie siê centrum wydarzeñ kulturalnych i liturgicznych
zwi¹zanych z osob¹ Papie¿a.
– Ojcze œw. Janie Pawle II, wierzymy, ¿e jesteœ teraz z nami i spogl¹dasz z Domu Ojca na nasz¹ diecezjê. I jej b³ogos³awisz – mówi³ biskup Adam Œmigielski.
Nie oby³o siê bez „Barki”, ukochanej piosenki Jana Paw³a II.
– To by³ œwiêty cz³owiek, drugiego takiego ju¿ nie bêdzie
– mówi³a podczas uroczystoœci wzruszona pani Zofia. (MN)

s¹ kiepscy politycy, nie tylko w
Polsce s¹ awantury i dziennikarze, którzy podkrêcaj¹ atmosferê zamiast j¹ opisywaæ. O wiêkszoœci polityków nie mia³ dobrego zdania – mówi pan Krzysztof.
Pieni¹dze by³y dla niego nieistotne. Uwa¿a³, ¿e trzeba innym,
s³abszym pomagaæ. Na ka¿dym
kroku wychodzi³a jego lewicowa
wra¿liwoœæ. Twierdzi³, ¿e trzeba
byæ uœmiechniêtym i sympatycznym i, co najwa¿niejsze, trzeba z ludŸmi rozmawiaæ.
Tekst i foto:
MAGDALENA PUDO
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i Hiszpanii

Woda przydatna do kąpieli, rekreacji i sportów wodnych

K¹piel bez strachu?
Jakie badania?

Magdalena Pudo

Badania bakteriologiczne polegają na ustaleniu ilości bakterii grupy coli, liczby paciorkowców kałowych, bakterii z rodzaju Salmonella.
Podczas badań fizykochemicznych sprawdzana jest barwa i
odczyn wody, zapach w temperaturze 20-25 stopni C., procent nasycenia tlenem, zawartość azotu,
arsenu, chromu, fosforu, ołowiu,
rtęci i in.

W

ojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Katowicach
przebada³a wodê w sosnowieckich k¹pieliskach. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Zdrowia Pañstwowa Inspekcja Sanitarna
powinna w tzw. sezonie letnim, czyli od
pocz¹tku kwietnia do koñca wrzeœnia, prowadziæ kontrole sanitarne zbiorników i odcinków rzek wykorzystywanych do k¹pieli. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu pierwsz¹ kontrolê
wykona ju¿ 17 kwietnia.
Gdzie w poprzednim sezonie mogliœmy k¹paæ siê bez obaw o w³asne zdrowie?
Stawiki przy ul. Kresowej, Bagry przy ul.
Naftowej i Balaton przy ul. Wileñskiej by³y czyste.
Bogdan Czapla, kierownik sekcji higieny wody z Wojewódzkiej Stacji Sani-

tarno–Epidemiologicznej w Katowicach
informowa³ nas w ubieg³ym roku, ¿e badania bakteriologiczne i fizykochemiczne
nie wykaza³y zagro¿eñ.

Badania wody
Woda przeznaczona do k¹pieli letnich i
sportów wodnych musi byæ odpowiednio
przeŸroczysta. Nie mo¿e byæ ani ska¿ona
detergentami, ani siê pieniæ.
Badania na obecnoœæ bakterii (grupy
coli, salmonelli) przeprowadza siê w laboratorium. PrzeŸroczystoœæ, mêtnoœæ, zasadowoœæ i temperaturê wody Sanepid
sprawdza na miejscu.
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu próbki wody do analizy pobiera co dwa tygodnie. W ubieg³ym
roku stan wody w k¹pieliskach nie budzi³
zastrze¿eñ.

Jak bêdzie w tym sezonie? Pierwsze
próbki wody w Stawikach, Bagrach i Balatonie zostan¹ pobrane 17 kwietnia. Na
wyniki bêdzie trzeba poczekaæ tydzieñ. O
stanie czystoœci zbiorników wodnych w
Sosnowcu bêdziemy informowaæ w kolejnych numerach „Kuriera Miejskiego”.

Dobra woda z kranu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu co tydzieñ monitorujê te¿ wodê doprowadzan¹ do naszych domów. Jest ona pobierana w 26 miejscach
w Sosnowcu, a nastêpnie badana w Bêdzinie i D¹browie Górniczej.
– Próbki pobieramy w 4 sta³ych punktach przy ul. Kresowej, Prusa, Braci Mieroszewskich i Zapolskiej. Pozosta³e zmieniamy co miesi¹c. Stan wody w sieci wodoci¹gowej jest dobry, nadaje siê ona do

ozpocz¹³ siê „Miesi¹c Kultury Ekologicznej” w
Szkole Podstawowej nr 18. Najm³odsi z sosnowieckich podstawówek wezm¹ udzia³ w konkursach
zorganizowanych z tej okazji.
– Chcemy, by dzieciaki mog³y siê realizowaæ na
wielu p³aszczyznach i by ka¿dy z nich móg³ odnieœæ
sukces – mówi Edyta Uchnast, nauczycielka i organizatorka z Szkolnego Klubu Przygody.
To w³aœnie dla nich przygotowano konkursy: recytatorski, plastyczny, wiedzy, piêknego czytania. Wszystkie oczywiœcie zwi¹zane ze œwiatem przyrody.
– Pragniemy zainteresowaæ dzieci œrodowiskiem
naturalnym oraz rozwin¹æ ich wyobraŸniê i wra¿liwoœæ
– mówi Magdalena Zacharow ze Szkolnego Klubu
Przygody.
– Jeœli przy tym uda nam siê zainspirowaæ dzieci i
ich rodziny do podejmowania dzia³añ proekologicznych, bêdziemy naprawdê zadowolone – dodaje pani Edyta.

MAGDALENA PUDO

Pobiegną po zieloną gałązkę

Ale wkoło jest zielono…

R

spo¿ycia – zapewnia Teresa Pochwalska,
kierownik sekcji higieny komunalnej w
PSSE w Sosnowcu.
Mieszkañcy rzadko skar¿¹ siê na jej jakoœæ. Dzwoni¹ wtedy, gdy z kranu p³ynie
brunatna ciecz i maj¹ w¹tpliwoœci, czy nadaje siê ona do u¿ytku.
– Najczêœciej jej ciemny kolor wynika
z awarii b¹dŸ stanu technicznego sieci.
Niestety rury doprowadzaj¹ce wodê do
mieszkañ s¹ czêsto stare. Przep³yw wody
w ró¿nych kierunkach i pod ciœnieniem
mo¿e wymywaæ zardzewia³e elementy.
Wtedy wzrasta poziom zawartoœci ¿elaza
w wodzie i zmienia siê jej kolor oraz mêtnoœæ. Na szczêœcie zdarza siê to rzadko –
dodaje Teresa Pochwalska.
W ubieg³ym roku na 17 skarg, tylko w
trzech wypadkach potwierdzi³y siê obawy
mieszkañców, co do czystoœci wody.
– Z roku na rok zastrze¿eñ jest coraz
mniej, bo wodoci¹gi s¹ stopniowo wymieniane – mówi pani Teresa.
Co roku Rejonowe Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Sosnowcu instaluje oko³o 20 km nowych rur. W ostatnich latach usuniêto 90 km starych wodoci¹gów najbardziej zanieczyszczonych. Do
wymiany pozosta³o jeszcze ponad 250
km.

To pi¹ta edycja tego przedsiêwziêcia które, jak potwierdzaj¹ nauczycielki, wros³a ju¿ w tradycjê placówki. Na happeningu „My wœród zieleni-zieleñ wœród
nas”, który odbêdzie siê 25 kwietnia, zaproszeni goœcie,
uczniowie, laureaci konkursów i pedagodzy posadz¹
wokó³ szko³y drzewa. Nie zabraknie te¿ spotkania z leœnikiem i wyjazdowej wycieczki ekologiczno-krajoznawczej. Prace plastyczne nades³ane na konkurs plastyczny
pod has³em „Wszystkim weso³o, gdy zielono woko³o”,
bêdzie mo¿na obejrzeæ na wystawie w Urzêdzie Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej (oddzia³ dla dzieci i m³odzie¿y) oraz w SP nr 18.
Miesi¹c ekologiczny to tak¿e kolejne spotkanie z podopiecznymi Domu Seniora, z którymi Szkolny Klub Przygody od dwóch lat wspólnie sadzi „drzewka przyjaŸni”.
Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ Zespó³
Parków Krajobrazowych województwa œl¹skiego,
Zbigniew Jaskiernia, zastêpca prezydenta oraz „Kurier Miejski”. (mp)

U

czniowie trzecich klas szkó³ podstawowych zmierz¹ siê
w dwuetapowym II Miêdzyszkolnym Turnieju Ekologicznym (18 i 28 kwietnia) zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 29. Konkurs ma podnieœæ poziom wiedzy ekologicznej najm³odszych i zachêciæ ich do dzia³añ na rzecz œrodowiska w najbli¿szym otoczeniu. Uczniowie sprawdz¹ swoje
umiejêtnoœci, przekonaj¹ siê czy znaj¹ podstawowe pojêcia z
zakresu ekologii i sozologii, czy rozpoznaj¹ pospolite gatunki
roœlin. Uczestnicy turnieju „Bieg po zielon¹ ga³¹zkê” otrzymaj¹ atrakcyjne upominki ufundowane przez Wydzia³
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu, fundacje ekologiczne oraz wydawnictwa pedagogiczne.
To nie koniec. W dniach 16-20 kwietnia w SP 29 mali ekolodzy spotkaj¹ siê z pracownikiem Nadleœnictwa Maczki, wezm¹ udzia³ w przedstawieniu ekologicznym „¯ywa lekcja przyrody”, miêdzyszkolnym turnieju ekologicznym, kiermaszu owoców i soków owocowych oraz konkursie plastycznym. Wszystko
w ramach Tygodnia Obchodów Dnia Ziemi. (map)

Z

espó³ Szkó³ Ekonomicznych w Sosnowcu w
tym roku szkolnym realizuje projekt „4R – w gospodarowaniu odpadami” w ramach
akcji Socrates Comenius. I
w³aœnie przy tej okazji od 19 do
24 marca ZSE by³a organizatorem kolejnego spotkania partnerów uczestnicz¹cych w projekcie. Z wizyt¹ w Sosnowcu pojawili siê przedstawiciele z
Rumunii i Hiszpanii. 8 nauczycieli oraz 13 uczniów przyjecha³o, by dyskutowaæ o ochronie
œrodowiska naturalnego. Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w proekologicznych zajêciach na terenie szko³y (m.in. w
wyk³adzie prof. St. Zem³y z
Wy¿szej Szko³y Ekologii). Spotkali siê tak¿e z w³adzami miasta
i przedstawicielami Kuratorium
Oœwiaty. Nie zabrak³o czasu na
poznanie naszego regionu, czy
zwiedzanie Krakowa, Wadowic
i Oœwiêcimia.
21 marca uczestnicy programu pojawili siê na specjalnym
pokazie mody ekologicznej. Zapoznali siê te¿ z polskimi zwyczajami wielkanocnymi, obejrzeli przestawienie o tematyce
ekologicznej pt. „W królestwie
Króla Œmieciucha” przygotowane przez szkolne Ko³o Teatralne.
Podsumowaniem spotkania
by³a prezentacja produktów
koñcowych szkolnych dzia³añ:
kalendarzy, p³yt kompaktowych, ulotek, rozk³adów zajêæ,
hymnu ekologicznego oraz kroniki, rysunków i fotografii dokumentuj¹cych dzia³ania zwi¹zane
z gospodark¹ odpadami. Wœród
wa¿nych owoców spotkania powsta³ przewodnik po miejscach
„przyjaznych œrodowisku’’ oraz
„ksiêgi pomys³ów’’ na zagospodarowanie terenów poprzemys³owych.
W sk³ad grupy partnerskiej
wchodz¹: Colegiul Tehnic Energetic (Ramnica Valceu – Rumunia) – koordynator projektu,
College Francais de Bilbao (Derio – Hiszpania), I.E.S. Politecnico Jesus Marin (Malaga – Hiszpania) oraz Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych (Sosnowiec –
Polska).
Projekt „4R w gospodarowaniu odpadami” (Reutylizacja, Redukcja zanieczyszczeñ,
Recykling, Reagowanie) ma uœwiadomiæ uczniom, nauczycielom, rodzicom i spo³ecznoœciom lokalnym powagê zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska i gospodarowaniem
odpadami. (U)

Kurier Miejski
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Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Sosnowcu Spó³ka Akcyjna
og³asza zweryfikowane przez Prezydenta Sosnowca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowym odprowadzania œcieków
Taryfy wchodz¹ w ¿ycie w trybie art. 24ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858). Taryfy obowi¹zuj¹ na terenie Gminy
Sosnowiec od 1 maja 2007r. do 30 kwietnia 2008r.
1. Informacje ogólne
Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Sosnowcu Spó³ka Akcyjna przedstawia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków, w tym ceny i stawki
op³at abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Sosnowiec
w okresie od dnia 01 maja 2007 do 30 kwietnia 2008r. Taryfy okreœlaj¹ tak¿e warunki ich stosowania.
Taryfy zosta³y przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków z póŸniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustaw¹ oraz Rozporz¹dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006r. w sprawie okreœlenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków, zwanego dalej Rozporz¹dzeniem.
Wszelkie okreœlenia odnosz¹ce siê do struktur taryfowych, rodzajów
taryf i metodologii niezbêdnych przychodów, u¿yte w tekœcie pochodz¹ z tej Ustawy lub Rozporz¹dzenia.
Taryfowe ceny i stawki op³at dotycz¹ wszystkich odbiorców us³ug z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków, œwiadczonych przez Rejonowe Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Sosnowcu Spó³ka Akcyjna, z wy³¹czeniem odbiorców hurtowych i dostarczaj¹cych nieczystoœci p³ynne z
terenów nie skanalizowanych.
2. Rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci
Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Sosnowcu Spó³ka Akcyjna prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj¹ Zarz¹du Gminy Sosnowiec Nr
1/2002 z dnia 16 paŸdziernika 2002 roku, zaktualizowanego Decyzj¹ Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 1/2006 z dnia 27 lipca 2006r.
Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zapewnienia ci¹g³oœci dostaw
i odpowiedniej jakoœci wody oraz niezawodnego odprowadzania œcieków maj¹c na uwadze ochronê interesów odbiorców us³ug oraz wymagania ochrony œrodowiska, a tak¿e optymalizacjê kosztów.
Przedmiotem dzia³ania Przedsiêbiorstwa w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków jest:
– rozprowadzanie wody (PKD 41.00.B),
– odprowadzanie œcieków (PKD 90.00.D).
Przedsiêbiorstwo nie posiada swoich ujêæ wody. Jedynym dostawc¹ wody na podstawie zawartej umowy jest Górnoœl¹skie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów w Katowicach Spó³ka Akcyjna. Op³aty za zakup wody stanowi¹ oko³o 52,8% kosztów dotycz¹cych zaopatrzenia
w wodê. Przedsiêbiorstwo posiada ponad 570 km sieci wodoci¹gowych i ponad 360 km sieci kanalizacyjnych oraz w³asne oczyszczalnie: Radocha II, Zagórze, Por¹bka, Kazimierz.
Na terenie Gminy Sosnowiec z us³ug wodoci¹gowych korzysta
100% ludnoœci, natomiast z us³ug kanalizacyjnych ok. 72%.
Lokalny rynek odbiorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
charakteryzuje siê sta³ym, chocia¿ nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym dwuprocentowym spadku iloœci poboru
wody i dwuprocentowym spadku iloœci dostarczanych œcieków.
Nieruchomoœci przy³¹czone do sieci Przedsiêbiorstwa w 99,5 %
zosta³y wyposa¿one w wodomierze g³ówne. Pozosta³e brakuj¹ce wodomierze g³ówne instalowane s¹ na bie¿¹co w miarê mo¿liwoœci technicznych.
Na terenie Gminy Sosnowiec zamontowane s¹ cztery urz¹dzenia
pomiarowe do wskazañ iloœci dostarczonych œcieków.
3. Taryfowe grupy odbiorców us³ug
Uwzglêdniaj¹c sposób korzystania z urz¹dzeñ wodoci¹gowo – kanalizacyjnych, a tak¿e koszty zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
œcieków, tj.: koszy eksploatacyjne, koszty budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowo – kanalizacyjnych, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków wy³oniono jedn¹ podstawow¹ grupê taryfow¹ odbiorców us³ug. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi s¹ gospodarstwa domowe, jak i odbiorców
przemys³owych, a tak¿e pozosta³ych. Woda na cele przeciwpo¿arowe jest rozliczana na podstawie trójstronnej umowy Urzêdu Miasta,
Stra¿y Po¿arnej, RPWiK Sosnowiec S.A. wed³ug stawek j.n.
4. Rodzaje i wysokoœæ cen i stawek op³at
W rozliczeniach z odbiorcami us³ug, o których mowa w pkt 3,
obowi¹zuj¹ taryfy jednolite.
Przy rozliczeniach za dostarczon¹ wodê dla odbiorców us³ug obowi¹zuje taryfa wielocz³onowa sk³adaj¹ca siê:
z ceny wyra¿onej w z³otych za m3 dostarczanej wody, stawki op³aty abonamentowej niezale¿nej od iloœci dostarczanej wody – p³aconej bez wzglêdu na rozmiary dokonanego poboru wody lub te¿ jego ca³kowitego braku, wyra¿anej w z³otych za miesi¹c lub kwarta³ na
ka¿dy punkt.
Stawka op³aty abonamentowej opracowana jest na podstawie kosztów:

a) odczytu wodomierza,
b) rozliczenia nale¿noœci.
Rozró¿niamy nastêpuj¹ce op³aty abonamentowe:
- za punkt opomiarowany wodomierzem g³ównym w rozliczeniu
miesiêcznym lub kwartalnym z odbiorcami rozliczanymi wed³ug jego wskazañ,
- za punkt z podwodomierzem s³u¿¹cym opomiarowaniu wody
bezpowrotnie zu¿ytej lub podwodomierzem do ogrodu. Podwodomierz jest montowany na koszt odbiorcy w miejscu uzgodnionym z
RPWiK Sosnowiec S.A.,
- za punkt z podwodomierzem zamontowanym zgodnie z art. 6
ust. 6 Ustawy, gdzie wystêpuje jednoczesne rozliczenie z RPWiK Sosnowiec S.A. z wodomierza g³ównego zamontowanego na granicy
w³asnoœci przedsiêbiorstwa,
- za punkt z podwodomierzem s³u¿¹cym opomiarowaniu wody
gdzie wystêpuje jednoczesne rozliczenie z RPWiK Sosnowiec S.A. z
wodomierza g³ównego zamontowanego na granicy w³asnoœci przedsiêbiorstwa.
- za punkt rycza³towy naliczany wed³ug norm.
Tabela 1
Wysokoœæ cen i stawek op³at abonamentowych za zaopatrzenie
w wodê:
Lp.
1.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Taryfowa grupa
odbiorców
2.
Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług
Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług
Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług
Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług
Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

Wyszczególnienie

Cena / stawka
Netto

Jednostka miary

3.

4.

5.

1/ cena za
wodę

3,50

zł / m3

1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,73

1/ stawka opłaty
abonamentowej

9,13

1 / stawka opłaty
abonamentowej

20,59

1 / stawka opłaty
abonamentowej

3,52

Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

1 / stawka opłaty
abonamentowej

9,13

Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

1 / stawka opłaty
abonamentowej

9,13

zł /m-c/punkt ryczałtowy
zł / m-c/ za punkt
posiadający wodomierz
główny
zł /kwartał/za punkt
posiadający wodomierz
główny
zł / m-c/ za punkt
posiadający podwodomierz
do wody bezpowrotnie
zużytej/ogród
zł /m-c/za punkt
posiadający podwodomierz
art. 6 ust 6 ustawy
ozzwwizoś
zł /m-c/za punkt
posiadający podwodomierz

Przy rozliczeniach us³ug dla wszystkich odbiorców zwi¹zanych ze
zbiorowym odprowadzaniem œcieków ma zastosowanie taryfa wielocz³onowa sk³adaj¹ca siê z:
- ceny wyra¿onej w z³otych za m3 odprowadzonych œcieków na
podstawie wskazañ urz¹dzenia pomiarowego lub zu¿ycia wody okreœlonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿ycia wody,
- stawki op³aty abonamentowej stosowanej w przypadku odprowadzania œcieków przez odbiorcê posiadaj¹cego obce Ÿród³o wody
(nie z RPWiK Sosnowiec S.A.) wyra¿onej w z³/miesi¹c/punkt,
- stawki op³aty abonamentowej na punkt opomiarowany przep³ywomierzem.
Tabela 2
Wysokoœæ cen i stawek op³at za odprowadzone œcieki:
Lp.
1.
1.

2.

3.

Taryfowa grupa
odbiorców
2.
Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług
Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług
Gospodarstwa domowe
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

Wyszczególnienie

Cena / stawka
Netto

3.
1/ cena za
odprowadzone ścieki

4,28

1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,73

1 / stawka opłaty
abonamentowej

3,52

Jednostka
miary

4.

5.
zł / m

3

zł / m-c/za punkt
posiadający obce
źródło wody
zł / m-c/za
przepływomierz

Do cen i stawek op³at okreœlonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza
siê podatek od towarów i us³ug, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
5. Warunki rozliczeñ z uwzglêdnieniem wyposa¿enia nieruchomoœci w przyrz¹dy i urz¹dzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków prowadzone s¹ zgodnie z przepisami ustawy i rozporz¹dzeniem wymienionym w pkt 1 Taryfy.
O ile umowa zawarta z odbiorc¹ us³ug nie stanowi inaczej ³¹czna
op³ata za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie
œcieków pobierana jest za ka¿dy miesi¹c, w którym obowi¹zywa³a
umowa czyli by³y œwiadczone us³ugi.

W obiektach zlokalizowanych na terenie dzia³ania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo – kanalizacyjnego wyposa¿onych w wodomierze
g³ówne, iloœæ wody dostarczonej do nieruchomoœci ustala siê na podstawie ich wskazañ.
W przypadku braku wodomierza g³ównego iloœæ wody okreœla siê
na podstawie norm zu¿ycia wody zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.01.2002r. (Dz. U. 8 poz. 70 z
31.01.2002r.).
W przypadku rozliczania z wodomierza g³ównego kilku odbiorców (np. wymienniki, hydrofor) op³ata abonamentowa na wodomierz g³ówny rozliczana jest procentowo do iloœci odbiorców korzystaj¹cych z tego wodomierza.
W sytuacji gdy ma zastosowanie art. 6 ust. 6 Ustawy tzw. wielolokalówka przedsiêbiorstwo rozlicza odbiorcê z wodomierza g³ównego oraz z podwodomierzy w lokalach. Rozliczenie ró¿nicy wskazañ
podwodomierzy i wodomierzy g³ównych nale¿y do w³aœciciela zarz¹dcy budynku wielolokalowego (art. 26 ust. 3 Ustawy).
Op³ata abonamentowa podlega wp³acie tak¿e w przypadku braku
poboru wody lub odprowadzania œcieków. Odbiorca us³ug dokonuje
zap³aty za dostarczon¹ wodê i odprowadzone œcieki na warunkach i
w terminach okreœlonych w umowie.
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne obci¹¿a Gminê na
podstawie cen i op³at abonamentowych wg zawartej umowy za wodê zu¿yt¹ na cele przeciwpo¿arowe (art. 22 ust. 2 Ustawy).
Iloœæ œcieków w obiektach wyposa¿onych w urz¹dzenie pomiarowe ustala siê w oparciu o ich wskazania.
W przypadkach braku wyposa¿enia obiektów w urz¹dzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców us³ug przedsiêbiorstwa w tym zakresie) – iloœæ dostarczonych œcieków, zgodnie z art.
27, ust. 5 Ustawy, ustala siê jako równ¹ iloœci wody pobranej.
W rozliczeniach iloœci odprowadzonych œcieków iloœæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹czenie w przypadkach, gdy
wielkoœæ jej zu¿ycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug po spe³nieniu warunków technicznych (np. woda do podlewania ogrodu) wydanych
przez Spó³kê.
W przypadku niesprawnoœci wodomierza g³ównego, je¿eli umowa
nie stanowi inaczej, iloœæ pobranej wody ustala siê na podstawie œredniego zu¿ycia wody w okresie 3 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoœci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿liwe na podstawie œredniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego lub iloczynu œrednio-miesiêcznego zu¿ycia wody w roku ubieg³ym i liczby
miesiêcy niesprawnoœci wodomierza.
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo – kanalizacyjne na wniosek odbiorcy us³ug dokonuje sprawdzenia prawid³owoœci dzia³ania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawnoœci, wnioskodawca ponosi koszty ekspertyzy.
6. Standardy jakoœciowe us³ug, wp³yw ustalonych taryf na ich
poprawê
W zakresie jakoœci œwiadczonych us³ug Przedsiêbiorstwo realizuje zadania okreœlone:
- w zezwoleniu wydanym na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzanie œcieków, regulaminie dostarczania wody i odprowadzania œcieków, obowi¹zuj¹cym na terenie Gminy Sosnowiec, umowach z poszczególnymi odbiorcami us³ug wodoci¹gowo–kanalizacyjnych, przepisach, prawnych dotycz¹cych ochrony œrodowiska i ustalaj¹cych wymagania
dotycz¹ce jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi, w tym
wymagañ bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
Dzia³ania zwi¹zane ze spe³nieniem wymagañ jakoœciowych maj¹
swoje pokrycie w Taryfie. W wiêkszoœci s¹ to koszty eksploatacji i
utrzymania urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, a tak¿e ich modernizacji.
Analiza jakoœci wody prowadzona jest na bie¿¹co oraz dorywczo
w nag³ych przypadkach (awariach), na zlecenie spó³ki.
W celu poprawienia jakoœci wody Spó³ka dokonuje bie¿¹cych p³ukañ sieci wodoci¹gowej. W rejonach, gdzie notowano najczêœciej zabrudzenia siê b¹dŸ problemy z ciœnieniem zlecono p³ukanie sieci wodoci¹gowej metod¹ hydropneumatyczn¹ w celu usuniêcia z rur osadów miêkkich.
Bie¿¹ce analizy zawartoœci zanieczyszczeñ w œciekach prowadzone s¹ przez organizacyjnie wydzielone w tym celu laboratorium w³asne wyposa¿one w wymagany sprzêt.
Wysoka jakoœæ obs³ugi klientów realizowana jest poprzez wprowadzenie zadaniowego czasu pracy odczytywaczy (mo¿liwoœæ ruchomych godzin pracy) i pracê Biura Obs³ugi Klienta, które jest czynne
w poniedzia³ki w godzinach 7.00 – 17.00, wtorek-pi¹tek 7.00 – 15.00
Zbiorowe zaopatrzenie w wodê dokonywane jest dla wszystkich
odbiorców us³ug w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to dostawy wody do budynków jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz budynków u¿ytecznoœci publicznej, przeznaczonych na cele us³ugowo – handlowe i odbiorców przemys³owych.
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Teatr Zagłębia, ul.
Teatralna 4

Sekr. tel./fax 032/266-07-91, centrala tel.
032/266-04-94, e-mail: bow@teatrzaglebia.pl;
strona internetowa: www.teatrzaglebia.pl
17 godz. 10.00 Z. Stryj "Draka w tropikach
ptaka i s³onika"
Teatr z Zabrza godz. 10.00 wg F. H. Burnett
" Tajemniczy ogród" Teatr w Zabrzu
18 godz. 10.00 Molier "Œwiêtoszek"
19 godz. 10.00 Molier "Œwiêtoszek"
20 godz. 18.00 J.Chapman, L.Lloyd "Biznes"
21 godz. 18.00 Woody Allen "Bóg" abon. wa¿ne
22 godz. 18.00 Woody Allen "Bóg" abon. wa¿ne
24 godz. 10.00 i 12.00 B. Rosiek "Pamiêtnik
narkomanki"
25 godz. 10.00 St.Wyspiañski "Wyzwolenie"
26 godz. 10.00 wg F. H. Burnett " Tajemniczy
ogród"
27 godz. 18.00 J.Chapman, L.Lloyd "Biznes"
28 godz. 18.00 R.Cooney, J.Chapman
"Podwójna rezerwacja" Teatr Nowy z Zabrza
29 godz. 18.00 R.Cooney, J.Chapman
"Podwójna rezerwacja" Teatr Nowy z Zabrza
Dla naszych Czytelników mamy do wygrania
2 zaproszenia na spektakle w dniach:
1 podwójne na spektakl w sobotê 21 godz.
18.00 Woody Allen "Bóg"
1 podwójne na spektakl w niedzielê 22 godz.
18.00 Woody Allen "Bóg"
UWAGA ZMIANA!!!!
Pierwsze 2 osoby, które przyjd¹ do Kasy Teatru (czynna: wtorek, œroda, czwartek 12.0017.00, pi¹tek, sobota, niedziela 16.00-18.00)
z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 4/2007 otrzymaj¹ bilety. Warunkiem
odebrania biletu jest zap³acenie za 1 podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 z³. Zgodnie z regulaminem TEATRU ZAG£ÊBIA jedna osoba mo¿e wygraæ bilet tylko 1 raz w roku. Dotyczy to równie¿ biletów do Teatru
wygrywanych w konkursach z innych mediów
(prasa, radio).
Jedna osoba mo¿e wzi¹æ udzia³ tylko w jednym konkursie „ŒWIATA KSI¥¯KI”, Kina
Helios, Teatru Zag³êbia, itp.

Sosnowieckie Centrum Sztuki
- Zamek - Sielecki,
ul. Zamkowa 2
tel. 032 296-30-27

WYSTAWY:
do 22. 04. - Wystawa historyczna: “Wielkie
Damy Polskiego Renesansu”.
do 22. 04. - Wystawa malarstwa Andrzeja
Tobisa i Jakuba Adamka pt. "Ludzie, zwierzêta,
architektura".
WYK£ADY:
17. 04. godz. 11.00 - wyk³ad dla szkó³ z
historii sztuki: ”Alfons Mucha – tryumf
secesji”. Prowadzenie Ma³gorzata MalinowskaKlimek, historyk sztuki (wstêp wolny).
Prosimy o telefoniczne zg³aszanie grup do
16.04. pod numerem telefonu: 296-30-27.
17. 04. godz. 17.00 - wyk³ad z historii sztuki:
”Alfons Mucha – tryumf secesji”. Prowadzenie
Ma³gorzata Malinowska-Klimek, historyk sztuki
(wstêp wolny).

C O

G D Z I E

18.04. godz. 17.00 - wyk³ad z historii filozofii:
”Wartoœæ zerowa w estetyce”. Prowadzenie
Monika Pawlas, historyk filozofii (wstêp
wolny)..
JUBILEUSZ 15-Lecia istnienia GALERII
"Extravagance"
26.04. godz. 18.00 - Wernisa¿ wystawy
"WSZYSCY NASI PRZYJACIELE" (wstêp wolny)
27.04. godz. 18.00 - Koncert RENATY
PRZEMYK "The best of..." bilet wstêpu 25 z³.
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE:
Prowadzone przez dziennikarzy: Teresê
Szczepanek oraz Macieja W¹sowicza.
WARSZTATY PLASTYCZNE:
Wtorki i czwartki w godz. 16.00 - 17.00.
Prowadzi: Monika Pawlas.

MIEJSKI KLUB
im. JANA
KIEPURY
ul. Będzińska 6,
tel. 032 291-39-48

16. 04. godz. 18.00 - ŒL¥SKA ORKIESTRA
KAMERALNA, MASSIMILIANO CALDI –
dyrygent, TYTUS WOJNOWICZ – obój. W
programie: Arcangelo Corelli - Concerto grosso D-dur op. 6 nr 1, Jean-Marie Leclair - koncert obojowy C-dur op. 7 nr 3, Georg Friedrich Händel - Concerto grosso g-moll op. 6 nr
6, Johann Gottlieb Graun - koncert na obój cmoll, Sergio Calligaris - Toccata, adagio i fuga
na orkiestrê smyczkow¹ op. 36. Bilety w cenie
15 z³.
19.04. godz.10.00 - Eliminacje integracyjne IV
EUROPEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIÊCEJ pod dyr.
art. JACKA CYGANA
21.04. godz.17.00 - Koncert „MUZYCZNE
PARTY”, wyk. GRA¯YNA SACEWICZ (solistka Teatru Wielkiego w Warszawie), BOGNA
HA£ACZ – fortepian. W programie: wielkie
przeboje œwiatowych musicali oraz niezapomniane piosenki sprzed lat. Bilety w cenie 10
z³.
23.04. godz.19.00 - Koncert fiñskiego zespo³u
„EWA KAARELA SWING BAND”. Bilety w
cenie 10 z³.
23 i 24. 04. - XIV FESTIWAL PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ.
25.04. - VII PRZEGL¥D POETYCKIEJ
TWÓRCZOŒCI PRZEDSZKOLAKÓW.
Serdecznie zapraszamy, zastrzegaj¹c sobie
prawo zmiany programu, o czym ka¿dorazowo poinformujemy na stronie internetowej
www.kiepura.pl.
Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie: 032/291 39 48 lub poczt¹ e-mailow¹:
klub@kiepura.pl

MUZEUM
W SOSNOWCU,
ul. Chemiczna 12,
tel. 032 363-16-70

Zapraszamy w godzinach:
wtorek - sobota 10.00-17.00 niedz. 12.00-17.00
WYSTAWA STA£A:
„Polskie szk³o wspó³czesne”
WYSTAWY CZASOWE
„Biblia Ksiêg¹ ksi¹g” (czynna od 21 kwietnia
do 3 maja) - trzecia wystawa przygotowana

Kurier Miejski

K I E D Y

przez Wspólnotê Koœcio³ów Chrystusowych w
ramach ekumenicznych obchodów sosnowieckiego „Dnia Biblii”. Wœród zaprezentowanych
obiektów na uwagê zas³uguj¹ m.in.: Biblia d’oro, XVII-wieczne wydanie Biblii ksiêdza Jakuba Wujka, faximile kodeksu watykañskiego oraz
leningradzkiego.
LEKCJE MUZEALNE
Z cyklu „Œladami przesz³oœci Sosnowca” (dla
grup zorganizowanych)
20.04. godz. 10.00 „Najstarsze zabytki Sosnowca” - Ilona Gajda, historyk sztuki.
27.04. godz. 10.00 „Sosnowiec na starej fotografii” - Micha³ Wêcel, historyk.

Miejski Klub „Maczki”,
ul. Krakowska 26,
tel. 032 294-81-28

20. 04. godz. 16.00 - Turniej Szachowy dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
24. 04. godz. 12.00 - „Wiosna, wiosna, ach to
Ty…” - Konkurs recytatorski dla klas I-III szko³y podstawowej. Impreza wspó³organizowana z
fili¹ nr 13 MBP.
Zajêcia sta³e:
- Warsztaty plastyczne godz. 16.00 – 20.00: poniedzia³ki – rysunek, malarstwo, rzeŸba;
œrody i czwartki – wikliniarstwo.
- Nauka gry na instrumentach muzycznych
15.00 – 20.00: od poniedzia³ku do czwartku
- gitara, keyboard.
- Zajêcia sportowe godz. 14.00 – 18.00: od poniedzia³ku do pi¹tku.

Miejska Biblioteka
Publiczna
im. G. Daniłowskiego

16. 04. godz. 9.30 Filia nr 19, Milowice, ul.
K.K. Baczyñskiego 12, tel. 032 297-91-41
- Zwierzêta Antarktydy – spotkanie z nowego
cyklu edukacyjnego Kraina œniegu i Eskimosów
przybli¿aj¹cego wiedzê o ¿yciu w „œnie¿nej krainie”, adresowany do przedszkolaków.
Kolejne zajêcia:17, 18, 19. 04 – godz. 9.30.
18. 04. godz. 10.00 Filia nr 15, Mec, ul. Kisielewskiego 9a, tel. 032 263-31-78
- Ekologiczny poradnik m³odego konsumenta,
czyli jak ratowaæ œrodowisko – zajêcia edukacyjne z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ziemi.
Kolejne spotkanie: 24, 25.03 – godz.10.00.
godz. 18.00 Biblioteka G³ówna, ul. Zegad³owicza 2/1, tel. 032 266-64-72
- Polska sztuka plakatu – wyk³ad Moniki Starowicz-Chmielewskiej, asystentki z Pracowni Plakatu ASP w Katowicach.
19. 04. godz. 10.00 i 11.30 Oddzia³ dla Dzieci
i M³odzie¿y, ul. Parkowa 1a, tel. 032 266-34-96
- Wszystko o... Niemcy - zajêcia edukacyjne o
tematyce europejskiej prowadzone przez konsultanta Europa Direct skierowane do m³odzie¿y gimnazjalnej.
godz. 11.00 Filia nr 20, Stary Sosnowiec, ul.
Pi³sudskiego 27, tel. 032 263-11-77
- Spotkanie autorskie z W³adys³awem Œliwoniem - poet¹ zag³êbiowskim.
20. 04. godz. 9.00 Filia nr 15, Mec, ul. Kisielewskiego 9a, tel. 032 263-31-78
- Ziemia krzyczy spod œmieci: ratujcie mnie
dzieci! – konkurs plastyczny z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ziemi adresowany do najm³odszych czytelników.

24. 04. godz. 9.00 godz. 10.00 Filia nr 11,
Ostrowy, ul. K. I. Ga³czyñskiego 38, tel. 032
296-92-07
- Ekologia w Bibliotece – konkurs wiedzy z zakresu ochrony œrodowiska w ramach obchodów
Miêdzynarodowego Dnia Ziemi.
godz. 17.00 Filia nr 1, Œrodula, ul Kossaka 23,
tel. 032 294-20-72
- Malarstwo i rzeŸba – wernisa¿ amatorskich
prac plastycznych Damiana Wiœniewskiego.
26. 04. godz. 17.00 Filia nr 17, Pogoñ, ul. Bêdziñska 22-24, tel. 032 291-00-71
- Spotkanie literackie z Leszkiem Wierzchowskim, autorem kilkunastu tysiêcy fraszek,
cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich.

KINO HELIOS
ul. Modrzejowska 32b,

http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14, email: sosnowiec@heliosnet.pl
REPERTUAR WA¯NY 13.04. – 19.04.2007
PREMIERY: „KTOŒ CA£KIEM OBCY” prod.
USA, od 15 lat: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00. „STEFAN MALUTKI” (dubbing)
prod. Argentyna/Hiszpania, bo: 9.15, 11.00,
12.45, 14.30, 16.30.
REPERTUAR POZOSTA£Y: „300” prod.
USA, od 15 lat: 16.15, 18.30, 20.45.
„NORBIT” prod. USA, od 12 lat: 11.00, 15.15,
19.30, 21.30. „TESTOSTERON” prod. Polska,
od 15 lat: 14.00, 18.15. „LABIRYNT FAUNA”
prod. USA/Hiszpania/Meksyk, od 15 lat:
13.00, 17.15, 20.30.
FILMY DLA DZIECI: „SPOSÓB NA
REKINA” (dubbing) prod. USA/Korea
Po³udniowa, bo: 9.30*, 11.00, 12.30.
* w sobotê (14 kwietnia) seans o godz. 9.00.
Dla naszych Czytelników mamy do wygrania 2
pojedyncze bilety do kina.
Pierwsze 2 osoby, które przyjd¹ do naszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 4 otrzymaj¹ darmowe
bilety. Bilety wa¿ne s¹ do 30.04. 2007 r.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany w planach imprez.

„Mała Galeria”

F

ilia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ulicy Kossaka (Pawilon) na Œroduli zaprezentowa³a wystawê prac Magdaleny Wierzchowskiej pod tytu³em „Magia barw”. Wernisa¿ wystawy odby³ siê 22 marca. Artystka jest
absolwentk¹ Uniwersytetu Œl¹skiego, wieloletnim nauczycielem jêzyka polskiego i wychowania plastycznego. Od wielu lat zajmuje siê malarstwem i rysunkiem. Prezentowane obrazy
powsta³y w latach 1981-2007. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 20 kwietnia br. Serdecznie zapraszamy. (U)

Sprostowanie

W

poprzednim numerze b³êdnie napisaliœmy, i¿
ARTUR PIÓRO mieszka w Katowicach.
M³ody p³ywak oczywiœcie trenuje i uczy siê
w Katowicach, natomiast na sta³e mieszka w
Sosnowcu. Zainteresowanych serdecznie przepraszamy. (red)

Kurier Miejski
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Z „Kurierem” po mieście

9 i 16 marca w Pałacu Shoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Medale i nagrody wręczali zastępcy prezydenta Sosnowca: Zbigniew Jaskiernia i Wilhelm Zych.

Donata i Bogusław BARTKOWSCY, Halina i Stanisław BĄCLEROWIE, Maria i Witold CZAPLOWIE, Anna i Stanisław
CZERNECCY, Bronisława i Józef CHAŁUDOWIE, Stanisława i Antoni DOBOSZOWIE, Henryka i Zdzisław
FILUSOWIE, Leokadia i Zdzisław GACKOWIE, Emilia i Józef HETMAŃCZYKOWIE, Halina i Władysław IMBOROWIE,
Jadwiga i Tadeusz JELONKIEWICZOWIE (60-lecie), Leokadia i Teofil JURKOWIE, Barbara i Bolesław
KACZMARCZYKOWIE, Eleonora i Tadeusz PAWLIKOWIE.

Janina i Zygmunt KALBARCZYKOWIE, Wanda i Mirosław KAŁUZIŃSCY, Leokadia i Czesław KMIECIKOWIE, Eugenia
i Ireneusz KONIECZNI, Romana i Ryszard KRAJEWSCY, Henryka i Ludomir KOZIEŁOWIE, Bronisława i Józef
KUBICCY, medale 60-lecia otrzymali: Wiktoria i Teodor FILIPCZAKOWIE, Antonina i Edward HOFELMAJEROWIE,
Anna i Antoni KAMIŃSCY, Krystyna i Stanisław MACHUROWIE, Marta i Józef MARCINKOWSCY, Helena i Stanisław
WAWEROWIE, Stanisława i Eugeniusz ZABIEGAŁOWIE.

Zdjęcia: Sebastian Wrona

Aniela i Marian KURKOWIE, Jadwiga i Bolesław KUSIOWIE, Stanisława i Stanisław LASAKOWIE, Otolia i Stefan
LORENCOWIE, Helena i Marian ŁABĘDZIOWIE, Zofia i Edward ŁUNIEWSCY, Irena i Mieczysław MALEC, Cecylia i
Józef MARCOWIE, Stanisława i Marian MARCOWIE, Stanisława i Władysław MAZUROWIE, Daniela i Wiesław
MIERZWOWIE, Maria i Bolesław MUCHA, Irena i Władysław NIROWIE, Helena i Witold NOWAKOWIE.

Daniela i Zdzisław NOWAKOWIE, Helena i Henryk NOWICCY, Helena i Zdzisław RYDLOWIE, Genowefa i Antoni
SKALMIERSCY, Stanisław i Marta SMAKOWIE, Marianna i Władysław STARKOWIE, Mirosława i Jerzy ŚLĘZAKOWIE,
Wanda i Adolf URBANOWIE, Władysława i Stanisław WALIGÓROWIE, Jadwiga i Bronisław WILCZEWSCY, Janina i
Ryszard WOJDOWIE, Janina i Zdzisław WOJTASIKOWIE, Krystyna i Zdzisław WYBRAŃSCY, Jadwiga i Bogusław ZYSKA.
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05. 03. – w Muzeum otwarto wystawê
„Tajemniczy œwiat fajek”. Ekspozycja prezentuje 180 fajek i akcesoriów fajczarskich pochodz¹cych z Muzeum Vysociny i Trebici. Dominuj¹ modele z pianki
morskiej, gliniane z glazur¹ i prostymi
malowid³ami, drewniane oraz z metalu.
Mo¿na równie¿ zobaczyæ wyroby chiñskie: fajki wodne wykonane ze szk³a, które s³u¿y³y do palenia opium, a tak¿e afrykañskie – z drewna, gliny, koœci i rogów
zwierzêcych oraz kolb kukurydzy. Patronat honorowy nad wystaw¹ obj¹³ Konsul
Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach dr Josef Byrtus oraz Prezydent
Miasta Sosnowca Kazimierz Górski.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 18 kwietnia.
06. 03. – zastêpca prezydenta miasta Zbigniew Jaskiernia oraz przedstawiciele
Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ uhonorowali awansem pozostaj¹cego w stanie
spoczynku podporucznika Józefa Hojdê.
Zas³u¿ony kombatant walk o niepodleg³oœæ kraju podczas II wojny œwiatowej zosta³ mianowany do stopnia porucznika.
07. 03. – w siedzibie Przedsiêbiorstwa
Budowlano-In¿ynieryjnego „Armex”
Sp. z o.o. odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki
prof. Antoniego Rosikonia pt. „O obrotach podpór i przêse³ mostu”. Publikacja
ukazuje siê w roku, w którym Profesor
obchodzi swoje setne urodziny.
07. 03. – w Belwederze 64 szko³om wrêczone zosta³y nagrody w konkursie
„Szko³a bez przemocy”. Konkurs zorganizowali wydawcy 16 dzienników regionalnych oraz Fundacja Grupy TP. Wœród
nagrodzonych znalaz³o siê Gimnazjum nr
6 im. J. Kochanowskiego z Klimontowa.
09. 03. – w Przedszkolu Miejskim nr
15 po raz trzeci odby³y siê warsztaty
plastyczne dla dzieci i nauczycieli sosnowieckich przedszkoli. Celem warsztatów jest promowanie m³odych
dzieciêcych talentów oraz przybli¿anie
nauczycielom nowych technik plastycznych.
09. 03. – w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 9 odby³ siê wieczorek
poetycko-muzyczny „Mi³oœæ w literaturze”. M³odzie¿ Szkolnego Ko³a Teatralnego przy muzyce jazzowej przenios³a
s³uchaczy w œwiat klasycznej poezji mi³osnej.
15. 03. – przy ul. Przechodniej pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 4 zastrzelonych partyzantów Zag³êbiowskiej Brygady GLPPS oraz pod pomnikiem „Ku czci kobiet walcz¹cych w szeregach AK”
z³o¿ono kwiaty. W obu uroczystoœciach
wziêli udzia³: zastêpca prezydenta Ryszard £ukawski, kombatanci, mieszkañcy miasta oraz m³odzie¿.
16. 03. – uczniowie klas II i III szkó³ ponadgimnazjalnych z Sosnowca, D¹browy Górniczej, Czeladzi i Bêdzina wziêli udzia³ w I Zag³êbiowskim Konkursie
Wiedzy Marketingowej. Organizatorem
konkursu by³o Centrum Nauki i Biznesu oddz. Sosnowiec, a patronat honorowy nad akcj¹ obj¹³ Œl¹ski Kurator Oœwiaty oraz zastêpca prezydenta Zbigniew Jaskiernia.
17. 03. – w Art. Cafe Muza wyst¹pi³ zespó³ „S¹siedzi”, który w swoim repertuarze posiada tradycyjne piosenki ¿eglarskie, jak i utwory folkowe. Swoj¹ inspiracjê czerpi¹ z utworów celtyckich,
francuskich oraz muzyki dawnej.

21. 03. – odby³o siê zebranie mieszkañców i VIII sesja Rady Dzielnicy „Po³udnie”. Tematem spotkania by³y sprawy
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
W sesji udzia³ wziêli przedstawiciele
w³adz miasta, stra¿y miejskiej i policji.
22. 03. – z okazji jubileuszu 60-lecia Zespo³u Szkó³ Specjalnych Nr 1 w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Zegad³owicza otwarto wernisa¿ wystawy z cyklu
„Uczeñ i Mistrz”.
22. 03. – w Szkole Podstawowej nr 6
im. Juliusza S³owackiego odby³ siê Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej
Brytanii. Laureatami zostali: Ma³gorzata Ryfka i Bartosz P³achta ze Szko³y
Podstawowej nr 20.
24. 03. – w Klubie im. J. Kiepury odby³y siê miejskie eliminacje do 52. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Do udzia³u w eliminacjach wojewódzkich wytypowano: Paulinê Milczanowsk¹ i £ukasza Stañczyka (VIII
LO), Alberta Pyœka (II LO) oraz Micha³a Sa³agê (Katolickie LO).
24. 03. – na III Ogólnopolskim Konkursie Pieœni Pasyjnej w Bydgoszczy sosnowiecki chór Salvatoris Amici pod dyrekcj¹ Jerzego Sojki wyœpiewa³ srebrny
dyplom.
26. 03. – w Miejskim Klubie im. J. Kiepury, w ramach Sosnowieckich Dni Kultury Francuskiej, odby³ siê spektakl
francuskojêzyczny pt. „En attendant
Godot” („Czekaj¹c na Godota”). Wyst¹pili: Bartosz Wasiak, Wirginia Trzaska, Agnieszka Nalepa, Joanna Krzysztofik i Agata Sad³o.
26. 03. – Zuzanna Olszewska, uczennica z kl. IV a Technikum Ekonomicznego Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych zosta³a laureatk¹ XX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Tytu³ laureata Olimpiady pozwala na uzyskanie indeksu na dowoln¹ uczelniê ekonomiczn¹ w kraju i
zwalnia z egzaminu teoretycznego.
27. 03. – Stowarzyszenie AKTYWNE
KOBIETY zmieni³o swoj¹ siedzibê, która
mieœci siê obecnie przy ul. 3 Maja 11. Telefon pozosta³ bez zmian: 032 266-12-72.
27. 03. – Przedszkole Miejskie nr 50
przy ul. Franciszkañskiej otrzyma³o Certyfikat Œl¹skiej Sieci Szkó³ Promuj¹cych
Zdrowie. W uroczystoœci udzia³ wziêli
m.in.: zastêpca prezydenta Zbigniew
Jaskiernia. Na ten sukces przedszkole
pracowa³o 3 lata.
27. 03. – odby³a siê 4. sesja M³odzie¿owej Rady Miasta Sosnowca. Po sesji
m³odzi radni wspólnie z prezydentem
Kazimierzem Górskim obejrzeli najnowsze inwestycje miejskie.
27. 03. – z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Teatru wrêczono Z³ote Maski woj.
œl¹skiego i opolskiego. Tegoroczn¹ laureatk¹ Z³otej Maski w kategorii rola ¿eñska zosta³a Ryszarda Bielicka-Celiñska z Teatru
Zag³êbia. Nagrodê im. Leny Starke przyznawan¹ przez katowicki oddzia³ ZASP-u
najlepszym aktorom otrzyma³ Wojciech
Leœniak, natomiast „Kreatona” - nagrodê
Towarzystwa Przyjació³ Teatru Zag³êbia
wrêczono Joannie Litwin-Widerze, obydwoje z sosnowieckiego Teatru.
29. 03. - swoje 101. urodziny obchodzi³a Pani REGINA PAJ¥K. Dostojnej
Jubilatce ¿yczenia i kwiaty z³o¿y³ m.in.
zastêpca prezydenta Zbigniew Jaskiernia. (U)
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HOROSKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) – Cokolwiek byś teraz zrobił, nie
licz na szybkie efekty. Wszystko musi swoje odczekać.
Czekając na ten moment, skup się na nadrabianiu zaległości, gdyż one mogą Ci skutecznie utrudnić życie. Pod
koniec kwietnia miła wiadomość.
BYK (20.04. – 20.05.) – Jeżeli natychmiast czegoś nie
zrobisz z wiadomym problemem, możesz się spodziewać nie lada kłopotów. Im szybciej zareagujesz, tym lepiej, więc nie odkładaj niczego na później. Sprawa jest
łatwa do rozwiązania.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Skoncentruj się bardziej na
swoich sprawach, a nie patrz na ręce przeciwnikom. Z
wad konkurencji nic Ci nie przyjdzie pożytecznego. Skup
się na swoich zaletach, bo to one przyniosą Ci zyski, nie
tylko materialne. Zbieraj na rower!
RAK (22.06. – 22.07.) – Uspokój swoje skołatane nerwy,
gdyż nic nie osiągniesz denerwując się już na starcie. Potrzebujesz teraz sporo spokoju, aby skupić się tylko na
swoich sprawach. Resztą się nie przejmuj, przynajmniej
na razie. Na wszystko przyjdzie czas.

Kurier Miejski
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Krzy¿ówka nr 4

L

itery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu dadz¹ rozwi¹zanie,
które prosimy przes³aæ wraz z
wyciêtym numerem krzy¿ówki,
pod adresem redakcji do 11 maja 2007 r. Wœród autorów poprawnych rozwi¹zañ rozlosowane
zostan¹ nagrody, które prosimy
odbieraæ osobiœcie w Redakcji.
Poziomo: 1 – nieboszczyk, 5 –
etui na rewolwer, 8 – element
nadmorskiego lub pustynnego
krajobrazu, 9 – sielanka, 10 – najstarszy w rodzinie, 11 – jednostka monetarna w Indiach, 12 –
mo¿e byæ domowy, tymczasowy,
œledczy, 14 – filozof rzymski, wychowawca Nerona, 16 – rezultat,
17 – nabia³ z ¿ywymi bakteriami,
19 – szereg ³uków na s³upach, 21
– bezkrytycznie naœladuje cudze
gusty, 22 – strój sêdziego, 25 –
element harcerskiego stroju, 28

– schabowy lub mielony, 29 –
œlaz, 30 – inna nazwa kuku³ki, 32
– obci¹¿enie, 34 – pensja inwalidy, 35 – œliwowica z po³udniowej
Europy, 36 – potocznie o choleryku, 37 – brutto minus tara =
?, 38 – dawny kolega, 39 – w Polsce wydobywana w okolicach
Tarnobrzega.
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Pionowo: 1 – WC, 2 – cz³onek
po³udniowoafrykañskiego ludu,
3 – czterech muzyków, 4 – gramofon, 5 – gra w karty, 6 – olimpijski ma wymiary 50 x 25 metrów, 7 – po³udniowoeuropejskie
morze, 13 – dla bliskich Gienek,
15 – czytana podczas mszy, 18 –
upust, 20 – moda na starocie, 23
– sk³adany no¿yk, 24 – gra w filmie, ale nie aktor, 26 – odmiana
czerwieni, 27 – Mars lub Jowisz,
28 – cienka sucha kie³basa, 31 –
odzienie, 33 – stadium rozwoju
owadów.
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Nagrody ufundowa³a ksiêgarnia „Œwiat Ksi¹¿ki“, mieszcz¹ca siê w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Ksiêgarnia zaprasza Czytelników od
poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. od 9.00 do 19.00 w soboty od 10.00 do 14.00.

LEW (23.07. – 22.08.) – Pomyśl w końcu o odpoczynku.

Rozwiązanie z krzyżówki numer 3: Ariel Dorfman „Niania i góra lodowa”

Twój organizm po okresie zimowym bardzo tego wyma-

Nagrody otrzymują: Ryszard Wolski, Sylwia Morawska, Wanda Sikora: UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie.

ga. Wyjedź sobie na parę dni, a jeśli to niemożliwe, to
przynajmniej odpuść sobie trochę codzienne obowiązki.

Manuela Gretkowska

Bruce Chatwin

PANNA (23.08. – 22.09.) – Zastanów się po raz kolejny

Kobieta i mê¿czyŸni

Wicekról Ouidah

Œwiat Ksi¹¿ki, 2007
W ksiêgarniach od 23 lutego
Cena: 32,00 z³

Œwiat Ksi¹¿ki, 2007
W ksiêgarniach od 16 marca
Cena: 24,90 z³

nad swoimi finansami. Zdecydowanie szykuje się zmiana
na lepsze, ale wszystko będzie zależało od Ciebie, czy
zaryzykujesz. Może warto poradzić się prawdziwego fachowca?
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie bój się okazywać, że coś
wyprowadza Cię z równowagi. W najbliższych dniach
może się zdarzyć, że stracisz panowanie nad sobą. Dobrze wtedy będzie mieć koło siebie bliską osobę, która
załagodzi niepotrzebny konflikt.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Pod koniec kwietnia czeka
Cię niespodziewane spotkanie, którego skutki będziesz
odczuwać przez dłuższy czas. Na szczęście będzie to
miłe, więc nie broń się i nie unikaj znajomych. W nich cała
siła.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Twoi najbliżsi czekają, aż w
końcu poświęcisz im trochę więcej uwagi. Nie trzymaj ich
w niepewności, bo skoro Cię potrzebują – to bądź dla
nich. Twoja rada i pomoc pomoże uniknąć pewnego problemu.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – Nie ufaj na razie nikomu i staraj się trzymać buzię na kłódkę. Nadmiar szczerości może się niemile skończyć. Najlepiej uśmiechaj się
do wszystkich uprzejmie i obserwuj co będzie się działo.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – To będzie fantastyczny
okres, w czasie którego poczujesz nagły przypływ energii
i optymizmu. Odzyskasz wiarę w sens swoich działań i
zaczniesz znowu robić plany. Te krótko i dalekosiężne. A

M

anuela Gretkowska zaskakuje nas od lat i tak jest
tym razem. Napisa³a bezkompromisow¹ powieœæ o wspó³czesnych relacjach mêsko-damskich.
Bohaterami tej ksi¹¿ki s¹ dwa
warszawskie ma³¿eñstwa, typowi
przedstawiciele powstaj¹cej u nas
klasy œredniej. Z pozoru ludzie
kompetentni, œwietnie zarabiaj¹cy, wykszta³ceni i inteligentni. Ale
pod eleganck¹ fasad¹ sukcesu kryj¹ siê ich osobiste dramaty: samotnoœæ, niespe³nienie, depresja.
Klara, znakomita lekarka, i przedsiêbiorczy architekt, Jacek, s¹
w³aœciwie udanym ma³¿eñstwem,
któremu nic nie brakuje do szczêœcia. Nagle z przera¿eniem odkrywaj¹, ¿e ich partnerski zwi¹zek
znalaz³ siê na granicy rozpadu.
Mimo wzajemnej mi³oœci i szacunku, nie bardzo potrafi¹ sobie z
tym poradziæ. Ich przyjaciele –
niepracuj¹ca Joanna i zaanga¿owany politycznie Marek – ¿yj¹ w zupe³nie innym, tradycyjnym modelu wielodzietnej rodziny. Oni
tak¿e przechodz¹ kryzys. Nie pomaga im w jego rozwi¹zaniu ani
g³êboka religijnoœæ, ani odpowie-

dzialnoœæ za dzieci. Ksi¹¿ka Gretkowskiej jest wnikliwym studium
kryzysu zwi¹zku mocno osadzonym w dzisiejszej Polsce.
Manuela Gretkowska
Pisarka, ur. 1964 r. w £odzi.
Ukoñczy³a filozofiê na Uniwersytecie Jagielloñskim, w 1988 wyjecha³a z Polski i studiowa³a antropologiê œredniowiecza w École de Hautes Études Sociales w
Pary¿u. Zadebiutowa³a w roku
1990 proz¹ „My zdies emigranty”. Ta i trzy nastêpne ksi¹¿ki
Gretkowskiej opowiadaj¹ o Pary¿u, mi³oœci i bohaterce bardzo
przypominaj¹cej autorkê; ich ledwo zarysowana fabu³a przeplata
siê z esejem (historycznoliterackim, a niekiedy popularnonaukowym), reporta¿em, ironicznym
komentarzem, grotesk¹, heretyckim traktatem religijnym.
Ksi¹¿ki Gretkowskiej znajduj¹ siê
na listach bestsellerów i s¹ szeroko komentowane, budz¹c gor¹ce
emocje. Jest autork¹ scenariusza
„Szamanki” Andrzeja ¯u³awskiego oraz wspó³scenarzystk¹ telewizyjnego serialu „Miasteczko”.

T

ê opowieœæ mo¿na streœciæ w kilku zdaniach i autor robi to na samym pocz¹tku. Oto pewien ¿¹dny przygód Brazylijczyk w roku
1812 przyby³ do Afryki i „przez z gór¹ trzydzieœci lat by³ najlepszym
przyjacielem króla Dahomeju, zaopatruj¹c go w rum, tytoñ, przedmioty zbytku oraz strzelby (...). W rewan¿u za œwiadczone us³ugi Dom
Francisco otrzyma³ tytu³ wicekróla Ouidah, monopol na handel niewolnikami, piwnicê pe³n¹ chateau margaux i niewyczerpany seraj kobiet. Umieraj¹c w 1857 roku, zostawi³ szeœædziesiêciu trzech synów
Mulatów oraz nieznan¹ liczbê córek.”
Chatwin nie obawia siê natychmiastowego wyjawienia anegdoty,
bo nie ona jest tu najwa¿niejsza. Wielkoœæ jego arcydzie³a polega na
zdumiewaj¹cej intensywnoœci obrazów i postaci, kreœlonych czêsto w
jednym kapitalnym zdaniu, bez zbêdnego s³owa. Wystarczy sobie uœwiadomiæ, ¿e „sprasowana” w niewielkiej ksi¹¿eczce historia Dom
Francisca i jego rodu obejmuje czas od pocz¹tku XIX wieku do roku
1974, kiedy to w trakcie uroczystoœci z okazji rocznicy jego œmierci
umiera Mama Wewe, ostatnia córka bohatera, licz¹ca sto dwadzieœcia
jeden wiosen...
Bruce Chatwin
Ur. w 1940 roku w Sheffield, brytyjski pisarz. Karierê zawodow¹ zaczyna³ w domu aukcyjnym Sotheby’s, gdzie zas³yn¹³ z umiejêtnoœci
odró¿niania dzie³ sztuki od falsyfikatów. PóŸniej pracowa³ dla „Sunday
Times Magazine”, na ³amach którego publikowa³ wywiady ze s³awnymi ludŸmi, jak Nadie¿da Mandelsztam czy Andre Malraux. Pewnego
dnia wys³a³ do gazety krótki telegram: „Wyjecha³em do Patagonii”. Plonem szeœciomiesiêcznego pobytu Chatwina by³a ksi¹¿ka „Patagonia”
(uka¿e siê jesieni¹ w serii Lemur), która przynios³a mu wielkie uznanie, zosta³a uhonorowana nagrod¹ Hawthornden oraz E.M. Forstera.
Kolejne tytu³y utwierdzi³y reputacjê Chatwina jako znakomitego autora literatury podró¿niczej. Bruce Chatwin odnowi³ gatunek literatury drogi, staj¹c siê dla wielu pisarskim wzorcem. Zmar³ w 1989 roku.

jest ich wiele.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Jeżeli nie jesteś pewny czy
dobrze robisz, wstrzymaj się na chwilę i wnikliwie przeanalizuj wszystkie plusy i minusy. Wobec siebie bądź
absolutnie szczery, bo tylko wtedy znajdziesz dla siebie
dobre rozwiązanie. (VENA)

KONKURS ŚWIATA KSIĄŻKI
Pytanie: Podaj tytuł książki, jaką debiutował Bruce Chatwin?
Pierwsze 4 osoby, które przyjd¹ do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 4
i prawid³owo odpowiedz¹ na zadane pytanie otrzymaj¹ nagrodê ksi¹¿kow¹.

Kurier Miejski
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Za rok powalcz¹ o medal

„Zagłębie’’ w statystyce

Bramkarze:

Hokeiści „Zagłębia’’ Sosnowiec zakończyli sezon. W klubie panują dobre nastroje, bo drużyna wykonała przedsezonowy plan i ukończyła rozgrywki na piątym miejscu. – To, co zostało zaplanowane zespół zrealizował. Chłopcy są
już na urlopach, ale sztab trenerski i działacze
nie próżnują. Myślami już jesteśmy przy nowym sezonie – podkreśla Adam Bernat, wiceprezes „Zagłębia’’.

S

ezon zasadniczy dru¿yna zakoñczy³a na 5.
miejscu. W pierwszej
rundzie play-off nasz
zespó³ nie da³ rady
póŸniejszemu mistrzowi Polski,
dru¿ynie Stoczniowca Gdañsk.
– W trakcie rozgrywek wygraliœmy z nimi, ale w play-off byli poza naszym zasiêgiem. W rywalizacji o 5. miejsce dru¿yna pokaza³a charakter i pokona³a
dru¿ynê z Torunia. To pi¹te miejsce to w tej chwili szczyt mo¿liwoœci tej dru¿yny, chocia¿ przed
sezonem wielu mówi³o, ¿e to
miejsce to dla nas za wysokie
progi. Okaza³o siê, ¿e to my mieliœmy racjê – relacjonuje Bernat.

Medale karateków

C

ztery medale wywalczyli
karatecy Sosnowieckiego
Klubu Karate Kyokushin podczas zorganizowanych w Gliwicach 26 Mistrzostwach Makroregionu Œl¹skiego. Na podium stanêli: Ma³gorzata
Dadzibug, Emil S³aboñ, Kamila ¯urek oraz Jaros³aw Pieszka.
Najwiêcej powodów do radoœci mia³a Ma³gorzata Dadzibug, która w kata kobiet (walka
z cieniem) zdoby³a z³oto. Srebrny medal w kata panów zdoby³ natomiast Emil S³aboñ, a na
najni¿szym stopniu podium uplasowali siê Kamila ¯urek w kata i Jaros³aw Pieszka w kumie
mê¿czyzn – kategoria senior.
Mistrzostwa Makroregionu
Œl¹skiego Karate Kyokushin
maj¹ ju¿ 26-letni¹ tradycjê.
Ka¿dego roku rozgrywane s¹ w
innym œl¹skim mieœcie, ale zawsze w marcu, bo w³aœnie w
tym miesi¹cu organizowane s¹
mistrzostwa poszczególnych
okrêgów. Mistrzostwa Makroregionów otwieraj¹ roczny cykl
imprez sportowych w kraju i
poza jego granicami: Mistrzostwa Polski, Europy i Œwiata.
– Pocz¹tek mamy dobry, oby
tak dalej – podsumowa³ udany
start swoich podopiecznych
Eugeniusz Dadzibug, trener
SKK. (KP)

– Pocz¹tek sezonu to by³y
lekkie zawirowania, bo do ostatniej chwili kompletowaliœmy zespó³ i ze zgraniem nie by³o najlepiej. Na szczêœcie potem by³o ju¿
tylko lepiej – dodaje Bernat.
Strza³em w dziesi¹tkê okaza³o siê sprowadzenie do klubu dwójki doœwiadczonych zawodników: Tomasza Jaworskiego oraz Mariusza Puzio.
Weterani lodowych tafli pokazali, ¿e mimo up³ywu lat nadal
imponuj¹ klas¹. Œwietny sezon
zaliczy³ tak¿e Tomasz Koz³owski, który zdoby³ 18 bramek i
by³ najskuteczniejszym zawodnikiem „Zag³êbia’’ w ubieg³ym sezonie.

Tomasz Jaworski: 44 mecze
(w tym 40 pełne), 116 goli
wpuszczonych
Bartosz Stepokura: 6 meczów (w tym 2 pełne), 16 goli
wpuszczonych

Obrońcy
Kamil Duszak: 44 mecze 2
gole 4 asysty
Paweł Jasicki: 45 1 3
Marcin Kotuła: 38 2 4
Adrian Labryga: 46 10 9
Tomasz Majewski: 14 0 0
Mateusz Pawlak: 18 0 1
Jacek Rutkowski: 45 5 5
Wojciech Sosiński: 34 2 4
Pavel Urban: 36 6 6

Napastnicy:
Dobr¹ dyspozycjê Koz³owskiego dostrzegli tak¿e trenerzy
reprezentacji, którzy powo³ali
naszego zawodnika do kadry.
Œwietnie gra³ tak¿e brat Tomka
Marcin. Nie zawiedli bracia Da
Costa oraz bracia Rutkowscy –
wylicza Bernat, który ju¿ rozpocz¹³ kompletowanie sk³adu na
przysz³y sezon. – Nie bêdziemy
udawaæ, ¿e interesuje nas awans
do czwórki i pod tym k¹tem bu-

dujemy zespó³ na przysz³y sezon.
Ju¿ podpisaliœmy kontrakty z
Adrianem Chabiorem, Viliamem Chovancem, Jerzym Gabrysiem, Marcinem Jarosem, Lubomirem Cebanem i £ukaszem
Zachariaszem – mówi z dum¹
Bernat, który chce jeszcze œci¹gn¹æ na Zimowy przede wszystkim wychowanków „Zag³êbia’’. W tym gronie jest miêdzy
innymi Artur Œlusarczyk, znako-

Adamek w szkole Podrazy

a taki dzieñ kick-bokserzy
Sosnowieckiej Szko³y Sportów Walki „Super Kick” czekali od
dawna. Ich klub odwiedzi³ by³y
mistrz œwiata w boksie Tomasz
Adamek (31 l.).
– Wizyta Tomka w naszym
klubie by³a planowana ju¿ kilkakrotnie. Wreszcie siê uda³o – nie
kryje radoœci Cezary Podraza,
szeœciokrotny mistrz œwiata w
kick-boxingu, a jednoczeœnie w³aœciciel sosnowieckiego klubu.
– Takiemu czempionowi siê nie
odmawia. W koñcu Podraza by³
mistrzem œwiata ju¿ szeœæ razy, a
ja na razie tylko raz – œmia³ siê
Adamek. – Ju¿ dawno obieca³em
Czarkowi, ¿e odwiedzê jego szko³ê i wreszcie siê uda³o. Bardzo lubiê takie spotkania. Gdy tylko
mogê, odwiedzam takie oœrodki
w ca³ym kraju. Nie ograniczam
siê tylko do klubów bokserskich.
Staram siê byæ na bie¿¹co ze

wszystkimi sportami walki. A o
wynikach osi¹ganych przez niektóre kluby wiem wszystko. Czarek o osi¹gniêciach swoich podpiecznych informuje mnie na bie¿¹co – podkreœla Adamek.
Zawodnicy ze szko³y Podrazy byli niezwykle zadowoleni ze spotkania z bokserem. Zadali mistrzowi dziesi¹tki pytañ, pozowali do wspólnych zdjêæ i prosili
Adamka o autografy. Bokser nie
opuœci³ klubu z pustymi rêkoma.
Otrzyma³ pami¹tkow¹ koszulkê.
– Zawodnikom zabrak³o tylko
treningu z mistrzem. Tym razem
nie by³o na to czasu i o wielu kwestiach dyskutowaliœmy na sucho,
ale Tomek obieca³, ¿e niebawem
wpadnie do nas na trening. Trzymamy go za s³owo i ju¿ czekamy
na kolejn¹ wizytê – dodaje Podraza.
Tekst i foto:
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

mity napastnik, który w ostatnich latach gra³ w GKS Tychy,
ale odk¹d pok³óci³ siê z Wojciechem Matczakiem, trenerem tyszan myœli o powrocie do Sosnowca. – Zobaczymy co z tego
bêdzie. Rozmowy trwaj¹. Dzia³amy ju¿ teraz, ¿eby potem inni
nas nie uprzedzili – dodaje wiceprezes „Zag³êbia’’.
Tekst i foto:

Tobiasz Bernat: 44 13 9
Teddy Da Costa: 40 16 18
Gabriel Da Costa: 45 10 8
Jarosłav Filo: 30 5 5
Karol Golec: 24 1 0
Karel Horny: 45 12 25
Tomasz Kozłowski: 46 18 10
Marcin Kozłowski: 46 16 10
Łukasz Podsiadło: 43 1 3
Mariusz Puzio: 45 12 14
Łukasz Rutkowski 36 0 1
Rafał Twardy: 23 2 2

KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Co impreza to medal

N

N
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ie ma zawodów mistrzostwach z
których szabliœci MOSiR-u Sosnowiec nie wróciliby z medalami. Nie
inaczej by³o podczas ostatnich startów naszych zawodników. Podopieczni Andrzeja Bila, Leszka Ch³osty i
Krzysztofa W¹tora stanêli na podium
juniorskich mistrzostw Europy oraz
m³odzie¿owych mistrzostw Polski.
Z³oto i dwa medale br¹zowe to
dorobek zawodników MOSiR-u wywalczony przez nich podczas rozegranych w serbskim Nowym Sadzie mistrzostw Europy Juniorów. Dwa medale przypad³y w udziale Marcie
Pudzie, która indywidualnie zdoby³a
br¹z, a wraz z kole¿ankami z reprezentacji z³oto w rywalizacji dru¿yn.
Marta dotar³a do strefy medalowej
bez problemu, pewnie pokonuj¹c kolejne rywalki. W walce o wejœcie do
fina³u uleg³a póŸniejszej Mistrzyni Europy Matyldzie Ostojskiej (Dragon
£ódŸ) 13:15.
Br¹zowy medal w Mistrzostwach
rywalizacji ch³opców wywalczy³ tak¿e
Maciej Regulewski, który pora¿kê zaliczy³ dopiero w pó³finale ulegaj¹c
Wêgrowi Aeronowi Szilagyemu
6:15. Dziêki œwietnym wystêpom na
Wêgrzech dwójka utalentowanych zawodników zapewni³a sobie prawo
startu w kwietniowych mistrzostwach œwiata, które odbêd¹ siê w
Turcji.
Ale to nie koniec doskona³ych
startów sosnowieckich szablistów w

ostatnich tygodniach. Kolejne medale sosnowiczanie zdobyli podczas
M³odzie¿owych Mistrzostw Polski rozegranych w Radlinie. Rewelacyjnie
spisa³a siê Puda, która wywalczy³a
z³oty medal, pokonuj¹c w finale
Ostojsk¹, rewan¿uj¹c siê jej tym samym za pora¿kê w mistrzostwach
Europy juniorek. Na podium stanê³a
tak¿e Katarzyna Szczypiñska, która
zdoby³a br¹zowy medal. Najbardziej
utytu³owane zawodniczki sosnowieckiego klubu: Lidia So³tys i Marta W¹tor tym razem zajê³y odpowiednio 5
i 9 miejsce. Trzeci medal nasze dziewczêta zdoby³y w turnieju dru¿ynowym. Dru¿yna w sk³adzie W¹tor, Puda, So³tys i Szczypiñska wywalczy³a
br¹zowe kr¹¿ki.
Rewelacj¹ turnieju mê¿czyzn by³
natomiast Bartosz Mazur, który doskonale wytrzymywa³ koñcówki
swoich walk i dotar³ do fina³owej
„czwórki“ zwyciê¿aj¹c obecnego medalistê M³odzie¿owych Mistrzostw
Europy Alberta Stanis³awskiego
15:13. W walce o œcis³y fina³ zabrak³o mu si³ w koñcówce i mimo prowadzenia przez wiêkszoœæ walki musia³
uznaæ wy¿szoœæ zawodnika AZS AWF
Warszawa Sebastiana Wiêcha ulegaj¹c 13:15 i zdoby³ br¹zowy medal. W
turnieju dru¿ynowym mêska dru¿yna
MOSiR-u walcz¹ca w sk³adzie: Bartosz Mazur, Maciej Regulewski, Marceli Majcherczyk i Karol Trzebiñski
zdoby³a br¹zowy medal. (KP)
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Kurier Miejski

Jubileusz diecezji sosnowieckiej

D

iecezja sosnowiecka nale¿y
do najm³odszych w Polsce.
Erygowa³ j¹ Jan Pawe³ II
bull¹ Totus Tuus Poloniae
Populus 25 marca 1992 r. Zosta³a wówczas utworzona z terytorium diecezji

czêstochowskiej, kieleckiej i krakowskiej. Na stolicê wybrano Sosnowiec, na
Katedrê koœció³ Wniebowziêcia Najœw.
Maryi Panny. Ojciec Œwiêty mianowa³
biskupem sosnowieckim ks. Adama
Œmigielskiego. Biskupami pomocniczy-

mi zostali: Piotr Skucha, oraz Tadeusz
Pieronek. Patronami diecezji mianowa³
œw. Brata Alberta i œw. Rafa³a Kalinowskiego. 30 maja 1992 r. w Katedrze
Wniebowziêcia NMP biskup nominat
Adam Œmigielski z r¹k kard. Józefa

reklama

ARC MBP

Polska sztuka plakatu

20

marca br. w gmachu
Biblioteki G³ównej
przy ul. Zegad³owicza odby³
siê wernisa¿ wystawy „Polska
sztuka plakatu”, a poœwiêcony popularyzacji dziejów polskiego plakatu. Zaczynaj¹c
od pierwszych afiszy widowiskowych, a koñcz¹c na
wspó³czesnym plakacie artystycznym, tak docenianym w
galeriach œwiata.
Ekspozycja sk³ada siê z
dwóch czêœci. Pierwsza historyczna prezentuje dokumenty (wydawnictwa zwarte, artyku³y z czasopism, rereklama

produkcje) przedstawiaj¹ce
rozwój polskiej sztuki plakatu i jej najwybitniejszych
przedstawicieli. Prawdziw¹
atrakcj¹ s¹ oryginalne plakaty Jana Lenicy, Henryka
Tomaszewskiego,
Jana
M³odo¿eñca, Eryka Lipiñskiego, Romana Cieœlewicza, Waldemara Œwierzego,
Franciszka Starowieyskiego. Prace zosta³y wypo¿yczone z Galerii Plakatu
Krzysztofa Dydo i Ewy Pabis z Krakowa.
Druga czêœæ wystawy
przedstawia œl¹sk¹ szko³ê

plakatu, której warto poœwiêciæ uwagê nie tylko ze
wzglêdu na to, ¿e z niej wywodzi siê wielu sosnowieckich artystów. Takich, jak
np. Ryszard Twardoch, Roman Chruœciel, czy Kryspian Adamczyk.
Artystyczne œrodowisko
okrêgu katowickiego ju¿
przed wojn¹ prezentowa³o
wysok¹ klasê. Takie nazwiska jak: Józef Mroszczak,
Tadeusz Grabowski, Waldemar Œwierzy, Andrzej
Czeczot, Roman Kalarus,
Tomasz Jura, Micha³ Kliœ,
Marian Oslislo to œcis³a
czo³ówka twórców polskich. Na wystawie przedstawiono krótko historiê
katowickiego
Wydzia³u
Grafiki, artystów zwi¹zanych ze œl¹sk¹ szko³¹ plakatu, ich osi¹gniêcia oraz reprodukcje dzie³. Nie zabraknie
równie¿
prac
wypo¿yczonych z Pracowni
Plakatu ASP w Katowicach,
kierowanej przez prof. Romana Kalarusa. S¹ to dzie³a samego mistrza, a tak¿e
niektórych z jego najzdolniejszych uczniów. Ekspozycja bêdzie prezentowana
do 24 kwietnia. Serdecznie
zapraszamy. (U)
reklama

Glempa Prymasa Polski przyj¹³ sakrê biskupi¹ i obj¹³ swój urz¹d. W pierwszych
dniach swojej pos³ugi biskup powo³a³ do
¿ycia m.in. Wy¿sze Sosnowieckie Seminarium Duchowne w Krakowie. W granicach diecezji znalaz³o siê 12 miast. Ludnoœæ miejska stanowi 83 procent. W
diecezji dzia³a 159 parafii.
W zwi¹zku z jubileuszem 25 marca
wierni dziêkowali za swój Koœció³ w lokalnych w parafiach. Biskup Adam Œmigielski
wystosowa³ specjalny list, który czytany by³
na wszystkich mszach œw. Przypomina³ w
nim m.in. historiê diecezji. Wieczorem w
sosnowieckiej Katedrze odprawiona zosta³a g³ówna msza œw. dziêkczynna. Przewodniczy³ jej bp Adam Œmigielski. Po niej ulicami miasta do sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego przy ul. Jagielloñskiej wyruszono w
Drogê Krzy¿ow¹.
Równie¿ katolickie tygodniki z okazji jubileuszu przygotowa³y specjalne wydania. Np. tygodnik „Niedziela” do³¹-

czy³ p³ytê VCD z 45-minutowym wywiadem z sosnowieckim biskupem. Po
raz pierwszy ukaza³ siê te¿ sosnowiecki
dodatek do „Goœcia Niedzielnego” z
mapk¹ diecezji. – Aby ka¿dy móg³ sobie
uœwiadomiæ, gdzie zaczyna siê, a gdzie
koñczy nasza diecezja – mówi¹ redaktorzy tygodnika. Diecezja dzisiaj (dane za
ubieg³y rok) to m.in.: 388 kap³anów diecezjalnych (w tym 17 pracuje za granic¹), 6060 chrztów, 3058 udzielonych
œlubów i 58 kleryków. – Kuria Diecezjalna w Sosnowcu to mózg diecezji. Jej
sercem jest seminarium duchowne w
Krakowie. Oko³o 110 ksiê¿y otrzymuje
poczt¹ elektroniczn¹ kilka razy w tygodniu informacje z Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej – podkreœla ks. Jaros³aw Kwiecieñ, rzecznik prasowy diecezji. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy siê
tak¿e strona internetowa diecezji
(www.diecezja.sosnowiec.pl). Codziennie zagl¹da na ni¹ oko³o 600 osób. (U)

