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Syl wia Ko sman

To dla wy dzia łu da ta hi sto rycz na. In we -
sty cja prze ło mo wa dla na sze go śro do wi -
ska aka de mic kie go. Pra cow ni cy i stu den -
ci bę dą mieć tu taj wa run ki pra cy i na uki
na mia rę XXI wie ku – za po wie dział dr
hab. n. farm. Sta ni sław Bo rycz ka, dzie kan
Wy dzia łu Far ma ceu tycz ne go z Od dzia -
łem Me dy cy ny La bo ra to ryj nej ŚUM,
pod czas otwar cia no we go kam pu su Ślą -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go przy ul.
Jed no ści w So snow cu -Dań dów ce.  I nie
mu siał ni ko go prze ko ny wać, że to praw -
da. Za pro sze ni go ście, przede wszyst kim
przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Zdro wia,
pol skich uczel ni, wła dze wo je wódz twa
ślą skie go, mia sta So sno wiec oraz par la -
men ta rzy ści, mie li oka zję zwie dzić im po -
nu ją cy, no wo cze sny obiekt, któ ry sta nie
się no wym miej scem na uki i pra cy dla
stu den tów oraz pra cow ni ków na uko wych.
Bu do wa obiek tów roz po czę ła się 9 lat te -
mu, a in we sty cja po chło nę ła po nad 33 mi -
lio ny zło tych! No wy kam pus, otwar ty ofi -
cjal nie 15 paź dzier ni ka, two rzą trzy no we
obiek ty o łącz nej po wierzch ni użyt ko -
wej 7900 me trów kwa dra to wych, zlo ka li -
zo wa ne wraz z pa wi lo nem ad mi ni stra cyj -
nym na te re nie o łącz nej po wierzch -
ni 9659 m kw. Pierw szy z obiek tów,
pię cio kon dy gna cyj ny, peł ni z po wo dze -

niem, już od ro ku aka de mic kie -
go 2007/2008, funk cję no wo cze snej ba zy
na uko wo -dy dak tycz nej.

„Mat ką” i do brym du chem te go przed -
się wzię cia, co wszy scy zgod nie pod kre -
śla li pod czas uro czy sto ści, jest prof. Kry -
sty na Ol czyk, by ła dzie kan Wy dzia łu,
a obec nie pro rek tor ds. szko le nia po dy plo -
mo we go ŚUM.  – Zo sta li śmy wy bra ni nie
tyl ko do zaj mo wa nia sta no wisk, ale

do dzia ła nia i do bu do wa nia. Dla te go wal -
czy łam o roz wój na sze go Wy dzia łu. To co
ro bi łam i to co ro bię, wy ni ka z au ten tycz -
ne go prze ko na nia, choć nie by ło ła two.
Był stres, zmę cze nie, wy si łek, ale ni gdy
nie by ło znie chę ce nia – pod kre śla ła prof.
Kry sty na Ol czyk. 

Na bu do wę no we go kam pu su Mi ni ster -
stwo Zdro wia przy zna ło środ ki fi nan so we
w wy so ko ści 23 mln zł. Jed nak cią gle bra -

ko wa ło na do koń cze nie in we sty cji. Ów -
cze sny Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie -
go, Bo gu sław Śmi giel ski, prze zna czył
na ten cel 8 mln zł, a pre zy dent So snow -
ca, Ka zi mie rza Gór ski, prze zna czył ko lej -
ne 2,5 mln zł. 

W no wym, sze ścio kon dy gna cyj nym
obiek cie głów nym o pow. 4600 m kw.
znaj dzie swo ją sie dzi bę ko lej nych 11 ka -
tedr i za kła dów, zaś w dru gim – dwu kon -

dy gna cyj nym, sa la au dy to ryj na, o pow.
600 m kw., któ ra jed no ra zo wo po mie ści
po nad 300 stu den tów. Do dat ko wo,
w skład kam pu su wcho dzą dwa par te ro -
we pa wi lo ny, o łącz nej po wierzch ni użyt -
ko wej po nad 700 m kw. oraz te ren o po -
wierzch ni bli sko 4000 m kw., za pew nia -
ją cy kil ka dzie siąt miejsc par kin go wych.
W obu pa wi lo nach będą się mieścić Ko le -
gium Kształ ce nia Po dy plo mo we go, część
dzie ka na tu, jak i za ple cze ad mi ni stra cyj -
no -tech nicz ne. 

– Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny jest
czę ścią So snow ca i cięż ko by ło by so bie
wy obra zić na sze mia sto bez Wy dzia łu
Far ma cji. Po ma gaj my so bie wza jem nie,
bo tyl ko wte dy uda nam się cze goś do ko -
nać, kie dy wszy scy bę dzie my pa trzeć
w jed nym kie run ku  – mó wił pod czas uro -
czy sto ści Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent
So snow ca.

W no wo bu do wa nym obiek cie znaj dą
się po miesz cze nia Ka tedr i Za kła dów
prze nie sio nych z ul. Nar cy zów 1 w So -
snow cu oraz Ka te dra i Za kład Im mu no lo -
gii i Se ro lo gii, obec nie zlo ka li zo wa -
ne w Ka to wi cach. – To ka mień mi lo wy
w hi sto rii na szej uczel ni. Po zwo li zwięk -
szyć po ten cjał na uko wy, jak i dy dak tycz -
ny pra cow ni ków uni wer sy te tu – pod su mo -
wał prof. Prze my sław Ja ło wiec ki, rek tor
Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go.

Nowy obiekt Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ŚUM już otwarty!

Kampus jak marzenie
3

Na uroczystą chwilę przecięcia wstęgi władze uczelni, Sosnowca i woj. śląskiego czekały aż 9 lat.

2

Wysłużony ikarus przejechał
około dwóch milionów
kilometrów i zjechał do zajezdni
przy ul. Promyka 30 
w Będzinie. W tym miejscu
powstała Izba Tradycji
Komunikacji Miejskiej przy
PKM Sp. z o.o. 13

Mirosław Smyła zastąpił
Mirosława Kmiecia na
trenerskiej ławce piłkarskiego
Zagłębia. Czy będzie miał dobrą rękę
do piłkarzy? Na razie szkoleniowiec
zaliczył udany debiut, który drużynie
przyniósł zwycięstwo nad  UKP
Zielona Góra.

Jak wydrukować
gwizdek w technice 3D,
stworzyć CyberRybę i napisać
dobry biznesplan? II Piknik
Wiedzy w SPNT udowodnił,
że nauka nie jest nudna,
a może stać się pasją. 4

Kształcenie zawodowe musi
być elastyczne, otwarte na
różne możliwości. Centra
zawodowe dają taką
możliwość, uważa
Krystyna Szumilas, minister
Edukacji Narodowej.

Sylwia Kosman
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Sylwia Kosman

Wśród za pro szo nych go ści gra tu la cje
ode bra li: so sno wi czan ka Eu ge nia Bu -
jak, w prze szło ści za wod nicz ka UKS
Gru pa Ko lar ska „Za głę bie So sno wiec”,
obec nie za wod nicz ka Gru py Ko lar skiej
Ży rar dów, tre ner GK Za głę bie Mi łosz
Bu jak, pre zes GK Za głę bie Ry szard Bu -
jak, lek ko atle ci MKS -MOS Pło mień:
Ja cek Ka ba ciń ski, Agniesz ka Mie rze -
jew ska, Ur szu la Nęc ka, San dra Mi cha -
lak, An ge li ka Ka li now ska, Łu kasz Gurt -
kie wicz, Ad rian na Zie ta ra, Da wid Że -
brow ski, Mar cin Mły nar czyk, Krzysz tof
Brzo zow ski, Jo an na Ki jan ka, Prze my -
sław Ku ba nek, Ra fał Ku bań ski, Piotr
Ślę zak, Jo wi ta Błasz czak, Adam Kar -
nic ki oraz Szy mon Ma zur, a tak że siat -
ka rze pla żo wi Pło mie nia: Ka ro li na Ja -
kuć i Do mi nik Stę pień. Po ja wi li się tak -
że tre ne rzy Pło mie nia. Obec ni by li Ma -
rek Kacz mar czyk, Ja cek Mar kow ski,
An drzej Kur dziel oraz Wie sław Pasz ta. 

Do So snow ca tra fi ło tak że ko lej ne
tro feum w po sta ci pu cha ru „Trój ką ta
Trzech Ce sa rzy” w wy ni ku ro ze gra -
nych I dru ży no wych spła wi ko wych za -
wo dów w ośrod ku Ry ba czów ka. Ry -
wa li zo wa ły ze so bą dzie się cio oso bo we
dru ży ny z So snow ca, Ja worz na i My -
sło wic. 

Z oka zji 50-le cia Szko ły Me dycz -
nej w So snow cu, ser decz ne gra tu la -

cje wła dzom szko ły, na uczy cie lom
i uczniom zło żył An drzej Ma dej, za -
stęp ca pre zy den ta So snow ca. – Pół
wie ku to wiel kie wy da rze nie. Szko ła
me dycz na po sia da wspa nia łe tra dy -
cje. Od po cząt ku ist nie nia cie szy ła
się du żym za in te re so wa niem, każ de -
go ro ku, podczas naboru, by ło wię cej
chęt nych niż miejsc. Do sko na ła ka -
dra dy dak tycz no -na uko wa, wspa nia li
na uczy cie le, fa cho we za rzą dze nie
pla ców ki da ło szan sę na stwo rze nia
cie ka we go miej sce na edu ka cyj nej
ma pie So snow ca. To szcze gól na pla -
ców ka. Tu taj naj waż niej szy jest kon -
takt z ludź mi, spe cja li stycz na wie dza,
któ ra bę dzie wy ko rzy sty wa na w pra -
cy z po trze bu ją cy mi – pod kre ślał za -
stęp ca pre zy den ta. 

Naj więk szą uwa gę rad nych przy -
cią gnę ła uchwa ła w spra wie wnie sie -
nia wkła du nie pie nięż ne go, w wy so -
ko ści 4 mln 900 tys. zł (pra wo wła sno -
ści nie ru cho mo ści za bu do wa nej)
do spół ki z ogra ni czo ną od po wie -
dzial no ścią, któ ra po wsta nie w wy ni -
ku prze kształ ce nia Przy chod ni Re jo -
no wo -Spe cja li stycz nej „Mi lo wi ce”.

Rad ni py ta li, czy je dy nym udzia łow -
cem spół ki na ra zie po zo sta nie gmi -
na. – Tak, da je my gwa ran cję, że dokoń -
ca ka den cji bę dzie to spół ka ze stu pro -
cen to wym udzia łem ka pi ta łowym gmi -
ny – za pew nił An drzej Ma dej. Pa dły py -
ta nia tak że o oso by, któ re za sią dą w Ra -
dzie Nad zor czej. – Żad ne usta le nia jesz -
cze nie za pa dły w tej kwe stii. Naj pierw
cze ka my napod ję cie uchwa ły przez rad -

nych – po in for mo wał Zbi gniew Sza le -
niec, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

W dru giej czę ści se sji mło dzie żo wi
rad ni przed sta wi li spra woz da nie zdzia -
łal no ści Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta
So snow ca. Za ini cjo wa li, zor ga ni zo wa li
lub wzię li udział w ta kich im pre zach
jak: bom ba z mat my, tur niej o pu char
MRMS wpił ce noż nej i siat ków ce, ma -
jów ka w„Pru sie”, ty dzień dziec ka, I so -
sno wiec ka bi twa na ba lo ny, po łą czo -
na z be ach par ty, tur niej FI FA 13, miss
Par ku Sie lec kie go. Za ło ży li tak że swój
fan pa ge na Fa ce bo oku. Pla nu ją zor ga -
ni zo wać ak cję „Mło dzi Mi ko ła je dla
młod szych”, I so sno wiec ką bi twę
na śnież ki oraz bi twę na graf fi ti. 

Rad ni, oprócz dzia łań młod szych
ko le gów, za po zna li się tak że z in for ma -
cją do ty czą cą przed się wzięć in we sty -
cyj nych idzia łal no ści pla có wek kul tu ry
w So snow cu w ostat nich trzech la tach,
wy ra zi li zgo dę na przy stą pie nie i re ali -
za cję przez mia sto pro jek tu e -Urzę dy,
czy li stwo rze nie zin te gro wa ne go sys te -
mu za pew nia ją ce go świad cze nie usług
i za ła twia nie spraw przez in ter net, dro -
gą elek tro nicz ną. Usta li li tak że wy so -
kość opłat zausu nię cie i prze cho wy wa -
nie po jaz dów oraz wy so kość kosz tów
po wsta łych w ra zie od stą pie nia od usu -
nię cia po jaz du. Se sję tra dy cyj nie za koń -
czył punkt in ter pe la cje, za py ta nia
i wnio ski rad nych oraz ko mu ni ka ty. SK

Gratulacje dla sportowców! 
Sosnowieccy sportowcy oraz trenerzy, którzy reprezentują nasze miasto i odnoszą wspaniałe sukcesy w kraju
i za granicą, zostali nagrodzeni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

Jeź dził kil ka na ście lat i prze je chał oko -
ło dwóch mi lio nów ki lo me trów. Tra fił
do Pol ski pro sto z wę gier skiej ta śmy
pro duk cyj nej i choć prze szedł kom -
plek so wy li fting i wciąż jest spraw ny,
zje chał do za jezd ni. 10 paź dzier ni ka
wy słu żo ny ika rus od był swój ostat ni,
sym bo licz ny kurs i za trzy mał się w za -
jezd ni przy ul. Pro my ka 30 w Bę dzi nie.
To wła śnie w tym miej scu po wsta ła
Izba Tra dy cji Ko mu ni ka cji Miej skiej
przy Przed się bior stwie Ko mu ni ka cji
Miej skiej Sp. z o.o. w So snow cu. 

– Od koń ca wrze śnia ika ru sy już u nas
nie jeż dżą. Czas od ci snął na nich swo je
pięt no, choć ten au to bus jest w peł ni
spraw ny tech nicz nie i mógł by jeź dzić
jesz cze ko lej ne la ta – prze ko ny wał Ma -
rek Pi ku ła, pre zes za rzą du PKM 
Sp. z o.o. w So snow cu. – Obec nie na na -
szych dro gach po win ny jeź dzić i już jeż -
dżą no wo cze sne, eko lo gicz ne au to bu sy
ni sko po dło go we, przy sto so wa ne do po -
trzeb osób nie peł no spraw nych i ma tek
z dzieć mi. Sta re ika ru sy nie przy sta ją
do no wo cze snych cza sów – do dał. 

Na uro czy stość otwar cia Izby Tra dy -
cji Ko mu ni ka cji Miej skiej przy by li pre -
zy dent So snow ca Ka zi mierz Gór ski, bi -
skup die ce zji so sno wiec kiej Grze gorz
Ka szak, dzie siąt ki sym pa ty ków sta rych
au to bu sów i za byt ków tech ni ki oraz
pra cow ni cy PKM So sno wiec. 

– Przy je cha li śmy dzi siaj do Bę dzi -
na spe cjal nie po to, by zo ba czyć eks po -

na ty i usiąść za kie row ni cą sta re go ika -
ru sa – przy zna wał 17-let ni Do mi nik Ha -
no, któ ry na co dzień uczy się w Tech ni -
kum Ko le jo wym w So snow cu. Ra zem
z ko le ga mi ze szko ły oglą dał naj pierw
wy słu żo ne go ika ru sa, na stęp nie no wo -
cze sne go mer ce de sa i eks po na ty, któ re
uda ło się zgro ma dzić w izbie tra dy -
cji. – Pierw szy raz sie dzę na miej scu kie -
row cy. Wy so ko – ko men to wał Do mi nik. 

Kie row cy, któ rzy pra cu ją w PKM-ie,
z pew ną ulgą po że gna li ika ru sa, choć au -
to bu sy by ły ma ło awa ryj ne i nie mal nie za -
wod ne. Obec nie w ta bo rze prze woź ni ka
znaj du ją się no wo cze sne so la ri sy, ma ny

i mer ce de sy. – W ika ru sach cięż ko cho dzi -
ły bie gi. Po za tym by ły dość gło śne, a pa -
sa że ro wie na rze ka li, że w zi mie jest zbyt
zim no. Trud niej by ło ni mi ma new ro wać,
a na wet wy cie racz ki czy ści ły tyl ko część
szy by – prze ko nu je Ma riusz Drab czyk,
kie row ca w PKM So sno wiec. – No wo cze -
sne au to bu sy ma ją wła ści wie sa me plu sy.
Są bar dziej ci che, eko lo gicz ne, ni sko po -
dło go we i wy god niej sze. Jeź dzi my ni mi
bar dzo ostroż nie, bo te raz sa mo urwa nie
lu ster ka w au to bu sie kosz to wa ło by ma łą
for tu nę – śmie je się pan Ma riusz. 

W otwar tej Izbie Tra dy cji Ko mu ni ka -
cji Miej skiej moż na zo ba czyć m.in. sta -

re ar chi wal ne zdję cia, przed sta wia ją ce
człon ków za ło gi, ka sow ni ki bi le tów,
umun du ro wa nie kie row ców, a na wet
ma szy nę kra wiec ką z 1979 r. Nie bra -
ku je tak że urzą dzeń, wier tar ki ka dłu bo -
wej WE-25 z 1962 r., si łow ni ka ha mul -
ca czy przy rzą du do spraw dza nia
spraw no ści i szczel no ści tech nicz nej
pom py sprzę gła oraz pi ły ra mo wej
do cię cia me ta lu. Moż na zaj rzeć
do środ ka za byt ko we go „ogór ka”, czy li
jel cza RTO 043 z 1974 r., jel cza M 11
z 1988 r., ika ru sa 260 z 1985 r. lub po -
go to wia tech nicz ne go, czy li ika ru sa
z 1981 r. 

– Chce my za cho wać za byt ki tech ni ki
dla przy szłych po ko leń, by moż na by ło zo -
ba czyć, jak kie dyś wy glą da ły au to bu sy
i jak się ni mi po dró żo wa ło. Uda ło nam się
zgro ma dzić eks po na ty, któ re są świa dec -
twem prze szło ści, a więc umun du ro wa nie,
do ku men ty, bi le ty, wy po sa że nie po miesz -
czeń warsz ta to wych, ele men ty kon struk -
cyj ne au to bu sów i za byt ko we po jaz dy. Bę -
dzie my po sze rzać nasz zbiór eks po na -
tów – za po wie dział Ma rek Pi ku ła. 

Izbę Tra dy cji Ko mu ni ka cji Miej skiej
w Bę dzi nie moż na zwie dzać obec nie
po wcze śniej szym umó wie niu się pod nr
tel. 32 263 50 16. SK

reklama

Ostatni kurs ikarusa 
Izba Tradycji Komunikacji Miejskiej została otwarta w zajezdni PKM  w  Będzinie 

49. sesja Rady Miejskiej
„Wi taj! Znaj du jesz się w por ta lu, któ ry gro ma dzi ba zę
po my słów na roz wój So snow ca. Nikt le piej nie zna po -
trzeb na sze go mia sta niż my sa mi – je go miesz kań cy.
Dzię ki tej wi try nie mo że my po dzie lić się – z in ny -
mi – wła sny mi pro po zy cja mi do wy ko na nia w So snow -
cu”. To za pro sze nie znaj du je się na stro nie no we go por -
ta lu: http://www.oby wa te le so sno wi cza nie.pl, któ ry ru -
szył 1 paź dzier ni ka. Każ dy mo że do dać swój po mysł
na zmia nę w prze strze ni pu blicz nej, a już po kil ku
chwi lach pro po zy cja po ja wi się na głów nej ma pie.
Moż na też prze glą dać po my sły in nych i od da wać na nie
swo je gło sy. Po ja wi ły się już po my sły, by na tra sie li nii
nr 18 kur so wa ło wię cej au to bu sów, roz bu do wać daw -
ny za kład „Wan da” i stwo rzyć w nim cen trum roz ryw -
ki czy wy mie nić na wierzch nię wo kół Sta wi ków. 

Po my sło daw cą oraz głów nym ko or dy na to rem
ak cji „Oby wa te le so sno wi cza nie” jest Mi chał Wci -
sło, stu dent II ro ku geo fi zy ki w AGH w Kra ko wie,
dzia łacz spo łecz no -po li tycz ny zwią za ny ze Śród -
mie ściem i Sta rym So snow cem, se kre tarz Fe de ra -
cji Mło dych So cjal de mo kra tów w So snow cu. Po zo -
sta ły mi ko or dy na to ra mi ak cji są rad ni: Woj ciech Ni -
twin ko i To masz Nie dzie la oraz Bar ba ra No wak,
Da mian Wy go da i Pa weł Dry ga ła. 

– Za mie rza my zak ty wi zo wać miesz kań ców, za -
chę cić ich do zgła sza nia po my słów i pro po zy cji,
wska zu ją cych na to, co war to zmie nić w na szym
mie ście – mó wi Woj ciech Ni twin ko. Wszyst kie
zgło szo ne po my sły zbie rze my w ra port miesz kań -
ców i przed sta wi my wła dzom mia sta, li cząc na ich
re ali za cję – do dał. SK

Obywatele sosnowiczanie 

Sylwia Kosman

Lekkoatleci MKS-MOS Płomień odebrali gratulacje i nagrody 
od władz miasta.
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Syl wia Ko sman

Mi ni ster przy je cha ła do daw ne go
Ze spo łu Szkół Sty li za cji i Pro jek -
to wa nia Ubio ru. Roz ma wia ła nie
tyl ko z wła dza mi mia sta, ale dy -
rek to ra mi po wo ła nych pla có wek,
na uczy cie la mi i ucznia mi. Zo ba -
czy ła m.in. pra cow nię fo to gra -
ficz ną, ję zy ko wą oraz po dzi wia -
ła pra ce uczniów. – Je stem
pod wra że niem te go, co zo ba -
czy łam w So snow cu. Przede
wszyst kim pa sji, za an ga żo wa nia
i spraw nej or ga ni za cji, któ ra
umoż li wi ła po wsta nie dwóch
ol brzy mich cen trów kształ ce -
nia. To roz wią za nie pio nier skie
w ska li ca łe go kra ju – stwier -
dzi ła. 

Zmiany w szkolnictwie
zawodowym są konieczne
i należy je przeprowadzić

Po wo ła nie dwóch cen trów nie
by ło pro ste. Te mu roz wią za niu
sprze ci wia li się dy rek to rzy szkół,
na uczy cie le, ro dzi ce i sa mi
ucznio wie, oba wia jąc się, że po -
wsta ną zbyt du że cen tra edu ka -
cyj ne, a w przy szło ści po szcze -
gól ne szko ły, któ re ma ją naj -
mniej szy na bór, zo sta ną
zli kwi do wa ne. 

Dy rek to rzy przy zna ją, że mo -
gą już wska zać pierw sze po zy -
tyw ne kon se kwen cje po łą cze nia
szkół. – Je ste śmy du żym pod -
mio tem, dzię ki cze mu ma my in -
ną niż do tej po ry po zy cję ne go -
cja cyj ną. Zde cy do wa nie sil niej -
szą – mó wi Ja cek Gór ski,

dy rek tor Cen trum Kształ ce nia
Usta wicz ne go i Za wo do we go
w So snow cu. 

– Uda ło się nam wy ne go cjo -
wać bar dzo do brą ce nę i wa run ki
ubez pie cze nia. Po nad to po łą cze -
nie spo wo do wa ło ujed no li ce nie
dzia łań, więk szą moż li wość po -
zy ski wa nia środ ków z róż nych
źró deł, prze no sze nie do brych
prak tyk z in nych szkół, spro wa -
dza nie do brych roz wią zań, stwo -
rze nie lep szych wa run ków pra cy,
a tak że or ga ni zo wa nie lep szych
szko leń, zdo by wa nie no wych
umie jęt no ści oraz lep sze do tar cie
na uczy cie la do ucznia – do da je.

Mi ni ster nie ukry wa ła, że
zmia ny w szkol nic twie za wo do -
wym są ko niecz ne i nie ma
od nich uciecz ki. 

– We szła już w ży cie re for ma
szkol nic twa za wo do we go – pod -
kre śla ła Kry sty na Szu mi las.
Szko ły mu szą do pa so wać się
do wy mo gów ryn ku pra cy. Umie -
jęt no ści ko niecz ne to: ela stycz -
ność, przy go to wa nie do pra cy, ale
po szu ki wa nej pra cy. Mu si my
kształ cić ab sol wen ta kre atyw ne -
go, któ ry dys po nu je wie dzą prak -
tycz ną i teo re tycz ną – do da ła. 

Wła dze So snow ca zde cy do -
wa ły się na wdro że nie re for my. 

– Przy go to wy wa li śmy się przez
rok do prze pro wa dze nia tej re for -
my. No wo ści za wsze ro dzą się
w bó lach, na po tyka ją opór. Dzi -
siaj po ka zu je my, że ta ka jest
ścież ka roz wo ju szkol nic twa za -
wo do we go w Pol sce. So sno wiec
ma cięż kie la ta trans for ma cji
za so bą. Po kło siem te go trud ne -
go cza su są dziś tak że ko niecz ne
zmia ny w szkol nic twie. Obec nie
mu si my kształ cić fa chow ców,
któ rzy nie tyl ko koń czą szko łę
i ma ją wie dzę teo re tycz ną, ale
i fach w rę ku – stwier dził pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski, dzię ku -
jąc na uczy cie lom i dy rek to rom
za pod ję te dzia ła nia. 

Obecnie musimy kształcić
fachowców, którzy nie tylko
kończą szkołę i mają wiedzę
teoretyczną, ale i fach
w ręku

Na oce nę re for my trze ba bę dzie
jesz cze po cze kać. – Za wcze śnie
jesz cze na oce ny. My ślę, że
w przy szłym ro ku bę dzie moż -
na oce nić, czy cel i za ło że nia re -
for my zo sta ły zre ali zo wa ne.
Pierw szy mo że wię cej, ma więk -
sze per spek tywy i szer sze po le
dzia ła nia. Ko lej ne rocz ni ki ab sol -
wen tów po ka żą, czy mie li śmy ra -
cję, czy ucznio wie zo sta li przy go -
to wa ni do wej ścia na ry nek pra cy
i po tra fią so bie na nim po ra -
dzić – pod su mo wa ła Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta, od po wie dzial -
na m.in. za oświa tę.

Minister Edukacji Narodowej pozytywnie oceniła reformę szkolnictwa zawodowego w Sosnowcu 

Nie ma ucieczki od zmian 

Krystyna Szumilas miała okazję porozmawiać z uczniami
i nauczycielami.

Krystyna Szumilas, minister Edukacji Narodowej, gościła 7 października w Sosnowcu. Miała okazję
zobaczyć, jak funkcjonują działające od września, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
zbudowane na bazie kilkunastu szkół zawodowych w Sosnowcu.

prof. Adam Gie rek
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

Trwa ją cy od kil ku lat kry zys go spo dar czy ujaw nił, że po stę pu -
ją cej glo ba li za cji to wa rzy szy prze no sze nie pro duk cji prze my -
sło wej z państw eu ro pej skich na in ne kon ty nen ty, zwłasz cza
do Azji. Jed nak do nie daw na do mi no wał w Unii do gmat mó -
wią cy, że po nie waż ma my epo kę post in du strial ną, to nie ma się
o co mar twić, bo miejsc pra cy do star czą usłu gi. Efek tem te go
do gma tu, wspo ma ga ne go przez in ny do gmat, do gmat kli ma -
tycz ny, jest brak unij nej po li ty ki prze my sło wej. Upa da ją ca łe
bran że. Upa da np. mo to ry za cja – prze my sło wa wi zy tów ka Eu -
ro py, upa da prze mysł sta lo wy i sze reg in nych. Nasz kon ty nent
daw no utra cił trwa łą prze wa gę kon ku ren cyj ną w go spo dar ce,
a usłu gi nie za stę pu ją pro duk cji.

Za sy gna li zo wa ne wy żej tren dy rzu ca ją swój zło wiesz czy
cień tak że na So sno wiec. Prze cież licz ni miesz kań cy te go mia -
sta za trud nie ni są w za kła dach do tknię tych kli ma tycz nym do -
gma tem, ta kich jak cho ciaż by ArcelorMittal, Kok sow nia Przy -
jaźń, czy elek trow nie w Ja worz nie i Bę dzi nie. Nie do bre pro -
gno zy dla eu ro pej skiej mo to ry za cji, wcze śniej, czy póź niej,
mo gą się od bić na eko no micz nej kon dy cji wie lu pod wy ko naw -
czych za kła dów tej bran ży, funk cjo nu ją cych w sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go i da ją cych w su mie wie le miejsc pra cy.

Na wią za łem do tych pro ble mów w mo im wy stą pie niu
na wrze śnio wym po sie dze niu ko mi sji Par la men tu Eu ro pej skie -
go ds. Prze my słu, Ba dań Na uko wych i Ener gii (w skró cie
ITRE), któ rej je stem człon kiem.

Stwier dzi łem, że je śli cho dzi o pro duk cję sta li, pod sta wo -
we go two rzy wa pro duk cji ma te rial nej, to rzecz ja sna sta no wi
ona du że źró dło emi sji CO2. Po pierw sze, w wiel kich pie cach
re du ku je się ru dę że la za za po mo cą wę gla za war te go w kok sie.
Po dru gie, prze top zło mu to ener go chłon ny pro ces, czy li tak -
że po wo du ją cy emi sję. Ist nie ją oczy wi ście in ne niż wiel ko pie -
co we tech no lo gie wy to pu, w któ rych za miast kok su uży wa się
wo do ru lub me ta nu lecz są to me to dy bar dzo dro gie. Co za tem
w za mian za ewen tu al ne wy ga sze nie wiel kich pie ców w Eu ro -
pie, mię dzy in ny mi w Dą bro wie Gór ni czej, i prze nie sie nie pro -
duk cji su rów ki i sta li kon wer to ro wej do Azji?

Z ma te ria łów Ko mi sji Eu ro pej skiej wy ni ka bo wiem, że
Eu ro pa win na ba zo wać głów nie na re cy klin gu sta li. Ja jed -
nak prze strze gam przed nad mier nym eks cy to wa niem się me -
ta lur gią prze to po wą. Dla cze go? Od za koń cze nia II woj ny
świa to wej w zło mie sta lo wym na ra sta za war tość mie dzi. Pier -
wia stek ten trud no jest usu nąć. Je go obec ność wy wo łu je na -
to miast kru chość sta li, któ ra tra ci wła ści wo ści pla stycz ne,
a w tym głę bo ko tłocz ność, któ rej wy ma ga się od blach ka ro -
se ryj nych.

Me ta lur gia prze to po wa to do bre roz wią za nie w przy pad ku
pro duk cji sta li bu dow la nej. Do te go ce lu, w kra jach bo ga tych
w złom po win ny być two rzo ne od po wied nie mi ni hu ty.

Non sen sow na unij na po li ty ka kli ma tycz no -ener ge tycz -
na po wo du je, że kra je trze cie, skąd im por tu je się wie le su row -
ców, na dal bę dą po sze rzać swo je stra te gie do stę pu do na szych
ryn ków. Przy kła dem te go mo gą być me ta le ziem rzad kich
z Chin. Wpro wa dza ne przez to pań stwo em bar go ma pro wa -
dzić do za ku pu w nim ca łych pod ze spo łów elek tro nicz nych,
za miast cen nych su row ców.

„Wpro wa dzaj my na dal wy my sły z han dlem upraw nie nia mi
do emi sji dwu tlen ku wę gla i in ne non sen sy, wpro wa dzaj my...
Nie ura tu je my tym kli ma tu, ale na pew no do pro wa dzi my do to -
tal nej za pa ści go spo dar czej Eu ro py” – pod su mo wa łem swo ją
wy po wiedź na po sie dze niu par la men tar nej ko mi sji.

Widziane z Brukseli 

Dogmaty
i nonsensy

Syl wia Ko sman

WSosnowcu powstały dwa Centra
Kształcenia Zawodowego
iUstawicznego. Jak Pani Minister ocenia
reformę szkolnictwa zawodowego
wSosnowcu? 
Ry nek pra cy sta je się co raz bar dziej
wy ma ga ją cy. Chce ab sol wen ta do -
brze przy go to wa ne go do przy szłej
pra cy, po sia da ją ce go umie jęt no ści
prak tycz ne i wie dzę ogól ną, umie -
jęt ność kre atyw ne go my śle nia, wy -
cią ga nia wnio sków. Umie jęt no ści
bę dą mu po ma ga ły w do pa so wy -
wa niu się do ryn ku pra cy. Dla te go
też kształ ce nie za wo do we mu si być
ela stycz ne, otwar te na róż ne moż li -
wo ści. Du że cen tra da ją ta kie moż -
li wo ści.

So sno wiec jest pio nie rem, je śli
cho dzi o bu do wę cen trów w Pol -
sce. To prak ty ka, idą ca w kie run ku
za bez pie cze nia z jed nej stro ny
prak tycz nej na uki za wo du, bo cen -
tra są wy po sa żo ne w pra cow nie
i warsz ta ty, a z dru giej stro ny
umoż li wia ją uczniom zdo by cie

wie dzy teo re tycz nej i ogól nej, któ -
ra rów nież jest po trzeb na we
współ cze snym świe cie. 

Mia ła Pa ni oka zję zo ba czyć, jak dzia ła ją
cen tra wSo snow cu…
Je stem podwra że niem pa sji dy rek to -
rów, na uczy cie li, uczniów, po zio mu
tych pla có wek oraz po my słów władz
sa mo rzą do wych. Roz ma wia łam
zucznia mi, któ rzy stwier dza ją jed no -
znacz nie, że wła ści wie wy bra li szko -
łę, która po zwa la im na roz wi nię cie
skrzy deł, i że do bra szko ła jest dla
nich obiet ni cą do brej przy szło ści. 

Co zyskuje statystyczny uczeń przez to,
że wybrał centrum anie naprzykład
liceum ekonomiczne? 
Uczeń mo że wy brać swo ją wła sną
ścież kę za wo do wą, w szcze gól no -
ści na uczyć się kon kret ne go za wo -
du i zna leźć pra cę zgod nie ze swo -
im wy kształ ce niem. Ma moż li -
wość na by cia tak że in nych kwa li -
fi ka cji i osią ga nia kon kret nych

umie jęt no ści za wo do wych. Ten
na by ty w szko le za wód mo że być
wy ko ny wa ny bar dzo dłu go, uczeń
ma jed nak moż li wość do pa so wać
się do zmie nia ją ce go się ryn ku
pra cy i je go wy ma gań. Mo że więc
zdo być jesz cze in ne umie jęt no ści,

przejść kur sy, któ re po zwo lą mu
na osią gnię cie no wych kwa li fi ka -
cji i w ra zie ko niecz no ści umoż li -
wią zna le zie nie pra cy w in nej
bran ży. 

Pro jekt utwo rze nia dwóch cen trów
wSo snow cu wzbu dzał pro te sty na uczy -
cie li, ro dzi ców iuczniów. Czy słusz nie? 
Trud no mi zna leźć mi nu sy te go
przed się wzię cia. Na pew no cięż ko
by ło zbu do wać te go ro dza ju szko łę.
Wy ma ga ło to współ pra cy dy rek to -
rów, rad pe da go gicz nych, na uczy cie li
z róż nych in sty tu cji i na tym pew nie
po le ga ła trud ność w przy go to wa niu
te go pro jek tu i je go wdro że niu w ży -
cie. Dzi siaj wi dzia łam jed nak za do -
wo lo nych uczniów ina uczy cie li. My -
ślę, że czas po ka że, jak ta ini cja ty wa
się spraw dza. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Kształcenie zawodowe musi być elastyczne, otwarte na różne możliwości. Centra zawodowe dają takie możliwości, zapewnia Krystyna Szumilas 

Dobra szkoła, lepsza przyszłość
Rozmowa z Krystyną Szumilas, minister Edukacji Narodowej

Sylwia Kosman ARC PE
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Syl wia Ko sman

Wszy scy, któ rzy przy szli do Par ku,
a więc nie tyl ko ucznio wie szkół, ale tak -
że miesz kań cy So snow ca, mo gli ze ska -
no wać i wy dru ko wać w tech ni -
ce 3D swo ją twarz, do wie dzieć się jak
z kloc ków LEGO zbu do wać i za pro gra -
mo wać ro bo ty, czy zo ba czyć za byt ko we
urzą dze nia elek tro nicz ne, m.in. kul to we
Com mo do re, Ata ri czy Spec trum.
Uczest ni czy li tak że w do świad cze niach
na uko wych i eks pe ry men tach oraz mo -
gli za po znać się z ofer tą dy dak tycz ną
ślą skich uczel ni. Naj więk szym wzię -
ciem, po dob nie jak w ubie głym ro ku,
cie szy ły się eks pe ry men ty na uko we Pa -
na Kor ka, któ re zo sta ły pod su mo wa ne
spek ta ku lar nym wy bu chem. 

– Eks pe ry men ty Pa na Kor ka ro bią
bar dzo du że wra że nie. Ze tknię cie z su -
chym lo dem i wdy cha nie mgły jest nie -
sa mo wi te – mó wi Pau li na Tań ska,
uczen ni ca czwar tej kla sy Ze spo łu Szkół
Tech nicz nych w So snow cu. 

Uczniów szkół tech nicz nych za in te re -
so wał przede wszyst kim sta ry sprzęt
kom pu te ro wy i elek tro nicz ny. – Nie wąt -
pli wie, kie dy pa trzę na te urzą dze nia,

przy po mi na ją mi się cza sy mło do -
ści – oce nił Ro man Ma jew ski, na uczy -
ciel w Ze spo le Szkół Elek tro nicz nych
i In for ma tycz nych w So snow cu, któ ry
wy ja śniał uczniom, jak daw niej dzia ła ły
urzą dze nia tech ni ki kom pu te ro wej. 

Zetknięcie z suchym lodem
i wdychanie mgły jest niesamowite

Od waż ni sku si li się na udział w sy mu la -
to rze jaz dy i prze ko na li się, jak czu je się
uczest nik po da cho wa niu sa mo cho du.
Uwa gę przy cią ga ła tak że CyberRyba,
czy li pod wod ny ro bot mo bil ny, na śla du -
ją cy ry bę spo so bem po ru sza nia się, wy -
ko na ny przez ab sol wen tów Po li tech ni ki
Kra kow skiej.

Kon ku ren cją dla te go pro jek tu, sta no -
wi ły wy na laz ki, za pre zen to wa ne przez
pra cow ni ków Po li tech ni ki Ślą skiej, m.in.
mo bil ne ro bo ty, któ re wy po sa żo ne
w okre ślo ne czuj ni ki, prze zna czo ne są
do in spek cji obiek tów tech nicz nych. Ro -
bo ty po tra fią do trzeć w za ka mar ki bu -
dyn ków, nie do stęp nych dla czło wie ka,
a ich głów ną funk cją jest mo ni to ro wa nie
nie bez piecz ne go stę że nia ga zów w po -

miesz cze niach, mie rze nie tem pe ra tu ry
i utrwa la nie ob ra zu, te go, co się wo kół
nich dzie je. 

Wzrok przy cią ga ła tak że dru kar ka 3D
i jej nie zwy kłe umie jęt no ści. Go ście pik -
ni ku mo gli zo ba czyć, jak dru ku je się
gwiz dek i spraw dzić, czy rze czy wi ście
gwiż dże. – Naj czę ściej w przy pad ku
osób pry wat nych przyj mu je my zle ce nia
o wy dru ko wa nie… fi gu rek ca łej ro dzi -
ny, pier ścion ków dla uko cha nej lub żo ny
czy felg do sa mo cho dów – mó wi Mi chał
Ko siń ski, dy rek tor sprze da ży w So lve ere
Sp. z o.o., któ ra ma swo ją sie dzi bę
w Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym.
Ma te riał, któ ry słu ży do dru ko wa nia
w tech ni ce 3D, to PLA, po cho dzą cy
z mącz ki ku ku ry dzia nej lub ABS, czy li
ma te riał, z któ re go bu du je się kloc ki le -
go. Naj tań sza dru kar ka, któ rą naj czę ściej
ku pu ją ma łe fir my, kosz tu je po nad 8 tys.
zł, a te naj droż sze dru kar ki to koszt na -
wet 900 tys. eu ro. 

Pro ces dru ko wa nia w tech ni ce 3D śle -
dzi li ucznio wie VI Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. J. Kor cza ka w So snow -
cu. Wcze śniej jed nak wy słu cha li wy kła -
du Ma riu sza Ko złow skie go o two rze niu
biz ne spla nu. – Wy kład nie był nud ny.

Pro wa dzą cy prze ka zał pod sta wo wą wie -
dzę, jak na pi sać biz ne splan, pró bo wał
na wią zać dys ku sję i od po wia dał na na -
sze py ta nia – mó wi Ewa Ka pu sta, uczen -
ni ca VI LO. 

Uczest ni cy pik ni ku mie li oka zję nie tyl -
ko uczest ni czyć w wy kła dach na te mat,
jak stwo rzyć i wpro wa dzić w ży cie biz ne -
splan, ale tak że, jak roz wi jać przed się bior -
czość czy sku tecz nie kre ować mar kę.

Można było zobaczyć jak drukuje się
gwizdek i sprawdzić, czy
rzeczywiście gwiżdże

– Pik nik jest plat for mą, umoż li wia ją cą
spo tka nie mło dzie ży ze spe cja li sta mi da -
nej dzie dzi ny. Za miast uczyć się z pod -
ręcz ni ka, jest oka zja na dys ku sję, wy -
mia nę do świad czeń i prze ło że nie wie dzy
na prak ty kę – pod su mo wa ła Jo an na Szy -
mik -Ku rach, na uczy ciel ka przed się bior -
czo ści w VI LO w So snow cu. 

Pik nik wie dzy zo stał zor ga ni zo wa ny
w ra mach pro jek tu „Na uko wy biz nes”,
współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go.

II Piknik Wiedzy w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym 

Uczta wiedzy Inwestorzy z całej Europy mieli okazję
zapoznać się z ofertą inwestycyjną
Sosnowca podczas Międzynarodowych
Targów Inwestycyjnych
i Nieruchomości Komercyjnych Expo
Real 2013, które odbyły się w dniach 7-
9 października w Monachium. 
So sno wiec pre zen to wał swo ją ofer tę w ra -
mach wspól ne go sto iska Gór no ślą sko -Za -
głę biow skie go Związ ku Me tro po li tal ne go,,
GZM”. Oprócz So snow ca, swo je pro po zy cje
za pre zen to wa ły m. in.: Ka to wi ce, Dą bro wa
Gór ni cza, Za brze, Czę sto cho wa, Tar now skie
Gó ry, Cho rzów oraz Świę to chło wi ce. Wofer -
cie in we sty cyj nej So snow ca zna la zło się kil -
ka na ście ob sza rów mia sta – w tym te re ny
wdziel ni cy Macz ki, uzbro jo ne dzię ki pro jek -
to wi „Go spo dar cza Bra ma Ślą ska”, współ fi -
nan so wa ne mu ze środ ków unij nych oraz
dział ka przyAl. Zwy cię stwa (naktó rą ak tu al -
nie trwa pro ce du ra prze tar go wa). Do dat ko -
wo ofer ty in we sty cyj ne wdziel ni cy Macz ki
by ły  czę ścią  pre zen ta cji  ofert me tro po lii
na sto le mul ti me dial nym GZM -u. Gmi naSo -
sno wiec by ła re pre zen to wa na przez pra -
cow ni ków Wy dzia łu Po li ty ki Go spo dar czej,
Mi cha ła Mer ci ka oraz Pio tra Plu tę.
Eks po zy cja Me tro po lii „Si le sia” by ła naj więk -
sza wśród pol skich wy staw ców, a ci z ko lei
by li trze cią,, na ro do wą” si łą na tar gach mo -
na chij skich.  Te go rocz ną  edy cję  tar gów
EXPO RE AL wMo na chium od wie dzi ło 36
tys. osób. KP

W Sali Koncertowej przy Zespole Szkół
Muzycznych w Sosnowcu odbyła się
15 października miejska uroczystość
obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Wtym dniu Na gro dy Pre zy den ta Mia sta
So snow ca Ka zi mie rza Gór skie go zo sta ły
wrę czo ne21 dy rek to rom szkół i pla có wek
oświa to wych oraz41 na uczy cie lom. Wie -
czór za szczy ci li swo ją obec no ścią se na to -
ro wie i po sło wie RP, de le gat Ślą skie go Ku -
ra to ra Oświa ty, przed sta wi cie le so sno -
wiec kich władz sa mo rzą do wych, re pre -
zen tan ci wyż szych uczel ni funk cjo nu ją -
cych na te re nie na sze go mia sta, związ ków
za wo do wych oraz or ga ni za cji i sto wa rzy -
szeń współ pra cu ją cych z pla ców ka mi
oświa to wy mi. Pre zy dent Mia sta zło żył rów -
nież sym bo licz ną ró żę na rę ce pe da go gów,
któ rzy zo sta li od zna cze ni Srebr nym Krzy -
żem Za słu gi Pre zy den ta Rze czy po spo li tej
Pol skiej, uho no ro wa ni Na gro dą Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej, Na gro dą Ślą skie go
Ku ra to ra Oświa ty oraz od zna cze ni me da -
lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.
Uro czy sty wie czór uświet nił wy stęp
uczniów i na uczy cie li Ze spo łu Szkół Mu -
zycz nych oraz Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej
nr 1 wSo snow cu. KP

Zdarzy∏o si´�
Maczki w Monachium

Nauczyciele świętowali

Nowinki technologiczne, pokaz  CyberRyby, czyli pierwszego w Polsce robota mobilnego, który naśladuje wyglądem i sposobem
poruszania się rybę, magiczne eksperymenty Pana Korka, najnowsze zdobycze naukowców Politechniki Śląskiej i innych polskich
uczelni czekały na uczestników II Pikniku Wiedzy, który odbył się 17 października w Sosnowieckim Parku Naukowo-
Technologicznym

Nauczyciel ZSEiE, Roman Majewski (drugi z lewej) wyjaśniał działanie
starych komputerów. Eksperymenty Pana Korka zrobiły duże wrażenie.

Wresz cie po dłu gich bo jach uda ło
się przy jąć pro gram, któ ry speł nia
wszyst kie wy mo gi i zy skał ak cep -
ta cję więk szo ści rad nych – mó wi
Zbi gniew Sza le niec, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta, od po wie dzial ny
m.in. za służ bę zdro wia. 

– Zgod nie z za ło że nia mi pro -
gra mu mi ni ste rial ne go, któ ry jest
skie ro wa ny do par mał żeń skich,
za kwa li fi ko wa nych do prze pro -
wa dze nia pro ce du ry in vi tro
i opie ra się na fi nan so wa niu tej
me to dy, na szym za ło że niem by ło,
by nasz pro gram nie du blo wał się
z pro gra mem mi ni ste rial nym. Jest

ra czej ukie run ko wa ny na za kup
środ ków far ma ko lo gicz nych dla
par, któ re ma ją trud no ści z zaj -
ściem w cią żę. Je śli pa ra nie sko -
rzy sta ze środ ków pro gra mu ogól -
no pol skie go, wte dy środ ki z pro -
gra mu gmin ne go, zgod nie ze
swo ją wo lą, bę dzie mo gła prze -
zna czyć na pro ce du rę in vi tro lub
na za kup le ków – do da je.

Środ ki z pro gra mu mi ni ste rial -
ne go, prze zna czo ne na pro ce du rę
za płod nie nia in vi tro, są jed nak
zde cy do wa nie wyż sze, bo wy no -
szą oko ło 7 ty się cy zło tych. Tym -
cza sem w ra mach pro gra mu

gmin ne go bę dzie moż na się sta -
rać o środ ki w wy so ko ści 3 tys. zł. 

– Nie któ rzy kwe stio no wa li pro -
blem bez płod no ści. Pró bo wa li -
śmy osza co wać ten pro blem
w ska li So snow ca i oka zu je się, że
w na szej naj bliż szej oko li cy dzia -
ła ją trzy in sty tu ty, zaj mu ją ce się
le cze niem nie płod no ści me to dą
za płod nie nia po za ustro jo we go.
Wia do mo, że tyl ko do tych in sty -
tu cji zgło si ło się 50 par z So snow -
ca, a już 36 jest za kwa li fi ko wa -
nych do prze pro wa dze nia me to dy
in vi tro. Te raz te pa ry mo gą ko -
rzy stać z pro gra mu mi ni ste rial ne -

go i na sze go gmin ne go. De cy du -
ją ce bę dzie kry te rium fak tycz ne -
go za miesz ki wa nia w So snow cu. 

W opi nii eks per tów koszt jed -
nej pro ce du ry za płod nie nia po za -
ustro jo we go wy no si śred nio od 5
do 7 ty się cy zło tych. Do dat ko wo
na le ży do li czyć kosz ty le ków, któ -
rych ce na wy no si oko ło 4 ty sią ce
zło tych. W mi ni ste rial nym pro gra -
mie koszt le ków sto so wa ny do in -
duk cji owu la cji nie jest ob ję ty do -
fi nan so wa niem ze środ ków pu -
blicz nych, dla te go pa ry, któ re
środ ki mi ni ste rial ne prze zna czą
na sfi nan so wa nie pro ce du ry in vi -

tro, bę dą mo gły sko rzy stać z pro -
gra mu gmin ne go, ale wte dy tyl ko
na za kup le ków. W pro gra mie mo -
gą wziąć udział miesz ka ją ce
w So snow cu mał żeń stwa, w któ -
rych ko bie ta mie ści się w prze -
dzia le wie ku do 37 lat, we dług
rocz ni ka uro dze nia. Pa ry te mu szą
kwa li fi ko wać się do le cze nia nie -
płod no ści me to dą in vi tro zgod nie
z wy tycz ny mi Pol skie go To wa rzy -
stwa Me dy cy ny Roz ro du, a tak że
przejść wcze śniej sze le cze nie niż -
sze go rzę du (przez co naj mniej
dwa la ta), któ re za koń czy ło się
nie po wo dze niem lub mieć bez po -

śred nie wska za nia do za płod nie nia
po za ustro jo we go. Każ de mał żeń -
stwo mo że sko rzy stać z do fi nan -
so wa nia tyl ko je den raz. 

Pro gram bę dzie re ali zo wa ny
od te go ro ku do koń ca 2015 r. Tyl -
ko w tym ro ku na ten cel zo sta nie
prze zna czo nych z bu dże tu mia sta
oko ło 60 tys. zł, czy li 20 par mo że
otrzy mać do fi nan so wa nie. Wstęp -
nie osza co wa no, że do ce lo wo wSo -
snow cu z tej for my po mo cy mo że
sko rzy stać oko ło 136 par. Bu dżet
pro gra mu w ko lej nych la tach ma
być usta la ny z koń cem każ de go ro -
ku ka len da rzo we go. SK

Radni podjęli uchwałę w sprawie finansowania metody in vitro z budżetu miasta 

Al bo pro ce du ra, al bo le ki 

Syl w
ia Ko sm

an



listopad 2013 nr 10 5

RADA MIEJSKA

Radni są zbyt słabi, by prowadzić równorzędny dialog i forsować swoje pomysły, przekonuje radna Danuta Gojna-Ucińska

Jest dużo do zrobienia
Rozmowa z Danutą Gojną-Ucińską, radną klubu Platformy Obywatelskiej 

Była Pani radną w latach 1994 – 2002,
a od kilu miesięcy zasiada Pani
ponownie w Radzie Miasta w wyniku
zrzeczeniu się mandatu przez
Jana Łakomskiego. Czy coś się
zmieniło po ponad 10 latach? 
Uwa żam, że nic przez te wszyst kie
la ta nie zmie ni ło się na lep sze.
Wręcz prze ciw nie. My ślę, że na sze
mia sto po wo li umie ra. Kie dy sie -
dzę na ko lej nych po sie dze niach
ko mi sji i sły szę mo ich młod szych
ko le gów, któ rzy zgła sza ją wnio ski,
któ re ja zgła sza łam 15 lat te mu, bo
w dal szym cią gu te sa me pro ble -
my nie zo sta ły roz wią za ne, z mo jej
per spek ty wy zmia na na plus się
nie do ko na ła. 

Czy ist nie je więc ja ka kol wiek re cep ta
na suk ces go spo dar czy So snow ca? 
Uwa żam, że pięć, sześć lat te mu,
gmi na nie wy ko rzy sta ła w stu pro -
cen tach swo jej szan sy. Mam tu
na my śli po zy ska nie środ ków unij -
nych na po my sły dla te go mia sta.
Przy go to wa no ma łą licz bę pro jek -
tów. Na pew no mia sto zna la zło się
w trud nej sy tu acji po li kwi da cji
ko palń. Nie mo że my jed nak cią -
gle mó wić o tym, że dwie ko pal -
nie zo sta ły zli kwi do wa ne i to jest
przy czy na wszel kie go zła. W koń -

cu nie je ste śmy je dy nym mia stem,
w któ rym zo sta ły za mknię te du że
za kła dy pra cy. W mo jej opi nii ha -
mul cem roz wo jo wym So snow ca
jest brak miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go. To
czę sto blo ku je dzia łal ność in we -
stor ską. Plan obej mu je za le d wie
kil ka pro cent ob sza rów na sze go
mia sta. Każ dy pod miot go spo dar -
czy, któ ry bę dzie miał do wy bo ru
mia sto, dys po nu ją ce miej sco wym
pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, a mia sto, któ re go nie
po sia da, nie zde cy du je się ulo ko -
wać u nas swo jej dzia łal no ści. 

Czym mo że my się po szczy cić?
Naj więk szą w mie ście licz bą su -
per mar ke tów, któ re ulo ko wa no
w cen trum mia sta, i któ re po dat ki
pła cą po za gra ni ca mi kra ju i nie zo -
sta wia ją ich w So snow cu. Za póź -
no roz po czę li śmy mo der ni za cję
ulic Mo drze jow skiej i War szaw -
skiej. Mo drze jow ska za mie ni ła się
w uli cę ban ko wą. Kon cep cja, któ rą
po pie ra łam, pro po no wa na jesz cze
w la tach dzie więć dzie sią tych przez
klub AWS i Unii Wol no ści, do ty -
czą ca prze bu do wy cen trum, by ła
zu peł nie in na. Jak dziś wy glą da
cen trum? Oprócz te go, że kosz to -
wa ło oko ło sto mi lio nów zło tych,

to jest brzyd kie i sza re. Uwa ża li -
śmy, że nie na le ży bu do wać Pla zy,
a za miast tar go wi ska na le ży zro -

bić coś w ro dza ju ryn ku oraz wy -
bu rzyć Szklar nia ną. In ną po waż -
ną bo lącz kę mia sta jest brak ka na -

li za cji. Na do da tek nie ma obec nie
per spek tyw, by ten stan zmie nić.
Te re ny wschod nie mia sta nie ma -
ją ka na li za cji i żad nych szans
na jej re ali za cję w naj bliż szych la -
tach. 
Czy rad ni pra cu ją czy po li ty ku ją?
Rad ni są w za sa dzie opi nio twór -
czy i na tym koń czy się ich ro la.
Za sła bi je ste śmy, by pro wa dzić
rów no rzęd ny dia log z pre zy den -
tem. Plat for ma Oby wa tel ska
wpro wa dzi ła tro chę świe żo ści, ale
to wszyst ko za ma ło. W rze czy wi -
sto ści nie wie le na szych pro po zy cji
jest re ali zo wa nych. 

Suk ces so sno wiec kie go sa mo rzą du?
Nie wi dzę. 

O co Pa ni bę dzie wal czy ła?
Oso bi ście je stem prze ciw ni kiem
ist nie ją cych w mie ście aż ty lu
przejść pod ziem nych. Je stem zwo -
len ni kiem ich za sy pa nia. Bę dę
skła da ła wnio sek o in wen ta ry za -
cję przejść pod ziem nych i pod ję -
cie de cy zji, któ re z przejść za sy -
pać. Ni gdy żad ne go mia sta nie bę -
dzie stać, by wy da wać oko ło 4
mi lio ny na re mont i za trzy la ta re -
mon to wać je od no wa. 
W mo jej opi nii ol brzy mim pro ble -

mem jest bez ro bo cie. Źró dła te go
pro ble mu są jed nak zło żo ne, a je go
roz wią za nie wy da je się bar dzo trud -
ne, a cza sa mi wręcz nie moż li we.
Uwa żam jed nak, że jak naj szyb ciej
po trzeb na jest re for ma po wia to wych
urzę dów pra cy. Jak to się dzie je, że
fir my zaj mu ją ce się po śred nic twem
pra cy, po tra fią zna leźć ofer ty i pra -
cow ni ków, a na sze urzę dy nie? Ma -
ją je dy nie sie dzi bę. Kur sy, któ re
prze cho dzą bez ro bot ni, po kry wa ją
się z za wo da mi ofe ro wa ny mi przez
szko ły śred nie i za wo do we. Opo -
wia da ła bym się zaak ty wi za cją bez -
ro bot nych, nie za po mo cą kur sów,
ale in nych me tod. Na praw dę ma my
du żo do zro bie nia. 

Jaki scenariusz wyborczy Pani
przewiduje?
Uwa żam, że SLD osią gnie w przy -
szło rocz nych wy bo rach do bry wy -
nik, z ra cji przy wią za nia miesz kań -
ców do tra dy cji le wi co wych. Suk -
ces wró żę tak że „Nie za leż nym”.
Plat for ma, mo im zda niem, osią -
gnie ta ki sam wy nik, a mo że lep -
szy niż w ostat nich wy bo rach.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
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PORADY

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44, tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM – 1 ul. Sportowa 2 tel: /32/ 291-50-75, ADM – 2 ul. Lwowska 29 tel: /32/ 291-70-57, ADM – 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /32/ 266-33-59 ADM – 4 ul.
Dęblińska 7 tel: /32/ 266-32-73, ADM – 5 ul. Boh. Monte Cassino 8a tel: /32/ 263-22-23, ADM – 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /32/ 291-36-74, ADM – 7 ul. 1-go Maja 21/23 tel: /32/ 266-80-26, ul. Jodłowa 4 tel: /32/ 263-38-51, Pasaż – ul. Modrzejowska 1a tel: /32/ 368-17-75/76.
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.

Lp.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24. 
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

Ad res lo ka lu

Swobodna 11 

Racławicka 1
Grottgera 16    
Grottgera 20 

Modrzejowska 41
Warszawska 6

Zamkowa 8B   
3 Maja 11 

3 Maja 5

Małachowskiego 6
Piłsudskiego 34 

Piłsudskiego 14/I  

Dęblińska 7
Sobieskiego 3 

Sobieskiego 3D
Komandosów 5
H. Dobrzańskiego 99
I piętro
H. Dobrzańskiego 99  
I piętro 
H. Dobrzańskiego 99  
I piętro 
Saperów 5,5a 
Saperów 7
Dmowskiego 28E 
Zapały 10   
Widok 1 
Kalinowa – pawilon
Kalinowa - pawilon 
Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 8 
Wojska Polskiego 102

Wojska Polskiego 102

Modrzejowska 32a

Modrzejowska 32a

Wspólna 22

ADM 

1

2
2
2

3
3

3
3

3

3
4

4

4
4

4
5
5

5

5

5
5
5
5
6
7
7
7
7
7

7

7

7

7

Pow. użytk. 

w m2
81,00  

20,00
20,60
30,60

24,90
263,30

74,51
pom. nr 205 - 10,20
pom. nr 208 - 16,59
pom. nr 209 - 18,65
pom. nr 210 - 14,19
pom. nr 214 - 215 –
8,45 pom. nr 219 -
12,29 pom. nr 220 -
11,60 
119,52

62,12
72,32

36,58

36,26
87,14 + piwnica
27,28
149,40
165,40
pok. 1.11- 11,85

pok.1.13 -16,85
pok.1.14 11,93
pok.1.15 -13,79
pok.1.16-11,96
od 4,03 do 5,60
od 4,14 do 5,40
93,00
86.03
pom. nr 1 - 31,34
54,40
46,11
18,00
54,93
16.26

48,15

55,13

98,00

7,00

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,  wc w pom. piwnicznym, piec c.o.
na paliwo stałe
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna
Instalacja elektryczna,wodno-kanalizacyjna, c.o., wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o, wc

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

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

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

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

Instalacja wodno - kanalizacyjna, elektryczna, wc

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

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

Instalacja elektryczna, c.o. , wc - wspólne

Instalacja elektryczna,  c.o. , wc - wspólne

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna - wspólna
instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.
Instalacja elektryczna do sprawdzenia
instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,wc
-
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc (wspólne na korytarzu)

Instalacja elektryczna, c.o., wc – (wspólne na korytarzu)

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

UWA GI

Lokal usytuowany naparterze wbudynku Wspólnoty Mieszkaniowej zwejściem odstrony ul. OdrodzeniaInstalacja elektryczna dosprawdzenia.

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej budynku oraz z klatki schodowej. Lokal
składa się z dwóch odrębnych pomieszczeń + pomieszczenia wc.
Lokal usytuowany w podwórzu, na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal składa się z 11 odrębnych pomieszczeń +
pomieszczenie wc + korytarz. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany naparterze wbudynku Wspólnoty Mieszkaniowej zwejściem odstrony frontowej budynku. Instalacja elektryczna dosprawdzenia.
Lokale usytuowane na II piętrze. 

Lokal składa się z pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze z wejściem od strony ul. Warszawskiej, wejście do budynku z klatki
schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany naparterze wbudynku Wspólnoty Mieszkaniowej zwejściem odstrony frontowej budynku. Instalacja elektryczna dosprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

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

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do wymiany.
Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.
Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

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

6 boksów garażowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych.
2 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym.
Lokale usytuowane w budynku wolnostojącym z wejściem z rampy.
Lokal usytuowany na I piętrze w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Lokal usytuowany w pawilonie w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 
Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie handlowo – usługowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany na parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

Lokal usytuowany na I piętrze segmentu C budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. Wejście do lokalu
od strony ul. Modrzejowskiej. 
Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 

Stawka

minimalna
12,00

6,00
16,00
12,00

15,00
12,00

12,00
15,00

30,00

50,00
15,00

15,00

15,00
15,00

15.00
6,00
10,00 

10,00

10,00

7,00
7,00
16,00
15,00  
8,00 
10,00
6,00
8,00
13,00
12,00

12,00

27,00

39,00

12,00

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

reklama

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

Zda rza się, że osoba pro wa dzą ca dzia łal -
ność go spo dar czą ma trud no ści (np. spo -
wo do wa ne bra kiem klien tów czy zle ceń)
któ re uwa ża jed nak zaprzej ścio we i dla -
te go nie chcia ła by cał ko wi cie re zy gno -
wać z fir my. Wta kiej sy tu acji naj le piej za -
wie sić dzia łal ność, ale podwa run kiem,
że przed się bior ca nie za trud nia pra cow ni -
ków. Za wie sze nie wy ko ny wa nia dzia łal -
no ści go spo dar czej mo że trwać od 30
dni do24 mie się cy i na stę pu je nawnio -
sek przed się bior cy. 
W okre sie za wie sze nia dzia łal no ści go -
spo dar czej moż naprzy stą pić dodo bro -
wol nych  ubez pie czeń  eme ry tal ne go
i ren to wych na za sa dach obo wią zu ją -
cych oso by pro wa dzą ce po za rol ni czą
dzia łal ność go spo dar czą. Moż na tak że
przy stą pić dodo bro wol ne go ubez pie cze -
nia  zdro wot ne go,  za wie ra jąc  umo wę
zNa ro do wym Fun du szem Zdro wia.
Na to miast wy klu czo ne jest pod le ga -

nie ubez pie cze niu zdro wot ne mu iwy pad -
ko we mu. 
Wprzy pad ku za wie sze nia wy ko ny wa -

nia dzia łal no ści go spo dar czej wro zu mie -
niu prze pi sów z2 lip ca2004 r. o swo bo -
dzie dzia łal no ści  go spo dar czej,  na le ży
zgło sić otym fak cie in for ma cję doCEIDG,
czy li  Cen tral nej  Ewi den cji  i In for ma cji
oDzia łal no ści Go spo dar czej. Wprzy pad -
ku wzno wie nia dzia łal no ści rów nież wy -
ma ga ne jest zgło sze nie doCEIDG.

ZUS napod sta wie in for ma cji otrzy ma -
nych zCEIDG spo rzą dza zaprzed się bior -
cę do ku men ty ubez pie cze nio we. 
W sy tu acji za wie sze nia dzia łal no ści

ZUS spo rzą dzi:
•wy re je stro wa nie  płat ni ka  skła -
dek – na for mu la rzu ZUS ZWPA,

•wy re je stro wa nie z ubez pie czeń oso by
pro wa dzą cej  dzia łal ność  go spo dar -
czą – na for mu la rzu ZUS ZWUA oraz
wy re je stro wa nie człon ków jej ro dzi ny
na for mu la rzu ZUS ZCNA,

•wy re je stro wa nie z ubez pie czeń osób
współ pra cu ją cych  –  na for mu la rzu
ZUS  ZWUA  oraz  wy re je stro wa nie
człon ków jej ro dzi ny – na for mu la rzu
ZUS ZCNA.
W sy tu acji wzno wie nia dzia łal no ści

go spo dar czej zo sta ną utwo rzo ne do ku -
men ty:
• zgło sze nie płat ni ka skła dek – na for -
mu la rzu ZUS ZFA,

• zgło sze nie do ubez pie czeń na for mu -
la rzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, zgod nie
ze sche ma tem pod le ga nia ubez pie cze -
niom, któ ry był wska za ny w ostat nim
zgło sze niu przedza wie sze niem dzia łal -
no ści.
Je śli wokre sie za wie sze nia dzia łal no -

ści wy stą pi ły zmia ny zwią za ne z ko dem
ty tu łu ubez pie cze nia al bo sche ma tem
pod le ga nia ubez pie cze niom, przed się -
bior ca ja ko płat nik skła dek mu si zło żyć
zgło sze nie doubez pie czeń.
By wa, że przed się bior ca po sta na wia

za prze stać  pro wa dze nia  dzia łal no ści.
Wów czas w cią gu sied miu dni od dnia
trwa łe go za prze sta nia jej wy ko ny wa nia
po wi nien prze ka zać doCEIDG wnio sek
owy kre śle nie zwpi su.
Napod sta wie da nych zwnio sku, ZUS

spo rzą dzi za przed się bior cę do ku ment

ZUS ZWPA – wy re je stro wa nie płat ni ka
skła dek. 
Wzwiąz ku z za prze sta niem wy ko ny -

wa nia dzia łal no ści, przed się bior ca pod le -
ga wy re je stro wa niu zubez pie czeń po dob -
nie  jak  po zo sta łe  oso by,  w sto sun ku
doktó rych wy gasł ty tuł doubez pie czeń al -
bo zmie nił się sche mat pod le ga nia im.
Zgło sze nie wy re je stro wa nia trze ba zło żyć
wcią gu sied miu dni od da ty za ist nie nia te -
go fak tu. Wy re je stro wa nie zubez pie czeń
do ko ny wa ne  jest  na for mu la rzu  ZUS
ZWUA – wy re je stro wa nie zubez pie czeń. 
Na le ży rów nież pa mię tać oobo wiąz -

ku wy re je stro wa nia człon ków ro dzi ny
nafor mu la rzu ZUS ZCNA wter mi nie sied -
miu dni od dnia usta nia ty tu łu ubez pie -
cze nia oso by zgła sza ją cej człon ków ro dzi -
ny lub odusta nia oko licz no ści po wo du ją -
cych ko niecz ność zgło sze nia człon ków
ro dzi ny. 

Zawieszenie, wznowienie, zaprzestanie Zaspokojenie roszczeń przez
sprzedawcę

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

„Dzień do bry, pi szę do Pań stwa, po nie waż
bar dzo zi ry to wa ła mnie pew na sy tu acja
w skle pie obuw ni czym. Mia no wi cie oko ło
mie sią ca te mu ra zem z mo ją dziew czy ną
uda li śmy się do te go skle pu w ce lu zło że -
nia re kla ma cji. Po in for mo wa li śmy eks pe -
dient kę o tym, że bę dzie my chcie li sko rzy -
stać z re kla ma cji z ty tu łu nie zgod no ści to -
wa ru z umo wą. Po nie speł na dwóch ty go -
dniach mo ja dziew czy na uda ła się do te go
skle pu w ce lu usta la nia in for ma cji na te -
mat bu tów. Pa ni eks pe dient ka po wie dzia -
ła jej, że re kla ma cja zo sta ła uzna na i po -
win na ona so bie wy brać ja kiś to war ze
skle pu, jed nak mo ją dziew czy nę nie in te -
re so wał ża den z pro duk tów i po pro si ła
o zwrot go tów ki, oso ba z któ rą roz ma wia -
ła jed nak od mó wi ła i po wie dzia ła, że ma
jesz cze 2 mie sią ce aby wy brać so bie coś
z te go skle pu. Po po in for mo wa niu mnie
o tej sy tu acji nie zwłocz nie uda łem się
do skle pu i przy po mnia łem Pa ni pra cu ją -
cej w nim o obo wią zu ją cej usta wie. By ło
to dzień przed koń cem 14 dni, któ re sklep
miał na usto sun ko wa nie się do re kla ma -
cji, więc Pa ni po pro si ła, aby przyjść na -
stęp ne go dnia (po tym okre sie), a oni po -
sta ra ją się zna leźć iden tycz ne bu ty. Mi mo

to go tów ka zo sta ła zwró co na na stęp ne go
dnia. Ta ka prak ty ka zmu sza nia klien ta
do wy bo ru pro duk tu ze skle pu wy da je mi
się nie wła ści wa czy mam ra cję?”.
Zgod nie  z prze pi sa mi  usta wy

zdnia27.07.2002r. oszcze gól nych wa run -
kach sprze da ży  kon su menc kiej i zmia nie
ko dek su  cy wil ne go  (Dz.  U.  Nr 141,
poz. 1176  ze  zm.)  sprze daw ca  po no si 2-
let nią od po wie dzial ność za zgod ność to -
wa ru zumo wą. Napod sta wie  art. 8 ku pu -
ją cy ma pra wo żą dać do pro wa dze nia to -
wa ru do sta nu zgod ne go z umo wą przez
nie od płat ną  na pra wę  al bo  wy mia nę
na no wy, chy ba że na pra wa al bo wy mia -
na są nie moż li we lub wy ma ga ją nad mier -
nych kosz tów. Przy oce nie nad mier no ści
kosz tów uwzględ nia się war tość to wa ru
zgod ne go z umo wą oraz ro dzaj i sto pień
stwier dzo nej nie zgod no ści, a tak że bie rze
się poduwa gę nie do god no ści, na ja kie na -
ra ził by ku pu ją ce go in ny spo sób za spo ko -
je nia. Je że li ku pu ją cy, z przy czyn okre ślo -
nych po wy żej, nie mo że żą dać na pra wy
ani wy mia ny, al bo je że li sprze daw ca nie
zdo ła uczy nić za dość ta kie mu żą da niu
w od po wied nim cza sie lub gdy na pra wa
al bo wy mia na na ra ża ła by ku pu ją ce go
na znacz ne nie do god no ści, ma on pra wo
do ma gać się sto sow ne go ob ni że nia ce ny
al bo od stą pić od umo wy; od umo wy nie
mo że od stą pić, gdy nie zgod ność to wa ru
kon sump cyj ne go zumo wą jest nie istot na.
Przyokre śla niu od po wied nie go cza su na -
pra wy lub wy mia ny uwzględ nia się ro dzaj
to wa ru i cel je go na by cia.
Sprze daw ca mo że za pro po no wać za -

spo ko je nie rosz czeń po przez świad cze nie
za stęp cze, np. wy da nie in ne go to wa ru,
jed nak kon su ment nie ma obo wiąz ku go -

dzić się na ta kie roz wią za nie. Na to miast
w sy tu acji  gdy  na pra wa  lub  wy mia -
na na ten sam to war są nie moż li we lub
zbyt kosz tow ne, apro po zy cja wy mia ny to -
wa ru na in ny nie zo sta nie przez kon su -
men ta przy ję ta, ma on pra wo żą dać ob ni -
że nia ce ny al bo od umo wy od stą pić – żą -
dać zwro tu go tów ki gdy nie zgod ność ma
cha rak ter istot ny. Sprze daw ca nie ma pra -
wa na rzu cić ku pu ją ce mu wy bo ru in ne go
to wa ru niż ten, któ ry był przed mio tem
umo wy. 
Prak ty ka sprze daw cy po le ga ją ca

na prze ka zy wa niu ku pu ją cym in for ma cji
o ko niecz no ści wy mia ny to wa ru nie -
zgod ne go z umo wą na ja ki kol wiek in ny
z ofer ty i tym sa mym bra ku moż li wo ści
otrzy ma nia zwro tu ce ny mo że wpro wa -
dzać kon su men tów w błąd co do obo -
wiąz ków sprze daw cy zwią za nych z pro -
duk tem, w szcze gól no ści w za kre sie
pro ce du ry re kla ma cyj nej. Ta kie po stę po -
wa nie mo że sta no wić nie uczci wą prak -
ty kę han dlo wą po le ga ją cą na wpro wa -
dza niu kon su men tów wbłąd w za kre sie
praw kon su men ta (art. 5  i 6 usta wy
z dnia 23.08.2007 r. o prze ciw dzia ła niu
nie uczci wym prak ty kom ryn ko wym (Dz.
U. nr 171 poz. 1206). Prak ty kę ryn ko wą
uzna je się za dzia ła nie wpro wa dza ją ce
w błąd, je że li dzia ła nie to w ja ki kol wiek
spo sób po wo du je lub mo że po wo do wać
pod ję cie przez prze cięt ne go kon su men -
ta de cy zji do ty czą cej umo wy, któ rej ina -
czej  by  nie  pod jął.  Wpro wa dza ją ce
w błąd dzia ła nie mo że do ty czyć  praw
kon su men ta, w szcze gól no ści pra wa
do na pra wy  lub  wy mia ny  pro duk tu
na no wy al bo pra wa do ob ni że nia ce ny
lub do od stą pie nia od umo wy. 

TyDZIEń PRZEDSIębIoRcy
Od18 do22 listopada wOddziale
ZUS wSosnowcu wgodz. Od8.00
do18.00 będzie się odbywał Tydzień
Przedsiębiorcy. Jest to
przedsięwzięcie adresowane
dowszystkich płatników składek
pobieranych przez ZUS, którzy chcą
dowiedzieć się więcej
oobowiązujących przepisach, jak
również oZakładzie. Podczas akcji
będą również upowszechniane
oferowane przez Zakład usługi
elektroniczne oraz przedstawiane
korzyści posiadania konta
naPlatformie Usług Elektronicznych.
Dla zainteresowanych przygotowano
materiały informacyjne. Przewidziano
także seminaria tematyczne. 



JIM BLACK TRIO (na zdjęciu) two -
rzą: Elias Ste me se der – for te pia no,
Tho mas Mor gan – kon tra bas I Jim
Black – per ku sja, elek tro ni ka. For ma -
cja na le ży obec nie do naj bar dziej
wzię tych per ku si stów no wo jor skiej
sce ny mu zycz nej. Nie bez po wo du.
Po sia da nie zwy kłą wy obraź nię i zdol -
ność do two rze nia skom pli ko wa nych
struk tur ryt micz nych. Jest jed nym
z nie wie lu per ku si stów, któ rzy wy pra -
co wa li wła sny, ła two roz po zna wal ny
styl. Po gma twa na ar chi tek tu ra per ku -
syj na zbli ża go do Ha na Ben nin ka.
Umie jęt ność ko lo ry stycz ne go cie nio -
wa nia po łą czo na z eks plo du ją cą dy na -
mi ką przy wo dzi na myśl Phe ero ana
AkLaf fa. Dzię ki wy mie nio nym wa lo -
rom jest za trud nia ny przez naj wy bit -
niej sze po sta ci współ cze sne go jaz zu.
Sta le współ pra cu je m.in. z El le rym
Eske li nem, Da ve'em Do ugla sem, Uri
Ca inem, Lo urie An der son, Joh nem
Zor nem, Ti mem Ber ne'em, Chri sem

Spe edem i Ral phem Ales sim. Jest li -
de rem no wo cze sne go jaz zo we go tria
oraz ze spo łu Ala sNo Axis wy ko nu ją -
ce go mu zy kę z po gra ni cza is landz kiej
mu zy ki roc ko wej, am bien tu, me ta lu
i jaz zu. Przej mu jąc ro lę li de ra, ja wi się
ja ko przed sta wi ciel po ko le nia ar ty stów
wy cho wa nych w świe cie post mo der ni -
stycz nej kul tu ry. Dla nie go eklek tyzm
nie jest spo so bem na prze ła ma nie ogra -
ni czeń ga tun ko wych ani, tym bar dziej,
ob ra zo bur stwem. Dla Blac ka i je go ge -
ne ra cji eklek tyzm jest chle bem po -
wsze dnim, na tu ral nym ję zy kiem wy -
po wie dzi, w któ rym się wy cho wa li.

– Wy stęp tria te go uta len to wa ne go
per ku si sty z pew no ścią bę dzie eks cy -
tu ją cym do świad cze niem. Black jest
bo wiem wszech stron nym mu zy kiem,
któ ry in spi ra cje czer pie z bar dzo wie lu
ga tun ków mu zy ki, w związ ku z tym,
w no wej Sa li Kon cer to wej w So snow -
cu, mo że my spo dzie wać się na praw dę
nie zwy kłe go kon cer tu – pod kre śla Pa -

weł Du sza, na czel nik Wy dzia łu Kul tu -
ry i Sztu ki so sno wiec kie go urzę du. Fe -
sti wal Mu zy ki Im pro wi zo wa nej – jaZZ
i Oko li ce / jaZZ & Bey ond jest bez po -
śred nią kon ty nu acją cy klicz nej im pre -
zy mu zycz nej, re ali zo wa nej pod tym
sa mym ty tu łem od 9 lat w Ka to wi cach.

Po cząw szy od 2012 ro ku Fe sti wal
jaZZ i Oko li ce / jaZZ & Bey ond re ali -
zo wa ny jest ja ko wy da rze nie od by wa -
ją ce się w kil ku róż nych mia stach re gio -
nu: Cho rzo wie, Ka to wi cach, So snow cu,
By to miu i Gli wi cach w okre sie trzech
je sien nych mie się cy: od koń ca wrze śnia
do po ło wy grud nia.

Ce lem fe sti wa lu jest za pre zen to wa -
nie me lo ma nom naj now szych ob sza -
rów mu zycz nych po szu ki wań w dzie -
dzi nie im pro wi za cji, w mniej szym
stop niu zwią za nych z tra dy cyj nym
dzie dzic twem jaz zu, poj mo wa nym
na spo sób pu ry stycz ny i aka de mic ki,
na to miast w znacz nie więk szym stop -
niu sta wia ją cy ak cent na ak tu al no ści
mu zy ki im pro wi zo wa nej oraz two rzą -
ce go kre atyw ne ar ty stycz nie śro do wi -
ska w Pol sce i na świe cie. Pre zen to wa -
na mu zy ka to wie lo wąt ko wa po dróż
po świe cie róż no rod nych kul tur i tra -
dy cji – swo je in spi ra cje czer pie za rów -
no z hi sto rii jaz zu, mu zy ki so ul, rhy -
thm and blu esa, sze ro kie go spek trum
mu zy ki et no -fol ko wej, tak że pop, rock,
jak i roz ma itych nur tów mu zy ki elek -
tro nicz nej oraz współ cze snej ka me ra li -
sty ki.

Bez płat ne wej ściów ki są do od bio ru
w Wy dzia le Kul tu ry i Sztu ki Urzę du
Miej skie go w So snow cu, ul. Ma ła -
chow skie go 3, tel. 32 296 06 47. Po -
czą tek kon cer tu godz. 19.00. KP
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JIM BLACK TRIO zagra w Sali Koncertowej
9 listopada 2013 w Sali Koncertowej w Sosnowcu (ul. Wawel 2) w ramach Festiwalu
Muzyki Improwizowanej jaZZ i okolice wystąpi JIM BLACK TRIO. Wstęp wolny. 

W Za kła dzie Lecz nic twa Am bu -
la to ryj ne go na Wa we lu trwa ją
za pi sy na bez płat ną mam mo gra -
fię. W ra mach pro gra mu wy ko -
ny wa ne są bez płat ne ba da nia
USG pier si oraz ba da nia mam -
mo gra ficz ne (w przy pad ku wy -
stą pie nia nie po ko ją cych zmian
do dat ko wo ba da nia USG pier si).
Ba da nia od by wać się bę dą do 30
li sto pa da lub do wy czer pa nia li -
mi tu ba dań, a moż na je wy ko nać
w Przy chod ni Re jo no wo -Spe cja -
li stycz nej Nr 9 w So snow cu
przy ul. Wa wel 15 – II pię -
tro – Pra cow nia Mam mo gra ficz -
na i Pra cow nia USG, od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach
od 8.00 do 17.00. Do re je stra cji
na bez płat ną mam mo gra fię nie
jest wy ma ga ne uprzed nie skie ro -
wa nie. Wy star czy zgło sić się
z do ku men tem toż sa mo ści w re -
je stra cji Pra cow ni Mam mo gra -
ficz nej i Pra cow ni USG. Aby się
za re je stro wać lub uzy skać wię cej
in for ma cji o pro gra mie ba dań,
moż na za te le fo no wać pod nu -
mer 32 368 48 28.

– Sosno wiec ki pro gram pro fi -
lak tycz ny skie ro wa ny jest do ko -
biet za miesz ka łych i za mel do wa -
nych w So snow cu w wie ku od 35
do 39 lat – ba da nie USG pier si
oraz w wie ku od 40 do 49
lat – ba da nie mam mo gra ficz ne,
a w przy pad ku wy stą pie nia nie -
po ko ją cych zmian do dat ko we
ba da nie USG pier si – in for mu je

Krzysz tof Po lacz kie wicz z Wy -
dzia łu In for ma cji i Pro mo cji
Mia sta Urzę du Miej skie go
w So snow cu. – W pierw szej ko -
lej no ści z ba dań bę dą mo gły
sko rzy stać ko bie ty, w ro dzi nach
któ rych – u mat ki, sio stry lub
cór ki – wy stę po wał rak pier -
si – do da je. 

Ba da nia po ka zu ją, że co czter -
na sta Po lka w cią gu swo je go ży -
cia za cho ru je na ra ka pier si. Cho -
ro ba ta jest naj częst szą przy czy ną
zgo nów u ko biet mię dzy 40. a 55.
ro kiem ży cia. Pod sta wo wa za sa da
wy zna wa na przez pra cow ni ków
służ by zdro wia brzmi, że le piej
za po bie gać niż le czyć. Dla te go
też mia sto fi nan so wać bę dzie pro -
fi lak tycz ny pro gram bez płat nej
mam mo gra fii słu żą cy wcze sne -
mu wy kry wa niu i za po bie ga niu
roz wo jo wi cho rób no wo two ro -
wych pier si. 

Ba da nie USG pier si jest naj -
waż niej szą me to dą wspo ma ga ją -
cą i war to ścio wym uzu peł nie -
niem ba da nia mam mo gra ficz ne -
go przy dat nym zwłasz cza
w róż ni co wa niu zmian tor bie lo -
wa tych i li tych oraz oce nie wiel -
ko ści i gra nic zmian ogni sko -
wych. Jest cał ko wi cie nie in wa -
zyj ne i w zu peł no ści bez piecz ne.
Z ko lei ba da nie mam mo gra ficz -
ne jest to ob ra zo wa me to da ba da -
nia gru czo łu pier sio we go (sut ka)
z uży ciem pro mie ni rent ge now -
skich, że by zo ba czyć we wnętrz -

ną bu do wę pier si. Ba da nie to wy -
ko nu je się spe cjal nym apa ra tem
rent ge now skim (mam mo gra fem).
Jest to ba da nie bez piecz ne i bez -
bo le sne. Po zwa la to na od róż nie -
nie po szcze gól nych struk tur oraz
zmian pa to lo gicz nych sut ka.
Szcze gól nie przy dat na jest w ba -
da niach prze sie wo wych. Ze
wzglę du na wy ko rzy sta nie w ba -
da niu mam mo gra ficz nym pro -
mie nio wa nia jo ni zu ją ce go, nie
jest ono wska za ne do wy ko ny wa -
nia przez ko bie ty w cią ży.

Rak pier si wy kry ty we wcze -
snym sta dium roz wo ju mo że być
cał ko wi cie wy le czo ny.

Każ da ko bie ta po win na sa ma
ba dać swo je pier si (re gu lar nie co
mie siąc).

Im bli żej me no pau zy, tym
czę ściej po win na zgła szać się
na mam mo gra fię, któ ra jest naj -
lep szym spo so bem wcze sne go
wy kry cia nie pra wi dło wych zmian
w pier si.

Ru ty no we ba da nia mam mo -
gra ficz ne czy ul tra so no gra ficz ne
po tra fią wy ka zać nie pra wi dło -
wo ści w bu do wie gru czo łu pier -
sio we go. Nie ozna cza to, że wy -
kry ta zmia na w mam mo gra fii
czy USG pier si jest no wo two -
rem. Oko ło 80 proc. zmian wy -
kry tych w ba da niach ob ra zo -
wych pier si oka zu je się zmia na -
mi o cha rak te rze ła god nym
i czę sto nie wy ma ga ją dal sze go
le cze nia. U

18 paź dzier ni ka w so sno wiec -
kim Tech ni kum Eko no micz nym
przy ul. Gro ta -Ro wec kie go zor -
ga ni zo wa no wspa nia łą ak cję cha -
ry ta tyw ną „WspieRAK”. Każ dy
mógł przyjść i wes przeć sym bo -
licz ną zło tów ką tak szczyt ny cel,
ja kim jest po moc cho rym dzie -
ciom z od dzia łu on ko lo gicz ne go
In sty tu tu Mat ki i Dziec ka
w War sza wie. Po my sło daw czy -
nią te go wy jąt ko we go przed się -
wzię cia by ła Eli za Wie trzyń -
ska – uczen ni ca Eko no mi -
ka – zna na z udzia łu w 3. edy cji
pro gra mu „Bi twa na gło sy”
w ze spo le Ewy Far ny. W tym że
wła śnie szpi ta lu Eli za wraz
z gru pą „Rap so dia” krę ci ła te le -
dysk do utwo ru „Za po mnia ny”.
Dzie ci z od dzia łu on ko lo gicz ne -
go ode gra ły w nim głów ne ro -
le. – Gdy zo ba czy łam te dzie ci
i mło dzież w mo im wie ku, coś
we mnie pę kło. Wie dzia łam, że

chcę zro bić dla nich coś wię cej.
Stąd też po mysł ca łej ak cji
i zbiór ki pie nię dzy – stwier dzi ła
Eli za.

Ak cja „WspieRAK” oka za ła
się wiel kim suk ce sem. Ze bra -
no 1.680 zł, ale to nie jest osta -
tecz na su ma pie nię dzy, któ re zo -
sta ną prze ka za ne In sty tu to wi
Mat ki i Dziec ka, po nie waż wciąż
trwa sprze daż ce gie łek, a po nad -
to pla no wa ne są do dat ko we li cy -
ta cje róż nych przed mio tów.

Mło dzież Cen trum Kształ ce -
nia Za wo do we go i Usta wicz ne -
go udo wod ni ła, że ma wiel kie
ser ca, wraż li wość, em pa tię.
God nie przy ję ła wszyst kich go -
ści, za rów no tych naj młod szych,
czy li uczniów gim na zjów, jak
i star szych – oko licz nych miesz -
kań ców. Bar dzo bo ga ty i uroz -
ma ico ny pro gram im pre zy za -
gwa ran to wał do brą za ba wę i mi -
ło spę dzo ny czas. Pu blicz ność

z wiel kim za in te re so wa niem
obej rza ła po kaz mo dy przy go to -
wa ny spe cjal nie na tę oka zję
przez uczniów Tech ni kum Pro -
jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru.
Na stęp nie da ła się uwieść Ma te -
uszo wi Za rę bie – ucznio wi Tech -
ni kum Eko no micz ne go – któ ry
za brał ją dzię ki po ka zo wi be at -
bo xu - w po dróż nie mal w ko -
smos i z po wro tem. Du żo
uśmie chu wy woła ła też krót ka
szkół ka be at bo xu, w któ rej
uczest ni czy ła pu blicz ność. Oczy -
wi ście naj słod szym punk tem im -
pre zy mu sia ła być de gu sta cja
sma ko ły ków, ciast i cia ste czek
przy go to wa nych przez uczniów
Tech ni kum Ga stro no micz ne go
oraz Tech ni kum Eko no micz ne -
go. Za sym bo licz ną zło tów kę
moż na by ło skosz to wać nie tyl -
ko słod kich wy pie ków, ale tak -
że tra dy cyj ne go chle ba ze smal -
cem i ki szo nym ogór kiem.
Chęt nych nie bra ko wa ło… Nie -
wąt pli wie jed nak głów ną atrak -
cją był 45-mi nu to wy kon cert
uczest ni ków pro gra mu „Bi twa
na gło sy”: Eli zy Wie trzyń -
skiej – uczen ni cy „Eko no mi ka”
i Ka mi la Ku ba sa. Bra wu ro we
wy ko na nie utwo ru Mi cha ela
Jack so na „We are the world”
sym bo licz nie za mknę ło tę wiel -
ką wspa nia łą ak cję, któ ra udo -
wod ni ła, że wy star czy ma ły
gest, by po móc po trze bu ją -
cym.(U)

Lepiej zapobiegać niż leczyć „Ekonomik” udowodnił, że wystarczy mały gest!

NIEZWyKły KoNcERT NATAlII NIEMEN 
PT. „NIEMEN MNIEj ZNANy” oDbył SIę
13 PAźDZIERNIKA W MIEjSKIM DoMu
KulTuRy IM. jANA KIEPuRy W SoSNoWcu. 

Ar tyst ka wraz ze swo im ze spo łem roz po -
czę ła tra sę kon cer to wą, a So sno wiec stał się
pierw szym mia stem tej po dró ży, opar tej
na wspo mnie niach. Pod czas kon cer tu peł ne -
go emo cji od wo ła ła się do twór czo ści swo -
je go oj ca, tej mniej zna nej i mniej roz po -
wszech nia nej. Pu blicz ność mia ła oka zję po -
słu chać utwo rów w jej in ter pre ta cji
po cho dzą cych z al bu mów „Ter ra De flo ra ta”
i „Spodch mu ry ka pe lu sza”. Kon cert po prze -
dzi ły: wer ni saż fo to gra fii, warsz ta ty mu -
zycz ne, wy kła dy i czy ta nie fe lie to nów. 

Na ta lia pod czas kon cer tu za fun do wa ła
pu blicz no ści du żą daw kę emo cji. Pio sen ki,
ja kie za śpie wa ła, to utwo ry, któ re już w cza -
sach, gdy two rzył je Cze sław Nie men, mia -
ły cha rak ter roc ko wy i nio sły ze so bą du ży
po ten cjał. Na ta lia, śpie wa jąc nie ła twe prze -
cież utwo ry swo je go ta ty, przy po mnia ła, jak
bar dzo roc ko wą du szę miał Nie men i ja kim
był en tu zja stą moc ne go gra nia. Nie ste ty, la -
ta 60. i 70. nie by ły naj lep szym okre sem dla

je go mu zy ki. Utwo ry, boj ko to wa ne przez
sta cje ra dio we, nie by ły gra ne. Więk szość
z nas ko ja rzy Cze sła wa Nie me na głów nie
z kil ku utwo rów. A prze cież je go bo ga ta
twór czość ma cha rak ter wie lo wy mia ro wy.
W prze rwach mię dzy pio sen ka mi ar tyst ka
wspo mi na ła swo je go oj ca. Mó wi ła, jak wiel -
kim był ar ty stą. Jak nie lu bił zła w so bie i in -
nych. Jak czę sto za sta na wiał się nad tym, że
czło wiek ma in kli na cje do czy nie nia zła. Jak
od bie rał świat ca łym so bą. Pa trzył, dzi wił
się wie lu rze czom i two rzył. Wszyst kie
prze my śle nia ubie rał w sło wa i mu zy kę. Na -
ta lia okre śli ła swo je go oj ca ja ko ge nial ne go
ar ty stę. – Aż żal ser ce ści ska, że ta kie utwo -
ry, ta ka po ezja nie jest zna na – mó wi ła ar -
tyst ka. Na ko niec kon cer tu nie mo gło za -
brak nąć kul to we go utwo ru Cze sła wa Nie -
me na pt. „Dziw ny jest ten świat”. Tak, to
by ło to! Łza ze wzru sze nia krę ci ła się
w oku. Ży czy my uda nej tra sy kon cer to wej
i wie lu wzru szeń.

Na ta lii Nie men pod czas kon cer tu to wa rzy -
szył ze spół w skła dzie: Piotr Ba ron – sak so fon,
To masz Kał wak – in stru men ty kla wi szo we,
Irek Głyk – per ku sja, Adam Szew czyk – gi ta -
ra, Woj tek Gą sior – bas. RED

Natalia Niemen  trasę koncertową, poświęconą pamięci swojego ojca, rozpoczęła… w Sosnowcu

Niemen mniej znany
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Eliza Wietrzyńska – pomysłodawczyni akcji.
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W przyszłym roku Rozgłośnia Radiowa Rezonans, wydawca programu
pod nazwą ESKA 99.1 FM będzie obchodzić okrągłą rocznicę 20-lecia
istnienia. Jakie były początki stacji? 

Na po cząt ku lat 90., gru pa ab sol wen tów i stu den tów zwią za nych ze
Stu denc kim Stu diem Ra dio wym „RE ZO NANS”, dzia ła ją cym na te -
re nie osie dla aka de mic kie go w So snow cu, pod ję ła dzia ła nia ma ją -
ce na ce lu uzy ska nie kon ce sji na roz po wszech nia nie pro gra mu ra dio -
we go. Dzia ła nia te spo tka ły się przy chyl no ścią za rów no władz uni -
wer sy te tu, jak i wło da rzy mia sta So snow ca. W mar cu 1994 ro ku
po wsta ła spół ka pra wa han dlo we go, Gmi na So sno wiec i Uni wer sy -
tet Ślą ski, udzia łow cy – za ło ży cie le ob ję li po 50 proc. udzia łów
w ka pi ta le za kła do wym, zaczęto przy go to wa nia do roz po czę cia emi -
sji pro gra mu. Ra dio wy star to wa ło 31 grud nia 1994 ro ku
o godz. 12.00, po zy cjo nu jąc się w ete rze ja ko roc ko we ra dio R.
W na szej ra mów ce oprócz ser wi sów in for ma cyj nych po ja wi ły się
pro gra my au tor skie, nie bra ko wa ło mu zy ki ni szo wej, sta ra li śmy się
za spo ka jać róż ne gu sta. Na szą gru pą do ce lo wą by li mło dzi słu cha -
cze w prze dzia le wie ko wym 15 – 24 la ta. Nie ste ty, po krót kim okre -
sie dzia łal no ści po ja wi ły się pro ble my z utrzy ma niem płyn no ści fi -
nan so wej spół ki.

Wol ny ry nek rzą dzi się jed nak swo imi pra wa mi…

Tak, funk cjo no wa nie ra dia w struk tu rze spół ki pra wa han dlo we go,
dzia ła ją ce go na płyt kim ryn ku re kla mo wym z nie wiel kim za się giem
tech nicz nym jest bar dzo trud nym przed się wzię ciem. Po 17 mie sią -
cach od roz po czę cia emi sji przed spół ką po ja wi ło się wid mo upa dło -
ści. Skon su mo wa ny zo stał ca ły ka pi tał za kła do wy, na ra sta ły za le gło -
ści wo bec Urzę du Skar bo we go, ZUS -u, pra cow ni ków i do staw ców
usług. Co więc zro bi li wspól ni cy? Od wo ła li dru gi i po wo ła li trze ci
z ko lei za rząd spół ki. Wspól nie z nie ży ją cym już, Jac kiem Pro szow -
skim, przy go to wa li śmy pro gram na praw czy. Prze ko na li śmy wspól -
ni ków, że war to nam za ufać i dać szan sę te mu przed się wzię ciu. Na -
stą pił bar dzo trud ny okres, wraz z pro wa dze niem bie żą cej dzia łal no -

ści re gu lo wa li śmy na sze sta re zo bo wią za nia. To że w naj trud niej -
szym dla spół ki okre sie, ra dio ni gdy nie prze sta ło nada wać, to za słu -
ga pra cow ni ków roz gło śni oraz pre zy den tów mia sta Pa na Mi cha ła
Czar skie go i Pa na Ka zi mie rza Gór skie go, któ rzy przez ca ły ten trud -
ny okres wspie ra li to przed się wzię cie. Wie rzy li śmy przez ca ły czas,
że po trud nym okre sie przyj dą lep sze cza sy.

Jakie wybraliście rozwiązanie?

Po sta no wi li śmy wpro wa dzić do spół ki part ne ra bran żo we go, z któ -
rym pro wa dze nie ra dia mo gło funk cjo no wać ja ko przed się wzię cie
ko mer cyj ne, gdzie je dy nym źró dłem do cho dów są wpły wy z re klam.
Wszy scy wiel cy gra cze ryn ku ra dio we go chcie li ku pić udzia ły czy
wręcz prze jąć spół kę, ne go cja cje by ły bar dzo trud ne Naj bar dziej za -
awan so wa ne by ły roz mo wy z Ago rą S.A. Osta tecz nie zgo dę na wej -
ście ka pi ta ło we uzy ska ła Eska S.A., któ ra wcho dzi ła na ry nek z no -
wym pro jek tem re ali zo wa nym po przez sieć sta cji lo kal nych. Wspól -
ni cy na rzecz no we go udzia łow ca zby li po 15 proc. udzia łów.

Zmie ni li śmy na zwę emi to wa ne go pro gra mu na ESKA RE ZO -
NANS. We wrze śniu 2003 ro ku ob ję li śmy za się giem tech nicz nym trzy
czwar te aglo me ra cji. Zmia na na zwy pro gra mu na ESKA 99.1 FM po -
zwo li ła nam na wy ko rzy sta nie efek tu ska li, mo gli śmy uczest ni czyć
w więk szych po ro zu mie niach re kla mo wych.

Na stą pi ła pro fe sjo na li za cja dzia łań pro gra mo wych, do łą czy li śmy
do gro na du żych re gio nal nych sta cji sie ci ra dio wej ESKA. Po nie -
speł na trzech la tach dzia łal no ści przed się wzię cie sta ło się ren tow ne,
mo gli śmy pla no wać pierw sze in we sty cje prze zna cza jąc część zy sków
na wpro wa dza nie no wych tech no lo gii – na rzę dzi in for ma tycz nych
oraz pod wyż szyć wy na gro dze nia pra cow ni kom. 

Jak ra dzi cie so bie z kon ku ren cją?

Bar dzo pro sto, sta ra my się być za wsze krok, a na wet dwa przed in -
ny mi sta cja mi, któ re kie ru ją swój pro gram do tej sa mej gru py do ce -
lo wej. Dla cze go jesz cze dziś nie mo że my uzy skać więk szej prze wa -

gi nad kon ku ren cją? Po wód w za sa dzie jest je den, od ośmiu lat,
w KRRiT ocze ku je na re ali za cję na sza apli ka cja w spra wie roz sze -
rze nia kon ce sji o do dat ko wą czę sto tli wość do świe tla ją cą za chod nią
stro nę wo je wódz twa. To jest bar dzo waż ny ele ment w ry wa li za cji
o fo tel li de ra słu chal no ści w aglo me ra cji. Brak od bio ru w da nym
miej scu eli mi nu je nas z ryn ku, a Gli wi ce, Za brze, By tom to du że
mia sta re gio nu.

Naj więk sze osią gnię cie ESKI 99.1 FM? 

Miej sce na po dium w ran kin gu słu chal no ści lo kal nych sta cji ra dio -
wych aglo me ra cji ślą skiej, sta bil na struk tu ra wspól ni ków, w któ rej
Gmi na So sno wiec ma więk szo ścio wy pa kiet udzia łów ren tow ność
pro wa dzo ne go pro jek tu ra dio we go, da ją ce go za trud nie nie miesz kań -
com mia sta i re gio nu. So sno wiec jest jed nym z nie wie lu miast w kra -
ju, któ re mo że po szczy cić się tym, że jest wła ści cie lem sta cji ra dio wej.

Co pla nu je cie na ko lej ne 20 lat? 

Na sze pla ny to przede wszyst kim roz sze rze nie kon ce sji o no we czę sto -
tli wo ści. Oprócz za chod niej stro ny wo je wódz twa ślą skie go, o któ rej już
wspo mi na łem, bę dzie my apli ko wać do KRRiT o czę sto tli wo ści w Czę -
sto cho wie i Biel sku -Bia łej. Obec nie zmie nia my in fra struk tu rę stu dia ra -
dio we go, by spro stać wy mo gom tech no lo gii cy fro wej. Chcie li by śmy
jesz cze moc niej za zna czyć na szą dzia łal ność po za an te no wą or ga ni zu -
jąc kon cer ty mu zycz ne. ESKA la tor, wspól ny pro jekt z mia stem, gro ma -
dzi dzie siąt ki ty się cy mło dych miesz kań ców mia sta i re gio nu, ko lej na,
czwar ta już edy cja w naj bliż sze wa ka cje. Przy szło rocz ny ju bi le usz ESKI
bę dzie za pew ne du żym wy da rze niem. Ma my kil ka po my słów, ale na ra -
zie ich nie zdra dzę. Na pew no bę dzie my świę to wać z pom pą! 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
Zdjęcia: ARC ESKA 99.1 FM

Set ki ty się cy słu cha czy, sta bil na struk tu ra udzia ło wa, do dat ni wy nik fi nan so wy, czy li dwa dzie ścia lat ESKI – RE ZO NANS w re gio nie

Dwa kro ki 
przed kon ku ren cją 

Rozmowa z Krzysztofem Habirkiem,
prezesem zarządu Radia ESKA 99.1 FM



Nie co dzien ne zda rze nie spo tka ło w ubie głym mie sią cu przed szko -
la ki Nie pu blicz ne go Przed szko la In te gra cyj ne go „Mi strzo wie Za ba -
wy” w So snow cu. W spo sób nie zau wa żo ny wszedł do przed szko la
ob cy męż czy zna. Wy ko rzy stał chwi lo wą nie obec ność opie kun ki,
wszedł do jed nej z sal i po pro sił dzie ci, że by z nim wy szły. Uf ne
przed szko la ki tak też zro bi ły. Na szczę ście wy cho dzą ce go z dzieć mi
męż czy znę za uwa ży ła w po rę pra cow ni ca, któ ra wsz czę ła alarm. Ku
ucie sze dzie ci zło czyń ca zo stał za ku ty w kaj dan ki przez po li cjan ta
i wy pro wa dzo ny z przed szko la.

Ca ła sy tu acja to na szczę ście tyl ko sy mu la cja. Mia ła ona na ce -
lu uświa do mie nie dzie ciom, że w ta kim przy pad ku nie moż na ufać
oso bie, któ rej się nie zna. Po li cjant Wy dzia łu Pre wen cji KMP
w So snow cu ostrze gał przed szko la ków przed ta kimi
wydarzeniami. W za ję ciach uczest ni czy ła tak że ma skot ka ślą skiej
po li cji, czy li „Sznu pek”, któ ry bar dzo szyb ko za przy jaź nił się
z dzieć mi. RED

Złoczyńca zatrzymany w przedszkolu
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Czarowali tańcem

Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych przy ul. Jagiellońskiej w Sosnowcu
Na pod sta wie pod pi sa nej umo -
wy przez Gmi nę So sno wic
z Urzę dem Mar szał kow skim
Wo je wódz twa Ślą skie go o do fi -
nan so wa nie pro jek tu „Kom plek -
so wa ter mo mo der ni za cja obiek -
tu Ze spo łu Szkół Elek tro nicz -
nych i In for ma tycz nych, ul.
Ja giel loń ska w So snow cu” w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa ślą -
skie go w la tach 2007 – 2013,
Prio ry tet V „Śro do wi sko”, Dzia -
ła nie 5.3 „Czy ste po wie trze i od -
na wial ne źró dła ener gii”, od lu -
te go bie żą ce go ro ku trwa ją ro bo -
ty bu dow la no-mon ta żo we.

Za kres ro bót bu dow la no-
mon ta żo wych obej mu je de mon -
taż ele wa cji z płyt azbe sto wych,
wy mia nę okien i drzwi wraz
z czę ścio wym pod mu ro wa niem,
ocie ple nie ścian ze wnętrz nych
obiek tu, wy ko na nie ocie ple nia
wszyst kich stro po da chów i stro -
pów nad prze jaz da mi i pod cie -

nia mi. Po nad to za kres prac ter -
mo mo der ni za cyj nych obej mu je
in sta la cje: cen tral ne go ogrze wa -
nia, przy go to wa nia cie płej wo dy
użyt ko wej, wen ty la cji, elek trycz -
nej i od gro mo wej, a tak że sys tem
za rzą dza nia ener gią ciepl ną. Ro -
bo ty pro wa dzo ne są zgod nie
z har mo no gra mem re ali za cyj -
nym i ma ją się za koń czyć w
I pó łro czu 2014 r. Cał ko wi ta war -
tość pro jek tu wy no si 7 mln zł.

War tość kosz tów kwa li fi ko wa -
nych pro jek tu wy no si 6,4 mln,
z cze go 85% sta no wią środ ki z
fun du szu, a po zo sta łe 15% sta -
no wi wkład wła sny Gmi ny So -
sno wiec. 

Ce lem bez po śred nim Pro -
jek tu jest po pra wa ja ko ści po -
wie trza po przez ogra ni cze nie
zu ży cia ener gii i zmniej sze nie
emi sji za nie czysz czeń do at mos -
fe ry w wy ni ku prze pro wa dze nia

kom plek so wej ter mo mo der ni za -
cji obiek tu Ze spo łu Szkół Elek -
tro nicz nych i In for ma tycz nych
w So snow cu. Ce lem po śred nim
Pro jek tu jest:
• Zmniej sze nie strat cie pła,

a tym sa mym kosz tów ogrze -
wa nia oraz kosz tów wo dy cie -
płej; 

• Po pra wa sta nu tech nicz ne go
obiek tu, a tym sa mym zmniej -
sze nie kosz tów re mon tów wy -

ni ka ją cych z ko niecz no ści ni -
we lo wa nia skut ków nie do cie -
ple nia obiek tu; 

• Usu nię cie płyt azbe sto wych; 
• Pod nie sie nie kom for tu uczniów,

na uczy cie li oraz miesz kań ców
ko rzy sta ją cych z in fra struk tu ry
ZSEiI; 

• Wy eli mi no wa nie za wil go ceń
i in nych skut ków bra ku do cie -
ple nia, któ re mo gą mieć nie ko -
rzyst ny wpływ na stan zdro wia

osób spę dza ją cych wie le cza su
w po miesz cze niach obiek tu.

Po pra wa wi ze run ku szko ły,
pod nie sie nie jej atrak cyj no ści dla
od bior ców ofer ty edu ka cyj nej
Gmi ny So sno wiec. W uję ciu dłu -
go fa lo wym re ali za cja Pro jek tu
przy czy ni się do zwięk sze nia
atrak cyj no ści osie dleń czej i in -
we sty cyj nej mia sta So sno wiec.
Ochro na śro do wi ska jest jed nym
z głów nych prio ry te tów za kła da -
nych w róż ne go ro dza ju pro gra -
mach wo je wódz twa ślą skie go,
gdyż spra wa za nie czysz czeń,
zwłasz cza na te re nach Gór ne go
Ślą ska i Za głę bia, jest spra wą
pro ble ma tycz ną. Każ dy krok po -
dej mo wa ny w ce lu eli mi na cji lub
ogra ni cze nia emi sji za nie czysz -
czeń jest nie zmier nie waż ny dla
oto cze nia. Wdro że nie przed się -
wzię cia przy czy ni się do po lep -
sze nia stan dar du ży cia miesz kań -
ców oraz przy szłych po ko leń.

Po nad 200 par z ca łej Pol ski
wzię ło udział w III Ogól no pol -
skim Tur nie ju Tań ca To wa rzy -
skie go, czy li So sno wiec Dan ce
Cup 2013, któ ry od był się 20
paź dzier ni ka w So snow cu. To
by ła praw dzi wa eks plo zja tań ca,
ta len tu, uro dy i barw. Na par kie -
cie w ha li przy ul. Bra ci Mie ro -
szew kich wi ro wa ły tak że pa ry
za gra nicz ne z Czech, Sło wa cji
i Wę gier, któ re star to wa ły w naj -
wyż szej kla sie ta necz nej A. Pięk -
ne po ka zy tań czą cych par zro bi -
ły na wi dzach ko lo sal ne wra że -
nie. – To pięk ny, ale trud ny sport.
Tan ce rze tak wspa nia le tań czą,
że aż żal, że sa ma, jak by łam
mło da, nie tań czy łam. Ta niec
trwa kil ka mi nut, ale tan ce rze
oku pi li te wy stę py wie lo go dzin -
ny mi tre nin ga mi. Efekt jed nak
jest nie sa mo wi ty – mó wi ła An -
na Kom pał ka z So snow ca, któ ra
jest wiel ką mi ło śnicz ką tań ca to -
wa rzy skie go. 

Tur niej roz gry wa ny był w kil -
ku ka te go riach wie ko wych,

w ka te go riach dzie cię cych: 10-
11 lat, 12-13 lat, mło dzie żo -
wych: 14-15 lat i w ka te go rii par
do ro słych po wy żej 15. ro ku ży -
cia. Pa ry tań czy ły rów nież w kla -
sach ta necz nych, roz gra ni cza ją -
cych ich po ziom. Pierw szą kla są
by ła kla sa E, po tem D, C, B
a naj wyż szą kra jo wą kla są by ła
A. Uczest ni cy za pre zen to wa li się
w dwóch sty lach: la ty no ame ry -
kań skim, gdzie kró lo wa ła sam ba,
cha cha, rum ba, ji ve, pa so do ble
oraz stan dar do wym, gdzie prym
wio dły walc an giel ski, tan go,
walc wie deń ski, slow fox oraz qu -
ick step.

Su ro wi, ale spra wie dli wi sę -
dzio wie, nie mie li ła twe go za da -
nia. W ła wie sę dziow skiej za sie -
dli sę dzio wie z Pol ski, Czech,
We gier oraz Sło wa cji. Jed nym
z bar dziej zna nych sę dziów był
Czech, Jan Kli ment, świet nej kla -
sy tre ner, sę dzia oraz tan cerz zna -
ny z udzia łu w pro gra mie „Ta niec
z Gwiaz da mi”. Na ga li wie czor -
nej gwiaz da mi tur nie ju by li mi -

strzo wie Pol ski, czy li Krzysz tof
Hul boj i Jan ja Le sar, tan ce rze
TzG oraz spek ta klu te atral ne go
„I mo ve you”.

O zwy cię stwo wal czy ły tak że
pa ry ze Stu dia Tań ca KIE PU RA.
W su mie „Kie pu rę” re pre zen to -
wa ły 24 pa ry. 17 par do sta ło się
do fi na łów, a 10 z nich sta nę ło

na po dium. Czte ry pa ry za ję ły
miej sca 1, wy gry wa jąc tur niej
w swo ich ka te go riach. Dzię ki do -
brym wy ni kom trzy pa ry uzy ska -
ły prze kla sy fi ko wa nie do wyż -
szych klas ta necz nych.  Stu dio
Tań ca KIE PU RA za pra sza na no -
we kur sy tań ca nie tyl ko dzie ci,
mło dzież, ale i do ro słych. SK

WyNIKI Z DWóch NAjWAżNIEjSZych KlAS b I A:
pow. 15 B styl la ty no ame ry kań ski
1. Woj ciech Ku ci na, Mar le na Sze li gow ska ESKU LAP – Łódź 
2. Eryk Ką dzie la, Aga ta Szmi giel M -TE AM – Kra ków
3. Piotr Cy groń, We ro ni ka Ser giel KIE PU RA – So sno wiec 
pow. 15 B styl stan dard
1. Ni ko dem Głów ka, Ju lia Wój cic ka  NO WY STYL – Biel sko -Bia ła
2. Ja kub Sla vik, Ma ria On dra si ko va Sło wa cja
3. Kon rad Ku czek, Kon rad Ku czek Kon rad NO WY STYL – Biel sko -Bia ła  
pow. 15 A la tin
1. Pa tryk Gór ski, Wik to ria Łą giew ka ZOR BA – My ka nów
2. An dras Ko sa, An na Pro zlik Hun ga ry
3. Woj ciech Pie truś, Mag da le na Zy znar EMi Ka Pa łac Mło dzie ży – Tar nów
pow. 15 A stan dard 
1. Mar tin Śram ka, Lu cia Cen ta ro va TK DU KLA Tren cin
2. An dras Ko sa, An na Pro zlik Hun ga ry 
3. Sta ni sław Wo ły niec, Ka ta rzy na Tuń ska ATHI NA – Oła wa 

Aka de mia Ro dzin na Hu ma ni tas ru szy ła 15 paź dzier ni ka. Upo wszech -
nia wie dzę i umie jęt no ści, któ re do ty czą roz wią zy wa nia pro ble mów
wy cho waw czych, ochro ny dziec ka i ro dzi ny przed prze mo cą oraz uza -
leż nie nia mi. In au gu ra cji pro gra mu to wa rzy szy ło sym po zjum pt.: „Jak
bez piecz nie roz wi jać toż sa mość dziec ka w ro dzi nie”, któ re od by ło się
w Wyż szej Szko le „Hu ma ni tas” w Sosnowcu.

W ra mach Aka de mii te ra peu ci, pro fi lak ty cy, na ukow cy oraz in ni
spe cja li ści bę dą dzie lić się wie dzą i do świad cze nia mi w za po bie ga niu
sy tu acji trud nych dla ro dzi ny i dziec ka. Do stęp ne bę dą kon sul ta cje i po -
rad nic two spe cja li stycz ne dla ro dzi ców i mło dzie ży. Uru cho mio no
w tym ce lu spe cja li stycz ny por tal in ter ne to wy: www.aka de mia ro dzin -
na.hu ma ni tas.edu.pl oraz http://www.pro fi lak ty ka sys te mo wa.pl/. 

Aka de mia Ro dzin na Hu ma ni tas jest pro jek tem do fi nan so wa nym
ze środ ków Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej w ra mach za da nia pu -
blicz ne go „Bez piecz na i przy ja zna szko ła – pro jek ty upo wszech nia -
ją ce i wzmac nia ją ce wy bra ne dzia ła nia bez piecz nej szko ły, w szcze -
gól no ści pro jek ty edu ka cyj ne w gim na zjach”. SK

Zadzwoń do Akademii 

zdjęcia: Ireneusz Czechowicz

AR
C

W Sosnowiec Dance Cup 2013 rywalizowało ponad 200 par.



listopad 2013 nr 1012

MIASTO

Edukacja globalna
przez zabawę
18 października młodzież z Klubu Humanitarnego i klasy globalno-humanitarnej z Gimnazjum Nr 1
w Sosnowcu, pod kierunkiem opiekunów: Elżbiety Flak, Katarzyny Mól i Piotra Biesiady zorganizowała
międzyszkolną grę terenową „Królestwo UBÓ”. 

Urszula Piszczek

Ja ko je dy na w So snow cu kla sa glo -
bal no -hu ma ni stycz na, we współ -
pra cy z Pol ską Ak cją Hu ma ni tar ną,
po sta no wi li udo wod nić, że na uka
przez za ba wę jest naj lep szym spo -
so bem na prze ka zy wa nie tre ści
z za kre su edu ka cji glo bal nej. Grę
„Kró le stwo Ubó” prze pro wa dzo no
pod czas ob cho dów Mię dzy na ro do -
we go Dnia Wal ki z Ubó stwem,
któ ry przy pa da na dzień 17 paź -
dzier ni ka.

Za pro sze nie do za ba wy przy ję -
ła Mag da Bo dzan z Pol skiej Ak cji
Hu ma ni tar nej, któ ra uświet ni ła
swo ją obec no ścią ca łą im pre zę,
słu żąc po mo cą i wspar ciem. 

W szran ki sta nę li ucznio wie ze
Szko ły Pod sta wo wej Nr 15 i Szko -
ły Pod sta wo wej Nr 29 oraz mło -
dzież z Gim na zjum Nr 16 i Gim -
na zjum Nr 9. Wśród uczest ni ków
roz gry wek nie za bra kło rów nież
uczniów z Gim na zjum Nr 1. 

Gra po zwo li ła uczniom wczuć
się w ro lę osób, któ re na co dzień
bo ry ka ją się z ta ki mi pro ble ma mi
jak ma la ria, utrud nio ny do stęp

do edu ka cji czy ubó stwo. For ma
gry umoż li wi ła prze ka za nie wie -
dzy na te mat współ za leż no ści
mię dzy ludź mi ży ją cy mi w kra -
jach glo bal nej Pół no cy, a miesz -
kań ca mi państw glo bal ne go Po łu -
dnia, w in te re su ją cy i ak tyw ny
spo sób.

Zwy cię ży ła dru ży na z Gim na -
zjum nr 16, II miej sce za ję li
ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 15, na to miast miej sce III przy -
pa dło w udzia le mło dzie ży z Gim -
na zjum Nr 1. 

Tak na praw dę jed nak to wszy -
scy by li zwy cięz ca mi, po nie waż
wzię li udział w cie ka wej za ba -
wie, an ga żo wa li się w wy ko na -
nie za dań, po tra fi li współ pra co -
wać i przy oka zji zdo by li no wą
wie dzę, któ rą ma my na dzie ję,
wy ko rzy sta ją w przy szło ści.
Mło dzież by ła peł na emo cji
po wy ko na niu za dań i na gro dy
tak na praw dę nie mia ły tu taj zna -
cze nia. Wszy scy świet nie się ba -
wi li i z pew no ścią jesz cze nie je -
den raz we zmą udział we wspól -
nych ak cjach zwią za nych z
edu ka cją glo bal ną.

reklama

W programie wernisażu znalazła się
prelekcja pt. „Wizja esperanta
w Polsce”, którą wygłosił Kazimierz
Krzyżak z Gdyni – członek Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia
EDE, odbyła się otwarta dyskusja
z zaproszonymi gośćmi oraz
zwiedzanie ekspozycji wraz
z komentarzem Edwarda Kozyry
z Malborka – wiceprzewodnicząceg
o Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
EDE.
Genezą powstania języka esperanto
była chęć stworzenia
międzynarodowego systemu
porozumiewania się wszystkich
ludzi. Pomysłodawcą projektu był
Ludwik Zamenhof, polsko-żydowski
lekarz okulista, który pracował
nad wspólnym językiem
od wczesnej młodości. W 1885 r.
miał już gotowy projekt
zatytułowany „Język
międzynarodowy. Przedmowa
i podręcznik kompletny”, który
ukazał się dwa lata później
w Warszawie. Autor podpisał się
pod swym dziełem jako Dr
Esperanto – „mający nadzieję

doktor”. Wykreowany przez
Zamenhofa język (z czasem
nazwany esperanto od pseudonimu
autora) był bardzo prosty
i jednocześnie elastyczny. Pierwszy
podręcznik składał się z zaledwie 5
stron, na których wyłożono 16 reguł
gramatycznych i wkładki
zawierającej 917 rdzeni
wyrazowych. 
Od wydania pierwszego podręcznika
esperanto minęło niedawno 125 lat.
Rocznica ta stała się okazją
do zorganizowania w Bibliotece
Głównej wystawy, na której znalazły
się materiały wypożyczone
z Polskiego Stowarzyszenia Europa-
Demokracja-Esperanto – książki
i czasopisma w języku esperanto,
plansze i fotoramy w języku polskim,
przedstawiające główne zasady
gramatyczne i informacje o życiu
Ludwika Zamenhofa. Ekspozycja
została wzbogacona zbiorami
własnymi Biblioteki. Kuratorami
wystawy byli Elżbieta Oleksiak
i Tomasz Chodowiec. Aranżację
plastyczną wykonała Alicja
Ludwichowska. U

125 lat języka esperanto 
8 października w bibliotece głównej przy ul. Zegadłowicza 2 odbył się
uroczysty wernisaż wystawy „125 lat języka esperanto”. 

Ta jed na z naj star szych szkół
w na szym mie ście świę tu je w tym
ro ku stu le cie swo je go ist nie nia.
Choć ofi cjal ne uro czy sto ści od bę -
dą się w li sto pa dzie, spo łecz ność
szkol na już dziś za ini cjo wa ła ak -
cję, któ rej ce lem by ło za sa dze nie
drze wa stu le cia i zakopanie sym -
bo licz nej kap su ły cza su. Na szkol -
nym pla cu zgro ma dzi li się ucznio -
wie wszyst kich klas i wspól nie
z dy rek torką szko ły Ma rią Gu zik
za sa dzi li dąb – sym bol si ły i wy -
trwa ło ści.

Ma ria Gu zik przy po mnia ła, że
dę by swo je owo ce – żo łę dzie wy -
pusz cza ją w świat i my też, za ja -
kiś czas ro zej dzie my się w róż ne
stro ny. Pa mięć o nas, tak jak ten
dąb, po zo sta nie na dłu go. 

Dla po tom nych po zo sta wio no
kap su łę cza su, w któ rej umiesz -
czo no współ cze śnie uży wa ne mo -
ne ty, ak tu al ną ga ze tę, ka len darz
i zdję cia wszyst kich uczniów.
W krót kim prze sła niu do łą czo nym
do kap su ły wspo mnia no o wspa -
nia łym ju bi le uszu szko ły. U

Szkolny jubileusz
W Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu uroczyście
rozpoczęto obchody jubileuszu szkoły.

III ogólNoPolSKI KoNKuRS PIoSENKI Al lEgRo. TRIbuTE To
SZPIlMAN ZblIżA SIę WIElKIMI KRoKAMI. PulA NAgRóD W TyM
RoKu WyNoSI 12 TySIęcy ZłoTych! 

Do udzia łu w kon kur sie moż na zgła szać się od 4 do 23 li sto pa -
da, po przez prze sła nie zgło sze nia pocz tą e -ma ilo wą na ad res:
kon kurs@szpil man.pl lub tra dy cyj ną for mą prze sył ki pocz to -
wej z do pi skiem „SZPIL MAN” (przy wy sył ce tra dy cyj nej li -
czy się da ta wpły wu do Or ga ni za to ra) na ad res Biu ra Kon kur -
su: 41-200 So sno wiec, ul. War szaw ska 3/20 – CIM. Na le ży
prze słać kar tę zgło sze nia oraz ma te riał au dio, na gra ny na pły -
cie CD lub w for ma cie mp3. Prze słu cha nia od bę dą się 7 grud -
nia, a uro czy sta ga la fi na ło wa 8 grud nia. Prze słu cha nia i kon -
cert fi na ło wy od bę dą się w Sa li Kon cer to wej przy Ze spo le
Szkół Mu zycz nych im. Ja na Kie pu ry przy ul. Wa wel 2.
Przed uczest ni ka mi kon kur su stoi nie la da wy zwa nie. Bę dę mu -
sie li za pre zen to wać no we aran ża cje i in ter pre ta cje prze bo jów
Wła dy sła wa Szpil ma na. Ory gi nal ne wy ko na nie ma po ka zać
nie prze mi ja ją ce war to ści w utwo rach so sno wiec kie go kom po -
zy to ra oraz po now nie wy pro mo wać je go twór czość i do ro bek
mu zycz ny. 

III Ogól no pol ski Kon kurs Pio sen ki AL LE GRO. TRI BU TE
TO SZPIL MAN ma cha rak ter otwar ty. Mo gą wziąć w nim
udział oso by, któ re ukoń czy ły 17 lat i są ama to ra mi lub pro fe -
sjo na li sta mi, wo ka li sta mi bę dą cy mi ucznia mi/ab sol wen ta mi
szkół mu zycz nych lub te atral nych, a tak że ze spo ły mu zycz ne,
chó ry oraz adep ci te atral ni. W przed się wzię ciu mo gą brać udział
tak że so li ści, ze spo ły wo kal ne i wo kal no – in stru men tal ne.
Do udzia łu w kon kur sie nie do pusz cza się lau re atów Grand Prix
po przed nich edy cji.

Przy po mi na my, że zwy cięż czy nią II Ogól no pol skie go Kon -
kur su Pio sen ki AL LE GRO. TRI BU TE TO SZPIL MAN zo -
sta ła Aga ta Ro żan kow ska. 19-let nia stu dent ka Aka de mii Mu -
zycz nej w Byd gosz czy otrzy ma ła 8 tys. zł oraz sta tu et kę Grand
Prix z rąk prze wod ni czą ce go ju ry, Jac ka Cy ga na. Ro żan kow -
ska za pre zen to wa ła utwór pt. „To wła śnie mi łość”. Wię cej in -
for ma cji moż na zna leźć na stro nie www.szpil man.pl. Kon kurs
jest or ga ni zo wa ny przez Urząd Miejski w So snow cu. SK

Rodzice do Teatru! to nowy
projekt, który ruszył w Teatrze
Zagłębia. To szansa dla rodziców
na wyjście do teatru, ale nie
na spektakl dla dzieci, ale dla…
dorosłych. 

Podczas gdy rodzice będą oglądać
spektakl, dziećmi zajmie się
animatorka Ośrodka Twórczego
Rozwoju Skrzydlata Żyrafa, która
zapewni naukę i zabawę. Projekt
skierowany jest do rodziców dzieci
w wieku od 4 do 10 lat. Raz
w miesiącu, podczas wybranego
sobotniego spektaklu, rodzice będą
mogli przyjść do teatru razem ze
swoim dzieckiem. Podczas gdy
dorośli będą oglądać przedstawienie,
ich dziećmi zaopiekuje się
wykwalifikowana animatorka ze
Skrzydlatej Żyrafy, która zapewni im
naukę i zabawę. Projekt stanowi
odpowiedź na potrzeby rodziców,
którzy chcieliby skorzystać z oferty
kulturalnej teatru, a nie mają z kim

zostawić swoich dzieci. – To bardzo
dobra inicjatywa – przyznaje Anna
Król, mama pięcioletniej
Zuzi. – Ciężko jest prosić o opiekę
nad dzieckiem w weekend.
Tymczasem w teatrze nie byłam już
kilka dobrych lat. Teraz będę miała
szansę się wybrać – przyznaje. 
Pierwszy spektakl z cyklu „Rodzice
do Teatru!” odbył się 12
października. Aby skorzystać
z projektu, należy wcześniej zapisać
dziecko pod numerem telefonu
(32) 266-11-27 (pn-pt: 8.00-15.00)
lub drogą mailową:
bow@teatrzaglebia.pl. Maksymalna
liczba grupy dziecięcej nie może
przekroczyć 10 osób. W dniu
spektaklu teatr otwarty jest dla
dzieci już od godz. 17.30. Należy
zgłosić się do Biura Obsługi Widzów.
Kolejne terminy spektakli są
w trakcie ustalania. Projekt jest
realizowany przez Teatr Zagłębia
oraz Ośrodek Twórczego Rozwoju
Skrzydlata Żyrafa. SK

AL LE GRO. TRI BU TE TO
SZPIL MAN

Rodzice na spektakl, dzieci do
„Żyrafy” 

Uczniowie posadzili dąb i zakopali kapsułę czasu.
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Marszałek Województwa
śląskiego uhonorował 54
zawodników za osiągnięcia
sportowe w 2012 roku. W tym
gronie znaleźli się dwaj
przedstawiciele z Sosnowca,
lekkoatleci MKS MoS Płomień:
Krzysztof brzozowski oraz
łukasz gurtkiewicz.

– Za da niem sa mo rzą du jest tro ska
o roz wój na szej mło dzie ży. Stąd te
wy róż nie nia  dla  mło dych,  ale  już
uty tu ło wa nych spor tow ców z re gio -
nu.  Oni  roz sła wia ją  na sze  wo je -
wódz two na are nie mię dzy na ro do -
wej – po wie dział pod czas uro czy -
sto ści wrę cze nia na gród wi ce mar -
sza łek Ma riusz Klesz czew ski.
W tym ro ku Na gro dę Mar szał ka

otrzy ma ło 54  za wod ni ków.  Łącz -
na kwo ta roz dy spo no wa na na na -
gro dy wy nio sła 179.765 zł. Uho no -
ro wa ni  zo sta li  rów nież  tre ne rzy
za pra cę z pod opiecz ny mi. Otrzy ma -
li oni pa miąt ko we al bu my.
Na gro dy Mar szał ka są wy róż nie -

niem za wod ni ków zwo je wódz twa ślą -
skie go, któ rzy zdo by li me da le na Mi -
strzo stwach Świa ta, Eu ro py oraz Pa ra -
olim pia dach w 2012 ro ku. KP
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Krzysztof Polaczkiewicz

Kmieć zo stał zwol nio ny po me -
czu 13 ko lej ki, w któ rym nasz
ze spół uległ u sie bie MKS -owi
Klucz bork. W su mie je sie nią
pod wo dzą Kmie cia z 13 spo -
tkań so sno wi cza nie wy gra li za -
le d wie trzy, sie dem ra zy był re -
mis i trzy ra zy gó rą by li ry wa le.
Po nad to w tych me czach Za głę -
bie zdo by ło tyl ko 9 bra -
mek. – Sy tu acja wy mu si ła pew -
ne ko rek ty, stąd obec ność no we -
go tre ne ra. Na pew no wy ni ki,
a tak że styl gry nie by ły za do -
wa la ją ce. In ne by ły ce le
przed se zo nem, ina czej się to
uło ży ło – tłu ma czył de cy zję
o zwol nie niu do tych cza so we go
tre ne ra Mar cin Ja ro szew ski, pre -
zes Za głę bia.

Z decyzją moźna się
zgadzać, albo nie zgadzać,
ale trzeba ją  uszanować

Mi ro sław Kmieć był tre ne rem
Za głę bia od li sto pa da ubie głe -
go ro ku, kie dy to za stą pił Je -
rze go Wy rob ka. Pod czas 30
spo tkań w II li dze za li czył 13
zwy cięstw, 13 re mi sów i 4 po -
raż ki (w 3 me czach o Pu char
Pol ski od no to wał 2 zwy cię -
stwa i 1 po raż kę). – Z de cy zją
o zwol nie niu mo gę się nie
zga dzać lub zga dzać, ale mu -

szę ją usza no wać. Chciał bym
za zna czyć, a by pa mię tać, że
naj waż niej sze jest do bro ogó -
łu, a w tym przy pad ku jest to
klub ze wspa nia ły mi tra dy cja -
mi, któ ry zrze sza by łych pił ka -
rzy, wspa nia łych tre ne rów
i du żą licz bę ki bi ców. To jest
naj waż niej sze, a nie do bro
Kmie cia, czy li jed nost ki. Żad -
nej de cy zji nie moż na na po -
cząt ku skre ślać, trze ba ją usza -
no wać i zo ba czyć ja kie przy -
nie sie efek ty. Ży cie przy nie sie
od po wiedź – mó wił po roz sta -
niu Mi ro sław Kmieć.

Je go na stęp ca w prze szło ści
pro wa dził m.in.: GKS Ty chy
oraz Roz wój Ka to wi ce, któ ry
wpro wa dził do II li gi. Z Za głę -
biem pod pi sał kon trakt
do koń ca bie żą ce go se zo -
nu. – Oso ba tre ne ra Mi ro sła wa
Smy ły nie jest przy pad ko wa,
gdyż kie dyś wy obra ża jąc so -
bie, z kim chciał bym współ -
pra co wać, to był wła śnie ten
czło wiek. Na to miast w mo -
men cie przyj ścia do klu bu nie
mia łem żad nych pod staw, by
pla no wać ja kieś zmia ny. To
tak na praw dę pierw sza de cy -
zja per so nal na idą ca na mo je
kon to – tłu ma czy pre zes klu bu
Mar cin Ja ro szew ski.

No wy tre ner nie ukry wa, że
na dal in te re su je go wal ka
o awans na za ple cze eks tra kla -
sy. Po czą tek re ali za cji tych

pla nów już zo stał wdro żo ny
w ży cie, bo Za głę bie pod wo -
dzą Smy ły za czę ło od wy gra -
nej.

– Ze spół z So snow ca prze ży -
wał trud ne chwi le. Ocze ki wa -
nia z po cząt ku se zo nu nie by ły
spój ne z tym, co potem na bo -
isku się dzia ło, stąd też później
ner wo we de cy zje i za cho wa nie
ze spo łu, któ ry był roz sy pa ny.
To zresz tą by ło wi dać w za cho -
wa niu ze spo łu w pierw szej po -
ło wie, jak bar dzo ner wo wo gra -
ją, jak cięż ko jest się im prze sta -
wić na ta ką swo bo dę,
na moż li wość roz gry wa nia pił -
ki i tak na praw dę czer pa nia ra -
do ści z te go wszyst kie go. By ło
wi dać, że to jest wy mu szo ne.
W mia rę upły wu cza su, wy da -
je mi się, że gdzieś to za ni ka ło,
ze spół pre zen to wał się co raz le -
piej, bar dzo mą drze re ali zo wał
za ło że nia tak tycz ne i w kon se -
kwen cji uda ło się strze lić dwie
bram ki i wy grać to spo tka nie,
z cze go się bar dzo cie szy -
my – mó wił po me czu no wy
opie kun so sno wi czan. – Mu si -
my pa mię tać, że nie ta przy sło -
wio wa „no wa mio tła” wpro wa -
dza od ra zu po rzą dek. Za an ga -
żo wa nie tych chło pa ków
i ła twość wy ko ny wa nia po le -
ceń... wy so ka pół ka pił ka rzy. To
trze ba do ce nić, tak jak pra cę
po przed nie go tre ne ra – pod kre -
śla Smy ła.

Smyła za Kmiecia 

Zagłębie z nowym trenerem
Mirosław Smyła został następcą Mirosława Kmiecia na trenerskiej ławce piłkarskiego Zagłębia. Nowy szkoleniowiec zaliczył już
debiut na trenerskiej ławce sosnowieckiego klubu. Debiut udany, bo zakończony wyjazdową wygraną nad UKP Zielona Góra.

SPORT

Zawodnicy 
MKS-MOS Płomień
wśród nagrodzonych

Piłkarki nożne czarnych wygrały
wszystkie osiem spotkań rundy
i przerwę w rozgrywkach spędzą
na fotelu lidera.  

Na za koń cze nie  zma gań  eki pa
Agniesz ki Dro zo dow skiej roz gro mi -
ła 10:1 Czar ne Świer kla ny. W su mie
pierw szą run dę na sza dru ży na za koń -
czy ła z do rob kiem24 punk tów i bi lan -
sem bram ko wym 46:4. Naj groź niej -
szym ry wa lem oka za ła się eki pa Rol -
ni ka Bie drzy cho wi ce, któ ra w li dze za -
no to wa ła tyl ko jed ną po raż kę, oczy wi -
ście z ze spo łem z So snow ca. Ry wal ki
do star cia z Czar ny mi tak że by ły nie -
po ko na ne. W me czu dwóch naj lep -
szych ekip tej kla sy roz gryw ko wej gó -
rą by ły na sze dziew czę ta. Pro wa dze -
nie  da ła  so sno wi czan kom  Jo an -
na Oper skal ska, któ ra w 19 mi nu cie
spo tka nia 7  ko lej ki  nie  da ła  szans
bram kar ce miej sco wych. Po ude rze -
niu na szej za wod nicz ki pił ka od bi ła
się  od we wnętrz nej  stro ny  słup ka
i wpa dła do bram ki. Go spo dy nie pró -
bo wa ły  od wró cić  lo sy  me czu,  ale
Czar ne umie jęt nie się bro ni ły i sku -
tecz nie roz bi ja ły ata ki ry wa lek. W 63
mi nu cie  dru gą bram kę,  a za ra zem
spo kój w po czy na nia dru ży ny wpro -
wa dzi ła Ka ro li na Dec, któ ra wy koń -
czy ła po da nie Iza be li Frą czek. – Ze -
spół wy grał trud ny mecz, mecz wal ki,
w któ rym po ka za ły spo re za an ga żo -
wa nie i wo lę wal ki. Ry wal ki po sta wi ły
trud ne wa run ki, nie od sta wia ły nóg,
ale osta tecz nie wię cej ar gu men tów
by ło po na szej stro nie. Za słu ży ły śmy
na to zwy cię stwo – przy zna ła tre ner
Droz dow ska, któ ra ma na dzie ję, że fo -
te la li de ra jej za wod nicz ki nie opusz -
czą aż do koń ca roz gry wek. – Ta ki
jest nasz cel. Zi mą przy go tu je my się
do te go,  aby wio sną  tak że wy grać
wszyst kie me cze. Na szym ce lem jest
awans i wszyst ko jest te mu pod po -
rząd ko wa ne – do da je tre ner na szych
pił ka rek.  KP

Zimę spędzą na fotelu
lidera

WE WłoSKIM lIgNANo oDbyły SIę MISTRZoSTWA
EuRoPy oSób NIEPEłNoSPRAWNych W TENISIE
STołoWyM. Z PoWoDZENIEM W IMPREZIE
ZAPREZENToWAlI SIę ZAWoDNIcy Z SoSNoWcA.

W im pre zie wzię li udział uczeń oraz ab sol wen ci
Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej Spe cjal nej, wcho -
dzą cej w skład CKZiU przy ul. Ki liń skie go 25: Da -
mian Sło ciń ski, Mo ni ka Do bko, Da mian Fi ra. We
Wło szech by ła tak że Alek san dra Gar baś, na uczy -
cielka CKZiU, a jed no cze śnie asy stent tre ne ra ka -
dry na ro do wej osób nie peł no spraw nych. Na si re -
pre zen tan ci wy wal czy li trzy me da le.

Męż czyź ni ze Sło ciń skim i Fi rą w skła dzie w ry -
wa li za cji dru ży no wej wy wal czy li srebr ny me dal,

ule ga jąc w fi na le eki pie Tur cji 1:3. Po pa sjo nu ją cej
wal ce w kla sie 11 ko biet na po dium sta nę ły aż trzy
Po lki. Nie ste ty, żad na z nich nie po ko na ła li der ki
świa to we go ran kin gu Ukra in ki Na ta lii Ko smi ny.
W tych zma ga niach so sno wi czan ka Mo ni ka Do bko
sta nę ła na naj niż szym stop niu po dium, zdo by wa jąc
brą zo wy me dal, do któ re go póź niej do łą czy ła zło -
to w dru ży nie. Wraz z ko le żan ka mi już nie mia ły
so bie rów nych, po ko nu jąc wszyst kie ze spo ły po 3:0.

W su mie re pre zen ta cja Pol ski osób nie peł no -
spraw nych przy wio zła z Li gna no 4 zło te, 2 srebr -
ne i 9 brą zo wych me da li Mi strzostw Eu ro py.
W im pre zie wzię ło udział 289 za wod ni ków z 30
państw Eu ro py, któ rzy star to wa li w 11 kla sach nie -
peł no spraw no ści. KP

Sosnowiczanie z medalami mistrzostw Europy

W ak cji Mo ni ka Do bko.

SoSNoWIcZANKA EugENIA bujAK NIE ZWAlNIA
TEMPA. TyM RAZEM NASZA ZAWoDNIcZKA
SIęgNęłA Po TyTuł WIcEMISTRZyNI EuRoPy ElITy
W KolARSTWIE ToRoWyM W WyścIgu
DRużyNoWyM NA DochoDZENIE, bRoNIąc TyM
SAMyM TyTułu WyWAlcZoNEgo PRZED RoKIEM. 

Czem pio nat od by wał się w ho len der skim Apel do -
orn. Pol ska dru ży na wy stą pi ła w skła dzie: Eu ge nia
Bu jak, Ka ta rzy na Paw łow ska, Mał go rza ta Woj ty ra
i Edy ta Ja siń ska. W fi na le bia ło -czer wo ne ule gły
re pre zen ta cji Wiel kiej Bry ta nii. Suk ces Bu jak to
nie je dy ne osią gnię cie wy wal czo ne przez ko la rzy
z na sze go mia sta w ostat nich ty go dniach.

Pod czas roz gry wa nych na to rze w Prusz ko -
wie – Mi strzostw Pol ski Zrze sze nia LZS – bar dzo
do brze spi sa ła się Ju sty na Kacz kow ska, zdo by wa jąc
dla so sno wiec kie go Za głę bia trzy me da le: srebr ny
w kon ku ren cji skrach i ke irin oraz zło ty me dal i ko -
szul kę mi strzy ni Pol ski w kon ku ren cji sprint.

W Rze ni szo wie z ko lei prze ła jow cy wal czy li
w cy klu Pu cha ru Pol ski, na to miast w Ma słoń skim
o punk ty do chal leng PZKol. Z do brej stro ny po ka -
zał się Se ba stian Gra bis, któ ry za jął od po wied nio
czwar te i trze cie miej sce w ka te go rii ju nior młod -
szy. Ra do sław Kę pa za jął 19 miej sce, a Bar tosz
Flor kie wicz był 21. W ju nio rach na 10 miej scu
upla so wał się Piotr Kraw czyk. KP

Bujak wicemistrzynią Europy

Eugenia Bujak odniosła kolejny duży sukces.
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6, 13, 20 i 27 listopada godz. 18.00 – Aula Biblioteki Głównej,
ul. Kościelna 11 – Kino w Bibliotece/Literatura w Kinie – cykl
spotkań z klasycznymi i współczesnymi filmowymi
adaptacjami literatury. Mroczne thrillery, musicale, romanse,
klasyki, które nie chcą się zestarzeć, popularne hity ostatnich
lat, dzieła nominowane do najważniejszych nagród filmowych,
i wiele, wiele innych. 
9 listopada godz. 19.00 – Teatr Zagłębia – premiera sztuki
„Sen nocy letniej” Williama Shakespeara w dramaturgii
Martyny Lechman. Reżyseria Krzysztof Popiołek. 
Pod koniec czerwca 2012 roku w Teatrze Zagłębia
studenci III roku wydziału reżyserii krakowskiej PWST
prezentowali swoje prace. Były to wybrane sceny komedii
Shakepeare’a. Publiczność zgromadzona na widowni
po zobaczeniu wszystkich prezentacji głosowała na najlepszą
scenę. Nagrodą dla zwycięzcy była możliwość zrealizowania
na sosnowieckiej scenie spektaklu dyplomowego. Największą
ilość głosów otrzymał Krzysztof Popiołek i to właśnie on
reżyseruje naszej scenie najnowszą premierę.
14 listopada godz. 18.00 – Aula Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11 – spotkanie autorskie ze Zbigniewem
Białasem – anglistą, literaturoznawcą, powieściopisarzem,
autorem bestsellera pt. „Korzeniec”. W programie m.in.
promocja najnowszej książki Gościa – „Puder i pył”. Spotkanie
poprowadzi Krzysztof Kłosiński.
15 listopada godz. 18.00 – SOSNOWIECKIE CENTRUM
SZTUKI – ZAMEK SIELECKI – wernisaż wystawy
XVI Sosnowieckie Spotkania Artystyczne Plener Fotograficzny
„Miasto. Sacrum profanum”. To kolejne roczne podsumowanie
pracy twórców  sosnowieckiech i zaproszonych gości. Tym
razem tematem przewodnim było „Miasto. Sacrum,
profanum”. W urokliwym miejscu wsi Wiatrakowo koło
Kazimierza nad Wisłą wśród  kwitnących sadów i łąk spotkali
się  fotografowie na wspólnym plenerze  z plastykami. Jedni
zachwycali się  Kazimierzem i jego historycznymi zabytkami,
dla drugich Lublin  był wielką niespodzianką. Jednych
i drugich łączył  jednak Sosnowiec. Czy udało się choć trochę
rozwiązać zadanie? To już pozostawiamy osądowi
zwiedzających  wystawę poplenerową. Komisażem Pleneru jest
Jerzy Łakomski. Wystawa potrwa do 8 grudnia. U

KINO
KI NO HE LIOS, 
ul. Mo drze jow ska 32b,
http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na 32 363 14 14, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl
REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS
SOSNOWIEC
01.11.-07.11.2013 r.
KINO KONESERA „KONESER” WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK – 4.11.2013 dramat, 
od 15 lat, Włochy, 124 min. GODZ. 18.30
POKAZY HALLOWEEN:„ISTNIENIE”
WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ 
– 2 i 03.11.2013 horror, od 15 lat,
Kanada/Francja, 97 min. GODZ. 21.30
POKAZY PRZEDPREMIEROWE:
„KAPITAN PHILLIPS” WYŁĄCZNIE
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ – 02 i 03.11.2013
dramat, od 15 lat, USA, 135” GODZ. 20.45
PREMIERY: „GRA ENDERA” 16.30, 19.00. 
science-fiction/akcja, od 10 lat, NAPISY, 114 min.
„GRA ENDERA” 11.30*, 14.00. 
science-fiction/akcja, od 10 lat, DUBBING,
114 min. 

FILMY TYGODNIA:„MÓJ BIEGUN”
11.00*, 13.00, 16.30, 19.30, 21.30.
dramat, od 12 lat, Polska, 87 min.„BITWA
ROKU” 2D 11.15*, 13.45**.muzyczny, od 12 lat,
USA, 110 min. „BITWA ROKU” 3D 17.00.
muzyczny, od 12 lat, USA, 110 min. 
„AMBASSADA” 13.30, 18.00, 21.30*, 22.15**.
komedia, od 15 lat, Polska, 105 min. 
„CARRIE” 18.30*, 22.15**. horror, od 15 lat,
USA, 100 min. „GRAWITACJA” 3D 11.00*,
16.00, 20.15. science-fiction, od 12 lat, USA/Wielka
Brytania, 90 min.„CHCE SIĘ ŻYĆ” 20.45*.
obyczajowy, od 12 lat, Polska, 107 min. „WAŁĘSA.
CZŁOWIEK Z NADZIEI” 11.00*, 13.45**. 
dramat/historyczny, od 12 lat, 127 min. 
FILMY DLA DZIECI:„KUMBA” 2D 15.00. 
animacja, b/o, RPA, 90 min. „KLOPSIKI
KONTRATAKUJĄ” 2D 11.15*, 12.00**animacja,
b/o, USA, 95 min. 

co?
gdzie?

kiedy?

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa nych w pra -
wym dol nym ro gu da dzą roz wią za nie, któ re pro si -
my prze słać pod ad re sem re dak cji (41-200
Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 25 listopada Wśród
au to rów po praw nych roz wią zań roz lo so wa ne zo -
sta ną na gro dy, któ re pro si my od bie rać oso bi ście w
Re dak cji.

Po zio mo: 1 – ro bi się na cie płym mle ku gdy sty -
gnie, 5 – chwi la, 8 – przed miot za miast re li gii, 9 – z ro -
dzi ny ko tów, 10 – miesz ka na Ka szu bach, 11 – tar go wi -
sko, 12 – zo bo jęt nie nie, 14 – uczu cia, 16 – ko lor w kar -
tach, 17 – fa za księ ży ca, 19 – pro mie nio twór czy pier -
wia stek, 21 – ma go wiel błąd, 22 – stward nia ły śro dek
ka pu sty, 25 – od głos koń skich ko pyt, 28 – kra -
snal, 29 – za wia do mie nie o prze sył ce, 30 – krzew owo -
co wy, 32 – ości sta ry ba, 34 – po trzeb ne po dej rza ne -
mu, 35 – opie kacz, 36 – walc lub tan go, 37 – uczta pier -
wot nych chrze ści jan, 38 – jesz cze nie ksiądz, 39 – dzie -
ło np. Du ni kow skie go.

Pio no wo: 1 – za kła da ne aresz to wa ne mu, 2 – ra -
bat, 3 – mo że być zie lo na, czar na, czer wo na, 4 – od po -
nie dział ku do nie dzie li, 5 – smacz na ry ba mor -
ska, 6 – do sma ro wa nia pie czy wa, 7 – pi guł ka, 13 – od -
mia na gip su wy ko rzy sty wa na przez rzeź bia rzy, 15 – …
brzmi w trzci nie, 18 – prze ło żo ny gmi ny ży dow -
skiej, 20 – pre sti di gi ta tor, 23 – je den z oce -
anów, 24 – dach ze sło my, 26 – ro śnie na brze gu je zio -
ra, 27 – jed nost ka ci śnie nia, 28 – ta sie miec, 31 – naj -
więk szy kla wisz na kla wia tu rze kom pu te ra, 33 – zi mo -
wy po jazd. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 9/2013: MANUELA GREtKOWSKA „tRANS”
Nagrody otrzymują: Joanna Foltyn i Patrycja Kryczek z Sosnowca oraz Magdalena Szwed z Będzina

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

krzyżówka nr 10

Anna Ficner-Ogonowska 

Szczęście w cichą noc 
Wyd. ZNAK

Szymon Hołownia, Marcin Prokop

Wszystko w porządku.
Układamy sobie życie
Wyd. ZNAK

reklama

Wejdź w świat ma gicz nej wi gi lij nej opo wie ści
o mi ło ści, wy ba cze niu i tra dy cji. 
Ma rzę by ta książ ka roz grza ła ser ca i spra wi ła,
że by te Świę ta, choć za oknem śnieg i chłód, by -
ły cie płe, do bre i praw dzi wie wy jąt ko we. An -
na Fic ner -Ogo now ska Wie czór wi gi lij ny,
za oknem śnieg. W do mu ra do sny gwar i krzą ta -
ni na, pach nie pier ni kiem i cho in ką. Ha nia pra -
gnie spę dzić wi gi lię z naj bliż szy mi oso ba mi
w ro dzin nym do mu. Chce speł nić ma rze nie ma -
my. Za po wia da się wspa nia ły czas, pe łen mą -
drych roz mów, roz ko cha nych spoj rzeń, ra do sne -
go śmie chu i wi gi lij nych sma ków.Za nim jed nak
na do bre ru szą przy go to wa nia do wi gi lii, Ha nia
mu si jesz cze z kimś po roz ma wiać, by osta tecz nie
po go dzić się z prze szło ścią…An na Fic ner -Ogo -
now ska jest na uczy ciel ką, mę żat ką i ma mą dwój -
ki dzie ci. Jej try lo gia o mi ło ści Ha ni i Mi ko ła ja
(Ali bi na szczę ście, Krok do szczę ścia, Zgo da
na szczę ście) za chwy ci ła bli sko 300 ty się cy czy -
tel ni czek w ca łej Pol sce.

Wojciech Jagielski

Trębacz z Tembisy. 
Droga do Mandeli 
Wyd. ZNAK

Opo wieść o in spi ru ją cej si le Nel so na Man de li. O pa sji
i ce nie, któ rą trze ba za nią za pła cić. 
Z jed nej stro ny książ ka jest opo wie ścią o ży ciu Nel so -
na Man de li, jed ne go z naj więk szych przy wód -
ców XX wie ku, któ ry za suk ce sy w po li ty ce za pła cił wy -
so ką ce nę w ży ciu oso bi stym. Z dru giej stro ny jest to hi -
sto ria Fred die go Ma ake, twór cy wu wu ze li − trą bek
po pu lar nych pod czas mi strzostw świa ta w pił ce noż nej
w RPA. Ma ake to zwy czaj ny Afry kań czyk. Ży je nie po -
li ty ką, ale pił ką noż ną. Po li tycz nych bu rzy, straj ków, za -
mie szek, de bat i wstrzą sa ją cych pań stwem re wo lu cji pra -
wie nie za uwa ża – w każ dym ra zie nie wie le z nich ro zu -
mie. W ja ki spo sób je go los spla ta się z lo sem Man de li?
Dzien ni kar stwo to tak że pa sja. Za opi sy wa nie hi sto rii au -
tor, je den z naj wy bit niej szych pol skich i eu ro pej skich re -
por te rów, rów nież pła ci wy so ką ce nę. A z nim je go bli -
scy. W dal szym cią gu uwa ża jed nak, że war to iść za gło -
sem wol ne go czło wie ka, za gło sem Man de li. 

Ho łow nia i Pro kop w cał ko wi cie pry wat nej od sło nie
Ży ją na dwóch róż nych pla ne tach. Tym ra zem po sta no wi li nie -
co na nich po sprzą tać, po se gre go wać od ku rzo ne gra ty i po dzie -
lić się ze świa tem tym, co od kry li. W 76 pu deł kach za my ka ją
więc wszyst ko, co ich ba wi, prze ra ża, za chwy ca i wku rza. Ki lo -
gra my aneg dot, to ny bar dzo oso bi stych wspo mnień, dzie siąt ki
cie ka wo stek. Ho łow nia, prze glą da jąc pu dła Pro ko pa, ła pał się
za gło wę z prze ra że nia. Pro kop nie mógł uwie rzyć, że Ho łow nia
na praw dę lu bi to, do cze go się tu przy zna je, że lu bi. Tyl ko tu taj
moż na zna leźć frag men ty ni gdy nie wy da nej po wie ści Ho łow ni
czy kul to wą dys ko gra fię, bez któ rej Pro kop nie był by Pro ko pem.
Je den z au to rów ujaw nia, na co wy dał pierw sze ukra dzio ne pie -
nią dze, dru gi zdra dza, co lu bi ro bić po go dzi nie 22. Oprócz te -
go au to rzy książ ki roz strzy ga ją wie le in nych fra pu ją cych kwe -
stii, na przy kład: Jak zo stać gwiaz dą sa lo nów oraz eks per tem
od wszyst kie go? Czy ar ty ści mo gą pod pa lić al bo zba wić świat?
Jak brzmi ca ła praw da na te mat te le wi zji? Ró ża niec czy smart -
fon? Jak sku tecz nie mo dlić się o cud? Bo go wie po pkul tu ry czy
świę ci Ko ścio ła? Wie dzieć czy wie rzyć?

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy
dowygrania14 pojedynczych biletów dokina.
Zapraszamy donaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3
Maja 11) z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” Nr 10.

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77
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BARAN (21.03. – 19.04.) –
Nareszcie upewnisz się, że Twoja
pozycja zawodowa nie jest już
zagrożona. Znajdziesz teraz
więcej czasu na kontakty
z ludźmi i planowanie bardziej
stabilnej przyszłości. W miłości
weźmiesz w końcu sprawy
w swoje ręce.
BYK (20.04. – 20.05.) – Ruszy
wreszcie do przodu sprawa,
która od dawna nie dawała Ci
spokoju. Otrzymasz bardzo
konkretne propozycje, dzięki
czemu odzyskasz wiarę w siebie.
Przed Tobą sporo negocjacji,
które w końcu zaowocują.
B LIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) –
Nie przebieraj teraz w środkach
bo w czystej grze możesz zostać
ofiarą. Tymczasem masz wielką
szansę pokonać kogoś, kto tylko
czeka, aby Cię wykolegować
z czegoś ważnego. W uczuciach
pełna harmonia.
RAK (22.06. – 22.07.) – Masz
szanse ułożyć sobie bardzo
sensowny plan działania
na najbliższe tygodnie. Jeżeli
będziesz się go dokładnie
trzymać, zapomnisz
o rozterkach, które ostatnio nie
pozwalały Ci się realizować.
W miłości korzystne zmiany.
LEW (23.07. – 22.08.) – Uważaj,
bo łatwo możesz popełnić
falstart. Musisz postępować
nadzwyczaj ostrożnie.
W pośpiechu łatwo można
popełnić jakąś głupotę i przegrać
coś, co jest dla Ciebie dużą
szansą. Nikomu nie ufaj
na słowo!
PANNA (23.08. – 22.09.) –
Z powodu własnego lenistwa
możesz przegapić poważną,
finansową szansę. Będziesz
szukać wsparcia, ale możesz
mieć z tym problemy. Jeżeli tylko
się zmobilizujesz, wyjdziesz
na prostą. Nie załamuj rąk!
WAGA (23.09. – 22.10.) – Unikaj
zwierzeń, plotek
i pseudodoradców, bo możesz
się przeliczyć. Jeżeli postawisz
na rozsądek i dyplomację więcej
osiągniesz. Znajdziesz
porozumienie z pracodawcą
i być może wynegocjujesz
atrakcyjną podwyżkę.
SKORPION (23.10. – 21.11.) 
– W najbliższych tygodniach
rozkręcisz coś dla Ciebie
nowego, co okaże się wielką
szansą. Pilnuj swoich inwestycji,
bo ktoś chce ukryć przed Tobą
całkiem niezłe zyski. Unikaj
także sporów z urzędami.
STRZELEC (22.11. – 20.12.)
– Coś, co wydawało Ci się
niepewne, może się teraz
ustabilizować. Ty jednak możesz
przegapić tę szansę, bo
interesujesz się zupełnie czymś
innym, z czego nic nie wyniknie.
Opamiętaj się i weź się
do roboty.
KOZIOROŻEC
(21.12. – 20.01.) – Masz dużą
szansę uregulować teraz
wszelkie długi, rachunki
i kredyty. Dużą pomoc uzyskasz
ze strony rodziny. Powinieneś to
docenić. W końcu poczujesz się
swobodnie i całą swoją uwagę
skupisz na ukochanej osobie.
WODNIK (21.01. – 20.02.) –
Możesz przeżyć rozczarowanie,
ale głowa do góry, bo przyniesie
ono więcej zysków niż strat.
Łatwo rozwiążesz problem,
który od jakiegoś czasu ciągnie
się za Tobą. Odniesiesz duże
sukcesy w oszczędzaniu.
RYBY (21.02. – 20.03.) –
Przed Tobą rozmowy, które wiele
zmienią w Twoim życiu. Tak
prywatnym, jak i zawodowym.
Jeżeli chcesz poprawić coś
na lepsze, musisz jednak
postawić na szczerość. Raz
stracone zaufanie ciężko jest
odzyskać. VENA

Z „Kurierem” po mieście
5. 10. – w Katedrze p. w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny odbył się koncert,
na którym można było wysłuchać Stabat Mater G.
B. Pergolesiego wwykonaniu zaproszonych
gości: Marty Świderskiej – mezzosopran, Anny
Hajduk – organy oraz pedagogów i uczniów
Wydziału Wokalnego SM II stopnia: Małgorzaty
Lasoty – sopran, Dominiki
Kawiorskiej – dyrygent, Zespołu Wokalnego
SM II stopnia. Tradycyjnie, w pierwszą sobotę
października, odprawiana została msza święta
w intencji Hospicjum św. Tomasza Apostoła,
po której odbył się koncert wwykonaniu
pedagogów i uczniów. Tegoroczny koncert
dedykowany był Elżbiecie Laskiewicz, która od lat
propaguje ideę budowy stacjonarnego hospicjum
wSosnowcu oraz wzbogacania jego funduszy
działaniami artystycznymi. 
08. 10. – w Przedszkolu Miejskim Nr 3 odbyło się
spotkanie wszystkich sosnowieckich przedszkoli
realizujących program „Bezpieczne Przedszkole”
stworzony przez Agatę Gabrysz z Kędzierzyna
Koźla. Wzięło w nim udział 9 placówek z naszego
miasta: Przedszkola nr 2, 3, 14, 33, 35, 38, 44, 54
oraz 55. Gośćmi byli: aspirant Arkadiusz Baran
z Komendy Miejskiej Policji oraz Inspektor
Wydziału Edukacji UM.  Barbara Maroszek.

12. 10. – grupa 16 uczniów z Technikum Nr 5
Samochodowo-Mechatronicznego wyjechała
na dwutygodniowy staż zagraniczny. Pobyt
whiszpańskiej miejscowości Vigo odbył się
w ramach programu Leonardo da Vinci. Partnerem
wprojekcie była placówka zawodowa I. E. S.
Politecnico de Vigo. Uczniowie odbyli praktyki
zawodowe związane z tematem projektu:
„Technicy na europejskim rynku pracy”. W czasie
wolnym stażyści zwiedzili najciekawsze miejsca
Galicji oraz pojechali nawycieczkę do Portugalii.
17. – 31. 10. – w Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Kisielewskiego prezentowana
była wystawa zatytułowana „Rotmistrz Witold
Pilecki – Ochotnik do Auschwitz”. Ekspozycja
została przygotowana przez Jacka Jaśkiewicza
ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.
Organizatorem wystawy było Oddziałowe Biuro
Edukacji Publicznej IPN w Katowicach we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. G.
Daniłowskiego w Sosnowcu i Stowarzyszeniem
Solidarność Walcząca we Wrocławiu. Wystawa
prezentuje osobę Witolda
Pileckiego – rotmistrza kawalerii Wojska
Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii
Polskiej, żołnierza Armii Krajowej, więźnia
i organizatora ruchu oporu w Auschwitz-

Birkenau, uczestnika Powstania
Warszawskiego, autora pierwszych na świecie
raportów o Holokauście, tzw. Raportów
Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze
komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci,
został stracony w 1948 roku. Po wojnie,
w roku 1947, został aresztowany przez UB
i oskarżony m. in. o działalność wywiadowczą
na rzecz rządu emigracyjnego. W procesie tzw.
Grupy Witolda skazano go na śmierć. Wyrok
wykonano 25 maja 1948 roku. Miejsce
pochówku jest jak dotąd nieznane. W 1990 roku
wyrok na rotmistrza Pileckiego został
unieważniony. W 1995 został pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski, a w roku 2006, podczas
obchodów 62. rocznicy Powstania
Warszawskiego, prezydent Lech Kaczyński
przyznał Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie
Order Orła Białego. W 2013 roku został
awansowany do stopnia pułkownika. 
22. 10. – Studenckie Koło Naukowo-
Podróżnicze DENALI zorganizowało Dni Kultury
„Bliżej wschodu”, które odbyły się w budynku
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
przy ul. Będzińskiej. Program imprezy
obejmował spotkania z osobami z Armenii,

Tadżykistanu, Ukrainy oraz prelekcje
o atrakcjach turystycznych, prezenty,
degustację słodyczy oraz różne niespodzianki!
24. 10. – w Szkole Podstawowej nr 15 po raz
kolejny, odbył się Mini Playback Show, czyli
„Tanecznym Krokiem”. Był to konkurs
przeznaczony dla dzieci ze świetlic
środowiskowo – socjoterapeutycznych.
Dowystępów zgłoszono 18 grup z jedenastu
sosnowieckich świetlic. Uczestnicy prezentowali
polskie piosenki wybranych przez siebie
wykonawców, a jury oceniało między innymi
podobieństwo do oryginału, odpowiednie
przebranie, ruch sceniczny i ciekawą
choreografię. Dzięki temu wydarzeniu dzieci
miały możliwość zaprezentowania się w szerszym
środowisku, zintegrowania się z rówieśnikami.
Ich popisy podziwiali przedstawiciele Urzędu
Miejskiego oraz dyrektorzy szkół. Widzowie byli
pod dużym wrażeniem utworów prezentowanych
przez młodych artystów, ich zaangażowania
i pomysłowości. Spotkanie to było okazją
dowspólnej zabawy. I miejsce, zarówno
w kategorii grup młodszych, jak i starszych,
zajęli podopieczni ze świetlicy „Uśmiech
Dziecka”. Uczestnikom gratulujemy wspaniałych
występów. U

TEATR - listopad

09 Sb godz. 19:00 Sen nocy letniej/William Shakespeare,
Martyna Lechman PREMIERA  
10 Nd godz. 18:00 Sen nocy letniej/ William Shakespeare,
Martyna Lechman
13 Śr godz. 10.00 Sen nocy letniej/ William Shakespeare,
Martyna Lechman 
14 Czw godz. 09.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka 
15 Pt godz. 19:00 Prawda /Florian Zeller + koncert Polskie
Przeboje Lat 70 i 80 
16 Sb godz. 18:00 W Paryżu żyje się jak na prowincji.
Piosenka Francuska 
(Gościnnie Tesinske Divadlo Scena Polska)
17 Nd godz. 18:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak 

19 Wt godz. 09:00 i 11.00 Najmniejszy bal świata/Malina
Prześluga 
20 Śr godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll 
22 Pt godz. 19:00 Koncert Michała Bajora 
23 Sb godz. 18:00 Sztuka kochania/Zbigniew Książek 
24 Nd godz. 18:00 Prywatna klinika/J. Chapman, D.
Freeman (RODZICE DO TEATRU)
28 Czw godz. 19:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak 
29 Pt godz. 19:00 Szalone nożyczki /Paul Portner  
(Gościnnie Teatr Polski z Bielska - Białej)
30 Sb godz. 18:00 Piaskownica /Michał Walczak 

(A) Abonament. Ceny biletów: 40-25zł

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266-07-91, cen tra la tel. 32/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 

Dla naszych czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia 
na spektakle:
„Sen nocy letniej” w dniu 10 listopada (niedziela) o godz. 18.00.
„Piaskownica” w dniu 30 listopada (sobota) o godz. 18.00.

24 paź dzier ni ka w Au li Bi blio te -
ki Głów nej przy ul. Ko ściel nej
w So snow cu od by ło się spo tka nie
au tor skie z Mar ci nem Mel le -
rem – dzien ni ka rzem, fe lie to ni stą
i po dróż ni kiem. Au tor pro mo wał
swo ją naj now szą książ kę pod ty -
tu łem „Mię dzy wa ria ta mi. Opo -
wie ści te re no wo -przy go do we”.
Spo tka nie pro wa dził po eta i po -
dróż nik – Bar tło miej Maj zel. 

Mar cin Mel ler jest dzien ni ka -
rzem, fe lie to ni stą, pre zen te rem te -
le wi zyj nym, po dróż ni kiem, re por -
ta ży stą. Ab sol wen tem hi sto rii
na Uni wer sy te cie War szaw skim.
Pra co wał ja ko re por ter w ty go dni -
ku „Po li ty ka”, gdzie zaj mo wał się
te ma ty ką mię dzy na ro do wą, po li -
tycz ną i oby cza jo wą. Był dzia ła -
czem NZS -u, go spo da rzem po pu -
lar ne go re ali ty show „Agent”, te le -
tur nie ju „Ka pi tal ny po mysł”,
ma ga zy nu kul tu ral ne go „Dru gie
śnia da nie mi strzów” oraz au tor skiej
au dy cji „Mel li na” w Ro xyFM.
W la tach 2003-2012 był re dak to -
rem na czel nym pol skiej edy cji mie -
sięcz ni ka „Play boy”, a w la -
tach 2011-2012 – fe lie to ni stą ty go -
dni ka „Wprost”. Od mar ca 2012
pi sze tek sty do „New swe eka”. Ak -
tu al nie jest współ pro wa dzą cym po -
ran ne go pro gra mu śnia da nio we go
„Dzień Do bry TVN”. Mar cin Mel -
ler jest au to rem re por ta ży z po dró -
ży m. in. po Gru zji, Ira nie, Tur cji,
Kau ka zie, Ugan dzie. 

Książ kę „Mię dzy wa ria ta mi.
Opo wie ści te re no wo -przy go do -

we” otwie ra ją re por ta że z lat 90.
Wie lu za sko czą, nie któ rych prze -
ra żą, wszyst kich po win ny za in te -
re so wać. Czy tel ni cy do wie dzą się,
kie dy nie war to pa lić ma ri hu any,
jak wy glą dał chu li gań ski wy jazd
ki bi ców Le gii do Go te bor ga i cze -
mu au tor pod czas jed nej z wa riac -
kich eska pad mu siał ję czeć
w woj sko wej ka retce... Znaj dzie -
my tu szo ku ją ce re por ta że z Afry -
ki. Mel ler pi sze o zde rze niu kul -
tur: świe cie, w któ rym czar ni nie -
na wi dzą bia łych, a bia li czar nych.
Z bli ska uka zu je lu do bój stwo,
któ re go nie da się po wstrzy mać,
sza leń stwo re li gij nych fa na ty ków
i bez względ nych sa tra pów, dla
któ rych ludz kie ży cie nic nie zna -
czy. Przy po mi na woj nę w by łej
Ju go sła wii i po ka zu je pol skich
żoł nie rzy w sa mym środ ku te go

sza leń stwa. Mel ler pi sze o Azji,
o kon flik cie Tur ków i Kur dów,
o sek sie w Ira nie, gdzie po li cja
oby cza jo wa tro pi każ dy wy stę pek
prze ciw ko po kręt nie poj mo wa nej
mo ral no ści, o woj nie Or mian
i Aze rów w Ka ra ba chu. W lek tu -
rze czy tel ni cy znaj dą też fe lie to ny
po li tycz ne. Dzien ni kar ski kok tajl
uzu peł nia ją re por ta że z so cjo lo -
gicz nym za cię ciem o Pol sce i pol -
sko ści: Jak wy glą dał świat ba rów
mlecz nych? Ja kie ma rze nia mie li
na pom po wa ni ste ry da mi ochro -
nia rze z noc nych klu bów? Jak
prze bie gał ab sur dal ny Fe sti wal
Mło dzie ży z 1955 ro ku?

Wszyst kie tek sty w „Mię dzy
wa ria ta mi…” opo wia da ją wła ści -
wie jed ną pro stą hi sto rię: jak żyć,
że by nie zwa rio wać! (źró dło: ma -
te ria ły pro mu ją ce książ kę). U

Spotkanie autorskie z Marcinem Mellerem

W ostat ni week end wrze śnia so -
sno wiec kie re stau ra cje i ba ry prze -
ży wa ły praw dzi we ob lę że nie.
Wszyst ko za spra wą ak cji „So sno -
wiec za pół ce ny”, pod czas któ rej
w re stau ra cjach, ka wiar niach i klu -
bach w wie lu punk tach mia sta
moż na by ło sko rzy stać z 50% ra -
ba tu na ofe ro wa ne usłu gi. To już
dru ga od sło na ak cji, któ ra mia ła
swój de biut przed ro kiem.

Z prze bie gu im pre zy za do wo -
le ni by li tak re stau ra to rzy, jak
i miesz kań cy na sze go mia -
sta – Był bar dzo du ży ruch, od -
wie dza ły nas ca łe ro dzin ny.
Ogrom ną po pu lar no ścią cie szy ły
się na sze pie ro gi ru skie – re la cjo -
no wa ła Do ro ta Ha bryn z Bi stro
na Głów nej. – Ko lej nym plu sem
jest fakt, iż od wie dzi ło nas spo ro
no wych osób. Jest więc szan sa, że
część z nich przyj dzie do nas po -
now nie – pod kre śla ła. 

„So sno wiec za pół ce ny”
w Klu bie In fer no roz po czął się już
w pią tek, 27 wrze śnia. – Na sza
ofer ta obej mo wa ła ze staw pię ciu
dań, w tym na szą spe cjal ność czy li
„schab po so sno wiec ku”. Mo że my
śmia ło po wie dzieć, że pod czas ak -
cji o wie le wię cej osób sko rzy sta ło
z ofer ty na szej kuch ni niż nor mal -
nie – cie szył się Ję drzej Bo gus
z Klu bu In fer no.

Po raz pierw szy do ak cji przy -
łą czy ła się re stau ra cja Fu ta go -Shu -
si, w któ rej oprócz po traw ro dem

z Azji, moż na sma ko wać tak że
piz zę. – Faj na ini cja ty wa, mam na -
dzie ję, że ci, któ rzy od wie dzi li nas
z po wo du ak cji po raz pierw szy,
bę dą po ja wia li się u nas czę -
ściej – mó wi Ar ka diusz Fi li pec ki,
wła ści ciel lo ka lu.

Miesz kań cy mia sta rów nież
nie kry li swo je go za do wo le -
nia. – To re we la cyj ny po mysł. Po -
wi nien być czę ściej niż raz w ro -
ku. Dzię ki nie mu mo głam od wie -
dzić kil ka lo ka li, na któ re
nor mal nie nie mo gła bym so bie
po zwo lić! – mó wi ła Pau li na, stu -
dent ka z So snow ca.

Opi nie te po twier dza Ra fał Ły -
sy, na czel nik Wy dzia łu In for ma cji
i Pro mo cji Mia sta – Otrzy ma li śmy
kil ka bar dzo po zy tyw nych te le fo -
nów o wy da rze niu, a co naj waż -
niej sze, re stau ra to rzy i miesz kań cy
już py ta ją o ko lej ne te go ty pu ak -
cje – po wie dział na czel nik.

Mi chał Mer cik, na czel nik Wy -
dzia łu Po li ty ki Go spo dar czej, ma
na dzie ję, że na ko lej ną edy cję „So -
sno wiec za pół ce ny” nie bę dzie my
mu sie li cze kać ca ły rok. – Być mo -
że uda się po wtó rzyć ak cję w stycz -
niu lub w lu tym, choć jesz cze nie
wie my w ja kiej for mu le. Na pew no
chcie li by śmy, by wzię ła w niej
udział więk sza ilość przed się bior -
ców niż w te go rocz nej edy cji, choć
trze ba pod kre ślić, że w tym ro ku
doak cji przy stą pi ło wię cej przed się -
bior ców niż przed ro kiem. KP

„Sosnowiec za pół ceny” 
coraz bardziej popularny AR
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glENN MIllER oRchESTRA, cZylI
WIl SAlDEN I jEgo ZNAKoMITy
ZESPół PRofESjoNAlNych
MuZyKóW, KTóRZy SPEcjAlIZują
SIę W TRADycyjNEj ARANżAcjI
bIg-bANDoWEgo bRZMIENIA,
PoWRAcA Do PolSKI
Z KoNcERTAMI. W NAjNoWSZyM
DWugoDZINNyM PRogRAMIE WIl
SAlDEN PołącZył WSZySTKIE
KlASyKI glENNA MIllERA
Z NAjbARDZIEj ZNANyMI
KoMPoZycjAMI INNych
bIg-bANDoWych lIDERóW,
A WSPANIAłA oRKIESTRA DoDAłA
Do NIch żyWIołoWoścI
I PIKANTERII. WyjąTKoWEgo
uRoKu KoNcERToWI NADAjE
WoKAlISTKA EllEN blIEK, KTóRA
uPAMIęTNIA cuDoWNE MEloDIE
ERy SWINgu, oDDAjąc W TEN
SPoSób hołD ARTySToM lAT 40. 

Or kie stra Glen na Mil le ra jest
naj po pu lar niej szą i naj bar dziej
po żą da ną ka pe lą swin go wą
na świe cie. 

Po śmier ci za ło ży cie la or kie -
stry – Glen na Mil le ra, je go naj -
bliż szy przy ja ciel, Tex Be ne ke,
po sta no wił kon ty nu ować dzia łal -
ność ze spo łu już pod na zwą The
World Fa mo us GLENN MIL -
LER OR CHE STRA. Od te go
mo men tu gru pa nie prze rwa nie
wy stę pu je na ca łym świe cie, da -
jąc bli sko 300 kon cer tów rocz -
nie. Śmia ło moż na po wie dzieć,
że for ma cja Glen na Mil le ra to
ko pal nia hi tów. Po dej ście do pra -
cy dy ry gen ta Wi la Sal de na spra -
wi ło, że otrzy mał on od pu blicz -

no ści naj cen niej szą na gro -
dę – po dziw i za chwyt. Za swo ją
wie lo let nią pra cę i za an ga żo wa -
nie Sal den zo stał mia no wa ny

przez pre ze sa wy twór ni na sta no -
wi sko głów ne go dy ry gen ta Or -
kie stry. Na hi sto rię gru py skła da
się nie tyl ko wie lo let nia dzia łal -

ność kon cer to wa, ale tak że in ne
osią gnię cia. Ani Be atle si, ani
Elvis Pre sley nie mo gą po szczy -
cić się ta ką licz bą hi tów kró lu ją -
cych na pierw szych miej scach
list prze bo jów, jak wła śnie Or kie -
stra Glen na Mil le ra. 

Już w grud niu bę dzie my mie li
nie po wta rzal ną oka zję wy brać się
we wspa nia łą mu zycz ną po dróż
z Or kie strą Glen na Mil le ra! U
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Elo oKREślANA jEST MIANEM
jEDNEj Z NAjbARDZIEj
TWóRcZych I oRygINAlNych
gRuP lAT 70. I 80., A jEj
cZłoNKoWIE bEZAPElAcyjNIE
STAlI SIę PREKuRSoRAMI SyNTEZy
RocKA I MuZyKI KlASycZNEj.
TRASy KoNcERToWE Elo
Po PolScE W 2008, 2009 I 2011
RoKu oKAZAły SIę WIElKIM
SuKcESEM,
A ZAchWycoNA PublIcZNość
W KAżDyM MIEścIE NAgRADZAłA
„ElEKTRyKóW” oWAcjAMI
NA STojąco. już W lISToPADZIE
MIK KAMINSKI, louIS clARK, ERIc
TRoyER, PARThENoN huxlEy,
goRDoN ToWNSEND oRAZ glEN
buRTNIK PoNoWNIE ZAgRAją DlA
PolSKIEj PublIcZNoścI!

Czter dzie ści lat na mu zycz nej sce -
nie, a ich utwo ry wciąż po ry wa ją
do sko na łym po łą cze niem sym fo -
nicz nych dźwię ków i roc ko wej
mo cy. ELO to ze spół po nad cza so -
wy, któ ry swo ją mu zy ką utwier dza
nas w prze ko na niu, że jest ona
wiecz na, a ory gi nal ne brzmie nie
na do bre za go ści ło na roc ko wej
sce nie. Pod czas li sto pa do wej tra sy
bę dzie my mo gli usły szeć naj więk -
sze prze bo je gru py, m.in. Evil Wo -
man, Mr. Blue Sky, Do Ya, Don’t
Bring Me Down, Xa na du oraz
wie le in nych z do rob ku ELO.

Za in te re so wa nia mu zycz ne za -
ło ży cie li Elec tric Li ght Or che stra

już od sa me go po cząt ku zdra dza
na zwa, jak i sym fo nicz ny skład
ze spo łu. ELO po wsta ło w 1971
ro ku i mia ło być eks pe ry men tal -
ną ka pe lą roc ko wo -sym fo nicz ną,
spe cja li zu ją cą się w kom po no wa -
niu utwo rów, z wy ko rzy sta niem
kla sycz nych ele men tów brzmie -
nia or kie stry, a sta ło się iko ną
swo ich cza sów. Schy łek lat sie -
dem dzie sią tych to okres świet no -
ści ELO. Trze ci krą żek El do ra do,
A Sym pho ny, do na gra nia któ re -
go zo stał za pro szo ny chór, cie szył
się wiel ką po pu lar no ścią po obu

stro nach oce anu. Sin giel Can't
Get It Out Of My He ad po ja wił
się na ame ry kań skich li stach
prze bo jów, a ze spół ode brał
pierw szą w swo jej hi sto rii zło tą
pły tę. Po ja wia ją się na stęp ne na -
gra nia, ko lej ne na gro dy i wy róż -
nie nia. Przy cho dzi czas na spek -
ta ku lar ną dzie wię cio mie sięcz ną
tra sę kon cer to wą. 

Hi sto ria Elec tric Li ght Or che -
stra to tak na praw dę hi sto ria
dwóch ze spo łów. W po ło wie
lat 80. gru pa po dzie li ła się
na ELO i ELO Part II. W cią gu

ca łej ka rie ry na gra li 12 stu dyj -
nych al bu mów, za któ re otrzy ma -
li w su mie dzie więć zło tych, pla -
ty no wych i mul ti pla ty no wych
płyt. Obec nie ar ty ści wy stę pu ją
pod na zwą Elec tric Li ght Or che -
stra The For mer Mem bers.
W skład gru py wcho dzą Mik Ka -
min ski i Lo uis Clark, któ rzy wy -
stę po wa li za rów no w ELO, jak
i ELO Part II oraz Eric Troy er,
Par the non Hux ley i Gor don
Town send – ma ją cy swój du ży
udział w osią gnię ciach ELO
Part II. Od kwiet nia 2011 ro ku
z gru pą wy stę pu je rów nież ba si -
sta Glen Burt nik, któ ry za stą pił
zmar łe go na po cząt ku 2009 ro ku
Kel ly’ego Gro ucutt’a.

Elec tric Li ght Or che stra to ze -
spół po nad cza so wy, któ ry swo ją
mu zy ką utwier dza nas w prze ko na -
niu, że jest ona wiecz na. Ko lej ne
tren dy mu zycz ne nie prze szko dzi ły
ELO w tym, by cie szyć się ogrom -
nym po wo dze niem, tak że wśród
mło de go po ko le nia. Ich „elek trycz -
na” twór czość do sko na le sca li ła
pop, rock i mu zy kę po waż ną, dzię -
ki cze mu ze spół na trwa le za pi sał
się na kar tach hi sto rii mu zycz ne go
świa ta. U

Electric Light Orchestra

„Miło jest spojrzeć z góry na tłumy ludzi
kołyszących się w rytm wielkich przebojów”

Zapraszamy 15 listopada do Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu. Dla
naszych czytelników mamy
zaproszenia!!!

10 grudnia orkiestra zagra
w zabrzańskim Domu Muzyki
i Tańca. Dla naszych czytelników
mamy zaproszenie. Serdecznie
zapraszamy. 

Jak co ro ku, Zwią zek Ho dow ców Ka nar ków Eg zo ta So sno wiec or ga ni -
zu je wy sta wę ka nar ków, na któ rej swo je oka zy pre zen tu ją ho dow cy pta -
ków zrze sze ni w so sno wiec kiej or ga ni za cji.

Wy sta wa od bę dzie się w sa lach VI LO im. J. Kor cza ka przy ul. Cze -
ladz kiej 58 w So snow cu w so bo tę 16 li sto pa da w godz. 10.00-18.00
i w nie dzie lę 17 li sto pa da w godz. 10.00-16.00

Ho dow cy Eg zo ty za pre zen tu ją oko ło 400 ka nar ków w po nad 20 róż -
nych ra sach. Moż na bę dzie po słu chać ka nar ków har ceń skich oraz po -
oglą dać ka nar ki ko lo ro we, kształt ne i in ne pta ki eg zo tycz ne.

Współ or ga ni za to ra mi są Wy dział Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Miej skie -
go w So snow cu, So sno wiec kie Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych
oraz VI LO im J. Kor cza ka.Wstęp na wy sta wę jest wol ny. Szcze gó ły
o wy sta wie na www.eg zo ta.pl U

Kanarki kolorowe i rozśpiewane


