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Sześciu kandydatów walczy o fotel
prezydenta miasta. Kim są kandydaci, czym
zajmowali się w przeszłości, a co robią teraz?
Najważniejsze jest jednak to, po co kandydują
i co mają zamiar zrobić dla mieszkańców
Sosnowca. Zanim oddasz głos, zastanów się,
któremu kapitanowi oddać ster władzy. 

Eugenia Bujak jest
po prostu najlepsza! Zdobyła
tytuł mistrzyni Europy kobiet
w wyścigu punktowym
w kolarstwie torowym
podczas zawodów we
francuskiej Gwadelupie. 

www.kuriermiejski.com.pl

IV LO im. Stanisława Staszica obchodziło
120-lecie istnienia. Piękny jubileusz stał się
okazją do prawdziwego świętowania. Bo jest co
świętować. „Staszic” to szkoła tradycji 
i nowoczesności, która wypuściła w świat tysiące
absolwentów. Wielu z nich rozsławiło, a inni
rozsławiają Sosnowiec do dnia dzisiejszego.   

str. 10 - 11 str. 15str. 12
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„Chcesz być modna – zapobiegaj!”. Pod takim
hasłem 20 października w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego odbyła się XIV konferencja naukowa
o profilaktyce raka piersi, którą zorganizowało
Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie”.
Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących
nowotworów wśród kobiet. Wiadomo, że
profilaktyka jest bardzo ważna. Zdrowy styl życia,
spokojny sen, odpowiednie odżywianie, codzienny
ruch, asertywność, życzliwość dla innych i poczucie
humoru mają znaczenie, ale czy to wszystko? Bo
kto z nas nie chce być modny?! Czytaj więcej
na stronie: www.kuriermiejski.com.pl. 

Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w ratowaniu sosnowieckiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny – apeluje biskup Grzegorz Kaszak

Pożar w zabytkowej katedrze
Hanna Michta

To tra ge dia dla pa ra fian, die ce zji
i stra ta dla za byt ków So snow ca.
Ka te dra so sno wiec ka to per ła
wśród miej skich za byt ków
i szcze gól ne miej sce dla miesz -
kań ców. Po żar, któ ry wy buchł
w no cy z 28 na 29 paź dzier ni ka
w ba zy li ce ka te dral nej Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny przy ul. Ko -
ściel nej, stra wił do szczęt nie dach,
ale na szczę ście, ogień, któ ry po -
ja wił się od stro ny oł ta rza, uda ło
się stra ża kom opa no wać. Znisz -
cze niu ule gła też część słyn nych
ma lo wi deł ścien nych Wło dzi mie -
rza Tet ma je ra i Hen ry ka Uziem -
bło, z któ rych sły nie so sno wiec ka
ka te dra. Stra ty oce nio no wstęp nie
na kil ka mi lio nów zło tych. W ak -
cji uczest ni czy ło po nad 60 stra -
ża ków z 22 za stę pów. Te raz pro -
ku ra tu ra i bie gli ba da ją przy czy -
ny po ża ru. 

– To strasz na rzecz wi dzieć
pło ną cy ko ściół, spa da ją cą wie -
życz kę... – po wie dział ksiądz Jan
Ga ik, pro boszcz pa ra fii ka te dral-
nej. Stra ty z po wo du po ża ru po tę-
gu je fakt, że w ostat nich la tach

w ka te drze sys te ma tycz nie pro wa -
dzo no pra ce kon ser wa tor skie i re -
mon to we. 

W związ ku z po ża rem na tych -
miast zwo ła no po sie dze nie szta -
bu kry zy so we go. Oprócz władz
So snow ca oraz wo je wódz kich
w na ra dzie wzię li udział przed -
sta wi cie le Ku rii Die ce zjal nej
w So snow cu, po li cja, straż po -
żar na, wo je wódz ki kon ser wa tor
za byt ków oraz eks per ci bu dow -
la ni.

– To, co się sta ło w no cy, jest
szo kiem i cio sem dla wszyst kich
miesz kań ców So snow ca. Ba zy li -
ka Wnie bo wzię cia Naj więk szej
Ma ryi Pan ny to je den z naj bar -
dziej roz po zna wal nych za byt ków
w na szym mie ście, sta no wią cy
na szą spu ści znę kul tu ro wą. Wy -
bu do wa li ją na si pra dziad ko wie
i dziad ko wie, a my mu si my zro -
bić wszyst ko, że by przy wró cić ba -
zy li kę do sta nu sprzed po ża -
ru – po wie dział Kazimierz

Górski, prezydent Sosnowca.  
Głów nym te ma tem spo tka nia

szta bu kry zy so we go by ło do raź ne
za bez pie cze nie ka te dry. – Nie mo -
że my cze kać. Mu si my w naj bliż -
szych dniach za bez pie czyć dach
ka te dry przed desz czem i śnie -
giem. Oczy wi ście mia sto za an ga -
żu je się fi nan so wo na każ dym eta -
pie od bu do wy. Już na naj bliż szej
se sji, któ ra od bę dzie się 13 li sto -
pa da, prze ka że my na ten cel
pierw sze środ ki fi nan so we – do -
dał Ka zi mierz Gór ski. 

Pierw sze pra ce za bez pie cza ją -
ce wy ko na li stra ża cy. – Kon cen -
tru je my się na pra cach roz biór ko -
wych tych ele men tów da chu, któ -
re się nie spa li ły. Póź niej
bę dzie my chcie li za bez pie czyć
płach ta mi tę część da chu, któ ra
w na szej oce nie się do te go na da -
je – wy ja śniał Pa try cjusz Fu da -
ła,  rzecz nik so sno wiec kiej Stra ży
Po żar nej.

Za stęp ca Ślą skie go Wo je wódz -
kie go Kon ser wa to ra Za byt ków,
Ane ta Bo ro wik, po in for mo wa ła,
że środ ki fi nan so we na wy ko na -
nie pro jek tu za bez pie cze nia są już
za pew nio ne. Wspar cie fi nan so we

w kwo cie 100 ty się cy zło tych za -
de kla ro wał tak że Urząd Mar szał -
kow ski. 

Bi skup, Grze gorz Ka szak,
w spe cjal nym oświad cze niu pro -
si o po moc: – Dach nie ist nie je,
a za byt ko we wnę trze z uni kal ny -
mi ma lo wi dła mi wy ko na ny mi
przez Wło dzi mie rza Tet ma je ra
i Hen ry ka Uziem bło na da je się
do ka pi tal ne go re mon tu. Ka te dra
so sno wiec ka to nie tyl ko mat ka
wszyst kich ko ścio łów na szej die -
ce zji, ale to tak że per ła dzie dzic -
twa na ro do we go – czy ta my
w oświad cze niu. – Pro szę wszyst -
kich lu dzi do brej wo li o po moc
w ra to wa niu za byt ko wej so sno -
wiec kiej ka te dry. Jak tyl ko naj le -
piej po tra fię, pro szę o mo dli twę,
o po moc ma te rial ną i fi nan so wą.
Pro szę wszyst kich bez wzglę du
na prze ko na nia, przyjdź cie i te raz
z po mo cą w po trze bie. Wes przyj -
cie to waż ne i trud ne dzie ło od -
bu do wy ka te dral nej ba zy li ki.
W nie dzie lę, 9 li sto pa da, we
wszyst kich ko ścio łach na szej die -
ce zji ofia ry zbie ra ne na ta cę prze -
zna czo ne bę dą na od bu do wę na -
szej ka te dry – do dał.

Katedra Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Sosnowcu została
wybudowana w latach 1893-
1899, według projektu
Karola Kozłowskiego.
Budowla o cechach
neoromańskich
wzniesiona została, jako
trójnawowa bazylika
z transeptem i wydłużonym
prezbiterium zamkniętym
półkolistą absydą.
Znana jest m.in. ze względu
na unikalne malowidła
wykonane przez Włodzimierza
Tetmajera (sceny figuralne)
i Henryka Uziembło (motywy
ornamentalne). Na uwagę
zasługuje m.in.
neomanierystyczny ołtarz
główny (kopia krakowskiego
ołtarza z kościoła Bożego Ciała)
z obrazem Wniebowzięcia NMP
namalowanym przez Tetmajera,
neoromańska ambona,
neobarokowe ołtarze boczne,
a także witraże wykonane
w latach 1932-1938 według
projektu Jana Bukowskiego.

Wstępnie straty oszacowano na kilka milionów złotych. 
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23 projekty będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Tramwaje o nazwach Pyjter i Kazik zainaugurowały otwarcie linii tramwajowej nr 15

ZWyCiĘSKie ProJeKTy:
Strefa i (Stary Sosnowiec, Śródmieście) - 17
projektów, 2 projekty do realizacji:
• Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy SP nr 8 w Sosnowcu
• Budowa Strefy aktywności na osiedlu
ordonówny

Strefa ii (Pogoń, Milowice) - 32 projekty, 4
projekty do realizacji:
• rewitalizacja ogrodu jordanowskiego
• Bezpieczne i przyjazne przedszkole
• Wyposażenie boiska ZSo nr 13 w ławki
• Modernizacja placu zabaw należącego do
Miejskiego Przedszkola nr 11

Strefa iii (Środula) - 12 projektów, 2 projekty do
realizacji:
• Modernizacja boiska szkolnego przy
sportowej Szkole Podstawowej nr 17
• rodzinny plac zabaw

Strefa iV (Zagórze) - 18 projektów,  8 projektów
do realizacji:
• Budowa placu zabaw wraz z siłownią na
powietrzu
• Budowa Centrum edukacyjno –
rekreacyjnego

• Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 i
niewielkiej siłowni na świeżym powietrzu dla
rodziców wraz z właściwym miękkim podłożem
• Ja i mój pies dbamy o sprawność fizyczną –
czyli siłownia pod chmurką i kojec dla psów
• ogrodzony wybieg dla psów
• Przyjazna okolica – osiedle dmowskiego
• ogródek „szachownica”
• Galeria przestrzeni miejskiej

Strefa V (Klimontów, dańdówka, Kukułek) - 9
projektów, 2 projekty do realizacji:
• Park rozrywki dla dzieci i młodzieży
• Siłownia na świeżym powietrzu

Strefa Vi (Kazimierz, Juliusz, Maczki, ostrowy
Górnicze) - 16 projektów, 1 projekt do realizacji:
• Budowa boisk szkolnych przy ZSo nr 12

Strefa Vii (Niwka) - 19 projektów, 4 projekty do
realizacji:
• Tworzenie i rozwój miejsc rekreacji,
wypoczynku oraz prowadzenia aktywnego
trybu życia i poprawy kondycji fizycznej dzieci i
dorosłych w obszarze nr 7
• Plac zabaw
• Plac zabaw
• Postawienie sześciu ławeczek

Krótki kodeks wyborczy
WyBory WóJTa, BUrMiSTrZa lUB
PreZydeNTa MiaSTa
Zwycięzcą jest kandydat, który uzyskał więcej
niż połowę ważnych głosów. Ważność
wyborów nie zależy od frekwencji wyborczej.
Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał poparcia
więcej niż połowy wyborców, konieczne jest
przeprowadzenie drugiej tury głosowania.
W drugiej turze walczy dwójka  kandydatów
z najlepszym wynikiem w pierwszej turze.
druga tura odbywa się po dwóch tygodniach,
czyli będzie miała miejsce 30 listopada. 
WyBory radNyCH do rad MiaST
Na PraWaCH PoWiaTU
W miastach na prawach powiatu wyborca
otrzymuje trzy karty do głosowania:
na prezydenta miasta, na radnych miejskich
oraz radnych sejmiku województwa.
W wyborach do rad miast na prawach
powiatu obowiązuje system proporcjonalny.
Głosujemy w okręgach wielomandatowych,
a podziału mandatów pomiędzy listy
kandydatów dokonuje się proporcjonalnie
do łącznej liczby oddanych ważnych głosów
na kandydatów danej listy. Ponadto
obowiązuje 5-procentowy próg wyborczy.
dopiero po przekroczeniu tego progu dany
komitet wyborczy może uczestniczyć
w podziale mandatów. W przypadku rad gmin,
wybory są większościowe i jednomandatowe.
Gmina zostaje podzielona na taką liczbę
okręgów, ile ma posiadać radnych. W danych
okręgu zwycięża osoba, która zdobędzie
największą liczbę ważnie głosów.  
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 Pacjencie – poznaj swoje prawa 

 Samodzielny pomiar cukru – praktyczne wskazówki

 Skuteczna forma leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów
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Sosnowiczanie wybrali! Linia 15 otwarta

  TA

25.692 gło sy od da li miesz kań cy w pierw szej edy cji Bu dże tu Oby wa tel -
skie go i tym sa mym po dzie li li 5 mln zło tych.

Syl wia Ko sman

292 kandydatów startuje w wyborach do Rady
Miejskiej, a sześciu kandydatów prowadzi walkę
o stanowisko prezydenta miasta. 

Sze ściu kan dy da tów bę dzie wal czyć o fo tel
pre zy den ta mia sta. Kie ru nek na ko lej ne czte ry
la ta dla So snow ca bę dzie wy zna czać kan dy dat,
któ ry w pierw szej tu rze wy bo rów sa mo rzą do -
wych, czy li 16 li sto pa da, zdo bę dzie po nad 50
pro cent waż nie od da nych gło sów. Je śli ża -
den z kan dy da tów nie zdo bę dzie wy ma ga nej
więk szo ści, dwa ty go dnie póź niej cze ka ich do -
gryw ka. O naj waż niej szy urząd w mie ście wal -
czą: Ka zi mierz Gór ski (SLD Le wi ca Ra zem),
Ma ciej Ada miec (Nie za leż ni dla So snow ca),
Ma rek Ba rań ski (No wo cze sny So sno wiec), Do -
mi nik Cha ra sim (No wa Pra wi ca-Ja nu sza Kor wi -
na Mik ke), Ar ka diusz Chę ciń ski (PO), Mi chał
Po tocz ny (PiS). Czyn ne pra wo wy bor cze przy -
słu gu je 172 ty siąc om 678 miesz kań com. Ile osób
wy bie rze się do ko mi sji wy bor czych i wrzu ci
waż ny głos do urny, nie wia do mo. O ile praw do -
po dob nie nie po zna my na zwi ska pre zy den ta
po pierw szej tu rze wy bo rów, to pew ne jest to, że
po zna my na zwi ska 28 rad nych. W 109 ob wo -
dach wy bor czych i pię ciu okrę gach wy bor czych
bę dzie moż na wy brać rad nych spo śród 292 kan -
dy da tów. Naj wię cej kan dy da tów na rad nych,
po 56, wy sta wi ły ko mi te ty PiS, PO, Nie za leż ni
dla So snow ca i SLD. No wa Pra wi ca ma na swo -
ich li stach 30 kan dy da tów, o jed ne go wię cej po -
sia da No wo cze sny So sno wiec, a za le d wie sied -
miu i to w jed nym okrę gu wy bor czym KWW
Pa try ka Ma la ry. 

Wśród kan dy da tów prym wio dą obec ni rad -
ni, któ rzy naj czę ściej zo sta li „je dyn ka mi” swo ich
list wy bor czych. Nie bra ku je tak że no wych twa -
rzy. Na li stach zna la zły się m.in. miej sca dla dzia -
ła cza spor to we go, tre ne ra, człon ka Mło dzie żo wej
Ra dy Mia sta, sze fa miej skiej jed nost ki, lau re at ki
kon kur su pięk no ści czy by łe go po sła. Naj młod si
kan dy da ci ma ją 18 lat, a naj star sza kan dy dat ka
ma 76 lat. 

Trwa za cię ta wal ka wy bor cza. W więk szej
mie rze na pla ka ty, bil l bo ar dy, ga ze ty, ulot ki, re -
kla mę w sie ci czy kon wen cje wy bor cze niż na
rze czo we ar gu men ty i pro gra my wy bor cze. Bi -
twa wy bor cza po trwa do ci szy wy bor czej, któ ra
roz pocz nie się 14 li sto pa da o godz. 24.00. W cza -
sie jej trwa nia nie moż na pro wa dzić agi ta cji wy -
bor czej i pu bli ko wać son da ży. Ci sza obo wią zu je
tak że we wszyst kich me diach: pra sie, ra diu, te le -
wi zji i w in ter ne cie. Jej na ru sze nie jest wy kro cze -
niem, za któ re gro zi grzyw na do 5 tys. zło tych.
Za po da nie w cza sie trwa nia ci szy wy bor czej wy -
ni ków son da ży gro zi grzyw na od 500 tys. do 1
mln zło tych.

Za sa dy or ga ni zo wa nia i prze pro wa dza nia wy bo -
rów okre śla Ko deks wy bor czy. W wy bo rach sa mo -
rzą do wych otrzy mu je my czte ry kar ty do gło so wa -
nia: pierw sza – na wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta
mia sta, dru ga –na rad nych dorad gmin, trze cia –na
rad nych do rad po wia tu, czwar ta –narad nych sej mi -
ków wo je wódz kich. Je śli miesz ka my w jed nym z 66
miast na pra wach po wia tu (czy li np. w So snow cu)
otrzy ma my tyl ko trzy kar ty. Naj pro ściej –od da je my
je den głos na pre zy den ta So snow ca, je den głos na
rad ne go Ra dy Miej skiej i je den na rad ne go Sej mi ku
Wo je wódz kie go w godz. od 7.00 do 21.00. 

W pią tek – 31 paź dzier ni ka od by ło
się uro czy ste otwar cie zmo der ni zo -
wa nej li nii tram wa jo wej nr 15. Tram -
waj po ru sza się tra są łą czą cą So sno -
wiec z Ka to wi ca mi. Otwar cie li nii
tram wa jo wej nie ozna cza jed nak
otwar cia ru chu na tej sa mej tra sie dla
sa mo cho dów.

Po now ne go otwar cia li nii nr 15
do ko na li pre zy den ci Ka to wic i So -
snow ca wraz z z   a rzą dem Tram wa jów
Ślą skich i przed sta wi cie la mi fir my
Skan ska. 

Grun tow na mo der ni za cja obu ulic
oraz to ro wi ska re ali zo wa na jest przez
kon sor cjum firm Skan ska. Plac bu do -
wy prze ka za ny zo stał wy ko naw cy 20
wrze śnia 2013 ro ku i obej mu je re ali -
za cję dwóch za dań in we sty cyj -
nych – po stro nie Ka to wic i po stro -
nie So snow ca. Su ma rycz ny koszt obu
za dań to oko ło 27,5 mln zł net to. Za -
da nia są ele men ta mi Pro jek tu pn.
„Mo der ni za cja in fra struk tu ry tram -
wa jo wej i tro lej bu so wej w Aglo me ra -
cji Gór no ślą skiej wraz z in fra struk tu -
rą to wa rzy szą cą” współ fi nan so wa ne -
go przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków
Fun du szu Spój no ści w ra mach Pro -
gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko.

Ruch tram wa jów na prze bu do wy -
wa nym od cin ku zo stał wstrzy ma ny 8
mar ca br. By ło to ko niecz ne, gdyż li -

nia nr 15 w tym miej scu prze bie ga ła
jed nym to rem. Efek tem koń czą cej się
mo der ni za cji jest zu peł nie no wa,
dwu to ro wa li nia, dzię ki któ rej skró ci
się czas prze jaz du tram wa ju. Rów no -
cze śnie z mo der ni za cją to ro wi ska
grun to wa nie prze bu do wa ne zo sta ły
uli ce, któ ry mi bie gnie li nia, pe ro ny
przy stan ko we i chod ni ki.

Uru cho mie nie ru chu tram wa jo -
we go nie jest jed no znacz ne z za koń -
cze niem prac. W dal szym cią gu wy -
ko naw ca bę dzie pro wa dził pra ce
oko ło to ro we i wy koń cze nio we. Mu -
si my się li czyć tak że z ewen tu al ny -
mi ko lej ny mi prze rwa mi w ru chu
tram wa jów, wy ni ka ją cy mi z roz po -
czę tych nie daw no prac to ro wych
w cen trum ka to wic kich Szo pie nic.
Li czy my jed nak, że te prze rwy nie

bę dą dłu go trwa łe, a ewen tu al ne
utrud nie nia moż li wie zmi ni ma li zo -
wa ne.

Po wrót na tra sę „pięt nast ki” po -
zwo li na do je cha nie ze ści słe go cen -
trum Ka to wic do ser ca So snow -
ca. – To świet na al ter na ty wa do dro -
gi S86, któ ra jest naj bar dziej
ob cią żo ną trasą w Pol sce. Chciał bym
po dzię ko wać wszyst kim oso bom i in -
sty tu cjom za an ga żo wa nym w tą in -
we sty cję. Mam na dzie ję, że to nie ko -
niec zmian je śli cho dzi o in we sty cje
w sieć tram wa jo wą So snow ca. Li czy -
my na to, że uda się po zy skać ko lej ne
do fi nan so wa nie i tym sa mym ru szą
pra ce przy wy dłu że niu li nii „pięt nast -
ki” do Za gó rza i da lej do Dan dów -
ki  – pod kre ślał  Ka zi mierz Gór -
ski, pre zy dent So snow ca. red

Nie zmarnuj głosu, idź na wybory
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„Piętnastka” pozwoli na szybkie przemieszczenie się
z Sosnowca do Katowic, podkreślił prezydent Kazimierz Górski. 
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Od zna cze nia „Za słu żo ny dla
Mia sta So snow ca” zo sta ły uro -
czy ście wrę czo ne pod czas przed -
ostat niej se sji Ra dy Miej skiej.
Otrzy ma li je dr n. med. Le szek
So nec ki oraz prof. Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas w So snow cu
i rek tor ho no ro wy, Je rzy Ko pel.
Na gro dze ni ode bra li ser decz ne
gra tu la cje od władz mia sta, rad -
nych, współ pra cow ni ków oraz
naj bliż szych. 

Dr Le szek So nec ki jest zna -
ko mi tym or to pe dą. Zor ga ni zo wał
pierw szy w mie ście Od dział Chi -
rur gii Or to pe dycz nej i Ura zo wej

oraz kie ro wał tym od dzia łem.
Przez wie le lat prze pro wa dził ty -
sią ce ope ra cji i wy cho wał wspa -
nia łych na stęp ców. Z ko lei prof.
Ko pel był rek to rem Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas. Na pi sał oko -
ło 40 pu bli ka cji na te mat lo kal ne -
go ryn ku pra cy oraz za dań sa mo -
rzą du wo bec pro ble mów spo łecz -
no ści lo kal nej. 

Prof. Je rzy Ko pel za zna cz      ył,
iż nie ma po czu cia, że za  słu żył
na to wy róż nie nie. Pod kre ślił jed -
nak, iż wie le osób zwią za nych
z So snow cem spra wi ło, że Hu -
ma ni tas stał się szko łą, któ ra rze -

czy wi ście wnio sła coś w funk cjo -
no wa nie mia sta. – My ślę, że to,
cze go do ko nał Hu ma ni tas, wpi -
su je się w wal kę o to, aby So sno -
wiec, któ ry wy ge ne ro wał fan ta -
stycz ne oso bo wo ści z róż nych
dzie dzin, pod trzy my wał to swo je
wiel kie dzie ło – wska zał prof.
Ko pel.

Rad ny Da niel Mi kla siń ski,
mó wiąc o dok to rze So nec kim,
stwier dził wprost: – Nie ma
na tej sa li ni ko go, kto by zro bił
wię cej dla czło wie ka niż pan
dok tor, któ ry, jak wie my, czę sto
do cho re go pod cho dził na klęcz -

kach. Nie za bra kło więc wspo -
mnień i aneg dot, któ ry mi chęt -
nie po dzie lił się Le szek So nec -
ki. – Pa mię tam, że kie dyś ksiądz
bi skup Śmi giel ski przy szedł
do szpi ta la i po wie dział, że chce
zo ba czyć ope ra cję. Prze bra li śmy
go w strój le kar ski, na ło żył ma -
skę i wszedł na sa lę ope ra cyj ną.
Ope ro wa łem na ta kim sto łecz ku
i ten sto łe czek był w pew nym
mo men cie za wy so ki, że by do -
kład nie wszyst ko doj rzeć. I klęk -
ną łem. Wte dy je den z le ka rzy
po wie dział: „Ksiądz bi skup jest
na sa li, szef klę czy”. 

Le szek So nec ki mó wił tak że
o cie niach i kosz tach te go za wo -
du. – Każ dy or dy na tor pa mię ta,
kto le ży na ja kim łóż ku i co mu
jest. Za wsze jest dwóch, trzech
pa cjen tów, któ rzy już nie chcą
być na tym świe cie. Wy my śli -
łem, że oni za wsze zmniej sza ją
się do ta kich ma łych lu dzi ków,
wcho dzą do ucha i sie dzą w gło -
wie le ka rza, i nie po zwa la ją o so -
bie za po mnieć, cie szyć się cza -
sem wol nym – mó wił o swo jej
pra cy. 

Wła dze mia sta uho no ro wa ły
tak że Eu ge nię Bu jak, któ ra kil ka
dni te mu się gnę ła po ty tuł mi -
strzy ni Eu ro py w ko lar stwie to ro -
wym.

Rad ni przy ję li tak że sze reg
uchwał. Ostat nia se sja Ra dy
Miej skiej tej kadencji od bę dzie
się 13 li sto pa da. SK

Zasłużeni dla Sosnowca
HONOROWI OBYWATELE
MIASTA

Prof. Ja cek Maj chrow ski i Ja cek
Cy gan zo sta li ho no ro wy mi oby wa -
te la mi So snow ca. Uchwa łę w tej
spra wie pod ję li rad ni pod czas
ostat niej se sji Ra dy Miej skiej. Prof.
Ja cek Maj chrow ski uro dził się 13
stycz nia 1947 ro ku w So snow cu.
Jest ab sol wen tem IV LO im. Sta ni -
sła wa Sta szi ca, praw ni kiem i pro fe -
so rem Uni wer sy te tu Ja giel loń skie -
go. Za sia dał tak że w Try bu na le
Sta nu. Jest znaw cą II Rze czy po -
spo li tej, do ku men tu je jej hi sto rię,
a szcze gól nie dzia łal ność ugru po -
wań pra wi co wych. Na pi sał 14 ksią -
żek hi sto rycz nych, przede wszyst -
kim do ty czą cych II Rze czy po spo -
li tej. Peł ni sta no wi sko pre zy den ta
Kra ko wa, nie prze rwa nie od 2002 r.
Dru gi z ho no ro wych oby wa te -
li – Ja cek Cy gan – uro dził się 6 lip -
ca 1950 ro ku w So snow cu. Jest ab -
sol wen tem II LO im. Emi lii Pla ter
i au to rem tek stów pio se nek, sce na -
rzy stą i ju ro rem. Od 1968 r. miesz -
ka w War sza wie. Jest twór cą i dy -
rek to rem fe sti wa lu In ter mu -

za. Czę sto zresz tą przy jeż dża
do So snow ca, gdzie uczest ni czy
w róż nych kon kur sach i fe sti wa -
lach. Swo im wi ze run kiem wspie rał
tak że ak cję na rzecz bu do wy sta -
cjo nar ne go ho spi cjum w mie ście. 

Za przy zna niem ho no ro we go
oby wa tel stwa Jac ko wi Maj -
chrow skie go by ło 17 rad nych, a
trzy oso by za gło so wa ły prze ciw.
W przy pad ku Jac ka Cy ga na „za”
opo wie dzia ło się 20 osób, jed na
wstrzy ma ła się od gło su.

Ho no ro wy mi oby wa te la mi
mia sta są tak że: An drzej Strug –
pi sarz i pu bli cy sta, dzia łacz PPS,
To masz Ar ci szew ski – dzia łacz
PPS, mar sza łek Jó zef Pił sud ski,
mar sza łek Edward Rydz -Śmi gły,
gen. płk Ar mii Ra dziec kiej Iwan
Te ren to wicz Ko row ni kow, prof. dr
hab. Bog dan Su cho dol ski, prof.
Ja nusz Ziół kow ski, Mar ta Eg -
gerth, Jan Kie pu ra (po śmiert nie),
Edward Gie rek (po śmiert nie),
Fran ce sco Cim mi nel li i bi skup
Adam Śmi giel ski. SK

Jerzy Kopel, Eugenia Bujak i Leszek Sonecki w towarzystwie Kazimierza Górskiego,
prezydenta miasta i Mateusza Rykały, przewodniczącego Rady Miejskiej. 
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Uspraw nie nie pra cy ra tow ni -
ków me dycz nych i skró ce nie
cza su udzie la nia po mo cy to
pod sta wo we za da nia ak cji „Pu -
deł ko ży cia”, któ ra ru szy ła
w So snow cu. W sym bo licz nym
„Pu deł ku ży cia” bę dą umiesz -
cza ne nie zbęd ne in for ma cje
o da nej oso bie, któ re mo gą ura -
to wać jej ży cie.

Pu deł ka do ce lo wo ma ją
zna leźć się w lo dów ce,
a na lo dów ce trze ba do dat ko -
wo na kle ić na lep kę. W sy tu -
acji, kie dy przy je dzie po go to -
wie, ra tow ni cy me dycz ni bę dą
od ra zu wie dzieć, gdzie szu -
kać in for ma cji na te mat po -
trze bu ją ce go po mo cy pa cjen -
ta. 

– To bar dzo waż na ak cja. Na -
wet je śli ura tu je my kil ka ist nień
ludz kich, to war to tę ak cję
wdro żyć. Wie lu na szych se nio -
rów miesz ka sa mot nie i kie dy
przy jeż dża po go to wie, cięż ko
uzy skać in for ma cje, jakiej po -
mo cy cho ry po trze bu je. Cza -
sem te dwie, trzy mi nu ty są
klu czo we dla ura to wa nia ży -
cia – mó wił pod czas kon fe ren -
cji pra so wej 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 i po li ty kę
spo łecz ną. 

W ak cji mo gą wziąć oso by
nie tyl ko po 60. ro ku ży cia, ale
i młod sze, zwłasz cza te, któ re
miesz ka ją sa me. 

– Co raz wię cej star szych
osób nie mo że li czyć na po moc
naj bliż szych. Dla te go mu si my
za dbać o to, aby w sy tu acji za -
gro że nia ży cia ra tow ni cy lub
są sie dzi wie dzie li, na ja kie do -
le gli wo ści cier pi po szko do wa -
ny   – tłu ma czy Mał go rza ta
Ochę dusz ko -Lu dwik, na czel nik
Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej
UM w So snow cu. – Rocz nie
ma my oko ło 30 tys. zgło szeń
do po go to wia ra tun ko we go. 70
pro cent z tej licz by po cho dzi
od osób po wy żej 60. ro ku ży -
cia, czy li oko ło 21 tys. ra zy
w ro ku po go to wie wy jeż dża
do na sze go se nio ra. Z tych 21
tys. zgło szeń, jed na czwar ta to
lu dzie sa mot ni. To na sza głów -
na gru pa do ce lo wa, czy li oko -
ło 6 ty się cy osób. Ile osób z tej
gru py uda nam się ura to wać,

dzię ki tej pro stej me to dzie, czas
po ka że – do da je. 

W dzia ła niach ra tow ni -
czych za sad ni czą ro lę od gry wa
czas, któ ry upły wa od mo men -
tu stwier dze nia za gro że nia ży -
cia do mo men tu pod ję cia me -
dycz nych czyn no ści ra tun ko -
wych. 

– Pu deł ko ży cia, któ re za wie ra
określone in for ma cje, po zwo li
na mak sy mal ne skró ce nie cza su
na pod ję cie de cy zji o me dycz -
nych czyn no ściach ra tun ko wych,
ich ro dza ju i ob sza rze oraz po -
zwo li na szyb ką re ak cję w sy tu -
acji, kie dy są pro ble my z ko mu -
ni ko wa niem się z pa cjen tem ze
wzglę du na wiek lub stan zdro -
wia i cięż ko jest uzy skać nie zbęd -
ne in for ma cje – stwier dził Ma rek
Je re micz, dy rek tor Po go to wia
Ra tun ko we go w So snow cu. SK

Seniorze! To plastikowe pudełko może cię uratować…

Pudełko na wagę życia

Gmina Sosnowiec chce zaoszczędzić na opłatach za energię elektryczną i cieplną

Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem. Moda czy konieczność ?

Co zawiera pudełko życia?
Kartę informacyjną, czyli: 
• dane danej osoby – imię i nazwisko,
• telefony do najbliższych osób i ich telefony komórkowe,
• informacje – na co choruję,
• jakie przyjmuję leki – nazwa leku, dawka, pory przyjmowania,
od kiedy przyjmuję leki,

• moje uczulenia, w tym na leki,
Na pudełko należy nakleić naklejkę opisaną imieniem
i nazwiskiem. 
Zamknięty pojemnik umieszczamy w lodówce, a na lodówce
należy nakleić nakleję z logo akcji. 
Informacje o akcji można uzyskać pod nr tel. 32 296 23 22 lub
na stronie internetowej programu Aktywny Senior 60+: www.
Senior60. sosnowiec. pl. 
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oGŁoSZeNie
o PierWSZeJ liCyTaCJi NierUCHoMoŚCi

W dniu 18-11-2014r. o godz. 13:00
w SĄDZIE REJONOWYM I WYDZIAŁ CYWILNY

41-200 SOSNOWIEC, UL. KALISKA 7  w sali 135 odbędzie się
pierwsza licytacja 1/16 niewydzielonej części nieruchomości

położonej w Sosnowcu, ul. Targowa 6
(umownie: mieszkanie + lokal w bramie),

dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KA1S/00000107/9]

o powierzchni działki (nr.2527) 718,00 m2,
zabudowanej kamienicą mieszkalno – usługową

o powierzchni 1231,00 m2. Suma oszacowania wynosi 77 710,00 zł, zaś
cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 58 282,50 zł.

Więcej informacji na www.komornik.pl

Za rzą dza nie ener gią i śro do wi skiem sta no wi
bar dzo istot ny ob szar po li ty ki ener ge tycz nej
miast i gmin. Przy no si wy mier ne efek ty w po -
sta ci ogra ni cze nia zu ży cia za so bów ener ge -
tycz nych i re duk cji kosz tów. Efek tyw ne za rzą -
dza nie ener gią i śro do wi skiem jest jed nym ze
spo so bów ogra ni cze nia kon sump cji ener gii
i wo dy bez an ga żo wa nia środ ków fi nan so wych
gmi ny. Czy to mo da, czy ko niecz ność?  – Zde -
cy do wa nie ko niecz ność z po wo dów eko lo gicz -
nych, spo łecz nych i eko no micz nych – mó wi
An na Rącz ka kierowniczka Re fe ra tu Ener ge -
ty ki Ko mu nal nej w Wy dzia le Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Miesz ka nio wej UM w So snow cu.
Gmi na So sno wiec chce za osz czę dzić na opła -
tach za ener gię elek trycz ną i ciepl ną w bu dyn -
kach oświa to wo -dy dak tycz nych w cią gu naj -
bliż szych 10 lat 23 mln zł. W ślad za opra co wa -
ną Stra te gią Roz wo ju Mia sta, prezydent miasta
po sta wił na sys te mo we za rzą dza nie ener ge ty -
ką miej ską. Pra ce w tym za kre sie roz po czę to
w 2011 ro ku, w ów cze snym Ze spo le Ener ge -
ty ki Miej skiej WGKiM, w trak cie któ rych
opra co wy wa no wspól nie z fir mą kon sul tin go -
wą Ener go ek spert „Za ło że nia do pla nu za opa -
trze nia w cie pło, ener gię elek trycz ną i pa li wa
ga zo we na ob sza rze mia sta So snow ca”, któ re
póź niej uchwałą Ra dy Miej skiej nr
177/XI/2011 z dnia 31 sierp nia 2011 ro ku zo -
sta ły za twier dzo ne do re ali za cji. – Od po cząt -
ku za de cy do wa li śmy, że pro jekt mu si sta no wić
do ce lo wo ele ment kom plek so we go, zin te gro -
wa ne go Sys te mu Za rzą dza nia Ener gią w mie -
ście. A za tem po wi nien być no wo cze sny, ko -
rzy stać z po zy tyw nych do świad czeń in nych
miast, a rów no cze śnie pro sty, by był nie za wod -
ny. Wybrano for mę re ali za cji z wy ko rzy sta -
niem me cha ni zmów za mó wień pu blicz nych.

W tym po stę po wa niu zo sta ła wy ło nio na Fir ma
Sie mens sp. z o.o., ob słu gu ją ca sys tem – mó wi
Ro mu ald Śmi giel ski, naczelnik Wy dzia łu Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej UM
w So snow cu. Za rzą dza nie zu ży ciem ener gii
w so sno wiec kich szko łach, przed szko lach
i żłob kach od by wa się z War sza wy. Tam mie -
ści się Cen trum Za rzą dza nia Ener gią na le żą ce
do fir my Siemens. Do nie go z czuj ni ków i sys -
te mów mo ni to ro wa nia za in sta lo wa nych w bu -
dyn kach, dro gą in ter ne to wą prze sy ła ne są da -
ne z in sta la cji ciepl nych. Po żą da ne pa ra me try
usta wia ne są tą sa mą dro gą z wy ko rzy sta niem
sys te mów ste ro wa nia pra cą wę złów ciepl nych
i in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia. Służ by
miej skie ma ją wgląd do pa ne lu ste ro wa nia.
Mo gą na bie żą co mo ni to ro wać na przy kład,
ak tu al ne tem pe ra tu ry w kon kret nych po miesz -
cze niach. Wszyst kie da ne są ar chi wi zo wa ne
i mo gą być po tem ana li zo wa ne. W 2013 ro ku
ca łe po trzeb ne do uru cho mie nia sys te mu
oprzy rzą do wa nie zo sta ło za in sta lo wa ne w 81
obiek tach na le żą cych do mia sta, za si la nych
w cie pło sys te mo we. So sno wiec to je dy ne
w Pol sce mia sto, któ re na tak du żą ska lę re ali -
zu je ten pro gram. Dzię ki za sto so wa ne mu roz -
wią za niu zu ży cie cie pła w pla ców kach oświa -
to wo -dy dak tycz nych w So snow cu ma się
zmniej szyć, co naj mniej o 30 procent, a moc
za in sta lo wa nych opraw oświe tle nio wych
zmniej szy ła się o 25 procent. Osią gnię cie ta -
kich wy ni ków jest gwa ran to wa ne przez ope ra -
to ra sys te mu. Gdy by nie uda ło się ich uzy skać
z wi ny ope ra to ra to fir ma Sie mens bę dzie po -
kry wać róż ni cę z wła snych środ ków. Za kła da -
ne ob niż ki ma ją być zre ali zo wa ne bez prac ter -
mo mo der ni za cyj nych, czy li bez do dat ko we go
ocie pla nia ścian i stro pów bu dyn ków czy wy -

mia ny okien. Pod sta wą jest wy ko rzy sta nie zin -
te gro wa ne go sys te mu za rzą dza nia ener gią,
głów nie ste ro wa nia tem pe ra tu rą w po miesz cze -
niach. Sys tem za czął dzia łać w paź dzier ni ku
2013 r. Pierw sze da ne o osią gnię tych re zul ta -
tach bę dą zna ne po ro ku je go funk cjo no wa nia.
Oszczęd no ści po wsta łe w wy ni ku lep sze go go -
spo da ro wa nia ener gią po słu żą do sfi nan so wa -
nia pro jek tu. Z 23 mln zł pla no wa nych
oszczęd no ści 17 mln zł po kry je kosz ty wy po -
sa że nia obiek tów w nie zbęd ne urzą dze nia oraz
opła ty za ko rzy sta nie z sys te mu, któ re mia sto
przez czas obo wią zy wa nia umo wy bę dzie
zwra cać fir mie w mie sięcz nych ra tach. Po zo -
sta łe 6 mln zł po zo sta nie w ka sie gminy So sno -
wiec. 

In te li gent ne za rzą dza nie ener gią to pro ces,
któ ry łą czy w so bie opty ma li za cję do bo ru ro -
dza ju ener gii do po trzeb użyt ko wych oraz form
i za sad jej użyt ko wa nia: 
– re gu la cja zu ży cia, tzn. brać tyl ko ty le, ile na -

praw dę trze ba,
– wdro że nia no wo ści, tech nik, mi ni ma li za cja

ener go chłon no ści od bior ni ków i sie ci dys try -
bu cyj nych,

– edu ka cja ener ge tycz na użyt kow ni ków ener -
gii, mo ni to ring i nie zbęd na ko rek ta po bo ru
ener gii ba zu ją ca na sta łym po sze rza niu ra cjo -
nal nych oszczęd no ści.

In te li gent ne Za rzą dza nie Ener gią to idea
prze my śla ne go i oszczęd ne go ko rzy sta nia
z ener gii. Lu dzie, na co dzień ma ją na to sa mi
ogrom ny wpływ. Co mo że my zro bić? - To pro -
ste. Wy łącz zbęd ne oświe tle nie, a TV nie tyl ko
z pi lo ta, wyj mij ła do war kę z kon tak tu, lap to pa
le piej uśpić, wy łą czyć czy hi ber no wać. A pod -
czas my cia zę bów za kręć wo dę… – mó wi An -
na Rącz ka. HM
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Rozmowa kuRieRa

Miasto utraciło wszystkie atrybuty, na których zostało zbudowane, ale okazało się, że najważniejszą siłą Sosnowca są mieszkańcy, przekonuje Kazimierz Górski

60:0 dla Sosnowca
Rozmowa z Kazimierzem Górskim, prezydentem Sosnowca 

Po sta no wił Pan pod jąć wal kę o fo tel
pre zy den ta mia sta po raz ko lej ny. Po -
ja wia się na tu ral ne py ta nie, dla cze go
pod jął Pan ta ką de cy zję? 
Przez ostat nie dwa la ta wy pra co -
wa li śmy roz wią za nie, jak za go -
spo da ro wać ostat nie środ ki unij ne
i przejść pra wie bez bo le śnie przez
ko lej ny kry zys. Je ste śmy do te go
przy go to wa ni, by po ko nać ko lej ną
fa lę kry zy su. Je że li ktoś uwa ża, że
przyj dzie i z mar szu zro bi to le -
piej, oba wiam się, że mo że się roz -
cza ro wać. Obec nie, nie wi dzę
kontr kan dy da tów, któ rzy mie li by
ja ki kol wiek plan dla mia sta, lep -
szy od na sze go. Je stem zo bo wią -
za ny pro wa dzić i kon ty nu ować te
za da nia, któ re roz po czą łem. Zde -
cy do wa łem się kan dy do wać, po -
nie waż je stem zo bo wią za ny wo -
bec se tek i ty się cy osób, któ re bar -
dzo moc no pra co wa ły w la tach
mo je go urzę do wa nia nad tym, by
So sno wiec, do tknię ty ne ga tyw ny -
mi kon se kwen cja mi bru tal nej
trans for ma cji go spo dar czej, wy -
szedł obron ną rę ką. Na mo je py ta -
nie, skie ro wa ne do pa ni wi ce pre -
mier Elż bie ty Bień kow skiej, dla -
cze go nie mo że my li czyć
na wspar cie z ze wnątrz, po dob nie
jak Łódź czy By tom, usły sza łem,
że my so bie ra dzi my. W ta ki spo -
sób je ste śmy po strze ga ni. Tak, da -
je my so bie ra dę i po ka zu je my, że
na wet z bu dże tem mniej szym
o po ło wę, moż na utrzy mać mia sto
na wy so kim po zio mie. 

Po strze ga się cza sem sa mo rząd,
ja ko tę in sty tu cję, któ ra ma bu do -
wać ja kieś im po nu ją ce obiek ty
ku ba tu ro we, po mni ko we in we sty -
cje. Tym cza sem ca ła isto ta ży cia
go spo dar cze go i sa mo rzą do we go
po le ga na tym, że trze ba my śleć
dłu go fa lo wo, wy bie gać w przy -
szłość oraz za ła twiać spra wy i roz -
wią zy wać pro ble my z my ślą
o tym i na stęp nym po ko le niu. My -
ślę, że w tym za kre sie naj więk sze
suk ce sy ma So sno wiec. Pro blem
po le ga jed nak na tym, że są one
kom plet nie nie wi docz ne. Są ukry -
te w sen sie do słow nym i w prze -
no śni.

Za cznij my więc…
Od zie mi. Kil ka na ście lat te mu
ku pi li śmy od Skar bu Pań stwa
upa dłe przed się bior stwo wo do cią -
gów i ka na li za cji. Mie li śmy fa tal -
ne sie ci wo do cią go we z 30-pro -
cen to wym ubyt kiem wo dy i rów -
nie fa tal ne sie ci ka na li za cyj ne.
Zre ali zo wa li śmy pro jekt, dzię ki
któ re mu dzi siaj nie są za le wa ne
ol brzy mie te re ny mia sta i nie ma
pro ble mu przy każ dym na wal -
nym desz czu. Ma my   ubyt ki wo -
dy, naj mniej sze w Pol sce, a co
wię cej, do bry wy nik fi nan so wy
przed się bior stwa przy naj tań szej
wo dzie w re gio nie. To re zul tat
wie lu lat pra cy i je den z aspek tów
te go, co zro bi li śmy pod zie mią.
Ale tej pra cy i tych wy da nych mi -
lio nów… nie wi dać, bo są za ko -
pa ne.

A ko lej ny?
Dru gi aspekt do ty czy bu do wy
sze ro ko pa smo we go in ter ne tu.
Pod ję li śmy się re ali za cji za da nia,
któ re go nie wie le gmin się po dej -
mu je. Po wiedz my so bie szcze rze.
To ko lej ne ma ło spek ta ku lar ne
przed się wzię cie pod ką tem „wi -
docz no ści”. Ko pie my obec nie
w ca łym mie ście po nad 70 ki lo -
me trów ka bli świa tło wo do wych,
któ re umoż li wią miesz kań com
ko rzy sta nie z bar dzo ta nie go in -
ter ne tu. Wszyst kie pla ców ki pu -
blicz ne bę dą mo gły ko rzy stać
z dar mo we go do stę pu do sie ci.
Za koń cze nia tej in we sty cji moż -
na się spo dzie wać z po cząt kiem
przy szłe go ro ku. 

Z zie mią, w sen sie do słow -
nym, są jesz cze do dat ko wo zwią -
za ne spra wy szkód gór ni czych,
re gu la cja rze ki Bo brek i uzbro je -
nie te re nów po gór ni czych w ol -
brzy miej ska li. Pod tym wzglę -
dem nie do rów nu je nam żad ne
mia sto w Pol sce. Pro szę przej rzeć
zdję cia z lo tu pta ka, umiesz czo ne
na stro nie na sze go mia sta. W re -
kul ty wa cję te re nów i ich uzbro je -
nie wło żo no mi lio ny pu blicz nych
zło tó wek. Do ty czy to ca łych Mi -
lo wic, te re nów po ko pal ni „So -
sno wiec”, Niw ki Mo drze jów,
Macz ki Bór, a w na stęp nej ko lej -
no ści, jak tyl ko bę dzie my mieć
ta ką szan sę, re kul ty wo wa ne bę dą
te re ny po ko pal ni „Ka zi mierz Ju -
liusz”. Za mie rza my stwo rzyć
w tej dziel ni cy no wo cze sny ośro -
dek pro duk cyj no -usłu go wy, któ -
ry mu si się tam zna leźć po pla no -
wa nej li kwi da cji ko pal ni.

To wszyst ko do ty czy zie mi. By
ścią gnąć in we sto ra, któ ry na tej
zie mi po sta wi za kład pra cy
i stwo rzy miej sca pra cy, my mu -
si my wy ko nać pierw szy ruch.
W pierw szej ko lej no ści mu si my
uzbro ić te ren i za dbać o in fra -
struk tu rę, zbu do wać dro gi, sie ci
wod no -ka na li za cyj ne i po sta wić
oświe tle nie.

Ja kie in we sty cje bę dą re ali zo wa ne
w ko lej nych la tach?
Ol brzy mie środ ki zo sta ną prze -
zna czo ne na in fra struk tu rę dro -
go wą oraz mo der ni za cję sie ci
tram wa jo wej. Mo der ni zu je my
wła ści wie wszyst kie li nie tram -
wa jo we. Roz po czę li śmy od
„15”, głów ne go cią gu od Za gó -
rza po ul. So bie skie go. W nie -
dłu gim cza sie ta nit ka zo sta nie
od da na. Wkrót ce wej dzie my
tak że na „trój kąt” w cen trum
mia sta i ko lej ne od cin ki. Do ce -
lo wo, wszyst kie tram wa je bę dą
ni sko po dło go we, ci che i eko lo -
gicz ne. Ewe ne men tem bę dzie
tak że po łą cze nie sie cią tram wa -
jo wą wszyst kich dziel nic mia sta,
co jest rzad kie w przy pad ku du -
żych miast. Cze ka nas tak że bu -
do wa no wych od cin ków dróg,
jak ul. Ja me sa Wat ta, któ ra ma
pro wa dzić do stre fy dzia łal no ści
go spo dar czej, uli ca Kli mon tow -

ska oraz tra sa S1 – DK 94, któ ra
sko mu ni ku je wschod nie te re ny
mia sta. Do te go prze bu do wa
DK 94 na dłu go ści mia sta So -
snow ca, od gra ni cy z Ka to wi ca -
mi do gra ni cy z Dą bro wą Gór ni -
czą czy in we sty cje zwią za ne ze
„śred ni ców ką”, któ ra wej dzie
od po łu dnia So snow ca w kie run -
ku tra sy S1 i Bo ru. Po co to
wszyst ko ro bi my? Głów ny cel to
sko mu ni ko wa nie w tym sa mym
stop niu, rów no mier nie, ca łe go
mia sta, by miesz kań cy prze -
miesz cza ją cy się do pra cy po -
za So snow cem, nie sta li w kor -
kach i prze miesz cza li się płyn -
nie. Za le ży mi na tym, że by
w na szym mie ście ży ło się do -
brze, a więc wy god nie, bez -
piecz nie i spo koj nie. 

Co za tem uda ło się zro bić, by w So -
snow cu ży ło się wy god nie i bez -
piecz nie?
W pierw szej ko lej no ści wy da li -
śmy po nad 60 mln zło tych
na ochro nę i służ bę zdro wia.
Oprócz na szych in we sty cji, uda -
ło się tak że po zy skać środ ki
z Urzę du Mar szał kow skie go
na mo der ni za cję szpi ta la św.
Bar ba ry. Ja ko je dy ne mia sto
w Pol sce ma my po łą czo ne ze so -
bą trzy szpi ta le i ja ko je dy ne
mia sto po wia to we od dłu ży li śmy
szpi tal, któ ry za trud nia oko ło ty -
sią ca osób. W dal szym cią gu za -
mie rza my in we sto wać w służ bę
zdro wia. 

Z mo jej per spek ty wy, dzi siaj
od no to wa li śmy wy nik 60 do 0
dla sa mo rzą du. Mam na my śli
sy tu ację, że 60 du żych pod mio -
tów i za kła dów pra cy, daw nych
spół ek Skar bu Pań stwa, któ re
rząd zli kwi do wał, za stą pi li śmy
co naj mniej 60 in ny mi du ży mi
pod mio ta mi. Dziś trwa ol brzy -
mia in we sty cja na te re nie Mi lo -
wic oraz po wsta je sześć ko lej -
nych za kła dów na te re nie
po ko pal ni Macz ki Bór. Re ali -
zo wa ne są obec nie, m.in. bu do -
wa ko mi sa ria tu pierw sze go,
biu row ca w cen trum mia sta,
mo der ni za cja prze ję te go przez
Urząd Skar bo wy bu dyn ku oraz
trwa ją przy go to wa nia do bu do -
wy sie dzi by no wej ko men dy
po li cji. 

Du żo kon tro wer sji w tej ka den cji
wzbu dzi ła re for ma szkol nic twa,
zwłasz cza za wo do we go. Jak oce nia
pan efek ty tej „re wo lu cji”?
W opi nii Mi ni ster stwa Edu ka -
cji Na ro do wej je ste śmy wzo rem
i przy kła dem, jak bu do wać
szkol nic two za wo do we. W na -
stęp nym bu dże to wa niu unij nym
środ ki pój dą do du żych szkół.
Na sze szko ły już te raz przy go -
to wu ją się do opra co wa nia pro -
jek tów i apli ko wa nia o środ ki
ze wnętrz ne. W tej ry wa li za cji,
mniej sze szko ły, dwu stu oso bo -
we, nie ma ją du żych szans,
na po zy ska nie pie nię dzy. Re -

for ma szkol nic twa za wo do we -
go zo sta ła za koń czo na suk ce -
sem.

Nie na le ży za po mi nać, że
przez ca ły czas szko ły są tak że
mo der ni zo wa ne. Bu do wa ne są
bo iska spor to we, nie tyl ko
zresz tą przy szko łach i re mon -
to wa ne są ko lej ne obiek ty spor -
to we. Naj młod si ma ją do swo -
jej dys po zy cji po nad sto pla ców
za baw. Po wsta je wspa nia ły
ogród po li sen so rycz ny przy Ze -
spo le Szkół Spe cjal nych nr 4.
Pierw szy etap zo stał już za koń -
czo ny, ale ca ła in we sty cja po -
trwa jesz cze kil ka lat. Do ce lo -
wo ma po wstać obiekt, słu żą cy
za ba wie i wy po czyn ko wi dla
ca łych ro dzin. Ku pi li śmy
w tym ce lu tak że bu dy nek są du
re jo no we go, w któ rym ma my
za miar stwo rzyć pa łac dla dzie -
ci. 

Nie za nie dbu je my tak że
szkol nic twa wyż sze go. Okres
ostat nich lat to świet ny okres dla
uczel ni wyż szych w So snow cu.
Otwar li śmy ko lej ny kam pus Ślą -
skie go Uni wer sy te tu Medycznego
w Dań dów ce, a obec nie koń czy -
my tak że ko lej ny bu dy nek przy
ul. Ze ga dło wi cza. Mia sto sta ło
się ośrod kiem aka de mic kim.
Mo der ni zu je my ko lej ne, sta re
obiek ty. Bu dy nek dzie ka na tu
na Po go ni zo stał od ku pio ny
przez za rząd stre fy eko no micz -
nej. Wia do mo, że po wsta nie sty -
lo wy bu dy nek, któ ry wpi sze się
w cha rak ter tej dziel ni cy.

Rów nie du żo emo cji, jak oświa ta,
wzbu dzał sport. Ja ka jest dziś kon -
dy cja so sno wiec kie go spor tu?
Od no to wa li śmy moc ne ude rze -
nie w spo rcie. Ma my wie lu mi -
strzów Eu ro py i świa ta w róż -
nych dys cy pli nach spor to wych.
Mo że te go nie wi dać, bo ki bi ce
eks cy tu ją się głów ne pił ką noż -
ną czy ho ke jem, ale wiel kie
suk ce sy ma na swo im kon cie
żeń ska dru ży na pił ka rek noż -
nych Czar ni So sno wiec. Zo sta -
ła od two rzo na pierw sza li ga
ko szy ków ki oraz ma my pierw -
szą li gę ho ke ja i cze ka my
na to, by ho ke iści okrze pli
po pro ble mach, nie za wi nio -
nych przez mia sto, ale za wi nio -
nych przez dzia ła czy, wy ni ka -
ją cych z nie zro zu mie nia pew -
nych pro ble mów. Dziś gra my
na po zio mie fi nan so wym,
na któ ry nas stać. Nie za mie -
rza my do pro wa dzić do sy tu -
acji, z ja ką bo ry ka ją się in ne
klu by w Pol sce – dłu ga mi nie
do spła ce nia. W mie ście gra
po nad 20 dru żyn spor to wych,
co da je ty siąc om osób moż li -
wość gra nia w do brych ze spo -
łach, a je śli ktoś jest jesz cze
lep szy, to do sta je szan sę
na awans. Ro lą mia sta jest
przede wszyst kim wspie rać
sport ma so wy, a ten jest na bar -
dzo wy so kim po zio mie. 

W ja kim ob sza rze po niósł Pan klę -
skę? Gdzie jest po czu cie nie do sy -
tu…
Wszyst kie klę ski, tak że te wy -
ima gi no wa ne i wy ol brzy mio ne,
zo sta ły opi sa ne i wy li czo ne
przez opo zy cję. Na wet, je śli
uzna my je za klę ski, to by ły one
nie za mie rzo ne, bo my za cho wu -
je my się jak od po wie dzial ny oj -
ciec ro dzi ny, któ ry nie ma zbyt
wie lu pie nię dzy. Klę ską jest to,
że nie za spo koi wszyst kich po -
trzeb, bo nie ku pi tej przy sło wio -
wej cze ko la dy, ale suk ce sem jest
to, że dziec ko jest czy ste, za dba -
ne i na je dzo ne. Po dob na sy tu -
acja jest z So snow cem. Mia sto
utra ci ło wszyst kie atry bu ty,
na któ rych zo sta ło zbu do wa ne.
Oka za ło się jed nak, że naj waż -
niej szym atry bu tem i si łą So -
snow ca są miesz kań cy, któ rzy
wzię li spra wy we wła sne rę ce
i za czę li roz krę cać wła sne biz ne -
sy. Je ste śmy przy kła dem mia sta,
któ re wy szło na pro stą wła sny mi
si ła mi, z nie wiel ką po mo cą środ -
ków ze wnętrz nych. 

Na sza bo lącz ka po le ga na bra -
ku za in te re so wa nia stro ny rzą do -
wej spra wa mi Za głę bia i Ślą ska.
Je ste śmy jed nym z naj więk szych
płat ni ków po dat ku do War sza -
wy. 26 pro cent mia sta znaj du je
się w rę kach War sza wy, bo są to
te re ny Skar bu Pań stwa, z któ -
rych do cho dy czer pie rząd. Od -
ku pi li śmy grun ty od Skar bu
Pań stwa, pła ci my użyt ko wa nie
wie czy ste i od pro wa dza my trzy
czwar te tej su my do War sza wy.
To mu si się zmie nić, bo po dob -
na sy tu acja od bie ra nam do cho -
dy i moż li wość szyb sze go roz -

wo ju. Bę dzie my wal czyć
o zmia ny re gu la cji praw nych
w tym za kre sie. 

Trwa obec nie ostra kam pa nia wy -
bor cza, któ ra po ka zu je, ja ka jest
kul tu ra po li tycz na so sno wiec kich
sa mo rzą dow ców. Jak oce nia Pan
styl pro wa dze nia kam pa nii? 
Kam pa nia nie jest me ry to rycz na.
Pro gra my wy bor cze po szcze gól -
nych kan dy da tów są zlep kiem
przed sta wia nych prze ze mnie pro -
po zy cji. Wszy scy kan dy da ci są
mo imi wy cho wan ka mi, z któ ry mi
w pew nym mo men cie, z waż nych
przy czyn i róż nic nie do po go dze -
nia, współ pra ca zo sta ła prze rwa -
na. Przy pusz czam, że w grun cie
rze czy ma ją oni świa do mość, ja ka
jest sy tu acja mia sta. De ba to wać
i pi sać moż na o wszyst kim, po -
dob nie jak oczer niać kon ku ren -
tów, ale trze ba się za sta no wić, ja -
kie ma się kar ty w rę ce i ja kie są
re al ne szan se dzia ła nia. Ja ko je -
den z nie wie lu pre zy den tów i kan -
dy da tów przed sta wi łem już stra -
te gię roz wo ju mia sta na ko lej ne
la ta, wska zu jąc po trze by i zmia ny,
ja kie bę dą prze pro wa dza ne.
Na ra zie nie sły szę żad nej me ry -
to rycz nej dys ku sji, ale je dy nie
bez pod staw ną kry ty kę, opar tą
na kłam stwach. Ta kie są jed nak
„uro ki” kam pa nii wy bor czych. Ja
na ta kie dzia ła nia ni gdy so bie nie
po zwo lę z sza cun ku do miesz kań -
ców So snow ca, z któ ry mi wspól -
nie pod no si li śmy to mia sto z ko -
lan.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 
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Jo an na Bi niec ka, 
rzecz nik pra so wy ZUS

Wy star czy, że w ro dzi nie pra cu je (i jest oczy wi ście
ubez pie czo na) tyl ko jed na oso ba, a żo na lub mąż
oraz dzie ci, a tak że pod pew nym wa run kiem ro dzi -
ce lub dziad ko wie, mo gą bez płat nie ko rzy stać ze
świad czeń opie ki zdro wot nej. Na le ży jed nak do peł -
nić pew nych for mal no ści. Przede wszyst kim trze ba
zgło sić ich do ubez pie cze nia zdro wot ne go. 
Spre cy zuj my  –  do te go  ubez pie cze nia  moż -

nza zgło sić ja ko człon ka ro dzi ny:
dziec ko wła sne, dziec ko mał żon ka, dziec ko przy -

spo so bio ne, wnu ka al bo dziec ko ob ce, dla któ re go
usta no wio no opie kę, bądź dziec ko ob ce, je śli jest się
dla nie go ro dzi ną za stęp czą lub pro wa dzi ro dzin ny
dom dziec ka. Dziec ko moż na zgła szać do ukoń cze -
nia  przez  nie go 18  lat,  a je że li  kształ ci  się  da -
lej – do ukoń cze nia 26 lat. Na to miast je że li po sia da
orze cze nie o znacz nym stop niu nie peł no spraw no ści
lub in ne trak to wa ne na rów ni – bez ogra ni cze nia wie -
ku, mał żon ka, wstęp nych (tj. ro dzi ców, dziad ków,
itd.), któ rzy ży ją z ubez pie czo nym w jed nym go spo -
dar stwie do mo wym.
Na le ży pod kre ślić, że dziad ko wie mo gą zgło sić wnu -

ka do ubez pie cze nia zdro wot ne go tyl ko w przy pad ku,
gdy ża den z je go ro dzi ców nie pod le ga ubez pie cze niu
zdro wot ne mu,  nie  jest  upraw nio ny  do świad czeń
na pod sta wie prze pi sów o ko or dy na cji z ty tu łu wy ko -
ny wa nia pra cy lub pra cy na wła sny ra chu nek al bo nie
pod le ga ubez pie cze niu do bro wol ne mu. 
Ubez pie czo ny mo że zgło sić człon ka swo jej ro dzi -

ny do ubez pie cze nia zdro wot ne go, je śli nie pod le ga

on ubez pie cze niu zdro wot ne mu z in ne go ty tu łu – np.
ja ko pra cow nik, zle ce nio bior ca, oso ba pro wa dzą ca
po za rol ni czą dzia łal ność, bez ro bot ny, itd.
Gdy np. mąż zgło szo ny przez żo nę do ubez pie cze -

nia zdro wot ne go na bę dzie ty tuł do te go świad cze -
nia, np. znaj dzie pra cę lub po dej mie dzia łal ność go -
spo dar czą, na le ży pa mię tać o wy re je stro wa niu go
z ubez pie cze nia ja ko człon ka ro dzi ny. 
A je śli oso ba zgła sza ją ca człon ka ro dzi ny zo sta nie

wy re je stro wa na z ubez pie cze nia zdro wot ne go (np.
stra ci pra cę), to na le ży pa mię tać tak że o wy re je stro -
wa niu człon ka ro dzi ny.
Te raz  od po wiedz my  na py ta nie,  jak  zgła szać

człon ków ro dzi ny do ubez pie cze nia zdro wot ne go.
Otóż, je śli pod le ga ją cy ubez pie cze niu zdro wot ne -

mu zgło sze nia te go nie do ko nu je sam, bo jest np. pra -
cow ni kiem, zle ce nio bior cą lub bez ro bot nym, mu si po -
in for mo wać płat ni ka skła dek, czy li pra co daw cę:
o człon kach  ro dzi ny,  któ rych  trze ba  zgło sić

do ubez pie cze nia zdro wot ne go,
o tym, że na le ży wy re je stro wać wcze śniej zgło szo -

ne go człon ka ro dzi ny, je śli za szły oko licz no ści, wsku -
tek któ rych nie ma on już sta tu su człon ka ro dzi ny dla
ce lów te go ubez pie cze nia.
Te in for ma cje po win ny być prze ka za ne płat ni ko -

wi w cią gu sied miu dni od za ist nie nia oko licz no ści
po wo du ją cych ko niecz ność zgło sze nia lub wy re je -
stro wa nia człon ka ro dzi ny.
Na to miast w przy pad ku, gdy da na oso ba do ubez -

pie cze nia zdro wot ne go zgła sza się sa ma, bo np. pro -
wa dzi dzia łal ność go spo dar czą, po win na zgło sić (lub
wy re je stro wać) człon ków ro dzi ny w ZUS-ie w cią gu
sied miu dni od za ist nie nia oko licz no ści po wo du ją -
cych ko niecz ność zgło sze nia lub wy re je stro wa nia. 
Wy star czy, że jed na oso ba pod le ga ją ca ubez pie -

cze niu zdro wot ne mu zgło si do ubez pie cze nia zdro -
wot ne go człon ka ro dzi ny, aby mógł on ko rzy stać ze
świad czeń opie ki zdro wot nej. Na przy kład, je śli obo -
je ro dzi ce pra cu je, wy star czy, że tyl ko jed no z nich
zgło si dziec ko do ubez pie cze nia zdro wot ne go. 
Pod sta wą praw ną tych prze pi sów jest usta wa

z 27 sierp nia 2004 r. o świad cze niach opie ki zdro -
wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych
(Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z póź niej szy mi
zmia na mi).
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ZUS RADZI

Jak zgłosić rodzinę do ubezpieczenia 
społecznego?

RZECZNIK KONSUMENTA RADZI

Aneks do umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych

Adrianna Peć, 
rzecznik praw konsumenta  

Wi tam,
Chcia łam za py tać o moż li wość re zy gna cji z pod pi sa ne go anek su
do umo wy lub je go edy cję. W dniu 30.05.2014 r. pod pi sa łam w sa -
lo nie sie ci ko mór ko wej aneks do umo wy na 25 mie się cy na abo -
na ment za 69 zł. Póź niej prze czy ta łam w in ter ne cie, że mo głam
sko rzy stać z ofer ty za 45 zł. Dzwo niąc do ope ra to ra, uzy ska łam in -
for ma cję, że nie mo gę już nic zro bić, sko ro pod pi sa łam. Pro szę
o po moc, bo wzię łam te le fon, któ re go na wet jesz cze nie za łą czy -
łam. Te le fon chcia ła bym za trzy mać, ale chcę zmie nić tę ta ry fę
na bar dziej ko rzyst ną dla mnie.
Wprzy pad ku, gdy aneks do umo wy o świad cze nie usług te le ko -

mu ni ka cyj nych zo stał pod pi sa ny w lo ka lu przed się bior cy, nie ma
moż li wo ści od stą pie nia od zmia ny, chy ba że sam aneks ta ką moż li -
wość prze wi du je. Rów nież zmia na anek su wy ma ga zgo dy oby dwu
stron.
W umo wach za war tych na czas okre ślo ny przed ter mi no we roz -

wią za nie umo wy za zwy czaj zwią za ne jest z ko niecz no ścią za pła ty od -
szko do wa nia na rzecz ope ra to ra – art. 57 ust. 6 pra wa te le ko mu ni ka -
cyj ne go: „Wprzy pad ku za war cia umo wy o świad cze nie usług te le ko -
mu ni ka cyj nych, w tym o za pew nie nie przy łą cze nia do pu blicz nej sie -
ci te le ko mu ni ka cyj nej, zwią za ne go z ulgą przy zna ną abo nen to wi, wy -
so kość rosz cze nia z ty tu łu jed no stron ne go roz wią za nia umo wy przez
abo nen ta lub przez do staw cę usług zwi ny abo nen ta przed upły wem
ter mi nu, na ja ki umo wa zo sta ła za war ta, nie mo że prze kro czyć war -
to ści ulgi przy zna nej abo nen to wi po mniej szo nej o pro por cjo nal ną jej
war tość za okres od dnia za war cia umo wy do dnia jej roz wią za nia.
Rosz cze nie nie przy słu gu je w przy pad ku roz wią za nia przez kon su -
men ta umo wy przed roz po czę ciem świad cze nia usług, chy ba że
przed mio tem ulgi jest te le ko mu ni ka cyj ne urzą dze nie koń co we. 

Ina czej  sy tu acja wy glą da, gdy do zmia ny umo wy do cho dzi
w dro dze po ro zu mie wa nia się na od le głość, np. przez te le fon czy
dro gą elek tro nicz ną. Ope ra tor zo bo wią za ny jest utrwa lić roz mo -
wę – oświad cze nie abo nen ta do ty czą ce zmia ny umo wy i prze cho -
wy wać je do koń ca obo wią zy wa nia umo wy na zmie nio nych wa -
run kach i udo stęp niać je go treść abo nen to wi na je go żą da nie,
zgło szo ne w szcze gól no ści w trak cie po stę po wa nia re kla ma cyj ne -
go. W przy pad ku zmia ny wa run ków umo wy do ko na nej te le fo nicz -
nie, po win na być utrwa lo na ca ła roz mo wa. Jed no cze śnie do staw -
ca usług zo bo wią za ny jest do po twier dze nia abo nen to wi fak tu zło -
że nia oświad cze nia o zmia nie wa run ków umo wy oraz je go za kre -
su i ter mi nu wpro wa dze nia zmian w ter mi nie usta lo nym z abo nen -
tem, ale nie póź niej niż w cią gu jed ne go mie sią ca od dnia zle ce -
nia zmia ny. Abo nen to wi przy słu gu je pra wo od stą pie nia od do ko -
na nej zmia ny wa run ków umo wy, bez po da nia przy czyn, po przez
zło że nie  oświad cze nia  w for mie  pi sem nej  w ter mi nie 10  dni
od dnia otrzy ma nia po twier dze nia. Do za cho wa nia te go ter mi nu
wy star czy wy sła nie oświad cze nia przed je go upły wem. Po twier -
dze nie o zmia nie umo wy do staw ca pu blicz nie do stęp nych usług
te le ko mu ni ka cyj nych do star cza dro gą elek tro nicz ną na wska za ny
przez abo nen ta ad res pocz ty elek tro nicz nej lub za po mo cą po dob -
ne go środ ka po ro zu mie wa nia się na od le głość. Po twier dze nie po -
win no za wie rać:
1) treść zmia ny wa run ków umo wy do ko na nej za po mo cą środ -

ków po ro zu mie wa nia się na od le głość lub w przy pad ku, gdy treść
zmia ny ze wzglę du na jej ob ję tość utrud niać bę dzie abo nen to wi za -
po zna nie się z nią – ode sła nie do miej sca na stro nie in ter ne to wej
do staw cy, gdzie abo nent mo że się z nią za po znać;
2) in for ma cję o zło że niu przez abo nen ta oświad cze nia o zmia nie

wa run ków umo wy oraz jej za kre sie i ter mi nie wpro wa dze nia tych
zmian.
W przy pad ku gdy nie ma moż li wo ści do star cze nia po twier dze -

nia dro gą elek tro nicz ną lub gdy abo nent te go za żą da, ope ra tor do -
star cza po twier dze nie w for mie pi sem nej. W przy pad ku gdy ope ra -
tor nie po twier dzi zmian wa run ków umo wy, ter min, w któ rym abo -
nent mo że od stą pić od do ko na nej zmia ny wa run ków umo wy, wy -
no si trzy mie sią ce i li czy się od dnia zło że nia oświad cze nia o zmia -
nie wa run ków umo wy. Je że li jed nak abo nent po roz po czę ciu bie -
gu te go ter mi nu otrzy ma po twier dze nie, ter min ule ga skró ce niu
do 10 dni od dnia otrzy ma nia te go po twier dze nia.
Trze ba pa mię tać jed nak o tym, że abo nen to wi nie przy słu gu je

pra wo od stą pie nia od do ko na nej zmia ny wa run ków umo wy, je że li
do staw ca usług, za zgo dą abo nen ta, roz po czął świad cze nie usług
zgod nie ze zmie nio ny mi wa run ka mi umo wy.

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a
uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale użytkowe, przeznaczone na działalność
gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych
jego dzielnicach.

Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.

Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 - Plac Stulecia w Sosnowcu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY 
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13

tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
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Poznaj swojego dzielnicowego
Kierownik rewiru     
dzielnicowych – asp. szt. 
aNdrZeJ KrZyWda,
tel. 32 2961 423, 798 032 4388

p. o. sierż. PioTr SKiBa tel. 694-446-
521, 32 2961 418
– rejon służbowy nr 9

ulice: Astrów; Baczyńskiego; Bławatków; 
Brata Alberta; Bratków; Bryniczna; Chabrów;
Działkowa; Grota-Roweckiego od130 do146A;

Irysów; Kapliczna; Kolonia Pekin; Konwalii; Ludowa; Obrońców
Poczty Gdańskiej; Okólna; Podjazdowa; Powstańców Śląskich;
Przygraniczna; Saturnowska; Słoneczna; Stalowa; Studzienna;
Szosowa; Tulipanów; Włościańska; Złota, trasa DK (odulicy
Baczyńskiego doul. Roweckiego), Borowa, Gromadzka, Kmieca,
Poleśna, Społeczna, szlak kolejowy PKP odtrasy DK86 doul.
Okólnej, Torfowa.

sierż. szt. aGaTa PereK,
tel. 694-446-522, 32 2961 437
– rejon służbowy nr 10

ulice: Bydgoska; Hallera; Krótka;
Legnicka; Małobądzka; 
Metalowców; Opolska; Polna;
Staropogońska od 71 do 87 i od 88

do 88D; Stawowa; Czerwonego Krzyża; Dąbrowszczaków
(numery parzyste); Gospodarcza; Litewska (numery
parzyste); Poznańska; Roweckiego 59 do 63; Toruńska;
Zamenhofa od nr 12.

asp. ToMaSZ CHaŁUda,
tel. 694-446-523, 32 2961 425 
– rejon służbowy nr 11

ulice: Gęsia; Grota-Roweckiego do trasy
DK- 86 od 1 do 59 i od 2 do 128 ulica;
Kacza; Krucza; Lotników; 
Łączna; Mireckiego od 31 i od 22;

Narcyzów; Niepodległości; Patriotów; Piwnika Ponurego; 
Ptasia; Rudna; Sienna; Smutna; Sportowa; Strażacka;
Szczecińska; Szczygła; Wierzbowa; Plac Zillingera;
Gospodarcza 2; szlak kolejowy PKP 
od ulicy Orlej do DK-86.

st. asp. mgr GrZeGorZ derWiSZ,
tel. 694-446-525, 32 2961 425 
– rejon służbowy nr 12

ulice: Asnyka; Bema; Bracka; Chopina;
Grochowa; Lisia; Mazowiecka; Orla nr

parzyste; Owsiana; Pszennaod1 do23; Pszennaod2 do12;
Pułaskiego; Pusta; Rysia; Skłodowskiej-Curie; Spółdzielcza;
Staropogońska od1 do69 iod2 do86; Zgoda; Żytnia; Reymonta;
Przelotowa; Udziałowa; Dąbrowszczaków nr nieparzyste;
Litewska nr parzyste; Zamenhofa odnr2 do12 iodnr1 do13.

asp. aNdrZeJ WilCZaK, tel. 694-446-
526, 32 2961 418 – rejon służbowy nr 13

ulice: Będzińska (nr parzyste); Czeladzka;
Dąbrowskiego; Dobra; Jabłoniowa;
Małobądzka (nr nieparzyste) i nr 2A;

NaMazurach; Plonów doskrzyżowania ul. Jabłoniowej aul.
NaMazurach; Rolnicza; Skośna; Twarda; Jesienna; Kasztanowa;
Letnia; Lwowska; Plac Medyków; Radosna; Spokojna; Sucha;
Szczęśliwa; Szeroki Łan; Urocza; Widok; Wiosenna; Zbaraska;
Zimowa.

mł. asp. SŁaWoMir KraWCZyK,
tel. 694-446-520, 32 2961 418 
– rejon służbowy nr 14

ulice: Będzińska nr nieparzyste; Chemiczna;
Cicha; Ciepła; Floriańska; Hutnicza; Kolibrów;
Kopernika; Majowa; Mariacka; Niewielka;

Nowopogońska; Orla nr nieparzyste; Piaskowa; Poprzeczna;
Przechodnia; Racławicka; Rybna; Rzeczna; Schonów; Szpaków;
Ściegiennego; Śnieżna; Średnia; Wielka; Wodna; Zacisze; Zakątek;
Zamknięta; Żeromskiego; Żółta.

asp. szt. roBerT MoSKal tel. 694-446-
514, 32 2961 419– rejon służbowy nr 15

ulice: Cichopka; Dziubińskiego; Fabryczna;
Golisa; Kocjana; Konopnickiej; Kossaka; Plac
Kościuszki; Kumora; Nogi; Nowakowskiego;
Okrzei; Perzyńskiego; Piotrkowska od 1 do 19;

Potasińskiego; Prusa nr 1 i 44; Robotnicza; Skautów; Sołtysika;
Staszica bez nr8B; Stoksika; Stwosza; Szewczyka; Witkiewicza;
Wyspiańskiego od 2 do36 iod9 do59.

mł. asp. MiroSŁaW NoCoń, 
tel. 694-446-517, 32 2961 419 
– rejon służbowy nr 16

ulice: Batorego; Bohaterów Getta od 62;
Chełmońskiego; Domańskiego;
Frankiewicza; Grottgera; Jarosza;

Jędryczki; Kochanowskiego; Krasińskiego; Kreksów;
Malczewskiego; Malewicza; Marudy; Matejki;
Michałowskiego; Mickiewicza; Pałysa; Pańczyka;
Północna; Prusa (prawa strona od 3-go Maja
do Frankiewicza); Rauka; Słowackiego; 
Szreniawskiego; Tetmajera; Wapienna; Wieczorka;
Wnukowskiego; Wyspiańskiego od 38 i od 61; Zuzanny
do 18.

sierż. szt. PioTr KaraSeK,
tel. 694-446-513, 32 2961 419
– rejon służbowy nr 17

ulice: Plac Braci Kożuchów; Goszczyńskiego;
Norwida; Pola; Prusa (lewa strona od3-go
Maja do Frankiewicza nr 253A i 255);

Rodakowskiego; Staszica nr 8B – Plejada; Ujejskiego;
Wybickiego.

asp. mgr PioTr KloC,
tel. 694-446-515, 32 2961 419 
– rejon służbowy nr 18

ulice: 3-go Maja od 42 do 46 i 45; Kręta
bez nr 4; Legionów od 10 do 28 i od nr 9
do 29; Narutowicza od 4 do 56; Sielecka;

Szkolna; Wawel; Zamkowa; Barbary; Gliniana; Harcerska;
Kaliska; Korczaka; Kręta; Kuźnica; Legionów.

asp. MiCHaŁ leWiCKi,
tel. 694-446-516, 32 2961 418
– rejon służbowy nr 19

ulice: 1-go Maja od19 do33 i od32 do80;
Czarna; Franciszkańska; Królowej Jadwigi;
Legionów od1 do7 i od2 do6; Mikołajczyka

bez numerów; Narutowicza od2 do2D; Partyzantów;
Pogotowia; Przemysłowa; Przyjaciół Żołnierza; Struga; Wesoła;
Zawiła.

KoMiSariaT PoliCJi W SoSNoWCU,
Ul. ŻeroMSKieGo 1, Tel. 32 296 14 10, 32 363 48 07

Wpoprzednim numerze rozpoczęliśmy cykl, w ramach którego
będziemy prezentować sylwetki policjantów pierwszego
kontaktu. Mieliście Państwo okazję poznać dzielnicowych
Komisariatu Policji IwSosnowcu. Dziś przyszedł czas
naprezentację dzielnicowych Komisariatu Policji II. 
Komisariat Policji IIwSosnowcu położony jest wdzielnicy Pogoń
przyulicy Żeromskiego1. Rejon miasta podległy pod tą
jednostkę terenową obsługiwany jest przez88 policjantów
stanu etatowego Komendy Miejskiej Policji wSosnowcu. Wśród
tej grupy mundurowych swój rewir mają także policjanci
dzielnicowi. Tak zwani policjanci pierwszego kontaktu. Chociaż
tak samo wyposażeni iwyszkoleni, to ich codziennasłużba
zdecydowanie różni się odzadań służby prewencyjnej.
Dzielnicowi to policjanci odpierwszego kontaktu wsytuacjach
problemowych mieszkańców osiedli, które znajdują się w ich
rejonach służby. Każdy policjant dzielnicowy oprócz tego, że
doskonale zna własną dzielnicę podwzględem
topograficznym – czyli powierzony mu podopiekę rejon
miasta – to przede wszystkim policjant cechujący się
najpełniejszą wiedzą na temat mieszkańców i rodzin
zamieszkujących nadanym obszarze. Sosnowiczanie, którzy
zamieszkują tą część miasta, mogą liczyć      naprofesjonalną
pomoc i zaangażowanie wpowierzane sprawy ze strony
11 policjantów. Dzielnicowi służą swoim wparciem i radą
wróżnych dziedzinach życia. Poprzez profilaktykę, jaką
prowadzą wplacówkach oświatowych, troskę oprzestrzeganie
porządku naosiedlach powsparcie w tak delikatnej dziedzinie
życia jaką jest kryzys rodziny i dysfunkcjonalne zachowania jej
członków. Mieszkańcy mogą korzystać zprofesjonalnej pomocy
zarówno kontaktując się zpolicjantem na terenie jednostki, jak
i prosić o interwencję iwsparcie w innym bezpiecznym dla
siebie miejscu. Należy wówczas indywidualnie umówić się
z dzielnicowym i przedstawić swój problem. Każdy policjant
dzielnicowy odbiera swoją komórkę służbową będąc
wsłużbie. Może zdarzyć się, że dzwoniąc do dzielnicowego,
nie otrzymacie Państwo połączenia, a oznacza to, że nie ma
go wpracy. W takiej sytuacji, w sprawach istotnych,
niecierpiących zwłoki, należy skontaktować się z dyżurnym
jednostki, numer telefonu322961410, 323634807 – gdzie
otrzymacie Państwo niezbędną pomoc i informacje, natomiast
w sytuacji wymagającej interwencji dzielnicowego zakres
rozmowy i przedstawiony problem zostanie mu niezwłocznie
przekazany.

So sno wiec ki Park Na uko wo -Tech no lo gicz -
ny stał się wi zy tów ką dziel ni cy, cho ciaż dro -
ga do re ali za cji tej in we sty cji by ła dłu ga
i wy bo ista. Fak tycz nie zaś nie ist nia ła…
Po mysł po wsta nia Par ku po ja wił się w gmi nie
kil ka lat te mu. Przed sta wi cie le gmi ny wraz
z Uni wer sy te tem Ślą skim, Po li tech ni ką Ślą ską
i Ślą skim Uni wer sy te tem Me dycz nym do szli
do wnio sku, że war to w So snow cu na te re nach
po KWK Niw ka – Mo drze jów stwo rzyć park na -
uko wo -tech no lo gicz ny. Cze ka no je dy nie na od -
po wied nią chwi lę, przy go to wu jąc do ku men ta -
cję pod pro jekt unij ny. W ra mach 1 i 2 za da nia
Pro jek tu Klu czo we go „Go spo dar cza Bra ma Ślą -
ska” zre ali zo wa no ten za mysł. Na to miast dro -
ga, któ ra nas łą czy z uli ca mi Woj ska Pol skie go

i Or ląt Lwow skich, po wsta ła w ra mach za da nia
nr 3. Od dwóch lat Par kiem za rzą dza Agen cja
Roz wo ju Lo kal ne go S.A. w So snow cu, któ ra wy -
gra ła po stę po wa nie kon ce syj ne. Roz po czę li -
śmy od pu stych mu rów. Te raz ma my 10 na jem -
ców i w du żej mie rze za go spo da ro wa ny Park.
Ak tu al nie w SPNT pra cu je ok. 115 osób, po -
wsta ło ok. 80 no wych miejsc pra cy, a my ślę, że
znacz nie wię cej jesz cze po wsta nie. 

W za ło że niu Park miał się stać za głę biem
tech no lo gii i in no wa cji. Czy tak się sta ło?
Ca ły czas się tak dzie je. Za po cząt ko wa li śmy ten
pro ces i ma my za miar go kon ty nu ować. By na -
jem ca mógł wejść do Par ku, mu si przejść ca łe
po stę po wa nie, w któ rym udo wad nia, że jest
pod mio tem in no wa cyj nym. To nie jest in no wa -
cyj ność tyl ko tech no lo gicz na, ale po strze ga my
ją bar dzo sze ro ko. Jest to rów nież in no wa cyj -
ność pro duk to wa, pro ce so wa, mar ke tin go wa,
czy or ga ni za cyj na. W Par ku miesz czą się za rów -
no fir my pro duk cyj ne, jak i usłu go we, ale
wszyst kie po sia da ją ele ment in no wa cyj no ści.

Ja kie spół ki ulo ko wa ły się w Par ku?
W bu dyn ku A SPNT mie ści się spół ka NUTRICO,
któ ra w no wo cze snych i ste ryl nych wa run kach
wy twa rza pre pa ra ty do ży wie nia po za je li to we -
go. Spół ka bar dzo do brze się roz wi ja. Roz po czę -
ła współ pra cę ze Ślą skim Uni wer sy te tem Me -
dycz nym i nie wy klu czo ne, że stu den ci bę dą się

uczyć u nas wła śnie wy twa rza nia te go ty pu
pre pa ra tów. In na ze spół ek, Ca de lan, kon stru -
uje i pro jek tu je ele men ty czę ści sa mo cho dów
dla zna nych ma rek, jak Po rsche, czy Mer ce des,
z wy ko rzy sta niem no wo cze sne go opro gra mo -
wa nia CATIA V5. Jest to jed na z nie licz nych firm
zaj mu ją ca się te go ty pu dzia łal no ścią na ryn ku
pol skim. Swo ją dzia łal ność pro wa dzi w SPNT
tak że Cen trum Ba daw cze Cle an Earth, któ re
zaj mu je się ba da nia mi nad tech no lo gią od zy ski -
wa nia me ta li ziem rzad kich z fos fo gip su apa ty -
to we go. Fir ma jest obec nie na eta pie te sto wa -
nia tech no lo gii, a wła dze spół ki pręż nie współ -
pra cu ją z jed nost ka mi ba daw czo -roz wo jo wy mi.
Fir ma DGSoft zaj mu je się kom plek so wym pro -
jek to wa niem i wdra ża niem roz wią zań pro gra -
mi stycz nych prze zna czo nych dla sze ro kiej ga -
my klien tów: in sty tu cje edu ka cyj ne, przed się -
bior cy, urzę dy. Dzia łal ność spół ki So lve ere to
no wo cze sne mo de lo wa nie, de sign i pro jek to -
wa nie z wy ko rzy sta niem tech no lo gii Ra pid Pro -
to ty ping. Przed się bior cy mo gą w So lve ere sko -
rzy stać z no wo cze śnie wy po sa żo nej i bar dzo
pro fe sjo nal nie dzia ła ją cej pro to ty pow ni 3D.
Spół ka So scar zaj mu je się au dy ta mi oświe tle -
nia, za rów no w gmi nach, jak i przed się bior -
stwach, pro po nu jąc pro jekt, wy ko na nie i mon -
taż in sta la cji w tech no lo gii LED, ni we lu jąc jed -
no cze śnie kosz ty zu ży wa nej ener gii. In na ze
spół ek, CLIMA-BUD pro jek tu je oraz mo der ni zu -
je sys te my chłod ni cze, wen ty la cyj ne i kli ma ty -

za cyj ne. Po nad to te stu je i wdra ża no we urzą -
dze nia w swo jej bran ży. W Par ku ulo ko wa ło się
tak że jed no z naj więk szych w Pol sce call cen ter
(Gal lup Ar te ria Ma na ge ment Sp. z o.o. S. K. A.),
któ re tak że sta wia na tech no lo gie in for ma tycz -
ne w swo jej dzia łal no ści usłu go wej, wpro wa -
dza jąc no wo cze sne roz wią za nia pro gra mi stycz -
ne. Ko lej na fir ma – OKIN Fa ci li ty PL zaj mu je się
świad cze niem usług w za kre sie zin te gro wa ne -
go i kom plek so we go za rzą dza nia obiek ta mi
zwłasz cza prze my sło wy mi. 

Dla cze go war to ulo ko wać swo ją dzia łal ność
w Par ku?
Park sta je się mar ką sa mą w so bie. Po ma ga my
na szym na jem com w ra mach po mo cy de mi ni -
mis, któ ra obej mu je ulgę w czyn szu. To bar dzo
po kaź na zniż ka, bo się ga na wet 40 procent naj -
mu po wierzch ni biu ro wo – pro duk cyj nej o wy -
so kim stan dar dzie. Po nad to na si na je mcy bio rą
udział w wy da rze niach, któ re od by wa ją się
w So sno wiec kim Par ku Na uko wo – Tech no lo -
gicz nym, np. Pikniku Wie dzy, szkoleniach,
warsztatach. Re kla mu je my ich, po le ca my i czę -
sto po śred ni czy my w kon tak tach z jed nost ka -
mi na uko wy mi, sta jąc się plat for mą wy mia ny
wie dzy po mię dzy na uką a biz ne sem. 

Ja kie są pla ny roz wo ju?
Za mie rza my ko rzy stać z pro jek tów unij nych,
do po sa żyć na sze la bo ra to rium in for ma tycz ne,

by sta ło się la bo ra to rium no wo cze snych tech -
nik in for ma tycz nych i mul ti me dial nych. Chcie li -
by śmy, aby SPNT sta ło się miej scem roz wo ju
przed się bior czo ści rów nież dla mło dzie ży. Dla -
te go też chce my po zy skać pro jekt, w ra mach
któ re go bę dzie my prowadzić edu ka cję z za kre -
su przed się bior czo ści, by mło dy czło wiek umiał
się od na leźć na ryn ku i do ko nał świa do me go,
ra cjo nal ne go wy bo ru, czy za ło żyć spół kę z o.o.
czy pro wa dzić dzia łal ność go spo dar czą ja ko
oso ba fi zycz na. Na szym ma rze niem jest rów -
nież stwo rze nie po li tech ni ki dzie cię cej – miej sca
dla mło dych kon struk to rów.
Za mie rza my być plat for mą przed się bior czo ści.
Dla te go też w dal szym cią gu bę dzie my po zy ski -
wać środ ki umoż li wia ją ce roz po czę cie dzia łal no -
ści go spo dar czej. Pro jek ty Star tuj zSPNTI i II, cie -
szą się bar dzo du żą po pu lar no ścią, a w ich ra -
mach po wsta ło 40 no wych pod mio tów
go spo dar czych. W roz po czy na ją cym się okre sie
fi nan so wa nia ma my za miar re ali zo wać ko lej ne
pro jek ty wspo ma ga ją ce roz wój MMŚP, jak np.
sub sy dio wa ne za trud nie nia, do radz two w za -
kre sie pra wa pa ten to we go i ko mer cja li za cji wie -
dzy. Ma my jesz cze wol ne prze strze nie, dla te go
ser decz nie za pra sza my do ulo ko wa nia swo jej
dzia łal no ści w SPNT, zwłasz cza, że do wy na ję -
cia po zo stał nie wiel ki pro cent po wierzch ni.

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

Puste mury to już przeszłość. Park tętni życiem i jest miejscem pomysłów na udany   biznes

To był dobry start
Rozmowa z MOnIKą ZAJąC, dyrektorką Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 
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Reklama

O co chodzi w ekologii?

Nauka w praktyce

W co się bawić?

Czyste miasto, to piękne miasto – wspólnie dbajmy o Sosnowiec!

  

  

   

  

Jeśli jesteś rodzicem, to wśród wielu wartości, które pewnie chcesz 
przekazać swojemu dziecku, powinien znaleźć się szacunek dla przyrody  
i jej zasobów. Przeczytaj, jak wykształcić w młodym człowieku 
zamiłowanie do ekologii i przekazać mu potrzebną wiedzę!

Jak uczyć dziecko ekologii?

Więcej informacji i wskazówek na temat właściwego segregowania śmieci i odpowiedzialnego postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi znaleźć można na stronach internetowych www.mzso.sosnowiec.pl i www.ekososnowiec.pl.

Pamiętaj! 
Nawet najciekawsze zabawy i najbardziej barwne opowie-
ści o przyrodzie nie przyniosą efektu, jeśli Ty i inni domow-
nicy nie będziecie świecić dobrym przykładem na co dzień. 
By dziecko nauczyło się ekologicznych zachowań i nawy-
ków, musi obserwować je w swoim najbliższym otoczeniu.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kursuje po mie-
ście zbierając z 22 ustalonych punktów odpady, których nie możemy wrzucać 
do kontenerów suche, mokre, szkło. 
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń pod nr 32 296 07 83
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Dobre rady dla domu

 

  

Segregacja to podstawa

 

 
 

 

Czyste miasto, to piękne miasto – wspólnie dbajmy o Sosnowiec!

Dbanie o środowisko naturalne wcale nie musi być trudne i skomplikowane! 
Największy skutek odniosą bowiem drobne gesty i nawyki, które 
konsekwentnie stosować będzie cała Twoja rodzina. Przeczytaj nasze 
porady i odrób ze swoimi bliskimi zadanie domowe z ekologii!

Mała zmiana – duży efekt

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń 32 296 07 83, 32 296 07 91, 32 296 05 68.

Zadanie domowe 
Wspólnie z rodziną przeglądnij zasady segregacji śmieci  
w Sosnowcu. Czy znaleźliście reguły, które dopiero musi-
cie wdrożyć? Zaplanujcie i wspólnie ustalcie, jak i kiedy to 
zrobić!

Zadanie domowe 
Wprowadź powyższe zasady w swojej rodzinie i ustal, że 
za ich złamanie każdy domownik musi wrzucić drobne do 
specjalnej skarbonki. Za uzyskane w ten sposób pieniądze 
możecie kupić rośliny do Waszego domu.

Zadanie domowe 
Nasze porady dla domu niech będą dla Ciebie inspiracją! 
Wspólnie z rodziną zastanów się, co jeszcze możecie zmie-
nić w Waszym domu, by stał się bardziej eko.

Ekologiczny konsument
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Wybierz dobry kierunek

Wiek: 30 lat.
Wy kształ ce nie: wyż sze ma gi ster skie – Edu ka cja Tech nicz no -In for ma tycz na
na Uni wer sy te cie Ślą skim.
do świad cze nie za wo do we: od 2010 r. mi kroprzed się bior ca z bran ży in for -
ma tycz nej, wcze śniej pra cow nik tej sa mej bran ży.

Dla cze go kan dy du ję?
Je stem mło dy, mam ro dzi nę, dziec ko. Bę dę żyć w tym mie ście,
w tym wo je wódz twie jesz cze kil ka dzie siąt lat i chcę, że by to by ło
do bre miej sce do ży cia dla mnie, dla mo ich bli skich, dla mo ich
dzie ci. Obec nie nie jest. Nad szedł czas na zmia ny. Te zmia ny mo -
gą do ko nać tyl ko i wy łącz nie lu dzie, któ rzy jesz cze nie rzą dzi li,
ni gdy nie by li u wła dzy. Je ste śmy je dy ną re al ną al ter na ty wą po li -
tycz ną dla mia sta. Obec na kla sa po li tycz na się skom pro mi to wa ła.
Sku pio na jest tyl ko i wy łącz nie na za cho wa niu wła dzy. Rzą dzą dla
sie bie. Chcę two rzyć wła dzę, któ ra da je oby wa te lom moż li wość
wy ko rzy sta nia ich po ten cja łu.

Ja kie są głów ne punk ty mo je go pro gra mu wy bor cze go?
Po dam trzy pod sta wo we punk ty, któ re do ty czą każ de go miesz kań -
ca: obniżka po dat ków lo kal nych, ob niż ka cen bi le tów ko mu ni ka -
cji miej skiej, ob niż ka czyn szów. Re ali za cja tych punk tów wpły nie
ko rzyst nie na ja kość ży cia każ de go miesz kań ca i bę dzie sprzy jać
roz wo jo wi przed się bior czo ści. Mo ja ge ne ral na fi lo zo fia po le ga
na tym, że by nie roz wią zy wać pro ble mów za lu dzi, ale dać oby wa -
te lom moż li wość sa mo dziel ne go de cy do wa nia o so bie. 

W ja ki spo sób zre ali zu ję swo je pla ny? 
Ob niż ka po dat ków miej skich jest jak naj bar dziej w kom pe ten cji
władz mia sta. Po pro stu po dej mę od po wied nie de cy zje i uchwa ły.
Ob niż kę czyn szów wpro wa dzę po przez ra cjo nal ne za rzą dza nie za -
so ba mi lo ka lo wy mi mia sta oraz ure gu lo wa nie praw wła sno ści
grun tów i bu dyn ków. Ob niż kę cen bi le tów uzy skam po przez wol -
ną kon ku ren cję na ryn ku trans por tu ko mu ni ka cji miej skiej. Wie rzę,
że miesz kań cy So snow ca są roz sąd ny mi ludź mi, któ rzy de cy du jąc
o so bie, po dej mą mą dre de cy zje.

Pa sje, za in te re so wa nia, hob by: pierw szą mo ją pa sją była in for ma ty -
ka, dla te go wy bra łem ten za wód. Oprócz te go in te re su ję się po li ty -
ką i eko no mią, zwłasz cza my ślą li be ral ną i wol no ścio wą, po świę -
cam się ak tyw no ści po li tycz nej i spo łecz nej.

Wiek:43 la ta.
Wy kształ ce nie:wyż sze; Aka de mia Eko no micz nawKra ko wie (za rzą dza nie imar ke -
ting), eg za min pań stwo wy człon ka jed no oso bo wych spół ek pań stwo wych rad nad zor -
czych.
do świad cze nie za wo do we:wła sna fir ma re kla mo wa, czło nek ra dy nad zor czej, ana -
stęp nie pre zes Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Hut nik”. 

Dla cze go kan dy du ję na urząd pre zy den ta mia sta? 
Chcę zo stać pre zy den tem mia sta i wspól nie z miesz kań ca mi przy wró cić
So snow co wi ran gę li de ra i sto li cy Za głę bia, pchnąć mia sto na to ry roz -
wo ju.

Co za mie rzam zro bić? 
– Od da my So sno wiec miesz kań com, włą cza jąc ich w pro ce sy de cy zyj -
ne. 
– Zwięk szy my bez pie czeń stwo.
– Wes prze my przed się bior czość i two rze nie no wych miejsc pra cy.
– Zwięk szy my na kła dy na służ bę zdro wia i pro fi lak ty kę zdro wot ną.
– Zmo der ni zu je my dro gi, chod ni ki i oświe tle nie ulicz ne.
– Bę dzie my li kwi do wać ba rie ry ar chi tek to nicz ne.
– Zwięk szy my licz bę miejsc par kin go wych na osie dlach i zbu du je my
par king wie lo po zio mo wy w cen trum.
– Po pra wi my or ga ni za cję ru chu w mie ście.
– Utwo rzy my no wy sys tem ko mu ni ka cji zbio ro wej, któ ry za stą pi KZK
GOP.
– Po pra wi my stan wód, zie mi i po wie trza w mie ście.
– Za trzy ma my plan bu do wy spa lar ni w mie ście.
– Za dba my o po pra wę lo su zwie rząt.
– Stwo rzy my plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go dla mi ni mum po -
ło wy te re nu mia sta i uspraw ni my pro ce du ry uzy ski wa nia po zwo leń
na bu do wę.
– Uspraw ni my MOPS i in ne in sty tu cje po mo cy spo łecz nej, by nio sły
pod opiecz nym re al ną po moc.
– Wzbo ga ci my ofer tę edu ka cyj ną mia sta.
– Po sze rzy my ofer tę kul tu ral ną mia sta w ra mach tzw. kul tu ry ma so wej
i wy so kiej.
– Pod nie sie my z upad ku sport wy czy no wy, roz wi nie my sport ma so wy
i re kre ację.
– Zre or ga ni zu je my pra cę Urzę du Mia sta, by miesz ka niec nie czuł się
w nim jak pe tent, ale jak pra co daw ca każ de go urzęd ni ka. 

W ja ki spo sób zre ali zu ję pro gram wy bor czy? 
– Zin wen ta ry zu je my sie ci wo do cią go we, te le fo nicz ne, ciepl ne i elek trycz ne,
by uzy skać od firm ni mi za rzą dza ją cych od szko do wa nie za użyt ko wa nie
grun tów przez wła ści cie li sie ci (tzw. słu żeb ność prze sy łu). 
– Prze or ga ni zu je my Wy dział Fun du szy Eu ro pej skich – bę dzie on je dy -
nie pro wa dził mo ni to ring pro jek tów, w któ rych pro wa dzo ne są w da nej
chwi li kon kur sy. Je śli na to miast któ ryś z po my słów za in te re su je gmi nę
lub jed ną z pod le głych jej jed no stek (np. szko łę, przed szko le lub ośro dek
zdro wia), wnio sek i wszyst kie do ku men ty przy go tu je wy ło nio na w prze -
tar gu fir ma, któ ra za miast wy na gro dze nia otrzy ma pro wi zję od suk ce su. 
– Wie le za dań gmi ny po wie rzy my or ga ni za cjom po za rzą do wym, któ re
re ali zu ją je ta niej i są sku tecz niej sze w po zy ski wa niu fun du szy unij nych.
– Uszczel ni my sys tem po dat ko wy, że by był bar dziej spra wie dli wy.

Pa sje, za in te re so wa nia, hob by: tu ry sty ka pie sza, bie ga nie, jaz da na ro we rze,
ro dzin ne spo tka nia przy gril lu.

Wiek: 61 lat.
Wy kształ ce nie: wyż sze.
do świad cze nie za wo do we – dr ha bi li to wa ny, pro fe sor nad zwy czaj ny Uni -
wer sy te tu Ślą skie go, au tor pię ciu i współ au tor dwóch ksią żek, po nad 110 ar -
ty ku łów, pierw szy rek tor Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia i Mar ke tin gu (obec nie
WSH Hu ma ni tas), kie row nik ze spo łów ba daw czych, eks pert sej mo wy, wy daw -
ca cza so pi sma No we Za głę bie.

Dla cze go kan dy du ję?
Ne ga tyw ne wskaź ni ki przy ro stu na tu ral ne go oraz za lud nie nia,
a tak że za moż no ści w So snow cu nie po ko ją i wy ma ga ją zde cy do -
wa nych i sku tecz nych dzia łań. Ja ko po li to log oraz dzia łacz po za -
rzą do wy i so sno wi cza nin, bar dzo do brze ro zu miem te pro ble my
oraz wiem, jak je roz wią zać.

Ja kie są naj waż niej sze punk ty mo je go pro gra mu wy bor cze go?
– No wo cze sna i in no wa cyj na go spo dar ka pre fe ru ją ca lo kal ne fir -
my.
– Zwięk sze nie zna cze nia kul tu ry ja ko ele men tu wi ze run ku mia -
sta oraz roz wo ju go spo dar cze go.
– Roz sąd na i na kie ro wa na na przy rost lud no ści po li ty ka pro ro -
dzin na. Po wstrzy ma nie emi gra cji. 
– Spraw ny sys tem za rzą dza nia oświa tą, po zwa la ją cy kon ku ro wać
z są sied ni mi mia sta mi. 
– Wy rów na nie dys pro por cji po mię dzy dziel ni ca mi.
– Po pra wa ja ko ści ży cia se nio rów. 
– De mo kra cja lo kal na za pew nia ją ca wpływ miesz kań ców na za -
rzą dza nie mia stem. 
– Od bu du je my po ten cjał spor to wy mia sta z okre su je go po tę gi
i uczy ni my go ele men tem wi ze run ku mia sta. 

Jak je za mie rzam zre ali zo wać?
– Po wo ła my do ży cia tzw. kla stry, czy li ośrod ki in no wa cyj no -pro -
duk cyj ne współ pra cu ją ce z jed nost ka mi na uko wy mi i uczel nia mi. 
– Pla nu je my zwięk sze nie ilo ści za dań wła snych sa mo rzą du prze -
ka zy wa nych in sty tu cjom kul tu ral nym.
– Stwo rzy my sys tem wspar cia fi nan so we go po przez pa kiet in stru -
men tów tak, by umoc nić ten sek tor oraz zwięk szyć je go kon ku -
ren cyj ność wo bec ka pi ta łu ob ce go.
– Wdro ży my ta ką po li ty kę oświa to wą, któ rej za ło że nia i ce le od -
po wia da ją po trze bom ryn ku pra cy. Waż ne jest, aby szko ły przy -
go to wy wa ły mło dzież do za kła da nia firm. 
– Zmniej szy my udział tzw. umów śmie cio wych. Wes prze my
przed się bior stwa w two rze niu miejsc pra cy, w szcze gól no ści dla
mło dych lu dzi.
– Zwięk szy my do stęp ność do spe cja li stów służ by zdro wia dla se -
nio rów po przez wpro wa dze nie kar ty se nio ra. 
– Stwo rzy my klu by se nio ra. 
– Re ak ty wu je my cen tra ad mi ni stra cyj ne i usłu go we na te re nie
dziel nic, aby sta ły się one jed nost ka mi po moc ni czy mi gmi ny. 
– Za pew ni my miesz kań com So snow ca re al ny wpływ na spra wy mia sta.
– Od bu du je my po ten cjał spor to wy mia sta po przez re ak ty wa cję daw -
nych po tęg spor to wych oraz upo wszech nia jąc no we dys cy pli ny spor -
to we.

Za in te re so wa nia, pa sje, hob by: re gio na li sty ka, mu zy ka po waż na, wę -
drów ki gór skie, pły wa nie, siat ków ka.

Ma ciej Ada miec ( Niezależni dla Sosnowca) Marek Barański (Nowoczesny Sosnowiec) Do mi nik Cha ra sim (Nowa Prawica - Janusza Korwina Mikke)
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Kto będzie rządził miastem przez kolejne cztery lata? Odpowiedzi prawdopodobnie nie poznamy jeszcze w pierwszej turze wyborów, bo do walki o fotel prezydenta
miasta pretenduje sześciu kandydatów. Zanim jednak postawimy krzyżyk w kratce obok konkretnej osoby, musimy podjąć decyzję, komu udzielimy kredytu
zaufania. Prezentujemy sylwetki kandydatów do najważniejszego urzędu w mieście. O głosy mieszkańców walczą obecny prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski
(SLD Lewica Razem) oraz Maciej Adamiec (Niezależni dla Sosnowca), Marek Barański (Nowoczesny Sosnowiec), Dominik Charasim (Nowa Prawica - Janusza Korwina
Mikke), Arkadiusz Chęciński (PO) i Michał Potoczny (PiS). Wszystkim kandydatom zadaliśmy te same pytania. Odpowiedzi są różne. Wybór należy do mieszkańców. 

Wiek: mam 54 la ta, od uro dze nia za miesz ku ję w So snow cu. 
Wy kształ ce nie i do świad cze nie za wo do we: po ukoń cze niu me ta lur gii
na Po li tech ni ce Ślą skiej pod ją łem pra cę w so sno wiec kiej hu cie Ce dler i prze -
pra co wa łem w niej bli sko 20 lat, aż do chwi li jej prze ka za nia ob ce mu ka pi ta ło -
wi przez eki pę Mil le ra i Kwa śniew skie go. W ko lej nych la tach ukoń czy łem dwa
kie run ki stu diów po dy plo mo wych na Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie,
uzy sku jąc m.in. li cen cję za rząd cy nie ru cho mo ści. Przez kil ka lat za rzą dza łem
spół dziel nią miesz ka nio wą ja ko pre zes za rzą du, by łem rów nież człon kiem rad
nad zor czych wie lu spół ek Skar bu Pań stwa. Obec nie je stem przed się bior cą.

Dla cze go pod ją łem de cy zję o kan dy do wa niu?
Ja ko miesz kań co wi So snow ca od uro dze nia, trud no mi po go dzić się
z fak tem, że So sno wiec, w któ rym ubie gam się o fo tel pre zy den ta
i rad ne go, na le ży do ści słej czo łów ki naj szyb ciej wy lud nia ją cych się
miast w Pol sce, a wraz z By to miem na le ży do dwóch miast o naj -
więk szych pro ble mach spo łecz nych i go spo dar czych w Unii Eu ro -
pej skiej wśród aglo me ra cji z licz bą miesz kań ców po wy żej 100 tys.
Za ten stan od po wia da nie tyl ko mi gra cja, ale i brak pra cy, po gar sza -
ją ce się wa run ki miesz ka nio we, spa dek po czu cia bez pie czeń stwa
i wresz cie nie moż ność za ku pu od mia sta dzia łek bu dow la nych
pod bu dow nic two in dy wi du al ne czy dzia łal ność go spo dar czą. Są dzę,
że wal ny w tym swój udział ma rów nież obec ny od 16 lat wło darz
na sze go mia sta – pre zy dent Gór ski.

Ja kie za da nia na le ży pod jąć i jak je zre ali zo wać? 
Dro ga mi wyj ścia z kry zy su mo gą być: po zy ski wa nie in we sto rów
i prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym pro ce som po przez re wi ta li za cję zde -
gra do wa nych, po prze my sło wych te re nów czy bu dyn ków, kre owa nie
przy ja znych cen trów miast, ale też in we sto wa nie w te re ny zie lo ne czy
obiek ty spor to we. Wa run kiem nie zbęd nym do re ali za cji tych dzia łań
jest jed nak ist nie nie pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ re -
go So sno wiec nie po sia da do dzi siaj. Rów nie waż nym jest ukoń cze -
nie pro ce sów ko mu na li za cji grun tów Skar bu Pań stwa oraz po pra wa
po czu cia bez pie czeń stwa wśród miesz kań ców mia sta. 
Dzie siąt ki pu stych obiet nic, skła da nych wy bor com przez in nych kan -
dy da tów na urząd pre zy den ta mia sta, wy ma ga ją ogrom nych pie nię -
dzy, któ rych So sno wiec po pro stu nie ma i w naj bliż szym cza sie mieć
nie bę dzie.
Dla te go też pierw szy mi dzia ła nia mi ja kich się po dej mę po ewen tu -
al nym wy bo rze na pre zy den ta mia sta, bę dzie zin ten sy fi ko wa nie prac
nad utwo rze niem pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, sprze daż
te re nów pod za bu do wę in dy wi du al ną i go spo dar czą oraz po wszech -
ne wpro wa dze nie sys te mu mo ni to rin gu miej skie go.

Za in te re so wa nia, pa sje, hob by: sport, że glar stwo, tu ry sty ka pie sza, fo -
to gra fia, mo de lar stwo.

Opracowała: Sylwia Kosman

Wiek: rocz nik ‘59, uro dzo ny w So snow cu.
Wy kształ ce nie: wyż sze – ab sol went Aka de mii Gór ni czo –Hut ni czej w Kra ko wie
oraz Me tro po li tal ne go Stu dium Praw no –Sa mo rzą do we go w In sty tu cie Na uk
Praw nych Pol skiej Aka de mii Na uk w War sza wie. 
do świad cze nie za wo do we – na po nad 30-let ni staż pra cy skła da się:
za trud nie nie w KWK „Po rąb ka -Kli mon tów” w So snow cu (1984-1990),
pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej (1990-1994),
spra wo wa nie funk cji pre ze sa za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Śro du la” wSo snow -
cu (1994-1998),     dyplomowany zarządca nieruchomości. 
peł nie nie funk cji wi ce pre zy den ta mia sta So snow ca (1998-2002),
spra wo wa nie urzę du pre zy den ta mia sta So snow ca (od dnia 19.11.2002 r.),
peł nie nie funk cji człon ka za rzą du KZK GOP w Ka to wi cach,
pia sto wa nie sta no wi ska wi ce prze wod ni czą ce go Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów,
peł nie nie funk cji wi ce prze wod ni czą ce go Gór no ślą skie go Związ ku Me tro po li tal ne -
go (od 2007r.),
peł nie nie funk cji przed sta wi cie la jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go w Ko mi te -
cie Mo ni to ru ją cym Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2007 – 2013 oraz Pod ko mi te tu Mo ni to ru ją ce go Pro gram Ope ra cyj ny Ka pi tał
Ludz ki Wo je wódz twa Ślą skie go.

Dla cze go kan dy du ję?
Chcę wziąć od po wie dzial ność za te in we sty cje, któ re za pla no wa li śmy
na naj bliż sze la ta. Mam ze spół pra cow ni ków, któ ry już raz udo wod -
nił, że jest w sta nie przejść przez bru tal ną trans for ma cję go spo dar czą
i po sta wić mia sto na no gi, wy ko nu jąc 85 pro cent za pla no wa nej kil ka -
na ście lat te mu stra te gii roz wo ju So snow ca. Po dob na rzecz na ta ką
ska lę nie uda ła się żad ne mu in ne mu mia stu w Pol sce. Te raz cze ka nas
ostat nie tak du że fi nan so wa nie ze środ ków eu ro pej skich. O środ ki
mu szą ubie gać się lu dzie do świad cze ni i od po wie dzial ni, któ rzy
przez wie le lat nie bu do wa li po mni ków i in we sty cji na po kaz, tyl ko
cięż ką pra cą u pod staw po sta ra li się o to, by od bu do wać po ten cjał go -
spo dar czy So snow ca i zmie nić cał ko wi cie ob li cze mia sta.

Naj waż niej sze punk ty pro gra mu:
Szcze gó ło wy pro gram do stęp ny jest na stro nie www.pre zy dent gor -
ski.pl. W skró cie za kła da on dwa klu czo we ele men ty:
– dal szy na cisk na go spo dar czą od bu do wę So snow ca, po le ga ją cą
na uzbra ja niu no wych te re nów mia sta i ścią ga niu in we sto rów da ją -
cych miej sca pra cy,
– po pra wę war stwy es te tycz nej So snow ca i zwięk sze nie kom for tu za -
miesz ki wa nia m.in. dzię ki:
• za pew nie niu god nych wa run ków le cze nia,
• miej scu w żłob kach i przed szko lach dla każ de go,
• bu do wie in fra struk tu ry re kre acyj nej,
• bu do wie ele men tów po zwa la ją cych za go spo da ro wać czas wol ny.

Re ali za cja pro gra mu: re ali za cja za mie rzeń bę dzie znaj do wa ła po kry cie
w moż li wo ściach bu dże to wych mia sta. Bę dzie my tak że wy stę po wa li
o środ ki ze wnętrz ne. Dotychczasowa dys cy pli na fi nan so wa po zwo -
li ła za bez pie czyć fun du sze na wkład wła sny, przy oka zji ko lej nej per -
spek ty wy fi nan so wa nia unij ne go.

Pry wat nie: mąż i oj ciec. Mi ło śnik po dró ży, in struk tor har cer ski, fi lan -
trop, ko lek cjo ner ar chi wal nej pra sy i fan sta rej mo to ry za cji.
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 ar ka diusz Chę ciń ski (Plat for ma oby wa tel ska)

Wiek: 43 la ta.
Wy kształ ce nie: wyż sze.
do świad cze nie za wo do we: 1992-2011 Pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej. 2007-2011 Dy rek tor biu ra Po sła na Sejm RP. 2011-2013 I Za stęp ca Pre zy -
den ta Mia sta So snow ca. 2013- na dal Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go.

Dla cze go zde cy do wa łem się kan dy do wać na urząd pre zy den ta mia sta? 
Od po ko leń mo ja ro dzi na zwią za na jest z So snow cem. Wiem, że na sze
mia sto to nie w peł ni wy ko rzy sta ny po ten cjał, któ ry po tra fię uwol nić.
Mo ją am bi cją i wszyst kich miesz kań ców So snow ca jest je go roz wój, tak
w sfe rze go spo dar czej, jak i spo łecz nej oraz spor to wej. Chcę, aby wszy -
scy miesz kań cy mo gli z ra do ścią stwier dzić, że są dum ni z So snow ca. 
Naj waż niej sze punk ty pro gra mu moż na za wrzeć w dwóch pa kie tach: 
Dla miesz kań ca, któ ry ma do pro wa dzić do:
– roz wo ju So snow ca,
– po pra wy je go wi ze run ku i czy sto ści,
– po pra wy bez pie czeń stwa,
– po pra wy trans por tu,
– za trzy ma nia pro ce su wy lud nia nia się So snow ca. 
Dru gi do ty czy in we sto rów i ma za za da nie za chę cić do roz wo ju obec -
nej przed się bior czo ści, jak i ścią ga nie no wych. 
W obu pa kie tach waż nym za da niem jest umie jęt ne ścią ga nie fun du -
szy eu ro pej skich i efek tyw ne ich wy ko rzy sty wa nie. 

Ja kie za mie rzam pod jąć dzia ła nia?
Pa kiet dla miesz kań ca za wie ra m. in.:
– niż szy po da tek dla osób po raz pierw szy mel du ją cych się w So snow cu,
– lo so wa nie miesz kań dla naj zdol niej szych stu den tów,
– mo der ni za cję za so bów ko mu nal nych,
– po sze rze nie ofer ty edu ka cyj nej i szkol nic twa za wo do we go,
– park jordanowski w każ dej dziel ni cy,
– re mon ty oraz roz bu do wę in fra struk tu ry dro go wej,
– bu do wę i roz bu do wę in fra struk tu ry ro we ro wej (ście żek ro we ro -
wych, szla ków ro we ro wych, ta nich wy po ży czal ni),
– roz bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry spor to wej,
– mo der ni za cję i oży wie nie cen trum So snow ca,
– do koń cze nie mo der ni za cji Szpi ta la Miej skie go,
– ge ne ral ną po pra wę czy sto ści i wi ze run ku mia sta,
– rów no mier ny roz wój wszyst kich dziel nic,
– po pra wę bez pie czeń stwa,
– bu do wę no wo cze sne go tar go wi ska,
– po sze rze nie ofer ty re kre acyj nej m.in. po przez wy ko rzy sta nie Trój -
ką ta Trzech Ce sa rzy.
Pa kiet dla in we sto ra i przed się bior cy za wie ra m. in:
– niż szą opła tę dzier ża wy,
– no we te re ny in we sty cyj ne,
– po wo ła nie przy ja zne go opie ku na dla in we sto ra – urząd przy ja zny
przed się bior cy,
– skró ce nie cza su ocze ki wa nia na de cy zje Urzę du Mia sta,
– niż szy po da tek od nie ru cho mo ści w przy pad ku re mon tu ele wa cji
bu dyn ku miesz kal ne go,
– roz wój part ner stwa pu blicz no - pry wat ne go,
– współ pra cę przy re ali za cji pro jek tów edu ka cyj nych,
– roz wój Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej,
– roz wój dzia łal no ści Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go oraz Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz ne go.

Zainteresowania: sport, film, po dró że, mu zy ka.

Kazimierz Górski (Sld lewica razem) Mi chał Po tocz ny (Pra wo i Spra wie dli wość) 

Zdjęcia: m
ateriały kandydatów

 



W so bo tę 25 paź dzier ni ka w ra -
mach ak cji „Se nio rzy de cy du ją
II” od był się uro czy sty I So sno -
wiec ki Kon gres Se nio rów i Se -
nio rek – im pre za, któ ra po ka za -
ła miesz kań com, jak waż ną ro lę
od gry wa ją se nio rzy w na szym
mie ście. Na im pre zie po ja wi ło
się aż 250 osób 50 i 60+. Je den z
uczest ni ków ob cho dził na wet w
tym dniu swo je 91. uro dzi ny,
a ca ła sa la za śpie wa ła mu „100
lat.” Pod czas Kon gre su by ła mo -
wa o po ten cja le osób star szych,
ucze niu się przez ca łe ży cie, ich
zna czą cej ro li w mie ście i współ -
pra cy se nio rów z wła dza mi.
Swo je do ko na nia przed sta wi ła
Ra da Se nio rów i Se nio rek
przy prezydencie So snow ca, któ -
ra jest jed ną z naj licz niej szych
Rad w Pol sce. Pod czas im pre zy
do wie dzie li śmy się tak że,   jak
wpły wa śmiech i ak tyw ność fi -
zycz na na ży wot ność i kon dy cję.
Kon gres był oka zją, by spró bo -
wać jo gi śmie chu, obej rzeć wy -
stęp ka ba re tu 50+ z Uni wer sy te -
tu Trze cie go Wie ku w Ła zach
oraz wy sta wę ma lar stwa upra -
wia ne go przez so sno wiec kich
se nio rów w Do mu Kul tu ry im. J.
Kie pu ry. 

Im pre zą za my ka ją cą pro jekt
spo łecz ny „Se nio rzy De cy du ją
II” bę dzie li sto pa do wy Nie pod -
le gło ścio wy Bal Se nio ra (8.11),
któ ry zgro ma dzi aż 300 osób.

Bal po pro wa dzi 76-let nia zna na
i lu bia na Dj Wi ka, któ ra przy je -
dzie w tym ce lu ko lej ny raz
do So snow ca z War sza wy. Oso -
ba ta – swo im nie tu zin ko wym
po my słem na ży cie – gra nie mu -
zy ki na im pre zach – jest świet -
nym przy kła dem, że se nio rzy
mo gą re ali zo wać swo je ma rze nia
i pa sje w każ dym wie ku.

– To nie sa mo wi te, że te raz tak
du żo się dzie je – mó wi Ja dwi ga
S. – Kie dyś mo im je dy nym za ję -
ciem by ła opie ka nad wnu ka mi.
A dziś mam gdzie wyjść, by spo -
tkać in nych se nio rów, co da je mi
du żo za pa łu i ener gii. Oka zje ta -
kie, jak Bal Se nio ra i Kon gres
da ją szan sę, by spo tkać się z in -
ny mi i zno wu cie szyć ży ciem. a
co naj waż niej sze, te raz wiem, że
na bal mo gę iść bez pa ry i też
do brze się ba wić. Cza sy się
zmie ni ły i te raz każ dy ma pra wo
cie szyć się ży ciem, czy sam, czy
w pa rze. Ta kiej oka zji nie chce
prze ga pić - dodaje. 

Za pi sy i in for ma cje: tel.
322661672, www.se nio rzy de cy -
du ją.pl lub w biu rze: ul. 3 Maja
11 w So snow cu (wej ście od po -
dwór ka). Im pre zy or ga ni zo wa ne
są przez Sto wa rzy sze nie Ak tyw -
ne Ko bie ty, gminę Sosnowiec
oraz Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej. 

Mo ni ka So bań ska
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Orientuj się w terenie

Tych wspaniałych lat nie odda nikt

Człon ko wie Szkol ne go Szko ła
Tu ry stycz ne go „Sza fran”, dzia ła -
ją ce go przy Gim na zjum nr 16
w So snow cu, 18 paź dzier ni ka
wzię li udział w IX run dzie Pu cha -
ru Ślą ska w marszach na
orientację. Spo tka nie od by ło się
na te re nie ra dliń skich la sów,
w oko li cach Ryb ni ka. Uczest ni cy

otrzy ma li ma py, któ re by ły lu -
strza nym od bi ciem rze czy wi stej
ma py. Mu sie li więc być bar dzo
skon cen tro wa ni, aby nie zgu bić
pra wi dło wej dro gi. Po za koń cze -
niu za wo dów, na uczniów cze ka -
ła nie spo dzian ka – praw dzi we
sza leń stwo w po bli skim par ku li -
no wym. red

Uwaga! Piraci atakują

IV LO im. Stanisława Staszica obchodziło 120 lat istnienia 

Wi do wi sko mu zycz ne pt. „Pi -
ra ci z Pen zan ce” W. S. Gil ber -
ta i A. Sul li va na od bę dzie
się 14 li sto pa da w Te atrze
Dzie ci Za głę bia w Bę dzi nie.
Pięk ne cór ki ge ne ra ła, dziar -
scy pi ra ci, wa lecz ni po li cjan -
ci, sam Ma jor Ge ne rał oraz
zwa rio wa na służ ka pi ra tów
ocza ru ją, za chwy cą i roz ba wią
do łez każ de go bez wy jąt ku
wi dza. 

Pi ra ci z Pen zan ce to spek -
takl z po gra ni cza mu si ca lu
i ope ret ki, skie ro wa ny do wi -
dzów wszyst kich po ko leń.
Barw ne ko stiu my, baj ko wa
sce ne ria, iście hol ly wodz ka
mu zy ka i an giel ski hu mor
skła da ją się na suk ces spek ta -
klu. Po ry wa on peł ną przy gód
fa bu łą opi su ją cą lo sy Fry de ry -
ka wy cho wa ne go przez pi ra -
tów. Mło dzie niec, po osią gnię -
ciu peł no let no ści, po sta na wia
ze rwać z prze stęp czym pół -

świat kiem i chce do łą -
czyć do gro na po rząd nych lu -
dzi. Pi ra ci od ma wia ją mu jed -
nak pra wa do peł no let no ści,
sko ro pe cho wiec uro dził się 29
lu te go w ro ku prze stęp nym
i fak tycz nie ob cho dził uro dzi -
ny za le d wie pięć ra zy. Rów no -
cze śnie na dro dze Fry de ry ka,
któ ry do tej po ry za wzór ko -
bie co ści uwa żał je dy ną zna ną
so bie ko bie tę – sta rą opie kun-
kę, sta ją pięk ne pan ny – cór ki
Ge ne ra ła oraz sam spryt ny
i no wo cze sny Ge ne rał. Jak po -
to czą się lo sy Fry de ry ka? Czy
da ne mu bę dzie za kosz to wać
ży cia nor mal ne go oby wa te la?
Bi le ty na spek takl są w ce -
nie 45 zł i 40 zł (ulgo we)
do na by cia w ka sie Te atru
Dzie ci Za głę bia lub za po śred -
nic twem stro ny in ter ne to wej
www.ar te cre atu ra.art.pl. Spek -
takl roz pocz nie się o godz.
19.00. red

Od uro czy ste go hoł du dla na uczy cie li, uczniów
i ab sol wen tów szko ły, któ rzy po le gli, bro niąc
oj czy zny i od sło nię cia tzw. Ka mie nia Pa mię cia,
roz po czę ły się ob cho dy 120-le cia IV Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Sta ni sła wa Sta szi ca
w So snow cu. Głów ne uro czy sto ści ju bi le uszo -
we od by ły się 17 i 18 paź dzier ni ka. Pięk ny ju -
bi le usz szko ły ze wspa nia ły mi tra dy cja mi stał
się oka zją, nie tyl ko do re flek sji, ale tak że
do spo tka nia zna ko mi tych ab sol wen tów szko ły.
Pod czas uro czy stej aka de mii nie za bra kło wzru -
szeń, nie za po mnia nych wra żeń i uro czy ste go
ślu bo wa nia uczniów klas pierw szych, któ rzy
bę dą kon ty nu ować tra dy cje szko ły. W ra mach
ju bi le uszu od by ły się tak że kon cert w Sa li Kon -
cer to wej, za ty tu ło wa ny „Tych lat nie od da nikt.
Ab sol wen ci swo jej szko le”, na bo żeń stwo i spo -
tka nie w Pa ła cu Die tla. Wspo mi na no szkol ne
la ta, eg za min doj rza ło ści, na uczy cie li, pierw sze
przy jaź nie i mi ło ści. 

Ka mień Pa mię ci, któ ry zo stał od sło nię ty
przed szko łą na pla cu Zi lin ge ra, jest świa dec -
twem pa mię ci o tych, któ rzy od da li swo je ży cie
za oj czy znę. Na ka mie niu wid nie ją na zwi -
ska 108 osób, uczniów, ab sol wen tów i na uczy -
cie li, któ rzy zgi nę li m.in. pod czas II woj ny świa -
to wej, a tak że w trak cie pierw szej świa to wej za -
wie ru chy i póź niej szej woj ny 1920 ro ku oraz

po wstań ślą skich. – Moż na odejść na za wsze
i sta le być bli sko – za in au gu ro wa li uro czy stość
Zu zan na Bar to sik i Adam Fi lus. 

To masz Szyj kow ski, dy rek tor szko ły, nie
ukry wał du my, że mo że kie ro wać sta szi cow ską
spo łecz no ścią. – Szko ła to nie tyl ko mło dość
i wspa nia li ab sol wen ci, ale tak że wy zwa nia i za -
da nia, któ re sta ją cza sem nie ocze ki wa nie
przed mło dy mi ludź mi. Je stem bar dzo dum ny,
że mo gę być dy rek to rem szko ły, któ rej 108 ab -
sol wen tów, czę sto uczniów, za koń czy ło ży cie
w tra gicz nych oko licz no ściach. War to wspo -
mnieć, że Jan Kie pu ra był uczest ni kiem Po wsta -
nia Ślą skie go. Do świad cze nia ab sol wen tów
mo gą być pod sta wo wym bu dul cem świa do mo -
ści pa trio tycz nej i oby wa tel skiej na sze go po ko -
le nia – stwier dził. 

„Sta szic” wy cho wał i wy kształ cił wie lu zna -
nych ab sol wen tów. Jed nym z naj bar dziej uta len -
to wa nych był oczy wi ście śpie wak Jan Kie pu ra.
W ju bi le uszo wych uro czy sto ściach wzię li
udział m.in. Elż bie ta Bień kow ska (ma tu -
ra 1982), wi ce pre zes Ra dy Mi ni strów, a od li -
sto pa da te go ro ku unij na ko mi sarz ds. ryn ku
we wnętrz ne go i usług, prze my słu, przed się bior -
czo ści oraz ma łych i śred nich przed się biorstw
w Bruk se li oraz pre zy dent Kra ko wa, prof. Ja -
cek Maj chrow ski (ma tu ra 1965). Zo sta li wy róż -

nie ni Osar(d)ami Sta szi ca, czy li spe cjal ny mi
sta tu et ka mi. 

– To wy jąt ko we uczu cie spo tkać po po -
nad trzy dzie stu la tach od ma tu ry daw nych ko le -
gów i ko le żan ki. Szko ła ma swo je nie pod wa żal -
ne tra dy cje, ale wie dza to nie je dy na waż -
na rzecz, któ rą się tu taj zdo by wa. Naj waż niej sze
jest to, ko go przez te trzy la ta spo tka cie na swo -
jej dro dze, jak wie lu po zna cie przy ja ciół, któ -
rzy bę dą wam to wa rzy szyć po tem w dal szym
ży ciu – mó wi ła Elż bie ta Bień kow ska. 

Sta szi cow ski mi Osar(d)ami wy róż nie ni zo -
sta li tak że in ni ab sol wen ci, m.in. prof. Wła dy -
sław Na si łow ski, spe cja li sta ana to mii pa to lo -
gicz nej i me dy cy ny są do wej, pro fe sor Ślą skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach, An -
drzej Dziuk, re ży ser, sce no graf, dy rek tor Te atru
im. St. I. Wit kie wi cza w Za ko pa nem, Ja kub
Kar now ski, pre zes PKP S.A. oraz Ma te usz Ry -
ka ła, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w So -
snow cu i ksiądz prof. Ma rek Sta ro wiey ski. „Sta -
szi ca” ukoń czy li tak że Mie czy sław Wolf -
ke – wy bit ny fi zyk, od kryw ca cie kłe go he lu,
Le onard Da nie le wicz i Ta de usz He ft man – kon -
struk to rzy ma szy ny de szy fru ją cej Enig ma, Ja -
nusz Ziół kow ski – so cjo log, by ły szef Kan ce la -
rii Pre zy den ta RP, Mi ło sław Jan Ko ło dziej -
czyk – bi skup die ce zji czę sto chow skiej, rek tor
Se mi na rium Du chow ne go w Czę sto cho wie.
Na rę ce dy rek to ra szko ły zło żo no tak że dzie -
siąt ki li stów gra tu la cyj nych. Ten naj waż niej szy
pod pi sał pre zy dent RP, Bro ni sław Ko mo row -
ski, skła da jąc naj lep sze ży cze nia uczniom i ab -
sol wen tom. „So sno wiec ki „Sta szic” na le ży
do pla có wek, któ re z po wo dze niem łą czą dłu gą
i bo ga tą tra dy cję z naj no wo cze śniej szy mi me -
to da mi na ucza nia. Za wy jąt ko wo cen ne uwa -
żam, że w Pań stwa pre sti żo wym li ceum wy cho -
wu je się uczniów do ak tyw ne go udzia łu w spo -
łe czeń stwie oby wa tel skim, prze ka zu je etos
pa trio tycz ny i sza cu nek dla do rob ku po przed -
nich po ko leń. Sta ni sław Sta szic w „Prze stro -
gach dla Pol ski z te raź niej szych po li tycz nych
Eu ro py związ ków i z praw na tu ry wy pa da ją -
cych” od wo ły wał się do słów Se ne ki „ni gdy
wy si łek do bre go oby wa te la nie idzie na mar ne”.
To prze ko na nie po win no nam to wa rzy szyć
w co dzien nych dzia ła niach”, na pi sał pre zy dent
Rze czy po spo li tej. SK
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Członkowie „Szafranu” radzili sobie dobrze podczas
kolejnych zawodów. 

Po kongresie czas na bal

W kongresie uczestniczyło ponad 250 seniorów. 

W uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych absolwentów, uczniów
i gości. 
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spotkania

Schodzę na samo dno duszy
Jacek Hugo-Bader, jeden z najlepszych polskich reportażystów, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, był bohaterem autorskiego spotkania, które odbyło się 13
października w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie prowadził Bartłomiej Majzel. Pytania zadawali także czytelnicy. Najwięcej  dotyczyło wyprawy na
Broad Peak, której pokłosiem była książka „Długi film o miłości. Wyprawa na Broad Peak”. Reportaż, który powstał w wyniku zorganizowanej ekspedycji, by
pochować himalaistów - Macieja Berbekę i Tomasza Kowalskiego, ściągnął na Hugo-Badera falę krytyki i oskarżeń. Teraz dziennikarz pracuje nad kolejną
książką, „Skuchą”, o swoich dawnych kolegach i koleżankach z czasów Podziemia. 

 Książ kę „Dłu gi film o mi ło ści. Wy -
pra wa na Bro ad Pe ak” na le ży umiej -
sco wić w trzech kon tek stach.
Po pierw sze tra gicz na wy pra wa,
z któ rej nie wró ci ło dwóch hi ma la -
istów. Dru gi kon tekst to Pa na udział
w tej wy pra wie. I trze ci kon tekst,
nie spo dzie wa ny. Zgiełk, awan tu ry,
spro sto wa nia, prze pro si ny i tak da -
lej i tak da lej. Za nim jed nak przej -
dzie my do tej książ ki, chciał bym za -
py tać o trzy po przed nie książ ki, któ -
re by ły zwią za ne z te ma tem Ro sji.
Skąd ta fa scy na cja Ro sją i Wscho -
dem? Co pa na tam pcha ło?
Co mnie pcha ło? Na po cząt ku
po le ce nie służ bo we. A po tem
już nie by ło od wro tu. Mo że to
głu pio za brzmi już w dru gim
zda niu na sze go spo tka nia, ale
naj zwy czaj niej w świe cie, za ko -
cha łem się w tym kra ju. To wca -
le nie jest ta kie trud ne. Wy star -
czy po pa trzeć na ro syj ski film,
po słu chać mu zy ki al bo prze czy -
tać ro syj ską książ kę. Uwiel bia -
łem już ja ko na sto la tek ro syj ską
li te ra tu rę. Ten kraj, ci lu dzie,
umo ści li się w mo im ser cu.
Rów nie do brze moż na za py tać:
„Dla cze go za ko chu ję się w tej
dziew czy nie, a w in nej nie?”.
Sko ro ta jest du żo faj niej sza
od tej, ale jed nak wo lisz tą. Z ja -
kie goś po wo du. Tak, je stem ru -
so fi lem, na do da tek an ty so wiec -
kim i ty le. Po czu łem to pod czas
mo je go dru gie go wy jaz du
do Ro sji. Po je cha łem do Ro sji,
sta ną łem na uli cach Mo skwy,
na któ rych to czy ła się woj na.
W 1993 r. był pucz w Mo skwie.
Świat nie wie dział, o co cho dzi.
A by ło bar dzo groź nie. Ru skie
czoł gi z ru skich ar mat wa lą
do ru skie go par la men tu, któ ry
pło nie. Bar dzo to by ło trud ne
do wy tłu ma cze nia. Wy sła li
mnie, bo po wie dzie li, że je stem
spe cja li stą. A ja by łem wcze śniej
tyl ko raz w Ro sji, a już zo sta -
łem… spe cja li stą. Do pie ro
za dru gim ra zem, na tej uli cy
w Mo skwie, szpet na po go da, le -
je jak cho le ra, wi chu ra ta ka, bo
to li sto pad, a ja po czu łem:
„O jak pięk nie, kur cze”. Coś
czu ję, że je stem w do brym miej -
scu, we wła ści wym miej scu
i chy ba wła ści wym czło wie -
kiem, któ ry tu po wi nien być.

Te ro syj skie książ ki by ły wy ni kiem
Pana sa mot nych po dró ży do Ro sji,
dość zresz tą eks tre mal nych. Co Pa -
nu da je ta ka sa mot na po dróż?
Ja sność umy słu. Nic mnie nie
de kon cen tru je, nic mi nie prze -
szka dza. Na uczy łem się ro bić
zdję cia, tyl ko po to, że by fo to -
gra fów ze so bą nie cią gnąć. Z ni -
kim nie roz ma wiam po pol sku,
a ty dzień cza su trwa to, by za -
cząć my śleć po ro syj sku. Gdy -
bym miał współ pra cow ni ka, by -
ło by trudniej. To by ło by do ki tu.
Naj waż niej sze w pra cy re por te -

ra jest spo tka nie z dru gim czło -
wie kiem. Chy ba nie muszę roz -
wi jać te ma tu, że wi dać róż ni cę
po mię dzy roz mo wą je den na je -
den, a roz mo wą w trzy oso by. To
jest zu peł nie coś in ne go. Jak
mam z czło wie ka „wy pruć fla -
ki”, to sa me mu jest mi to ła twiej
zro bić. Kie dy nikt in ny się te mu
nie przy glą da. A ja mu szę do stać
się do naj czar niej sze go za kąt ka
du szy, zejść na sa mo dno. Tam
są dla mnie naj cie kaw sze, naj -
waż niej sze rze czy. Dwie oso by
po ro zu mie wa ją się naj le piej.
Wte dy czło wie ko wi otwie ra się
du sza, kie dy już to coś, za czy -
na mię dzy ni mi być. Ta che mia.
Ni gdy ni ko go nie za pro si łem
na wy wiad. Prze pro wa dzi łem
ich już kil ka na ście, a mo że kil -
ka dzie siąt. Ni gdy jed nak nie
pro szę o wy wiad, ale o to, by -
śmy po roz ma wia li, a mo że po -
ga da li. Po roz ma wiać to zna czy,
że pły nie w oby dwie stro ny. Pły -
nie od mo je go bo ha te ra do mnie,
to, cze go ja po trze bu ję. To ja
z nie go wy sy sam te so ki. Ale nie
każ dy jest ta ki ła twy, nie z każ -
dym szyb ko to pój dzie.
Przed dwa dzie ścia pa rę lat mo jej
pra cy wy pra co wa łem so bie
okre ślo ny mo del pra cy. Przede
wszyst kim, by mieć za wsze nie -
skoń cze nie du żo cza su na roz -
mo wę. Ja ni gdy nie mo gę się
spie szyć. 

„Dłu gi film o mi ło ści. Po dróż na Bro -
ad Pe ak”. Ale Pan na mie szał tą
książ ką. Nie przy po mi nam so bie
w cią gu ostat nich lat książ ki, któ ra
wy wo ła ła ty le spo rów, awan tur,
kłót ni. Czy ta au ra awan tu ry to dla

Pa na po wód do sa tys fak cji, że uda ło
się wło żyć kij w mro wi sko czy bar -
dziej po wód do smut ku czy po raż ki?
Chy ba mu szę Pa na roz cza ro -
wać. Bo to, o co Pan py ta, to
wie Pan chy ba dwa dzie ścia
dzie więć ra zy le piej ode mnie.
Bo ja w tym nie uczest ni czy -
łem, zwy czaj nie o tym nie
wiem. Nikt do mnie nie przy -
cho dził i mi o tym nie opo wia -
dał. Wiem, że coś ta kie go by -
ło. Do wia du ję się pod czas spo -
tkań au tor skich, ta kich jak to,
że coś ta kie go się dzia ło. Nie
czy tam i ni gdy nie czy ta łem
ko men ta rzy dla zdro wia psy -
chicz ne go. Nic mnie ob cho dzi
to, co wy pi su ją lu dzie, któ rzy
się nie pod pi su ją pod swo im
tek stem. Ta ki czło wiek nie od -
po wia da za to, co pi sze. Mo że
na pi sać to tal nie wszyst ko. Ja
każ de sło wo, któ re na pi sa łem,
pod pi sa łem swo im imie niem
i na zwi skiem i miej scem pra cy.
Nie chcę w tym uczest ni czyć
i nie czy tam te go ście ku. Do -
sta łem ofi cjal ne za rzu ty
od chło pa ków w „Ty go dni ku
Po wszech nym”, więc mu sia -
łem od po wie dzieć. Od po wie -
dzia łem, po ka ja łem się. Po peł -
ni łem błąd. Ca łe ży cie jest
utka ne błę da mi, któ re po peł -
niam i bę dę je po peł niać
do śmier ci. Po nie waż pra cu ję
emo cja mi, więc je śli coś mnie
nie przy pa li, nie przy grze je, nie
za go tu je, to ja się nie bio rę
do te go te ma tu. Każ dy te mat
mu si mnie po rwać, oso bi ście
do tknąć. Bez te go nie je stem
w sta nie pra co wać. Coś mnie
mu si chwy cić za gar dło. 

Dla cze go Pan po je chał na Bro ad Pe -
ak?
Re por ter bie rze rze czy wi stość
ta ką ja ką jest. Gdy by się to
wszyst ko mia ło po wtó rzyć raz
jesz cze, to tak i bym po szedł. To
jest po pro stu fe no me nal ny te -
mat! Nie zwy kły! Nikt te go
wcze śniej nie ro bił. Je śli moż -
na pi sać o czymś, cze go nikt
wcze śniej na ca łym świe cie nie
pi sał, to po win na tam być ar mia
dzien ni ka rzy u gó ry. Tu taj się
szy ko wa ło coś ta kie go i wy jąt ko -
we by ło to, że to nie by ła zwy kła
wy pra wa hi ma la istów, ale wy -
pra wa, któ ra po le ga ła na tym, że
je cha li śmy po cho wać dwóch lu -
dzi z ro dzi na mi tych, któ rzy zgi -
nę li. Mat ka i oj ciec, nie do szła
żo na, brat dru gie go zmar łe go.
To jest ta ki te mat, kie dy bła gasz,
że by cię wzię li. W rę ce wcho dzi
bry lant. Wie dzia łem, że tym ra -
zem nie po ja dę sam, ale bę dzie
sie dem in nych osób. Więc wie -
dzia łem, że bę dę opi sy wał sie -
dem osób. Zda wa łem so bie spra -
wę, że wszyst ko bę dzie nie zwy -
kłe, że każ dy po si łek bę dzie
opo wie ścią. Z mo imi bo ha te ra -
mi spo tka li śmy się po raz pierw -
szy, za nim wy ru szy li śmy. Pierw -
sze roz mo wy od by li śmy
przed ka me ra mi, bo mia łem ta -
ki po mysł, że by zro bić film. Ale
on nie po wsta nie, bo mo im bo -
ha te rom ta książ ka się nie po do -
ba ła. 

Czy to wy star cza ją ca prze szko da,
by film nie po wstał? Mó wił Pan, że
boi się tej świa do mo ści, że mo że
zra nić ro dzi ców Tom ka Ko wal skie go
i je go na rze czo ną. Jak to spo tka nie

wy pa dło i czy oni po czu li się zra nie -
ni? 
Tak jak po wie dzia łem, mo ja
książ ka im się nie spodo ba ła
i naj bliż si nie chcą, by film po -
wstał. I oczy wi ście, on nie po -
wsta nie. Naj bar dziej do ty ka
mnie nie ten szum, o któ rym tu
mo wa, ale to, że ta książ ka im
się nie spodo ba ła. Re por te rzy
są tro chę po dob ni do hi ma la -
istów, w tym sen sie, że za mie -
rza ją osią gnąć za mie rzo ny cel.
Wy da nie książ ki to wiel kie
szczę ście, ulga, że już jest.
Wresz cie to z cie bie wy cho dzi,
jest wie czór autorski    , nie zwy -
kłe, wspa nia łe uczu cie pew ne -
go za mknię cia, speł nie nia,
chwi la eu fo rii, nie szcze gól nie
zresz tą dłu ga. Te go wszyst kie -
go nie mia łem przy tej książ ce.
Bar dzo mi to do skwie ra, że bli -
skim Tom ka książ ka się nie
spodo ba ła. Mam ta kie po czu -
cie, że przy spo rzy łem im cier -
pie nia i to mnie drę czy. Wie -
dzia łem od po cząt ku, że praw -
do po dob nie tak bę dzie. Już
pod czas pierw sze go spo tka nia.
Spra wa jest oczy wi sta. Po le ga
na tym, że każ dy wie, co o so -
bie my śli i nie ko niecz nie mo że
so bie ży czyć, by ktoś in ny,
z świa ta ze wnętrz ne go przed -
sta wił to ina czej. Oni po pro stu
chcie li, że bym ja to ina czej
wszyst ko opi sał. Ale nie ste ty, to
je dy na rzecz, któ rej nie mo gę
zro bić dla swo ich bo ha te rów,
czy li na pi sać tak, jak oni so bie
ży czą. To jest mo ja książ ka i ja
je stem na niej pod pi sa ny. Je śli
ktoś ku pu je tę książ kę, to wie,
że bę dzie to książ ka wi dzia -
na ocza mi je go au to ra. Nie ma
re por ta żu obiek tyw ne go. Gdy -
by ze mną po je chał dru gi re -
por ter i by śmy by li sku ci ty mi
sa my mi kaj dan ka mi, spa li
w jed nym na mio cie i na wet
na chwi lę się nie roz sta wa li,
a on był by świad kiem tych sa -
mych roz mów, to na pi sał by zu -
peł nie in ną książ kę. To za wsze
rze czy wi stość wi dzia na oczy -
ma in ne go czło wie ka, prze ro -
bio na przez gło wę i zmy sły in -
ne go czło wie ka. To prze kład
z rze czy wi sto ści i każ dy mo że
mieć swój prze kład. Je śli jed -
nak pi sze się o dziec ku, któ re
zgi nę ło… Nie mo głem jed nak
na pi sać te go ina czej. 

Kie dy Pan my śli o tam tym cza sie, to
ja kie ob ra zy przy cho dzą Pa nu
do gło wy?
Sta ry je stem. Bar dzo du żo
w swo im ży ciu wi dzia łem
i prze ży łem. I wiem, co jest naj -
gor sze na świe cie. Naj gor szy wi -
dok na świe cie, naj gor sza rzecz,
ja ka mo że się czło wie ko wi w ży -
ciu przy da rzyć, to są osie ro ce ni
ro dzi ce. To bez po rów ny wa nia
gor sze niż osie ro co ne dzie ci,

któ re kie dyś do ro sną, za po mną,
bę dą mieć wła sne dzie ci i mo gą
być szczę śli we. Osie ro co ny ro -
dzic ni gdy nie bę dzie szczę śli -
wy. Ro zu mie cie Pań stwo sło wo:
ni gdy? Już ni gdy ra no nie bę -
dziesz szczę śli wy, kie dy się obu -
dzisz, za nim spu ścisz no gi z łóż -
ka. Strasz ne. Strasz ne jest pa -
trze nie na ta kich lu dzi, a ja
z ta ki mi ro dzi ca mi po je cha łem
na pół to ra mie sią ca w gó ry. 

Cze go Pan ża łu je?
Jest kil ka rze czy. To, że udzie li -
łem wy wia du w „Ty go dni ku Po -
wszech nym” przed wy pra wą.
Nie czu ję jed nak, że bym po peł -
nił ja kiś grzech śmier tel ny. 

Czy pró bo wał Pan so bie od po wie -
dzieć na py ta nie, co nie za dzia ła ło?
Na wła sne po trze by mu sia łem
so bie od po wie dzieć: co nie za -
dzia ła ło, co się nie uda ło, dla cze -
go zgi nę li, kto na wa lił, je śli ktoś
na wa lił, czy to tyl ko po pro stu
los, na tu ra. Nie udzie lam jed nak
mo im czy tel ni kom od po wie dzi
wprost. Je stem pe łen róż nych
wąt pli wo ści. Sta ra łem się naj le -
piej, jak po tra fię, od two rzyć
prze bieg wy pad ków, roz ma wiać
ze świad ka mi, bo ha te ra mi.
Pierw szy raz za sto so wa łem tzw.
praw dę zmy ślo ną. To jest ta sy -
tu acja, któ rą opi sa łem na szczy -
cie Bro ad Pe ak, kie dy dwaj
chłop cy już ze szli na dół,
a na szczy cie zo stał To mek Ko -
wal ski i Ma ciej Ber be ka i ze so -
bą roz ma wia ją. Pań stwo wie cie,
że nikt nie był świad kiem tej
roz mo wy. Jest ona wy my ślo -
na w ten spo sób, że wy my śla to
czło wiek, któ ra ko rzy sta ze swo -
jej naj lep szej wie dzy o sy tu acji,
o tych lu dziach, re aliach i pró bu -
je to zro bić naj le piej, jak po tra fi.
Nie któ rzy mo że po wie dzą, że to
py cha, wy my ślać, co mó wią lu -
dzie, któ rzy nie ży ją. Dra ma -
tyzm tej sy tu acji był nie praw do -
po dob ny. Je den z nich wie dział,
że chy ba nie ży ją. Je stem nie mal
pew ny, że Ma ciek wie dział. Słu -
cha łem tych na grań. Ma ciek się
zgło sił ze szczy tu i mó wi: „Je -
ste śmy na szczy cie”. Ale w je go
gło sie roz pacz by ło sły chać,
krzty ny trium fu nie by ło. On
wie dział, że jest na szczy cie, ale
nie zej dzie, bo nie ma szans.
Mą dry, sta ry czło wiek. Chło pa -
czy na nie wie dział. Dla te go wy -
my śli łem, że Ma ciek tam krzy -
czy na Tom ka. Na chło pacz ka. 

Czy chciał by Pan wró cić w Hi ma la je,
wy rów nać ja kieś ra chun ki?
Nie, nie mam ta kich pla nów.
Nie mam żad nych po ra chun -
ków. Ten te mat już się wy czer -
pał. Dla mnie to roz dział za -
mknię ty. 

Spisała: Syl wia Ko sman 

Sy
lw

ia
 K

os
m

an



listopad 2014 nr 10

miasto

14

Syl wia Ko sman

Ile gwiaz dek znaj du je się na fla -
dze Unii Eu ro pej skiej, któ re pań -
stwo ja ko ostat nie przy stą pi ło
do Unii, a ja kie kra je wciąż kan -
dy du ją i co po prze dza ło eu ro?
Na ta kie py ta nia mu sie li od po wie -
dzieć uczest ni cy kon kur su, któ ry
od był się 9 paź dzier ni ka na pla cu
Stu le cia. W IV edy cji tur nie ju
wie dzy o Unii Eu ro pej skiej,
zorganizowanego dla uczniów so -
sno wiec kich szkół po nad gim na -
zjal nych, za wod ni cy mu sie li nie
tyl ko po sia dać wie dzę, ale tak że
in ne umie jęt no ści. Wśród kon ku -
ren cji zna la zły się do dat ko wo de -
gu sta cja na ro do wych po traw i od -
gad nię cie ich nazw, eu ro pej ska li -
sta mu zycz nych prze bo jów oraz
za da nia spraw no ścio we. Ucznio -
wie mu sie li nie tyl ko wska zać
skład ni ki gnoc chi, cze wap czi czi,
lan go sza, czy pa el li, ale tak że
wie dzieć, jak brzmią zwro ty
grzecz no ścio we w kil ku ję zy kach
ob cych. – Nie tyl ko trze ba by ło
wie dzieć, ile po wsta ło wspól not

eu ro pej skich, ale tak że po ra dzić
so bie ze ska ka niem na jed nej no -
dze, trzy ma jąc łyż kę z jaj kiem
czy znać kil ka ję zy ków ob cych –
po twier dza Lu cy na Przy by cień,
któ ra z Ma te uszem Ole siń skim,
re pre zen to wa ła VI Li ceum Ogól -
no kształ cą ce im. J. Kor cza ka w
So snow cu. 

W tym ro ku te ma tem prze -
wod nim tur nie ju wie dzy o Unii
Eu ro pej skiej by ła pro mo cja ak -
tyw ne go oby wa tel stwa, stąd ha -
sło prze wod nie wy da rze nia:
„Włącz się w spo łe czeń stwo”.
Kon kurs za in au gu ro wał pre zy -
dent So snow ca, Ka zi mierz Gór -
ski, któ ry po wi tał uczest ni ków
kon kur su. – Cie szę się, że mło -
dzież z na sze go mia sta tak licz nie
sta wi ła się na ko lej nym tur nie ju
wie dzy o Unii Eu ro pej skiej i sta -
ra się po głę biać wie dzę na te mat
Eu ro py, ale tak że dzia łal no ści
trze cie go sek to ra. Ży czę wam
wszystkim uda nej, zdro wej ry wa -
li za cji oraz przede wszyst kim do -
brej za ba wy – stwier dził pre zy -
dent. 

W kon kur sie w pierw szym eta -
pie ry wa li zo wa ło 11 szkół po nad -
gim na zjal nych z So snow ca.
Po pierw szej run dzie, w któ rej
dru ży ny mu sia ły za pre zen to wać
swo je kon cep cje stro jów po sta ci
z „Kra iny Świe tli ków”, pięć naj -
lep szych dru żyn zna la zło się w fi -

na le tur nie ju. Stro je oce ni li dr
Alek san der Mań ka z Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas i Ad rian
Drdzeń z Wy dzia łu Po li ty ki Spo -
łecz nej UM w So snow cu, któ rzy
są po my sło daw ca mi i ko or dy na -
to ra mi pro jek tu „Kra ina Świe tli -
ków”.

W fi na le zmie rzy li się ze so bą
ucznio wie II LO im. Emi lii Pla ter,
Tech ni kum nr 1 Eko no micz ne -
go, VI LO im. Ja nu sza Kor cza -
ka, I LO im. Wa len te go Roź -
dzień skie go oraz Zespołu Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz -
nych.

W ju ry kon kur su za sia dły Ma -
ja Chy ży -Du dek – pro dzie kan ds.
współ pra cy z za gra ni cą Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas, Iza be la Ko -
czo row ska z biu ra po sła prof.
Ada ma Gier ka oraz Pau li na Ada -
mus – kie row nik So sno wiec kie -
go Cen trum Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych. Kon kurs wy gra li
ucznio wie II LO im. E. Pla ter,
któ rzy w na gro dę, ufun do wa ną
przez prof. Ada ma Gier ka, po sła
do Par la men tu Eu ro pej skie go,
po ja dą do Bruk se li. Dru gie miej -
sce za ję ła dru ży na VI LO im. J.
Kor cza ka, a trze cie – Tech ni kum
nr 1 Eko no micz ne. Ro ze gra no
tak że kon kurs żon gler ki pił ką
noż ną oraz kon kurs na naj lep sze
ha sło pro mu ją ce wo lon ta riat.

Kon kurs zor ga ni zo wa li Wy -
dział Fun du szy Eu ro pej skich
i Współ pra cy z Za gra ni cą Urzę du
Miej skie go w So snow cu oraz
Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas. Part -
ne ra mi tur nie ju by li So sno wiec kie
Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych oraz Cen trum Wo lon ta ria tu
przy MOPS So sno wiec. 

Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także fizyczną sprawnością i fantazją

Włącz się w społeczeństwo

Sejm bez tajemnic Podwójne świętowanie w CKZiU

Mateusz Olesiński i Lucyna Przybycień reprezentowali VI LO im. J. Korczaka. 

Ory gi nal na lek cja de mo kra cji od -
by ła się 16 paź dzier ni ka w Gim -
na zjum nr 1 w So snow cu z ini cja -
ty wy Wszech ni cy Sej mo wej Biu -
ra Ko re spon den cji i In for ma cji
Kan ce la rii Sej mu. Pra cow ni cy
Wszech ni cy Sej mo wej prze pro -
wa dzi li wy kła dy na te mat pol skie -
go par la men ta ry zmu, za dań
i funk cji, ja kie peł ni sejm i se nat,
try bu usta wo daw cze go oraz ar chi -
tek tu ry sej mo wej. Spo tka nie zo -
sta ło wzbo ga co ne wy sta wą plan -
szo wą pt. „Kar ty z dzie jów sej -
mu”, przed sta wia ją cej dzie je
par la men tu z cza sów I, II i III Rze -
czy po spo li tej. Ucznio wie mie li
oka zję tak że od być wir tu al ną wy -
ciecz kę po sej mie. Dzię ki pre zen -
ta cji mul ti me dial nej zwie dzi li
m.in. sa le po sie dzeń, ko ry tarz
mar szał kow ski, bu dy nek ko mi sji
sej mo wej, a tak że dom po sel ski.
Po zna li rów nież ar chi tek tu rę ak tu -
al nej sie dzi by wła dzy usta wo daw -
czej. Mło dzież wzię ła tak że udział
w spo tka niu z po słem Wi tol dem
Kle pa czem, któ re mu to wa rzy szy li
współ pra cow ni cy: Alek san dra Ra -

dec ka, Zdzi sław Kemp ny, Mi ro -
sław Stroń ski oraz Łu kasz Rze go -
czan. W trak cie te go spo tka nia
mło dzież do wie dzia ła się, m. in. jak
zo stać po słem, a tak że z ja ki mi
obo wiąz ka mi i za da nia mi wią że się
ob ję cie te go sta no wi ska. Ucznio -
wie wzię li tak że udział w tur nie ju
wie dzy o Sej mie RP, któ ry zo stał
zor ga ni zo wa ny pod ho no ro wym
pa tro na tem Mar szał ka Sej mu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej, Ewy Ko -
pacz. Ce lem kon kur su by ło sze rze -
nie wśród mło dzie ży szkol nej wie -
dzy o pol skim par la men ta ry zmie.
W te ście wzię ło udział 48 uczniów.
W skład ju ry wcho dzi li pra cow ni cy
Wszech ni cy Sej mo wej oraz na -
uczy cie le Gim na zjum nr 1, a py ta -
nia dla uczniów uło ży li pra cow ni cy
sej mo wi. Pierw sze miej sce za ję ła
uczen ni ca kla sy III a – Na ta lia Ka -
sprzyk, dru gie – Wan da Ja wor ska
(III b), a trze cie – Pa tryk Mil de
(III b). Wszyst kim uczest ni kom
kon kur su zo sta ły wrę czo ne dy plo -
my oraz na gro dy rze czo we. Po seł
Wi told Kle pacz prze ka zał szko le
tak że ma te ria ły, książ ki i opra co wa -

nia sej mo we, któ re przy da dzą się
na lek cjach hi sto rii oraz wos -u. 

Po seł na Sejm RP, Ja ro sław Pię -
ta, przy współ pra cy z Wszech ni cą
Sej mo wą, rów nież przy go to wał dla
za głę biow skich li ce ali stów test, któ -
re go ce lem by ło spraw dze nie wie -
dzy o sej mie. Ucznio wie mu sie li
zmie rzyć się z py ta nia mi na te ma -
ty zwią za ne z par la men ta ry zmem,
try bem usta wo daw czym oraz ustro -
jem po li tycz nym na sze go kra ju.
Wy słu cha li tak że wy kła du w for -
mie pre zen ta cji mul ti me dial nej, do -
ty czą ce go cie ka wo stek zwią za nych
z gma chem pol skie go par la men tu
oraz naj waż niej szych in for ma cji
do ty czą cych po dej mo wa nia ustaw.
Do pi sem ne go te stu przy stą pi ło 40
li ce ali stów. Wzię li w nim udział
ucznio wie czte rech sosnowieckich
szkół – IV LO im. Sta ni sła wa Sta -
szi ca, II LO im. Emi lii Pla -
ter, VI LO im. Ja nu sza Kor cza ka
oraz Ze spo łu Szkół Ogól no kształ -
cą cych nr 14. Zwy cięz cą kon kur su
zo stał na to miast uczeń re pre zen tu -
ją cy II LO im. Sta ni sła wa Wy spiań -
skie go w Bę dzi nie. red

Cen trum Kształ ce nia Za wo do -
we go i Usta wicz ne go w So -
snow cu ob cho dzi ło 10 paź dzier -
ni ka swo ją pierw szą rocz ni cę ist -
nie nia. W uro czy sto ści wzię li
udział przed sta wi cie le władz
miasta oraz pracownicy oświa ty.
Z oka zji rocz ni cy, człon ko wie
szkol ne go ko ła te atral no -ka ba re -
to we go, dzia ła ją ce go w Tech ni -
kum Pro jek to wa nia i Sty li za cji
Ubio ru, przy go to wa li spe cjal ny
pro gram ar ty stycz ny, upa mięt -
nia ją cy naj waż niej sze wy da rze -
nia oraz suk ce sy mi nio ne go ro -
ku. Ucznio wie Tech ni kum Eko -
no micz ne go oraz
Ga stro no micz no -Ho te lar skie go
za pre zen to wa li na to miast wy stęp
spor to wo -ta necz ny. Pod czas
świę to wa nia pierw sze go ro ku
funk cjo no wa nia CKZiU ucznio -
wie uczest ni czy li w spe cjal nych
warsz ta tach, gdzie mo gli z bli -
ska przyj rzeć się spe cy fi ce za -
wo dów, w któ rych kształ ci Cen -
trum. Pod opie ką spe cja li stów
mie li rów nież oka zję usma żyć
re gio nal ne ra cu chy, przy go to wać
pla ka ty i za kład ki upa mięt nia ją -
ce ob cho dzo ne świę to oraz wy -
ko nać stro je, przy uży ciu róż no -
rod nych i za ska ku ją cych ma te -
ria łów. 

Te go sa me go dnia w CKZiU
od był się tak że IV Dzień Re gio -
nal ny pod ha słem „Ma łe oj czy -
zny uczą żyć w Oj czy znach
wiel kich”, zor ga ni zo wa ny przez
Tech ni kum Pro jek to wa nia i Sty -
li za cji Ubio ru. Ce lem spo tka nia
by ło krze wie nie świa do mo ści
i du my z miej sca, w któ rym ży -
je my. Ucznio wie wzię li udział
m.in. w bie gu na orien ta cję
pod na zwą „Czy znam za byt ki
So snow ca?” oraz warsz ta tach re -

gio nal nych. Moż na by ło rów nież
po dzi wiać wy sta wę fo to gra ficz -
ną pt. „Za byt ki So snow ca
w oczach mło dych fo to gra fów”
oraz wy sta wę książ ki re gio nal -
nej, a tak że spró bo wać sma ko wi -
tych po traw. 

Dzień pe łen atrak cji za koń -
czy ło pod su mo wa nie bie gu pa -
tro lo we go. Naj lep sza oka za ła się
dru ży na gim na zja li stów z trze -
ciej kla sy. Na gro dy i dy plo my
dla uczniów wrę czył pre zy dent
mia sta, Ka zi mierz Gór ski. red
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Zagłębiowscy licealiści i gimnazjaliści zmierzyli się z pytaniami na temat polskiego
parlamentu i ustroju politycznego. 

Uczniowie przygotowali wyśmienite przysmaki. 
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Wielki sukces stypendystki naszego miasta

Królowa Europy

90-lecie w glorii zwycięstw

Medale kick-
bokserów AKS Niwka

Turnieje brydżystów coraz bardziej zacięte

Krzysztof Polaczkiewicz

Eu ge nia Bu jak zdo by ła ty tuł mi -
strzy ni Eu ro py w wy ści gu punk -
to wym ko biet. Re pre zen tu ją ca
na co dzień bar wy sło weń skiej
BTC Ci ty Lu bla na pro wa dzi ła
pew nie od po cząt ku ry wa li za cji
i po zy cji li der ki nie od da ła, choć
z ty łu moc no na ci ska ły Kel ly
Druyts (Bel gia) i Ele na Cec chi -
ni (Wło chy). Bu jak na dy stan -
sie 24 ki lo me trów zdo by ła 21
punk tów i o 7 punk tów wy prze -
dzi ła Bel gij kę i Włosz kę. – Nie
ukry wam ra do ści z te go fak tu.
Kon ku ren cja by ła na praw dę
moc na. Cie szę się, że w tak do -
bo ro wym to wa rzy stwie uda ło się
się gnąć po zło to. To jed no cze -
śnie po czą tek ry wa li za cji o olim -
pij ską prze pust kę. Mam na dzie -
ję, że cel, ja kim jest wy jazd
na IO do Rio w 2016 ro ku, uda
się zre ali zo wać – pod kre śla Bu -
jak.

Bu jak by ła o krok od zdo by -
cia drugiego me da lu w ry wa li za -
cji in dy wi du al nej na do cho dze -
nie na 3 km. Osta tecz nie za ję ła
miej sce czwar te. W po je dyn ku
o brąz Po lka prze gra ła z Li twin -
ką Vi li ją Se re ika ite. W tej kon -
ku ren cji trium fo wa ła Bry tyj ka
Ka tie Ar chi bald, któ ra w fi na le
po ko na ła Niem kę Mie ke Kro -
eger. Na pią tej po zy cji, tuż
za Bu jak, upla so wa ła się mi -
strzy ni świa ta Bry tyj ka Jo an -
na Row sell.

Bu jak star to wa ła tak że
w zma ga niach dru ży no wych
w wy ści gu na do cho dze nie.
W wy ści gu ko biet trium fo wa ły
Bry tyj ki, w fi na le po ko nu jąc Ro -
sjan ki. Brą zo wy me dal wy wal -
czy ły Włosz ki, w fi na le B po ko -
nu jąc re pre zen ta cję Pol ski
w skła dzie: Mał go rza ta Woj ty ra,
Na ta lia Rut kow ska, Edy ta Ja siń -
ska i oczy wi ście Bu jak. Pol ska
eki pa wra ca z Gwa de lu py
z dwo ma me da la mi – zło tym

Bu jak w wy ści gu punk to wym
i srebr nym Da mia na Zie liń skie -
go w olim pij skiej kon ku ren cji
sprin tu. 

W kla sy fi ka cji me da lo wej
trium fo wa ła Wiel ka Bry ta -
nia – sześć zło tych, je den srebr -
ny, je den brą zo wy przed Ro sją
(4 –3– 3) i Niem ca mi (3 – 4 – 6).
Pol ska za ję ła siód me miej sce.

Mi strzo stwa by ły pierw szym
eta pem kwa li fi ka cji do igrzysk
w Rio de Ja ne iro 2016. Od by -
wa ły się na nie ty po wym to -
rze – od kry tym i ma ją cym dłu -
gość 333,3 m. Od wie lu lat
prak tycz nie wszyst kie za wo dy
z udzia łem czo łów ki świa to wej
są roz gry wa ne na kry tych, 250-
me tro wych obiek tach.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Na go le w me czu z AZS-em trze -
ba by ło cze kać do ostat nie go
kwa dran sa. W 76. mi nu cie skład -
ną ak cję Czar nych wy koń czy ła
Ni kol Ka let ka, któ ra pre cy zyj -
nym ude rze niem z je de na stu me -
trów wy pro wa dzi ła so sno wi czan -
ki na pro wa dze nie. W 84.           mi nu -
cie krop kę nad „i” po sta wi ła
Re na ta Wa ru nek, któ ra po do -
środ ko wa niu Mar le ny Ko niecz nej
strza łem gło wą zdo by ła dru gą

bram kę. – To był nasz naj lep szy
mecz w tym se zo nie na bo iskach
eks tra kla sy. Ju bi le usz zmo ty wo -
wał dziew czy ny, za gra ły na 200
pro cent – nie kry ła du my tre ner
Agniesz ka Droz dow ska. Dzię ki
tej wy gra nej na sze dziew czę ta
awan so wa ły na pią tą po zy cję
w ta be li eks tra kla sy. W prze rwie
me czu dzia ła cze Czar nych So -
sno wiec zo sta li od zna cze ni przez
przed sta wi cie li Ślą skie go Związ -
ku Pił ki Noż nej brą zo wy mi,
srebr ny mi i zło ty mi od zna ka mi.

W star ciu z GOSiRKi Pia -
secz no po now nie łu pem bram -
ko wym po dzie li ły się Wa ru nek
i Ka let ka, tym ra zem obie zdo -
by ły po dwie bram ki. – To by -
ła do bra run da w na szym wy -
ko na niu. Zaj mu je my na praw dę
wy so ką lo ka tę jak na be nia -
min ka. To bar dzo do bra po zy -
cja wyj ścio wa przed run dą re -
wan żo wą. Dzię ku ję dziew czę -
tom, sta nę ły na wy so ko ści
za da nia – pod su mo wa ła tre ner
Droz dow ska.

Sosnowiczanka, stypendystka naszego miasta, wywalczyła tytuł mistrzyni
Europy kobiet w wyścigu punktowym podczas rozgrywanych we francuskiej
Gwadelupie mistrzostw Starego Kontynentu w kolarstwie torowym.

W sobotę 18 października Czarni świętowali jubileusz 90-lecia. akademiczki z Wrocławia nie popsuły święta
sosnowieckiemu klubowi, ulegając 0:2 piłkarkom naszego klubu. Tydzień później nasz zespół w ostatnim meczu
rudny jesiennej pokonał na wyjeździe zespół z Piaseczna 4:0 i do rundy wiosennej przystąpi z czwartej pozycji.

W dniach 25-26 października w hali przy ul. Żeromskiego odbyły się zawody Pucharu Świata Juniorek w szabli.
Podczas zawodów w sali szermierczej, znajdującej się przy hali, odsłonięto tablicę upamiętniającą zmarłego
w kwietniu rafała Sznajdera. Ponadto jego imieniem nazwano sosnowiecką salę szermierczą.

Udany start kick-bokserów aKS
Niwka podczas rozegranych
w ożarowie Mazowieckim
Mistrzostw Polski Seniorów oraz
zawodów Pucharu Polski
Juniorów Kick light.

Eugenia Bujak do niedawna reprezentowała barwy GK
Zagłębie. Sosnowiczanka marzy o wyjeździe na olimpiadę
do Rio de Janeiro.

Brą zo wy me dal Mi strzostw Pol -
ski w kat.-84 kg se nior zdo był
Wi told Li sek. Sre bro za wo dów
Pu cha ru Pol ski w naj niż szej kat.-
57kg zdo był po bar dzo do brych
po je dyn kach Ka rol Wój cik, któ -
ry po raz pierw szy wy stą pił w tej
wa dze z li mi tem 48.5 kg, a brą -
zo wy me dal Agniesz ka Knop
w kat.- 55kg, prze gry wa jąc wal -
kę o fi nał z v -ce Mi strzy nią
Świa ta z Se mi ria dy Puł tusk. KP

17 par wzię ło udział w ko lej nej
edy cji tur nie ju o Pu char Wi ce -
mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie -
go, Ar ka diu sza Chę ciń skie go,
któ ry od był się 2 paź dzier ni ka w
klu bie Dor -Jan. – W tur nie ju
więk szość za wod ni ków to gra cze
pro fe sjo nal ni – mó wi Adam Bę -
dzie szak, pre zes TKKF Za gó -
rze. – Tym ra zem udział w tur nie -
ju wzię li Ma rek Wi tek, któ ry jest
mi strzem świa ta w te amach oraz
mistrz Eu ro py, czy li Ar tur Gu ła –
do da je. 

Pierw sze miej sce za ję li Zbi -
gniew Pa pier niak i Adam Ro bak.
Tuż za nim upla so wa li się Ma rek
Wi tek i Ar tur Gu ła. Trze cie miej -
sce przy pa dło w udzia le Grze go -
rzo wi Wo dec kie mu i Ro ma no wi
Gosz czo wi.

W li sto pa dzie mi ło śni cy bry dża
mo gą spo tkać się dwu krot nie.
Pierw szy raz, 6 li sto pa da, kie dy
zo sta nie ro ze gra na ko lej na edy cja
o Pu char Wi ce mar szał ka Wo je -
wódz twa Ślą skie go. Tra dy cyj nie
za wo dy roz pocz ną się w klu bie
Dor -Jan o   godz. 17.00. 

Dru gi tur niej w tym mie sią cu
od bę dzie się w Dniu Nie pod le -
gło ści, tj. 11 li sto pa da z oka zji 96.
rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło -
ści. Tur niej o pu char Pre zy den ta
Mia sta So snow ca roz pocz nie się
o godz. 9.00 w klu bie Dor -Jan.
Wię cej in for ma cji moż na uzy -
skać od Ada ma Bę dzie sza ka pod
nr tel. 501 454 825, któ ry tak że
za pra sza wszyst kich chęt nych na
na ukę bry dża lub pod szli fo wa nie
umie jęt no ści. SK

Triumf  trenera
W pierw szy week end paź dzier -
ni ka, w San do mie rzu od by ły
się XXIV Mi strzo stwa Pol ski
Pra cow ni ków Oświa ty w te ni sie
sto ło wym, pod czas któ rych na -
uczy ciel so sno wiec kie go Ze spo -
łu Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 9 – Ad rian Eliasz (na
zdjęciu) – zdo był in dy wi du al ne
wi ce mi strzo stwo w naj bar dziej
pre sti żo wej ka te go rii, czy li za -
wod ni ków zrze szo nych (z li cen -
cja mi PZTS). Or ga ni za to rem za -
wo dów był Zwią zek Na uczy -
ciel stwa Pol skie go. Ser decz nie
gra tu lu je my i ży czy my, aby in -
dy wi du al ny suk ces tre ne ra,
prze ro dził się w suk ce sy je go
uczniów! red
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Sala szermiercza z imieniem
mistrza

Ra fał Sznaj der zmarł na gle
w wie ku 41 lat pod czas za wo -
dów w Buł ga rii, na któ rych był
sę dzią. Trzy krot ny olim pij -
czyk, w ostat nich la tach był
sę dzią szer mier ki i dzia ła -
czem. Uro dzo ny w Bę dzi nie
Sznaj der przez wie le lat był
czo ło wym pol skim sza bli stą.
Czte ro krot nie był me da li stą
mi strzostw świa ta.

– W dniu, gdy do Pol ski do -
tar ła wia do mość, że Ra fał nie
ży je po my śle li śmy, że mu si my

go uho no ro wać. Od tąd każ dy
mło dy za wod nik, któ ry prze -
kro czy próg ha li Za głę bia, bę -
dzie wal czył tak że pod okiem
Ra fa ła – pod kre śla Be ata Rak,
pre zes Ślą skie go Związ ku
Szer mier cze go.

Nie ste ty tym ra zem pod czas
ju nior skich zma gań Pu cha ru
Świa ta na sze za wod nicz ki nie
ode gra ły zna czą cych ról. Naj -
lep sza z nich, Ka ro li na Cie ślar
by ła 34. Wy gra ła Ukra in ka
Iry na Shchu kla. Ka ro li na zna -

la zła się tak że w skła dzie re -
pre zen ta cji Pol ski w ry wa li za -
cji dru ży no wej. Bia ło -czer wo -
ne po bar dzo do brym po cząt ku
i wy gra nej w wy żej no to wa ny -
mi Włosz ka mi awansowały
do naj lep szej ósem ki tur nie ju.
Nie ste ty w ćwierć fi na le mu -
sia ły uznać wyż szość Mek sy -
ku i po za cię tym bo ju prze gra -
ły 44: 45. Osta tecz nie po po -
raż kach z Ro sją i Ja po nią
Pol ska za koń czy ła zma ga nia
na 8 miej scu. KP
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Magiczne wrota młodości zostały otwarte

Mauzoleum Dietlów 
na cmentarzu ewangelickim

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymaliśmy list od absolwentki ówczesnego żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu, Teresy
Kamieńskiej. Pani Teresa, na początku lat 50. ubiegłego wieku, uczyła się w sosnowieckim liceum.

SZa NoW Na re daK CJo!
Ob ser wu jąc ży cie mło dzie ży dzi -
siaj, pra gnę po dzie lić się wspo -
mnie nia mi nie tyl ko z mo imi ró -
wie śnicz ka mi uczęsz cza ją cy mi
w la tach 1950-54 do Żeń skie go
Li ceum im. E. Pla ter w So snow -
cu, ale rów nież opo wie dzieć
mło dzie ży dzi siej szej o tym, jak
wów czas wy glą da ła na sza na uka
i pro ble my wy cho waw cze.

Bę dę bar dzo wdzięcz na, je że -
li ten list uka że się na ła mach ga -
ze ty.

Kra ina pa mię ci na sze go ży cia
szcze gól ne miej sce, wy znacz nik
na szej mło do ści. Pra gnę wpro -
wa dzić wszyst kich na ścież ki tej
kra iny, gdy ob da rza no nas okre -
śle niem „Pla te ran ki”. Aby śmy
cho ciaż na chwi lę za po mnia ły
o tro skach dnia co dzien ne go
i przemijaniu cza su.

Gro no pe da go gicz ne, któ re
wów czas nas wpro wa dza ło
w świat na uki i przej ścia z okre -
su dzie ciń stwa do wie ku „pa nie -
nek”, jak się do nas zwra ca ła na -
sza woź na, Pa ni Sta sia – by ło cu -
dow ne. Za le ty na szych
Pe da go gów to: uczci wość w wy -
peł nia niu obo wiąz ków, od wa ga
cy wil na, umi ło wa nie ide ałów, lo -

jal ność, szla chet ność i od po wie -
dzial ność za na sze wy cho wa nie.
Wal czy ły o pry mat bla sku, a Pe -
da go dzy za ra ża li nas nie tyl ko
en tu zja zmem do wy kła da nych
przed mio tów, ale gło si li za sa dy
od po wie dzial no ści za na sze po -
stę po wa nie i nie prze kra cza nie
wolności"...

„Ła cin nicz ka” – prof. M.
Obor ska – ja ko wy cho waw czy ni
dba ła o to, jak je ste śmy ubra ne,
czy w mun dur kach szkol nych, tj.
gra na to wych far tusz kach z gra -
na to wo -bia ły mi koł nie rzy ka mi.
By ła dla nas „trud ną wy cho waw -
czy nią”, bo cią gle od nas wy ma -
ga ła re ali zo wa nia za sad do bre go
wy cho wa nia. Py ta ła: „Co ro bi cie
po go dzi nie dwu dzie stej?”. Bo
nie wol no sa me mu cho dzić
po mie ście.

O na sze do bre stop nie i po ko -
ny wa nie trud no ści w na uce „wal -
czy ła” z na mi prof. M. Za jącz -
kow ska, wy kła da ją ca ma te ma ty -
kę. Na każ dej lek cji w pierw szej
ko lej no ści by ły od py ty wa ne naj -
słab sze uczen ni ce, a gdy nie
umia ły po now nie roz wią zać za -
da nia, do sta wa ły nie do sta tecz ny,
po czym Pa ni po now nie tłu ma -
czy ła roz wią za nie pro ble mów,

któ re spra wia ły im trud no ści.
W kla sie na ko niec ro ku nie by -
ło no ty nie do sta tecz nej.

Z za jęć z fi zy ki pro wa dzo -
nych przez Pa nią B. Za wadz ką
oprócz bar dzo wni kli we go tłu -
ma cze nia lek cji, pa mię tam Jej ja -
sne spo koj ne oczy i ton Jej gło su
ła god ny „dziew czyn ki – tak się
nie wy pa da za cho wy wać”.

Ksiądz Oka mfer uczył nas re -
li gii. Głów ny na cisk kładł
na WIELKI SZACUNEK dla
BOGA, po ko rę w po stę po wa niu
wo bec osób bied nych, star szych
i ma łych dzie ci oraz prze strze ga -
nia za sad re li gij nych…

Wiel ki ślad w na szej psy chi -
ce zo sta wi ła prof. Wit ten berg,
uczą ca ła ci ny. Re cy to wa ły śmy
po ła ci nie frag men ty wy po wie -
dzi wiel kich przy wód ców.
Do dziś pa mię tam „Quo usque
tan dem abu te re Ca ty li na ...”. To
ona pro wa dzi ła w szko le te atr,
gdzie wy sta wia ły śmy we frag -
men tach „Dzia dy”, „Pa na Ta de -
usza” i po ezję Nor wi da. Wzbo -
ga ca ły śmy pie śnia mi o cha rak te -
rze pa trio tycz nym wszyst kie
aka de mie. Dba ła o to prof. S.
Go lan ko wa, a tań ców lu do wych
uczy ła nas Pa ni od wf -u, prof.
Hart ma no wa.

W pa mię ci na szej za pi sa li się
pro fe so ro wie: mał żeń stwo Mar -
cin kow skich, prof. Cho rzew ska,
prof. Łu ko wicz, prof. Kruczyńska,
prof. Kla ine r, i wie le in nych. Nasz
spa cer przez ży cie dy li żan sem
cza su jest ogra ni czo ny. Ale jesz -
cze mu szę wy mie nić jed no na zwi -
sko – prof. Stech ma no wa, któ ra
uczy ła nas ję zy ka ro syj skie go.

Roz po czy na ła na ukę wier szy -
kiem, któ ry re cy to wa ły śmy
„Pticz ka igra jet, pticz ka le ta jet,
pticz ka pa jot”, a po tem czy ta ły -
śmy po ezję Pusz ki na, Ler mon to -
wa i po rów ny wa ły śmy z po ezją
Wiel kich Na szych Mi strzów.

Ży cie pły nie wart kim stru -
mie niem, a ja chcia łam po ka zać
bo gac two moż li wo ści na szych
Pe da go gów, nie tyl ko ja ko wy -
kła dow ców przed mio tów.

Do ra sta nie to otwie ra nie ma -
gicz nych drzwi i po czą tek wie lu
nie koń czą cych się po dró ży z mu -
zy ką, tań cem, li te ra tu rą i śpie -
wem i... uśmie chem.

Wspo mi na jąc czas na uki,
po zwo lę so bie włą czyć jed ną
cu dow ną na ukę, któ rą otrzy ma -
ły śmy wszyst kie od na szej star -
szej o rok ko le żan ki Ja dzi Skó -
ry.

Był po ran ny apel, na któ rym
Pa ni Dy rek tor oznaj mi ła nam
o de cy zji pod ję tej i wy rzu ce niem
ze szko ły jed nej z młod szych ko -
le ża nek za to, że w ro gu afi sza
o te ma ty ce PRL-owskiej na ry so -
wa ła ma ły kwia tu szek. I wów -
czas Ja dzia wsta ła i po wie dzia ła
„To jest na sza wi na, bo nie wy -
cho wa ły śmy Jej”... I tym spo so -
bem oca li ła ko le żan kę.

Dzi siaj do ko nu je się „ko lej ny
ob rót na spi ra li cza su”, ale wspo -
mnie nia oca la ły.

Ma jąc świa do mość osa mot -
nie nia isto ty ludz kiej w rze czy wi -
sto ści ota cza ją ce go nas świa ta, je -
stem szczę śli wa, że na py ta nie „co
nam zo sta ło z tam tych lat?”, od -
po wia dam: wspo mnie nie o na -
szych cu dow nych Pe da go gach.
Po zwa lam so bie za łą czyć zdję cie
z tań ca po lo ne za z wie czo ru Mic -
kie wi czow skie go.

Po zo sta ję z wy ra za mi sza cun -
ku dla Sza now nej Pa ni Re dak tor
i ca łe go ze spo łu Re dak cji,

Te re sa Ka mień ska. 
Pia nist ka, wy kła dow ca For te -

pia nu w Aka de mii Mu zycz nej
w Ka to wi cach, obec nie na eme -
ry tu rze.

So sno wiec, 13 X 2014 r.

Ar tur Pta siń ski

    Na le ż  y do naj bar dziej in te re su ją cych
za byt ków ze spo łu cmen ta rzy czte -
rech wy znań na Po go ni. Wznie sio ne
zo sta ło w ro ku 1912 ja ko miej sce
wiecz ne go spo czyn ku za słu żo nej dla
na sze go mia sta ro dzi ny Die tlów. Au -
to rem pro jek tu jest zna ny za głę biow -
ski ar chi tekt Jó zef Po mian -Po mia -
now ski, któ ry stwo rzył dzie ło na wią -
zu ją ce swą bry łą do an tycz nych,
rzym skich gro bow ców. Wnę trze ro -
tun dy po dzie lo ne jest na dwa po zio -
my. Część gór na peł ni obec nie ro lę
ka pli cy cmen tar nej.

Część dol ną sta no wi kryp ta,
w któ rej cen trum znaj du ją się po -
chów ki Hen ry ka i Kla ry Dietlów.
Usytuowano tu taj rów nież dwa dzie -
ścia dwie ni sze gro bo we. W dwóch
z nich po cho wa no bra ta Kla ry Die tel,

Ri char da Ja co ba wraz z mał żon ką
He le ną z do mu Schro ter. We wnątrz
gro bow ca znaj dzie my rów nież po -
pier sie Hen ry ka Die tla. Uwa gę zwra -
ca... brak no sa, któ ry zo stał utrą co ny
pod czas pe ne tro wa nia gro bow ca
przez żoł nie rza Ar mii Czer wo nej.

Za by tek ten, po dob nie jak i ca ły
cmen tarz, jest nie zwy kle cen ną pa -
miąt ką z cza sów, pro spe ri ty wie lo -
kul tu ro we go So snow ca. Z cza sów
gdy na rzecz ro dzą ce go się mia sta
wspól nie pra co wa li katolicy, Ży dzi,
ewangelicy i prawosławni. Wszyst -
kich po łą czył skra wek zie mi przy uli -
cy Smut nej.

Mau zo leum jest udo stęp nia ne do -
rocz nie 1 i 2 li sto pa da oraz w in nych
ter mi nach po wcze śniej szym uzgod -
nie niu z administracją Cmen ta rza
Ewan ge lic kie go – ul. Smut na 6, tel.
(32) 291 04 41 lub 501 423 100. 

Ar tur Pta siń ski

Nie sposób przejść obo jęt nie obok tej
nie po spo li tej bu dow li znaj du ją cej się
w Za gó rzu przy uli cy ks. Po pie łusz ki 30.
Da ta wznie sie nia dwor ku po zo sta je ta -
jem ni cą, ale moż na umiej sco wić ją
w dru giej po ło wie XIX stu le cia. Mo że
jest to rok 1876,  jak po da ją nie któ rzy
ba da cze?

Od sa me go po cząt ku swo je go ist nie -
nia dwo rek zwią za ny był z ro dem Wrzo -
sków. Ro dzi na ta cie szy ła się wśród
miesz kań ców Za gó rza du żym sza cun -
kiem i do brze zna na by ła z po sta wy głę -
bo ko pa trio tycz nej.

Owo od da nie spra wie na ro do wej
spra wi ło, że już w paź dzier ni ku 1914 ro -
ku w dwor ku zna leź li za kwa te ro wa nie

żoł nie rze oraz ku rier ki Le gio nów Pol -
skich.

Tak oto tam te cza sy wspo mi na jed -
na z nich M. Rych te rów na:

„Ko rzy sta li śmy z go ści ny pa na Wrzo -
ska i ko rzy sta li śmy w peł ni. Od dział roz -
lo ko wał się tu ca ły. „Gór kę” zaj mo wa li
ofi ce ro wie, pra wą część par te ru sta no wi -
ła kan ce la ria (wie czo rem zmie nia ją ca
się w kwa te rę kil ku nie wiast) oraz po -
cze kal nie; za bu do wa nia w po dwó rzu
sta ły się ko sza ra mi dla żoł nie rzy, w staj -
ni na wet sta ły na sze ko nie. (...)

Za pa dła też wkrót ce de cy zja, aby ofi -
ce ro wie prze nie śli się do pa ła cu ja kie goś
nie miec kie go ba ro na. Tam tak że udać
się mie li żoł nie rze wraz z koń mi. Głów -
na zaś kwa te ra nie wie ścia zo gni sko wać
się mia ła w gór nych 2-ch po ko jach

dwor ku p. Wrzo ska. Te goż wie czo ra od -
by ła się na sza prze pro wadz ka do by łej
ofi cer skiej kwa te ry, a ofi ce ro wie po wę -
dro wa li do pa ła cu. Kan ce la ria po zo sta ła
na ra zie na miej scu, a ja dal nia by ła te raz
wspól na. Po za głów ną kwa te rą po zo sta -
ły jesz cze czyn ne „fol war ki”, tj. po ko je
w ochron ce i w do mu pp. Ga dom skich”.
Do wód cą oddziału wy wia dow cze go ku -
rie rek by ła Alek san dra Szcze biń -
ska – dru ga żo na Jó ze fa Pił sud skie go.
Przy szły Mar sza łek nie jed no krot nie by -
wał w dwor ku Wrzo sków, wi zy tu jąc
pod le głych sobie le gio ni stów. Jed ną z ta -
kich wi zyt tak wspo mi na pani Rych te -
rów na:

„Tu w Za gó rzu na od pra wie Ko men -
dant ob rzu ciw szy szyb kim spoj rze niem
wy pro sto wa ny służ bo wo sze reg ofi cer ski,
zwró cił się w stro nę swo ich „cy wil nych
żoł nie rzy” i ze środ ko wu jąc w so bie
wszyst kie na sze spoj rze nia, po wie dział
gło sem, się ga ją cym głę bin du szy: „Dzię -
ku ję oby wa tel kom za służ bę!” – w tym
mo men cie zda wa ło się, że czas za trzy -
mał się na chwi lę”. 

Z le ci wym dwor kiem zwią za na jest
rów nież in na wy bit na oso bi stość. Jest
nią uro dzo ny w Za gó rzu w 1875 ro ku
pro fe sor Adam Wrzo sek – le karz, pa to -
log, an tro po log, hi sto ryk me dy cy ny, za -
ło ży ciel Pol skie go To wa rzy stwa An tro -
po lo gicz ne go i To wa rzy stwa Hi sto rii
Me dy cy ny, le karz Po wsta nia War szaw -
skie go oraz pierw szy dzie kan Wy dzia łu
Le kar skie go Uni wer sy te tu Po znań skie -
go. Po stać ta, dość do brze zna na Wiel -
ko po la nom, w Za głę biu cze ka na upa -
mięt nie nie.

Obec nie dwo rek sta no wi wła sność
pry wat ną i nie jest udo stęp nio ny
do zwie dza nia.

Ar tur Pta siń ski

Dawny dworek Wrzosków
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Leokadia i Stanisław Balińscy, Wanda i Jerzy Będkowscy,
Zdzisława i Roman Birletowie, Krystyna i Eugeniusz

Browarnikowie, Mirosława i Edmund Celochowie,
Genowefa i Józef Cembrzyńscy, Renata i Michał

Dobrzańscy, Pelagia i Adam Dudkowie, Maria i Zdzisław
Dzierzkowscy, Teresa i Wiesław Gołębscy, Alicja i Zdzisław

Gruchałowie, Małgorzata i Aleksander Haładusowie,
Anna i Janusz Horoniowie, Janina i Andrzej Iwanowie,

Alicja i Jerzy Janikowie.

Wacława i Stefan Klinowie, Wanda i Józef Kołtońscy, Teresa
i Benedykt Kosałkowie, Wanda i Maksymilian Kurzakowie,
Zofia i Wacław Kwapiszowie, Józef i Eleonora Łuszczowie,
Krystyna i Zbigniew Maciejewscy, Jarosława i Stanisław
Madejowie, Eżbieta i Józef Majowie, Krystyna i Stefan
Nowakowie, Grażyna i Jacenty Pietrasowie, Jadwiga

i Stanisław Pisiałkowie, Anna i Kazimierz Przybycieniowie,
Franciszka i Jan Rakoccy, Danuta i Jan Kuśpielowie.

Krystyna i Ryszard Sternalowie, Czesława i Zdzisław
Tarneccy, Jadwiga i Stanisław Tokarczykowie, Danuta

i Julian Wieczorkowie, Elżbieta i Adam Wilczyńscy, Janina
i Władysław Wojtalowie, Helena i Marian Wojtaszczykowie,
Zofia i Gustaw Żakowie, Janina i Józef Chwastkowie, Zofia

i Tadeusz Cupiałowie, Władysława i Stefan Czarneccy,
Aleksandra i Mieczysław Doktórowie, Danuta i Jerzy

Dziurowie, Barbara i Józef Filipowscy.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
Halina i Euzebiusz Cebowie, Aleksandra i Błażej Małysiakowie,

Władysława i Stanisław Królikowscy, Jadwiga i Ignacy
Bijałdowie, Janina i Florian Włoskowie, Maria i Tadeusz

Kaweccy, Marianna i Leon Białczakowie, Donata i Leszek
Bromboszczowie, Halina i Tadeusz Pałaszowie,

Marianna i Ryszard Kubiczkowie, Genowefa i Tadeusz
Gradowie, Bronisława i Antoni Czyżowie, Helena i Ksawery

Gorgoniowie, Stanisława i Julian Pakaszewscy, Janina i Adolf
Synowcowie, Alina i Waldemar Muzykowie.

100 LATKOWIE
22 września swoje 100. urodziny obchodziła Pani
Józefa Świderek. Jubilatka pochodzi
zmiejscowości Henryków, ale od 1979 roku
mieszka w Sosnowcu. W 1942 r. zawarła związek
małżeński. Wraz zmężem – Panem
Stanisławem – prowadziła gospodarstwo rolne
w Lubochni, wwojewództwie łódzkim. Pani
Józefa ma jedną córkę. Jest również szczęśliwą
babcią dla dwójki wnuków oraz trzech
prawnuków. W imieniu władz samorządowych,
dyplom oraz nagrodę dla Jubilatki wręczył
zastępca prezydenta miasta, Zbigniew Szaleniec. 

W dniu 10 października odbyła się uroczystość
wręczenia nagrody oraz dyplomu z okazji 100.
rocznicy urodzin Pani Marianny Mastyny.
Życzenia Jubilatce złożył osobiście zastępca
prezydenta miasta, Zbigniew Szaleniec. Pani
Marianna do Sosnowca przyjechała w 1916
roku. Miała trójkę rodzeństwa – siostrę
i dwóch braci, lecz wszyscy już zmarli. Mąż
Pani Marianny pracował w hucie bankowej
wDąbrowie Górniczej, a ona sama pracowała
jedynie dorywczo, gdyż zajmowała się domem
i czterema synami. 

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

Wszystkiego najlepszego 
szanownym Jubilatom 

życzy Redakcja

12 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: prezydent miasta Sosnowca, Kazimierz Górski, zastępca prezydenta miasta,
Zbigniew Szaleniec, kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz. 
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co? gdzie? kiedy?

Po zio mo: 1 – bu so la, 5 – ro wer dla za ko cha nych, 8 – sio stra
Bal la dy ny, 9 – onet lub in te ria, 10 – dra pież nik z rodz. ko -
tów, 11 – ostat nia li te ra grec kie go al fa be tu, 12 – au tor po -
wie ści sen sa cyj nych, 14 – ma szy na do ubi ja nia śnie -
gu, 16 – spra wie dli wa ciecz, 17 – an giel ski fi zyk, twór ca za -
sad dy na mi ki, 19 – ja poń ska wal ka wręcz, 21 – gó ry w Ame -
ry ce Pd., 22 – sieć ho te li, 25 – „wie lo let ni układ sta nów po -
go dy”, 28 – przy ja ciel Ara mi sa i Ato sa, 29 – po kaz, 30 – je śli
na coś się zde cy du je my, mó wi my, że za pa dła, 32 – zwi nię ty
bisz kopt, 34 – wy spa na M. Śród ziem nym, 35 – in -
truz, 36 – jej od mia ną jest „jaś”, 37 – je dzon ko dla ko -
nia, 38 – osło na lam py, 39 – imię Aw dje je wa.

Pio no wo: 1 – wy do by wa ne bo gac two, 2 – mu śli no wy wo -
rek do prze sie wa nia mą ki, 3 – na wet on z próż ne go nie na -
le je, 4 – uni form słu żą ce go, 5 – po ra sta brze gi je zio -
ra, 6 – jed no z ra mion wpa da ją cej do mo rza Wi sły, 7 – daw -
na broń pal na, 13 – bu dow la przy ko ście le, 15 – trzeź wo pa -
trzy na świat, 18 – coś wstręt ne go!, 20 – po wia do mie nie
o prze sył ce, 23 – spor to wy przy rząd dla dzie ci lub... bok se -
rów, 24 – wy pra wa, wy pad, 26 – cią gnik, 27 – mat ka mę -
ża, 28 – skrót pod pi su, 31 – przy wi dze nie, 33 – ar kan. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 9/2014: DANIELLE STEEL – PODARUNEK
Na gro dy otrzy mu ją: Magdalena Kardas, Anna Piskorczyk, Anna Swoboda z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Katarzyna Michalak

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik  Praw
Konsumentów 
(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 02 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
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

KUPON
krzyżówka nr  10

✂

Opo wieść o si le ma rzeń i o do mu, któ ry jest w nas.
Trze ba go tyl ko od na leźć.
„Przy stań Ju lii” to ostat nia część try lo gii z „se rii
kwia to wej” au tor ki Ka ta rzy ny Mi cha lik. Po przed nie
dwie czę ści to „Ogród Ka mi li” i „Za ci sze Go si”. 

Prze wrot ny los po łą czył trzy ko bie ty miesz ka ją ce
przy ulicz ce Le śnych Dzwon ków. Szczę ście ma jed -
nak to do sie bie, że nie trwa dłu go, a przy szłość skry -
wa wie le nie spo dzia nek… Ju lia po sta no wi ła za cząć
wszyst ko od no wa. Spa ko wa ła do ro bek ca łe go ży cia
i ru szy ła przed sie bie, by le da lej od roz cza ro wań

i zdra dy. Czu ła, że ma ły do mek w Biesz cza -
dach był by dla niej ide al ną oa zą, ale nie wie -
dzia ła jed nak, co ją cze ka na koń cu dro gi.
Trzy przy ja ciół ki – Go sia, Ka mi la i Ju -
lia – mu szą zmie rzyć się z mrocz ną ta jem -
ni cą, przez któ rą już utra ci ły naj bliż szą im
oso bę. Czy jest na dzie ja, że dla bo ha te rek
znów za świe ci słoń ce? Czy od naj dą bez -
piecz ną przy stań? I czy los oka że się wresz -
cie ła skaw szy? 

Książ ka jest już w sprze da ży.

Kamil Janicki
„Damy złotego wieku” (Wyd. ZNAK)

Czy to one stwo rzy ły po tę gę Pol ski? 
Au tor be st sel le ro wych „Pierw szych Dam II Rzecz -
po spo li tej” i „Upa dłych Dam II Rzecz po spo li tej”
pre zen tu je świat dwor skich in tryg, po li tycz nych roz -
gry wek, wiel kich am bi cji i nie po ha mo wa nych na -
mięt no ści… „Da my zło te go wie ku” to praw dzi we
hi sto rie ko biet ży ją cych w epo ce naj więk szej po tę gi
na sze go pań stwa. Z jed nej stro ny mia ły ży cie, o któ -
rym pew nie każ da współ cze sna ko bie ta ma rzy.

Opły wa ły w luk su sach, a na każ de swe za -
wo ła nie mia ły set ki dwo rzan i słu żą cych.
Ota cza ła je jed nak sieć in tryg i spi sków. Ży -
ły w świe cie cał kiem zdo mi no wa nym przez
męż czyzn. „Da my zło te go wie ku” nie po -
zwo li ły jed nak, by za mknię to je w zło tej
klat ce i po sta no wi ły wziąć spra wy w swo je
rę ce. 

Pre mie ra książ ki 6 li sto pa da. 

Katarzyna Michalak
„Przystań Julii” (Wyd. ZNAK)

Emo cjo nu ją ca bio gra fia, wcią ga ją ca ni czym po -
wie ści sa me go mi strza. 
Ma rio Ver gas Llo sa – uro dzo ny w 1936 ro ku w Pe -
ru. Wie lo krot nie jed nak zmie niał miej sce za miesz -
ka nia. Bo li wia, Li ma, Pa ryż, Lon dyn to nie je dy ne
miej sca, w któ rych miał oka zje żyć. Już w mło do -
ści za czął swo ją przy go dę z pi sa niem od opo wia -
dań oraz po ezji. Za mi ło wa nie Ma rio do li te ra tu ry
nie po do ba ło się jed nak je go oj cu, któ ry po sta no -
wił wy słać go do szko ły dla ka de tów, aby po bu dzić
w nim mę skość. Pa sja do li te ra tu ry jed nak zwy cię -
ży ła. Na pi sał kil ka na ście po wie ści, któ re prze tłu -
ma czo no póź niej na kil ka dzie siąt ję zy ków. W 2010

ro ku zo stał na gro dzo ny li te rac ka na gro dą
No bla. 

To masz Pin del stwo rzył do sko na ły por -
tret nie tyl ko wy bit ne go pi sa rza, ale też oj ca,
mę ża, a na wet skan da li sty. Uda ło mu się od -
kryć wie le fak tów z je go ży cia, któ rych do -
tych czas nie ujaw nio no. Do tarł nie tyl ko
do sa me go pi sa rza, ale tak że do je go ro dzi -
ny, przy ja ciół i… wro gów. Ta bio gra fia to
praw dzi wy zbiór fak tów z ży cia pi sa rza, na -
wet tych naj bar dziej pry wat nych i kon tro -
wer syj nych. 

Pre mie ra książ ki 6 li sto pa da. 

Tomasz Pindel
„Mario Vargas Llosa. Biografia”(Wyd. ZNAK)

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 20 listopada pod adres redakcji: 41-200
Sosnowiec, ul. 3 Maja 11. 

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

3.11 godz. 18.00 Sa la kon fe ren cyj na
Bi blio te ki Głów nej, ul. Ko ściel na 11:
Spo tka nie Dys ku syj ne go Klu bu Książ ki
5 – 7.11 Expo Si le sia: HAP
EXPO 2014 – VI Tar gi Hy drau li ki, Au -
to ma ty ki i Pneu ma ty ki 
6 – 8.11 Uni wer sy tet Ślą ski – Wy dział
Na uk o Zie mi: Mię dzy na ro do wa Wy -
sta wa i Gieł da Mi ne ra łów, Skał i Ska -
mie nia ło ści
7.11 godz. 16.00 CIM (Pa tel nia): Wer -
ni saż wystawy uczestników Pra cow ni
Ma lar stwa SCS ZS
7.11 godz. 19.00 Sa la Kon cer to wa, ul.
Wa wel 2: Fe sti wal Ars Ca me ra -
lis – Kon cert Fa to uma ty Dia wa ry 
8.11 godz. 10.00 Par king RPWiK, ul.
Ostro gór ska 43: Dzień Otwar ty Re jo -
no we go Przed się bior stwa Wo do cią gów
i Ka na li za cji
8.11 godz. 11.00 CIM: „Świat na Pa tel -
ni” – So sno wiec – Wier szy na, wy pra wa
do za głę biow skiej wsi na Sy be rii
8.11 godz. 16.00 Sta dion Lu do wy: Za -
głę bie So sno wiec – Ko twi ca Ko ło brzeg
11.11 godz. 11.00 So sno wiec – My sło -
wi ce – Ja worz no: VI Rajd Nie pod le gło -
ści
14.11 godz. 17.00 Sa la Kon cer to wa:
So sno wiec kie Cen trum Or ga ni za cji
Po za rzą do wych – So sno wiec ka Ga la
Lau re atów NGO 
14.11 godz. 18.00 Za mek Sie lec ki:
Kon cert pt. „Śla da mi Asto ra Piaz zol li”
Kwar tet „Fo ur mat Ga briel”
15 – 16.11 Expo Si le sia: Fe sti wal Fry -
zjer ski, Fe sti wal Ko sme tycz ny 2014
17.11 KANA: Wy sta wa Fo to gra ficz -
na Nie for mal nej Gru py 4PHOTO „110

So sno wi czan na 110-lecie So snow ca”
17.11 godz. 19.00 Sa la Kon cer to wa: In -
au gu ra cja – Gor czyc ki Fe sti wal – The
King’s Sin gers 
18.11 godz. 17.00 Za mek Sie lec ki: wy -
kład pt. „Na po cząt ku by ła idea…” (cz.
I) – Roz wa ża nia o ar chi tek tu rze
18.11 godz. 18.00 Bi blio te ka Głów na,
ul. Ko ściel na 11: Wer ni saż wy sta -
wy – So sno wiec w Unii Eu ro pej skiej 
19 – 21.11 Za mek Sie lec ki: VI Kon -
fron ta cje Fil mo wo – Pla stycz ne, Ino 
i Sztu ka Skan dy naw ska od XIX/XX
wie ku do współ cze sno ści
20.11 godz. 17.30 Miej ski Klub Macz -
ki: Spo tka nie autorskie z Ar tu rem An -
dru sem
20.11 godz. 18.00 Bi blio te ka Głów na:
Spo tka nie autorskie z Jac kiem Cy ga -
nem
21.11 godz. 18.00 Te atr Za głę bia: Pre -
mie ra spek ta klu „WIJ”
22.11 godz. 19.00 Ener ge tycz ne Cen -
trum Kul tu ry: Ani ta Lip nic ka Trio Ve -
na Amo ris 
24.11 godz. 18.00 Bi blio te ka Głów na:
Spo tka nie autorskie z An drze jem Sta -
siu kiem
26.11 godz. 19.00 Sa la Kon cer to wa:
Kon cert Krag ge rud & Au kso
27.11 godz. 17.00 Sa la Kon cer to wa:
Kon cert z oka zji 200. rocz ni cy urodzin
Oska ra Kol ber ga
28.11 godz. 19.00 Sa la Kon cer to wa:
Spek takl mu zycz no – ba le to wy „La etus
No do”
29.11 godz. 16.00 Sta dion Lu do wy:
Za głę bie So sno wiec – Le gio no via Le -
gio no wo
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HO RO SKOP

SKORPION (23.10. – 21.11.) – Cze -
ka ją Cię zmia ny w pra cy. Wy ko rzy -
staj więc ostat nie chwi le
przed awan sem na po sze rze nie
swo ich kom pe ten cji. Kurs an giel -
skie go z pew no ścią przy da się
na wy jaz dach służ bo wych. Pod ko -
niec mie sią ca spo dzie waj się daw -
no nie wi dzia nej ro dzi ny. 
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Po ra
wy ko rzy stać za le gły urlop. Li sto pad
to ostat ni mo ment na już od daw -
na pla no wa ną wy ciecz kę za gra nicz -
ną. Za bierz ze so bą swo ją dru gą po -
ło wę. Wspól ny wy jazd z pew no ścią
po pra wi wa sze re la cje, któ re ostat -
nio nie by ły naj lep sze. 
KOZIOROŻEC
(21.12. – 20.01.) – Naj wyż szy czas
za dbać o zdro wie! Nie lek ce waż
żad nych ob ja wów, bo mo gą być
ozna ką po waż nej cho ro by. Mie siąc
sprzy ja za ła twia niu za le głych spraw
fi nan so wych. Le piej spła cić wszyst -
kie dłu gi jesz cze w tym ro ku.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Je sien -
na au ra szcze gól nie sprzy ja sa mot -
nym wod ni kom. Desz czo wy wie -
czór spę dzo ny w mi łej ka wiar ni
mo że prze ro dzić się w uda ną rand -
kę. Nie po zwól, aby szan sa prze szła
obok Cie bie. Szczę ście bę dzie Ci też
sprzy jać w lo te riach. 
RYBY (21.02. – 20.03.) – Cią gła mo -
no to nia w pra cy spra wi, że za -
czniesz szu kać no we go za ję cia. Tym
ra zem po sta no wisz szu kać pra cy,
od po wia da ją cej swo im za in te re so -
wa niom. Dłu gie je sien ne wie czo ry
naj le piej jest spę dzać z uko cha ną
oso ba. Kup więc ulu bio ne wi no,
wy po życz do bre fil my i ciesz się
chwi lą. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Sa mot ne
ba ra ny cze ka ją no we zna jo mo ści.
Przy od po wied nim za an ga żo wa -
niu, ma ją szan sę prze ro dzić się
w coś wię cej. Nie lek ce waż więc
zna ków od ko le żan ki z pra cy, lecz
umów się na rand kę. W tym mie sią -
cu war to też szcze gól nie za dbać
o zdro wie. 
BYK (20.04. – 20.05.) – Po ra wyjść
z kło po tów fi nan so wych. Naj lep -
szym na to spo so bem bę dzie po -
szu ka nie do dat ko we go za ję cia. Je -
śli za bie rzesz się za swo je fi nan se
już te raz, w przy szłym ro ku bę -
dziesz so bie mógł po zwo lić na wet
na luk su so we wa ka cje. 
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Cze ka
Cię dłuż sza roz łą ka z uko cha ną oso -
bą. Nie przej muj się jed nak, bo wa -
sze uczu cie prze trwa te cięż kie
chwi le. Za miast się za mar twiać, daj
się na mó wić zna jo mym na wspól ny
wy pad. Ostat nio du żo pra co wa łeś,
więc na le ży Ci się kil ka dni re lak su.
RAK (22.06. – 22.07.) – Po sta no wisz
w koń cu coś zmie nić w swo im ży -
ciu. Za cznij od oto cze nia. Kie dy
ostat nio ro bi łeś re mont? Za dbaj
rów nież o swo je ser ce. Nie prze kła -
daj w nie skoń czo ność wi zy ty u kar -
dio lo ga, bo nie wyj dzie Ci to na do -
bre.
LEW (23.07. – 22.08.) – Li sto pad bę -
dzie dla Cie bie cięż kim mie sią cem.
Na tłok obo wiąz ków spra wi, że
kom plet nie prze sta niesz dbać
o sie bie. Kie dy ostat ni raz by łaś
u fry zje ra? Uwa żaj na no wych zna -
jo mych, bo mo gą oka zać się fał szy -
wi.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Cze ka Cię
awans, a wraz z nim na tłok obo -
wiąz ków. Pie nią dze jed nak to nie
wszyst ko. Nie za po mnij jed nak
w tym wszyst kim, że ro dzi na jest
naj waż niej sza. Je śli chcesz schud -
nąć do syl we stra, to po ra w koń cu
wziąć się za sie bie. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Po ra zna -
leźć so bie no we za ję cie. Za do dat -
ko wo za ro bio ne pie nią dze, chęt nie
za pro sisz uko cha ną na bal syl we -
stro wy. Sa mot ne wa gi po win ny na -
to miast czę ściej wy cho dzić z do mu.
Cią głe sie dze nie przed te le wi zo rem
nie po mo że Ci w zna le zie niu wiel -
kiej mi ło ści. red
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04 Wt godz. 10: 00 Ania z Zie lo ne go Wzgó rza/Lu cy Maud
Mont go me ry
07 Pt godz. 09: 00 i 11: 00 Gał ga niarz i Pa ty czek/Ro bert Do -
ro sław ski
(Go ścin nie Te atr im. A. Mic kie wi cza z Czę sto cho wy)
08 Sb godz. 18.00 Koń, ko bie ta i ka na rek / To masz Śpie wak
09 Nd godz. 18: 00 Pry wat na kli ni ka/ J. Chap man, D. Fre -
eman
12 Śr godz. 10: 00 Ania z Zie lo ne go Wzgó rza/Lu cy Maud
Mont go me ry
15 Sb godz. 18: 00 Sztu ka ko cha nia/Zbi gniew Ksią żek
16 Nd godz. 18: 00 Bo bi czek / Ha noch Le vin
21 Pt godz. 19: 00 Wij. Ukra iń ski hor ror / M. Go gol, Ł. Kos
PREMIERA

22 Sb godz. 18: 00 Wij. Ukra iń ski hor ror / M. Go gol, Ł. Kos
23 Nd godz. 18: 00 Eu ge niusz Bo do – Czy mnie ktoś wo ła?
25 Wt godz. 10: 00 Kró lew na Śnież ka/ wg. ba śni bra ci
Grimm
26 Śr godz. 10: 00 Naj mniej szy bal świa ta / Ma li na
Prze ślu ga
27 Czw godz. 09: 00 Ania z Zie lo ne go Wzgó rza/Lu cy Maud
Mont go me ry
godz. 19: 00 Eu ge niusz Bo do – Czy mnie ktoś wo ła?
28 Pt godz. 12: 00 Czer wo ne Za głę bie /Ja ro sław Ja ku bow ski
godz. 19: 00 Czer wo ne Za głę bie /Ja ro sław Ja ku bow ski
29 Sb godz. 16: 30 i 19: 00 Tan go FM
(Go ścin nie Te atr im. A. Mic kie wi cza z Czę sto cho wy)
30 Nd godz. 18: 00 Wij. Ukra iń ski hor ror / M. Go gol, Ł. Kos

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) i
podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej
kwoty 2 zł.

dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
•1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta
i kanarek” w dniu 8.11.2014r. (sobota), godz. 18.00

•1 podwójne zaproszenie na spektakl „Eugeniusz Bodo – Czy
mnie ktoś woła?” w dniu 23.11.2014r. (niedziela), godz. 18.00

•1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone Zagłębie”
w dniu 28.11.2014r. (piątek), godz. 19.00

Kon cert Edy ty Bar to sie wicz od bę dzie się 24 li -
sto pa da w Ka to wic kim Cen trum Kul tu ry. Ar -
tyst ka w ra mach tra sy kon cer to wej „Lo ve &
mo re” pro mo wać bę dzie swo ją naj now szą pły -
tę, któ ra po ja wi ła się w sprze da ży je sie nią te go
ro ku. Dwu pły to wy al bum „Lo ve & mo re” skła -
da się z re edy cji pły ty „Lo ve” oraz krąż ka,
na któ rym znaj du ją się ta kie utwo ry jak: „Opo -
wieść”, „Po myśl o mnie” czy „Nie win ność”,

a tak że nie zna ne, nie pu bli ko wa ne ni gdy do tąd
ma te ria ły. Ca łość pro mo wa na jest no wym sin -
glem – „Nie za bi jaj mi ło ści”. Edy ta Bar to sie -
wicz swo ją dzia łal ność ar ty stycz ną roz po czę ła
już w dru giej po ło wie lat 80. Wy da ła sześć al -
bu mów so lo wych. W ostat nich la tach ogra ni -
czy ła swo ją dzia łal ność ar ty stycz ną do nie licz -
nych wy stę pów. W 2010 ro ku, ku ra do ści swo -
ich fa nów, za pre zen to wa ła no wy re per tu ar
i za po wie dzia ła pre mie rę ko lej nej pły ty. Pod -
czas tra sy „Lo ve and mo re” ja ko sup port wy -
stą pi Le si, czy li Pa weł Le szo ski – kom po zy tor,
wo ka li sta, gi ta rzy sta, pro du cent mu zycz ny i au -
tor tek stów.

Bi le ty: przed sprze daż – I kat. 109 zł, II kat.
99 zł, a dniu w dniu kon cer tu – I kat. 119 zł, II
kat. 109 zł. Koncert rozpocznie się o godz.
19.00. red

Te atr im. A. Mic kie wi cza z Czę sto -
cho wy wy stą pi go ścin nie 29 li sto pa da
na de skach so sno wiec kie go Te atru
Za głę bia. Ak to rzy za pre zen tu ją spek -
takl mu zycz ny „Tan go FM”, w któ -
rym głów ną ro lę gra ją pol skie tan ga.
Wa chlarz re per tu aro wy jest na praw dę
bo ga ty. Usły szeć bę dzie moż na mię -
dzy in ny mi: „Nie ko chać w ta ką noc
to grzech”, „To ostat nia nie dzie la”,
„Szko da two ich łez”, ale rów nież bar -
dziej współ cze sne utwo ry, ta kie jak:
„Tan go tri ste”, „Je śli ze chcesz odejść”
czy „Słod kie tan go re tro”. W ob sa dzie
spek ta klu zo ba czy my: Ada ma Hu ty -
rę, Pio tra Ma cha li cę, Ma cie ja Pół to ra -
ka, In gę Pil chow ską oraz ze spół mu -
zycz ny w skła dzie: Mi chał Ro -
rat – pia no, Arek Kru pa – skrzyp ce,
Mar cin Lamch – kon tra bas, Se ba stian
Ru ciń ski – gi ta ra. Spek ta kle od bę dą
się o godz. 16.30 i 19.00. Ce na bi le -
tów: 40 zł (par ter), 30 zł (bal kon). red

Ser decz nie za pra sza my
do so sno wiec kie go Te -
atru Za głę bia na spek -
takl „Wij. Ukra iń ski hor -
ror”. Jest to opo wieść
o trzech se mi na rzy stach,
któ rzy wy ru sza ją na wa -
ka cje. Z po cząt ku nic nie
za po wia da gro zy i wy -
da rzeń mro żą cych krew
w ży łach. Do pie ro gdy
bo ha te ro wie gu bią dro -
gę, widz prze no si się
w dziw ny, ta jem ni czy
świat pe łen folk lo ru

ukra iń skiej wsi, w któ -
rym po ja wia ją się po -
two ry z wiedź mą - la ta -
wi cą na cze le. Po ja wia
się też ty tu ło wy
wij – kim lub czym on
jest i ja ką ro lę ode gra
w ży ciu jed ne go z se mi -
na rzy stów? O tym trze ba
się prze ko nać na wła sne
oczy.

Nie sa mo wi tość, gro -
za, ta jem ni czość i ma gia
po łą czo na z folk lo rem.
Wszyst kie te sta ny bę dą

towarzyszyły widzom
pod czas oglą da nia te go
spek ta klu. Pre mie ra
sztu ki od bę dzie się 21 li -
sto pa da o godz. 19.00.
Re ży se ria: Łu kasz Kos
Sce no gra fia i ko stiu my:
Pa weł Wa lic ki
Mu zy ka i opra co wa nie
mu zycz ne: Adam Świ -
ta ła
Ob sa da: Agniesz ka
Ba ła ga - Okoń ska, Ry -
szar da Ce liń ska, Jo an -
na Nie mir ska (go ścin -

nie), Mi chał Ba ła ga,
Alek san der Bli tek,
Piotr Buł ka, Krzysz tof
Ko rze niow ski, Woj -
ciech Le śniak, To masz
Mu szyń ski, Piotr Za -
wadz ki. red

Edyta Bartosiewicz w Katowicach Teatralne andrzejki

Ukraiński horror

re per tu ar Ki na He lios So sno wiec

31.10.– 06.11.2014

PreMiery:
„[REC] 4: APOKALIPSA” 11.15*, 15.15, 19.30,
21.45. horror, od 15 lat, Hiszpania, 97 min. 
*Z WYJĄTKIEM PIĄTKU I ŚRODY

FilMy TyGodNia:
„FURIA” 11.00, 13.45, 18.30, 21.150.   
dramat/akcja/wojenny, od 15 lat, Wielka Brytania,
135 min.

„DIABELSKA PLANSZA OUIJA” 13.15, 17.30,  21.15.
horror, od 15 lat, USA, 90 min. 

„UDAJĄC GLINIARZY” 10.15*, 14.45, 19.00.
akcja/komedia, od 15 lat, USA, 103 min.
*Z WYJĄTKIEM CZWARTKU

„DRACULA: HISTORIA NIEZNANA” 12.30, 17.00.
horror/akcja/fantasy, od 15 lat, USA, 100 min.

„BOGOWIE” 13.00, 15.30, 18.00, 20.30.                     
dramat/biograficzny, od 15 lat, Polska, 110 min.

„MIASTO 44” 10.15. 
dramat/wojenny, od 15 lat, Polska,

FilMy dla dZieCi:
„PSZCZÓŁKA MAJA. FILM” 16.30.
animacja, b/o, Australia/Niemcy, 88 min.

UWaGa! dla naszych czytelników mamy 14
pojedynczych zaproszeń do kina, do odbioru
w naszej redakcji.

Ew
a 

G
il Piotr D

łubak
M

aciej Stobierski

dla Czytelników mamy dwa pojedyncze
zaproszenia na koncert edyty Bartosiewicz -
do odbioru w redakcji.

Dla na szych Czy tel ni -
ków ma my 1 po dwój ne
za pro sze nie na spek -
takl „Wij. Ukra iń ski hor -
ror” w dniu 30.11.2014r.
(nie dzie la), godz. 18.00.
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