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.

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.

Eugenia Bujakjest
poprostu najlepsza! Zdobyła
tytuł mistrzyni Europy kobiet
wwyścigu punktowym
wkolarstwie torowym
podczas zawodów we
francuskiej Gwadelupie.
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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.

www.kuriermiejski.com.pl

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

Hanna Michta

Franciszek Rozmus - www.olkusz.tv

Pożar w zabytkowej katedrze
To tragedia dla parafian, diecezji
i strata dla zabytków Sosnowca.
Katedra sosnowiecka to perła
wśród miejskich zabytków
i szczególne miejsce dla mieszkańców. Pożar, który wybuchł
w nocy z 28 na 29 października
w bazylice katedralnej Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościelnej, strawił doszczętnie dach,
ale na szczęście, ogień, który pojawił się od strony ołtarza, udało
się strażakom opanować. Zniszczeniu uległa też część słynnych
malowideł ściennych Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembło, z których słynie sosnowiecka
katedra. Straty oceniono wstępnie
na kilka milionów złotych. W akcji uczestniczyło ponad 60 strażaków z 22 zastępów. Teraz prokuratura i biegli badają przyczyny pożaru.
– To straszna rzecz widzieć
płonący kościół, spadającą wieżyczkę... – powiedział ksiądz Jan
Gaik, proboszcz parafii katedralnej. Straty z powodu pożaru potęguje fakt, że w ostatnich latach

Wstępnie straty oszacowano na kilka milionów złotych.
w katedrze systematycznie prowadzono prace konserwatorskie i remontowe.
W związku z pożarem natychmiast zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego. Oprócz władz
Sosnowca oraz wojewódzkich
w naradzie wzięli udział przedstawiciele Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu, policja, straż pożarna, wojewódzki konserwator
zabytków oraz eksperci budowlani.
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– To, co się stało w nocy, jest
szokiem i ciosem dla wszystkich
mieszkańców Sosnowca. Bazylika Wniebowzięcia Największej
Maryi Panny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków
w naszym mieście, stanowiący
naszą spuściznę kulturową. Wybudowali ją nasi pradziadkowie
i dziadkowie, a my musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić bazylikę do stanu sprzed pożaru – powiedział Kazimierz
reklama
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Górski, prezydent Sosnowca.
Głównym tematem spotkania
sztabu kryzysowego było doraźne
zabezpieczenie katedry. – Nie możemy czekać. Musimy w najbliższych dniach zabezpieczyć dach
katedry przed deszczem i śniegiem. Oczywiście miasto zaangażuje się finansowo na każdym etapie odbudowy. Już na najbliższej
sesji, która odbędzie się 13 listopada, przekażemy na ten cel
pierwsze środki finansowe – dodał Kazimierz Górski.
Pierwsze prace zabezpieczające wykonali strażacy. – Koncentrujemy się na pracach rozbiórkowych tych elementów dachu, które się nie spaliły. Później
będziemy chcieli zabezpieczyć
płachtami tę część dachu, która
w naszej ocenie się do tego nadaje – wyjaśniał Patrycjusz Fudała, rzecznik sosnowieckiej Straży
Pożarnej.
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Aneta Borowik, poinformowała,
że środki finansowe na wykonanie projektu zabezpieczenia są już
zapewnione. Wsparcie finansowe

w kwocie 100 tysięcy złotych zadeklarował także Urząd Marszałkowski.
Biskup, Grzegorz Kaszak,
w specjalnym oświadczeniu prosi o pomoc: – Dach nie istnieje,
a zabytkowe wnętrze z unikalnymi malowidłami wykonanymi
przez Włodzimierza Tetmajera
i Henryka Uziembło nadaje się
do kapitalnego remontu. Katedra
sosnowiecka to nie tylko matka
wszystkich kościołów naszej diecezji, ale to także perła dziedzictwa narodowego – czytamy
w oświadczeniu. – Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc
w ratowaniu zabytkowej sosnowieckiej katedry. Jak tylko najlepiej potrafię, proszę o modlitwę,
o pomoc materialną i finansową.
Proszę wszystkich bez względu
na przekonania, przyjdźcie i teraz
z pomocą w potrzebie. Wesprzyjcie to ważne i trudne dzieło odbudowy katedralnej bazyliki.
W niedzielę, 9 listopada, we
wszystkich kościołach naszej diecezji ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na odbudowę naszej katedry – dodał.
reklama

Katedra Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Sosnowcu została
wybudowana w latach 18931899, 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.

TA
miasto
Tramwaje o nazwach Pyjter i Kazik zainaugurowały otwarcie linii tramwajowej nr 15

Sosnowiczanie wybrali!

Linia 15 otwarta

25.692 głosy oddali mieszkańcy w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego i tym samym podzielili 5 mln złotych.
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
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W piątek – 31 października odbyło
się uroczyste otwarcie zmodernizowanej linii tramwajowej nr 15. Tramwaj porusza się trasą łączącą Sosnowiec z Katowicami. Otwarcie linii
tramwajowej nie oznacza jednak
otwarcia ruchu na tej samej trasie dla
samochodów.
Ponownego otwarcia linii nr 15
dokonali prezydenci Katowic i Sosnowca wraz z zarządem Tramwajów
Śląskich i przedstawicielami firmy
Skanska.
Gruntowna modernizacja obu ulic
oraz torowiska realizowana jest przez
konsorcjum firm Skanska. Plac budowy przekazany został wykonawcy 20
września 2013 roku i obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych – po stronie Katowic i po stronie Sosnowca. Sumaryczny koszt obu
zadań to około 27,5 mln zł netto. Zadania są elementami Projektu pn.
„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Ruch tramwajów na przebudowywanym odcinku został wstrzymany 8
marca br. Było to konieczne, gdyż li-
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„Piętnastka” pozwoli na szybkie przemieszczenie się
z Sosnowca do Katowic, podkreślił prezydent Kazimierz Górski.
nia nr 15 w tym miejscu przebiegała
jednym torem. Efektem kończącej się
modernizacji jest zupełnie nowa,
dwutorowa linia, dzięki której skróci
się czas przejazdu tramwaju. Równocześnie z modernizacją torowiska
gruntowanie przebudowane zostały
ulice, którymi biegnie linia, perony
przystankowe i chodniki.
Uruchomienie ruchu tramwajowego nie jest jednoznaczne z zakończeniem prac. W dalszym ciągu wykonawca będzie prowadził prace
okołotorowe i wykończeniowe. Musimy się liczyć także z ewentualnymi kolejnymi przerwami w ruchu
tramwajów, wynikającymi z rozpoczętych niedawno prac torowych
w centrum katowickich Szopienic.
Liczymy jednak, że te przerwy nie

będą długotrwałe, a ewentualne
utrudnienia możliwie zminimalizowane.
Powrót na trasę „piętnastki” pozwoli na dojechanie ze ścisłego centrum Katowic do serca Sosnowca. – To świetna alternatywa do drogi S86, która jest najbardziej
obciążoną trasą w Polsce. Chciałbym
podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w tą inwestycję. Mam nadzieję, że to nie koniec zmian jeśli chodzi o inwestycje
w sieć tramwajową Sosnowca. Liczymy na to, że uda się pozyskać kolejne
dofinansowanie i tym samym ruszą
prace przy wydłużeniu linii „piętnastki” do Zagórza i dalej do Dandówki – podkreślał Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. red

Nie zmarnuj głosu, idź na wybory
Sylwia Kosman

535

Hanna Michta

23 projekty będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
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KURIER MIEJSKI

292 kandydatów startuje w wyborach do Rady
Miejskiej, a sześciu kandydatów prowadzi walkę
o stanowisko prezydenta miasta.
Sześciu kandydatów będzie walczyć o fotel
prezydenta miasta. Kierunek na kolejne cztery
lata dla Sosnowca będzie wyznaczać kandydat,
który w pierwszej turze wyborów samorządowych, czyli 16 listopada, zdobędzie ponad 50
procent ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie wymaganej
większości, dwa tygodnie później czeka ich dogrywka. O najważniejszy urząd w mieście walczą: Kazimierz Górski (SLD Lewica Razem),
Maciej Adamiec (Niezależni dla Sosnowca),
Marek Barański (Nowoczesny Sosnowiec), Dominik Charasim (Nowa Prawica-Janusza Korwina Mikke), Arkadiusz Chęciński (PO), Michał
Potoczny (PiS). Czynne prawo wyborcze przysługuje 172 tysiącom 678 mieszkańcom. Ile osób
wybierze się do komisji wyborczych i wrzuci
ważny głos do urny, nie wiadomo. O ile prawdopodobnie nie poznamy nazwiska prezydenta
po pierwszej turze wyborów, to pewne jest to, że
poznamy nazwiska 28 radnych. W 109 obwodach wyborczych i pięciu okręgach wyborczych
będzie można wybrać radnych spośród 292 kandydatów. Najwięcej kandydatów na radnych,
po 56, wystawiły komitety PiS, PO, Niezależni
dla Sosnowca i SLD. Nowa Prawica ma na swoich listach 30 kandydatów, o jednego więcej posiada Nowoczesny Sosnowiec, a zaledwie siedmiu i to w jednym okręgu wyborczym KWW
Patryka Malary.

Wśród kandydatów prym wiodą obecni radni, którzy najczęściej zostali „jedynkami” swoich
list wyborczych. Nie brakuje także nowych twarzy. Na listach znalazły się m.in. miejsca dla działacza sportowego, trenera, członka Młodzieżowej
Rady Miasta, szefa miejskiej jednostki, laureatki
konkursu piękności czy byłego posła. Najmłodsi
kandydaci mają 18 lat, a najstarsza kandydatka
ma 76 lat.
Trwa zacięta walka wyborcza. W większej
mierze na plakaty, billboardy, gazety, ulotki, reklamę w sieci czy konwencje wyborcze niż na
rzeczowe argumenty i programy wyborcze. Bitwa wyborcza potrwa do ciszy wyborczej, która
rozpocznie się 14 listopada o godz. 24.00. W czasie jej trwania nie można prowadzić agitacji wyborczej i publikować sondaży. Cisza obowiązuje
także we wszystkich mediach: prasie, radiu, telewizji i w internecie. Jej naruszenie jest wykroczeniem, za które grozi grzywna do 5 tys. złotych.
Za podanie w czasie trwania ciszy wyborczej wyników sondaży grozi grzywna od 500 tys. do 1
mln złotych.
Zasady organizowania i przeprowadzania wyborów określa Kodeks wyborczy. W wyborach samorządowych otrzymujemy cztery karty do głosowania: pierwsza – na wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, druga – na radnych do rad gmin, trzecia – na
radnych do rad powiatu, czwarta – na radnych sejmików wojewódzkich. Jeśli mieszkamy w jednym z 66
miast na prawach powiatu (czyli np. w Sosnowcu)
otrzymamy tylko trzy karty. Najprościej – oddajemy
jeden głos na prezydenta Sosnowca, jeden głos na
radnego Rady Miejskiej i jeden na radnego Sejmiku
Wojewódzkiego w godz. od 7.00 do 21.00.

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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RaDa miejska
64. sesja Rady Miejskiej

Mariusz Binkiewicz

Odznaczenia „Zasłużony dla
Miasta Sosnowca” zostały uroczyście wręczone podczas przedostatniej sesji Rady Miejskiej.
Otrzymali je dr n. med. Leszek
Sonecki oraz prof. Wyższej
Szkoły Humanitas w Sosnowcu
i rektor honorowy, Jerzy Kopel.
Nagrodzeni odebrali serdeczne
gratulacje od władz miasta, radnych, współpracowników oraz
najbliższych.
Dr Leszek Sonecki jest znakomitym ortopedą. Zorganizował
pierwszy w mieście Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazowej

oraz kierował tym oddziałem.
Przez wiele lat przeprowadził tysiące operacji i wychował wspaniałych następców. Z kolei prof.
Kopel był rektorem Wyższej
Szkoły Humanitas. Napisał około 40 publikacji na temat lokalnego rynku pracy oraz zadań samorządu wobec problemów społeczności lokalnej.
Prof. Jerzy Kopel zaznaczył,
iż nie ma poczucia, że zasłużył
na to wyróżnienie. Podkreślił jednak, iż wiele osób związanych
z Sosnowcem sprawiło, że Humanitas stał się szkołą, która rze-

czywiście wniosła coś w funkcjonowanie miasta. – Myślę, że to,
czego dokonał Humanitas, wpisuje się w walkę o to, aby Sosnowiec, który wygenerował fantastyczne osobowości z różnych
dziedzin, podtrzymywał to swoje
wielkie dzieło – wskazał prof.
Kopel.
Radny Daniel Miklasiński,
mówiąc o doktorze Soneckim,
stwierdził wprost: – Nie ma
na tej sali nikogo, kto by zrobił
więcej dla człowieka niż pan
doktor, który, jak wiemy, często
do chorego podchodził na klęcz-

Prof. Jacek Majchrowski i Jacek
Cygan zostali honorowymi obywatelami Sosnowca. Uchwałę w tej
sprawie podjęli radni podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej. Prof.
Jacek Majchrowski urodził się 13
stycznia 1947 roku w Sosnowcu.
Jest absolwentem IV LO im. Stanisława Staszica, prawnikiem i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zasiadał także w Trybunale
Stanu. Jest znawcą II Rzeczypospolitej, dokumentuje jej historię,
a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Napisał 14 książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej. Pełni stanowisko prezydenta
Krakowa, nieprzerwanie od 2002 r.
Drugi z honorowych obywateli – Jacek Cygan – urodził się 6 lipca 1950 roku w Sosnowcu. Jest absolwentem II LO im. Emilii Plater
i autorem tekstów piosenek, scenarzystą i jurorem. Od 1968 r. mieszka w Warszawie. Jest twórcą i dyrektorem festiwalu Intermu-

arc MBP w Sosnowcu

Jerzy Kopel, Eugenia Bujak i Leszek Sonecki w towarzystwie Kazimierza Górskiego,
prezydenta miasta i Mateusza Rykały, przewodniczącego Rady Miejskiej.

kach. Nie zabrakło więc wspomnień i anegdot, którymi chętnie podzielił się Leszek Sonecki. – Pamiętam, że kiedyś ksiądz
biskup Śmigielski przyszedł
do szpitala i powiedział, że chce
zobaczyć operację. Przebraliśmy
go w strój lekarski, nałożył maskę i wszedł na salę operacyjną.
Operowałem na takim stołeczku
i ten stołeczek był w pewnym
momencie za wysoki, żeby dokładnie wszystko dojrzeć. I klęknąłem. Wtedy jeden z lekarzy
powiedział: „Ksiądz biskup jest
na sali, szef klęczy”.
Leszek Sonecki mówił także
o cieniach i kosztach tego zawodu. – Każdy ordynator pamięta,
kto leży na jakim łóżku i co mu
jest. Zawsze jest dwóch, trzech
pacjentów, którzy już nie chcą
być na tym świecie. Wymyśliłem, że oni zawsze zmniejszają
się do takich małych ludzików,
wchodzą do ucha i siedzą w głowie lekarza, i nie pozwalają o sobie zapomnieć, cieszyć się czasem wolnym – mówił o swojej
pracy.
Władze miasta uhonorowały
także Eugenię Bujak, która kilka
dni temu sięgnęła po tytuł mistrzyni Europy w kolarstwie torowym.
Radni przyjęli także szereg
uchwał. Ostatnia sesja Rady
Miejskiej tej kadencji odbędzie
się 13 listopada. SK

W. Majka

Zasłużeni dla Sosnowca

HONOROWI OBYWATELE
MIASTA

za. Często zresztą przyjeżdża
do Sosnowca, gdzie uczestniczy
w różnych konkursach i festiwalach. Swoim wizerunkiem wspierał
także akcję na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum w mieście.
Za przyznaniem honorowego
oby wa tel stwa Jac kowi Maj chrowskiego było 17 radnych, a
trzy osoby zagłosowały przeciw.
W przypadku Jacka Cygana „za”
opowiedziało się 20 osób, jedna
wstrzyma ła się od gło su.
Honorowymi obywatelami
miasta są także: Andrzej Strug –
pisarz i publicysta, działacz PPS,
Tomasz Arciszewski – działacz
PPS, marszałek Józef Piłsudski,
marszałek Edward Rydz-Śmigły,
gen. płk Armii Radzieckiej Iwan
Terentowicz Korownikow, prof. dr
hab. Bogdan Suchodolski, prof.
Janusz Ziółkowski, Mar ta Eggerth, Jan Kiepura (pośmiertnie),
Edward Gierek (pośmiertnie),
Francesco Cimminelli i biskup
Adam Śmigielski. SK
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miasto
Seniorze! To plastikowe pudełko może cię uratować…

Pudełko na wagę życia
Usprawnienie pracy ratowników medycznych i skrócenie
czasu udzielania pomocy to
podstawowe zadania akcji „Pudełko życia”, która ruszyła
w Sosnowcu. W symbolicznym
„Pudełku życia” będą umieszczane niezbędne infor macje
o danej osobie, które mogą uratować jej życie.
Pu deł ka do ce lowo ma ją
zna leźć się w lo dówce,
a na lodówce trzeba dodatkowo na kle ić na lep kę. W sy tu acji, kiedy przyjedzie pogotowie, ratownicy medyczni będą
od ra zu wie dzieć, gdzie szu kać in for ma cji na te mat po trzebującego pomocy pacjenta.
– To bardzo ważna akcja. Nawet jeśli uratujemy kilka istnień
ludzkich, to war to tę akcję
wdrożyć. Wielu naszych seniorów mieszka samotnie i kiedy
przyjeżdża pogotowie, ciężko
uzyskać infor macje, jakiej pomocy chory potrzebuje. Czasem te dwie, trzy minuty są
kluczowe dla uratowania życia – mówił podczas konferencji prasowej Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialny m.in.
za służbę zdrowia i politykę
społeczną.
W akcji mogą wziąć osoby
nie tylko po 60. roku życia, ale
i młodsze, zwłaszcza te, które
mieszkają same.

– Coraz więcej starszych
osób nie może liczyć na pomoc
najbliższych. Dlatego musimy
zadbać o to, aby w sytuacji zagrożenia życia ratownicy lub
sąsiedzi wiedzieli, na jakie dolegliwości cier pi poszkodowany – tłumaczy Małgorzata
Ochęduszko-Ludwik, naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
UM w Sosnowcu. – Rocznie
mamy około 30 tys. zgłoszeń
do pogotowia ratunkowego. 70
procent z tej liczby pochodzi
od osób powyżej 60. roku życia, czyli około 21 tys. razy
w roku pogotowie wyjeżdża
do naszego seniora. Z tych 21
tys. zgłoszeń, jedna czwarta to
ludzie samotni. To nasza główna grupa docelowa, czyli około 6 tysięcy osób. Ile osób z tej
grupy uda nam się uratować,

dzięki tej prostej metodzie, czas
pokaże – dodaje.
W dzia ła niach ra tow ni czych zasadniczą rolę odgrywa
czas, który upływa od momentu stwierdzenia zagrożenia życia do momentu podjęcia medycz nych czyn no ści ra tun kowych.
– Pudełko życia, które zawiera
określone informacje, pozwoli
na maksymalne skrócenie czasu
na podjęcie decyzji o medycznych czynnościach ratunkowych,
ich rodzaju i obszarze oraz pozwoli na szybką reakcję w sytuacji, kiedy są problemy z komunikowaniem się z pacjentem ze
względu na wiek lub stan zdrowia i ciężko jest uzyskać niezbędne informacje – stwierdził Marek
Jeremicz, dyrektor Pogotowia
Ratunkowego w Sosnowcu. SK

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.

Gmina Sosnowiec chce zaoszczędzić na opłatach za energię elektryczną i cieplną
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
reklama
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Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem. Moda czy konieczność ?
Zarządzanie energią i środowiskiem stanowi
bardzo istotny obszar polityki energetycznej
miast i gmin. Przynosi wymierne efekty w postaci ograniczenia zużycia zasobów energetycznych i redukcji kosztów. Efektywne zarządzanie energią i środowiskiem jest jednym ze
sposobów ograniczenia konsumpcji energii
i wody bez angażowania środków finansowych
gminy. Czy to moda, czy konieczność? – Zdecydowanie konieczność z powodów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych – mówi
Anna Rączka kierowniczka Referatu Energetyki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Sosnowcu.
Gmina Sosnowiec chce zaoszczędzić na opłatach za energię elektryczną i cieplną w budynkach oświatowo-dydaktycznych w ciągu najbliższych 10 lat 23 mln zł. W ślad za opracowaną Strategią Rozwoju Miasta, prezydent miasta
postawił na systemowe zarządzanie energetyką miejską. Prace w tym zakresie rozpoczęto
w 2011 roku, w ówczesnym Zespole Energetyki Miejskiej WGKiM, w trakcie których
opracowywano wspólnie z firmą konsultingową Energoekspert „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze miasta Sosnowca”, które
później uchwałą Rady Miejskiej nr
177/XI/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku zostały zatwierdzone do realizacji. – Od początku zadecydowaliśmy, że projekt musi stanowić
docelowo element kompleksowego, zintegrowanego Systemu Zarządzania Energią w mieście. A zatem powinien być nowoczesny, korzystać z pozytywnych doświadczeń innych
miast, a równocześnie prosty, by był niezawodny. Wybrano formę realizacji z wykorzystaniem mechanizmów zamówień publicznych.

W tym postępowaniu została wyłoniona Firma
Siemens sp. z o.o., obsługująca system – mówi
Romuald Śmigielski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM
w Sosnowcu. Zarządzanie zużyciem energii
w sosnowieckich szkołach, przedszkolach
i żłobkach odbywa się z Warszawy. Tam mieści się Centrum Zarządzania Energią należące
do firmy Siemens. Do niego z czujników i systemów monitorowania zainstalowanych w budynkach, drogą internetową przesyłane są dane z instalacji cieplnych. Pożądane parametry
ustawiane są tą samą drogą z wykorzystaniem
systemów sterowania pracą węzłów cieplnych
i instalacji centralnego ogrzewania. Służby
miejskie mają wgląd do panelu sterowania.
Mogą na bieżąco monitorować na przykład,
aktualne temperatury w konkretnych pomieszczeniach. Wszystkie dane są archiwizowane
i mogą być potem analizowane. W 2013 roku
całe potrzebne do uruchomienia systemu
oprzyrządowanie zostało zainstalowane w 81
obiektach należących do miasta, zasilanych
w ciepło systemowe. Sosnowiec to jedyne
w Polsce miasto, które na tak dużą skalę realizuje ten program. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu zużycie ciepła w placówkach oświatowo-dydaktycznych w Sosnowcu ma się
zmniejszyć, co najmniej o 30 procent, a moc
zainstalowanych opraw oświetleniowych
zmniejszyła się o 25 procent. Osiągnięcie takich wyników jest gwarantowane przez operatora systemu. Gdyby nie udało się ich uzyskać
z winy operatora to firma Siemens będzie pokrywać różnicę z własnych środków. Zakładane obniżki mają być zrealizowane bez prac termomodernizacyjnych, czyli bez dodatkowego
ocieplania ścian i stropów budynków czy wy-

miany okien. Podstawą jest wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania energią,
głównie sterowania temperaturą w pomieszczeniach. System zaczął działać w październiku
2013 r. Pierwsze dane o osiągniętych rezultatach będą znane po roku jego funkcjonowania.
Oszczędności powstałe w wyniku lepszego gospodarowania energią posłużą do sfinansowania projektu. Z 23 mln zł planowanych
oszczędności 17 mln zł pokryje koszty wyposażenia obiektów w niezbędne urządzenia oraz
opłaty za korzystanie z systemu, które miasto
przez czas obowiązywania umowy będzie
zwracać firmie w miesięcznych ratach. Pozostałe 6 mln zł pozostanie w kasie gminy Sosnowiec.
Inteligentne zarządzanie energią to proces,
który łączy w sobie optymalizację doboru rodzaju energii do potrzeb użytkowych oraz form
i zasad jej użytkowania:
– regulacja zużycia, tzn. brać tylko tyle, ile naprawdę trzeba,
– wdrożenia nowości, technik, minimalizacja
energochłonności odbiorników i sieci dystrybucyjnych,
– edukacja energetyczna użytkowników energii, monitoring i niezbędna korekta poboru
energii bazująca na stałym poszerzaniu racjonalnych oszczędności.
Inteligentne Zarządzanie Energią to idea
przemyślanego i oszczędnego korzystania
z energii. Ludzie, na co dzień mają na to sami
ogromny wpływ. Co możemy zrobić? - To proste. Wyłącz zbędne oświetlenie, a TV nie tylko
z pilota, wyjmij ładowarkę z kontaktu, laptopa
lepiej uśpić, wyłączyć czy hibernować. A podczas mycia zębów zakręć wodę… – mówi Anna Rączka. 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

Zacznijmy więc…
Od ziemi. Kilkanaście lat temu
kupiliśmy od Skarbu Państwa
upadłe przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Mieliśmy fatalne sieci wodociągowe z 30-procentowym ubytkiem wody i równie fatalne sieci kanalizacyjne.
Zrealizowaliśmy projekt, dzięki
któremu dzisiaj nie są zalewane
olbrzymie tereny miasta i nie ma
problemu przy każdym nawalnym deszczu. Mamy ubytki wody, najmniejsze w Polsce, a co
więcej, dobry wynik finansowy
przedsiębiorstwa przy najtańszej
wodzie w regionie. To rezultat
wielu lat pracy i jeden z aspektów
tego, co zrobiliśmy pod ziemią.
Ale tej pracy i tych wydanych milionów… nie widać, bo są zakopane.
listopad 2014 nr 10

A kolejny?
Drugi aspekt dotyczy budowy
szerokopasmowego internetu.
Podjęliśmy się realizacji zadania,
którego niewiele gmin się podejmuje. Powiedzmy sobie szczerze.
To kolejne mało spektakularne
przedsięwzięcie pod kątem „widoczności”. Kopiemy obecnie
w całym mieście ponad 70 kilometrów kabli światłowodowych,
które umożliwią mieszkańcom
korzystanie z bardzo taniego internetu. Wszystkie placówki publiczne będą mogły korzystać
z darmowego dostępu do sieci.
Zakończenia tej inwestycji można się spodziewać z początkiem
przyszłego roku.
Z ziemią, w sensie dosłownym, są jeszcze dodatkowo związane sprawy szkód górniczych,
regulacja rzeki Bobrek i uzbrojenie terenów pogórniczych w olbrzymiej skali. Pod tym względem nie dorównuje nam żadne
miasto w Polsce. Proszę przejrzeć
zdjęcia z lotu ptaka, umieszczone
na stronie naszego miasta. W rekultywację terenów i ich uzbrojenie włożono miliony publicznych
złotówek. Dotyczy to całych Milowic, terenów po kopalni „Sosnowiec”, Niwki Modrzejów,
Maczki Bór, a w następnej kolejności, jak tylko będziemy mieć
taką szansę, rekultywowane będą
tereny po kopalni „Kazimierz Juliusz”. Zamierzamy stworzyć
w tej dzielnicy nowoczesny ośrodek produkcyjno-usługowy, który musi się tam znaleźć po planowanej likwidacji kopalni.
To wszystko dotyczy ziemi. By
ściągnąć inwestora, który na tej
ziemi postawi zakład pracy
i stworzy miejsca pracy, my musimy wykonać pierwszy ruch.
W pierwszej kolejności musimy
uzbroić teren i zadbać o infrastrukturę, zbudować drogi, sieci
wodno-kanalizacyjne i postawić
oświetlenie.
Jakie inwestycje będą realizowane
w kolejnych latach?
Olbrzymie środki zostaną przeznaczone na infrastrukturę drogową oraz moder nizację sieci
tramwajowej. Moder nizujemy
właściwie wszystkie linie tramwajowe. Rozpoczęliśmy od
„15”, głównego ciągu od Zagórza po ul. Sobieskiego. W niedługim czasie ta nitka zostanie
oddana. Wkrótce wejdziemy
także na „trójkąt” w centrum
miasta i kolejne odcinki. Docelowo, wszystkie tramwaje będą
niskopodłogowe, ciche i ekologiczne. Ewenementem będzie
także połączenie siecią tramwajową wszystkich dzielnic miasta,
co jest rzadkie w przypadku dużych miast. Czeka nas także budowa nowych odcinków dróg,
jak ul. Jamesa Watta, która ma
prowadzić do strefy działalności
gospodarczej, ulica Klimontow-

ska oraz trasa S1 – DK 94, która
skomunikuje wschodnie tereny
miasta. Do tego przebudowa
DK 94 na długości miasta Sosnowca, od granicy z Katowicami do granicy z Dąbrową Górniczą czy inwestycje związane ze
„średnicówką”, która wejdzie
od południa Sosnowca w kierunku trasy S1 i Boru. Po co to
wszystko robimy? Główny cel to
skomunikowanie w tym samym
stopniu, równomier nie, całego
miasta, by mieszkańcy przemieszczający się do pracy poza Sosnowcem, nie stali w korkach i przemieszczali się płynnie. Zależy mi na tym, żeby
w naszym mieście żyło się dobrze, a więc wygodnie, bezpiecznie i spokojnie.
Co zatem udało się zrobić, by w Sosnowcu żyło się wygodnie i bezpiecznie?
W pierwszej kolejności wydaliśmy ponad 60 mln złotych
na ochronę i służbę zdrowia.
Oprócz naszych inwestycji, udało się także pozyskać środki
z Urzędu Marszałkowskiego
na moder nizację szpitala św.
Barbary. Jako jedyne miasto
w Polsce mamy połączone ze sobą trzy szpitale i jako jedyne
miasto powiatowe oddłużyliśmy
szpital, który zatrudnia około tysiąca osób. W dalszym ciągu zamierzamy inwestować w służbę
zdrowia.
Z mojej perspektywy, dzisiaj
odnotowaliśmy wynik 60 do 0
dla samorządu. Mam na myśli
sytuację, że 60 dużych podmiotów i zakładów pracy, dawnych
spółek Skarbu Państwa, które
rząd zlikwidował, zastąpiliśmy
co najmniej 60 innymi dużymi
podmiotami. Dziś trwa olbrzymia inwestycja na terenie Milowic oraz powstaje sześć kolejnych zakładów na terenie
po kopalni Maczki Bór. Realizowane są obecnie, m.in. budowa komisariatu pierwszego,
biurowca w centrum miasta,
modernizacja przejętego przez
Urząd Skarbowy budynku oraz
trwają przygotowania do budowy siedziby nowej komendy
policji.
Dużo kontrowersji w tej kadencji
wzbudziła reforma szkolnictwa,
zwłaszcza zawodowego. Jak ocenia
pan efekty tej „rewolucji”?
W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej jesteśmy wzorem
i przykładem, jak budować
szkolnictwo zawodowe. W następnym budżetowaniu unijnym
środki pójdą do dużych szkół.
Nasze szkoły już teraz przygotowują się do opracowania projektów i aplikowania o środki
zewnętrzne. W tej rywalizacji,
mniejsze szkoły, dwustuosobowe, nie mają dużych szans,
na pozyskanie pieniędzy. Re-

for ma szkolnictwa zawodowego została zakończona sukcesem.
Nie należy zapominać, że
przez cały czas szkoły są także
moder nizowane. Budowane są
boiska spor towe, nie tylko
zresztą przy szkołach i remontowane są kolejne obiekty sportowe. Najmłodsi mają do swojej dyspozycji ponad sto placów
zabaw. Powstaje wspaniały
ogród polisensoryczny przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4.
Pierwszy etap został już zakończony, ale cała inwestycja potrwa jeszcze kilka lat. Docelowo ma powstać obiekt, służący
zabawie i wypoczynkowi dla
całych rodzin. Kupiliśmy
w tym celu także budynek sądu
rejonowego, w którym mamy
zamiar stworzyć pałac dla dzieci.
Nie zaniedbujemy także
szkolnictwa wyższego. Okres
ostatnich lat to świetny okres dla
uczelni wyższych w Sosnowcu.
Otwarliśmy kolejny kampus Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Dańdówce, a obecnie kończymy także kolejny budynek przy
ul. Zegadłowicza. Miasto stało
się ośrodkiem akademickim.
Moder nizujemy kolejne, stare
obiekty. Budynek dziekanatu
na Pogoni został odkupiony
przez zarząd strefy ekonomicznej. Wiadomo, że powstanie stylowy budynek, który wpisze się
w charakter tej dzielnicy.
Równie dużo emocji, jak oświata,
wzbudzał sport. Jaka jest dziś kondycja sosnowieckiego sportu?
Odnotowaliśmy mocne uderzenie w sporcie. Mamy wielu mistrzów Europy i świata w różnych dyscyplinach sportowych.
Może tego nie widać, bo kibice
ekscytują się główne piłką nożną czy hokejem, ale wiel kie
sukce sy ma na swo im koncie
żeńska drużyna piłkarek nożnych Czarni Sosnowiec. Została odtwo rzona pierwsza li ga
koszykówki oraz mamy pierwszą li gę ho keja i cze ka my
na to, by hoke iści okrze pli
po proble mach, nie zawi nio nych przez miasto, ale zawinionych przez działaczy, wynikających z niezrozumienia pewnych pro ble mów. Dziś gra my
na po ziomie fi nansowym,
na który nas stać. Nie zamierza my do prowa dzić do sytuacji, z ja ką bory ka ją się in ne
kluby w Polsce – długami nie
do spła ce nia. W mie ście gra
ponad 20 drużyn spor towych,
co daje tysiącom osób możliwość grania w dobrych zespołach, a je śli ktoś jest jesz cze
lepszy, to dosta je szansę
na awans. Rolą mia sta jest
przede wszyst kim wspie rać
sport masowy, a ten jest na bardzo wysokim poziomie.

arc UM w Sosnowcu

Postanowił Pan podjąć walkę o fotel
prezydenta miasta po raz kolejny. Pojawia się naturalne pytanie, dlaczego
podjął Pan taką decyzję?
Przez ostatnie dwa lata wypracowaliśmy rozwiązanie, jak zagospodarować ostatnie środki unijne
i przejść prawie bezboleśnie przez
kolejny kryzys. Jesteśmy do tego
przygotowani, by pokonać kolejną
falę kryzysu. Jeżeli ktoś uważa, że
przyjdzie i z marszu zrobi to lepiej, obawiam się, że może się rozczarować. Obecnie, nie widzę
kontrkandydatów, którzy mieliby
jakikolwiek plan dla miasta, lepszy od naszego. Jestem zobowiązany prowadzić i kontynuować te
zadania, które rozpocząłem. Zdecydowałem się kandydować, ponieważ jestem zobowiązany wobec setek i tysięcy osób, które bardzo mocno pracowały w latach
mojego urzędowania nad tym, by
Sosnowiec, dotknięty negatywnymi konsekwencjami brutalnej
transformacji gospodarczej, wyszedł obronną ręką. Na moje pytanie, skierowane do pani wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, dlaczego nie możemy liczyć
na wsparcie z zewnątrz, podobnie
jak Łódź czy Bytom, usłyszałem,
że my sobie radzimy. W taki sposób jesteśmy postrzegani. Tak, dajemy sobie radę i pokazujemy, że
nawet z budżetem mniejszym
o połowę, można utrzymać miasto
na wysokim poziomie.
Postrzega się czasem samorząd,
jako tę instytucję, która ma budować jakieś imponujące obiekty
kubaturowe, pomnikowe inwestycje. Tymczasem cała istota życia
gospodarczego i samorządowego
polega na tym, że trzeba myśleć
długofalowo, wybiegać w przyszłość oraz załatwiać sprawy i rozwiązywać problemy z myślą
o tym i następnym pokoleniu. Myślę, że w tym zakresie największe
sukcesy ma Sosnowiec. Problem
polega jednak na tym, że są one
kompletnie niewidoczne. Są ukryte w sensie dosłownym i w przenośni.

W jakim obszarze poniósł Pan klęskę? Gdzie jest poczucie niedosytu…
Wszystkie klęski, także te wyimaginowane i wyolbrzymione,
zostały opisane i wyliczone
przez opozycję. Nawet, jeśli
uznamy je za klęski, to były one
niezamierzone, bo my zachowujemy się jak odpowiedzialny ojciec rodziny, który nie ma zbyt
wielu pieniędzy. Klęską jest to,
że nie zaspokoi wszystkich potrzeb, bo nie kupi tej przysłowiowej czekolady, ale sukcesem jest
to, że dziecko jest czyste, zadbane i najedzone. Podobna sytuacja jest z Sosnowcem. Miasto
utraciło wszystkie atrybuty,
na których zostało zbudowane.
Okazało się jednak, że najważniejszym atrybutem i siłą Sosnowca są mieszkańcy, którzy
wzięli sprawy we własne ręce
i zaczęli rozkręcać własne biznesy. Jesteśmy przykładem miasta,
które wyszło na prostą własnymi
siłami, z niewielką pomocą środków zewnętrznych.
Nasza bolączka polega na braku zainteresowania strony rządowej sprawami Zagłębia i Śląska.
Jesteśmy jednym z największych
płatników podatku do Warszawy. 26 procent miasta znajduje
się w rękach Warszawy, bo są to
tereny Skarbu Państwa, z których dochody czerpie rząd. Odkupiliśmy grunty od Skarbu
Państwa, płacimy użytkowanie
wieczyste i odprowadzamy trzy
czwarte tej sumy do Warszawy.
To musi się zmienić, bo podobna sytuacja odbiera nam dochody i możliwość szybszego roz-

woju. Będziemy walczyć
o zmiany regulacji prawnych
w tym zakresie.
Trwa obecnie ostra kampania wyborcza, która pokazuje, jaka jest
kultura polityczna sosnowieckich
samorządowców. Jak ocenia Pan
styl prowadzenia kampanii?
Kampania nie jest merytoryczna.
Programy wyborcze poszczególnych kandydatów są zlepkiem
przedstawianych przeze mnie propozycji. Wszyscy kandydaci są
moimi wychowankami, z którymi
w pewnym momencie, z ważnych
przyczyn i różnic nie do pogodzenia, współpraca została przerwana. Przypuszczam, że w gruncie
rzeczy mają oni świadomość, jaka
jest sytuacja miasta. Debatować
i pisać można o wszystkim, podobnie jak oczerniać konkurentów, ale trzeba się zastanowić, jakie ma się karty w ręce i jakie są
realne szanse działania. Jako jeden z niewielu prezydentów i kandydatów przedstawiłem już strategię rozwoju miasta na kolejne
lata, wskazując potrzeby i zmiany,
jakie będą przeprowadzane.
Na razie nie słyszę żadnej merytorycznej dyskusji, ale jedynie
bezpodstawną krytykę, opartą
na kłamstwach. Takie są jednak
„uroki” kampanii wyborczych. Ja
na takie działania nigdy sobie nie
pozwolę z szacunku do mieszkańców Sosnowca, z którymi wspólnie podnosiliśmy to miasto z kolan.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman
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Jak zgłosić rodzinę do ubezpieczenia
społecznego?

Aneks do umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych

Joanna Biniecka,
rzecznik prasowy ZUS

Wystarczy, że w rodzinie pracuje (i jest oczywiście
ubezpieczona) tylko jedna osoba, a żona lub mąż
oraz dzieci, a także pod pewnym warunkiem rodzice lub dziadkowie, mogą bezpłatnie korzystać ze
świadczeń opieki zdrowotnej. Należy jednak dopełnić pewnych formalności. Przede wszystkim trzeba
zgłosić ich do ubezpieczenia zdrowotnego.
Sprecyzujmy – do tego ubezpieczenia możnza zgłosić jako członka rodziny:
dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego
ustanowiono opiekę, bądź dziecko obce, jeśli jest się
dla niego rodziną zastępczą lub prowadzi rodzinny
dom dziecka. Dziecko można zgłaszać do ukończenia przez niego 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat. Natomiast jeżeli posiada
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, małżonka, wstępnych (tj. rodziców, dziadków,
itd.), którzy żyją z ubezpieczonym w jednym gospodarstwie domowym.
Należy podkreślić, że dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego tylko w przypadku,
gdy żaden z jego rodziców nie podlega ubezpieczeniu
zdrowotnemu, nie jest uprawniony do świadczeń
na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo nie
podlega ubezpieczeniu dobrowolnemu.
Ubezpieczony może zgłosić członka swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie podlega

on ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – np.
jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca
pozarolniczą działalność, bezrobotny, itd.
Gdy np. mąż zgłoszony przez żonę do ubezpieczenia zdrowotnego nabędzie tytuł do tego świadczenia, np. znajdzie pracę lub podejmie działalność gospodarczą, należy pamiętać o wyrejestrowaniu go
z ubezpieczenia jako członka rodziny.
A jeśli osoba zgłaszająca członka rodziny zostanie
wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego (np.
straci pracę), to należy pamiętać także o wyrejestrowaniu członka rodziny.
Teraz odpowiedzmy na pytanie, jak zgłaszać
członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
Otóż, jeśli podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu zgłoszenia tego nie dokonuje sam, bo jest np. pracownikiem, zleceniobiorcą lub bezrobotnym, musi poinformować płatnika składek, czyli pracodawcę:
o członkach rodziny, których trzeba zgłosić
do ubezpieczenia zdrowotnego,
o tym, że należy wyrejestrować wcześniej zgłoszonego członka rodziny, jeśli zaszły okoliczności, wskutek których nie ma on już statusu członka rodziny dla
celów tego ubezpieczenia.
Te informacje powinny być przekazane płatnikowi w ciągu siedmiu dni od zaistnienia okoliczności
powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny.
Natomiast w przypadku, gdy dana osoba do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się sama, bo np. prowadzi działalność gospodarczą, powinna zgłosić (lub
wyrejestrować) członków rodziny w ZUS-ie w ciągu
siedmiu dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania.
Wystarczy, że jedna osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu zgłosi do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, aby mógł on korzystać ze
świadczeń opieki zdrowotnej. Na przykład, jeśli oboje rodzice pracuje, wystarczy, że tylko jedno z nich
zgłosi dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.
Podstawą prawną tych przepisów jest ustawa
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późniejszymi
zmianami).

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

Witam,
Chciałam zapytać o możliwość rezygnacji z podpisanego aneksu
do umowy lub jego edycję. W dniu 30.05.2014 r. podpisałam w salonie sieci komórkowej aneks do umowy na 25 miesięcy na abonament za 69 zł. Później przeczytałam w internecie, że mogłam
skorzystać z oferty za 45 zł. Dzwoniąc do operatora, uzyskałam informację, że nie mogę już nic zrobić, skoro podpisałam. Proszę
o pomoc, bo wzięłam telefon, którego nawet jeszcze nie załączyłam. Telefon chciałabym zatrzymać, ale chcę zmienić tę taryfę
na bardziej korzystną dla mnie.
W przypadku, gdy aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych został podpisany w lokalu przedsiębiorcy, nie ma
możliwości odstąpienia od zmiany, chyba że sam aneks taką możliwość przewiduje. Również zmiana aneksu wymaga zgody obydwu
stron.
W umowach zawartych na czas określony przedterminowe rozwiązanie umowy zazwyczaj związane jest z koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz operatora – art. 57 ust. 6 prawa telekomunikacyjnego: „W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez
abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem
terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej
wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że
przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy do zmiany umowy dochodzi
w drodze porozumiewania się na odległość, np. przez telefon czy
drogą elektroniczną. Operator zobowiązany jest utrwalić rozmowę – oświadczenie abonenta dotyczące zmiany umowy i przechowywać je do końca obowiązywania umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść abonentowi na jego żądanie,
zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany warunków umowy dokonanej telefonicznie, powinna być utrwalona cała rozmowa. Jednocześnie dostawca usług zobowiązany jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez
złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni
od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Potwierdzenie o zmianie umowy dostawca publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych dostarcza drogą elektroniczną na wskazany
przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Potwierdzenie powinno zawierać:
1) treść zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w przypadku, gdy treść
zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie abonentowi zapoznanie się z nią – odesłanie do miejsca na stronie internetowej
dostawcy, gdzie abonent może się z nią zapoznać;
2) informację o złożeniu przez abonenta oświadczenia o zmianie
warunków umowy oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych
zmian.
W przypadku gdy nie ma możliwości dostarczenia potwierdzenia drogą elektroniczną lub gdy abonent tego zażąda, operator dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej. W przypadku gdy operator nie potwierdzi zmian warunków umowy, termin, w którym abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy. Jeżeli jednak abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu
do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.
Trzeba pamiętać jednak o tym, że abonentowi nie przysługuje
prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, jeżeli
dostawca usług, za zgodą abonenta, rozpoczął świadczenie usług
zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy.

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
KoMiSariaT PoliCJi W SoSNoWCU,
Ul. ŻeroMSKieGo 1, Tel. 32 296 14 10, 32 363 48 07
W poprzednim numerze rozpoczęliśmy cykl, w ramach którego
będziemy prezentować sylwetki policjantów pierwszego
kontaktu. Mieliście Państwo okazję poznać dzielnicowych
Komisariatu Policji I w Sosnowcu. Dziś przyszedł czas
na prezentację dzielnicowych Komisariatu Policji II.
Komisariat Policji II w Sosnowcu położony jest w dzielnicy Pogoń
przy ulicy Żeromskiego 1. Rejon miasta podległy pod tą
jednostkę terenową obsługiwany jest przez 88 policjantów
stanu etatowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Wśród
tej grupy mundurowych swój rewir mają także policjanci
dzielnicowi. Tak zwani policjanci pierwszego kontaktu. Chociaż
tak samo wyposażeni i wyszkoleni, to ich codzienna służba
zdecydowanie różni się od zadań służby prewencyjnej.
Dzielnicowi to policjanci od pierwszego kontaktu w sytuacjach
problemowych mieszkańców osiedli, które znajdują się w ich
rejonach służby. Każdy policjant dzielnicowy oprócz tego, że
doskonale zna własną dzielnicę pod względem
topograficznym – czyli powierzony mu pod opiekę rejon
miasta – to przede wszystkim policjant cechujący się
najpełniejszą wiedzą na temat mieszkańców i rodzin
zamieszkujących na danym obszarze. Sosnowiczanie, którzy
zamieszkują tą część miasta, mogą liczyć na profesjonalną
pomoc i zaangażowanie w powierzane sprawy ze strony
11 policjantów. Dzielnicowi służą swoim wparciem i radą
w różnych dziedzinach życia. Poprzez profilaktykę, jaką
prowadzą w placówkach oświatowych, troskę o przestrzeganie
porządku na osiedlach po wsparcie w tak delikatnej dziedzinie
życia jaką jest kryzys rodziny i dysfunkcjonalne zachowania jej
członków. Mieszkańcy mogą korzystać z profesjonalnej pomocy
zarówno kontaktując się z policjantem na terenie jednostki, jak
i prosić o interwencję i wsparcie 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
w służbie. Może zdarzyć się, że dzwoniąc do dzielnicowego,
nie otrzymacie Państwo połączenia, a oznacza to, że nie ma
go w pracy. W takiej sytuacji, w sprawach istotnych,
niecierpiących zwłoki, należy skontaktować się z dyżurnym
jednostki, numer telefonu 32 2961 410, 32 363 48 07 – gdzie
otrzymacie Państwo niezbędną pomoc i informacje, natomiast
w sytuacji wymagającej interwencji dzielnicowego zakres
rozmowy i przedstawiony problem zostanie mu niezwłocznie
przekazany.

Kierownik rewiru
dzielnicowych – asp. szt.
aNdrZeJ KrZyWda,
tel. 32 2961 423, 798 032 4388
p. o. sierż. PioTr SKiBa tel. 694-446521, 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. 694-446526, 32 2961 418 – rejon służbowy nr 13
ulice: Będzińska (nr parzyste); Czeladzka;
Dąbrowskiego; Dobra; Jabłoniowa;
Małobądzka (nr nieparzyste) i nr 2A;
Na Mazurach; Plonów do skrzyżowania ul. Jabłoniowej a ul.
Na Mazurach; 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.

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 od 3-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. szt. roBerT MoSKal tel. 694-446514, 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.

asp. MiCHaŁ leWiCKi,
tel. 694-446-516, 32 2961 418
– rejon służbowy nr 19
ulice: 1-go Maja od 19 do 33 i od 32 do 80;
Czarna; Franciszkańska; Królowej Jadwigi;
Legionów od 1 do 7 i od 2 do 6; Mikołajczyka
bez numerów; Narutowicza od 2 do 2D; Partyzantów;
Pogotowia; Przemysłowa; Przyjaciół Żołnierza; Struga; Wesoła;
Zawiła.
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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
i Orląt Lwowskich, powstała w ramach zadania
nr 3. Od dwóch lat Parkiem zarządza Agencja
Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, która wygrała postępowanie koncesyjne. Rozpoczęliśmy od pustych murów. Teraz mamy 10 najemców i w dużej mierze zagospodarowany Park.
Aktualnie w SPNT pracuje ok. 115 osób, powstało ok. 80 nowych miejsc pracy, a myślę, że
znacznie więcej jeszcze powstanie.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny stał się wizytówką dzielnicy, chociaż droga do realizacji tej inwestycji była długa
i wyboista. Faktycznie zaś nie istniała…
Pomysł powstania Parku pojawił się w gminie
kilka lat temu. Przedstawiciele gminy wraz
z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską
i Śląskim Uniwersytetem Medycznym doszli
do wniosku, że warto w Sosnowcu na terenach
po KWK Niwka – Modrzejów stworzyć park naukowo-technologiczny. Czekano jedynie na odpowiednią chwilę, przygotowując dokumentację pod projekt unijny. W ramach 1 i 2 zadania
Projektu Kluczowego „Gospodarcza Brama Śląska” zrealizowano ten zamysł. Natomiast droga, która nas łączy z ulicami Wojska Polskiego
listopad 2014 nr 10

W założeniu Park miał się stać zagłębiem
technologii i innowacji. Czy tak się stało?
Cały czas się tak dzieje. Zapoczątkowaliśmy ten
proces i mamy zamiar go kontynuować. By najemca mógł wejść do Parku, musi przejść całe
postępowanie, w którym udowadnia, że jest
podmiotem innowacyjnym. To nie jest innowacyjność tylko technologiczna, ale postrzegamy
ją bardzo szeroko. Jest to również innowacyjność produktowa, procesowa, marketingowa,
czy organizacyjna. W Parku mieszczą się zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe, ale
wszystkie posiadają element innowacyjności.
Jakie spółki ulokowały się w Parku?
W budynku A SPNT mieści się spółka NUTRICO,
która w nowoczesnych i sterylnych warunkach
wytwarza preparaty do żywienia pozajelitowego. Spółka bardzo dobrze się rozwija. Rozpoczęła współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i niewykluczone, że studenci będą się

uczyć u nas właśnie wytwarzania tego typu
preparatów. Inna ze spółek, Cadelan, konstruuje i projektuje elementy części samochodów
dla znanych marek, jak Porsche, czy Mercedes,
z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania CATIA V5. Jest to jedna z nielicznych firm
zajmująca się tego typu działalnością na rynku
polskim. Swoją działalność prowadzi w SPNT
także Centrum Badawcze Clean Earth, które
zajmuje się badaniami nad technologią odzyskiwania metali ziem rzadkich z fosfogipsu apatytowego. Firma jest obecnie na etapie testowania technologii, a władze spółki prężnie współpracują z jednostkami badawczo-rozwojowymi.
Firma DGSoft zajmuje się kompleksowym projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań programistycznych przeznaczonych dla szerokiej gamy klientów: instytucje edukacyjne, przedsiębiorcy, urzędy. Działalność spółki Solveere to
nowoczesne modelowanie, design i projektowanie z wykorzystaniem technologii Rapid Prototyping. Przedsiębiorcy mogą w Solveere skorzystać z nowocześnie wyposażonej i bardzo
profesjonalnie działającej prototypowni 3D.
Spółka Soscar zajmuje się audytami oświetlenia, zarówno w gminach, jak i przedsiębiorstwach, proponując projekt, wykonanie i montaż instalacji w technologii LED, niwelując jednocześnie koszty zużywanej energii. Inna ze
spółek, CLIMA-BUD projektuje oraz modernizuje systemy chłodnicze, wentylacyjne i klimaty-

zacyjne. Ponadto testuje i wdraża nowe urządzenia w swojej branży. W Parku ulokowało się
także jedno z największych w Polsce call center
(Gallup Arteria Management Sp. z o.o. S. K. A.),
które także stawia na technologie informatyczne w swojej działalności usługowej, wprowadzając nowoczesne rozwiązania programistyczne. Kolejna firma – OKIN Facility PL zajmuje się
świadczeniem usług w zakresie zintegrowanego i kompleksowego zarządzania obiektami
zwłaszcza przemysłowymi.
Dlaczego warto ulokować swoją działalność
w Parku?
Park staje się marką samą w sobie. Pomagamy
naszym najemcom w ramach pomocy de minimis, która obejmuje ulgę w czynszu. To bardzo
pokaźna zniżka, bo sięga nawet 40 procent najmu powierzchni biurowo – produkcyjnej o wysokim standardzie. Ponadto nasi najemcy biorą
udział w wydarzeniach, które odbywają się
w Sosnowieckim Parku Naukowo – Technologicznym, np. Pikniku Wiedzy, szkoleniach,
warsztatach. Reklamujemy ich, polecamy i często pośredniczymy w kontaktach z jednostkami naukowymi, stając się platformą wymiany
wiedzy pomiędzy nauką a biznesem.
Jakie są plany rozwoju?
Zamierzamy korzystać z projektów unijnych,
doposażyć nasze laboratorium informatyczne,

by stało się laboratorium nowoczesnych technik informatycznych i multimedialnych. Chcielibyśmy, aby SPNT stało się miejscem rozwoju
przedsiębiorczości również dla młodzieży. Dlatego też chcemy pozyskać projekt, w ramach
którego będziemy prowadzić edukację z zakresu przedsiębiorczości, by młody człowiek umiał
się odnaleźć na rynku i dokonał świadomego,
racjonalnego wyboru, czy założyć spółkę z o.o.
czy prowadzić działalność gospodarczą jako
osoba fizyczna. Naszym marzeniem jest również stworzenie politechniki dziecięcej – miejsca
dla młodych konstruktorów.
Zamierzamy być platformą przedsiębiorczości.
Dlatego też w dalszym ciągu będziemy pozyskiwać środki umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekty Startuj z SPNT I i II, cieszą się bardzo dużą popularnością, a w ich ramach powstało 40 nowych podmiotów
gospodarczych. W rozpoczynającym się okresie
finansowania mamy zamiar realizować kolejne
projekty wspomagające rozwój MMŚP, jak np.
subsydiowane zatrudnienia, doradztwo w zakresie prawa patentowego i komercjalizacji wiedzy. Mamy jeszcze wolne przestrzenie, dlatego
serdecznie zapraszamy do ulokowania swojej
działalności w SPNT, zwłaszcza, że do wynajęcia pozostał niewielki procent powierzchni.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman
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Jak uczyć dziecko ekologii?
Jeśli jest
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rodzicem, to
to wśród
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które
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zamiłowanie
zamiło
wanie do ekologii
ekologii i przekazać
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co chodzi
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ekologii?
ologii?
Jeśli chcesz, by Tw
Twoje dziecko w yrosło na ekologa z przekonania, to pamiętaj,
że kluczowe są nie teoret yczne wskazówki cz y wpajanie zasad, ale przekazanie potomkowi, na cz ym polega idea dbania o środowisko naturalne i w yjaśnienie, dlaczego jest to takie ważne.
Postaraj się przedstawiać dziecku ekologię jako sieć zależności. Papier do r ysowania nie istniałby bez drzew, a te z kolei pomagają ocz yszczać powietrze,
k tór ym oddychamy – dlatego nie można ich bezmyślnie w ycinać dla produkcji papieru. Podobnie należ y tłumacz yć dziecku, czemu powinno oszczędzać
wodę, prąd cz y nie marnować niepotrzebnie jedzenia.

Nauka
Nauk
a w praktyce
praktyce
Staraj się mak symalnie angażować dziecko w domowe naw yki i zasady związane z ochroną prz yrody. Jeśli wsz yscy domownicy mają obowiązek gaszenia
niepotrzebnego światła – to malucha również powinno to dot ycz yć. Nawet
najmniejsze dzieci można też zachęcać do segregowania śmieci. Pociecha
zw ykle sz ybko ucz y się, że papierek po cukierku wrzuca się np. do pojemnika
białego, a skórkę po bananie – do zielonego.
Ważną rolę odgr y wa również objaśnianie dziecku świata prz yrody. Trzeba jak
najwięcej opowiadać maluchowi – stosownie do jego wieku – o świecie roślin
i zwierząt, k tór y w ogromnej mierze zależ y od człowieka. Na spacer y war to
się w ybierać nie t ylko do parku, ale też w pobliże pojemników na posegrego wane odpady albo do MPSZOKu. Prz y nich można w yjaśnić, co gdzie należ y
wrzucać, a potem w formie zabaw y sprawdzać, na ile dziecko zapamiętało te
informac
macjje.
War to też zadbać o to, by dziecko miało kilka przedmiotów związanych z eko logią i rozumiało ich znaczenie. Może to być kubeczek uż y wany prz y myciu
zębów – by oszczędzać bieżącą wodę – cz y jego własna mała torba materiałowa na zakupy – by nie korz ystać z jednorazow ych reklamówek.

W co
co się bawić?
bawić?
Najprz yjemniejsza i najbardziej skuteczna jest nauka poprzez zabawę – nie
inaczej jest w prz ypadku ekologii. Poniżej znajdziesz kilka podpowiedzi na
zabaw y z ochroną prz yrody w tle.

Drugie ż ycie odpadów – opowiedz dziecku o idei recyklingu i przetwarzaniu śmieci, a następnie w yjaśnij, że każdy z nas może dać śmieciom drugie
ż ycie w ymyślając dla nich nowe zastosowanie. Zaproponuj, by dziecko samo
spróbowało w t ym swoich sił. Wymyślajcie razem nowe funkcje np. starej gazet y (np. opakowanie na delikatne przedmiot y, „dy wanik ” prz y przesadzaniu
k wiatów) cz y słoika (np. miejsce na przetwor y cz y – po prz yozdobieniu – skarbonka).
Zmiany w pokoju – zachęć dziecko, by zaczęło zmienianie świata na lep sze od swojego pokoju. Razem zastanówcie się, co można zrobić, by pokój
malucha był bardziej eko. Może war to w ymienić żarówkę na mniejszą albo
baterie w zabawkach na akumulatorki? Dobr ym pomysłem będzie też wstawienie roślin.
Tworzenie przypominajek – w Tw
Twoim domu namawiasz wsz ystkich do
oszczędzania wody cz y prądu? Poproś dziecko o pomoc! Niech samo nar ysuje
kar teczki z prz ypominajkami (np. obrazkiem), k tóre wspólnie zawiesicie w łazience, cz y prz y włączniku lampy. Starsze dziecko może też w ymyślić wiersz yk
namawiający d o g aszenia ś wiatła cz y zakręcania wody.
Mał y o grodnik – odpowiedzialności najlepiej ucz yć w prak t yce. Dobr ym
pomysłem będzie zaproponowanie dziecku, by samodzielnie dbało o jakąś
roślinkę. War to pozwolić mu ją w ybrać. Może to być niewielki k wiatek albo
warz y wo, k tóre trzeba będzie podlewać i doglądać.
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Wybierz dobry kierunek

Maciej Adamiec ( Niezależni dla Sosnowca)
Wiek: 43 lata.
Wykształcenie: wyższe; Akademia Ekonomiczna w Krakowie (zarządzanie i marketing), egzamin państwowy członka jednoosobowych spółek państwowych rad nadzorczych.
doświadczenie zawodowe: własna firma reklamowa, członek rady nadzorczej, a następnie prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.

Dlaczego kandyduję na urząd prezydenta miasta?
Chcę zostać prezydentem miasta i wspólnie z mieszkańcami przywrócić
Sosnowcowi rangę lidera i stolicy Zagłębia, pchnąć miasto na tory rozwoju.
Co zamierzam zrobić?
– Oddamy Sosnowiec mieszkańcom, włączając ich w procesy decyzyjne.
– Zwiększymy bezpieczeństwo.
– Wesprzemy przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy.
– Zwiększymy nakłady na służbę zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
– Zmodernizujemy drogi, chodniki i oświetlenie uliczne.
– Będziemy likwidować bariery architektoniczne.
– Zwiększymy liczbę miejsc parkingowych na osiedlach i zbudujemy
parking wielopoziomowy w centrum.
– Poprawimy organizację ruchu w mieście.
– Utworzymy nowy system komunikacji zbiorowej, który zastąpi KZK
GOP.
– Poprawimy stan wód, ziemi i powietrza w mieście.
– Zatrzymamy plan budowy spalarni w mieście.
– Zadbamy o poprawę losu zwierząt.
– Stworzymy plan zagospodarowania przestrzennego dla minimum połowy terenu miasta i usprawnimy procedury uzyskiwania pozwoleń
na budowę.
– Usprawnimy MOPS i inne instytucje pomocy społecznej, by niosły
podopiecznym realną pomoc.
– Wzbogacimy ofertę edukacyjną miasta.
– Poszerzymy ofertę kulturalną miasta w ramach tzw. kultury masowej
i wysokiej.
– Podniesiemy z upadku sport wyczynowy, rozwiniemy sport masowy
i rekreację.
– Zreorganizujemy pracę Urzędu Miasta, by mieszkaniec nie czuł się
w nim jak petent, ale jak pracodawca każdego urzędnika.

Marek Barański (Nowoczesny Sosnowiec)
Wiek: 61 lat.
Wykształcenie: wyższe.
doświadczenie zawodowe – dr habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, autor pięciu i współautor dwóch książek, ponad 110 ar tykułów, pierwszy rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu (obecnie
WSH Humanitas), kierownik zespołów badawczych, ekspert sejmowy, wydawca czasopisma Nowe Zagłębie.

Dlaczego kandyduję?
Negatywne wskaźniki przyrostu naturalnego oraz zaludnienia,
a także zamożności w Sosnowcu niepokoją i wymagają zdecydowanych i skutecznych działań. Jako politolog oraz działacz pozarządowy i sosnowiczanin, bardzo dobrze rozumiem te problemy
oraz wiem, jak je rozwiązać.
Jakie są najważniejsze punkty mojego programu wyborczego?
– Nowoczesna i innowacyjna gospodarka preferująca lokalne fir my.
– Zwiększenie znaczenia kultury jako elementu wizerunku miasta oraz rozwoju gospodarczego.
– Rozsądna i nakierowana na przyrost ludności polityka prorodzinna. Powstrzymanie emigracji.
– Sprawny system zarządzania oświatą, pozwalający konkurować
z sąsiednimi miastami.
– Wyrównanie dysproporcji pomiędzy dzielnicami.
– Poprawa jakości życia seniorów.
– Demokracja lokalna zapewniająca wpływ mieszkańców na zarządzanie miastem.
– Odbudujemy potencjał spor towy miasta z okresu jego potęgi
i uczynimy go elementem wizerunku miasta.

W jaki sposób zrealizuję program wyborczy?
– Zinwentaryzujemy sieci wodociągowe, telefoniczne, cieplne i elektryczne,
by uzyskać od firm nimi zarządzających odszkodowanie za użytkowanie
gruntów przez właścicieli sieci (tzw. służebność przesyłu).
– Przeorganizujemy Wydział Funduszy Europejskich – będzie on jedynie prowadził monitoring projektów, w których prowadzone są w danej
chwili konkursy. Jeśli natomiast któryś z pomysłów zainteresuje gminę
lub jedną z podległych jej jednostek (np. szkołę, przedszkole lub ośrodek
zdrowia), wniosek i wszystkie dokumenty przygotuje wyłoniona w przetargu firma, która zamiast wynagrodzenia otrzyma prowizję od sukcesu.
– Wiele zadań gminy powierzymy organizacjom pozarządowym, które
realizują je taniej i są skuteczniejsze w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
– Uszczelnimy system podatkowy, żeby był bardziej sprawiedliwy.

Jak je zamierzam zrealizować?
– Powołamy do życia tzw. klastry, czyli ośrodki innowacyjno-produkcyjne współpracujące z jednostkami naukowymi i uczelniami.
– Planujemy zwiększenie ilości zadań własnych samorządu przekazywanych instytucjom kulturalnym.
– Stworzymy system wsparcia finansowego poprzez pakiet instrumentów tak, by umocnić ten sektor oraz zwiększyć jego konkurencyjność wobec kapitału obcego.
– Wdrożymy taką politykę oświatową, której założenia i cele odpowiadają potrzebom rynku pracy. Ważne jest, aby szkoły przygotowywały młodzież do zakładania firm.
– Zmniej szymy udział tzw. umów śmie ciowych. Wesprze my
przedsiębiorstwa w tworzeniu miejsc pracy, w szczególności dla
młodych ludzi.
– Zwiększymy dostępność do specjalistów służby zdrowia dla seniorów poprzez wprowadzenie kar ty seniora.
– Stworzymy kluby seniora.
– Reaktywujemy centra administracyjne i usługowe na terenie
dzielnic, aby stały się one jednostkami pomocniczymi gminy.
– Zapewnimy mieszkańcom Sosnowca realny wpływ na sprawy miasta.
– Odbudujemy potencjał sportowy miasta poprzez reaktywację dawnych potęg sportowych oraz upowszechniając nowe dyscypliny sportowe.

Pasje, zainteresowania, hobby: turystyka piesza, bieganie, jazda na rowerze,
rodzinne spotkania przy grillu.

Zainteresowania, pasje, hobby: regionalistyka, muzyka poważna, wędrówki górskie, pływanie, siatkówka.
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Dominik Charasim (Nowa Prawica - Janusza Korwina Mikke)
Wiek: 30 lat.
Wykształcenie: wyższe magisterskie – Edukacja Techniczno-Informatyczna
na Uniwersytecie Śląskim.
doświadczenie zawodowe: od 2010 r. mikroprzedsiębiorca z branży informatycznej, wcześniej pracownik tej samej branży.

Dlaczego kandyduję?
Jestem młody, mam rodzinę, dziecko. Będę żyć w tym mieście,
w tym województwie jeszcze kilkadziesiąt lat i chcę, żeby to było
dobre miejsce do życia dla mnie, dla moich bliskich, dla moich
dzieci. Obecnie nie jest. Nadszedł czas na zmiany. Te zmiany mogą dokonać tylko i wyłącznie ludzie, którzy jeszcze nie rządzili,
nigdy nie byli u władzy. Jesteśmy jedyną realną alternatywą polityczną dla miasta. Obecna klasa polityczna się skompromitowała.
Skupiona jest tylko i wyłącznie na zachowaniu władzy. Rządzą dla
siebie. Chcę tworzyć władzę, która daje obywatelom możliwość
wykorzystania ich potencjału.
Jakie są główne punkty mojego programu wyborczego?
Podam trzy podstawowe punkty, które dotyczą każdego mieszkańca: obniżka podatków lokalnych, obniżka cen biletów komunikacji miejskiej, obniżka czynszów. Realizacja tych punktów wpłynie
korzystnie na jakość życia każdego mieszkańca i będzie sprzyjać
rozwojowi przedsiębiorczości. Moja generalna filozofia polega
na tym, żeby nie rozwiązywać problemów za ludzi, ale dać obywatelom możliwość samodzielnego decydowania o sobie.
W jaki sposób zrealizuję swoje plany?
Obniżka podatków miejskich jest jak najbardziej w kompetencji
władz miasta. Po prostu podejmę odpowiednie decyzje i uchwały.
Obniżkę czynszów wprowadzę poprzez racjonalne zarządzanie zasobami lokalowymi miasta oraz uregulowanie praw własności
gruntów i budynków. Obniżkę cen biletów uzyskam poprzez wolną konkurencję na rynku transportu komunikacji miejskiej. Wierzę,
że mieszkańcy Sosnowca są rozsądnymi ludźmi, którzy decydując
o sobie, podejmą mądre decyzje.
Pasje, zainteresowania, hobby: pierwszą moją pasją była informatyka, dlatego wybrałem ten zawód. Oprócz tego interesuję się polityką i ekonomią, zwłaszcza myślą liberalną i wolnościową, poświęcam się aktywności politycznej i społecznej.
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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.
Zdjęcia: materiały kandydatów

arkadiusz Chęciński (Platforma obywatelska)
Wiek: 43 lata.
Wykształcenie: wyższe.
doświadczenie zawodowe: 1992-2011 Prowadzenie działalności gospodarczej. 2007-2011 Dyrektor biura Posła na Sejm RP. 2011-2013 I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca. 2013- nadal Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dlaczego zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta miasta?
Od pokoleń moja rodzina związana jest z Sosnowcem. Wiem, że nasze
miasto to nie w pełni wykorzystany potencjał, który potrafię uwolnić.
Moją ambicją i wszystkich mieszkańców Sosnowca jest jego rozwój, tak
w sferze gospodarczej, jak i społecznej oraz sportowej. Chcę, aby wszyscy mieszkańcy mogli z radością stwierdzić, że są dumni z Sosnowca.
Najważniejsze punkty programu można zawrzeć w dwóch pakietach:
Dla mieszkańca, który ma doprowadzić do:
– rozwoju Sosnowca,
– poprawy jego wizerunku i czystości,
– poprawy bezpieczeństwa,
– poprawy transportu,
– zatrzymania procesu wyludniania się Sosnowca.
Drugi dotyczy inwestorów i ma za zadanie zachęcić do rozwoju obecnej przedsiębiorczości, jak i ściąganie nowych.
W obu pakietach ważnym zadaniem jest umiejętne ściąganie funduszy europejskich i efektywne ich wykorzystywanie.
Jakie zamierzam podjąć działania?
Pakiet dla mieszkańca zawiera m. in.:
– niższy podatek dla osób po raz pierwszy meldujących się w Sosnowcu,
– losowanie mieszkań dla najzdolniejszych studentów,
– modernizację zasobów komunalnych,
– poszerzenie oferty edukacyjnej i szkolnictwa zawodowego,
– park jordanowski w każdej dzielnicy,
– remonty oraz rozbudowę infrastruktury drogowej,
– budowę i rozbudowę infrastruktury rowerowej (ścieżek rowerowych, szlaków rowerowych, tanich wypożyczalni),
– rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej,
– modernizację i ożywienie centrum Sosnowca,
– dokończenie modernizacji Szpitala Miejskiego,
– generalną poprawę czystości i wizerunku miasta,
– równomierny rozwój wszystkich dzielnic,
– poprawę bezpieczeństwa,
– budowę nowoczesnego targowiska,
– poszerzenie oferty rekreacyjnej m.in. poprzez wykorzystanie Trójkąta Trzech Cesarzy.
Pakiet dla inwestora i przedsiębiorcy zawiera m. in:
– niższą opłatę dzierżawy,
– nowe tereny inwestycyjne,
– powołanie przyjaznego opiekuna dla inwestora – urząd przyjazny
przedsiębiorcy,
– skrócenie czasu oczekiwania na decyzje Urzędu Miasta,
– niższy podatek od nieruchomości w przypadku remontu elewacji
budynku mieszkalnego,
– rozwój partnerstwa publiczno- prywatnego,
– współpracę przy realizacji projektów edukacyjnych,
– rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
– rozwój działalności Agencji Rozwoju Lokalnego oraz Parku Naukowo-Technologicznego.

Kazimierz Górski (Sld lewica razem)
Wiek: rocznik ‘59, urodzony w Sosnowcu.
Wykształcenie: wyższe – absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie
oraz Metropolitalnego Studium Prawno–Samorządowego w Instytucie Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
doświadczenie zawodowe – na ponad 30-letni staż pracy składa się:
zatrudnienie w KWK „Porąbka-Klimontów” w Sosnowcu (1984-1990),
prowadzenie działalności gospodarczej (1990-1994),
sprawowanie funkcji prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” w Sosnowcu (1994-1998), dyplomowany zarządca nieruchomości.
pełnienie funkcji wiceprezydenta miasta Sosnowca (1998-2002),
sprawowanie urzędu prezydenta miasta Sosnowca (od dnia 19.11.2002 r.),
pełnienie funkcji członka zarządu KZK GOP w Katowicach,
piastowanie stanowiska wiceprzewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (od 2007r.),
pełnienie funkcji przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki Województwa Śląskiego.

Dlaczego kandyduję?
Chcę wziąć odpowiedzialność za te inwestycje, które zaplanowaliśmy
na najbliższe lata. Mam zespół pracowników, który już raz udowodnił, że jest w stanie przejść przez brutalną transformację gospodarczą
i postawić miasto na nogi, wykonując 85 procent zaplanowanej kilkanaście lat temu strategii rozwoju Sosnowca. Podobna rzecz na taką
skalę nie udała się żadnemu innemu miastu w Polsce. Teraz czeka nas
ostatnie tak duże finansowanie ze środków europejskich. O środki
muszą ubiegać się ludzie doświadczeni i odpowiedzialni, którzy
przez wiele lat nie budowali pomników i inwestycji na pokaz, tylko
ciężką pracą u podstaw postarali się o to, by odbudować potencjał gospodarczy Sosnowca i zmienić całkowicie oblicze miasta.
Najważniejsze punkty programu:
Szczegółowy program dostępny jest na stronie www.prezydentgorski.pl. W skrócie zakłada on dwa kluczowe elementy:
– dalszy nacisk na gospodarczą odbudowę Sosnowca, polegającą
na uzbrajaniu nowych terenów miasta i ściąganiu inwestorów dających miejsca pracy,
– poprawę warstwy estetycznej Sosnowca i zwiększenie komfortu zamieszkiwania m.in. dzięki:
• zapewnieniu godnych warunków leczenia,
• miejscu w żłobkach i przedszkolach dla każdego,
• budowie infrastruktury rekreacyjnej,
• budowie elementów pozwalających zagospodarować czas wolny.
Realizacja programu: realizacja zamierzeń będzie znajdowała pokrycie
w możliwościach budżetowych miasta. Będziemy także występowali
o środki zewnętrzne. Dotychczasowa dyscyplina finansowa pozwoliła zabezpieczyć fundusze na wkład własny, przy okazji kolejnej perspektywy finansowania unijnego.

Michał Potoczny (Prawo i Sprawiedliwość)
Wiek: mam 54 lata, od urodzenia zamieszkuję w Sosnowcu.
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: po ukończeniu metalurgii
na Politechnice Śląskiej podjąłem pracę w sosnowieckiej hucie Cedler i przepracowałem w niej blisko 20 lat, aż do chwili jej przekazania obcemu kapitałowi przez ekipę Millera i Kwaśniewskiego. W kolejnych latach ukończyłem dwa
kierunki studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
uzyskując m.in. licencję zarządcy nieruchomości. Przez kilka lat zarządzałem
spółdzielnią mieszkaniową jako prezes zarządu, byłem również członkiem rad
nadzorczych wielu spółek Skarbu Państwa. Obecnie jestem przedsiębiorcą.

Dlaczego podjąłem decyzję o kandydowaniu?
Jako mieszkańcowi Sosnowca od urodzenia, trudno mi pogodzić się
z faktem, że Sosnowiec, w którym ubiegam się o fotel prezydenta
i radnego, należy do ścisłej czołówki najszybciej wyludniających się
miast w Polsce, a wraz z Bytomiem należy do dwóch miast o największych problemach społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej wśród aglomeracji z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys.
Za ten stan odpowiada nie tylko migracja, ale i brak pracy, pogarszające się warunki mieszkaniowe, spadek poczucia bezpieczeństwa
i wreszcie niemożność zakupu od miasta działek budowlanych
pod budownictwo indywidualne czy działalność gospodarczą. Sądzę,
że walny w tym swój udział ma również obecny od 16 lat włodarz
naszego miasta – prezydent Górski.
Jakie zadania należy podjąć i jak je zrealizować?
Drogami wyjścia z kryzysu mogą być: pozyskiwanie inwestorów
i przeciwdziałanie negatywnym procesom poprzez rewitalizację zdegradowanych, poprzemysłowych terenów czy budynków, kreowanie
przyjaznych centrów miast, ale też inwestowanie w tereny zielone czy
obiekty sportowe. Warunkiem niezbędnym do realizacji tych działań
jest jednak istnienie planu zagospodarowania przestrzennego, którego Sosnowiec nie posiada do dzisiaj. Równie ważnym jest ukończenie procesów komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz poprawa
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta.
Dziesiątki pustych obietnic, składanych wyborcom przez innych kandydatów na urząd prezydenta miasta, wymagają ogromnych pieniędzy, których Sosnowiec po prostu nie ma i w najbliższym czasie mieć
nie będzie.
Dlatego też pierwszymi działaniami jakich się podejmę po ewentualnym wyborze na prezydenta miasta, będzie zintensyfikowanie prac
nad utworzeniem planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedaż
terenów pod zabudowę indywidualną i gospodarczą oraz powszechne wprowadzenie systemu monitoringu miejskiego.
Zainteresowania, pasje, hobby: sport, żeglarstwo, turystyka piesza, fotografia, modelarstwo.

Opracowała: Sylwia Kosman

Prywatnie: mąż i ojciec. Miłośnik podróży, instruktor harcerski, filantrop, kolekcjoner archiwalnej prasy i fan starej motoryzacji.

Zainteresowania: sport, film, podróże, muzyka.
listopad 2014 nr 10
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IV LO im. Stanisława Staszica obchodziło 120 lat istnienia

W uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych absolwentów, uczniów
i gości.
Od uroczystego hołdu dla nauczycieli, uczniów powstań śląskich. – Można odejść na zawsze
i absolwentów szkoły, którzy polegli, broniąc i stale być blisko – zainaugurowali uroczystość
ojczyzny i odsłonięcia tzw. Kamienia Pamięcia, Zuzanna Bartosik i Adam Filus.
rozpoczęły się obchody 120-lecia IV Liceum
Tomasz Szyjkowski, dyrektor szkoły, nie
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica ukrywał dumy, że może kierować staszicowską
w Sosnowcu. Główne uroczystości jubileuszo- społecznością. – Szkoła to nie tylko młodość
we odbyły się 17 i 18 października. Piękny ju- i wspaniali absolwenci, ale także wyzwania i zabileusz szkoły ze wspaniałymi tradycjami stał dania, które stają czasem nieoczekiwanie
się okazją, nie tylko do refleksji, ale także przed młodymi ludźmi. Jestem bardzo dumny,
do spotkania znakomitych absolwentów szkoły. że mogę być dyrektorem szkoły, której 108 abPodczas uroczystej akademii nie zabrakło wzru- solwentów, często uczniów, zakończyło życie
szeń, niezapomnianych wrażeń i uroczystego w tragicznych okolicznościach. Warto wspoślubowania uczniów klas pierwszych, którzy mnieć, że Jan Kiepura był uczestnikiem Powstabędą kontynuować tradycje szkoły. W ramach nia Śląskiego. Doświadczenia absolwentów
jubileuszu odbyły się także koncert w Sali Kon- mogą być podstawowym budulcem świadomocertowej, zatytułowany „Tych lat nie odda nikt. ści patriotycznej i obywatelskiej naszego pokoAbsolwenci swojej szkole”, nabożeństwo i spo- lenia – stwierdził.
tkanie w Pałacu Dietla. Wspominano szkolne
„Staszic” wychował i wykształcił wielu znalata, egzamin dojrzałości, nauczycieli, pierwsze nych absolwentów. Jednym z najbardziej utalenprzyjaźnie i miłości.
towanych był oczywiście śpiewak Jan Kiepura.
Kamień Pamięci, który został odsłonięty W jubileuszowych uroczystościach wzięli
przed szkołą na placu Zilingera, jest świadec- udział m.in. Elżbieta Bieńkowska (matutwem pamięci o tych, którzy oddali swoje życie ra 1982), wiceprezes Rady Ministrów, a od liza ojczyznę. Na kamieniu widnieją nazwi- stopada tego roku unijna komisarz ds. rynku
ska 108 osób, uczniów, absolwentów i nauczy- wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorcieli, którzy zginęli m.in. podczas II wojny świa- czości oraz małych i średnich przedsiębiorstw
towej, a także w trakcie pierwszej światowej za- w Brukseli oraz prezydent Krakowa, prof. Jawieruchy i późniejszej wojny 1920 roku oraz cek Majchrowski (matura 1965). Zostali wyróż-

Orientuj się w terenie
arc Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu

reklama

nieni Osar(d)ami Staszica, czyli specjalnymi
statuetkami.
– To wyjątkowe uczucie spotkać po ponad trzydziestu latach od matury dawnych kolegów i koleżanki. Szkoła ma swoje niepodważalne tradycje, ale wiedza to nie jedyna ważna rzecz, którą się tutaj zdobywa. Najważniejsze
jest to, kogo przez te trzy lata spotkacie na swojej drodze, jak wielu poznacie przyjaciół, którzy będą wam towarzyszyć potem w dalszym
życiu – mówiła Elżbieta Bieńkowska.
Staszicowskimi Osar(d)ami wyróżnieni zostali także inni absolwenci, m.in. prof. Władysław Nasiłowski, specjalista anatomii patologicznej i medycyny sądowej, profesor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Andrzej Dziuk, reżyser, scenograf, dyrektor Teatru
im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, Jakub
Karnowski, prezes PKP S.A. oraz Mateusz Rykała, przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu i ksiądz prof. Marek Starowieyski. „Staszica” ukończyli także Mieczysław Wolfke – wybitny fizyk, odkrywca ciekłego helu,
Leonard Danielewicz i Tadeusz Heftman – konstruktorzy maszyny deszyfrującej Enigma, Janusz Ziółkowski – socjolog, były szef Kancelarii Prezydenta RP, Miłosław Jan Kołodziejczyk – biskup diecezji częstochowskiej, rektor
Seminarium Duchownego w Częstochowie.
Na ręce dyrektora szkoły złożono także dziesiątki listów gratulacyjnych. Ten najważniejszy
podpisał prezydent RP, Bronisław Komorowski, składając najlepsze życzenia uczniom i absolwentom. „Sosnowiecki „Staszic” należy
do placówek, które z powodzeniem łączą długą
i bogatą tradycję z najnowocześniejszymi metodami nauczania. Za wyjątkowo cenne uważam, że w Państwa prestiżowym liceum wychowuje się uczniów do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim, przekazuje etos
patriotyczny i szacunek dla dorobku poprzednich pokoleń. Stanisław Staszic w „Przestrogach dla Polski z teraźniejszych politycznych
Europy związków i z praw natury wypadających” odwoływał się do słów Seneki „nigdy
wysiłek dobrego obywatela nie idzie na marne”.
To przekonanie powinno nam towarzyszyć
w codziennych działaniach”, napisał prezydent
Rzeczypospolitej. SK
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W kongresie uczestniczyło ponad 250 seniorów.
W sobotę 25 października w ramach akcji „Seniorzy decydują
II” odbył się uroczysty I Sosnowiecki Kongres Seniorów i Seniorek – impreza, która pokazała mieszkańcom, jak ważną rolę
odgrywają seniorzy w naszym
mieście. Na imprezie pojawiło
się aż 250 osób 50 i 60+. Jeden z
uczestników obchodził nawet w
tym dniu swoje 91. urodziny,
a cała sala zaśpiewała mu „100
lat.” Podczas Kongresu była mowa o potencjale osób starszych,
uczeniu się przez całe życie, ich
znaczącej roli w mieście i współpracy seniorów z władzami.
Swoje dokonania przedstawiła
Rada Seniorów i Seniorek
przy prezydencie Sosnowca, która jest jedną z najliczniejszych
Rad w Polsce. Podczas imprezy
dowiedzieliśmy się także, jak
wpływa śmiech i aktywność fizyczna na żywotność i kondycję.
Kongres był okazją, by spróbować jogi śmiechu, obejrzeć występ kabaretu 50+ z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach
oraz wystawę malarstwa uprawianego przez sosnowieckich
seniorów w Domu Kultury im. J.
Kiepury.
Imprezą zamykającą projekt
społeczny „Seniorzy Decydują
II” będzie listopadowy Niepodległościowy Bal Seniora (8.11),
który zgromadzi aż 300 osób.

Bal poprowadzi 76-letnia znana
i lubiana Dj Wika, która przyjedzie w tym celu kolejny raz
do Sosnowca z Warszawy. Osoba ta – swoim nietuzinkowym
pomysłem na życie – granie muzyki na imprezach – jest świetnym przykładem, że seniorzy
mogą realizować swoje marzenia
i pasje w każdym wieku.
– To niesamowite, że teraz tak
dużo się dzieje – mówi Jadwiga
S. – Kiedyś moim jedynym zajęciem była opieka nad wnukami.
A dziś mam gdzie wyjść, by spotkać innych seniorów, co daje mi
dużo zapału i energii. Okazje takie, jak Bal Seniora i Kongres
dają szansę, by spotkać się z innymi i znowu cieszyć życiem. a
co najważniejsze, teraz wiem, że
na bal mogę iść bez pary i też
dobrze się bawić. Czasy się
zmieniły i teraz każdy ma prawo
cieszyć się życiem, czy sam, czy
w parze. Takiej okazji nie chce
przegapić - dodaje.
Zapisy i infor macje: tel.
322661672, www.seniorzydecydują.pl lub w biurze: ul. 3 Maja
11 w Sosnowcu (wejście od podwórka). Imprezy organizowane
są przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, gminę Sosnowiec
oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Monika Sobańska

Uwaga! Piraci atakują

Członkowie „Szafranu” radzili sobie dobrze podczas
kolejnych zawodów.

Członkowie Szkolnego Szkoła
Turystycznego „Szafran”, działającego przy Gimnazjum nr 16
w Sosnowcu, 18 października
wzięli udział w IX rundzie Pucharu Śląska w marszach na
orientację. Spotkanie odbyło się
na terenie radlińskich lasów,
w okolicach Rybnika. Uczestnicy

Po kongresie czas na bal
Anna Klamecka

arc IV LO w Sosnowcu

Tych wspaniałych lat nie odda nikt

otrzymali mapy, które były lustrzanym odbiciem rzeczywistej
mapy. Musieli więc być bardzo
skoncentrowani, aby nie zgubić
prawidłowej drogi. Po zakończeniu zawodów, na uczniów czekała niespodzianka – prawdziwe
szaleństwo w pobliskim parku linowym. red

Widowisko muzyczne pt. „Piraci z Penzance” W. S. Gilber 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 córki ge ne ra ła, dziar scy piraci, waleczni policjanci, sam Ma jor Ge ne rał oraz
zwa riowa na służ ka pi ra tów
oczarują, zachwycą i rozbawią
do łez każ de go bez wy jąt ku
widza.
Pi ra ci z Pen zan ce to spek takl z po gra ni cza mu si ca lu
i operetki, skierowany do widzów wszyst kich po ko leń.
Barw ne ko stiu my, baj kowa
sce ne ria, iście hol ly wodz ka
mu zy ka i an giel ski hu mor
składają się na sukces spektaklu. Porywa on pełną przygód
fabułą opisującą losy Fryderyka wychowa ne go przez pi ra tów. Młodzieniec, po osiągnięciu pełnoletności, postanawia
ze rwać z prze stęp czym pół -

świat kiem i chce do łą czyć do grona porządnych ludzi. Piraci odmawiają mu jednak prawa do peł no let no ści,
skoro pechowiec urodził się 29
lu te go w ro ku prze stęp nym
i faktycznie obchodził urodziny zaledwie pięć razy. Równocześnie na drodze Fryderyka,
który do tej pory za wzór kobiecości uważał jedyną znaną
sobie kobietę – starą opiekunkę, stają piękne panny – córki
Ge ne ra ła oraz sam spryt ny
i nowoczesny Generał. Jak potoczą się losy Fryderyka? Czy
da ne mu bę dzie za kosz tować
życia nor malnego obywatela?
Bi lety na spek takl są w ce nie 45 zł i 40 zł (ulgowe)
do na bycia w ka sie Te atru
Dzieci Zagłębia lub za pośrednic twem stro ny in ter netowej
www.ar tecreatura.art.pl. Spektakl roz pocz nie się o godz.
19.00. red
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spotkania

Schodzę na samo dno duszy
Sylwia Kosman

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.
Książkę „Długi film o miłości. Wyprawa na Broad Peak” należy umiejscowić w trzech kontekstach.
Po pierwsze tragiczna wyprawa,
z której nie wróciło dwóch himalaistów. Drugi kontekst to Pana udział
w tej wyprawie. I trzeci kontekst,
niespodziewany. Zgiełk, awantury,
sprostowania, przeprosiny i tak dalej i tak dalej. Zanim jednak przejdziemy do tej książki, chciałbym zapytać o trzy poprzednie książki, które były związane z tematem Rosji.
Skąd ta fascynacja Rosją i Wschodem? Co pana tam pchało?
Co mnie pchało? Na początku
polecenie służbowe. A potem
już nie było odwrotu. Może to
głupio zabrzmi już w drugim
zdaniu naszego spotkania, ale
najzwyczajniej w świecie, zakochałem się w tym kraju. To wcale nie jest takie trudne. Wystarczy popatrzeć na rosyjski film,
posłuchać muzyki albo przeczytać rosyjską książkę. Uwielbiałem już jako nastolatek rosyjską
literaturę. Ten kraj, ci ludzie,
umościli się w moim sercu.
Równie dobrze można zapytać:
„Dlaczego zakochuję się w tej
dziewczynie, a w innej nie?”.
Skoro ta jest dużo fajniejsza
od tej, ale jednak wolisz tą. Z jakiegoś powodu. Tak, jestem rusofilem, na dodatek antysowieckim i tyle. Poczułem to podczas
mojego drugiego wyjazdu
do Rosji. Pojechałem do Rosji,
stanąłem na ulicach Moskwy,
na których toczyła się wojna.
W 1993 r. był pucz w Moskwie.
Świat nie wiedział, o co chodzi.
A było bardzo groźnie. Ruskie
czołgi z ruskich ar mat walą
do ruskiego parlamentu, który
płonie. Bardzo to było trudne
do wytłumaczenia. Wysłali
mnie, bo powiedzieli, że jestem
specjalistą. A ja byłem wcześniej
tylko raz w Rosji, a już zostałem… specjalistą. Dopiero
za drugim razem, na tej ulicy
w Moskwie, szpetna pogoda, leje jak cholera, wichura taka, bo
to listopad, a ja poczułem:
„O jak pięknie, kurcze”. Coś
czuję, że jestem w dobrym miejscu, we właściwym miejscu
i chyba właściwym człowiekiem, który tu powinien być.
Te rosyjskie książki były wynikiem
Pana samotnych podróży do Rosji,
dość zresztą ekstremalnych. Co Panu daje taka samotna podróż?
Jasność umysłu. Nic mnie nie
dekoncentruje, nic mi nie przeszkadza. Nauczyłem się robić
zdjęcia, tylko po to, żeby fotografów ze sobą nie ciągnąć. Z nikim nie rozmawiam po polsku,
a tydzień czasu trwa to, by zacząć myśleć po rosyjsku. Gdybym miał współpracownika, byłoby trudniej. To byłoby do kitu.
Najważniejsze w pracy reportelistopad 2014 nr 10

ra jest spotkanie z drugim człowiekiem. Chyba nie muszę rozwijać tematu, że widać różnicę
pomiędzy rozmową jeden na jeden, a rozmową w trzy osoby. To
jest zupełnie coś innego. Jak
mam z człowieka „wypruć flaki”, to samemu jest mi to łatwiej
zrobić. Kiedy nikt inny się temu
nie przygląda. A ja muszę dostać
się do najczarniejszego zakątka
duszy, zejść na samo dno. Tam
są dla mnie najciekawsze, najważniejsze rzeczy. Dwie osoby
porozumiewają się najlepiej.
Wtedy człowiekowi otwiera się
dusza, kiedy już to coś, zaczyna między nimi być. Ta chemia.
Nigdy nikogo nie zaprosiłem
na wywiad. Przeprowadziłem
ich już kilkanaście, a może kilkadziesiąt. Nigdy jednak nie
proszę o wywiad, ale o to, byśmy porozmawiali, a może pogadali. Porozmawiać to znaczy,
że płynie w obydwie strony. Płynie od mojego bohatera do mnie,
to, czego ja potrzebuję. To ja
z niego wysysam te soki. Ale nie
każdy jest taki łatwy, nie z każdym szybko to pójdzie.
Przed dwadzieścia parę lat mojej
pracy wypracowałem sobie
określony model pracy. Przede
wszystkim, by mieć zawsze nieskończenie dużo czasu na rozmowę. Ja nigdy nie mogę się
spieszyć.
„Długi film o miłości. Podróż na Broad Peak”. Ale Pan namieszał tą
książką. Nie przypominam sobie
w ciągu ostatnich lat książki, która
wywołała tyle sporów, awantur,
kłótni. Czy ta aura awantury to dla

Pana powód do satysfakcji, że udało
się włożyć kij w mrowisko czy bardziej powód do smutku czy porażki?
Chyba mu szę Pa na roz cza rować. Bo to, o co Pan pyta, to
wie Pan chy ba dwa dzie ścia
dziewięć razy lepiej ode mnie.
Bo ja w tym nie uczestniczyłem, zwyczaj nie o tym nie
wiem. Nikt do mnie nie przychodził i mi o tym nie opowiadał. Wiem, że coś takiego było. Dowiaduję się podczas spotkań autorskich, takich jak to,
że coś takiego się działo. Nie
czy tam i ni gdy nie czy ta łem
ko men ta rzy dla zdrowia psychicznego. Nic mnie obchodzi
to, co wypisują ludzie, którzy
się nie podpi sują pod swo im
tekstem. Taki człowiek nie odpowiada za to, co pisze. Może
na pi sać total nie wszyst ko. Ja
każde słowo, które napisałem,
podpi sa łem swoim imie niem
i nazwiskiem i miejscem pracy.
Nie chcę w tym uczestniczyć
i nie czytam tego ścieku. Dosta łem ofi cjal ne za rzu ty
od chło pa ków w „Tygo dni ku
Powszechnym”, więc musia łem odpowiedzieć. Odpowiedziałem, pokajałem się. Popełni łem błąd. Ca łe życie jest
utka ne błę da mi, które popeł niam i bę dę je po peł niać
do śmierci. Ponieważ pracuję
emocjami, więc jeśli coś mnie
nie przypali, nie przygrzeje, nie
za gotuje, to ja się nie bio rę
do te go te ma tu. Każ dy te mat
mu si mnie porwać, oso bi ście
dotknąć. Bez te go nie je stem
w stanie pracować. Coś mnie
musi chwycić za gardło.

Dlaczego Pan pojechał na Broad Peak?
Repor ter bierze rzeczywistość
taką jaką jest. Gdyby się to
wszystko miało powtórzyć raz
jeszcze, to tak i bym poszedł. To
jest po prostu fenomenalny temat! Niezwykły! Nikt tego
wcześniej nie robił. Jeśli można pisać o czymś, czego nikt
wcześniej na całym świecie nie
pisał, to powinna tam być armia
dziennikarzy u góry. Tutaj się
szykowało coś takiego i wyjątkowe było to, że to nie była zwykła
wyprawa himalaistów, ale wyprawa, która polegała na tym, że
jechaliśmy pochować dwóch ludzi z rodzinami tych, którzy zginęli. Matka i ojciec, niedoszła
żona, brat drugiego zmarłego.
To jest taki temat, kiedy błagasz,
żeby cię wzięli. W ręce wchodzi
brylant. Wiedziałem, że tym razem nie pojadę sam, ale będzie
siedem innych osób. Więc wiedziałem, że będę opisywał siedem osób. Zdawałem sobie sprawę, że wszystko będzie niezwykłe, że każdy posiłek będzie
opowieścią. Z moimi bohaterami spotkaliśmy się po raz pierwszy, zanim wyruszyliśmy. Pierwsze
rozmowy
odbyliśmy
przed kamerami, bo miałem taki pomysł, żeby zrobić film. Ale
on nie powstanie, bo moim bohaterom ta książka się nie podobała.
Czy to wystarczająca przeszkoda,
by film nie powstał? Mówił Pan, że
boi się tej świadomości, że może
zranić rodziców Tomka Kowalskiego
i jego narzeczoną. Jak to spotkanie

wypadło i czy oni poczuli się zranieni?
Tak jak powiedziałem, moja
książka im się nie spodobała
i najbliżsi nie chcą, by film powstał. I oczywiście, on nie powstanie. Najbardziej dotyka
mnie nie ten szum, o którym tu
mowa, ale to, że ta książka im
się nie spodobała. Repor terzy
są trochę podobni do himalaistów, w tym sensie, że zamierzają osiągnąć zamierzony cel.
Wydanie książki to wielkie
szczęście, ulga, że już jest.
Wreszcie to z ciebie wychodzi,
jest wieczór autorski, niezwykłe, wspaniałe uczucie pewnego zamknięcia, spełnienia,
chwila euforii, nieszczególnie
zresztą długa. Tego wszystkiego nie miałem przy tej książce.
Bardzo mi to doskwiera, że bliskim Tomka książka się nie
spodobała. Mam takie poczucie, że przysporzyłem im cier pienia i to mnie dręczy. Wiedziałem od początku, że prawdopodobnie tak będzie. Już
podczas pierwszego spotkania.
Sprawa jest oczywista. Polega
na tym, że każdy wie, co o sobie myśli i niekoniecznie może
sobie życzyć, by ktoś inny,
z świata zewnętrznego przedstawił to inaczej. Oni po prostu
chcieli, żebym ja to inaczej
wszystko opisał. Ale niestety, to
jedyna rzecz, której nie mogę
zrobić dla swoich bohaterów,
czyli napisać tak, jak oni sobie
życzą. To jest moja książka i ja
jestem na niej podpisany. Jeśli
ktoś kupuje tę książkę, to wie,
że będzie to książka widziana oczami jego autora. Nie ma
reportażu obiektywnego. Gdyby ze mną pojechał drugi repor ter i byśmy byli skuci tymi
samymi kajdankami, spali
w jednym namiocie i nawet
na chwilę się nie rozstawali,
a on byłby świadkiem tych samych rozmów, to napisałby zupełnie inną książkę. To zawsze
rzeczywistość widziana oczyma innego człowieka, przerobiona przez głowę i zmysły innego człowieka. To przekład
z rzeczywistości i każdy może
mieć swój przekład. Jeśli jednak pisze się o dziecku, które
zginęło… Nie mogłem jednak
napisać tego inaczej.
Kiedy Pan myśli o tamtym czasie, to
jakie obrazy przychodzą Panu
do głowy?
Stary jestem. Bardzo dużo
w swoim życiu widziałem
i przeżyłem. I wiem, co jest najgorsze na świecie. Najgorszy widok na świecie, najgorsza rzecz,
jaka może się człowiekowi w życiu przydarzyć, to są osieroceni
rodzice. To bez porównywania
gorsze niż osierocone dzieci,

które kiedyś dorosną, zapomną,
będą mieć własne dzieci i mogą
być szczęśliwe. Osierocony rodzic nigdy nie będzie szczęśliwy. Rozumiecie Państwo słowo:
nigdy? Już nigdy rano nie będziesz szczęśliwy, kiedy się obudzisz, zanim spuścisz nogi z łóżka. Straszne. Straszne jest patrzenie na takich ludzi, a ja
z takimi rodzicami pojechałem
na półtora miesiąca w góry.
Czego Pan żałuje?
Jest kilka rzeczy. To, że udzieliłem wywiadu w „Tygodniku Powszechnym” przed wyprawą.
Nie czuję jednak, żebym popełnił jakiś grzech śmiertelny.
Czy próbował Pan sobie odpowiedzieć na pytanie, co nie zadziałało?
Na własne potrzeby musiałem
sobie odpowiedzieć: co nie zadziałało, co się nie udało, dlaczego zginęli, kto nawalił, jeśli ktoś
nawalił, czy to tylko po prostu
los, natura. Nie udzielam jednak
moim czytelnikom odpowiedzi
wprost. Jestem pełen różnych
wątpliwości. Starałem się najlepiej, jak potrafię, odtworzyć
przebieg wypadków, rozmawiać
ze świadkami, bohaterami.
Pierwszy raz zastosowałem tzw.
prawdę zmyśloną. To jest ta sytuacja, którą opisałem na szczycie Broad Peak, kiedy dwaj
chłopcy już zeszli na dół,
a na szczycie został Tomek Kowalski i Maciej Berbeka i ze sobą rozmawiają. Państwo wiecie,
że nikt nie był świadkiem tej
rozmowy. Jest ona wymyślona w ten sposób, że wymyśla to
człowiek, która korzysta ze swojej najlepszej wiedzy o sytuacji,
o tych ludziach, realiach i próbuje to zrobić najlepiej, jak potrafi.
Niektórzy może powiedzą, że to
pycha, wymyślać, co mówią ludzie, którzy nie żyją. Dramatyzm tej sytuacji był nieprawdopodobny. Jeden z nich wiedział,
że chyba nie żyją. Jestem niemal
pewny, że Maciek wiedział. Słuchałem tych nagrań. Maciek się
zgłosił ze szczytu i mówi: „Jesteśmy na szczycie”. Ale w jego
głosie rozpacz było słychać,
krztyny triumfu nie było. On
wiedział, że jest na szczycie, ale
nie zejdzie, bo nie ma szans.
Mądry, stary człowiek. Chłopaczyna nie wiedział. Dlatego wymyśliłem, że Maciek tam krzyczy na Tomka. Na chłopaczka.
Czy chciałby Pan wrócić w Himalaje,
wyrównać jakieś rachunki?
Nie, nie mam takich planów.
Nie mam żadnych porachunków. Ten temat już się wyczerpał. Dla mnie to rozdział zamknięty.
Spisała: Sylwia Kosman
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miasto
Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także fizyczną sprawnością i fantazją

Sylwia Kosman

Ile gwiazdek znajduje się na fladze Unii Europejskiej, które państwo jako ostatnie przystąpiło
do Unii, a jakie kraje wciąż kandydują i co poprzedzało euro?
Na takie pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy konkursu, który
odbył się 9 października na placu
Stulecia. W IV edycji turnieju
wiedzy o Unii Europejskiej,
zorganizowanego dla uczniów sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych, zawodnicy musieli nie
tylko posiadać wiedzę, ale także
inne umiejętności. Wśród konkurencji znalazły się dodatkowo degustacja narodowych potraw i odgadnięcie ich nazw, europejska lista muzycznych przebojów oraz
zadania sprawnościowe. Uczniowie musieli nie tylko wskazać
składniki gnocchi, czewapcziczi,
langosza, czy paelli, ale także
wiedzieć, jak brzmią zwroty
grzecznościowe w kilku językach
obcych. – Nie tylko trzeba było
wiedzieć, ile powstało wspólnot

europejskich, ale także poradzić
sobie ze skakaniem na jednej nodze, trzymając łyżkę z jajkiem
czy znać kilka języków obcych –
potwierdza Lucyna Przybycień,
która z Mateuszem Olesińskim,
reprezentowała VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w
Sosnowcu.
W tym roku tematem przewodnim turnieju wiedzy o Unii
Europejskiej była promocja aktywnego obywatelstwa, stąd hasło przewodnie wydarzenia:
„Włącz się w społeczeństwo”.
Konkurs zainaugurował prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski, który powitał uczestników
konkursu. – Cieszę się, że młodzież z naszego miasta tak licznie
stawiła się na kolejnym turnieju
wiedzy o Unii Europejskiej i stara się pogłębiać wiedzę na temat
Europy, ale także działalności
trzeciego sektora. Życzę wam
wszystkim udanej, zdrowej rywalizacji oraz przede wszystkim dobrej zabawy – stwierdził prezydent.

Sylwia Kosman

Włącz się w społeczeństwo

Mateusz Olesiński i Lucyna Przybycień reprezentowali VI LO im. J. Korczaka.
W konkursie w pierwszym etapie rywalizowało 11 szkół ponadgimnazjalnych z Sosnowca.
Po pierwszej rundzie, w której
drużyny musiały zaprezentować
swoje koncepcje strojów postaci
z „Krainy Świetlików”, pięć najlepszych drużyn znalazło się w fi-

Sejm bez tajemnic
arc Jarosław Pięta

nia sejmowe, które przydadzą się
na lekcjach historii oraz wos-u.
Poseł na Sejm RP, Jarosław Pięta, przy współpracy z Wszechnicą
Sejmową, również przygotował dla
zagłębiowskich licealistów test, którego celem było sprawdzenie wiedzy o sejmie. Uczniowie musieli
zmierzyć się z pytaniami na tematy związane z parlamentaryzmem,
trybem ustawodawczym oraz ustrojem politycznym naszego kraju.
Wysłuchali także wykładu w formie prezentacji multimedialnej, dotyczącego ciekawostek związanych
z gmachem polskiego parlamentu
oraz najważniejszych informacji
dotyczących podejmowania ustaw.
Do pisemnego testu przystąpiło 40
licealistów. Wzięli w nim udział
uczniowie czterech sosnowieckich
szkół – IV LO im. Stanisława Staszica, II LO im. Emilii Plater, VI LO im. Janusza Korczaka
oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14. Zwycięzcą konkursu
został natomiast uczeń reprezentujący II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. red

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu obchodziło 10 października swoją pierwszą rocznicę istnienia. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele władz
miasta oraz pracownicy oświaty.
Z okazji rocznicy, członkowie
szkolnego koła teatralno-kabaretowego, działającego w Technikum Projektowania i Stylizacji
Ubioru, przygotowali specjalny
program ar tystyczny, upamiętniający najważniejsze wydarzenia oraz sukcesy minionego roku. Uczniowie Technikum Ekonomicznego
oraz
Gastronomiczno-Hotelarskiego
zaprezentowali natomiast występ
spor towo-taneczny. Podczas
świętowania pierwszego roku
funkcjonowania CKZiU uczniowie uczestniczyli w specjalnych
warsztatach, gdzie mogli z bliska przyjrzeć się specyfice zawodów, w których kształci Centrum. Pod opieką specjalistów
mieli również okazję usmażyć
regionalne racuchy, przygotować
plakaty i zakładki upamiętniające obchodzone święto oraz wykonać stroje, przy użyciu różnorodnych i zaskakujących materiałów.
Tego samego dnia w CKZiU
odbył się także IV Dzień Regionalny pod hasłem „Małe ojczyzny uczą żyć w Ojczyznach
wielkich”, zorganizowany przez
Technikum Projektowania i Stylizacji Ubioru. Celem spotkania
było krzewienie świadomości
i dumy z miejsca, w którym żyjemy. Uczniowie wzięli udział
m.in. w biegu na orientację
pod nazwą „Czy znam zabytki
Sosnowca?” oraz warsztatach re-

arc CKZiU w Sosnowcu
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decka, Zdzisław Kempny, Mirosław Stroński oraz Łukasz Rzegoczan. W trakcie tego spotkania
młodzież dowiedziała się, m. in. jak
zostać posłem, a także z jakimi
obowiązkami i zadaniami wiąże się
objęcie tego stanowiska. Uczniowie wzięli także udział w turnieju
wiedzy o Sejmie RP, który został
zorganizowany pod honorowym
patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ewy Kopacz. Celem konkursu było szerzenie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o polskim parlamentaryzmie.
W teście wzięło udział 48 uczniów.
W skład jury wchodzili pracownicy
Wszechnicy Sejmowej oraz nauczyciele Gimnazjum nr 1, a pytania dla uczniów ułożyli pracownicy
sejmowi. Pierwsze miejsce zajęła
uczennica klasy III a – Natalia Kasprzyk, drugie – Wanda Jaworska
(III b), a trzecie – Patryk Milde
(III b). Wszystkim uczestnikom
konkursu zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Poseł
Witold Klepacz przekazał szkole
także materiały, książki i opracowa-

W finale zmierzyli się ze sobą
uczniowie II LO im. Emilii Plater,
Technikum nr 1 Ekonomicznego, VI LO im. Janusza Korczaka, I LO im. Walentego Roździeńskiego oraz Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych.

Podwójne świętowanie w CKZiU

Zagłębiowscy licealiści i gimnazjaliści zmierzyli się z pytaniami na temat polskiego
parlamentu i ustroju politycznego.
Oryginalna lekcja demokracji odbyła się 16 października w Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu z inicjatywy Wszechnicy Sejmowej Biura Korespondencji i Informacji
Kancelarii Sejmu. Pracownicy
Wszechnicy Sejmowej przeprowadzili wykłady na temat polskiego parlamentaryzmu, zadań
i funkcji, jakie pełni sejm i senat,
trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej. Spotkanie zostało wzbogacone wystawą planszową pt. „Karty z dziejów sejmu”, przedstawiającej dzieje
parlamentu z czasów I, II i III Rzeczypospolitej. Uczniowie mieli
okazję także odbyć wirtualną wycieczkę po sejmie. Dzięki prezentacji multimedialnej zwiedzili
m.in. sale posiedzeń, korytarz
marszałkowski, budynek komisji
sejmowej, a także dom poselski.
Poznali również architekturę aktualnej siedziby władzy ustawodawczej. Młodzież wzięła także udział
w spotkaniu z posłem Witoldem
Klepaczem, któremu towarzyszyli
współpracownicy: Aleksandra Ra-

nale turnieju. Stroje ocenili dr
Aleksander Mańka z Wyższej
Szkoły Humanitas i Adrian
Drdzeń z Wydziału Polityki Społecznej UM w Sosnowcu, którzy
są pomysłodawcami i koordynatorami projektu „Kraina Świetlików”.

W jury konkursu zasiadły Maja Chyży-Dudek – prodziekan ds.
współpracy z zagranicą Wyższej
Szkoły Humanitas, Izabela Koczorowska z biura posła prof.
Adama Gierka oraz Paulina Adamus – kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Konkurs wygrali
uczniowie II LO im. E. Plater,
którzy w nagrodę, ufundowaną
przez prof. Adama Gierka, posła
do Parlamentu Europejskiego,
pojadą do Brukseli. Drugie miejsce zajęła drużyna VI LO im. J.
Korczaka, a trzecie – Technikum
nr 1 Ekonomiczne. Rozegrano
także konkurs żonglerki piłką
nożną oraz konkurs na najlepsze
hasło promujące wolontariat.
Konkurs zorganizowali Wydział Funduszy Europejskich
i Współpracy z Zagranicą Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu oraz
Wyższa Szkoła Humanitas. Partnerami turnieju byli Sosnowieckie
Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Wolontariatu
przy MOPS Sosnowiec.

Uczniowie przygotowali wyśmienite przysmaki.
gionalnych. Można było również
podziwiać wystawę fotograficzną pt. „Zabytki Sosnowca
w oczach młodych fotografów”
oraz wystawę książki regionalnej, a także spróbować smakowitych potraw.

Dzień pełen atrakcji zakończyło podsumowanie biegu patrolowego. Najlepsza okazała się
drużyna gimnazjalistów z trzeciej klasy. Nagrody i dyplomy
dla uczniów wręczył prezydent
miasta, Kazimierz Górski. red
listopad 2014 nr 10
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Sala szermiercza z imieniem
mistrza
arc TMS Zagłębie

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.

Wielki sukces stypendystki naszego miasta

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

Ra fał Sznaj der zmarł na gle
w wieku 41 lat podczas zawodów w Bułgarii, na których był
sę dzią. Trzy krot ny olimpij czyk, w ostat nich la tach był
sę dzią szer mierki i dzia ła czem. Uro dzo ny w Bę dzi nie
Sznaj der przez wie le lat był
czo łowym pol skim sza bli stą.
Czte ro krot nie był me da li stą
mistrzostw świata.
– W dniu, gdy do Polski dotarła wiadomość, że Rafał nie
żyje pomyśleliśmy, że musimy

go uhonorować. Odtąd każdy
mło dy zawod nik, któ ry prze kroczy próg hali Zagłębia, będzie walczył także pod okiem
Rafała – podkreśla Beata Rak,
pre zes Ślą skie go Związ ku
Szer mierczego.
Niestety tym razem podczas
ju nior skich zma gań Pu cha ru
Świata nasze zawodniczki nie
odegrały znaczących ról. Najlepsza z nich, Karolina Cieślar
by ła 34. Wygra ła Ukra in ka
Iryna Shchukla. Karolina zna-

lazła się także w składzie reprezentacji Polski w rywalizacji drużynowej. Biało-czer wone po bardzo dobrym początku
i wygranej w wyżej notowanymi Włosz ka mi awansowały
do najlepszej ósemki tur nieju.
Nie stety w ćwierć fi na le mu siały uznać wyższość Meksyku i po zaciętym boju przegrały 44: 45. Ostatecznie po poraż kach z Ro sją i Ja po nią
Pol ska za koń czy ła zma ga nia
na 8 miejscu. KP

90-lecie w glorii zwycięstw
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.
Krzysztof Polaczkiewicz

Na gole w meczu z AZS-em trzeba było czekać do ostatniego
kwadransa. W 76. minucie składną akcję Czarnych wykończyła
Nikol Kaletka, która precyzyjnym uderzeniem z jedenastu metrów wyprowadziła sosnowiczanki na prowadzenie. W 84. minucie kropkę nad „i” postawiła
Renata Warunek, która po dośrodkowaniu Marleny Koniecznej
strzałem głową zdobyła drugą

bramkę. – To był nasz najlepszy
mecz w tym sezonie na boiskach
ekstraklasy. Jubileusz zmotywował dziewczyny, zagrały na 200
procent – nie kryła dumy trener
Agnieszka Drozdowska. Dzięki
tej wygranej nasze dziewczęta
awansowały na piątą pozycję
w tabeli ekstraklasy. W przerwie
meczu działacze Czarnych Sosnowiec zostali odznaczeni przez
przedstawicieli Śląskiego Związku Piłki Nożnej brązowymi,
srebrnymi i złotymi odznakami.

Triumf trenera
arc Adrian Eliasz

W pierwszy weekend października, w Sandomierzu odbyły
się XXIV Mistrzostwa Polski
Pracowników Oświaty w tenisie
stołowym, podczas których nauczyciel sosnowieckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 9 – Adrian Eliasz (na
zdjęciu) – zdobył indywidualne
wicemistrzostwo w najbardziej
prestiżowej kategorii, czyli zawodników zrzeszonych (z licencjami PZTS). Organizatorem zawodów był Związek Nauczycielstwa Polskiego. Serdecznie
gratulujemy i życzymy, aby indywidualny sukces trenera,
przerodził się w sukcesy jego
uczniów! red
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W starciu z GOSiRKi Piaseczno ponownie łupem bramkowym podzieliły się Warunek
i Kaletka, tym razem obie zdobyły po dwie bramki. – To była dobra runda w naszym wykonaniu. Zajmujemy naprawdę
wyso ką loka tę jak na be nia minka. To bardzo dobra pozycja wyjściowa przed rundą rewanżową. Dziękuję dziewczętom, sta nę ły na wyso kości
zadania – podsumowała trener
Drozdowska.

Eugenia Bujak zdobyła tytuł mistrzyni Europy w wyścigu punktowym kobiet. Reprezentująca
na co dzień barwy słoweńskiej
BTC City Lublana prowadziła
pewnie od początku rywalizacji
i pozycji liderki nie oddała, choć
z tyłu mocno naciskały Kelly
Druyts (Belgia) i Elena Cecchini (Włochy). Bujak na dystansie 24 kilometrów zdobyła 21
punktów i o 7 punktów wyprzedziła Belgijkę i Włoszkę. – Nie
ukrywam radości z tego faktu.
Konkurencja była naprawdę
mocna. Cieszę się, że w tak doborowym towarzystwie udało się
sięgnąć po złoto. To jednocześnie początek rywalizacji o olimpijską przepustkę. Mam nadzieję, że cel, jakim jest wyjazd
na IO do Rio w 2016 roku, uda
się zrealizować – podkreśla Bujak.
Bujak była o krok od zdobycia drugiego medalu w rywalizacji indywidualnej na dochodzenie na 3 km. Ostatecznie zajęła
miejsce czwarte. W pojedynku
o brąz Polka przegrała z Litwinką Viliją Sereikaite. W tej konkurencji triumfowała Brytyjka
Katie Archibald, która w finale
pokonała Niemkę Mieke Kroeger. Na piątej pozycji, tuż
za Bujak, uplasowała się mistrzyni świata Brytyjka Joanna Rowsell.
Bujak star towała także
w zmaganiach drużynowych
w wyścigu na dochodzenie.
W wyścigu kobiet triumfowały
Brytyjki, w finale pokonując Rosjanki. Brązowy medal wywalczyły Włoszki, w finale B pokonując reprezentację Polski
w składzie: Małgorzata Wojtyra,
Natalia Rutkowska, Edyta Jasińska i oczywiście Bujak. Polska
ekipa wraca z Gwadelupy
z dwoma medalami – złotym

arc GK Zagłębie Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

Eugenia Bujak do niedawna reprezentowała barwy GK
Zagłębie. Sosnowiczanka marzy o wyjeździe na olimpiadę
do Rio de Janeiro.
Bujak w wyścigu punktowym
i srebrnym Damiana Zielińskiego w olimpijskiej konkurencji
sprintu.
W klasyfikacji medalowej
triumfowała Wielka Brytania – sześć złotych, jeden srebrny, jeden brązowy przed Rosją
(4 –3– 3) i Niemcami (3 – 4 – 6).
Polska zajęła siódme miejsce.

Mistrzostwa były pierwszym
etapem kwalifikacji do igrzysk
w Rio de Janeiro 2016. Odbywały się na nietypowym torze – odkrytym i mającym długość 333,3 m. Od wielu lat
praktycznie wszystkie zawody
z udziałem czołówki światowej
są rozgrywane na krytych, 250metrowych obiektach.

Turnieje brydżystów coraz bardziej zacięte Medale kick17 par wzięło udział w kolejnej
edycji turnieju o Puchar Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Arkadiusza Chęcińskiego,
który odbył się 2 października w
klubie Dor-Jan. – W turnieju
większość zawodników to gracze
profesjonalni – mówi Adam Będzieszak, prezes TKKF Zagórze. – Tym razem udział w turnieju wzięli Marek Witek, który jest
mistrzem świata w teamach oraz
mistrz Europy, czyli Artur Guła –
dodaje.
Pierwsze miejsce zajęli Zbigniew Papierniak i Adam Robak.
Tuż za nim uplasowali się Marek
Witek i Artur Guła. Trzecie miejsce przypadło w udziale Grzegorzowi Wodeckiemu i Romanowi
Goszczowi.

W listopadzie miłośnicy brydża
mogą spotkać się dwukrotnie.
Pierwszy raz, 6 listopada, kiedy
zostanie rozegrana kolejna edycja
o Puchar Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Tradycyjnie
zawody rozpoczną się w klubie
Dor-Jan o godz. 17.00.
Drugi turniej w tym miesiącu
odbędzie się w Dniu Niepodległości, tj. 11 listopada z okazji 96.
rocznicy odzyskania niepodległości. Turniej o puchar Prezydenta
Miasta Sosnowca rozpocznie się
o godz. 9.00 w klubie Dor-Jan.
Więcej informacji można uzyskać od Adama Będzieszaka pod
nr tel. 501 454 825, który także
zaprasza wszystkich chętnych na
naukę brydża lub podszlifowanie
umiejętności. SK

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

Brązowy medal Mistrzostw Polski w kat.-84 kg senior zdobył
Witold Lisek. Srebro zawodów
Pucharu Polski w najniższej kat.57kg zdobył po bardzo dobrych
pojedynkach Karol Wójcik, który po raz pierwszy wystąpił w tej
wadze z limitem 48.5 kg, a brązowy medal Agnieszka Knop
w kat.- 55kg, przegrywając walkę o finał z v-ce Mistrzynią
Świata z Semiriady Pułtusk. KP
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Magiczne wrota młodości zostały otwarte
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.
SZaNoWNa redaKCJo!

Obserwując życie młodzieży dzisiaj, pragnę podzielić się wspomnieniami nie tylko z moimi rówieśniczkami uczęszczającymi
w latach 1950-54 do Żeńskiego
Liceum im. E. Plater w Sosnowcu, ale również opowiedzieć
młodzieży dzisiejszej o tym, jak
wówczas wyglądała nasza nauka
i problemy wychowawcze.
Będę bardzo wdzięczna, jeżeli ten list ukaże się na łamach gazety.
Kraina pamięci naszego życia
szczególne miejsce, wyznacznik
naszej młodości. Pragnę wprowadzić wszystkich na ścieżki tej
krainy, gdy obdarzano nas określeniem „Plateranki”. Abyśmy
chociaż na chwilę zapomniały
o troskach dnia codziennego
i przemijaniu czasu.
Grono pedagogiczne, które
wówczas nas wprowadzało
w świat nauki i przejścia z okresu dzieciństwa do wieku „panienek”, jak się do nas zwracała nasza woźna, Pani Stasia – było cuZalety
naszych
downe.
Pedagogów to: uczciwość w wypełnianiu obowiązków, odwaga
cywilna, umiłowanie ideałów, lo-

jalność, szlachetność i odpowiedzialność za nasze wychowanie.
Walczyły o prymat blasku, a Pedagodzy zarażali nas nie tylko
entuzjazmem do wykładanych
przedmiotów, ale głosili zasady
odpowiedzialności za nasze postępowanie i nieprzekraczanie
wolności"...
„Łacinniczka” – prof. M.
Oborska – jako wychowawczyni
dbała o to, jak jesteśmy ubrane,
czy w mundurkach szkolnych, tj.
granatowych fartuszkach z granatowo-białymi kołnierzykami.
Była dla nas „trudną wychowawczynią”, bo ciągle od nas wymagała realizowania zasad dobrego
wychowania. Pytała: „Co robicie
po godzinie dwudziestej?”. Bo
nie wolno samemu chodzić
po mieście.
O nasze dobre stopnie i pokonywanie trudności w nauce „walczyła” z nami prof. M. Zajączkowska, wykładająca matematykę. Na każdej lekcji w pierwszej
kolejności były odpytywane najsłabsze uczennice, a gdy nie
umiały ponownie rozwiązać zadania, dostawały niedostateczny,
po czym Pani ponownie tłumaczyła rozwiązanie problemów,

które sprawiały im trudności.
W klasie na koniec roku nie było noty niedostatecznej.
Z zajęć z fizyki prowadzonych przez Panią B. Zawadzką
oprócz bardzo wnikliwego tłumaczenia lekcji, pamiętam Jej jasne spokojne oczy i ton Jej głosu
łagodny „dziewczynki – tak się
nie wypada zachowywać”.
Ksiądz Okamfer uczył nas religii. Główny nacisk kładł
na WIELKI SZACUNEK dla
BOGA, pokorę w postępowaniu
wobec osób biednych, starszych
i małych dzieci oraz przestrzegania zasad religijnych…

Wielki ślad w naszej psychice zostawiła prof. Wittenberg,
ucząca łaciny. Recytowałyśmy
po łacinie fragmenty wypowiedzi wielkich przywódców.
Do dziś pamiętam „Quo usque
tandem abutere Catylina ...”. To
ona prowadziła w szkole teatr,
gdzie wystawiałyśmy we fragmentach „Dziady”, „Pana Tadeusza” i poezję Norwida. Wzbogacałyśmy pieśniami o charakterze patriotycznym wszystkie
akademie. Dbała o to prof. S.
Golankowa, a tańców ludowych
uczyła nas Pani od wf-u, prof.
Hartmanowa.

W pamięci naszej zapisali się
profesorowie: małżeństwo Marcinkowskich, prof. Chorzewska,
prof. Łukowicz, prof. Kruczyńska,
prof. Klainer, i wiele innych. Nasz
spacer przez życie dyliżansem
czasu jest ograniczony. Ale jeszcze muszę wymienić jedno nazwisko – prof. Stechmanowa, która
uczyła nas języka rosyjskiego.
Rozpoczynała naukę wierszykiem, który recytowałyśmy
„Pticzka igrajet, pticzka letajet,
pticzka pajot”, a potem czytałyśmy poezję Puszkina, Lermontowa i porównywałyśmy z poezją
Wielkich Naszych Mistrzów.
Życie płynie wartkim strumieniem, a ja chciałam pokazać
bogactwo możliwości naszych
Pedagogów, nie tylko jako wykładowców przedmiotów.
Dorastanie to otwieranie magicznych drzwi i początek wielu
niekończących się podróży z muzyką, tańcem, literaturą i śpiewem i... uśmiechem.
Wspominając czas nauki,
pozwolę sobie włączyć jedną
cudowną naukę, którą otrzymałyśmy wszystkie od naszej starszej o rok koleżanki Jadzi Skóry.

Był poranny apel, na którym
Pani Dyrektor oznajmiła nam
o decyzji podjętej i wyrzuceniem
ze szkoły jednej z młodszych koleżanek za to, że w rogu afisza
o tematyce PRL-owskiej narysowała mały kwiatuszek. I wówczas Jadzia wstała i powiedziała
„To jest nasza wina, bo nie wychowałyśmy Jej”... I tym sposobem ocaliła koleżankę.
Dzisiaj dokonuje się „kolejny
obrót na spirali czasu”, ale wspomnienia ocalały.
Mając świadomość osamotnienia istoty ludzkiej w rzeczywistości otaczającego nas świata, jestem szczęśliwa, że na pytanie „co
nam zostało z tamtych lat?”, odpowiadam: wspomnienie o naszych cudownych Pedagogach.
Pozwalam sobie załączyć zdjęcie
z tańca poloneza z wieczoru Mickiewiczowskiego.
Pozostaję z wyrazami szacunku dla Szanownej Pani Redaktor
i całego zespołu Redakcji,
Teresa Kamieńska.
Pianistka, wykładowca Fortepianu w Akademii Muzycznej
w Katowicach, obecnie na emeryturze.
Sosnowiec, 13 X 2014 r.

Z KURIEREM PO SOSNOWCU
Artur Ptasiński

Dawny dworek Wrzosków

Nie sposób przejść obojęt nie obok tej
nie po spo li tej bu dow li znaj dują cej się
w Zagórzu przy ulicy ks. Popiełuszki 30.
Data wzniesienia dworku pozostaje tajem ni cą, ale moż na umiej scowić ją
w drugiej połowie XIX stulecia. Może
jest to rok 1876, jak po da ją nie któ rzy
badacze?
Od samego początku swojego istnienia dworek związany był z rodem Wrzosków. Ro dzi na ta cie szy ła się wśród
miesz kań ców Za gó rza du żym sza cun kiem i dobrze znana była z postawy głęboko patriotycznej.
Owo od da nie sprawie na ro dowej
sprawiło, że już w październiku 1914 roku w dworku zna leź li za kwa te rowa nie
16

żoł nie rze oraz ku rierki Le gio nów Pol skich.
Tak oto tamte czasy wspomina jedna z nich M. Rychterówna:
„Korzystaliśmy z gościny pana Wrzoska i korzystaliśmy w pełni. Oddział rozlokował się tu cały. „Górkę” zajmowali
oficerowie, prawą część parteru stanowiła kan ce la ria (wie czo rem zmie nia ją ca
się w kwaterę kilku niewiast) oraz pocze kal nie; za bu dowa nia w po dwó rzu
stały się koszarami dla żołnierzy, w stajni nawet stały nasze konie. (...)
Zapadła też wkrótce decyzja, aby oficerowie przenieśli się do pałacu jakiegoś
nie miec kie go ba ro na. Tam tak że udać
się mieli żołnierze wraz z końmi. Główna zaś kwatera niewieścia zogniskować
się mia ła w gór nych 2-ch po kojach

Artur Ptasiński

Należy do najbardziej interesujących
zabytków zespołu cmentarzy czterech wyznań na Pogoni. Wzniesione
zostało w roku 1912 jako miejsce
wiecznego spoczynku zasłużonej dla
naszego miasta rodziny Dietlów. Autorem projektu jest znany zagłębiowski architekt Józef Pomian-Pomianowski, który stworzył dzieło nawiązujące swą bryłą do antycznych,
rzymskich grobowców. Wnętrze rotundy podzielone jest na dwa poziomy. Część górna pełni obecnie rolę
kaplicy cmentarnej.
Część dolną stanowi krypta,
w której centrum znajdują się pochówki Henryka i Klary Dietlów.
Usytuowano tutaj również dwadzieścia dwie nisze grobowe. W dwóch
z nich pochowano brata Klary Dietel,

Richarda Jacoba wraz z małżonką
Heleną z domu Schroter. Wewnątrz
grobowca znajdziemy również popiersie Henryka Dietla. Uwagę zwraca... brak nosa, który został utrącony
podczas penetrowania grobowca
przez żołnierza Armii Czerwonej.
Zabytek ten, podobnie jak i cały
cmentarz, jest niezwykle cenną pamiątką z czasów, prosperity wielokulturowego Sosnowca. Z czasów
gdy na rzecz rodzącego się miasta
wspólnie pracowali katolicy, Żydzi,
ewangelicy i prawosławni. Wszystkich połączył skrawek ziemi przy ulicy Smutnej.
Mauzoleum jest udostępniane dorocznie 1 i 2 listopada oraz w innych
terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją Cmentarza
Ewangelickiego – ul. Smutna 6, tel.
(32) 291 04 41 lub 501 423 100.
Artur Ptasiński

Artur Ptasiński

dworku p. Wrzoska. Tegoż wieczora odbyła się nasza przeprowadzka do byłej
oficerskiej kwatery, a oficerowie powędrowali do pałacu. Kancelaria pozostała
na razie na miejscu, a jadalnia była teraz
wspólna. Poza główną kwaterą pozostały jeszcze czynne „folwarki”, tj. pokoje
w ochronce i w domu pp. Gadomskich”.
Dowódcą oddziału wywiadowczego kurie rek by ła Alek san dra Szcze biń ska – dru ga żo na Jó ze fa Pił sud skie go.
Przyszły Marszałek niejednokrotnie bywał w dworku Wrzo sków, wi zy tując
podległych sobie legionistów. Jedną z takich wizyt tak wspomina pani Rychterówna:
„Tu w Zagórzu na odprawie Komendant obrzuciwszy szybkim spojrzeniem
wyprostowany służbowo szereg oficerski,
zwrócił się w stronę swoich „cywilnych
żoł nie rzy” i ze środ kowując w sobie
wszystkie nasze spojrzenia, powiedział
głosem, sięgającym głębin duszy: „Dziękuję obywatelkom za służbę!” – w tym
momencie zdawało się, że czas zatrzymał się na chwilę”.
Z leciwym dworkiem związana jest
rów nież in na wy bit na oso bi stość. Jest
nią uro dzo ny w Za gó rzu w 1875 ro ku
profesor Adam Wrzosek – lekarz, patolog, antropolog, historyk medycyny, założyciel Polskiego Towarzystwa Antropo lo gicz ne go i Towa rzystwa Hi sto rii
Medycyny, lekarz Powstania Warszawskiego oraz pierwszy dziekan Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Postać ta, dość dobrze znana Wielkopolanom, w Zagłębiu czeka na upamiętnienie.
Obec nie dwo rek sta nowi wła sność
pry wat ną i nie jest udo stęp nio ny
do zwiedzania.

Mauzoleum Dietlów
na cmentarzu ewangelickim
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

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.

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.

Wszystkiego najlepszego
szanownym Jubilatom
życzy Redakcja

100 LATKOWIE
22 września swoje 100. urodziny obchodziła Pani
Józefa Świderek. Jubilatka pochodzi
z miejscowości Henryków, ale od 1979 roku
mieszka w Sosnowcu. W 1942 r. zawarła związek
małżeński. Wraz z mężem – Panem
Stanisławem – prowadziła gospodarstwo rolne
w Lubochni, w województwie 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.
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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
w Dąbrowie Górniczej, a ona sama pracowała
jedynie dorywczo, gdyż zajmowała się domem
i czterema synami.
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RozRywka

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

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.

Poziomo: 1 – busola, 5 – rower dla zakochanych, 8 – siostra
Balladyny, 9 – onet lub interia, 10 – drapieżnik z rodz. kotów, 11 – ostatnia litera greckiego alfabetu, 12 – autor powieści sensacyjnych, 14 – maszyna do ubijania śniegu, 16 – sprawiedliwa ciecz, 17 – angielski fizyk, twórca zasad dynamiki, 19 – japońska walka wręcz, 21 – góry w Ameryce Pd., 22 – sieć hoteli, 25 – „wieloletni układ stanów pogody”, 28 – przyjaciel Aramisa i Atosa, 29 – pokaz, 30 – jeśli
na coś się zdecydujemy, mówimy, że zapadła, 32 – zwinięty
biszkopt, 34 – wyspa na M. Śródziemnym, 35 – intruz, 36 – jej odmianą jest „jaś”, 37 – jedzonko dla konia, 38 – osłona lampy, 39 – imię Awdjejewa.
Pionowo: 1 – wydobywane bogactwo, 2 – muślinowy worek do przesiewania mąki, 3 – nawet on z próżnego nie naleje, 4 – uniform służącego, 5 – porasta brzegi jeziora, 6 – jedno z ramion wpadającej do morza Wisły, 7 – dawna broń palna, 13 – budowla przy kościele, 15 – trzeźwo patrzy na świat, 18 – coś wstrętnego!, 20 – powiadomienie
o przesyłce, 23 – spor towy przyrząd dla dzieci lub... bokserów, 24 – wyprawa, wypad, 26 – ciągnik, 27 – matka męża, 28 – skrót podpisu, 31 – przywidzenie, 33 – arkan.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Rozwiązanie krzyżówki numer 9/2014: DANIELLE STEEL – PODARUNEK

✂

WAŻNE TELEFONY

Nagrody otrzymują: Magdalena Kardas, Anna Piskorczyk, Anna Swoboda z Sosnowca.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

KUPON
krzyżówka nr 10

Tomasz Pindel

„Mario Vargas Llosa. Biografia”

(Wyd. ZNAK)

Emocjonująca biografia, wciągająca niczym powieści samego mistrza.
Mario Vergas Llosa – urodzony w 1936 roku w Peru. Wielokrotnie jednak zmieniał miejsce zamieszkania. Boliwia, Lima, Paryż, Londyn to nie jedyne
miejsca, w których miał okazje żyć. Już w młodości zaczął swoją przygodę z pisaniem od opowiadań oraz poezji. Zamiłowanie Mario do literatury
nie podobało się jednak jego ojcu, który postanowił wysłać go do szkoły dla kadetów, aby pobudzić
w nim męskość. Pasja do literatury jednak zwyciężyła. Napisał kilkanaście powieści, które przetłumaczono później na kilkadziesiąt języków. W 2010

roku został nagrodzony literacka nagrodą
Nobla.
Tomasz Pindel stworzył doskonały portret nie tylko wybitnego pisarza, ale też ojca,
męża, a nawet skandalisty. Udało mu się odkryć wiele faktów z jego życia, których dotychczas nie ujawniono. Dotarł nie tylko
do samego pisarza, ale także do jego rodziny, przyjaciół i… wrogów. Ta biografia to
prawdziwy zbiór faktów z życia pisarza, nawet tych najbardziej prywatnych i kontrowersyjnych.
Premiera książki 6 listopada.

Katarzyna Michalak

„Przystań Julii”

(Wyd. ZNAK)

Opowieść o sile marzeń i o domu, który jest w nas.
Trzeba go tylko odnaleźć.
„Przystań Julii” to ostatnia część trylogii z „serii
kwiatowej” autorki Katarzyny Michalik. Poprzednie
dwie części to „Ogród Kamili” i „Zacisze Gosi”.
Przewrotny los połączył trzy kobiety mieszkające
przy uliczce Leśnych Dzwonków. Szczęście ma jednak to do siebie, że nie trwa długo, a przyszłość skrywa wiele niespodzianek… Julia postanowiła zacząć
wszystko od nowa. Spakowała dorobek całego życia
i ruszyła przed siebie, byle dalej od rozczarowań

i zdrady. Czuła, że mały domek w Bieszczadach byłby dla niej idealną oazą, ale nie wiedziała jednak, co ją czeka na końcu drogi.
Trzy przyjaciółki – Gosia, Kamila i Julia – muszą zmierzyć się z mroczną tajemnicą, przez którą już utraciły najbliższą im
osobę. Czy jest nadzieja, że dla bohaterek
znów zaświeci słońce? Czy odnajdą bezpieczną przystań? I czy los okaże się wreszcie łaskawszy?
Książka jest już w sprzedaży.

Kamil Janicki

„Damy złotego wieku” (Wyd. ZNAK)
Czy to one stworzyły potęgę Polski?
Autor bestsellerowych „Pierwszych Dam II Rzeczpospolitej” i „Upadłych Dam II Rzeczpospolitej”
prezentuje świat dworskich intryg, politycznych rozgrywek, wielkich ambicji i niepohamowanych namiętności… „Damy złotego wieku” to prawdziwe
historie kobiet żyjących w epoce największej potęgi
naszego państwa. Z jednej strony miały życie, o którym pewnie każda współczesna kobieta marzy.
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Opływały w luksusach, a na każde swe zawołanie miały setki dworzan i służących.
Otaczała je jednak sieć intryg i spisków. Żyły w świecie całkiem zdominowanym przez
mężczyzn. „Damy złotego wieku” nie pozwoliły jednak, by zamknięto je w złotej
klatce i postanowiły wziąć sprawy w swoje
ręce.
Premiera książki 6 listopada.

co?

gdzie?

3.11 godz. 18.00 Sala konferencyjna
Biblioteki Głównej, ul. Kościelna 11:
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
5 – 7.11 Expo Silesia: HAP
EXPO 2014 – VI Targi Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki
6 – 8.11 Uniwersytet Śląski – Wydział
Nauk o Ziemi: Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
7.11 godz. 16.00 CIM (Patelnia): Wernisaż wystawy uczestników Pracowni
Malarstwa SCS ZS
7.11 godz. 19.00 Sala Koncertowa, ul.
Wawel 2: Festiwal Ars Cameralis – Koncert Fatoumaty Diawary
8.11 godz. 10.00 Parking RPWiK, ul.
Ostrogórska 43: Dzień Otwarty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji
8.11 godz. 11.00 CIM: „Świat na Patelni” – Sosnowiec – Wierszyna, wyprawa
do zagłębiowskiej wsi na Syberii
8.11 godz. 16.00 Stadion Ludowy: Zagłębie Sosnowiec – Kotwica Kołobrzeg
11.11 godz. 11.00 Sosnowiec – Mysłowice – Jaworzno: VI Rajd Niepodległości
14.11 godz. 17.00 Sala Koncer towa:
Sosnowieckie Centrum Organizacji
Pozarządowych – Sosnowiecka Gala
Laureatów NGO
14.11 godz. 18.00 Zamek Sielecki:
Koncert pt. „Śladami Astora Piazzolli”
Kwartet „Fourmat Gabriel”
15 – 16.11 Expo Silesia: Festiwal Fryzjerski, Festiwal Kosmetyczny 2014
17.11 KANA: Wystawa Fotograficzna Nieformalnej Grupy 4PHOTO „110

kiedy?

Sosnowiczan na 110-lecie Sosnowca”
17.11 godz. 19.00 Sala Koncertowa: Inauguracja – Gorczycki Festiwal – The
King’s Singers
18.11 godz. 17.00 Zamek Sielecki: wykład pt. „Na początku była idea…” (cz.
I) – Rozważania o architekturze
18.11 godz. 18.00 Biblioteka Główna,
ul. Kościelna 11: Wernisaż wystawy – Sosnowiec w Unii Europejskiej
19 – 21.11 Zamek Sielecki: VI Konfrontacje Filmowo – Plastyczne, Ino
i Sztuka Skandynawska od XIX/XX
wieku do współczesności
20.11 godz. 17.30 Miejski Klub Maczki: Spotkanie autorskie z Arturem Andrusem
20.11 godz. 18.00 Biblioteka Główna:
Spotkanie autorskie z Jackiem Cyganem
21.11 godz. 18.00 Teatr Zagłębia: Premiera spektaklu „WIJ”
22.11 godz. 19.00 Energetyczne Centrum Kultury: Anita Lipnicka Trio Vena Amoris
24.11 godz. 18.00 Biblioteka Główna:
Spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem
26.11 godz. 19.00 Sala Koncer towa:
Koncert Kraggerud & Aukso
27.11 godz. 17.00 Sala Koncer towa:
Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin
Oskara Kolberga
28.11 godz. 19.00 Sala Koncer towa:
Spektakl muzyczno – baletowy „Laetus
Nodo”
29.11 godz. 16.00 Sta dion Lu dowy:
Zagłębie Sosnowiec – Legionovia Legionowo
listopad 2014 nr 10
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04 Wt godz. 10: 00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
07 Pt godz. 09: 00 i 11: 00 Gałganiarz i Patyczek/Robert Dorosławski
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
08 Sb godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
09 Nd godz. 18: 00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman
12 Śr godz. 10: 00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
15 Sb godz. 18: 00 Sztuka kochania/Zbigniew Książek
16 Nd godz. 18: 00 Bobiczek / Hanoch Levin
21 Pt godz. 19: 00 Wij. Ukraiński hor ror / M. Gogol, Ł. Kos
PREMIERA

22 Sb godz. 18: 00 Wij. Ukraiński hor ror / M. Gogol, Ł. Kos
23 Nd godz. 18: 00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?
25 Wt godz. 10: 00 Królewna Śnieżka/ wg. baśni braci
Grimm
26 Śr godz. 10: 00 Najmniejszy bal świata / Malina
Prześluga
27 Czw godz. 09: 00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
godz. 19: 00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?
28 Pt godz. 12: 00 Czerwone Zagłębie /Jarosław Jakubowski
godz. 19: 00 Czerwone Zagłębie /Jarosław Jakubowski
29 Sb godz. 16: 30 i 19: 00 Tango FM
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
30 Nd godz. 18: 00 Wij. Ukraiński hor ror / M. Gogol, Ł. Kos

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
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.

Koncert Edyty Bartosiewicz odbędzie się 24 listopada w Katowickim Centrum Kultury. Artystka w ramach trasy koncertowej „Love &
more” promować będzie swoją najnowszą płytę, która pojawiła się w sprzedaży jesienią tego
roku. Dwupłytowy album „Love & more” składa się z reedycji płyty „Love” oraz krążka,
na którym znajdują się takie utwory jak: „Opowieść”, „Pomyśl o mnie” czy „Niewinność”,

a także nieznane, niepublikowane nigdy dotąd
materiały. Całość promowana jest nowym singlem – „Nie zabijaj miłości”. Edyta Bartosiewicz swoją działalność artystyczną rozpoczęła
już w drugiej połowie lat 80. Wydała sześć albumów solowych. W ostatnich latach ograniczyła swoją działalność artystyczną do nielicznych występów. W 2010 roku, ku radości swoich fanów, zaprezentowała nowy repertuar
i zapowiedziała premierę kolejnej płyty. Podczas trasy „Love and more” jako support wystąpi Lesi, czyli Paweł Leszoski – kompozytor,
wokalista, gitarzysta, producent muzyczny i autor tekstów.
Bilety: przedsprzedaż – I kat. 109 zł, II kat.
99 zł, a dniu w dniu koncertu – I kat. 119 zł, II
kat. 109 zł. Koncert rozpocznie się o godz.
19.00. red
dla Czytelników mamy dwa pojedyncze
zaproszenia na koncert edyty Bartosiewicz do odbioru w redakcji.

Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy wystąpi gościnnie 29 listopada
na deskach sosnowieckiego Teatru
Zagłębia. Aktorzy zaprezentują spektakl muzyczny „Tango FM”, w którym główną rolę grają polskie tanga.
Wachlarz repertuarowy jest naprawdę
bogaty. Usłyszeć będzie można między innymi: „Nie kochać w taką noc
to grzech”, „To ostatnia niedziela”,
„Szkoda twoich łez”, ale również bardziej współczesne utwory, takie jak:
„Tango triste”, „Jeśli zechcesz odejść”
czy „Słodkie tango retro”. W obsadzie
spektaklu zobaczymy: Adama Hutyrę, Piotra Machalicę, Macieja Półtoraka, Ingę Pilchowską oraz zespół muzyczny w składzie: Michał Rorat – piano, Arek Krupa – skrzypce,
Marcin Lamch – kontrabas, Sebastian
Ruciński – gitara. Spektakle odbędą
się o godz. 16.30 i 19.00. Cena biletów: 40 zł (parter), 30 zł (balkon). red

Serdecznie zapraszamy
do sosnowieckiego Teatru Zagłębia na spektakl „Wij. Ukraiński horror”. Jest to opowieść
o trzech seminarzystach,
którzy wyruszają na wakacje. Z początku nic nie
zapowiada grozy i wydarzeń mrożących krew
w żyłach. Dopiero gdy
bohaterowie gubią drogę, widz przenosi się
w dziwny, tajemniczy
świat pełen folkloru
reklama

ukraińskiej wsi, w którym pojawiają się potwory z wiedźmą- latawicą na czele. Pojawia
się
też
tytułowy
wij – kim lub czym on
jest i jaką rolę odegra
w życiu jednego z seminarzystów? O tym trzeba
się przekonać na własne
oczy.
Niesamowitość, groza, tajemniczość i magia
połączona z folklorem.
Wszystkie te stany będą

towarzyszyły widzom
podczas oglądania tego
spektaklu. Premiera
sztuki odbędzie się 21 listopada o godz. 19.00.
Reżyseria: Łukasz Kos
Scenografia i kostiumy:
Paweł Walicki
Muzyka i opracowanie
muzyczne: Adam Świtała
Obsada: Agnieszka
Bałaga - Okońska, Ryszarda Celińska, Joanna Niemirska (gościn-

Maciej Stobierski

Ukraiński horror
Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne
zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror” w dniu 30.11.2014r.
(niedziela), godz. 18.00.

nie), Michał Bałaga,
Aleksander Blitek,
Piotr Bułka, Krzysztof
Korzeniowski, Wojciech Leśniak, Tomasz
Muszyński, Piotr Zawadzki. red

KINO
reper tuar Kina Helios Sosnowiec

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

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
listopad 2014 nr 10

Piotr Dłubak

Ewa Gil

Edyta Bartosiewicz w Katowicach Teatralne andrzejki

„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.

SKORPION (23.10. – 21.11.) – Czekają Cię zmiany w pracy. Wykorzystaj więc ostatnie chwile
przed awansem na poszerzenie
swoich kompetencji. Kurs angielskiego z pewnością przyda się
na wyjazdach służbowych. Pod koniec miesiąca spodziewaj się dawno niewidzianej rodziny.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Pora
wykorzystać zaległy urlop. Listopad
to ostatni moment na już od dawna planowaną wycieczkę zagraniczną. Zabierz ze sobą swoją drugą połowę. Wspólny wyjazd z pewnością
poprawi wasze relacje, które ostatnio nie były najlepsze.
KOZIOROŻEC
(21.12. – 20.01.) – Najwyższy czas
zadbać o zdrowie! Nie lekceważ
żadnych objawów, bo mogą być
oznaką poważnej choroby. Miesiąc
sprzyja załatwianiu zaległych spraw
finansowych. Lepiej spłacić wszystkie długi jeszcze w tym roku.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Jesienna aura szczególnie sprzyja samotnym wodnikom. Deszczowy wieczór spędzony w miłej kawiarni
może przerodzić się w udaną randkę. Nie pozwól, aby szansa przeszła
obok Ciebie. Szczęście będzie Ci też
sprzyjać w loteriach.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Ciągła monotonia w pracy sprawi, że zaczniesz szukać nowego zajęcia. Tym
razem postanowisz szukać pracy,
odpowiadającej swoim zainteresowaniom. Długie jesienne wieczory
najlepiej jest spędzać z ukochaną
osoba. Kup więc ulubione wino,
wypożycz dobre filmy i ciesz się
chwilą.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Samotne
barany czekają nowe znajomości.
Przy odpowiednim zaangażowaniu, mają szansę przerodzić się
w coś więcej. Nie lekceważ więc
znaków od koleżanki z pracy, lecz
umów się na randkę. W tym miesiącu warto też szczególnie zadbać
o zdrowie.
BYK (20.04. – 20.05.) – Pora wyjść
z kłopotów finansowych. Najlepszym na to sposobem będzie poszukanie dodatkowego zajęcia. Jeśli zabierzesz się za swoje finanse
już teraz, w przyszłym roku będziesz sobie mógł pozwolić nawet
na luksusowe wakacje.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Czeka
Cię dłuższa rozłąka z ukochaną osobą. Nie przejmuj się jednak, bo wasze uczucie przetrwa te ciężkie
chwile. Zamiast się zamartwiać, daj
się namówić znajomym na wspólny
wypad. Ostatnio dużo pracowałeś,
więc należy Ci się kilka dni relaksu.
RAK (22.06. – 22.07.) – Postanowisz
w końcu coś zmienić w swoim życiu. Zacznij od otoczenia. Kiedy
ostatnio robiłeś remont? Zadbaj
również o swoje serce. Nie przekładaj w nieskończoność wizyty u kardiologa, bo nie wyjdzie Ci to na dobre.
LEW (23.07. – 22.08.) – Listopad będzie dla Ciebie ciężkim miesiącem.
Natłok obowiązków sprawi, że
kompletnie przestaniesz dbać
o siebie. Kiedy ostatni raz byłaś
u fryzjera? Uważaj na nowych znajomych, bo mogą okazać się fałszywi.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Czeka Cię
awans, a wraz z nim natłok obowiązków. Pieniądze jednak to nie
wszystko. Nie zapomnij jednak
w tym wszystkim, że rodzina jest
najważniejsza. Jeśli chcesz schudnąć do sylwestra, to pora w końcu
wziąć się za siebie.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Pora znaleźć sobie nowe zajęcie. Za dodatkowo zarobione pieniądze, chętnie
zaprosisz ukochaną na bal sylwestrowy. Samotne wagi powinny natomiast częściej wychodzić z domu.
Ciągłe siedzenie przed telewizorem
nie pomoże Ci w znalezieniu wielkiej miłości. red
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