
Czasopismo samorządowe Sosnowca     wydanie bezpłatne    grudzień 2014 Nr 11 (396)  redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788  ISSN 1232-7395

reklama reklama

www.kuriermiejski.com.pl
str. 5

reklama

Zapraszamy na Jarmark Świąteczny

Święta, Święta, idą Święta!
Han na Mich ta, Krzysztof Polaczkiewicz

Świę ta Bo że go Na ro dze nia to nie zwy kły i ma gicz ny
czas. To spo tka nia z ro dzi ną przy wspól nym wi gi lij -
nym sto le, na któ rym nie mo że za brak nąć opłat ka
i 12 po traw. Jest skła da nie so bie ży czeń, ob da ro wy -
wa nie się pre zen ta mi, cho in ka i wspól ne śpie wa nie
ko lęd, a o pół no cy pa ster ka. W na szej pa mię ci od ży -
wa ją wspo mnie nia peł ne cie pła, ema nu ją ce at mos fe -
rą ra do ści i mi ło ści. To wła śnie dzię ki nie zwy kłym
atry bu tom wi gi lij nym, okres świąt ob da rzo ny jest je -
dy nym i nie po wta rzal nym kli ma tem. Pre zen ty przy -
no szo ne zgod nie z tra dy cją przez świę te go Mi ko ła -
ja rok rocz nie wy wo łu ją uśmie chy na bu ziach dzie ci
i do ro słych. Cze ka my na ten mo ment ca ły rok. Bo
któż nie lu bi pre zen tów? A świą tecz na at mos fe ra pa -
nu ją ca do oko ła nas spra wia, iż je ste śmy bar dziej
otwar ci i życz li wi dla in nych. 

Świę ta Bo że go Na ro dze nia to przy stro jo ny tra dy -
cyj nym, bia łym ob ru sem i sian kiem stół, za sta wio -
ny świą tecz ny mi po tra wa mi. A wśród nich karp, ma -
ków ki – de ser wi gi lij ny stwo rzo ny zgod nie z na zwą,
głów nie z ma ku, mle ka, ma sła i ro dzy nek, zu pa
grzy bo wa, tra dy cyj ny, pol ski czer wo ny barsz czyk
z uszka mi, pysz ne pie ro gi z grzy ba mi, twar dy, ciem -
no brą zo wy, słod ki pier nik oraz pysz ny, do mo wej ro -
bo ty kom pot z su szo nych owo ców. Oczy wi ście, każ -
dy z nas ma swo je da nia, któ re przy go to wu je na tą
spe cjal ną oka zję. 

Nie wąt pli wie świę ta to czas, kie dy każ dy mo że
za trzy mać się na chwi lę. Po zwól my so bie więc
na chwi lę re flek sji w tym wy jąt ko wym cza sie. Niech
te świę ta bę dą dla nas osło dą i ra do ścią w ciem ne,
po chmur ne dni.

Niech ma łym wstę pem do nad cho dzą cych świąt
bę dzie „Jar mark Świą tecz ny”, któ ry od bę dzie się
w dniach od 15 do 20 grud nia przy uli cy War szaw -

skiej, w cen trum mia sta. Na jar mark za pra sza ją:
Urząd Miej ski w So snow cu oraz Miej ski Klub
„Macz ki”. – Bę dzie ko lo ro wo, świą tecz nie i gwar -
nie, bo swój udział za po wie działo po nad 20 wy staw -
ców. Na stra ga nach tra dy cyj nie już bę dzie moż na ku -
pić przed mio ty i pro duk ty zwią za ne ze świę ta mi Bo -
że go Na ro dze nia. Jak za pew nia ją or ga ni za to rzy, nie
za brak nie pier ni ków, mio dów, świą tecz nych stro ików,

a tak że wie lu po my słów na nie tu zin ko we pre zen ty:
ce ra micz nych anio łów, fi gu rek z ma sy sol nej, bi żu -
te rii, drew nia nej rzeź by, za ba wek lu do wych, weł nia -
nych sza li, bo żo na ro dze nio wych kar tek, bom bek
oraz szy deł ko wych ser wet i tra dy cyj nych za ba wek.
Na zi mo wą au rę zmar z nię tym ku pu ją cym pro po nu -
je my go rą cą aro ma tycz ną ka wę i chru pią ce orzesz -
ki – pod kre śla Agniesz ka Ko ziń ska, dy rek tor ka
Miej skie go Klu bu „Macz ki”.

Dzia łal ność han dlo wa i ga stro no micz na w trak cie
Jar mar ku Świą tecz ne go od by wać się bę dzie od po -
niedział ku do piąt ku w go dzi nach od 10.00-17.00,
w so bo tę od 9.00 do 13.00. Po nad to przez ca ły ty -
dzień na jar mar ku bę dzie moż na spo tkać Mi ko ła ja
roz da ją ce go sło dy cze i sian ko na wi gi lij ny stół. Or -
ga ni za to rzy za pra sza ją tak że od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach po mię dzy 15.30 a 17.00
na warsz ta ty dla dzie ci. Naj młod si bę dą wspól nie
wy ko ny wać ozdo by cho in ko we i bo żo na ro dze nio we
de ko ra cje. Wszyst kie warsz ta to we pro po zy cje, ze
wzglę du na zi mo wą po rę ro ku, bę dą pro ste i szyb kie
do wy ko na nia. 

Zdrowych, pogodnych
i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia życzy redakcja
„Kuriera Miejskiego”.

Wywiad 
z Arkadiuszem 
Chęcińskim, 
prezydentem 
Sosnowca

arc UM w Sosnowcu

Na świątecznym jarmarku nie zabraknie pierników, miodów, ozdób, stroików
i najważniejszej postaci, czyli św. Mikołaja. 
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Na mo cy roz po rzą dze nia pre zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go z 24 paź -
dzier ni ka 1934 r. po wstał Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych. Na 2014
r. przy pa da więc 80. lat je go ist nie nia. 

Wy sta wę przy go to wa no w opar ciu o licz ne eks po na ty – w tym wie -
le uni ka to wych – ob ra zu ją ce, w ja kich wa run kach kształ to wał się sys -
tem ubez pie czeń spo łecz nych, ja kie wy da rze nia mia ły na nie go wpływ,
ja ką ro lę ode gra li pra cow ni cy ZUS pod czas II woj ny świa to wej. Ob -
ra zu je ona tak że zna cze nie po stę pu tech nicz ne go dla funk cjo no wa nia
in sty tu cji oraz ko lej ne eta py jej roz wo ju. Dzie je ZUS są nie ro ze rwal -
nie zwią za ne z prze mia na mi spo łecz no -go spo dar czy mi w Pol sce.
Obrazują to zdjęcia, plakaty, cytaty z prasy, publikacje naukowe,
dokumenty oraz osobiste wspomnienia pracowników. red

80 lat za nimi
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„Rzeczpospolita ubezpieczonych. 80 lat
zus 1934 – 2014”. pod taką nazwą odbywa się
jubileuszowa wystawa zakładu ubezpieczeń
społecznych. wystawa będzie
pRezentowana w dniach od 1 do 10 gRudnia 2014 R.
w wydziale nauk o ziemi w sosnowcu. 

Dominika Kontny z zespołem Sąstąd z laurem AL LEGRO

6 tys. złotych oraz pamiątkowa statuetka w rękach zwyciężczyni 
Fi nał IV Ogól no pol skie go Kon kur su Pio sen -
ki AL LE GRO. TRI BU TE TO SZPIL MAN
od był się 7 grud nia w Sa li Kon cer to wej
przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych. 

De cy zją ju ry, w skła dzie: Adam Ma ko -
wicz, Agniesz ka Chrzanowska, Ewa Zug
oraz Ja cek Boń czyk głów ną na gro dę w kon -
kur sie przy zna no Do mi ni ce Kont ny z ze spo -
łem Są stąd. Zwy cięż czy ni za aran ża cję
utwo ru „Au to bus Czer wo ny” otrzy ma ła czek
w wysokości 6 ty się cy zło tych oraz pa miąt -
ko wą sta tu et kę Grand Prix.

Wczo raj szy fi nał konkursu przy cią gnął
do Sa li Kon cer to wej ogrom ną pu blicz ność.
Nie mal przez trzy go dzi ny moż na by ło słu -
chać naj więk szych prze bo jów Wła dy sła wa
Szpil ma na. Naj waż niej szym punk tem wie -
czo ru był jed nak wy stęp ośmior ga fi na li -
stów, któ rzy wal czy li o głów ną wy gra ną.
Wśród aran ża cji i in ter pre ta cji nie za bra -
kło do brze zna nych utwo rów so sno wi cza -
ni na: „Deszcz”, Tych lat nie od da nikt”,
„Do wi dze nia Ted dy”, czy „Nie wie rzę
pio sen ce”. 

Ju ry w swo im wer dyk cie pod kre śli ło wy -
so ki po ziom uczest ni ków. – Już w trak cie pu -
blicz nych prze słu chań mie li śmy pro blem
z wy ło nie niem fi na ło wej gru py, po nie waż
kon kur so wi cze wy so ko pod nie śli po przecz -
kę – stwier dzi ła ju ror ka Agniesz ka Chrza -
now ska. – Nasz wer dykt jest skła do wą prze -
słu chań i fi na łu. Ma my na dzie ję, że tę gru pę
mło dych ar ty stów usły szy cie pań stwo jesz -
cze nieraz, a ten wie czór za pad nie w pa mię -

ci ja ko do wód na to, że So sno wiec łą czy mu -
zy ką na szych uczest ni ków – do da ła Chrza -
now ska. 

Grand Prix, pa miąt ko wa sta tu et ka
oraz 6 tys. zł trafiły do Do mi ni ki Kont ny -
-Są stąd, któ ra za aran żo wa ła „Au to bus
czer wo ny”.

Pierw sze miej sce, pre mio wa ne 2 tys. zł,
za ję ła Mał go rza ta Na ko niecz na z utwo rem
„Nie wie rzę”

Dru gi mi miej sca mi wraz z gra ty fi ka cją
w wy so ko ści po 1,5 tys. zł po dzie li li się Aga -
ta Ja strzęb ska (z utwo rem „To przy pa dek”)
oraz Łu kasz Wi cher wraz z Grze go rzem
Szy kul skim („Skoń czo na gra”).

Trze cie miej sca, pre mio wa ne po 500 zł,
otrzy ma ły Jo an na Świ niar ska za pio sen kę
„Do wi dze nia Ted dy” oraz Aga ta Za krzew -
ska za utwór „Deszcz”. 

Wy róż nie nie tra fi ło do Jo an ny Moż dżan
za „Ele gię”. 

Z kolei utwór „Tych lat nie od da nikt” zo -
stał uzna ny za naj bar dziej jaz zo wy, dzię ki
cze mu 4 tys. zł, ufun do wa ne przez Bank Za -
chod ni WBK, po wę dro wa ło do An ny Mi koś. 

Fi nał uświet nił re ci tal for te pia no wy ju ro -
ra Ada ma Ma ko wi cza, któ ry jaz zo wo im pro -
wi zo wał wy bra ne utwo ry mu zy ki kla sycz nej,
m. in. Fry de ry ka Cho pi na i Geo r ge'a Ger sh -
wi na. Go ście mo gli wy słu chać tak że
minirecitalu Ka mi la Fran cza ka, ubie gło rocz -
ne go lau re ata kon kur su. Ga lę fi na ło wą po -
pro wa dzi li Pa weł Sztomp ke, dzien ni karz mu -
zycz ny ra dio wej Je dyn ki oraz Ja cek Fi lus,
szef an te ny Pol skie go Ra dia Ka to wi ce. 

Or ga ni za to rem IV Ogól no pol skie go Kon -
kur su Pio sen ki AL LE GRO. TRI BU TE TO
SZPIL MAN by ła gmina So sno wiec. Or ga ni -
za cję Biu ra Kon kur su oraz pro duk cję i re ali -
za cję prze słu chań kon kur so wych i kon cer tu
ga lo we go za pew ni ła Agen cja Ar ty stycz -
na Ga ma. red

Syl wia Ko sman

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
po 12 la tach na sta no wi sku pre -
zy den ta So snow ca, a wcze śniej
wi ce pre zy den ta, od dał ster mia -
stem w rę ce Ar ka diu sza Chę ciń -
skie go. Za wie lo let nią pra cę po -
dzię ko wał nie tyl ko swo im naj -
bliż szym współ pra cow ni kom
i urzęd ni kom, ale i dzien ni ka -
rzom. Pod czas spo tka nia, któ re
od by ło się 4 grud nia, zdra dził, co
te raz za mie rza zro bić i czy po rzu -
ci sa mo rząd na rzecz „wiel kiej”
po li ty ki. – Bę dę pra co wał tak sa -
mo moc no jak do tej po ry. Do dzi -
siaj wy glą da ło to mniej wię cej tak:
od 30 lat po dwa na ście go dzin.
Prak tycz nie od stu diów pra co wa -
łem w ta kim wy mia rze pra cy. To
jest mia sto bar dzo cięż kie, po nie -
waż ma my o wie le wię cej pro ble -
mów niż w tak zwa nych mia stach
bo ga tych. Je ste śmy już mia stem
ma jęt nym, z du żą licz bą bo ga -
tych spół ek, ale jesz cze mia stem
na do rob ku – stwier dził Gór ski. 

Do tych cza so wy pre zy dent za -
mie rza peł nić funk cję rad ne -
go. I pra cy na ra zie nie szu -
ka. – Nie roz glą dam się – stwier -
dził krót ko. – Po świę cę się pra cy

rad ne go, nie za leż nie od ro li, ja ką
przyj dzie mi peł nić, rad ne go ko -
ali cyj ne go czy opo zy cyj ne go, jak
rów nież dzia łal no ści po li tycz -
nej – za po wie dział. 

By ły pre zy dent pod su mo wał
tak że naj waż niej sze suk ce sy

ostat nich lat sa mo rzą du. – Je ste -
śmy mia stem aka de mic kim. Wy -
bu do wa li śmy wspól nie z uczel -
nia mi trzy kam pu sy aka de mic -
kie. Je ste śmy tak że mia stem,
któ re moc no za in we sto wa ło
w obiek ty kul tu ry. Klub im. Ja -

na Kie pu ry, Sa la Kon cer to wa
przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych
czy no wo bu do wa ny obiekt ki -
na „Mu za” da je tak sze ro kie
moż li wo ści w kul tu rze, któ rych
to mia sto ni gdy nie mia ło – pod -
kre ślił pre zy dent. Wska zał tak że,
że do So snow ca ścią gnię to 193
pod mio ty z ka pi ta łem za gra nicz -
nych, a funk cjo nu ją 23 ty sią ce
pod mio ty z ka pi ta łem pry wat -
nym. – Nie kła ma łem i mó wię
praw dę: nie ma żad nej spół ki
Skar bu Pań stwa w So snow cu.
Wszyst ko jest w rę kach sa mo rzą -
dow ców, miesz kań ców i in we sto -
rów ze wnętrz nych – oce nił. 

Pre zy dent pod kre ślił rów nież,
że zmie ni ła się świa do mość po -
strze ga nia So snow ca. – Nie je ste -
śmy mia stem przy ku tym do gór -
nic twa i prze my słu cięż kie go.
Ma my bar dzo mą dre, mo bil ne
spo łe czeń stwo i na do da tek, bar -
dzo do brze wy kształ co ne. Pro -
blem po le ga na tym, że ni gdy nie
mie li śmy wspar cia z cen tra li.
Cze ka my od dzie się ciu lat
na prze bu do wę ukła du dróg. Li -
czę na to, że uda się wresz cie
uzy skać przy chyl ność, by in we -
sty cje dro go we zre ali zo wać.
Uwa żam tak że, że mu si zo stać

za pro jek to wa ny i zre ali zo wa ny
pro gram re wi ta li za cji dziel nic po -
prze my sło wych na te re nie Za głę -
bia i Ślą ska. Unij ne pie nią dze nie
mo gą się ro zejść na po mni ko we
in we sty cje, tyl ko mu szą zmie nić
ob li cze tych zdegradowanych
dziel nic – do dał. 

Kam pa nia wy bor cza już się
za koń czy ła. Czy pre zy dent Gór ski
mógł ją wy grać? – Tę kam pa nię
moż na by ło wy grać, ale nie
wszyst kie rze czy moż na ro bić, aby
wy gry wać kam pa nię. Ja pew nych
rze czy nie ro bię. Z pew ny mi ko -
ali cja mi mu sia łem się wstrzy mać,
bo nie wol no wy gry wać za wszel -
ką ce ną. By łem świa do my, że mo -
gę po nieść po raż kę – sko men to wał
pre zy dent. Czy klub SLD sta nie
się opo zy cją dla PO? Pre zy dent
nie wy klu cza i ta kiej moż li wo -
ści. – Zwy cięz cy ma ją dwie opcje.
Al bo bę dą roz ma wiać z do świad -
czo ny mi sa mo rzą dow ca mi i z ni -
mi współ pra co wać, al bo bę dą
chcie li nas mieć w opo zy cji. My
wy cią gnę li śmy rę kę, ale nie wie -
my, czy ta rę ka nie zo sta nie od rzu -
co na – pod su mo wał pre zy dent
Gór ski. 

Nie pla nu je tak że dal szej przy -
szło ści. – Na ra zie cie szę się, że

zo sta ła ze mnie zdję ta ta od po wie -
dzial ność, że ca łe mia sto ma się
na swo ich bar kach. To bar dzo du -
ża ulga. Im więk sze mia sto, tym
więk sze ry zy ko i więk sza od po -
wie dzial ność – stwier dził. 

Na ra zie Ka zi mierz Gór ski za -
mie rza po pro stu od po cząć i od ro -
bić… za le gło ści to wa rzy skie. 

– Nikt nie po wie, że jest szczę -
śli wy, jak prze gry wa wy bo ry, ale
to są na praw dę am bi wa lent ne
uczu cia. Trze ba mieć świa do -
mość, że czło wiek nie mo że się
wszyst kim po do bać i się nie znu -
dzić. Jest zmę cze nie ma te ria łu
i stwier dze nie, że mo że lep sze po -
my sły bę dzie miał na stęp ca.
A wy bor cy chcą się prze ko nać,
czy mie li ra cję – po wie dział. 

Czy za mie rza po rzu cić sa mo -
rząd na rzecz man da tu po sel skie -
go? – Po li tyk ni gdy nie mó wi ni -
gdy. Ja je stem bar dziej sa mo rzą -
dow cem i w tej sy tu acji, w ja kiej
się znaj du je my, na le ży się za sta no -
wić głę bo ko, czy tu nie bę dzie po -
la do pra cy, szcze gól nie w tak
trud nym re gio nie jak Za głę bie.
Uwa żam, że na stęp ny rok bę dzie
dla nas bar dzo trud ny. A ja mó wię
jak Clin ton: Go spo dar ka, głup -
cze! – pod su mo wał.

Kazimierz Górski nie będzie już kierował miastem, ale samorządu nie zostawia 

Wczoraj prezydent, dziś radny 
arc UM w Sosnowcu

arc Biuro AL LEG
R

O

Laureaci konkursu odebrali nagrody. 



grudzień 2014 nr 11

pagina

3

RADA MIEJSKA

1. i  2. Sesja Rady Miejskiej 

Centrum Diagnostyczne  HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

BIOPSJA CIENKOIGŁOWA
POD KONTROLĄ USG

INFORMACJA I REJESTRACJA
Biopsja: 32 785 22 30
TK i RTG: 785 86 87 88, 801 98 40 40

www.helimed.pl
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Biopsje zmian położonych
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Sylwia Kosman

26 z 28 rad nych zło ży ło ślu bo wa nie.
Wśród no wych rad nych za bra kło m.in.
Jo an ny Se ku ły, któ ra otrzy ma ła man dat
rad nej, ale naj praw do po dob niej po zo -
sta nie dy rek to rem MZZL. Jej miej sce
zaj mie Da nu ta Goj na -Uciń ska. Z ko lei
man dat po Ar ka diu szu Chę ciń skim
obej mie Woj ciech Ku la wiak, a po Ma te -
uszu Ry ka le – Ja nusz Ku bic ki. Ślu bo -
wa nie zło żył tak że Ka zi mierz Gór ski,
do tych cza so wy pre zy dent mia sta. Rad -
ni pod su mo wa li kam pa nię i gra tu lo wa li
no we mu pre zy den to wi mia sta. Jed no -
myśl nie po twier dzi li, że miesz kań cy
opo wie dzie li się za zmia na mi i ana li zo -
wa li wy ni ki wy bor cze, oce nia jąc pro -
wa dzo ną kam pa nię. 

– Wy nik PiS, Plat for my Oby wa tel -
skiej i Nie za leż nych wska zu je, że czas
na zmia nę. W ra mach tych zmian
miesz kań cy wy bra li tak że pre zy den ta.
Wi dać tu taj, że róż ni ca po mię dzy urzę -
du ją cym pre zy den tem i kan dy da tem by -
ła bar dzo du ża. Mam na dzie ję, że
współ pra ca ze wszyst kim klu ba mi, łącz -
nie z SLD, któ re od da je wła dzę, bę dzie
prze bie gać kul tu ral nie we dług de mo -
kra tycz nych pro ce dur – stwier dził Pa weł
Woj tu siak, rad ny „Nie za leż nych”. –
Mam na dzie ję, że bę dzie to ka den cja
współ pra cy i pod tym zna kiem bę dzie
się ona ukła da ła. Li czę na to, że wszyst -

kie si ły po li tycz ne bę dą po dą żać kur -
sem, któ ry wy zna czy li nam miesz kań -
cy, a zmia ny te bę dą wy pad ko wą in te re -
sów miesz kań ców i te go, jak roz ło ży ło
się po par cie dla wszyst kich klu bów. Za -
kła dam, że współ pra ca bę dzie, ale nie
wiem, jesz cze w ja kiej for mu le. Nie po -
ja wi ła się na ra zie żad na pro po zy cja ze
stro ny klu bu Plat for my Oby wa tel -
skiej – do dał. 

Oce ny wy ni ków wy bo rów pod jął się
tak że To masz Mę drzak, rad ny klu bu PiS. 

– Czu ję pe wien nie do syt, je śli cho dzi
o wy nik wy bo rów, choć jest on dla nas
lep szy niż czte ry la ta te mu. Acz kol wiek
li czy łem na to, że bę dzie jesz cze lep -
szy. Bę dzie my jed nak pra co wać w tym
pię cio oso bo wym skła dzie i uwa żam, że
to jest do bry pro gno styk na tę ka den -
cję – stwier dził. – Je śli cho dzi o zmia -
nę na sta no wi sku pre zy den ta, mo że nie
jest to sen sa cja, ale pew ne go ro dza ju
nie spo dzian ka. Mo że nie sam wy bór
Ar ka diu sza Chę ciń skie go, ale roz miar

te go zwy cię stwa. Nie ty le jest du ży
suk ces Ar ka diu sza Chę ciń skie go, co ol -
brzy mia od po wie dzial ność na nim cią -
żą ca – do dał. 

Sko ro miesz kań cy opo wie dzie li się
za zmia na mi, to dla cze go w dru giej tu rze
nie zna lazł się Ma ciej Ada miec? – My ślę,
że wpły nę ło na to kil ka po wo dów. Z jed -
nej stro ny bru tal na i brud na kam pa nia,
któ ra prze ja wia ła wie lo ma ano ni ma mi
skie ro wa ny mi prze ciw ko przede wszyst -
kim jed nak Adam co wi, z dru giej stro ny
pew ne błę dy. Głów nym prze ciw ni kiem
dla Adam ca był Gór ski. Za po mnie li cał -
ko wi cie o Chę ciń skim. Wie le osób za -
czy na pod kre ślać, że zna ko mi tym au to -
rem suk ce su obec ne go pre zy den ta jest
wła śnie Ada miec. Pod wa żył on le gi ty ma -
cję Gór skie go, bar dzo moc no nad wy rę -
żył je go wi ze ru nek tą kil ku let nią kam pa -
nią, ude rza jąc w pre zy den ta Gór skie go,
a zdys kon to wał to Chę ciń ski – oce nił Mę -
drzak. 

Po dob ną opi nię wy ra ził To masz Nie -
dzie la, rad ny klu bu SLD. – Ten wy nik
wy bo rów nie ty le jest kre dy tem za ufa -
na dla oso by Ar ka diu sza Chę ciń skie go,
ale efek tem kam pa nii ne ga tyw nej pro wa -
dzo nej przez in ny z ko mi te tów. Uda ło się
wy two rzyć chęć do zmia ny w So snow cu
i Ar ka diusz Chę ciń ski jest te go be ne fi -
cjen tem. Gratuluję i mam na dzie ję, że
miesz kań cy So snow ca i So sno wiec, nie
stra cą na tym wy bo rze – mó wi Nie dzie la. 

Jak prze gra ni ra dzą so bie z po raż -
ką? – Ży cie to ciąg po ra żek, osło dzo ne
tym, że cza sa mi uda je się nam od nieść
ja kiś suk ces, a po raż ka wzmac nia i har -
tu je. Każ da po raż ka wy ku wa w czło -
wie ku od po wied ni cha rak ter. Jak po ka -
zał Bę dzin, Dą bro wa Gór ni cza i Czę sto -
cho wa, tam też kie dyś prze gra li śmy, by
dzi siaj w tych mia stach rzą dzić. Po dob -
nie bę dzie w So snow cu – za po wie dział
rad ny Nie dzie la. 

Py ta nie klu czo we brzmi, z kim klub
Plat for my Oby wa tel skiej zwią że swo je
lo sy na ko lej ne czte ry la ta i na ja kiej
for mu le oprze to po ro zu mie nie? 

– Chcie li by śmy stwo rzyć jak naj szer -
szą ko ali cję na rzecz od no wy mia sta So -
snow ca. Za pro sze nie wy sto su je my
do wszyst kich klu bów i rad nych. Ze
wzglę du na to, że pro wa dzi li śmy czy stą
kam pa nię wy bor czą, mo że my te raz roz -
ma wiać z każ dym – za pew nił Ma te usz
Ry ka ła, za stęp ca pre zy den ta mia sta.

Czy uda się jed nak za po mnieć o ostrej
wy mia nie cio sów i ar gu men tów, któ re
pa da ły w cza sie kam pa nii wy bor -
czej? – Kam pa nia wy bor cza cha rak te ry -
zu je się tym, że pa da ją róż ne ar gu men ty,
tak że nie me ry to rycz ne. Cza sem, mó wiąc
ko lo kwial nie, lu dziom pusz cza ją ner wy.
Te raz jed nak otwie ra my no wą kar tę so -
sno wiec kie go sa mo rzą du. Waż ne jest to,
co przed na mi, a nie to, co za na -
mi – pod su mo wał Mateusz Ry ka ła. 

Radni już zaprzysiężeni 
Stefan Wojnowski, najstarszy wiekiem radny, zgodnie z prawem i tradycją, poprowadził pierwszą sesję Rady Miejskiej nowej kadencji samorządu, podczas której
wybrani radni złożyli ślubowanie. Po zaprzysiężeniu ogłoszono przerwę w obradach do momentu oficjalnego ogłoszenia wyników prezydenckich. Na kolejnej sesji
ślubowanie złożył nowy prezydent Arkadiusz Chęciński. Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został został Michał Potoczny, przedstawiciel klubu PiS, a jego
zastępcami Katarzyna Kidawa-Kałka (Niezależni), Wojciech Nitwinko (SLD) i Wilhelm Zych (PO). 

Sesję poprowadził Stefan Wojnowski, a ślubowanie złożył 
m.in. Tomasz Bańbuła. 
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RADA MIEJSKA

O jeden mandat walczyło ponad 10 kandydatów 

Nowa Rada Miejska będzie reprezentować mieszkańców przez cztery lata
To by ła bar dzo wy rów na na wal ka wy bor cza, ale zwy cię ży ła Plat -
for ma Oby wa tel ska, któ ra wpro wa dzi ła do Ra dy Miej skiej 10
rad nych. SLD bę dzie re pre zen to wa ło 7 rad nych, Nie za leż ni
wpro wa dzi li do Ra dy 6 rad nych, a PiS 5 rad nych. Naj wię cej gło -
sów zdo by ła PO – 16 497 gło sów (27,05 proc.), na stęp ne
SLD – 14 335 gło sów (23,5 proc). Pra wo i Spra wie dli -
wość – 13 020 (21,35 proc.), a Nie za leż ni – 12 486 gło sów
(20,47 proc). Swo ich przed sta wi cie li w Ra dzie nie bę dą mieć No -
wo cze sny So sno wiec – 4,05 proc. (2474), No wa Pra wi ca Ja nu -
sza Kor win -Mik ke – 3,43 proc. (2095 gło sów) i Ko mi tet Pa try -
ka Ma la ry – 0,11 proc. (71 gło sów). 

W Ra dzie Miej skiej za brak nie kil ku do tych cza so wych rad nych.
Man da tu nie uda ło się zdo być Ma cie jo wi Adam co wi, kan dy da to wi
Nie za leż nych na pre zy den ta, Zbi gnie wo wi Dzie wa now skie mu
oraz Jac ko wi Ka zi mier cza ko wi, star tu ją ce mu z te go sa me go ko mi te tu. 

W klu bie Plat for my Oby wa tel skiej nie bę dzie Ada ma Bę dzie sza -
ka, a w SLD za brak nie m.in. Alek san dra Ka lań skie go i Ma cie ja Or -
now skie go. Man da tów nie ob ję li Ar ka diusz Chę ciń ski, Ma te usz Ry -
ka ła i Jo anna Se ku ła. Za stą pią ich Da nu ta Goj na -Uciń ska, Woj ciech
Ku la wiak i Ja nusz Ku bic ki. 

Naj lep szy wy nik w mie ście uzy skał Woj ciech Ni twin ko. Otrzy -
mał 1482 gło sy. Tuż za nim zna leź li się Ar ka diusz Chę ciń ski (1434),

Mi chał Po tocz ny (1379), Ja cek Du dek (1363), To masz Mę drzak
(1348) i Ewa Szo ta (1325). Po nad ty siąc gło sów otrzy ma li tak że Ha -
li na So bań ska, To masz Nie dzie la, Pa weł Woj tu siak i Ta de usz So ko -
łow ski.

Do Ra dy Miej skiej star to wa ło w su mie 292 kan dy da tów, czy li
o jed no miej sce w Ra dzie wal czy ło po nad 10 osób. Czte ry la ta te -
mu zwy cię ży ło SLD, otrzy mu jąc 33,91 proc. po par cia wy bor ców.
PO zdo by ła 30,09 proc. gło sów, Nie za leż ni 19,33 proc., a PiS 15,36
proc. Za war cie ko ali cji lub in nej for my po ro zu mie nia po mię dzy
klu ba mi, po dob nie w jak w po przed niej ka den cji, wy da je się nie -
unik nio ne. SK

Wy ni ki z po szcze gól nych okrę góW

OKRęG NR 1: Milowice, Pogoń

OKRęG NR 2: Śródmieście, Stary Sosnowiec

OKRęG NR 3: Środula, Sielec, Dębowa Góra, Ludmiła, Dańdówka, część Klimontowa

OKRęG NR 4: Zagórze, cześć Klimontowa

WOj ciech Ni TWiN kO (SLd) 
– 1482 gło sy

MichAł POTOcZNy
(PiS) – 1379 głosów

WOjciech kuLAWiAk (PO) 
– 303 głosy za ArkAdiuSZA
chĘcińSkiegO (PO)

TAdeuSZ SOkOłOWSki (PiS)
– 1277 głosów

jAcek dudek (PiS) 
– 1363 głosy

jANuSZ kuBicki (PO)–
460 głosów za MATeuSZA
rykAłĘ (PO)

TOMASZ MĘdrZAk (PiS) 
– 1348 głosów

hALiNA SOBAńSkA (SLd) 
– 1098 głosów

TOMASZ NiedZieLA (SLd) 
– 1125 głosów

TOMASZ BAńBułA
(SLd) – 878 głosów

PAWeł WOjTuSiAk (Niezależni) 
– 1163 głosy

łukASZ LiTeWkA (SLd) 
– 941 głosów

jAN BOSAk (PO) 
– 840 głosów

kArOL WiNiArSki
(Niezależni) – 849 głosów

kAZiMierZ górSki (SLd)
– 894 głosy

WieSłAW SuWALSki (PO) 
– 855 głosów

grZegOrZ PiSALSki
(Niezależni) – 793 głosy

MichAł ZAjąc
(PO) – 826 głosów

dANuTA gOjNA-
ucińSkA – 470 głosów 
za jOANNĘ SekułĘ (PO)

kATArZyNA 
kidAWA-kAłkA
(Niezależni) – 617 głosów

ANNA SPOrySZkieWicZ (PO) 
– 339 głosów

kAMiL WNuk (Niezależni) 
– 492 głosy

WANdA OLkO (PO)
– 598 głosów

ZygMuNT WiTkOWSki (SLd) 
– 460 głosów

eWA SZOTA (PO) 
– 1325 głosów

STefAN WOjNOWSki (PiS) 
– 796 głosów

AdAM WOLSki ( Niezależni) 
– 588 głosów

WiLheLM Zych (PO) 
– 521 głosów

OKRęG NR 5: Porębka, Kazimierz, Ostrowy Górnicze, Cieśle, Maczki, Juliusz, Bór, Jęzor, Niwka, Modrzejów, część Klimontowa 

materiały komitetów wyborczych
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ROZMOWA KURIERA

arc UM w Sosnowcu

Uroczyste ślubowanie na prezydenta miasta
już za Panem. Jakie pierwsze decyzje Pan
podjął?
Po wo ła łem pierw sze go za stęp cę, któ rym
zo stał Ma te usz Ry ka ła. Dru ga de cy zja bę -
dzie do ty czyć or ga ni za cji Syl we stra.
Chcie li by śmy, że by to by ła praw dzi wa za -
ba wa syl we stro wa w do brych wa run kach,
mo że jesz cze nie na mia rę dwu stu ty sięcz -
ne go mia sta, bo zo sta ło już zbyt ma ło cza -
su, ale za mie rza my zor ga ni zo wać im pre zę
przed Urzę dem Miej skim w So snow cu. 

Czy li zu peł nie no wa kon cep cja…
Spraw dza li śmy pro gno zę po go dy i wstęp -
nie oka zu je się, że zi my nie bę dzie. Ro -
bie nie Syl we stra na Gór ce Śro dul skiej,
kie dy nie ma śnie gu, w miej scu, gdzie lu -
dzie grze zną w bło cie, jest bez sen su. 

Po ja wi ły się in for ma cje, że klub PO za warł ci -
che po ro zu mie nie z klu bem PiS…
Dla cze go? Prze cież wię cej sta no wisk
w Ra dzie Miej skiej otrzy ma li rad ni klu -
bów SLD i Nie za leż ni niż rad ni klu bu PiS. 

Jednak kluczowe stanowisko
przewodniczącego Rady Miejskiej, jak i szefa
Komisji Rewizyjnej, objęli przedstawiciele
klubu PiS. Czy tylko dziennikarze widzą to
„ciche” porozumienie i dyskretne odsunięcie
od władzy klubu SLD? 
Oczy wi ście, moż na mó wić o po ro zu mie -
niu z PiS -em. Jed nak rów nie do brze
chciał bym, że by me dia plot ko wa ły o po -
ro zu mie niu z Nie za leż ny mi i SLD. W cią -
gu kil ku dni po ogło sze niu wy ni ków
pierw szej tu ry wy bo rów wy stą pi łem
do wszyst kich rad nych z li stem otwar tym,
pro sząc o po par cie przed dru gą tu rą wy -
bo rów i in for mu jąc, że mam za miar
współ pra co wać po nad po dzia ła mi par tyj -
ny mi z każ dym rad nym, je śli tyl ko za mie -
rza pra co wać na rzecz So snow ca. Je że li
rad ni tę chęć współ pra cy od rzu cą, to tak
na praw dę ozna cza, że nie za le ży im na na -
szym mie ście. Je stem otwar ty na współ -
pra cę i pró bu ję zre ali zo wać no wą kon cep -
cję współ rzą dze nia mia stem, stąd rad ni
wszyst kich klu bów, zo sta li po wo ła ni
na klu czo we sta no wi ska w Ra dzie. Naj -
więk szym na szym pro ble mem jest to, że
ol brzy mi po ten cjał mia sta jest uśpio ny.
Chce my go obu dzić i my ślę, że każ dy rad -
ny, nie za leż nie, z ja kie go ugru po wa nia się
wy wo dzi, chce te go sa me go. Zo ba czy my,
co przy nie sie przy szłość.

Czy zdradzi Pan, kto w dalszej kolejności
obejmie stanowisko zastępcy prezydenta?
Na giełdzie pojawia się coraz więcej
nazwisk. Kogo Pan szuka na to
stanowisko?
Eks per tów. Praw dzi wych sa mo rzą dow -
ców, pro fe sjo na li stów, któ rzy ma ją sze ro -
ką wie dzę z da nej dzie dzi ny. W gło wie
mam już kil ka na zwisk. Gieł da z na zwi -
ska mi dzia ła, to zdro wa kon ku ren cja, mo -
że na wet uzy skam kon kret ną pod po wiedź,
ko go po wo łać… 

Czy w ciągu czterech lat zamierza Pan
zrealizować jakąś sztandarową inwestycję?
Mówi się o budowie stadionu, hali sportowej
czy też kompleksowej modernizacji ulicy
Modrzejowskiej…
Naj gor szą rze czą jest mó wie nie o in -
we sty cjach sztan da ro wych czy naj waż -
niej szych, bo to jest, z mo je go punk tu
wi dze nia, lek ce wa że nie czę ści miesz -
kań ców. Je śli mó wi my o in we sty cji,
któ ra bę dzie na Ju liu szu czy Ka zi mie -
rzu, to moż na od ra zu za py tać, dla cze -
go nie na Niw ce czy w Mi lo wi cach?
Każ da in we sty cja, któ ra bę dzie re ali zo -
wa na, nie za leż nie, czy bę dzie to ini cja -
ty wa miej ska czy pry wat na, jest waż -
na i żad nej nie moż na lek ce wa żyć.
W pierw szej ko lej no ści bę dzie my kon -
ty nu ować mo der ni za cję ukła du dro go -
we go, bu do wę skrzy żo wań i rond. Za -
mie rza my ścią gać in we sto rów, za jąć
się ter mo mo der ni za cją po szcze gól nych
osie dli i re wi ta li za cją te re nów po wy -
ga sza nej ko pal ni „Ka zi mierz Ju liusz”.
Bu do wa sta dio nu? O ile miesz kań cy
te go bę dą chcie li. Tak po waż ne in we -
sty cje po win ny być sze ro ko kon sul to -
wa ne z miesz kań ca mi. Ich zda nie jest
naj waż niej sze. 

Bę dzie my uni ka li ty po wo po mni ko -
wych in we sty cji. Wy bu do wać nie jest
trud no, znacz nie trud niej sze jest to, by
zna leźć środ ki na utrzy ma nie tych obiek -
tów. Oczy wi ście, je śli przyj dzie pry wat ny
in we stor z kon kret ną pro po zy cją, któ ry bę -
dzie pro sił je dy nie o wspar cie mia sta
w uru cho mie niu in we sty cji, to je ste śmy
do dys po zy cji.

Dziś jed nak mu si my za dbać w pierw -
szej ko lej no ści o to, by miesz kań cy mie li
do bre dro gi, chod ni ki, pla ce za baw i…
ka na li za cję. Waż ne jest to, by w XXI wie -
ku, miesz kań cy ży li na mia rę te go wie ku,
a nie wie ku XIX. 

Ja ki jest po mysł na to, by za trzy mać miesz kań -
ców w So snow cu i prze ko nać in nych, że war to
wy brać wła śnie to mia sto?
Cięż ko od wró cić czy za trzy mać tę ten -
den cję od pły wu miesz kań ców. Nie bę dę
twier dził, że jest ina czej. Ma ona wie le
przy czyn. Na pew no jed nak moż na tę
nie ko rzyst ną sy tu ację ha mo wać. Są pro -
ste rze czy, któ re ma ją na to wpływ. Mó -
wiąc nie co ko lo kwial nie, kie dy ma ma
z dziec kiem, chce wyjść na spa cer, to nie
po win na prze wró cić się na krzy wym
chod ni ku. W pro mie niu 10 mi nut od ich
miej sca za miesz ka nia po wi nien zna leźć
się park jor da now ski i to na do da tek ta -
ki, któ ry za pew ni roz ryw ki nie tyl ko dla
dziec ka, ale i tych znacz nie star szych.
Mia sto po win no być czy ste, za dba ne
i przy ja zne miesz kań com. Kam pa nia
wy bor cza po ka za ła, że dla lu dzi waż ne
są drob ne spra wy, któ re trze ba za ła twić,
bo utrud nia ją im co dzien ne funk cjo no -
wa nie.

Czy pla nu je Pan ob ni że nie po dat ków i opłat lo -
kal nych?
To kwe stia do za sta no wie nia i dys ku sji.
Już dziś mo gę za pew nić, że pla nu ję ob ni -
że nie po dat ku od środ ków trans por to -
wych. 

Przed na mi no wa per spek ty wa unij na. Na co
bę dzie my się sta ra li po zy skać środ ki?
W pierw szej ko lej no ści, za nim za pad ną
de cy zje, mu si my prze ana li zo wać, co na si
po przed ni cy już za pla no wa li i ja kie do ku -
men ty przy go to wa li. Część pla no wa nych
in we sty cji jest zna na i nie wzbu dza kon -
tro wer sji, jak na przy kład bu do wa sta cjo -
nar ne go ho spi cjum czy po pra wa ukła du
ko mu ni ka cji miej skiej. Cześć pro jek tów
zna la zła się już tak że w Kontr ak cie Re gio -
nal nym i bę dzie re ali zo wa na. 

Czy spró bu je Pan za cie śnić współ pra cę z za -
głę biow ski mi mia sta mi?
Zde cy do wa nie. Obie ca łem urzęd ni kom
w Dą bro wie Gór ni czej, że pierw szą „za -
gra nicz ną” po dróż wy ko nam do Dą bro wy
Gór ni czej, któ ra jest dla mnie wzo rem
do na śla do wa nia. To mia sto, któ re po tra fi -
ło zna ko mi cie wy ko rzy stać fun du sze eu -
ro pej skie i moż li wo ści roz wo ju. Ja dę
do Dą bro wy i nie bo ję się te go po wie dzieć
wprost, że by się uczyć i wy ko rzy stać ich
cen ne do świad cze nia. Po za tym chciał -
bym się też spo tkać z pre zy den tem Bę dzi -
na, Łu ka szem Ko mo niew skim i po roz ma -
wiać o bu do wie wspól nej ha li spor to wej.
My ślę, że mo gła by po wstać ha la spor to -
wa na gra ni cy dwóch miast, So snow ca

i Bę dzi na. By ła by to na sza wspól na in we -
sty cja. Do bra współ pra ca za po wia da się
tak że z bur mi strzem Woj ko wic, To ma -
szem Szczer bą, rów nie do bra z bur mi -
strzem Cze la dzi, Zbi gnie wem Sza leń cem,
by łym wi ce pre zy den tem So snow ca. 

Sko ro już roz ma wia my o współ pra cy miast, to
czy na le ży wyjść z Gór no ślą skie go Związ ku
Me tro po li tal ne go?
Nie, ale na le ży do ko nać je go re for my.
Naj trud niej sza spra wa, to usta wa me tro -
po li tal na, któ rej cią gle nie ma. A jej brak
ha mu je roz wój GZM -u. My ślę, że przy -
szła po ra na to, by pre zy den ci miast opra -
co wa li wła sny pro jekt usta wy me tro po li -
tal nej i po ka za li po słom, że na le ży w koń -
cu usta wę uchwa lić. Mo ja pro po zy cja jest
skie ro wa na do wszyst kich pre zy den tów
GZM -u: na pisz my wspól nie wresz cie tę
usta wę. Przed sta wię ten po mysł na naj -
bliż szym po sie dze niu GZM -u. 

Ob jął Pan naj waż niej szy urząd w mie ście.
Stres? Strach czy na dzie ja? 
Przede wszyst kim ogrom na od po wie -
dzial ność. Z Urzę du Mar szał kow skie go
wy nio słem wiel kie do świad cze nie i dzi -
siaj uwa żam, że nie ma się cze go bać.
Trze ba po pro stu cięż ko pra co wać, bo
wiem, że cięż ka i uczci wa pra ca przy no si
efek ty. 

Cze go Pan ży czy miesz kań com z oka zji Świąt
Bo że go Na ro dze nia i No we go Ro ku?
Ży czę, by ta ener gia, któ rą wi dzę i od czu -
wam, na dzie ja i ocze ki wa nie zmian, zo -
sta ły prze ku te w dzia ła nie i przy nio sły
upra gnio ne ce le. Ży czę miesz kań com
przede wszyst kim zdro wia, szczę ścia i po -
myśl no ści. Okres świą tecz ny to okres ła -
do wa nia aku mu la to rów, ja ki mi są na sze
ser ca. Gdy spo ty ka my się w tym cza sie
z bli ski mi, przy ja ciół mi i zna jo my mi, roz -
ma wia my o na szym co dzien nym ży ciu
i nie zaj mu je my się po li ty ką. Ży czę, by ta
po zy tyw na ener gia, któ ra jest pom po wa -
na w tym okre sie do na szych serc, wy star -
czy ła nam na ko lej nych dwa na ście mie się -
cy, by śmy się mo gli po now nie spo tkać
przy świą tecz nym sto le. Szczę śli we -
go 2015 ro ku, by choć część ma rzeń uda -
ło się zre ali zo wać!

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Jestem otwarty na współpracę i zamierzam zrealizować nową koncepcję współrządzenia miastem, zapowiada Arkadiusz Chęciński

Obudźmy miasto z uśpienia
Rozmowa z ARKADiuSZEM ChęCińSKiM, prezydentem miasta 



Jo an na Bi niec ka, rzecz nik pra so wy ZUS

Każ dy, kto opie ku je się dziec kiem wła snym, dziec kiem mę ża lub
żo ny lub dziec kiem przy spo so bio nym, mo że pod le gać ubez pie cze -
niom eme ry tal ne mu i ren to wym oraz ubez pie cze niu zdro wot ne mu. 
Funk cję płat ni ka skła dek za oso by spra wu ją ce oso bi stą opie kę
nad dziec kiem peł ni ZUS, któ ry do ko nu je zgło sze nia do od po wied -
nich ubez pie czeń spo łecz nych i ubez pie cze nia zdro wot ne go oraz
wy re je stro wa nia.
Skład ki naubez pie cze nia fi nan su je wca ło ści bu dżet pań stwa zapo -
śred nic twem ZUS. 
Okres ubez pie cze nia to:
• do3 lat – jed nak nie dłu żej, niż do ukoń cze nia przez dziec ko 5. ro -
ku ży cia
• do6 lat – wprzy pad ku dziec ka, któ re z po wo du sta nu zdro wia po -
twier dzo ne go orze cze niem o nie peł no spraw no ści lub stop niu nie -
peł no spraw no ści wy ma ga oso bi stej opieki oso by, nie dłu żej jed nak
niż do ukoń cze nia przez dziec ko 18. ro ku ży cia.
Ubez pie cze niom eme ry tal ne mu i ren to wym moż na pod le gać, gdy
przez co naj mniej 6 mie się cy bez po śred nio przed roz po czę ciem
opie ki opie kun:
• pro wa dził po za rol ni czą dzia łal ność,
• wy ko ny wał pra cę na pod sta wie umo wy agen cyj nej lub umo wy
zle ce nia al bo in nej umo wy o świad cze nie usług,
• był oso bą współpracującą,
• pod le gał ubez pie cze niom ja ko oso ba du chow na,
• prze stał pro wa dzić dzia łal ność lub za wie sił ją bądź za prze stał wy -
ko ny wa nia umo wy lub współ pra cy.
Wa ru nek 6 mie się cy uwa ża się za speł nio ny, je że li opie kun:
• nie prze rwa nie pod le gał z tych ty tu łów ubez pie cze niom eme ry tal -
ne mu i ren to wym bez po śred nio przed dniem roz po czę cia spra wo -
wa nia oso bi stej opie ki nad dziec kiem,
• opła cał skład ki na te ubez pie cze nia,
• miał prze rwę w opła ca niu skła dek spo wo do wa ną po bie ra niem
świad czeń z ubez pie cze nia cho ro bo we go lub wy pad ko we go z da -
ne go ty tu łu al bo pod le gał ubez pie cze niom spo łecz nym ja ko oso ba
po bie ra ją ca za si łek ma cie rzyń ski na by ty na pod sta wie któ re goś
z ww. ty tu łów.
Pod sta wę wy mia ru skła dek naubez pie cze nia eme ry tal ne i ren to we
sta no wi:

• dla osób pro wa dzą cych po za rol ni czą dzia łal ność go spo dar -
czą lub współ pra cu ją cych – kwo ta 60 pro cent pro gno zo wa ne -
go  prze cięt ne go  wy na gro dze nia  mie sięcz ne go  przy ję te go
do usta le nia kwo ty ogra ni cze nia rocz nej pod sta wy wy mia ru
skła dek,
• dla zle ce nio bior cy – kwo ta 60 pro cent pro gno zo wa ne go prze -
cięt ne go wy na gro dze nia mie sięcz ne go przy ję te go do usta le nia
kwo ty ogra ni cze nia rocz nej pod sta wy wy mia ru skła dek; pod sta -
wa wy mia ru nie mo że być wyż sza niż prze cięt namie sięcz na kwo -
ta sta no wią ca pod sta wę wy mia ru skła dek w okre sie 6 mie się cy
ka len da rzo wych po prze dza ją cych okres spra wo wa nia oso bi stej
opie ki nad dziec kiem i nie mo że być niż 75 pro cent kwo ty mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia,
• dla du chow nych – kwo ta mi ni mal ne go wy na gro dze nia.
Ubez pie cze niu zdro wot ne mu opie kun pod le ga, je że li speł nia wa run -
ki do ob ję cia ubez pie cze nia mi eme ry tal nym i ren to wy mi z ty tu łu
spra wo wa nia oso bi stej opie ki nad dziec kiem i nie pod le ga ubez pie -
cze niu zdro wot ne mu z in ne go ty tu łu.
Pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie cze nie zdro wot ne sta no wi
kwo ta od po wia da ją ca wy so ko ści spe cjal ne go za sił ku opie kuń cze -
go przy słu gu ją ce go na pod sta wie prze pi sów o świad cze niach ro -
dzin nych. 
Opie kun dziec ka, któ ry chce przy stą pić doubez pie czeń z ty tu łu spra -
wo wa nia oso bi stej opie ki nad dziec kiem mu si zło żyć oświad cze nie
w ZUS. Po win no ono za wie rać:
• imię i na zwi sko oso by spra wu ją cej oso bi stą opie kę naddziec kiem
oraz jej nu mer PESEL lub se rię i nu mer do wo du oso bi ste go bądź
pasz por tu,
• in for ma cję o ostat nim okre sie ubez pie cze nia,
• miej sce za miesz ka nia,
• dzień roz po czę cia lub za koń cze nia spra wo wa nia oso bi stej opie ki
nad dziec kiem,
• imię i na zwi sko dziec ka oraz da tę je go uro dze nia,
• in for ma cję o sy tu acji dru gie go ro dzi ca (czy po bie ra za si łek ma cie -
rzyń ski, czy prze by wa na urlo pie wy cho waw czym al bo czy spra wu -
je oso bi stą opie kę na dziec kiem). 
Łącz nie z oświad cze niem opie kun zo bo wią za ny jest przed ło żyć skró -
co ny od pis ak tu uro dze nia dziec ka lub orze cze nie o nie peł no spraw -
no ści lub stop niu nie peł no spraw no ści wprzy pad ku po sia da nia przez
dziec ko ta kie go orze cze nia. 
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Opiekun dziecka może być ubezpieczony?
ADWOKAT RADZI

Zasady odrzucenia spadku
Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

W po przed nim ar ty ku le opi sa łam za sa dy dzie dzi cze nia
na pod sta wie te sta men tu. W ni niej szym ar ty ku le zo sta -
nie omó wio ne za gad nie nie od rzu ce nia spad ku. Ge ne -
ral nie spa dek po strze ga ny jest przez spad ko bier ców ja -
ko do bro, któ re po zo sta wił im zmar ły spad ko daw ca,
spo rzą dza jąc te sta ment al bo w któ re go po sia da nie wej -
dą ja ko spad ko bier cy usta wo wi. Na le ży jed nak pa mię -
tać, że spa dek obej mu je za rów no ak ty wa – ma ją tek po -
zo sta wio ny  przez  spad ko daw cę,  ale  i zo bo wią za -
nia – czę sto dłu gi – któ re po zo sta wił po so bie. Spad ko -
bier cy dzie dzi czą bo wiem wszyst kie pra wa (wie rzy tel -
no ści), ale i zo bo wią za nia (dłu gi) spad ko bier cy. Bio rąc
pod uwa gę stan ma jąt ku spad ko daw cy, spad ko bier cy
jed nak  mo gą  pod jąć  de cy zję,  czy  zde cy do wać  się
na przy ję cie  spad ku,  czy  na je go  od rzu ce nie,  czy
na przy ję cie spad ku z do bro dziej stwem in wen ta rza.

Prze pi sy pra wa nie wy ma ga ją od spad ko bier ców
zło że nia szcze gól ne go oświad cze nia o przy ję ciu spad -
ku, co ozna cza, że w przy pad ku nie zło że nia w ter mi nie
oświad cze nia o od rzu ce niu spad ku, spad ko bier cy nie -
ja ko przej mu ją do swo je go ma jąt ku – w od po wied nich
pro por cjach wy ni ka ją cych z dzie dzi cze nia – wszyst kie
wie rzy tel no ści i ma ją tek spad ko daw cy, ale jed no cze -
śnie od po wia da ją swo im ma jąt kiem za zo bo wią za nia
spad ko daw cy na leż ne w chwi li je go śmier ci. Za tem je -
że li spad ko bier cy wie dzą lub przy pusz cza ją, iż ma ją -
tek spad ko daw cy nie wy star cza na spła tę je go dłu gów,
po win ni sko rzy stać z moż li wo ści od rzu ce nia spad ku,
po przez zło że nie sto sow ne go oświad cze nia. 

Spad ko bier ca mo że bądź przy jąć spa dek bez ogra -
ni cze nia od po wie dzial no ści za dłu gi (przy ję cie pro ste),
bądź przy jąć spa dek z ogra ni cze niem tej od po wie dzial -
no ści (przy ję cie z do bro dziej stwem in wen ta rza), bądź
też spa dek od rzu cić. Przy ję cie spad ku z do bro dziej -
stwem in wen ta rza ozna cza, iż zo sta ną spi sa ne wszyst -
kie ak ty wa spad ko daw cy i je dy nie do ich wy so ko ści
spad ko bier cy od po wia da ją za dłu gi spad ko daw cy. Je -
że li je den ze spad ko bier ców przy jął spa dek z do bro -

dziej stwem in wen ta rza, uwa ża się, że tak że spad ko -
bier cy, któ rzy nie zło ży li w ter mi nie żad ne go oświad -
cze nia, przy ję li spa dek z do bro dziej stwem in wen ta rza.

Na le ży  wspo mnieć  o pro jek cie  zmian  w pra wie
spad ko wym,  zgod nie  z któ ry mi  brak  oświad cze nia
spad ko bier cy w okre ślo nym ter mi nie  jest jed no znacz -
ny z przy ję ciem spad ku z do bro dziej stwem in wen ta rza.

Oświad cze nie o przy ję ciu lub o od rzu ce niu spad ku
mo że być zło żo ne w cią gu sze ściu mie się cy od dnia,
w któ rym spad ko bier ca do wie dział się o ty tu le swe go
po wo ła nia.

Oświad cze nie o przy ję ciu lub o od rzu ce niu spad ku
nie mo że być od wo ła ne.

Oświad cze nie o przy ję ciu lub o od rzu ce niu spad ku
skła da się przed są dem lub przed no ta riu szem. Moż -
na je zło żyć ust nie lub na pi śmie z pod pi sem urzę do -
wo  po świad czo nym.  Peł no moc nic two  do zło że nia
oświad cze nia o przy ję ciu lub o od rzu ce niu spad ku po -
win no być pi sem ne z pod pi sem urzę do wo po świad czo -
nym. Spad ko bier ca, któ ry spa dek od rzu cił, zo sta je wy -
łą czo ny od dzie dzi cze nia, tak jak by nie do żył otwar cia
spad ku.

Skarb Pań stwa ani gmi na nie mo gą od rzu cić spad -
ku, któ ry im przy padł z mo cy usta wy. Skarb Pań stwa
ani gmi na nie skła da ją oświad cze nia o przy ję ciu spad -
ku, a spa dek uwa ża się za przy ję ty z do bro dziej stwem
in wen ta rza.

Je że li spad ko bier ca od rzu cił spa dek z po krzyw dze -
niem wie rzy cie li, każ dy z wie rzy cie li, któ re go wie rzy tel -
ność ist nia ła w chwi li od rzu ce nia spad ku, mo że żą dać,
aże by od rzu ce nie spad ku zo sta ło uzna ne za bez sku -
tecz ne  w sto sun ku  do nie go  we dług  prze pi sów
o ochro nie wie rzy cie li w ra zie nie wy pła cal no ści dłuż ni -
ka. Uzna nia od rzu ce nia spad ku za bez sku tecz ne moż -
na żą dać w cią gu sze ściu mie się cy od chwi li po wzię -
cia wia do mo ści o od rzu ce niu spad ku, lecz nie póź niej
niż przed upły wem trzech lat od od rzu ce nia spad ku.

W ko lej nym ar ty ku le zo sta ną omó wio ne za gad nie -
nia stwier dze nia na by cia spad ku.
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Poznaj swojego dzielnicowego

p.o. kierownika Rewiru dzielnicowych – 
st. asp. wojciech stachuRa, tel. 32 2691 316

sierż. szt. 
małgoRzata mstowska, 
tel. 694-446-539, 
32 2691 310 
– rejon służbowy nr 20
ulice: 11-go Listopada od 36
do 112; Andersa od 2 do 88 i
od 1A do 5; Bażantów;
Beskidzka; Cmentarna;
Daniłowskiego; Góralska;

Granitowa; Jaskółek; Kanarków; Klimontowska; Kolonia pod
Klimontowem; Kombajnistów; Kosów; Koźla; Krakusa;
Kukułek; Narutowicza nr 55; Podhalańska; Rzeźnicza;
Sądecka; Słowików; Sowia; Spadzista od 1 do 19 i od 2 do
18; Stroma; Szczytowa; Śląska; Śliska od 9 do 23;
Tatrzańska; Wandy; Zakopiańska.

p.o. sierż. adam basoń, 
tel. 694-446-535, 
32 2691 306 
– rejon służbowy 21
ulice: Bohaterów Monte
Cassino; Indyki;
Komorowskiego; Parafia
św. Floriana; Makowskiego;
Zagórze Małe;
Blachnickiego nr 3;

Kisielewskiego; Zaruskiego 1-9; Bora Komorowskiego -
garaże.

p.o. sierż. 
maRcin kolasa, 
tel. 694-446-538, 
32 2691 309
– rejon służbowy 22
ulice: Baraki; Dworska;
Długosza nr 55-65 i 80-84;
Dzielna; Dzika; Józefowska;
Kaczeńców; Kamienna;
Kantora Mirskiego; Komuny

Paryskiej; Kukuczki; Łąkowa; Mokra; Niemojewskiego;
Podmokła; Projektowa; Sokolska; Zuzanny od 20-26.

asp. kinga kuciapa, 
tel. 694-446-543, 
32 2691 308
– rejon służbowy 23
ulice: Szpitalna; Popiełuszki;
Infelda; Sikorskiego;
Stańczyka; Długosza od 2-78
od 1-45 oraz 1a-11a;
Lelewela; Braci
Mieroszewskich od 6-40 i od

3-   57; Sezamkowa; Szymanowskiego od 2-44; Południowa;
Lenartowicza od 1-39; Kasprzaka; Kalagi.

sierż. piotR Rokicki, 
tel. 694-446-544, 
32 2691 306
– rejon służbowy nr 24
ulice: Zapały; Kowalskiego;
Plater; Bajana; Żwirki i Wigury;
Kwiatowa; Piękna; Kazimierza
Wielkiego; Bolesława
Chrobrego; Bolesława

Krzywoustego; Górników; Braci Mieroszewskich od59a -105
i50-124; Modzewiowa; Kępa.

asp. jacek
Świątkowski, 
tel. 694-446-542, 
32 2691 332
– rejon służbowy nr 25
ulice: Błotna; Braci
Mieroszewskich od 42-48;
Braci Śliwów; Braci
Śniadeckich; Cienista;
Czereśniowa; Dmowskiego;

Kosynierów; Lenartowicza od 41-73; Naruszewicza;
Niemcewicza; Szymanowskiego od 46-144; Wiosny Ludów;
Wiśniowa;  Zabłockiego.

mł. asp. sebastian
knapik, tel. 694-446-519,
32 2691 332
– rejon służbowy 26
ulice: Białostocka;
Dąbrowska 99;
Paderewskiego;
Lenartowicza /nr
nieparzyste/; Aleja
Wolności – Wyspiańskiego
od 2 do 36 i od 9 do 59.

asp. kRystian
szumeRowski, 
tel. 694-446-537, 
32 2691 309 
- rejon służbowy 27
ulice: Koszalińska;
Paderewskiego; Al.
Wolności; Łomżyńska;
Mielecka; Radomska;
Rydza Śmigłego /bez
posesji/.

asp. maRiusz wÓjcicki, 
tel. 694-446-540, 
32 2691 310
- rejon służbowy 28
ulice: Braci Gierymskich;
Braterstwa Broni;
Dąbrowska /nr
nieparzyste/;
Dobrzańskiego od 112-154
i od 99-143; Gacka;

Kleeberga; Klonowa od 2-12 i od 1-25; Kraszewskiego;
Kusocińskiego; Makuszyńskiego; Mehoffera; Porębska;
Środkowa od 2-6 i od 1-7; Wschodnia; Zagórska;
Zapolskiej; Źródlana. 

st. sierż. aneta
tRojanowska, 
tel. 694-446-536, 
32 2691 310
- rejon służbowy 29
ulice: Batalionów Chłopskich;
Dobrzańskiego 
od 2-110 i od 1-97; Gołębia;
Gorzowska; Górnicza;
Gwiezdna; Jedności;

Katowicka; Klonowa od 14-82 i od 27-57; 
Kolbe; Kolejowa; Krasickiego; 11-go Listopada /nr nieparzyste
oraz 22, 66, 70/; Lompy; Łódzka; Łukasińskiego; Łużycka;
Makuszyńskiego od 8-44 i od 9-63; Miarki; Olsztyńska;
Podgórna; Puszkina; Rewolucji 1905; Sebyły; Sucharsksiego;
Szefera; Tarnowska; Wesołowskiego; Wróblewskiego;
Zachodnia; Zdrojowa; Zielonogórska.

komisaRiat policji iii w sosnowcu, ul. dobRzańskiego 99, tel. 32 2691 300
Na łamach tego numeru kontynujemy cykl, w ramach którego prezentujemy sylwetki policjantów pierwszego
kontaktu. Tym razem przedstawiamy dzielnicowych Komisariatu Policji III, który mieści się przy ul. Dobrzańskiego 99
w Klimontowie. Dzielnicowy, to policjant „pierwszego kontaktu”, który dba o bezpieczeństwo mieszkańców w swoim
rewirze. Do funkcjonariusza każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, a także przekazać informacje
dotyczące bezpieczeństwa. Ważne jest, aby każdy wiedział, jak ze swoim dzielnicowym, szybko i łatwo się
skontaktować oraz znał jego bezpośredni numer telefonu.
Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakularnych akcjach kryminalnych, ale wykonują codzienną żmudną
pracę. Dzielnicowi są wyposażeni i wyszkoleni tak samo, jak pozostali funkcjonariusze. Dzielnicowy wie, gdzie
w okolicy są miejsca niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być narażeni mieszkańcy, a także kto może
ewentualne zagrożenia stwarzać. Dzielnicowi pomagają także ofiarom przestępstw i wcielają w życie program
zapobiegania przemocy w rodzinie. Prowadzą także „pogadanki” w szkołach z uczniami. 
Dzielnicowy odbiera komórkę służbową, kiedy pełni służbę. Kiedy dzielnicowy nie odbiera telefonu, to oznacza, że
nie ma go w pracy. W takiej sytuacji, w sprawach istotnych, niecierpiących zwłoki, należy skontaktować się
z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu: 32 2691 300.
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Sylwia Kosman

To mo że być praw dzi wa re wo lu cja,
w wy ni ku któ rej Bi blio te ka Głów -
na MBP przy ul. Ko ściel nej, ma szan sę
stać się bi blio te ką na mia rę XXI wie ku.
Pierw szym eta pem tej in we sty cji bę dzie
re ali za cja pro jek tu ter mo mo der ni za cji.
Prze targ na wy ko na nie do ku men ta cji
pro jek to wej, obej mu ją cej ter mo mo der ni -
za cję i ada pta cję obiek tu wy gra ło kon sor -
cjum firm MBC Au to ma ty ka i Wen ty la -
cja oraz AIM Ar ka diusz Miś kie wicz
z Sie mia no wic Ślą skich. Na je go opra co -
wa nie ma ją sześć mie się cy. Obiekt, o któ -
rym mo wa, to trzy kon dy gna cyj ny bu dy -
nek, któ ry nie prze szedł ge ne ral ne go re -
mon tu od po nad 40 lat. Je go ku ba tu ra jest
im po nu ją ca i wy no si pra wie 25 tys. me -
trów sze ścien nych, a po wierzch nia użyt -
ko wa po nad 6 tys. me trów kwa dra to wych. 

– Funk cje bi blio te ki bar dzo się zmie -
ni ły na prze strze ni lat. Bi blio te ka nie jest
już tyl ko miej scem udo stęp nia nia zbio -
rów, ale sta je się do sko na łym miej scem
in te gra cji miesz kań ców mia sta, in te gra -
cji po ko le nio wej, śro do wi sko wej, prze -
strze nią przy ja zną dla osób, któ re ma ją
po czu cie spo łecz ne go wy klu cze nia.
W na szej głów nej sie dzi bie od lat or ga -
ni zu je my wie le przed się wzięć o cha rak -
te rze kul tu ral nym i edu ka cyj nym, ta kich
jak dzia ła nia w ra mach So sno wiec kich
Dni Li te ra tu ry (wer ni sa że wy staw, spo -
tka nia au tor skie, wy kła dy i warsz ta ty li -
te rac kie, kon cer ty po etyc kie, wi do wi ska

mu zycz ne dla dzie ci), pro jek cje i spo tka -
nia w ra mach pro jek tu Ki no w Bi blio te -
ce, im pre zy o te ma ty ce re gio nal nej (wy -
sta wy te ma tycz ne, pre zen ta cje mul ti me -
dial ne, kon fe ren cje na uko we), za ję cia
rę ko dzie ła ar ty stycz ne go, róż ne go ty pu
spo tka nia i za ję cia ad re so wa ne do se nio -
rów (cykl „Spo tkań z Pa sją”, za ję cia
z ob słu gi kom pu te rów oraz róż ne go ty -
pu za ję cia pla stycz ne). Ale w za na drzu
ma my jesz cze wie le in nych cie ka wych
pro po zy cji – za pew nia El wi ra Ka bat -
-Geo r gi je wa, dyrektorka Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej w So snow cu.

Pierw szy etap zmian w bi blio te ce to
wła śnie kom plek so wa ter mo mo der ni za -
cja. – Ter mo mo der ni za cja obej mie mię -
dzy in ny mi do cie ple nie ścian ze wnętrz -
nych oraz wy mia nę okien i drzwi, do -

cie ple nie da chu, izo la cję ścian fun da -
men to wych. Pa tio zo sta nie za bu do wa ne
oraz zo sta nie wy mie nio na in sta la cja
cen tral ne go ogrze wa nia z wpro wa dze -
niem elek tro nicz ne go ste ro wa nia ogrze -
wa niem. W za kre sie nie zbęd nych prac
ada pta cyj nych obiekt zo sta nie do sto so -
wa ny dla po trzeb osób nie peł no spraw -
nych, mię dzy in ny mi zo sta nie uru cho -
mio na win da, do stęp na z po zio mu te re -
nu przy głów nym wej ściu od stro ny ul.
Ko ściel nej – wy ja śnia Ka ta rzy na Za -
wadz ka, za stęp ca dy rek to ra MBP w So -
snow cu. 

Dzię ki te mu pro jek to wi bi blio te ka
ma zy skać zu peł nie no we ob li cze i cha -
rak ter. Przede wszyst kim roz sze rzo ne
zo sta ną funk cje Bi blio te ki Głów nej. Po -
więk szy się prze strzeń obej mu ją ca wy -

po ży czal nie i czy tel nie, za rów no dla
do ro słych czy tel ni ków, jak i dla dzie ci
i mło dzie ży. – Pla nu je my uru cho mie nie
czy tel ni zbio rów daw nych, wy po ży -
czal ni i czy tel ni zbio rów ob co ję zycz -
nych, któ rych brak w So snow cu, mi mo
iż w na szym mie ście od lat kształ cą się
mło dzi lu dzie stu diu ją cy na kie run kach
neo fi lo lo gicz nych Wy dzia łu Fi lo lo gicz -
ne go Uni wer sy te tu Ślą skie go, w związ -
ku z czym osób zna ją cych bie gle ję zy -
ki ob ce z ro ku na rok przy by wa – za po -
wia da El wi ra Ka bat -Geo r gi je wa. 
– Chce my za tem umoż li wić im lek tu rę
ksią żek w ory gi nal nym brzmie niu – do -
da je. 

Po nad to po wsta ną stre fy edu ka cyj ne
dla dzie ci i do ro słych, cen trum mul ti -
me dial ne z o wie le bo gat szą niż obec -
nie ofer tą zbio rów na in nych niż tra dy -
cyj na książ ka no śni kach (mp3, mp4, au -
dio bo oki, e - bo oki, fil my oraz książ ki
cy fro we dla osób z dys funk cją wzro ku
ze sta no wi ska mi kom pu te ro wy mi dla
ich od twa rza nia) oraz cen trum edu ka cji
re gio nal nej z do stę pem do uni ka to wych
w Za głę biu Dą brow skim ty tu łów pra sy
re gio nal nej obej mu ją cej okres
od XIX wie ku po współ cze sność. W tej
czę ści bu dyn ku za pla no wa na jest tak że
du ża po wierzch nia eks po zy cyj na nie -
zbęd na do or ga ni za cji wy staw mo no -
gra ficz nych, wy staw pla stycz nych, pre -
zen ta cji no wo ści wy daw ni czych, itp.

Zmo der ni zo wa na wie lo funk cyj -
na au la bę dzie, jak do tąd, miej scem

kon fe ren cji i wy kła dów o te ma ty ce li te -
rac kiej i re gio nal nej, prze strze nią spo -
tkań au tor skich, wy da rzeń mu zycz nych,
po ka zów fil mo wych oraz prze róż nych
im prez czy tel ni czych za rów no dla do ro -
słych, jak i mło dych czy tel ni ków.
W pla nach znaj du je się tak że po wsta nie
„oran że rii kul tu ral nej” – na za da szo nym
szkla nym da chem pa tio – ja ko miej sca
lek tu ry ksią żek, cza so pism i spo tkań li -
te rac kich w wa run kach klu bo wych. 

– Roz sze rzy my na szą ofer tę dla mło -
dych od bior ców. Po wsta nie mul ti me -
dial na stre fa dla dzie ci z do stę pem do li -
te ra tu ry pięk nej i po pu lar no nau ko wej,
cza so pism, zbio rów spe cjal nych (w tym
róż ne go ty pu gier edu ka cyj nych) z wy -
ko rzy sta niem no wych tech no lo gii. Pra -
gnie my tak że zor ga ni zo wać przy tul ne,
od po wied nio wy po sa żo ne po ko je do in -
dy wi du al nej pra cy z dzieć mi, np. na uki
ję zy ków ob cych w nie licz nych gru pach
lub in nych za jęć o cha rak te rze edu ka -
cyj nym i ar ty stycz nym – zdra dzi ła El -
wi ra Ka bat -Geo r gi je wa. 

Kie dy pro jekt ter mo mo der ni za cji
i ada pta cji bu dyn ku przy ul. Ko ściel -
nej 11 dla po trzeb roz sze rze nia funk cji
Bi blio te ki Głów nej zo sta nie zre ali zo wa -
ny ‒ jesz cze nie wia do mo. Z pew no ścią
to wi zja na kre ślo na na naj bliż sze kil ka
lat i ist nie je szan sa na po zy ska nie środ -
ków unij nych w ra mach no wej per spek -
ty wy fi nan so wej na la ta 2014 – 2020.
Pierw sze kro ki w tym kie run ku zo sta ły
już po czy nio ne.

W cią gu kil ku naj bliż szych lat Bi blio te ka Głów na ma szan se zy skać cał kiem nowe ob li cze

Krok pierw szy, ter mo mo der ni za cja

Sam projekt termomodernizacji będzie kosztował około 400 tys. zł. 

Sylw
ia Kosm

an

Budują rondo w Zagórzu
Rozpoczęły się Roboty
budowlane w Ramach Realizacji
pRojektu pn. „Rozbudowa
układu dRogowego – ul. bRaci
mieRoszewskich pomiędzy
skRzyżowaniami z ul.
szymanowskiego z ul. lelewela
w sosnowcu”.  

– Bu do wa ron da w Za gó rzu to
ko lej ny etap zwięk sze nia płyn -
no ści i prze pu sto wo ści ukła du
dro go we go na te re nie na sze go
mia sta. Mam nadzieję, że pra ce
bę dę prze bie ga ły spraw nie i bez
kom pli ka cji, tak aby śmy jak
naj szyb ciej mo gli od czuć ko -
rzy ści z prac prze wi dzia nych
w tym re jo nie – po wie dział były

pre zy dent So snow ca, Ka zi mierz
Gór ski.

W pierw szej ko lej no ści zo sta ła
zmie nio na or ga ni za cja ru chu
na czas pro wa dze nia ro bót. Za -
mknię ty zo stał frag ment jezd ni ul.
Bra ci Mie ro szew skich w kie run ku
cen trum na od cin ku od ul. Dmow -
skie go do ul. Szy ma now skie go.
Ruch zo stał skie ro wa ny na prze -
ciw le gły pas jezd ni. Na od cin ku
od ul. Szy ma now skie go do ul.
Dmow skie go jezd nia w kie run ku
do Dą bro wy Gór ni czej zo sta ła za -
wę żo na do jed ne go pa sa ru chu.
Za mknię ty zo stał wlot ul. Dłu go -
sza i Po pie łusz ki do ul. Bra ci Mie -
ro szew skich. Do jazd do ul. Dłu go -
sza z ul. Bra ci Mie ro szew skich

jest po pro wa dzo ny ob jaz dem
przez ul. Le le we la i Za pa ły,
a do ul. Po pie łusz ki przez ul.
Dwor ską. Trwa ją pra ce przy go to -
waw cze do prze kła dek sie ci pod -
ziem nych. Pra ce obej mą tak że re -
ali za cję prze kład ki sie ci ga zo wej
oraz bu do wę ka na li za cji desz czo -
wej, od wad nia ją cej no wy układ
dro go wy. Po nad to ma roz po cząć
się wy cin ka drzew, któ re unie moż -
li wia ją re ali za cję za pla no wa ne go
ukła du dro go we go. Pro jekt obej -
mu je nie tyl ko bu do wę ron da dla
ulic: Bra ci Mie ro szew skich, Dłu -
go sza i Dmow skie go, ale tak że
prze bu do wę skrzy żo wań ulic Bra -
ci Mie ro szew skich, Szy ma now -
skie go i Le le we la w za kre sie jezd -

ni, chod ni ków, wy ko na nia zie le ni,
prze bu do wę wo do cią gu GPW
Ka to wi ce, roz bu do wę i prze bu do -
wę ka na li za cji desz czo wej czy sie -
ci cie płow ni czej, prze bu do wę ga -
zo cią gu, prze bu do wę sie ci wo do -
cią go wej RPWiK oraz
prze bu do wę oświe tle nia ulic.

Wy bór fir my re ali zu ją cej pro -
jekt na stą pił w wy niku prze tar gu
ogra ni czo ne go. Zwy cię ska fir ma
za pro po no wa ła ofer tę w wy so ko -
ści oko ło 13 mln 693 tys. brut to.
Ofer ta ka to wic kiej fir my Przed się -
bior stwo Bu do wy Dróg Dro go pol -
-ZW oka za ła się naj tań sza spo śród
zło żo nych przez czte ry fir my,
z któ rych naj droż sza zo sta ła wy ce -
nio na na po nad 18 mln zł. Ar ka -

diusz Chę ciń ski, prezydent
Sosnowca, po in for mo wał, że So -
sno wiec osta tecz nie otrzy ma oko -
ło 10 mln zł do fi nan so wa nia. Do -
dat ko wo, wła dze wo je wódz twa
wy ra zi ły zgo dę na prze dłu że nie
ter mi nu za koń cze nia prac, do koń -
ca sierp nia przy szłe go ro ku, a nie

czerw ca, jak wcze śniej pla no wa no.
Pro jekt jest do fi nan so wa ny w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go w la tach 2007–2013, Prio -
ry tet VII „Trans port”, Dzia ła -
nie 7.1 „Mo der ni za cja i roz bu do -
wa sie ci dro go wej”. SK
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rozbudowa układu drogowego będzie kosztować prawie
13 mln 700 tys. zł.
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Inwestycje RPWiK. 
Bo najważniejsi są mieszkańcy

Dzia ła nia so sno wiec kich „wo do cią -
gów” do ce nił Urząd Mar szał kow ski
Wo je wódz twa Ślą skie go, przy zna jąc
spół ce „Zło tą Od zna kę Ho no ro wą
za za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie -
go”. – Ser decz nie gra tu lu ję ca łe mu
przed się bior stwu. To suk ces wszyst -
kich pra cow ni ków – mó wił pod czas
kon fe ren cji An drzej Go ści niak, prze -
wod ni czą cy Sej mi ku Województwa
Ślą skie go. Rów nież pra cow ni cy fir my
otrzy ma li in dy wi du al ne wy róż nie nia
przy zna ne przez Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go, Pre zy den ta RP. Zło te me da le
za dłu go let nią służ bę otrzy ma li He le -
na Strasz, Krzysz tof Man dow ski i Zyg -
munt Ski ba. Srebr ne od zna cze nia tra fi -
ły do rąk Ja ro sła wa Ja ku cia, Da riu sza
Gam ra ta oraz Iwo ny Na wroc kiej. Z ko -
lei Mi ni ster Śro do wi ska przy znał Ty mo -
te uszo wi Stan kow skie mu od zna cze nie
„Za za słu gi dla Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej”.

So sno wiec kie „wo do cią gi” od po -
nad 10 lat in we stu ją w roz wój ogrom -
ne fun du sze. – Wspól nie z wła dza mi
mia sta po sta no wi li śmy, że nie od da my
„wo do cią gów” w pry wat ne rę ce i sa mi
po sta wi my fir mę na no gi. Za in we sto -
wa li śmy w każ dą dzie dzi nę dzia łal no -
ści przed się bior stwa od do sta wy wo dy
(sieć, hy dro fo ry), prze sył ście ków
(sieć, prze pom pow nia), oczysz czal nie,
a tak że ich utrzy ma nie. Do te go na le ży
wspo mnieć o nowo cze snym, wie lo -
funk cyj nym ta bo rze z oprzy rzą do wa -
niem oraz o wy so ko spe cja li stycz nym
zin te gro wa nym sys te mie in for ma tycz -
nym. W su mie łącz ne na kła dy po nie -
sio ne w ostat nich dzie się ciu la tach się -
ga ją 373 milio nów zło tych. To mu si ro -

bić wra że nie – tłu ma czy Mag da le -
na Po chwal ska, pre zes RPWiK.

lider W regionie

– Z bli ska przy glą dam się zmia nom do -
ko ny wa nym w spół ce, któ ra dzię ki
wspar ciu mia sta mo że spo koj nie re ali zo -
wać stra te gicz ne ce le. Naj waż niej sze jest
to, że roz wój wo do cią gów od by wa się
przy mi ni mal nym prze rzu ce niu ob cią -
żeń na miesz kań ców, stąd ta kie ni skie
ce ny. Dzię ki ta kie mu po dej ściu RPWiK

jest li de rem w na szej aglo me ra cji – pod -
kre śla Ka zi mierz Ka rol czak, prze wod ni -
czą cy ra dy nad zor czej RPWiK oraz
czło nek za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie -
go. Po dob ne go zda nia jest Mał go rza ta
Ochę dusz ko -Lu dwik, na czel nik Wy -
dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej oraz rad -
na sej mi ku wo je wódz twa. – Żad ne
z oko licz nych miast nie jest w sta nie
kon ku ro wać z so sno wiec ki mi „wo do cią -
ga mi”, je śli cho dzi o ce nę za metr sze -
ścien ny do star cza nej wo dy i od pro wa -
dza nych ście ków. W tej chwi li w So -

snow cu trze ba za pła cić 10,26 zł, pod -
czas gdy u na szych są sia dów ta su ma
wa ha się od nie co po nad 13 do 17 zło -
tych – stwierdziła. 

oczyszczalnia będzie
produkoWać prąd

Już w przy szłym ro ku fir ma bę dzie mo gła
po chwa lić się pro duk cją ener gii. Bę dzie to
moż li we po za koń cze niu trze cie go eta pu
prze bu do wy oczyszczalni ście ków Ra do -
cha II. Wy twa rza nie ener gii elek trycz nej

z bio ga zu wią że się tak że z uzy ska niem
do dat ko we go źró dła do cho dów ze sprze -
da ży świa dectw po cho dze nia „zie lo nej
ener gii”, któ re zmniej szą kosz ty eks plo ata -
cji oczysz czal ni. – Oszczęd no ści w zu ży -
ciu ener gii wi dać już te raz i to po mi mo
więk szej ilo ści oczysz cza nych ście ków.
Jest to moż li we dzię ki zmo der ni zo wa niu
nie tyl ko oczysz czal ni, ale rów nież
hydrofornii i prze pom pow ni. W tej chwi li
RPWiK zu ży wa mniej prą du niż w 2004
ro ku – wy ja śnia pre zes RPWiK.

stra ty co raz mniej sze

Do star cza nie wo dy wią że się rów nież z ry -
zy kiem strat. Mo że być to spo wo do wa ne
nie spraw ną lub wy eks plo ato wa ną sie cią
wo do cią go wą. Jesz cze w 2004 ro ku
RPWiK no to wał po nad 3,2 mln me trów
sze ścien nych strat, by na ko niec 2013 ro ku
ogra ni czyć stra ty do 850 ty się cy m sześc.,
czy li o 74 procent mniej. – Wszyst kie dzia -
ła nia zmie rza ją ce do ogra ni cze nia strat czy
też zmniej sze nia zu ży cia ener gii po wo du -
ją, że ofe ro wa na miesz kań com So snow ca
ce na mo że być tak ko rzyst na. Ja ko miesz -
ka niec So snow ca mo gę się tyl ko cie -
szyć – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski,
prezydent Sosnowca.

Roz trop nym wła ści cie lem Re jo no we -
go Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na -
li za cji S.A. w So snow cu, któ ry nie ocze -
ku je kro cio we go zy sku, lecz do brej ja ko -
ści usług dla miesz kań ca, jest
mia sto. – Dzię ki bar dzo do bre mu za rzą -
dza niu oraz świet nej za ło dze RPWiK jest
w tej chwi li jed nym z naj lep szych te go ty -
pu przed się biorstw w Pol sce. Ta fir ma to
na sza du ma – pod su mo wał Ka zi mierz
Gór ski, były pre zy dent So snow ca. red

Sosnowieckie „wodociągi” to obecnie jedno z najlepszych przedsiębiorstw w Polsce. 

reklama

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia działalności w formie spółki akcyjnej. W trakcie
tego okresu firma zainwestowała 373 miliony złotych, radykalnie zmieniając swoje oblicze. Rozwój technologiczny, wymiana sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej, inwestowanie w park maszynowy i technologie informatyczne to najważniejsze kierunki rozwoju RPWiK. O tych aspektach rozmawiali
specjaliści podczas zorganizowanej przez sosnowieckie wodociągi listopadowej konferencji „inwestycje wod-kan w nowej perspektywie finansowej”.

Po nad 45 tys. me trów kwa dra to wych li czą trzy dział ki, prze zna czo ne na te -
re ny in we sty cyj ne, we wschod niej czę ści So snow ca, obok dro gi eks pre so wej
S1. Prze zna czo ne są pod obiek ty pro duk cyj ne, skła dy i ma ga zy ny oraz usłu -
gi. Pre zy dent So snow ca ogło sił pi sem ny prze targ nie ogra ni czo ny na sprze -
daż pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go dzia łek zlo ka li zo wa nych w dziel ni cy
Macz ki -Bór na zre kul ty wo wa nym ob sza rze daw nej Ko pal ni Pia sku „Macz -
ki – Bór”. Gmi na uzbro iła dział ki w nie zbęd ną in fra struk tu rę dzię ki pro jek -
to wi współ fi nan so wa ne mu ze środ ków unij nych pn. „Go spo dar cza Bra ma
Ślą ska”. W bli skim są siedz twie te go ob sza ru znaj du je się Eu ro ter mi nal
i Mię dzy na ro do we Cen trum Lo gi stycz ne w Sław ko wie, któ re spe cja li zu je
się w ob słu dze wy mia ny to wa ro wej z Ukra iną i z Ro sją. Przy ul. In we sty -
cyj nej za in we sto wa ły już ta kie fir my jak Sal zgit ter Man ne smann Stahl han -
del (bran ża sta lo wa),  Ra ben Pol ska (cen trum lo gi stycz ne), Go od man Pol -
ska (ma ga zyn dla fir my lo gi stycz nej ILS z gru py In ter Cars), Je ro ni mo Mar -
tins (cen trum dys try bu cyj ne) oraz Pa nat to ni Eu ro pe (park ma ga zy no wy).

Dział ka nr 645 ma po wierzch nię 22 851 m kw., na to miast dział ki nr 777
i 2828/3 po sia da ją po wierzch nię łącz ną 22 843 m kw. (od po wied -
nio 21 944 m kw. i 899 m kw.). Ce na wy wo ław cza do prze tar gu za dział -
kę nr 645 wy no si net to: 1 mln 632 tys. 185 zł. Ce na wy wo ław cza do prze -
tar gu za dział ki nr 777 i 2828/3 jest do kład nie ta ka sa ma. Pi sem ne ofer ty
na oba prze tar gi na le ży skła dać w za mknię tych ko per tach w Wy dzia le Go -
spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi przy ul. Mo ścic kie go 14, pok. 427, IV pię to,
do dnia 26 stycz nia 2015 r. do godz. 15.30. W prze tar gach mo gą brać
udział oso by fi zycz ne i praw ne, któ re wy ku pią spe cy fi ka cję istot nych wa -
run ków prze tar gu, zło żą sto sow ną ofer tę, wpła cą  wa dium we wska za nym
ter mi nie i wy so ko ści.   Otwar cie ofert  na stą pi w dniu 30 stycz nia przy szłe -
go ro ku w sa li nr 307 Urzę du Miej skie go w So snow cu, al. Zwy cię stwa 20.
Ogło sze nie o prze tar gu zo sta ło umiesz czo ne tak że w Biu le ty nie In for ma -
cji Pu blicz nej. SK

Prze targ na dział ki w Macz kach
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Produkowanie gór śmieci 

 

 
 

Brak szacunku dla surowców
 

 

  

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

 

 

Pomocą – nowoczesne technologie

  

 
 

 
 

Środowisko naturalne, w którym żyjemy nie jest naszą własnością – wypożycza-
my je tylko na krótko i przekazujemy kolejnym pokoleniom. Niestety często  
o tym zapominamy, mimo że infrastruktura w Sosnowcu coraz lepiej pozwala 
nam troszczyć się o lokalną i globalną przyrodę. Co możemy robić lepiej?  
Przeczytaj i zadbaj o dobrą przyszłość dla swoich dzieci i wnuków!

Grzechy główne przeciwko środowisku 
– czyli co jesteśmy winni następnym 
pokoleniom

Informacje i wskazówki na temat prawidłowego segre-
gowania śmieci i ekologicznego trybu życia znajdziesz 
na stronach internetowych www.mzso.sosnowiec.pl  
i www.ekososnowiec.pl. W przypadku innych pytań 
lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem ochrony 
środowiska Miejskiego Zakładu Składowania Odpa-
dów w Sosnowcu pod numerem telefonu 32 263 47 23. 
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Korzyści dla środowiska naturalnego
  

  

 
 

Korzyści dla mieszkańców
 

 
 

  

Korzyści dla gospodarki
  

 
 

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

Korzyści dla Sosnowca

 

 

 

Codzienne segregowanie śmieci ma ogromne znaczenie i wartość – ale wła-
ściwie dlaczego i dla kogo? Jeśli nie wiesz, to koniecznie przeczytaj, jakie są 
niezaprzeczalne korzyści z segregacji dla przyrody, naszego miasta, gospo-
darki i każdego z nas!

Wszyscy korzystamy na 
segregowaniu śmieci!

Więcej informacji i porad na temat prawidłowej 
segregacji odpadów w naszej gminie znaleźć można 
na stronach internetowych www.mzso.sosnowiec.pl 
i www.ekososnowiec.pl. W przypadku innych pytań 
lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem ochrony 
środowiska Miejskiego Zakładu Składowania Odpa-
dów w Sosnowcu pod numerem telefonu 32 263 47 23. 
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Czy li… przy kład idzie z gó ry. W dniu „Świa to we go Dnia Rzu -
ca nia Pa le nia Ty to niu” ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 2
we współ pra cy z Urzę dem Mia sta i Po wia to wą Sta cją Sa ni tar no -
-Epi de mio lo gicz ną zor ga ni zo wa li kam pa nię pod ha słem „Jabł ko
za miast Pa pie ro sa”, któ rej pa tro nem był pre zy dent Sosnowca.
Ce lem przed się wzię cia jest edu ka cja zdro wot na mło dzie ży,
urzęd ni ków oraz miesz kań ców. Gim na zja li ści wraz z opie ku na -
mi na te re nie czte rech urzę dów czę sto wa li pra cow ni ków jabł ka -
mi i wrę cza li ulot ki na te mat szko dli wo ści pa le nia ty to niu. Z ko -
lei na pla cu Stu le cia od był się hap pe ning. So sno wi cza nie otrzy -
my wa li tam ulot ki in for ma cyj ne oraz owo ce ja ko al ter na ty wę dla
pa pie ro sa. Był wy świe tla ny tak że spot pt. „Za nim za pa lisz, po -
myśl”. 

Po nie waż przy kład idzie z gó ry, były pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski z do rod nym jabł kiem w rę ku pod czas kam pa nii w urzę -
dzie przy al. Zwy cię stwa, na ma wiał oso by uza leż nio ne od ni ko -
ty ny do po rzu ce nia pa le nia. Na sa li se syj nej oby ła się pro jek cja
mul ti me dial na, po łą czo na z wy kła dem. Pod czas im pre zy moż -
na by ło obej rzeć wer ni saż prac pla stycz nych uczniów pod ha słem
„Mo da na nie pa le nie”. Ak cję po par li za pro sze ni go ście, m.in.
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć i Zbi gniew Sza le niec, byli za stęp -
cy pre zy den ta mia sta, rad ni i na czel ni cy. Do kam pa nii przy łą -
czył się tak że Ar ka diusz Chę ciń ski, prezydent Sosnowca. 

– Je stem prze ko na na, że ini cja ty wa, któ rą po raz ko lej ny prze -
pro wa dzi li śmy, przy czy ni się do po pra wy na sze go, nie za wsze,
zdro we go sty lu ży cia – pod su mo wa ła Ur szu la Woj na row ska, or -
ga ni za tor ka kam pa nii. red
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MIASTO

20 lat minęło

Zachować pamięć

Ju bi le uszo we uro czy sto ści koń czą -
ce ob cho dy 20-le cia NLO SMS
PZHL roz po czę ły się mszą świę tą
w in ten cji pra cow ni ków i uczniów
szko ły w Ko ście le Nie po ka la ne go
Po czę cia N. M. P. w So snow cu.
Na stęp nie ucznio wie, ka dra tre ner -
ska i pe da go gicz na spo tka ła się
wraz z za pro szo ny mi go ść mi
w Sa li Kon cer to wej Ze spo łu Szkół
Muzycznych. Adam Fras, dy rek tor
szko ły, w imie niu ca łej spo łecz no -
ści szkol nej przy wi tał go ści. Przy -
bli żył tak że hi sto rię szko ły, przy -
po mniał suk ce sy spor to we i oso by,
któ re two rzy ły tę wy jąt ko wą pla -
ców kę oraz dru ży ny wal czą ce
na Mi strzo stwach Świa ta. Tre ne -
rzy, na uczy cie le oraz pra cow ni cy
ad mi ni stra cji za wie lo let nią pra cę
na rzecz szko ły zo sta li wy róż nie ni
zło ty mi, srebr ny mi i brą zo wy mi
Od zna ka mi Ho no ro wy mi Pol skie -
go Związ ku Ho ke ja na Lo dzie. Za -
pro sze ni go ście gra tu lo wa li pa sji
spor to wej, or ga ni za cyj nej oraz suk -
ce sów. Pa dły rów nież obiet ni ce
w po sta ci wspar cia fi nan so we go
dla szko ły i dys cy pli ny spor tu,
w któ rej do sko na lą się ucznio wie
szko ły. W imie niu na gro dzo nych
i wy róż nio nych pra cow ni ków
szko ły po dzię ko wał An drzej Za ba -
wa, by ły olim pij czyk i czło wiek

o nie kwe stio no wa nym au to ry te cie
dla uczniów Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go. Ele men tem łą czą cym
hi sto rię ze współ cze sno ścią by ło
ślu bo wa nie i pa so wa nie pierw szo -
kla si stów. W tym ro ku szkol nym
do łą czy ło do szko ły 16 uczniów
z róż nych miast Pol ski. 

Za pro sze nie na uro czy stość
przy ję li m.in. pod se kre tarz sta nu
Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do -
wej, Prze my sław Krzy ża now ski
oraz dotychczasowe wła dze mia -
sta, pre zy dent Ka zi mierz Gór ski,
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć,
za stęp ca pre zy den ta i Wil helm
Zych, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej. Ku ra to rium Oświa ty
w Ka to wi cach re pre zen to wał dy -
rek tor de le ga tu ry, Grze gorz Ra -
czek. Z ko lei Pol ski Zwią zek Ho -
ke ja na Lo dzie re pre zen to wa li
pre zes ho no ro wy PZHL Jan Ro -
dzoń, pre zes PZHL Da wid
Chwał ka, wi ce pre zes PZHL Ma -
riusz Wo łosz, se kre tarz ge ne ral ny
PZHL Ja nusz Wierz bow ski, kie -
row nik wy szko le nia PZHL To -
masz Rut kow ski, tre ner re pre zen -
ta cji Pol ski Ja cek Płach ta oraz
pre zes Ślą skie go Związ ku Ho ke -
ja na Lo dzie, Mi ro sław Min ki na.
Na rę ce dy rek to ra szko ły na de sła -
no tak że li sty gra tu la cyj ne. red

Ucznio wie Gim na zjum nr 1 po raz
ko lej ny ak tyw nie wzię li udział
w Ty go dniu Edu ka cji Glo bal nej.
Pod su mo wa niem ak cji był hap pe -
ning pod ha słem „Fo od Se cu ri -
ty – bez pie czeń stwo żyw no ścio -
we”, zor ga ni zo wa ny w dziel ni cy
Niw ka. Gru pa uczniów, prze bra -
na za pro duk ty zdro wej żyw no ści,
zwra ca ła uwa gę i wzbu dza ła za in -
te re so wa nie prze chod niów. Gim -

na zja li ści czę sto wa li miesz kań ców
dziel ni cy wła sno ręcz nie upie czo -
ny mi cia stecz ka mi owsia ny mi.
Oprócz zdro wej prze ką ski miesz -
kań cy mu sie li od po wie dzieć
na jed no py ta nie qu izu. Nie by ło to
jed nak stre su ją ce, bo do każ de go
py ta nia otrzy my wa li po praw ną od -
po wiedź. Niw cza nie chęt nie pro -
wa dzi li roz mo wy z mło dzie żą i by -
li pod wra że niem ich wie dzy. red

Już po raz pią ty do VI Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. J. Kor -
cza ka w So snow cu przy je cha li
ucznio wie z mia sta Eilat w Izra -
elu. Tym ra zem padł re kord.
„Kor cza kow cy” przy ję li 127 go -
ści. A za czę ło się kil ka lat te mu
od… 40-oso bo wej gru py. Nie wy -
klu czo ne, że w przy szłym ro ku,
ra zem z ucznia mi, ro dzi ca mi i na -
uczy cie la mi przy ja dą tak że wła -
dze mia sta Eilat. 

– Wy jazd do Pol ski jest dla nas
bar dzo waż ny. Przy jeż dża my
z ucznia mi każ de go ro ku i za mie -
rza my za cie śnić na szą współ pra -
cę. Li czę na to, że oprócz na szych
wi zyt, uda się na wią zać współ pra -
cę po mię dzy mia sta mi – mó wi
Sim cha Ha rel, dy rek tor ka Ra bin
High Scho ol w Eilat. – My ślę, że
nad szedł tak że czas, by ucznio wie
i na uczy cie le przy je cha li do nas.
Bar dzo ser decz nie was ugo ści my.
Je dy nie naj pierw mu si my usta lić,
jak bę dzie mo tyw prze wod ni wa -
szej wi zy ty i na ja ki te mat ma my
przy go to wać dla was za ję cia – do -
da ła.

W szko le przez kil ka go dzin od -
by wa ły się za ję cia in te gra cyj ne
i warsz ta ty. By ła oka zja do roz mo -
wy, na uki ję zy ka pol skie go, pod -

szli fo wa nia ję zy ka an giel skie go,
a przede wszyst kim do bra za ba -
wa. – Mie li śmy moż li wość zo ba -
czyć, jak wy glą da szko ła, w któ rej

uczą się ucznio wie oraz mia sto,
w ja kim miesz ka ją oraz do wie -
dzieć się wie lu cie ka wych rze czy
na te mat hi sto rii i kul tu ry pań stwa

Izra el. Po rów ny wa li śmy sys te my
edu ka cyj ne, funk cjo nu ją ce w na -
szych kra jach, roz ma wia li śmy tak -
że, jak spę dza my wol ny czas
i czym za mie rza my zaj mo wać się
w przy szło ści. Oprócz roz mów był
tak że czas na na ukę tań ca i śpie wa -
nie pio se nek – opo wia da Ju sty -
na Gil, te go rocz na ma tu rzyst ka. 

Pol scy i izra el scy ucznio wie
spo tka li się w ra mach projektu
„Za cho wać pa mięć. Hi sto ria
i kul tu ra dwóch na ro dów”.

– Pro jekt ma na ce lu spo tka nie
z pol ski mi ró wie śni ka mi pod czas
wy jaz dów mło dzie ży izra el skiej
do Pol ski szla kiem obo zów Za gła -
dy, a zo stał za po cząt ko wa ny
w 2004 ro ku. Przy jeż dża ją do nas
ucznio wie ostat nich klas, któ rzy
po za koń cze niu szko ły tra fia ją
pro sto do woj ska. Hi sto ria Za gła -
dy jest czyn ni kiem, któ ry spa ja
na ród ży dow ski. Wi zy ta w na -
szym kra ju, na zie mi Ho lo cau stu,
jest tak że umoc nie niem tej jed no -
ści i po czu cia wspól no ty. Zna jo -
mość, za war ta przez uczniów i na -
szych go ści z Izra ela, jest bar dzo

czę sto kon ty nu owa na. Wie my, że
jed na z na szych uczen nic, pry wat -
nie od wie dzi ła zna jo mych
w Eilat – wy ja śnia Ja ro sław So ba -
szek, na uczy ciel hi sto rii i ko or dy -
na tor pro jek tu. 

Pol scy na uczy cie le mieli oka zję
uczest ni czyć w se mi na rium, or ga -
ni zo wa nym m.in przez In sty tut
Yad Va shem w Je ro zo li -
mie. – W trak cie po by tu w Izra elu
mie li śmy moż li wość sze rzej za po -
znać się z hi sto rią i kul tu rą na ro du
ży dow skie go. To nie tyl ko 120 go -
dzin za jęć z wy kła dow ca mi
i współ pra cow ni ka mi In sty tu tu
Yad Va shem, gdzie szcze gól nie
zaj mo wa li śmy się lo sa mi Ży dów
pol skich, hi sto rią Sho ah. To rów -
nież spo tka nia ze świad ka mi Za -
gła dy, wi zy ty w mu ze ach, po zna -
wa nie współ cze sne go Izra ela.– do -
dał Ja ro sław So ba szek. 

„Kor czak” w tym ro ku zo stał
wy róż nio ny dy plo mem „Szko ły
spo tkań i dia lo gu” pod czas kon fe -
ren cji, pod su mo wu ją cej 10 lat pro -
jek tu w Pol sce, któ ra od by ła się
w paź dzier ni ku w War sza wie. SK

Wybierz jabłko zamiast
papierosa

Pamiątkowe zdjęcie gości z eilat w izraelu oraz uczniów i nauczycieli „korczaka”.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa
Sportowego PZhL świętowało jubileusz
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Akcję podsumował happening pn. „food Security”.

Pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów. 

uczniowie przekonywali, że warto rzucić palenie.
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Książę z Niwki
Jacek Cygan, honorowy obywatel miasta Sosnowiec, miłośnik lokalnej ojczyzny i znakomity tekściarz, autor dziesiątków hitów, a także smakosz… śledzi
i whisky, 20 listopada był gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Podczas wieczoru autorskiego i promocji książki „Życie jest piosenką”, aula biblioteki pękała
w szwach. Spotkanie prowadziła powieściopisarka i poetka Marta Fox, a pytania zadawali także mieszkańcy. Jacek Cygan odebrał również serdeczne
podziękowania od Małgorzaty Czapli, prezes zarządu hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Wilhelma
Zycha za wspieranie akcji promowania powstania stacjonarnego hospicjum w Sosnowcu i zachęcanie do przekazania 1 procent podatku na rzecz jego budowy.

W Two jej naj now szej książ ce jest
wie le hi sto rii, zwią za nej z pio sen -
ka mi, któ re by ły i są „hi cio ra mi”,
jak by po wie dział dziś mój wnuk.
Ja cek opi su je oko licz no ści po -
wsta nia utwo rów, hi sto rię przy jaź -
ni z kom po zy to ra mi i ta książ ka
„Ży cie jest pio sen ką”, ma cu dow -
ny kli mat, zwłasz cza sen ty men tal -
ny. Ja cek Cy gan jest po pro stu
czło wie kiem, któ ry lu bi ży cie. An -
na Dym na powiedziała o To bie, że
Ty je steś księ ciem ży cia…
Pro szę pań stwa, to bę dzie pierw -
szy ksią żę z Niw ki. 

Ta ki czar ny elf… An na Dym na po -
wie dzia ła tak że, że masz oczy,
któ re epatują do bro cią i że są
w nich dia bli ki, któ re Ci do da ją
wia ry god no ści. Cie szę się, że ta
książ ka po wsta ła. Ko rzy sta jąc
z oka zji, że au tor jest ży ją cy, po -
roz ma wia my o tej książ ce. Na zy -
wasz sie bie tek ścia rzem i po da jesz
faj ną de fi ni cję, mó wiąc, że tek -
ściarz to ktoś, kto mu si zro bić bu -
ty na ter min dla okre ślo nej oso by.
Wit ka cy twier dził, że po eta ni czym
się nie róż ni od szew ca, a je dy nie
tym tyl ko, że szy je te bu ty z wła -
snej skó ry i wraż li wo ści. 
Fak tycz nie, Woj tek Mły nar ski
mó wi, że tek ściarz to czło wiek,
któ ry mu si zro bić bu ty na ter -
min. Dwa dni te mu przy szedł
do mnie Piotr Sa rzyń ski z „Po -
li ty ki” i też o tym roz ma wia li -
śmy. Kim jest tek ściarz i czy ja
się nie ob ra żam, jak ktoś mnie
tak na zy wa. Przy po mniał mi się
ta ki sta ry ży dow ski dow cip. Sę -
dzia py ta w cza sie roz pra wy są -
do wej: „Za wód oskar żo ne go?”.
Oskar żo ny od po wia da: „Ar ty -
sta”. „Co oskar żo ny ro bi?”, py -
ta sę dzia. „Pa ra so le”. Sę dzia
mó wi: „Pa ra so le i od ra zu ar ty -
sta?”. Na to oskar żo ny mó wi:
„Zrób pan pa ra sol”. I tak jest
z ty mi ar ty sta mi. Jest to ta ki ro -
dzaj rze mio sła ar ty stycz ne go,
któ re się tym cha rak te ry zu je, że
wiesz, kie dy mu sisz skoń czyć.
Dzwo ni do cie bie ar ty sta i mó -
wi: „Po ju trze mam na gra nie
i do brze, bym miał tekst dzień
wcze śniej”. Tak przy szła Ma ry -
la Ro do wicz i po wie dzia ła, że
mu szę na pi sać tekst do „Ła two -
pal nych”, bo bę dzie śpie wać
na kon cer cie po świę co nym pa -
mię ci Agniesz ce Osiec kiej. Ten
pro ces od mo men tu, kie dy za -
gra ła mi utwór na gi ta rze i od -
słu cha nia mu zy ki na ka se cie,
jest ta jem ni cą fa ce ta ta kie go jak
ja, któ ry na zy wa się tek ściarz.
Gdy byś na mnie wte dy po pa -
trzy ła, co ja ro bię, kie dy ona
wy szła… Pu ści łem so bie tę mu -
zy kę raz jesz cze, po tem prze -
czy ta łem ja kiś wiersz, włą czy -
łem te le wi zor, po sze dłem

z psem na spa cer, upo rząd ko wa -
łem pa pie ry. Nie ro bi łem nic, co
by mnie w ta kim po tocz nym
sen sie zbli ża ło do na pi sa nia te -
go tek stu. Po tem pu ści łem mu -
zy kę ko lej ny raz, bo mu sia łem
się jej na uczyć i tak trwa ło to
wła ści wie do dru giej w no cy,
kie dy za czą łem się za sta na wiać,
że zo sta ło mi nie wie le cza su.
Oko ło go dzi ny czwar tej przy -
szła mi do gło wy li nij ka: „A my
tak ła two pal ni, bie gnie my
w ogień, by moc niej żyć”.
A chy ba wcze śniej wy my śli łem:
„Znam lu dzi z ka mie nia, któ rzy
bę dą wiecz nie trwać. Znam lu -
dzi z pa pie ru, co rzu ca ją się
na wiatr”. Wie dzia łem, że trze -
ba zna leźć okre śle nie na
Agniesz kę, a wy da wa ło mi się,
że ona jest ta ką oso bą z pa pie ru.
Na tym wła śnie po le ga ta pra ca,
że trze ba to ro bić na ter min.
Chy ba mi się nie zda rzy ło, że -
bym za wa lił ja kiś ter min i ra no
za dzwo nił, że trze ba od wo łać
stu dio.

Ja ka jest róż ni ca po mię dzy pi sa -
niem tek stów a pi sa niem wier szy? 
Wy da je mi się, że wiersz jest pi -
sa ny o mnie i w na tu rze po ezji
le ży to, że po ezja trwa od te go,
któ ry ją pi sze, a tekst pio sen ki
jest pi sa ny o kimś. Na przy kład
py ta ją mnie, czy „Wy pij my
za błę dy” jest o mnie czy o pa nu
Ryn kow skim. Po nie waż ja nie
pi ję…, więc o pa nu Ryn kow -
skim. O mnie też tro chę, oczy -
wi ście. Wiersz jest dla pa ru
osób, któ re so bie przed snem sa -
me otwo rzą to mik i prze czy ta ją,
a pio sen ka jest dla mi lio nów.
Trze ba ją tak na pi sać, by te mi -
lio ny ten tekst zro zu mia ły, bo je -
śli na pi szesz ina czej, to ten ar ty -
sta już do cie bie nie przyj dzie
i nikt ci już bu tel ki whi sky nie
przy nie sie. 

Skąd wziął się po mysł na na pi sa -
nie książ ki „Ży cie jest pio sen ką”?
Dłu go się bro ni łem przed opu -
bli ko wa niem tek stów pio se nek,
bo tekst z mu zy ką sta no wią ja -
kąś jed ność i przez te wszyst kie
la ta nie wy da wa łem tek stów.
Wy da łem je tyl ko dla te go, bo
wy daw nic two „Znak” przy szło
do mnie z pro po zy cją, że bym
zo stał ich au to rem. Za py ta li
mnie, czy coś dla nich mam. Od -
po wia dam: „Mam. Na pi sa -
łem 26 współ cze snych opo wia -
dań”. A oni mi od po wie dzie li:
„To się nie sprze da, pa nie Cy -
gan. No to mo że ja kąś bio gra fię,
plot ki o gwiaz dach”. Od mó wi -
łem i przy po mnia łem so bie, że
bar dzo czę sto pod czas ta kich au -
tor skich spo tkań lu dzie py ta li,
czy mo je tek sty są gdzieś wy da -

ne. Po nie waż nie by ło, po sta no -
wi łem je wy dać z hi sto ria mi, ko -
men ta rzem i aneg do ta mi. Te
opo wia da nia tak że mam za miar
wy dać.

Nie zdra dzi my więc zbyt wie lu
aneg dot, ale są ta kie pio sen ki, któ -
re ma ją kil ku wy ko naw ców, np.
„Ja ka ró ża, ta ki cierń”. Śpie wa ła
to Edy ta Gep pert i Ali cja Ma jew -
ska… 
Ali cja Ma jew ska by ła za pro szo -
na na fe sti wal do Ha wa ny,
a Edy ta Gep pert w tym sa mym
cza sie na fe sti wal do Bra ty sła wy.
Ali cja nie mia ła co śpie wać i po -
sta no wi ła wy brać wła śnie tę pio -
sen kę. Ten fakt na da je się ab so -
lut nie do Księ gi Guinnessa. bo
w tym sa mym dniu dwie pol skie
ar tyst ki wy gra ły tą sa mą pio sen -
ką dwa róż ne fe sti wa le. Ma ło kto
o tym wie. Ali cja Ma jew ska już
wię cej tej pio sen ki nie śpie wa ła. 

Te raz śpie wa tę pio sen kę
w Te atrze Pol skim Na ta lia Si ko -
ra i ro bi to w ta ki spo sób, że
ciar ki są. To aku rat jed na z tych
pio se nek, o któ rą ma ło kto się ga,
bo ten pier wo wzór jest nie sa mo -
wi cie moc ny. Są ta kie pio sen ki

za mknię te w jed nym czło wie ku. 
Pa mię tam, że by łem kie dyś
na obo zie dla mło dzie ży trud -
nej. Ksiądz Ga łąz ka, któ ry or ga -
ni zu je ta kie obo zy, za pro sił
mnie na Ma zu ry. By ło wspa nia -
le, mło dzież faj na. „Po ko le nie”
by ło wte dy wiel kim hi tem i od -
by ła się dys ku sja mło dzie ży
na te mat tej pio sen ki. Na gle
wsta je dziew czy na i mó wi
do mnie: „Pro szę pa na, nie mo -
gę pa nu da ro wać, bo pan tam
na pi sał, okres burz, twój bunt.
Wol ność ma jej biust. Ja się czu -
ję ob ra żo na i pa trzy zna czą co
na księ ży”. Więc tłu ma czę, że to
o chłop cu, któ ry się za ko chał
w dziew czy nie, jest wol ny i ma
ta kie od czu cia. Nic jed nak nie
wskó ra łem. Wy je cha łem w nie -
sła wie. 

Pi szesz, że są pio sen ki, któ re wy -
my ka ją się tek sto wi i wy ko naw -
com, po da jąc przy kład: „Za mło dzi
na sen, za sta rzy na grzech”, a jak
śpie wa ją in ni?
Wia do mo co ma ją na my śli, ale
ta pio sen ka to jesz cze trzy ma
się ry zach. Jest ta ka pio sen ka,
o któ rej Ry siek mó wi na kon -

cer tach: „Ja cek na pi sał o ta kim
obi bo ku”, le niu, co to tyl ko le -
żeć w tra wie, chłod ne piw ko
w tra wie pić i za ty tu ło wał
„Zwie rze nia Ryś ka”. Pro szę
bar dzo. To jest pio sen ka o sy tu -
acji, któ ra mia ła miej sce. Lu -
dzie by li nie za do wo le ni z trans -
for ma cji i zmia ny, a do dat ko -
wo ten, któ ry był na szym
bo ha te rem, oka zał się agen tem
Bol kiem. To wszyst ko szło
z War sza wy i lu dzie nie wie -
dzie li, jak się za cho wać. Więc
wy my śli łem, „Je dzie po ciąg
z da le ka, na ni ko go nie cze ka,
kon duk to rze ła ska wy, by le nie
do War sza wy”. Ta pio sen ka
nam się kom plet nie wy mknę ła
i sta ła się pio sen ką… we sel ną. 

Gdzie, w ja kim miej scu, czu jesz się
naj le piej? 
Ni gdy nie za da wa łem so bie te go
py ta nia. Chy ba nie ma to związ -
ku z miej scem. Ma to zwią zek
z ludź mi. Lu dzie na da ją miej -
scom imio na. Je śli my ślisz te raz
o kimś, ko go ci bra ku je i tam po -
je dziesz, to się tam do brze czu -
jesz. Bo ta oso ba wno si swój
pej zaż. 

Kil ka lat te mu po wie dział Pan w te -
le wi zji, że pa trząc z per spek ty wy
lat, nie na pi sał by Pan słów „Czas
nas uczy po go dy”. Czy tak fak tycz -
nie jest?
W tym jest ja kaś praw da. Jak na -
pi sa łem tę pio sen kę, to mia łem
trzy dzie ści lat. Je cha łem przez
Pol skę i wy da wa ło mi się, że to
jest sta ła war tość. Lu dzie sie dzą
przed do ma mi, na gan kach, jest
pięk na je sień, są po god ni
i szczę śli wi. Tak mi się wy da wa -
ło, że tak wy glą da sta rość. Te raz
dla mnie oczy wi ste jest, że sta -
rość po le ga też na czymś in nym.
Cza sa mi z ta kich błę dów, któ re
nie są błę da mi, bo tak na praw dę
my śla łem, po wsta je jed nak war -
tość po nad cza so wa. Prze ży łem
wie le ta kich sy tu acji, po le ga ją -
cych na tym, że ta pio sen ka ko -
muś po mo gła. Ta pio sen ka wy -
peł nia lu dzi opty mi zmem i cza -
sem da je im si łę. 

Czy nie my ślał Pan o tym, by śpie -
wać sa me mu?
Na po waż nie, nie. Oczy wi ście,
mam ol brzy mie, nie zre ali zo wa -
ne pra gnie nie za ist nie nia ja ko
cu dow ny wo ka li sta, wy ni ka ją ce
z po czu cia krzyw dy, bo w mo im
ze spo le Na sza Ba sia Ko cha na,
nie do pusz cza li mnie do śpie wa -
nia. Rzecz ja sna, żar tu ję. To
świa do ma de cy zja, bo ja wiem,
co to zna czy, jak ktoś pięk nie
śpie wa. Fak tycz nie, bar dzo lu bię
śpie wać, ale z ca łą świa do mo -
ścią, że nie po tra fię śpie wać tak
cu dow nie jak in ni, nie śpie wam.
Nie prze szka dza mi to jed nak
szcze gól nie i cza sa mi sta ram się
re ali zo wać swo ją pa sję. 

Pa na pio sen ki są re flek syj nie, ale
Pan spra wia wra że nie oso by bar -
dzo po god nej. Pro si my o ra dę. Jak
to się ro bi? Ra da na smut ki…
Jak żyć, pa nie pre mie rze? Nie
mam re cep ty. My ślę, że na świe -
cie jest wy star cza ją co du żo pro -
ble mów, bym ja jesz cze do kła dał
swo je. W do mu mo gę je ana li zo -
wać, ale pu blicz nie szko da
na nie miej sca. Mo że stwa rzam
ta kie wra że nie, że „czas nas
uczy po go dy”, ale ten cierń
od tej ró ży też cza sa mi się znaj -
dzie. Mó wiąc naj ogól niej, pro -
szę brać ze mnie przy kład…

Spi sa ła: Syl wia Ko sman

dla naszych czytelników
przygotowaliśmy dwa
egzemplarze książki „życie jest
piosenką” z dedykacją jacka
cygana. książki trafią do osób,
które rozwiążą krzyżówkę
i prześlą rozwiązanie na adres
redakcji. 

Sylwia Kosman
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Mo je wspo mnie nia z okre su uwię -
zie nia mnie w obo zie zo sta ły uzu -
peł nio ne przez pań stwa Chri stów
i ich dzie ci, też więź niów,
siedemnastoletnią Kasię i pięt na -
sto let nie go Jan ka.

Po woj nie ja ko do ro sły czło -
wiek wie lo krot nie roz ma wia łem
z by ły mi więź nia mi obo zu w Kat -
scher na róż ne te ma ty do ty czą ce
ży cia obo zo we go.

W no cy z 12 na 13 lu te -
go 1943 ro ku moi ro dzi ce wraz ze
mną zo sta li aresz to wa ni przez hi -
tle row skie ge sta po. Bru tal ne roz -
dzie le nie mnie od ro dzi ców opi su -
je mo ja mat ka w pa mięt ni ku pt.
„Za Dru ta mi Brze zin ki”: „Mój sy -
nek chciał się prze drzeć do mnie
przez rząd es es ma nów, ale ode -
pchnię ty przez jed ne go z nich,
upadł na wznak na pod ło gę krzy -
cząc: „Ma mu siu ko cha na, zło ta
weź mnie z so bą, bo mnie Niem -
cy za bi ją”. W tej okrop nej chwi li,
kie dy ser ce za mie ra ło z bó lu,
chcia łam go ja koś po cie szyć i po -
wie dzia łam gło śno: „Nie płacz Ję -
dru siu. ma mu sia za raz wró ci
do cie bie”.

Tak okła mu jąc sie bie i dziec -
ko, chcia łam je po cie szyć ja koś
przy tym strasz nym roz sta niu.
Chwi le na szej roz łą ki utrwa li łam
póź niej w wier szu”.

Po od dzie le niu mnie od ro dzi -
ców zo sta łem wy wie zio ny
do obo zu w Kat scher. Ro dzi ców
osa dzo no w obo zie w Oświę ci -
miu, a po tem w ko lej nych obo zach
kon cen tra cyj nych, w któ rych prze -
by wa li do koń ca woj ny.

Po wo dem aresz to wa nia by ła
dzia łal ność ro dzi ców w or ga ni za -
cji kon spi ra cyj nej „Orzeł Bia ły”,
mat kę, na uczy ciel kę – do dat ko wo
za har cer stwo i taj ne na ucza nie.
Aresz to wa nie to od by ło się w ra -
mach ma so wych aresz to wań dzia -
ła czy nie pod le gło ścio wych, nie
tyl ko na te re nie Za głę bia Dą brow -
skie go, ale mia ło szer szy za sięg
(Ak cja Oder Berg).

Po mi mo że z po by tu w obo zie
nie wie le pa mię tam, to jed nak nie -
któ re zda rze nia, zwłasz cza
pod ko niec me go po by tu w obo -
zie, utrwa li ły się w mej pa mię ci
i prze trwa ły do dzi siaj.

W obo zie prze by wa łem po -
nad rok. Do kład na da ta zwol nie -
nia mnie nie jest zna na.

Dal sze mo je lo sy – to trans port
ko le jo wy do w/w obo zu w wa go -
nach nieprzystosowanych do prze -
wo zu lu dzi, nie ogrze wa nych, pod -
czas gdy mróz na ze wnątrz wy no -
sił kil ka na ście stop ni po ni żej ze ra.
Po dróż trwa ła kil ka dni, w cza sie
któ rych za opie ko wa ła się mną 12-
let nia dziew czyn ka o imie niu Ha -
lin ka, jak się póź niej oka za ło, rów -
nież więź niar ka. Bar dzo do niej
przy lgną łem i nie opusz cza łem jej
ani na chwi lę. Ha lin ka ro bi ła co
mo gła, że by za stą pić mi mat kę,
ko jąc mój lęk i płacz, jed no cze śnie
da jąc mi po czu cie bez pie czeń -
stwa.

Prócz tej dziew czyn ki nie mia -
łem ni ko go, kto mógł by mi po -
móc.

Na sta cji do ce lo wej Kat scher
es es ma ni, sta no wią cy za ło gę obo -
zu, si łą roz dzie li li mnie z Ha lin ką,
ale w obo zie uda ło mi się jesz cze
spo tkać z tą dziew czyn ką. Po tem
ona praw do po dob nie, przy po mo -
cy in nych więź niów oraz ro dzi ny,
ucie kła z obo zu. Mnie ze sta cji ko -
le jo wej do obo zu za bra li in ni je go
więź nio wie – Ma ria i Ma rian
Chri sto wie.

Zo sta łem prze wie zio ny ra zem
z ma ły mi dzieć mi fur man ką, któ -
rej woź ni cą był Jan Christ. Mia łem
od mro żo ne rę ce i no gi, za cho ro -
wa łem na za pa le nie ne rek i pę che -
rza mo czo we go na sku tek mro zu
i prze mo cze nia.

Ro dzi na pań stwa Chri stów,
z któ rą z cza sem bar dzo się zży -
łem, da ła mi po czu cie bez pie -
czeń stwa, po mi mo, że da lej tę sk -
ni łem za swo imi bio lo gicz ny mi
ro dzi ca mi.

Pań stwo Chri sto wie trak to wa li
mnie, jak wła sne dziec ko i na zy -
wa li Ję dru siem. Ja na zwa łem ich
„lagrowymi ro dzi ca mi”. Dzię ki
nim prze ży łem po byt w obo zie, bo
bez nich ra czej nie miał bym ta kich
szans, gdyż sa mot nych dzie ci
w obo zie by ło bar dzo ma ło. Prze -
waż nie by ły ro dzi ny z jed nym lub
dwoj giem dzie ci. Wszy scy mu sie li
pra co wać, nie wy łą cza jąc dzie ci.

Wa run ki ży cia w obo zie by ły
nie zwy kle cięż kie. Więź nio wie
miesz ka li w sa lach po fa bry ce dy -
wa nów z be to no wą pod ło gą. Wy -
ży wie nie by ło nie do sta tecz ne, pa -
no wał głód. Rów nież wa run ki hi -
gie nicz ne by ły fa tal ne. Cho ro by
dzie siąt ko wa ły więź niów, zwłasz -
cza dzie ci. Pa no wa ły głów nie cho -
ro by za kaź ne, zwłasz cza gruź li ca.
Le ków nie by ło. Nie któ re cho ro by
wy ma ga ły dłu go trwa łe go le cze nia
na wet przez kil ka lat po woj nie,
głów nie przez pol skich le ka rzy,
tak że przez Duń ski Czer wo ny
Krzyż, któ re go am bu lan se jeź dzi -
ły po Pol sce, wy ko nu jąc prze świe -
tle nia płuc i le cząc gruź li cę.

Pa mię tam to do brze, po nie waż
ja rów nież wy ma ga łem ta kie go
dłu go trwa łe go le cze nia po woj nie.
Gdy by nie pań stwo Chri sto wie
był bym wy sła ny do Rze szy
na zniem cze nie. Ta ki los spo ty kał
sa mot ne dzie ci po od po wied niej
se lek cji.

Wra ca jąc jesz cze do okre su
mo je go uwię zie nia, istot ne by ło to,
że moi ro dzi ce bio lo gicz ni, li cząc
się z moż li wo ścią aresz to wa nia, na -

uczy li mnie ad re su mo ich dziad -
ków. Dzię ki te mu pań stwo Chri sto -
wie za wia do mi li mo ją ro dzi nę, że
je stem w obo zie w Kat scher. To
spo wo do wa ło, że moi dziad ko wie
i ro dzi na roz po czę ła sta ra nia
o zwol nie nie mnie z la gru. Dzię ki
mo je mu Wu jo wi An to nie mu Za sę -
pie, a tak że po mo cy pań stwa Chri -
stów, zna la złem się w do mu ro -
dzin nym mo ich dziad ków. Po raz
ko lej ny zo sta łem roz dzie lo ny z bli -
ski mi mi oso ba mi, bo tak trak to wa -
łem swo ich „la gro wych ro dzi ców”.

Po woj nie nie chęt nie wra ca łem
do trud ne go i przy kre go okre su
po by tu w obo zie, gdyż każ do ra zo -
wo prze ży wa łem trau mę zwią za -
ną z po by tem w obo zie. 

Jed nym z ob ja wów tej trau my
był po wta rza ją cy się sen, któ ry
na gle po wo do wał prze raź li wy
krzyk, po łą czo ny z lę kiem, prze -
ra że niem oraz pła czem i wy bu -
dza niem się ze snu. Przy czy ną ta -

kich czę sto wy stę pu ją cych snów
by ły tra gicz ne prze ży cia obo zo -
we, któ re wła śnie czę sto po ja wia -
ły się w snach. Po twier dzi li to
pań stwo Chri sto wie i mo ja ro dzi -
na. Opi sa ne sny trwa ły na wet kil -
ka lat po woj nie, do brze to pa mię -
tam do dzi siaj, gdy po ta kim śnie
bu dzi łem się prze ra żo ny, z lę -
kiem, gło śnym krzy kiem i zla ny
po tem. Wiem, że ta kie sny mia ła
więk szość dzie ci, któ re prze ży ły
obóz, a zwłasz cza te sa mot ne,
któ re po zo sta wa ły bez ro dzi ców.
Obo zo we prze ży cia po zo sta wi ły
trwa ły ślad w dzie cię cej psy chi -
ce, co po twier dza ją i do ku men tu -
ją ba da nia na uko we.

Naj cięż sze zmia ny psy cho so -
ma tycz ne wy stę pu ją u dzie ci pod -
da nych prze wle kłe mu stre so wi,
w wie ku od trzech do dzie wię ciu
lat. Do ty czy to głów nie dzie ci sa -
mot nych, bez ro dzi ców i bez ro -
dzi ny.

Po po wro cie z obo zu Bab cia
i Dzia dek oraz wu jo stwo Po li ciń -
skich ze swo imi kil ku let ni mi có -
recz ka mi, Te re nią i Kry sią, bar dzo
ser decz nie mnie przy ję li. Po mi mo
te go mój okres ada pta cji do ro dzi -
ny trwał dość dłu go. Za nim się
do nich przy zwy cza iłem, czu łem
się sa mot nie, gdyż ro dzi ny mo jej
po pro stu nie zna łem. 

Dla te go zno wu czu łem się jak -
by ko lej ny raz osie ro co ny.

Z upły wem cza su przy zwy -
cza iłem się do mo ich bli skich
i za czą łem czuć się bez piecz niej.
Tu do cze ka łem koń ca woj ny
i szczę śli we go po wro tu z obo zu,
mo ich bio lo gicz nych ro dzi ców.
Wszy scy się cie szy li z ich po wro -
tu i z za koń cze nia woj ny, jed nak
mo ja ra dość nie by ła peł na, bo,
jak dzi siaj są dzę, wy stę po wa ła
u mnie pew na „za dra”, nie pew -
ność, oba wa, czy zno wu nie stra -
cę ro dzi ców. Nie wie dzia łem, dla -
cze go tak się sta ło. Ba łem się, że
zno wu utra cę bli skich, że ko lej ny
raz zo sta nę sam lub bę dę ska za ny
na tu łacz kę.

W za łą cze niu frag ment kse ro -
ko pii li stu Ka si Christ do swo jej
Bab ci i Cio ci.

Mo je pierw sze spo tka nie
z Mat ką po wy zwo le niu (re la cja
Mat ki): „Był pięk ny dzień
pod ko niec czerw ca 1945 ro ku.
We szli śmy z bra tem na po dwó rze
od stro ny po la. Gro mad ka dzie ci
ba wi ła się na po dwór ku
przed sion ką do mu. Z da le ka szu -
ka łam ocza mi mo je go syn ka, któ -
re go nie wi dzia łam dwa i pół ro -
ku. „Tak to On! Prze cież na koń -
cu świa ta bym go po zna ła!”.
Pod le cia łam z ra do ścią i zła pa łam
go wpół, przy ci ska jąc moc no
do pier si i ca łu jąc oczka i bu zię.
A dziec ko za sko czo ne nie spo dzie -
wa ną czu ło ścią in stynk tow nie

przy tu li ło się do mnie i za py ta ło:
„czy to jest mo ja Ma ma ro dzo na,
co ją Niem cy za bra li do obo zu?”.
„Tak sy necz ku to jest praw dzi wa
Two ja Ma ma ro dzo na, któ rą Ci
Niem cy za bra li, ale te raz bę dzie -
my za wsze ra zem. Woj na się
skoń czy ła, już ni gdy nie bę dą roz -
łą czać ma tek od dzie ci!”.

Wie dza o hi tle row skich obo -
zach kon cen tra cyj nych na zie -
miach pol skich jest nie do sta tecz -
na, ule ga ona z upły wem cza su
za tar ciu i za po mnie niu. Na ocz -
nych świad ków zbrod ni hi tle row -
skich uby wa bar dzo szyb ko.
Pierw sze po ko le nie by łych więź -
niów obo zów kon cen tra cyj nych
już pra wie wy mar ło, a dru gie po -
ko le nie więź niów – dzie ci, jest
na wy mar ciu. Nie dłu go brak nie
na ocz nych świad ków lu do bój -
stwa w obo zach hi tle row skich.
Dla te go czu ję się w obo wiąz ku
pa mię tać o tej strasz li wej zbrod -
ni do ko na nej przez hi tle row ców
na na ro dach pol skim, ży dow skim
i in nych. Je stem wi nien pa mię ci
tych, któ rzy w obo zach cier pie li
i gi nę li. Po zo sta ją cy nie licz ni na -
ocz ni świad ko wie, któ rzy jesz cze
ży ją, są w sta nie dać świa dec two
praw dy.

Przy czyn kiem do na pi sa nia te -
go ar ty ku łu, wspo mnie nia, by ło
przy po mnie nie, zwłasz cza mło de -
mu po ko le niu o ludz kich tra ge -
diach Po la ków i in nych na ro dów,
gdyż za po mi na się o hi tle row skich
obo zach na zie miach pol skich, na -
zy wa jąc je pol ski mi obo za mi.

Przy czy ną na pi sa nia tych
wspo mnień jest rów nież pró ba od -
na le zie nia Ha lin ki, mo jej „opie -
kun ki”, pod czas po dró ży do obo -
zu. Ha lin ka by ła mo im je dy nym
wspar ciem.

An drzej Za sę pa, le karz z So snow ca

Mamusiu kochana, złota, weź mnie ze sobą!
Gdy Andrzej Zasępa miał niespełna trzy lata, został brutalnie odebrany rodzicom i wysłany do lagru. W bydlęcym wagonie, jadącym do obozu, opiekowała
się nim halinka, której szuka do dnia dzisiejszego. Gdyby nie miłość obcych ludzi, państwa Christów, nie przeżyłby w obozie ani jednego dnia.

Pielgrzymka żeńskiej i męskiej drużyny harcerskiej z gołonoga (obecnie dąbrowa górnicza) do częstochowy
w pierwszą rocznicę zakończenia ii wojny, zorganizowana przez druhnę podharcmistrz jadwigę Zasępę.

Andrzej Zasępa jako trzylatek został
osadzony w obozie. 

rodzice podczas aresztowania przekazali mi kolejarską
walizkę ojca, w której były moje rzeczy. Towarzyszyła mi ona
przez całą moją tułaczkę i dowiozłem ją do wolności.

fragmenty listów kasi christ do jej babci i cioci oraz pani
Marianny christ (matki kasi i janka) do swojej krewnej.
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W No wym Tar gu od by ły się za wo dy Pu cha ru Pol ski ju nio rów i se nio -
rów w K1. W za wo dach wzię li udział za wod ni cy AKS Niw ka, pod -
opiecz ni tre ne ra Ra fa ła Chwał ka.

W ka te go rii ju nior star szy -54 kg trium fo wał so sno wi cza nin Ka -
rol Wój cik (na zdję ciu). – To du ży suk ces, po nie waż Ka rol z wa -
gą 48 kg, nie ma jąc prze ciw ni ków w swo jej ka te go rii, star to wał
w wa dze -54 kg, czy li dwie ka te go rie wy żej – po wie dział tre ner
Chwa łek.

Na to miast brąz w ka te go rii -56 kg zdo by ła Agniesz ka Knop, prze -
gry wa jąc wal kę o fi nał z uty tu ło wa ną za wod nicz ką Ewą Pie trzy kow -
ską z Ostro wiec kie go Klu bu Spor tów Wal ki. W tur nie ju star to wa ło
po nad 120 za wod ni czek i za wod ni ków. KP

Zwy cię stwem Mar ty Pu dy za -
koń czy ły się I za wo dy Pu cha ru
Pol ski ko biet w sza bli, któ re od -
by wa ły się w ha li Ko le ja rza Ka -
to wi ce. To nie je dy ny suk ces na -
szych szer mie rzy. W ostat nich
ty go dniach z do brej stro ny po ka -
za li się tak że naj młod si za wod -
ni cy TMS Za głę bie.

Pu da wy gra ła za wo dy Pu cha -
ru Pol ski, ale w czo ło wej ósem -
ce zna la zły się jesz cze dwie na -
szae za wod nicz ki. 7. by ła Ka ro -
li na Wal czak, a 8. An ge li ka
Wą tor. Z do brej stro ny po ka zał
się tak że Mi chał Ko chan, któ ry
w ry wa li za cji męż czyzn za jął
trze cie miej sce.

Za wo dy Pu cha ru Pol ski se -
nio rów by ły jed no cze śnie tur nie -
jem Pu cha ru Eu ro py dla za wod -
ni ków do 23 lat. – Na po dium
w ry wa li za cji ko biet zna la zły się
dwie na sze za wod nicz ki. Dru ga
by ła Wal czak, a trze cia Wą tor.
Z ko lei Mi chał Ko chan wśród
pa nów był dru gi – pod kre śla Da -
wid Ada mow ski, tre ner w TMS
Za głę bie.

– Tur niej w Ka to wi cach był
jed no cze śnie za ba wą dla naj -
młod szych adep tów sza bli.
Przy oka zji uzna ne go tur nie ju
dla se nio rów od by ły się za wo dy

dla tych, któ rzy nie bra li udzia łu
w żad nych zma ga niach szer -
mier czych do tej po ry. Na star cie
sta nę ło 30 dzie ci z re gio nu
w róż nym wie ku. Naj star sze
z dzie ci mia ło 11 lat, a naj młod -
sze 4. Po mi mo, iż w wie lo bo ju
szer mier czym zo sta li wy ło nie ni
zwy cięz cy, któ rzy ode bra li pu -
cha ry, to każ de z dzie ci oka za ło
się zwy cięz cą bo li czy ła się
przede wszyst kim do bra za ba -
wa – do dał Ada mow ski.

W li sto pa dzie mo gli śmy się
tak że cie szyć z suk ce sów naj -
młod szych sza bli stów TMS -u.

Mło dzi szer mie rze Za głę bie
wzię li udział w tur nie ju sza bli -
stów do lat 14, któ ry od był się
w War sza wie. Naj le piej spo śród
na szych za wod ni ków spi sał się
Fi lip Pa chla, któ ry ukoń czył
zma ga nia na trze cim miej -
scu. – To bar dzo do bry wy nik.
W ry wa li za cji wzię ło udział
aż 82 za wod ni ków z Pol ski i Bia -
ło ru si. Nasz klub re pre zen to wał
tak że Ma te usz Mi choń, któ ry za -
jął 12. lo ka tę – po wie dział Da -
wid Ada mow ski, tre ner w TMS.
W ry wa li za cji dziew cząt wy stą -
pi ły sio stry Nowc kie. Mał go rza -
ta za ję ła 13. miej sce, a Alek san -
dra by ła 15. KP

Pucharowa wygrana Pudy

Są powody do dumy. Na najwyższym podium zawodów
Pucharu Polski zawodniczka TMS Zagłębie Marta Puda.

Za wod ni cy z Niw ki na po dium

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Przed roz po czę ciem no we go se -
zo nu dwie gru py II li gi zo sta ły
po łą czo ne. Teo re tycz nie mia ło
być ła twiej gdyż bez po śred ni
awans wy wal czyć ma ją trzy
dru ży ny, a czwar ta za gra w ba -
ra żach. Mia ło być też nie co cie -
ka wiej, gdyż po kil ku la tach ki -
bi ce mo gli obej rzeć grę dru żyn
z gru py wschod niej, w tym za -
słu żo nej dla pol skiej pił ki Sta li
Mie lec, czy by łych eks tra kla so -
wych ekip jak Siar ka Tar no -
brzeg czy Stal Sta lo wa Wo la.
Po run dzie je sien nej moż -
na śmia ło po wie dzieć, że cie ka -
wiej wca le nie jest, bo II -li go wy
fut bol to jed nak przede wszyst -
kim wal ka i bie ga ni na, a i ła -
twiej tak że nie jest, o czym
świad czą np. dwie po raż ki z Le -
gio no vią Le gio no wo.

Ka dro wo Za głę bie pre zen tu je
się na praw dę oka za le. Przed se zo -
nem uda ło się prze cież ścią gnąć
m. in.: Se ba stia na Dud kę, któ ry
na Lu do wy tra fił wprost z eks tra -
kla so we go Za wi szy Byd goszcz.
Wró cił tak że ru ty niarz Krzysz tof
Mar kow ski, naj waż niej sze ogni wa
z ubie głe go se zo nu zo sta ły, po -
nad to znów po sił ko wa no się za cią -
giem z War sza wy. Cóż z te go sko -
ro Za głę bie jak za wo dzi ło, tak za -
wo dzi. Je dy nym po zy ty wem w tej
ca łej wy li czan ce jest po sta wa mło -
de go le gio ni sty Ja ku ba Ara ka,
któ ry je sie nią zdo był 9 bra mek
i za li czył kil ka asyst. 19-la tek oka -
zał się praw dzi wym kró lem po la
kar ne go, pił ka sa ma go szu ka ła
i aż dziw bie rze, że w kil ku me -
czach za siadł na ław ce re zer wo -
wych.

Za głę bie je sie nią prze gra ło
pięć ra zy, z cze go aż trzy ra zy

u sie bie, po raz ko lej ny udo wad -
nia jąc, że Sta dion Lu do wy i gra
ja ko go spo darz wca le nie jest
atu tem. Swe go cza su pił ka rze
twier dzi li wręcz, że okrzy ki
z try bun ich pa ra li żu ją. Je sie nią
na Lu do wym by ło jed nak pu sta -
wo, bo jak ina czej po wie dzieć
o 500 oso bach na me czu, ale mi -
mo to Za głę bie na Lu do wym
gra ło w krat kę.

So sno wi cza nie w kil ku za le d -
wie me czach za gra li na wysokim
po zio mie. Tak by ło w dwóch me -
czach ze Sta lą Mie lec wy gra nych
od po wied nio 4:1 i 4:0. Cóż z te -
go, sko ro kil ka dni po tem no to -
wa li wsty dli we wpad ki. Po każ -
dej z nich pił ka rze i sztab szko le -
nio wy się moc no ka ja li, mó wi li,
że to wstyd, że trze ba wy cią gnąć
wnio ski, że ta kie me cze nie mo gą
się po wtó rzyć. Ale po wta rza ły
się, a ko lej ne tre ner skie wy wo dy

o tym, że ze spół się bu du je, do -
cie ra itd. po pro stu są ma ło prze -
ko ny wu ją ce.

– Po bar dzo do brym me czu
w Miel cu zno wu nie po tra fi my
po twier dzić na szej do brej dys po -
zy cji sprzed ty go dnia. Wiel ka
szko da, bo w przy pad ku wy gra -
nej od czo łów ki dzie li ły by nas
tyl ko trzy punk ty. Trud no to zro -
zu mieć. Trud no po go dzić się
z tym, że zno wu za wo dzi my
przed wła sną pu blicz no ścią.
Szcze gól nie w dru giej po ło wie,
któ ra by ła w na szym wy ko na niu
że nu ją co sła ba. Za pew niam jed -
nak, że się nie za ła mie my. Prze -
pra cu je my zi mo we mie sią ce
i wró ci my moc niej si – po wie dział
po ostat nim me czu je sie ni, prze -
gra nym 1:2 z Le gio no vią tre ner
Smy ła.

Pro blem w tym, że w po dob -
nym to nie tre ner Smy ła już się
wy po wia dał, gdyż Za głę bie tre nu -
je od paź dzier ni ka 2013 ro ku…

Za głę bie na dal li czy się
w staw ce, na dal ma szan se
na awans, ale pa mię taj my, że
wio sną do ro ze gra nia jest tyl -
ko 15 spo tkań. Tu taj nie ma już
miej sca na po tknię cia. Sześć
punk tów stra ty to za ra zem ma ło
i du żo. Faj nie, że ze spół jest zgra -
ny, bo tak to z bo ku wy glą da. Ra -
dość po strze lo nych bram kach ra -
czej nie jest uda wa na. Cie szy się
ca ły sztab, ży je ław ka. Ko lek tyw
to waż na spra wa. Naj waż niej sze
są jed nak wy ni ki. Po fre kwen cji
na Lu do wym wi dać, że ki bi ce
ma ją już dość te go ma ra zmu.
Chcą zmian. Tak jak w kwe stii
wy glą du obiek tu przy Kre so wej,
tak i ja ko ści ze spo łu. Bo nie ste ty,
ale na tę chwi lę mię dzy jed nym
i dru gim moż na po sta wić znak
rów no ści. W po wyż szym tek ście
ce lo wo po mi ną łem pre ze sa Mar -
ci na Ja ro szew skie go, z któ rym
wy wiad za pre zen tu je my w stycz -
nio wym nu me rze „KM”.

22 pa ry bry dży stów wal czy ły
o pu char Pre zy den ta Mia sta
z oka zji 96. rocz ni cy od zy ska -
nia przez Pol skę nie pod le gło -
ści. Otwar ty Tur niej Par Bry -
dża Spor to we go tra dy cyj nie
od był się w klu bie Dor -
-Jan. – At mos fe ra pod czas za -
wo dów, roz gry wa nych w ka te -
go rii open i ka te go rii sa mo rzą -
dow cy i rad ni, by ła bar dzo
do bra – po twier dza Adam Bę -
dzie szak, pre zes TKKF „Za -
gó rze”. W ka te go rii open zwy -
cię ży li Je rzy Nie miec
i Krzysz tof Ka li ta. Dru gie

miej sce za ję li Zbi gniew Gu ła
i Mi chał Błach, a trze cie Re na -
ta Ko szow ska i Zbi gniew Ko -
szow ski. 

Z ko lei w ka te go rii sa mo -
rzą dow cy i rad ni pierw sze
miej sce przy pa dło w udzia le
An drze jo wi Od ro biń skie mu
i Je rze mu Siat ce. Tuż za ni mi
zna leź li się Ja cek Ra sie wicz
i Alek san der Ka lań ski. Trze cie
miej sce za ję li Adam Bę dzie -
szak i Zbi gniew Kli kie wicz.
Na gro dy, ufun do wa ne przez
MO SiR i Wy dział Pro mo cji
Mia sta UM, wrę czy ła Agniesz -

ka Cze chow ska -Ko peć, do tych -
cza so wa za stęp ca pre zy den ta
mia sta. Za wo dy zor ga ni zo wał
TKKF „Za gó rze” we współ pra -
cy z MO SiR -em. 

– Za pra szam do udzia łu
w tur nie jach, któ re od by wa ją
się w klu bie Dor -Jan w każ dy
pierw szy czwar tek mie sią -
ca – mó wi Adam Bę dzie szak.
Oso by, któ re chcia ły by się na -
uczyć grać w bry dża lub pod -
szko lić swo je umie jęt no ści,
mo gą kon tak to wać się z pre ze -
sem TKKF „Za gó rze” pod nr
tel. 501 454 825. SK

Je sień po ni żej ocze ki wań

„Siódemka”
niekoniecznie szczęśliwa

Brydżyści wal czy li o pu char 

To już powoli staje się nudne, ale to kolejny sezon, w którym piłkarze Zagłębia zawodzą. Przypominamy, że w trzeciej
klasie rozgrywkowej nasza drużyna gra od 2008 roku. Patrząc na jesienną postawę, trudno być optymistą, jeśli chodzi
o awans sosnowiczan na zaplecze ekstraklasy. Po 19 meczach (w tym dwóch rozegranych awansem z rundy
wiosennej) zespół Mirosława Smyły zajmuje 7. pozycję, tracąc do miejsca gwarantującego awans sześć punktów. 
A że na wiosnę gonienie rywali wychodzi naszym piłkarzom kiepsko, o czym świadczą minione lata…

Piłkarze Zagłębia jesienią grali w kratkę. Oby wiosną wpadek było nieco mniej… 

Czte ry me da le wy wal czy li za wod ni -
cy Bu dow la nych pod czas ro ze gra nych
w Pa ry żu Mi strzo stwa Świa ta Se nio -
rów w Ju -Jit su. W su mie re pre zen ta -
cja Pol ski z Fran cji wró ci ła z dzie wię -
cio ma krąż ka mi.

Po zło to się gnę li Agniesz ka Ber -
gier w kat. 49 kg fi gh ting oraz Ma te -
usz Du ran w kat. 85 kg fi gh ting. Po -
nad to dwa brą zo we me da le wy wal czy -
ła Mar ty na Bie roń ska. Na naj niż szym
stop niu po dium sta nę ła w kat. 55 kg fi -
gh ting oraz kat. 55 kg Ne Wa za (bra -
zy lij skie Ju -jit su). KP

„Czwórka”
Budowlanych
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Szkło w nowej odsłonie

Szkło współ cze sne w so sno wiec kim
Mu zeum zy ska ło cał kiem no we ob li -
cze. Wszyst ko dzię ki do ta cji Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go w wy so ko ści 100 tys. zł
na pierw szy etap mo der ni za cji wy -
sta wy „Pol skie szkło współ cze sne”
i 5 tys. zł na dru gi etap w tym ro ku.
Mo der ni za cja umoż li wi ła cał ko wi tą
wy mia nę ar cha icz ne go sprzę tu wy -
sta wien ni cze go na no wo cze sny, speł -
nia ją cy nor my kon ser wa tor skie, któ -
ry po zwa la na wy do by cie z pre zen to -

wa nych eks po na tów wszyst kich wa -
lo rów pla stycz nych i tech no lo gicz -
nych. W wy ni ku dru gie go eta pu wy -
sta wa zo sta ła wzbo ga co na o du żą ga -
blo tę do pre zen ta cji szkła
oło wio we go, po pu lar ne go krysz ta łu
oraz po dest eks po zy cyj ny do po ka za -
nia szkła uni ka to we go – rzeźb i kom -
po zy cji.

Eks po na ty z so sno wiec kiej ko -
lek cji są wy jąt ko we i nie ocie ra ją
się o kicz. Zo sta ły ozdo bio ne
w spo sób oszczęd ny i no wo cze sny,

i z po wo dze niem mo gły by stać się
ozdo bą no wo cze snych wnętrz. Za -
sto so wa no barw ne par tie, któ re po -
wo du ją do dat ko we efek ty świetl ne
i wi zu al ne. De ko ro wa ne ręcz nie
krysz ta ły są osto ją daw ne go rę ko -
dzie ła. Moż na więc po dzi wiać pra -
ce naj wy bit niej szych de si gne rów,
m.in. Ja nu sza Ro ba szew skie go,
Ste fa ni Ry bus -Ku ja wy, Agniesz ki
Le śniak, Alek san dra i Re gi ny Pu -
cha łów, mał żeń stwa Unol dów oraz
se nior ki ro dzi me go wzor nic twa,
Wan dy Za widz kiej -Man teuf fel. Na -
szym re gio nal nym wkła dem w na -
ro do we wzor nic two są pra ce Jó ze -
fa Pod la skie go, Ma rii Sła boń i Zo -
fii Szmydt -Ści sło wicz, wy ko na ne
w hu cie szkła w Za wier ciu.

Na wy sta wie znaj du ją się tak że
dzie ła uni ka to we. Obiek ty zo sta ły
wy ko na ne tra dy cyj ną tech ni ką
dmu cha nia oraz kle je nia oszli fo -
wa nych frag men tów szkła, a tak że
spie ka nia w pie cach ce ra micz -
nych. Są rzeź by zna ko mi tych ar ty -
stów, ta kich jak Hen ry ka Al bi -
na To ma szew skie go, Mał go rza ty
Da jew skiej, Ka zi mie rza Paw la ka,
Woj cie cha Ole cha czy Je rze go
Cho dur skie go. Wy sta wę uzu peł -
nia ją obiek ty ze szkła dmu cha ne -
go i pra so wa ne go, so do we go
i krysz ta ło we go, a część wy sta wy
po świę co na jest szkłu hi sto rycz -
ne mu. SK

Bo le sław Cie pie la (na zdję -
ciu z pra wej) zo stał uho no -
ro wa ny „Za głę biow skim
PE GA ZEM” za 2013 rok
za wy bit ny wkład nad ba -
da niem hi sto rii Za głę bia
Dą brow skie go oraz dzia łal -
ność pi sar ską. Uro czy stość
od by ła się 8 li sto pa da 2014
r. w sa li Związ ku Za głę -
biow skie go w Klu bie Ja -
na Kie pu ry. Na gro dę wrę -
czy li prof. Ma rek Ba rań ski
i dr Je rzy Abram ski, a lau -
da cję od czy tał Lu cjan
Czer ny.
Bo le sław Cie pie la z wy -
kształ ce nia jest gór ni kiem,
a z za mi ło wa nia praw dzi -
wym hu ma ni stą. Jest au to -
rem 49 pu bli ka cji zwar tych
(ostat nia to „Wspo mnie nia
przy świe cach”). Je go książ -
ki do ty czą róż nej te ma ty ki,
po cząw szy od prze my słu
gór ni cze go i ce men tow nic -
twa, po przez hi sto rię róż nych
or ga ni za cji, mo no gra fie wy -
bra nych miej sco wo ści, hi sto -
rię ko ścio łów i cmen ta rzy,
a skoń czyw szy na książ kach
o mniej szo ściach na ro do -
wych (Ży dzi). Cie pie la jest
re dak to rem i au to rem 120
ar ty ku łów na ła mach cza so -
pism na uko wo -tech nicz nych
i spo łecz no -kul tu ral nych,

w tym m.in. w „No wym Za -
głę biu”. Jest au to rem po -
nad 1200 tek stów za miesz -
czo nych na ła mach pra sy za -
głę biow skiej (sa mo rzą do wej,
związ ko wej, ko ściel nej
itd.). Pu bli ko wał nie mal
w 50 ty tu łach pra so wych.
Ostat nio za swo je osią -
gnie cia w dzie dzi nie pro -

mo wa nia kul tu ry w Za głę -
biu Dą brow skim ode brał
pod czas uro czy sto ści 12-
le cia Sto wa rzy sze nia Au -
to rów Pol skich w Mu -
zeum Za głę bia w Bę dzi nie
brą zo wy me dal Glo ria Ar -
tis przy zna ny mu przez Mi -
ni stra Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go. red

Ar tur Pta siń ski

Po mnik Nie zna ne go Żoł nie rza po raz pierw szy od sło nię ty zo stał 29 li sto -
pa da 1930 ro ku – w set ną rocz ni cę wy bu chu Po wsta nia Li sto pa do we go.
Na lo ka li za cję wy bra no skwer po mię dzy ko ścio łem św. Jo achi ma, a pa -
ła cy kiem Mie ro szew skich. In ten cją fun da to rów – miesz kań ców Za gó rza
oraz pro bosz cza ks. Sta ni sła wa Sen ki – by ło uczcze nie pa mię ci bo ha te rów
po le głych w I woj nie świa to wej oraz w woj nie pol sko -so wiec kiej 1920 ro -
ku. W owym cza sie po mnik ota cza ny był naj wyż szym sza cun kiem.
Wśród miesz kań ców Za gó rza by li rów nież ta cy, któ rzy czci li w tym miej -
scu pa mięć swo ich bli skich.

Po wy bu chu II woj ny świa to wej i wkro cze niu Niem ców do Za głę bia
dni Nie zna ne go Żoł nie rza wy da wa ły się być po li czo ne. W 1941 ro ku
oku pant na ka zał usu nię cie po mni ka. Los jed nak spra wił, że po le ce nie to
wy da no czło wie ko wi od waż ne mu i spryt ne mu… Miesz ka ją cy w Za gó -
rzu na tzw. Gór ce, Jó zef Mer ta, pod groź bą wy sła nia do obo zu kon cen -
tra cyj ne go zmu szo ny zo stał do znisz cze nia po mni ka. W tym ce lu, z po -
mo cą rów nie od waż ne go ko le gi, gra ba rza Wła dy sła wa Mro za, za ła do -
wał po mnik na fur man kę i udał się w kie run ku po bli skie go
ka mie nio ło mu, gdzie mia ło do ko nać się dzie ło znisz cze nia. Jed nak nie -
ty po wy ła du nek za miast do miej sca uni ce stwie nia tra fił na… za gór ski
cmen tarz. Tu taj, dzię ki za wo do wym ko nek sjom „wspól ni ka”, zło żo no
fi gu rę żoł nie rza w spe cjal nie wy ko na nym wy ko pie znaj du ją cym się
za tyl ną (wschod nią) ścia ną cmen tar nej ka pli cy. Dla za tar cia śla dów po -
sa dzo no w tym miej scu krze wy śnie gu licz ki. W ten spo sób żoł nierz prze -
trwał do cza su ofen sy wy wojsk Pierw sze go Fron tu Ukra iń skie go, co mia -
ło miej sce 26 stycz nia 1945 ro ku. Na stęp ne go dnia o po ran ku wy do by -
to fi gu rę, a w miej scu tym po cho wa no po le głych czer wo no ar mi stów.
Po pew nym cza sie eks hu mo wa no i prze nie sio no ich do no wej kwa te ry.
Nie zna ny Żoł nierz po mi mo sta rań ro dzi ny Mer tów nie po wró cił jed nak
na pra wo wi te miej sce, przez dłu gie la ta po zo sta jąc na te re nie za gór skiej
ne kro po li. Nie ste ty, „kli mat po li tycz ny” tam te go okre su te mu nie sprzy -
jał. Z cza sem po padł w ru inę. Pod ko niec lat 90-tych żoł nierz, w opła ka -
nym sta nie, tra fił do pra cow ni kon ser wa cji dzieł sztu ki miesz czą cej się
w pa ła cy ku Mie ro szew skich przy uli cy Szpi tal nej. Sta ra niem władz miej -
skich zo stał od re stau ro wa ny. 

Po stu la tach od wy bu chu I woj ny świa to wej, po mnik po wró cił nie -
mal do kład nie w miej sce, skąd zo stał za bra ny 75 lat te mu. Fi gu rę usta -
wio no na no wym po stu men cie – sta ry, ory gi nal ny po zo stał na cmen ta -

rzu. Po wtór ne od sło nię cie od by ło się w sa mo po łu dnie 12 li sto pa da 2014
ro ku. Pod czas uro czy sto ści war tę przy po mni ku peł ni li żoł nie rze Woj -
ska Pol skie go oraz człon ko wie Gru py Re kon struk cji Hi sto rycz nej – Gru -
pa Ope ra cyj na „Śląsk”. Ubra ni w „przed wo jen ne” mun du ry wz. 36 z du -
mą re pre zen to wa li 11 Pułk Pie cho ty – for ma cję utwo rzo ną w Dą bro wie
Gór ni czej na po cząt ku li sto pa da 1918 ro ku. Wiel ka hi sto ria za to czy ła
ko ło. 

Ar ty kuł po wstał na pod sta wie ma te ria łów wła snych au to ra oraz re la -
cji Wła dy sła wa Mer ty.

Pomnik Nieznanego Żołnierza w Zagórzu

Zagłębiowski Pegaz

Ar
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ki
arc Artur Ptasiński

Jego historia jest niezwykła. W historii tej, niczym w zwierciadle, odbijają się losy wielu żołnierzy walczących o niepodległość naszej Ojczyzny. Jakże często
zamiast należnego szacunku spotykało ich zapomnienie i narodowa niepamięć. 

intencją fundatorów pomnika było uczczenie pamięci
bohaterów i wojny światowej. 
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Zdzisława i Wiesław goldowie, kazimiera i Stanisław
hilarowiczowie, janina i Zenon hoflerowie,

krystyna i ryszard jankowscy, jadwiga
dziubek-kaczmarek i janusz kaczmarek, Zofia i janusz

kaczmarzykowie, krystyna i ryszard kopscy, Bożena
i Stanisław korczykowie, helena i edmund korczyńscy,

Leonarda i jan Lesiakowie, Stanisława i Michał Madejowie,
Wiesława i henryk Magnesowie, Alina i Stanisław

grojowie, halina i Sylwester kopciowie, Pani
janina Wojciechowska, Państwo janina

i Zbigniew czekajowie.

Zofia i edward Malęgowie, halina i Andrzej Molendowie,
danuta i Adam Morańscy, regina i Zenon Nowakowie,

elżbieta i Stefan Obarzankowie, Małgorzata i jerzy
Odrobinowie, danuta i Stanisław Pędrasowie, danuta

i henryk Piątkowie, halina i jacek Podsiadłowie, danuta
i Bronisław Przybyłowie, Alina i Zbigniew radomscy,

cecylia i Waldemar rozlachowie, róża i roland
Stasiakowie, Teresa i józef Szymoniakowie.

halina i ryszard Traczowie, Bronisława i Stefan
Troszczyńscy, Teresa i Ludomir Wasilewscy, Władysława

i grzegorz Wasilukowie, Wiktoria i franciszek Wojtyłkowie,
janina i Paweł Wróblewscy, Bogusława i Tadeusz

Zającowie, helena i Marian Zalasowie, urszula i jerzy
jaskółowie, halina i edward Samborscy, Wiktoria i jerzy

ruskowie, jadwiga i donat forstowie, 
Barbara i Andrzej kacałowie.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
elżbieta i Walerian Żawińscy, ruta i jan rybowie, danuta

i Włodzimierz Ślęzakowie, halina i feliks Nowakowie.

100 LATKOWIE

4 li sto pa da swo je100. uro dzi ny ob cho dzi ła Pa ni Ce cy lia Ko siń ska (na zdjęciu). Dy plom oraz
na gro dę ju bi le uszo wą w imie niu pre zy den ta So snow ca wrę czył jej Zbi gniew Sza le niec, były
za stęp ca pre zy den ta. Pa ni Ce cy lia wskró cie opi sa ła swo je ży cie: 

„Ce cy lia Ko siń ska, na zwi sko pa nień skie – Wi śniow ska. Uro dzi łam się wdniu4 li sto pa -
da1914 r. wmiej sco wo ści Gry bów (daw naGa li cja wza bo rze au stro -wę gier skim, obec nie
wo je wódz two ma ło pol skie) w ro dzi nie urzęd ni czej. Oj ciec – Fran ci szek był pra cow ni kiem
ów cze sne go Sta ro stwa Po wia to we go wGry bo wie, mat ka – Ma ria zaj mo wa ła się do mem.
Mia łam czte rech bra ci: Ma ria na, Sta ni sła wa, Cze sła wa i Ka zi mie rza. Szko łę pod sta wo wą
igim na zjum ukoń czy łam wGry bo wie. Wmię dzy cza sie, wdniu14 wrze śnia1933 r., zmarł

mój oj ciec. Poma tu rze wy je cha łam nastu dia pe da go gicz ne doKra ko wa. Podwóch la tach,
we wrze śniu1939 r., wy bu chła woj na, któ ra zmu si ła mnie dopo wro tu dodo mu ro dzin ne go.
WKra ko wie po zna łam mo je go przy szłe go mę ża Wła dy sła wa, stu den ta Wy dzia łu Gór ni cze -
go Aka de mii Gór ni czej wKra ko wie, miesz kań ca So snow ca. Wy buch woj ny, wpro wa dzo ne
no we gra ni ce, spo wo do wa ły, że Gry bów zna lazł się wgra ni cach Ge ne ral nej Gu ber ni, na to -
miast So sno wiec wgra ni cach Rze szy Nie miec kiej.

WSo snow cu za czę ły się ma so we aresz to wa nia iwy wo zy mło dych lu dzi na ro bo ty wgłąb
Rze szy. Mój przy szły mąż na ro we rze przez zie lo ną gra ni cę przy je chał doGry bo wa. Wdniu14
kwiet nia1941 r. po bra li śmy się. WGry bo wie15 lip ca1943 r. uro dził się nam syn An to ni. 

Powoj nie miesz ka li śmy wBy to miu, Brzo zo wi cach – Ka mie niu (obec nie dziel ni ca Pie kar
Ślą skich). W1956 r. za miesz ka li śmy wSo snow cu, gdzie miesz kam dodzi siaj.

Mąż w1945 r. obro nił pra cę ma gi ster ską naAka de mii Gór ni czej i roz po czął pra cę wgór -
nic twie wę glo wym, pra cu jąc nako pal niach „Szom bier ki”, „An da lu zja”, „Roz bark”, „Ka zi -
mierz Ju liusz”, awkoń co wym okre sie je go pra cy za wo do wej wDą brow skim Zjed no cze niu
Prze my słu Wę glo we go wSo snow cu. Prze szedł wszyst kie szcze ble ka rie ry za wo do wej,
odprak ty kan ta dody rek to ra ko pal ni („Ka zi mierz Ju liusz”). Ja zaj mo wa łam się do mem
idzieć mi – 19 kwiet nia1946 r. uro dzi ła nam się cór ka Bar ba ra. Dzie ci ukoń czy ły stu dia
naAGH wKra ko wie i pra co wa ły wgór nic twie za głę biow skim. Syn wko pal niach „Cze ladź”,
„Mi lo wi ce -Cze ladź”, „Kli mon tów”, „Czer wo ne Za głę bie Jo wisz”, a cór ka wko pal niach „Mi lo -
wi ce” i „Gro dziec”, ana stęp nie oby dwo je wnad zo rze gór ni czym wOUG So sno wiec OUG Ka -
to wi ce i OUG Kra ków. Obec nie prze by wa ją naeme ry tu rze. W lu tym1995 r. zmarł mój mąż,
zktó rym prze ży łam wzwiąz ku mał żeń skim pra wie54 la ta. Przez kil ka lat miesz ka łam sa -
ma. Odkil ku lat miesz ka ze mną syn. W ta kich wa run kach, kie dy by ło raz le piej raz go rzej,
jak to by wa wży ciu, do ży łam100 lat”. 

5 li sto pa da swo je 100. uro dzi -
ny ob cho dził Pan Jan Cho -
chół. Uro dzo ny we wsi Szkla ry
(woj. ma ło pol skie) do Za głę -
bia prze pro wa dził się w po ło -
wie lat 30., gdzie po sta no wił
się oże nić. Pra co wał na ko pal -
ni „Ka zi mierz – Ju liusz – Do ro -
ta” ja ko cie śla do ło wy. W cza -
sie oku pa cji zo stał wy wie zio -
ny do pra cy w Niem czech.
W 1944 r. zmar ła żo na Pa -
na Ja na. Powoj nie po wró cił
do pra cy na ko pal ni „Ka zi -
mierz – Ju liusz” ja ko sto larz

i po now nie się oże nił. Wwie ku 65 lat prze szedł na eme ry tu rę, ale
pra co wał jesz cze przez ko lej ne 10 lat ja ko kon ser wa tor w Do mu Kul -
tu ry w Ka zi mie rzu. Udzie lał się spo łecz nie. Zo stał od zna czo ny „Zło -
tym Krzy żem Za słu gi” oraz „Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski”. Wmar cu te go ro ku po now nie zo stał wdow cem. Ma cór -
kę, dwóch sy nów, czte rech wnu ków oraz sze ściu pra wnu ków. Obec -
nie prze by wa w Za kła dzie Opie kuń czo -Lecz ni czym „Po mo rza ny”
wOl ku szu, dla te go też dy plom oraz na gro dę ju bi le uszo wą w imie niu
Pa na Ja na, oso bi ście od pre zy den ta mia sta, ode brał je go syn. 

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

3 października w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: byli zastępcy prezydenta miasta Sosnowca, Ryszard Łukawski oraz Zbigniew
Szaleniec, kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.
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szanownym Jubilatom  
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ROZRYWKA

co? gdzie? kiedy?

po zio mo: 1 – był nim Do nald, przy ja ciel Mysz ki Mi ki, 5 – na -
pój do obia du, 8 – ob raz w cer kwi, 9 – prze ję zy cze -
nie, 10 – zwie rzę ho do wa ne na fu tro, 11 – strach, 12 – or ga -
nizm, w któ re go ma te ria le ge ne tycz nym za szły du że zmia -
ny, 14 – mar ka ja poń skich mo to cy kli i sa mo cho -
dów, 16 – szlak, 17 – ONZ do Spraw Oświa ty, Na uki i Kul tu -
ry, 19 – rent ge now ski lub fo to gra ficz ny, 21 – pszcze la wy -
dzie li na, 22 – kol por ter pra sy, 25 – ar ma ta, 28 – ci sza na mo -
rzu, 29 – rzym ska bo gi ni ło wów, 30 – po etyc ko o stru mie -
niu, 32 – or gan, 34 – tar cza Zeu sa, 35 – ba nał, 36 – na uczy -
ciel zwie rząt, 37 – zi mo wy sprzęt spor to wy, 38 – uster -
ka, 39 – naj słyn niej sza pol ska szyn ka.

pio no wo: 1 – gra słów, 2 – prze szko da ze śnie gu, 3 – po tra -
wa z ry żu, 4 – od mia na ja błek, 5 – gra w kar ty, 6 – mo del Da -
ewoo, 7 – ope ra Ver die go, 13 – na le ży do nich m.in. siar ka,
tlen, se len, 15 – hu la ka, 18 – pod sta wa po mni ka, 20 – sło wo
ho no ru, 23 – an ti do tum, 24 – An to nio – za grał Zor ra, 26 – je -
den z ele men tów odej mo wa nia, 27 – prze szko da, 28 – pa -
sjo nat, 31 – ko lek cja, 33 – Wi sła lub Du naj.

Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2014 : PhiLiP KAZAN – APETyT
Na gro dy otrzy mu ją: Izabela Michta z Sosnowca, Aneta Wiecha z Sosnowca oraz Edwarda Cieślik z Dąbrowy Górniczej
uWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

WaŻne teleFony

urząd miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
miejski rzecznik  praw
konsumentów 
(32) 296 04 28 
straż miejska
(32) 296 06 53-54
komenda miejska policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
komenda miejska
państwowej straży pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02 
pogotowie ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
pogotowie gazowe
(32) 266 33 56
pogotowie energetyczne
991
ośrodek interwencji
kryzysowej
(32) 298 93 87
izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
całodobowa pomoc
drogowa 
505 230 311
taxi
(32) 677 77 77

KuPON
krzyżówka nr  11

✂

Od kryj se kret szczę śli we go ży cia.
Oj ciec Le on Kna bit to je den z naj bar dziej
zna nych za kon ni ków w Pol sce. Ce nio ny re -
ko lek cjo ni sta i ka zno dzie ja. To czło wiek, któ -
ry każ de go spo tka ne go czło wie ka wi ta
uśmie chem i do brym sło wem. Ka pła nem jest
już od 60 lat, mni chem, któ ry ży je zgod nie
z su ro wą re gu łą św. Be ne dyk ta, a przy tym
wiecz nym opty mi stą i czło wie kiem peł nym
po czu cia hu mo ru. Oj ciec Le on pro wa dził te -
le wi zyj ny talk – show, opu bli ko wał kil ka dzie -
siąt ksią żek. Dla wie lu jest du cho wym au to -
ry te tem. 

Książ ka au tor stwa Paw ła Zuch nie wi cza to hi -
sto ria nie zwy kłe go czło wie ka, przez ca łe ży cie
nie stru dze nie szu ka ją ce go wo li Bo żej. Opo -
wieść o je go dzie ciń stwie, re la cjach ro dzin nych,
a tak że ko le żeń skich, dra ma tycz nych do świad -
cze niach cza su oku pa cji, ofiar nej po słu dze ka -
płań skiej oraz de cy zji o zwią za niu swo je go ży -
cia z klasz to rem be ne dy ty nów w Tyń cu. 
Ja ka jest je go re cep ta na szczę ście oj ca Le -
ona? Na to i wie le in nych py tań do ty czą cych
nie zwy kłe go mni cha znaj dzie my od po wie dzi
w książ ce Paw ła Zuch nie wi cza.
Pre mie ra książ ki 4 grud nia. 

Paweł Zuchniewicz
„Zakochany mnich. Biografia o. Leona Knabita” (Wyd. ZNAK)

Klucz do świa ta Star szych Pa nów.
Au to rzy – Mo ni ka i Ro bert Wa sow scy za -
bie ra ją czy tel ni ków w nie za po mnia ną po -
dróż po świe cie le gen dar ne go ka ba re tu.
Przy po mi na ją, dla cze go gdy w te le wi zji za -
czy nał się ten pro gram, wy lud nia ły się uli ce. 
To pierw szy na świe cie prze gląd wszyst kich
do ko nań twór ców Ka ba re tu Star szych Pa -
nów ze szcze gól nym uwzględ nie niem pio -
se nek.
Dzię ki tej książ ce moż na wziąć udział

w za ba wie ryt micz nej dla zdzie cin nia łych

sta rusz ków, do wie dzieć się, ja ką dzie dzi nę
wie dzy re pre zen tu je „pę do lo gia”; prze śle -
dzić ewo lu cję pio sen ki „Ścież ką po śród
łąk”, usły szeć o ist nie niu El do la ra do i prze -
czy tać o ogól no kra jo wym kry zy sie gu zi ko -
wym.
Do książ ki do łą czo no pły tę CD, za wie ra ją -
cą nie pu bli ko wa ne w więk szo ści na gra nia
pio se nek z Te atru Uni wer sal ne go Ete rek
w wy ko na niu m. in.: Wie ry Gran, Ire ny
Kwiat kow skiej, Ta de usza Fi jew skie go, Ada -
ma Mu lar czy ka czy też Chó ru Cze jan da. 

Monika Wasowska, Grzegorz Wasowski
„Starsi Panowie Dwaj. Kompendium niewiedzy”(Wyd. ZNAK)

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 22 grudnia pod adres redakcji: 41-200
Sosnowiec, ul. 3 Maja 11. 

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

2.12 godz.17.00 Za mek Sie lec ki: wy kład pt. „Św. Ja dwi ga – Pa tron ka Pol ski i Ślą -
ska” – pro wa dze nie Ra fał Bry ła - hi sto ryk
2 – 3.12 Expo Si le sia: TRANSPORTInovation EXPO 2014 – Tar gi In no wa cji dla Trans -
por tu, Lo gi sty ki i In fra struk tu ry
4.12 MDK Ka zi mierz: Dzień Gór ni ka
5.12 godz. 10.00 Klub im. Ja na Kie pu ry, ul. Bę dziń ska 6: Mi ko łaj z Klu bem Kie -
pu ry, spo tka nie ze Św. Mi ko ła jem oraz baj ka „Nie koń czą ca się opo wieść”
5.12 godz. 17.00 Miej ski Klub Macz ki: Im pre za Mi ko łaj ko wa
5.12 godz. 18.00 Bi blio te ka Głów na, ul. Ze ga dło wi cza 2: Spo tka nie au tor skie ze
Sła wo mi rem Ma tu szem
5.12 godz. 18.00 Za mek Sie lec ki: Wer ni saż wy sta wy: XVII So sno wiec kie Spo tka -
nia Ar ty stycz ne, Ple ner Pla stycz ny pt. „Bez kres”
5-7.12 Expo Si le sia: Sport Outlet 2014- kier masz wy prze da żo wy, Fe sti wal Cza su
Wol ne go 2014
6.12 godz. 16.00 Za mek Sie lec ki: Jaś i Fa so lo we Drze wo – Te atr dla dzie ci zre ali -
zo wa ny przez Art. Re Stu dio Ma łych Form Te atral nych
6.12 godz. 18.00 Te atr Za głę bia: Ka ba ret Hra bi
8.12 MDK Ka zi mierz: De ko ra cje świą tecz no – no wo rocz ne – warsz ta ty dla dzie ci
i mło dzie ży
8.12 godz. 18.00 Bi blio te ka Głów na, ul. Ko ściel na 11: Dys ku syj ny Klub Książ -
ki – spo tka nie mi ło śni ków li te ra tu ry i dys ku sji
12-14.12 Expo Si le sia: EXPO Go łę bie 2014- Mię dzy na ro do we Tar gi Go łę bi Pocz -
to wych
13.12 MDK Ka zi mierz: X Otwar ty Tur niej w Sza chach Ak tyw nych
13.12 godz. 11.00 CIM (Pa tel nia), ul. War szaw ska 3/20: Świat na Pa tel ni – Spo -
tka nie po dróż ni ków
13.12 godz. 18.00 Sa la Kon cer to wa, ul. Wa wel 2: Val ses De Vien ne (wal ce wie deń -
skie) – Bu da pest Strauss Or che stra & Bal let
15-20.12 Plac Stu le cia: Jar mark Świą tecz ny
16.12 godz. 17.00 Za mek Sie lec ki: wykład „Na po cząt ku by ła idea…” cz. II – roz -
wa ża nia o ar chi tek tu rze
17.12 godz. 10.00 Ener ge tycz ne Cen trum Kul tur, ul. Bę dziń ska 65: Ma ła Aka de -
mia Jaz zu Blu ea & Go spel. Jak ro dzi ła się mu zy ka roz ryw ko wa Be ata Bed narz - wo -
ka list ka
19.12 godz. 17.30 Miej ski Klub „Macz ki”: Kon cert Ka ba re to wy
20.12 godz. 16.30 Klub im. Ja na Kie pu ry, ul. Bę dziń ska 6: Ali cja w Kra inie Cza -
rów – po kaz mu zycz no –ta necz ny Flo ore ski
31.12 godz. 18.00- 21.00 Te atr Za głę bia: Wie czór Syl we stro wy
31.12 Sylwester przed Urzędem Miejskim

Naj ory gi nal niej sza hi sto ria Pol ski.
Pol ska – ser ce Eu ro py – to nie tyl ko jej geo -
gra ficz ny śro dek. To miej sce, w któ rym puls
eu ro pej skiej cy wi li za cji jest naj le piej wy czu -
wal ny i na da je rytm prze mia nom na ca łym
kon ty nen cie. 

Hi sto rię Pol ski za zwy czaj po zna je my we -
dług utar te go sche ma tu: śre dnio wie cze, no -
wo żyt ność, za bo ry i po wsta nia, od zy ska nie

nie pod le gło ści i wiek dwu dzie sty. Nor man
Da vies nie mu si jed nak prze strze gać sche ma -
tów. „Ser ce Eu ro py” to je go oso bi sta po dróż
przez pol ską hi sto rię. Bry tyj ski hi sto ryk pro -
wa dzi nas od cza sów naj now szych do epok
naj bar dziej od le głych. Dzię ki te mu za bie go -
wi, au tor roz po ście ra przed czy tel ni kiem nie -
zwy kłą pa no ra mę hi sto rycz nych i kul tu ro -
wych sił kształ tu ją cych na szą te raź niej szość. 

Norman Davies
„Serce Europy” (Wyd. ZNAK)
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ho ro skop

strzelec (22.11. – 20.12.) – Jeżeli
planujesz zmienić pracę, to jest to
z pewnością odpowiedni moment.
Przy odrobinie chęci jest szansa, że
od Nowego Roku wreszcie zaczniesz
się spełniać zawodowo. Aura sprzyja
także samotnym strzelcom. Nie
warto jednak czekać na czyjeś ruchy
i samemu należy przejąć inicjatywę. 
kozioroŻec (21.12. – 20.01.) – To
ostatni moment na sprecyzowanie
swoich planów sylwestrowych. Nie
daj się dłużej prosić i zabierz
ukochaną na romantyczny wyjazd
w góry. Dzięki temu poprawią się
wasze relacje, które ostatnio uległy
pogorszeniu. 
Wodnik (21.01. – 20.02.) – Chodź
Święta coraz bliżej, ty wciąż nie masz
na nie nastroju. Może dopaść cię
również przeziębienie, dlatego
szczególnie zadbaj o swoje zdrowie.
Grudzień sprzyja za to twoim
finansom. Szef szykuje świąteczną
premię, a być może myśli nawet
o twoim awansie w pierwszym
kwartale Nowego Roku. 
ryby (21.02. – 20.03.) – Samotne
ryby zainteresują się swoimi
współpracownikami. Wigilia firmowa
z pewnością będzie dobrą okazją
na poznanie się bliżej. Być może jest
także szansa na spędzenie
wspólnego Sylwestra? 
baran (21.03. – 19.04.) – Chodź
zima nie sprzyja pracy nad kondycją
fizyczną, ty będziesz w doskonałej
formie. Swoje pokłady energii
wykorzystaj przy świątecznych
porządkach. W sprawach miłosnych
nie czekają cię żadne zmiany.
W wigilijny wieczór pamiętaj
o nakryciu dla niespodziewanego
gościa. Być może zawita do ciebie
w tym roku taka osoba. 
byk (20.04. – 20.05.) – Postanowisz
zadbać o swój wygląd. Grudzień nie
sprzyja jednak dietom. Przełóż te
plany na następny miesiąc, a niech
wymarzona od dawna sylwetka
będzie twoim noworocznym
postanowieniem. Miesiąc sprzyja
randkom oraz poznawaniu nowych
ludzi. 
bliŹnięta (21.05. – 21.06.) – Szef
wreszcie doceni, jak dużo ostatnio
pracowałeś. Czeka cię znaczna
podwyżka. Dzięki temu w pracy
nagle powiększy się grono twoich
znajomych. Uważaj jednak na nowe
znajomości, gdyż ktoś może chcieć
cię wykorzystać, do spełniania
własnych celów.
rak (22.06. – 22.07.) – Święta
postanowisz spędzić w gronie
rodzinnym, a w Sylwestra wybierzesz
się z przyjaciółmi w góry. Wreszcie
będziesz miał okazję spełnić swoje
marzenie i nauczysz się jeździć
na nartach. Jest duża szansa, że
na stoku spotkasz nową miłość. Nie
nastawiaj się jednak na dłuższą
znajomość. 
leW (23.07. – 22.08.) – Czeka cię
pracowity miesiąc. Nie odkładaj
jednak nic na później, bo nigdy nie
pozbędziesz się natłoku pracy. Pora
wyjść do ludzi. Świetną okazją
będzie wieczór sylwestrowy
w klubie. Poznasz wielu ciekawych
ludzi. 
Waga (23.09. – 22.10.) – Koniec
z lenistwem. Świąteczne porządki to
świetny moment na wyczyszczenie
szafy z niepotrzebnych rzeczy.
Do końca roku postaraj się także
uporządkować wszystkie swoje
sprawy finansowe. Samotne wagi
w sylwestrową noc mają szansę
poznać wielką miłość. Dopiero teraz
zdasz sobie sprawę, że ktoś kogo
znasz od lat, jest dla ciebie idealną
bratnią duszą. 
skorpion (23.10. – 21.11.) –
Słuchaj intuicji i daj się ponieść
sprzyjającym okolicznościom,
a z Nowym Rokiem rozpoczniesz
nową miłosną przygodą. Uwierz
w swoje siły, a będzie ci łatwiej
zrealizować twoje plany. Postaraj się
jeszcze w tym roku zrobić badania
kontrolne. Nie warto zwlekać, bo być
może wczesna diagnoza uratuje cię
przed większymi problemami
zdrowotnymi. red

KINOreklama

TEATR - Grudzień  2014

02 Wt godz. 10:00 Pla stu sio wy pa mięt nik/Ma ria Kow nac ka
(Go ścin nie Te atr No wy z Za brza)
03 Śr godz. 09:00 i 11:30 Pla stu sio wy pa mięt nik/Ma ria
Kow nac ka 
(Go ścin nie Te atr No wy z Za brza)
04 Czw godz. 09.00 i 11:00 Kró lew na Śnież ka / wg. ba śni
bra ci Grimm
05 Pt godz. 09: 00 i 11:00 Szew czyk Dra tew ka/Ma ria Kow -
nac ka
06 Sb godz. 18:00 Ka ba ret HRABI
07 Nd godz. 11:00 Kró lew na Śnież ka / wg. ba śni bra ci
Grimm/ MIKOŁAJKI W TEATRZE
godz. 18:00 Sztu ka ko cha nia/Zbi gniew Ksią żek

09 Wt godz. 10:00 Ania z Zie lo ne go Wzgó rza/Lu cy Maud
Mont go me ry
10 Śr godz. 09:00 Ania z Zie lo ne go Wzgó rza/Lu cy Maud
Mont go me ry
11 Czw godz. 10:00 Ali cja w Kra inie Cza rów/Le wis Car roll
godz. 19:00 Praw da/Flo rian Zel ler 
12 Pt godz. 19:00 Wij. Ukra iń ski hor ror / M. Go gol, Ł. Kos
13 Sb godz. 18:00 Ko rze niec/ Z. Bia łas, T. Śpie wak
14 Nd godz. 18:00 Pry wat na kli ni ka/ J. Chap man, D. Fre -
ema
16 Wt godz. 12: 00 Za ćmie nie/ A. Cze chow, I. Gorz kow ski
20 Sb godz. 18:00 Czer wo ne Za głę bie /Ja ro sław Ja ku bow ski
21 Nd godz. 18:00 Eu ge niusz Bo do – Czy mnie ktoś wo ła?
31 Śr godz. 18:00 i 21:00 Wie czór Syl we stro wy

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

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

dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
•1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”
w dniu 12.12.2014r. (piątek), godz. 19.00

•1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone Zagłębie”
w dniu 20.12.2014r. (sobota), godz. 18.00

•1 podwójne zaproszenie na spektakl „Eugeniusz Bodo – Czy
mnie ktoś woła?” w dniu 21.12.2014r. (niedziela), godz. 18.00

Re mi giusz Brzyk zdo był Laur Kon ra da,
głów ną na gro dę XVI Ogól no pol skie go Fe -
sti wa lu Sztu ki Re ży ser skiej „In ter pre ta cje”
w Ka to wi cach. Zdo był ją za re ży se rię spek -
ta klu „Koń, ko bie ta i ka na rek” To ma sza
Śpie wa ka. Spek takl zre ali zo wał w Te atrze
Za głę bia.

O tym, kto zdo bę dzie Laur Kon ra da,
de cy du je pię cio oso bo we ju ry. Je go
człon ko wie wrę cza ją re ży se ro wi, któ re go
spek takl oce nia ją naj wy żej, sa kiew ki
z 10 tys. zł. Zwy cię ża ten, któ ry otrzy ma

naj wię cej sa kie wek. Re mi giusz Brzyk
otrzy mał sa kiew ki od ak tor ki te atral nej
i fil mo wej Te re sy Bu dzisz -Krzy ża now -
skiej, pro fe so ra, ba da cza i kry ty ka te -
atral ne go Okta via na Sa iu oraz po ety, pro -
za ika, tłu ma cza i fe lie to ni sty Igna ce go
Kar po wi cza. Te go rocz ny kon kurs od był
się po raz pierw szy w zmie nio nej for mu -
le. Zre zy gno wa no z ogra ni cze nia wie ko -
we go re ży se rów, a do tych cza so wi zdo -
byw cy Lau ru mo gli wziąć udział w kon -
kur sie po raz ko lej ny. red

Wy sta wę pt. „Mar ka So sno wiec”
przy go to wu je Mu zeum w So -
snow cu. Jej ce lem jest uka za nie
dzie dzic twa prze my sło we go
i rze mieśl ni cze go mia sta. Na eks -
po zy cji znaj dą się przed mio ty
wy pro du ko wa ne przez za kła dy
dzia ła ją ce na prze strze -
ni XIX i XX wie ku. Za pre zen to -
wa ne zo sta ną tak że za kła dy zaj -
mu ją ce się han dlem i usłu ga mi
na te re nie So snow ca. 

Pra cow ni cy Mu zeum pro szą
miesz kań ców o po moc w ze bra -
niu ma te ria łów, któ re wzbo ga cą
eks po zy cję. Po szu ki wa ne są
przed mio ty sy gno wa ne na zwą
przed się biorstw, na zwi skiem
wła ści cie la lub na zwą miej sco -
wo ści oraz fo to gra fie przed się -
biorstw, pra cow ni ków, do ku men -
ty, re kla my itp.

Wśród przed się biorstw, któ re
bę dą pre zen to wa ne, znaj du ją się

m. in.: Za kła dy Dzie wiar skie
„Wan da”, Przę dzal nia Cze san -
ko wa He in ri cha Die tla, Fa bry ka
Ar ma tur i Od lew nia Brą zów
Fos fo ro wych St. Krau pe, Fa bry -
ka Ga lan te rii Me ta lo wej Gold -
berg i Ku cyń ski (pu der nicz ki,
pa pie ro śni ce, od zna ki, że to ny),
Fa bry ka Ha ce li „Pod ko wa”, Fa -
bry ka Opa ko wań Bla sza nych
„De co rum” (łyż ki, la tar ki, za -
baw ki dzie cię ce, opa ko wa nia

bla sza ne dla Mo no po lu Spi ry tu -
so we go, Ty to nio we go i prze my -
słu far ma ceu tycz ne go), Fa bry ka
Poń czoch: „So sno wi czan ka”,
„Sta ra So sno wi czan ka”, „Stel la
So sno wiec ka” oraz „Ame ry -
kan ka”, Fa bry ka Wy ro bów
Szkla nych „B. Schlo es sing i M.
Mej tlis”, „Pring she im i Szle -
zyn ger”, Fa bry ka Środ ków
Opa trun ko wych „Chi rur gia” Dr
Block i SKA, Fa bry ka Wód Mi -
ne ral nych „Wir”, Ma ga zyn
Mód M. Ga lew skiej (wła sna
pro duk cja su kien, gor se tów, rę -
ka wi czek, pa ra so lek, ka pe lu szy,
wo alek), Fa bry ka „Świa to wid”
(na czy nia alu mi nio we), Fa bry -
ka Me je ra Wajsz to ka (sło dy -
cze), Pra cow nia „Do ro ta” (ka -
pe lu sze dam skie), Elek trycz -
na Wy twór nia Kla tek „Ko li ber”
(klat ki dla pta ków, wy ro by dru -
cia ne dla go spo darstw do mo -

wych), Fa bry ka ża ró wek i re -
klam neo no wych „Pa wil” J.
Paw li kow skie go, fa bry ki wy ro -
bów pa pier ni czych „K. G. Di -
trich”, „Lam precht” i wie le in -
nych.

Za pre zen to wa ne na wy sta wie
przed mio ty zo sta ną opi sa ne ze
wska za niem, czy ją sta no wią wła -
sność i zwró co ne po za koń cze niu
eks po zy cji. Wy sta wa czyn na bę -
dzie w Mu zeum w So snow cu
w ter mi nie od ma ja do lip ca 2015
ro ku.

Wszy scy, któ rzy mo gli by
wspo móc to przed się wzię cie
i przy czy nić się w ten spo sób
do po pu la ry za cji dzie jów na sze -
go mia sta, są pro sze ni o kon takt
z Dzia łem Hi sto rii i Kul tu ry Mia -
sta Mu zeum w So snow cu: pod nr
tel. (032) 363 45 17 lub moż -
na na pi sać e -ma il: hi sto ria@mu -
zeum.org.pl. SK

Laur Konrada dla Remigiusza Brzyka

Poszukiwane papierośnice, gorsety i kapelusze

Re per tu ar ki na he lios so sno wiec

08.12.– 11.12.2014

kino kobiet: 
„ZA JAKIE GRZECHY, DOBRY BOŻE?” 
WYŁĄCZNIE W CZWARTEK 
komedia, od 15 lat, 120 min. NAPISY GODZ. 18.30

pRemieRy: 
„UWOLNIĆ MIKOŁAJA!” 10.00, 14.15, 18.30. 
komedia, b/o, Wielka Brytania/USA, 102 min. DUBBING

Filmy tygodnia:
„SZEFOWIE WROGOWIE 2” 16.00, 20.45. komedia, od 15
lat, 108 min. NAPISY
„KLĄTWA JESABELLE” 19.30, 21.30.  horror, od 15 lat, 90
min. NAPISY
„IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS. CZ. 1”
11.00, 16.30, 20.15**, 21.30***.
science-fiction/przygodowy, od 12 lat, 125 min. NAPISY
** Z WYJĄTKIEM CZWARTKU
*** WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
„GŁUPI I GŁUPSZY BARDZIEJ” 13.30.

komedia, od 15 lat, USA, 110 min. NAPISY
„DZIEŃ DOBRY, KOCHAM CIĘ!” 19.00. komedia
romantyczna, od 15 lat, Polska, 93 min. 
„BOGOWIE” 21.15. dramat/biograficzny, od 15 lat,
Polska, 110 min.

Filmy dla dzieci:
„SIEDMIU KRASNOLUDKÓW RATUJE ŚPIĄCĄ
KRÓLEWNĘ 2D” 10.00*, 11.00, 12.15. 
animacja, b/o, Niemcy, 90 min. DUBBING 
* WYŁĄCZNIE W ŚRODĘ I W CZWARTEK
„WIELKA SZÓSTKA 2D”  12.00, 14.30, 17.00. 
komedia/animacja/familijny, b/o, 108 min. DUBBING
„WIELKA SZÓSTKA 3D” 10.30*, 13.00, 15.30, 18.00**.
komedia/animacja/familijny, b/o, 108 min. DUBBING
* WYŁĄCZNIE W ŚRODĘ I W CZWARTEK
** Z WYJĄTKIEM CZWARTKU
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ: – „WIELKA SZÓSTKA 3D”

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