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Zapraszamy na Jarmark Świąteczny

Święta, Święta, idą Święta!
arc UM w Sosnowcu

Hanna Michta, Krzysztof Polaczkiewicz

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły i magiczny
czas. To spotkania z rodziną przy wspólnym wigilijnym stole, na którym nie może zabraknąć opłatka
i 12 potraw. Jest składanie sobie życzeń, obdarowywanie się prezentami, choinka i wspólne śpiewanie
kolęd, a o północy pasterka. W naszej pamięci odżywają wspomnienia pełne ciepła, emanujące atmosferą radości i miłości. To właśnie dzięki niezwykłym
atrybutom wigilijnym, okres świąt obdarzony jest jedynym i niepowtarzalnym klimatem. Prezenty przynoszone zgodnie z tradycją przez świętego Mikołaja rokrocznie wywołują uśmiechy na buziach dzieci
i dorosłych. Czekamy na ten moment cały rok. Bo
któż nie lubi prezentów? A świąteczna atmosfera panująca dookoła nas sprawia, iż jesteśmy bardziej
otwarci i życzliwi dla innych.
Święta Bożego Narodzenia to przystrojony tradycyjnym, białym obrusem i siankiem stół, zastawiony świątecznymi potrawami. A wśród nich karp, makówki – deser wigilijny stworzony zgodnie z nazwą,
głównie z maku, mleka, masła i rodzynek, zupa
grzybowa, tradycyjny, polski czerwony barszczyk
z uszkami, pyszne pierogi z grzybami, twardy, ciemnobrązowy, słodki piernik oraz pyszny, domowej roboty kompot z suszonych owoców. Oczywiście, każdy z nas ma swoje dania, które przygotowuje na tą
specjalną okazję.
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Na świątecznym jarmarku nie zabraknie pierników, miodów, ozdób, stroików
i najważniejszej postaci, czyli św. Mikołaja.
Niewątpliwie święta to czas, kiedy każdy może
zatrzymać się na chwilę. Pozwólmy sobie więc
na chwilę refleksji w tym wyjątkowym czasie. Niech
te święta będą dla nas osłodą i radością w ciemne,
pochmurne dni.
Niech małym wstępem do nadchodzących świąt
będzie „Jarmark Świąteczny”, który odbędzie się
w dniach od 15 do 20 grudnia przy ulicy Warszawreklama

skiej, w centrum miasta. Na jarmark zapraszają:
Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Miejski Klub
„Maczki”. – Będzie kolorowo, świątecznie i gwarnie, bo swój udział zapowiedziało ponad 20 wystawców. Na straganach tradycyjnie już będzie można kupić przedmioty i produkty związane ze świętami Bożego Narodzenia. Jak zapewniają organizatorzy, nie
zabraknie pierników, miodów, świątecznych stroików,
reklama

a także wielu pomysłów na nietuzinkowe prezenty:
ceramicznych aniołów, figurek z masy solnej, biżuterii, drewnianej rzeźby, zabawek ludowych, wełnianych szali, bożonarodzeniowych kartek, bombek
oraz szydełkowych serwet i tradycyjnych zabawek.
Na zimową aurę zmarzniętym kupującym proponujemy gorącą aromatyczną kawę i chrupiące orzeszki – podkreśla Agnieszka Kozińska, dyrektorka
Miejskiego Klubu „Maczki”.
Działalność handlowa i gastronomiczna w trakcie
Jarmarku Świątecznego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-17.00,
w sobotę od 9.00 do 13.00. Ponadto przez cały tydzień na jarmarku będzie można spotkać Mikołaja
rozdającego słodycze i sianko na wigilijny stół. Organizatorzy zapraszają także od poniedziałku
do piątku w godzinach pomiędzy 15.30 a 17.00
na warsztaty dla dzieci. Najmłodsi będą wspólnie
wykonywać ozdoby choinkowe i bożonarodzeniowe
dekoracje. Wszystkie warsztatowe propozycje, ze
względu na zimową porę roku, będą proste i szybkie
do wykonania.

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

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

Wczoraj prezydent, dziś radny
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Prezydent Kazimierz Górski
po 12 latach na stanowisku prezydenta Sosnowca, a wcześniej
wiceprezydenta, oddał ster miastem w ręce Arkadiusza Chęcińskiego. Za wieloletnią pracę podziękował nie tylko swoim najbliższym współpracownikom
i urzędnikom, ale i dziennikarzom. Podczas spotkania, które
odbyło się 4 grudnia, zdradził, co
teraz zamierza zrobić i czy porzuci samorząd na rzecz „wielkiej”
polityki. – Będę pracował tak samo mocno jak do tej pory. Do dzisiaj wyglądało to mniej więcej tak:
od 30 lat po dwanaście godzin.
Praktycznie od studiów pracowałem w takim wymiarze pracy. To
jest miasto bardzo ciężkie, ponieważ mamy o wiele więcej problemów niż w tak zwanych miastach
bogatych. Jesteśmy już miastem
majętnym, z dużą liczbą bogatych spółek, ale jeszcze miastem
na dorobku – stwierdził Górski.
Dotychczasowy prezydent zamierza pełnić funkcję radnego. I pracy na razie nie szuka. – Nie rozglądam się – stwierdził krótko. – Poświęcę się pracy

radnego, niezależnie od roli, jaką
przyjdzie mi pełnić, radnego koalicyjnego czy opozycyjnego, jak
również działalności politycznej – zapowiedział.
Były prezydent podsumował
także najważniejsze sukcesy

80 lat za nimi
jubileuszowa wystawa zakładu ubezpieczeń
społecznych. wystawa będzie
pRezentowana w dniach od 1 do 10 gRudnia 2014 R.
w wydziale nauk o ziemi w sosnowcu.
Na mocy rozporządzenia prezydenta Ignacego Mościckiego z 24 października 1934 r. powstał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na 2014
r. przypada więc 80. lat jego istnienia.
Wystawę przygotowano w oparciu o liczne eksponaty – w tym wiele unikatowych – obrazujące, w jakich warunkach kształtował się system ubezpieczeń społecznych, jakie wydarzenia miały na niego wpływ,
jaką rolę odegrali pracownicy ZUS podczas II wojny światowej. Obrazuje ona także znaczenie postępu technicznego dla funkcjonowania
instytucji oraz kolejne etapy jej rozwoju. Dzieje ZUS są nierozerwalnie związane z przemianami społeczno-gospodarczymi w Polsce.
Obrazują to zdjęcia, plakaty, cytaty z prasy, publikacje naukowe,
dokumenty oraz osobiste wspomnienia pracowników. red
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zaprojektowany i zrealizowany
program rewitalizacji dzielnic poprzemysłowych na terenie Zagłębia i Śląska. Unijne pieniądze nie
mogą się rozejść na pomnikowe
inwestycje, tylko muszą zmienić
oblicze tych zdegradowanych
dzielnic – dodał.
Kampania wyborcza już się
zakończyła. Czy prezydent Górski
mógł ją wygrać? – Tę kampanię
można było wygrać, ale nie
wszystkie rzeczy można robić, aby
wygrywać kampanię. Ja pewnych
rzeczy nie robię. Z pewnymi koalicjami musiałem się wstrzymać,
bo nie wolno wygrywać za wszelką ceną. Byłem świadomy, że mogę ponieść porażkę – skomentował
prezydent. Czy klub SLD stanie
się opozycją dla PO? Prezydent
nie wyklucza i takiej możliwości. – Zwycięzcy mają dwie opcje.
Albo będą rozmawiać z doświadczonymi samorządowcami i z nimi współpracować, albo będą
chcieli nas mieć w opozycji. My
wyciągnęliśmy rękę, ale nie wiemy, czy ta ręka nie zostanie odrzucona – podsumował prezydent
Górski.
Nie planuje także dalszej przyszłości. – Na razie cieszę się, że

została ze mnie zdjęta ta odpowiedzialność, że całe miasto ma się
na swoich barkach. To bardzo duża ulga. Im większe miasto, tym
większe ryzyko i większa odpowiedzialność – stwierdził.
Na razie Kazimierz Górski zamierza po prostu odpocząć i odrobić… zaległości towarzyskie.
– Nikt nie powie, że jest szczęśliwy, jak przegrywa wybory, ale
to są naprawdę ambiwalentne
uczucia. Trzeba mieć świadomość, że człowiek nie może się
wszystkim podobać i się nie znudzić. Jest zmęczenie materiału
i stwierdzenie, że może lepsze pomysły będzie miał następca.
A wyborcy chcą się przekonać,
czy mieli rację – powiedział.
Czy zamierza porzucić samorząd na rzecz mandatu poselskiego? – Polityk nigdy nie mówi nigdy. Ja jestem bardziej samorządowcem i w tej sytuacji, w jakiej
się znajdujemy, należy się zastanowić głęboko, czy tu nie będzie pola do pracy, szczególnie w tak
trudnym regionie jak Zagłębie.
Uważam, że następny rok będzie
dla nas bardzo trudny. A ja mówię
jak Clinton: Gospodarka, głupcze! – podsumował.

Dominika Kontny z zespołem Sąstąd z laurem AL LEGRO

6 tys. złotych oraz pamiątkowa statuetka w rękach zwyciężczyni
Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN
odbył się 7 grudnia w Sali Koncer towej
przy Zespole Szkół Muzycznych.
Decyzją jury, w składzie: Adam Makowicz, Agnieszka Chrzanowska, Ewa Zug
oraz Jacek Bończyk główną nagrodę w konkursie przyznano Dominice Kontny z zespołem Sąstąd. Zwyciężczyni za aranżację
utworu „Autobus Czerwony” otrzymała czek
w wysokości 6 tysięcy złotych oraz pamiątkową statuetkę Grand Prix.
Wczorajszy finał konkursu przyciągnął
do Sali Koncertowej ogromną publiczność.
Niemal przez trzy godziny można było słuchać największych przebojów Władysława
Szpilmana. Najważniejszym punktem wieczoru był jednak występ ośmiorga finalistów, którzy walczyli o główną wygraną.
Wśród aranżacji i inter pretacji nie zabrakło dobrze znanych utworów sosnowiczanina: „Deszcz”, Tych lat nie odda nikt”,
„Do wi dze nia Teddy”, czy „Nie wie rzę
piosence”.
Jury w swoim werdykcie podkreśliło wysoki poziom uczestników. – Już w trakcie publicznych przesłuchań mieliśmy problem
z wyłonieniem finałowej grupy, ponieważ
konkursowicze wysoko podnieśli poprzeczkę – stwierdziła jurorka Agnieszka Chrzanowska. – Nasz werdykt jest składową przesłuchań i finału. Mamy nadzieję, że tę grupę
młodych artystów usłyszycie państwo jeszcze nieraz, a ten wieczór zapadnie w pamięreklama

arc Biuro AL LEGRO

„Rzeczpospolita ubezpieczonych. 80 lat
zus 1934 – 2014”. pod taką nazwą odbywa się

ostatnich lat samorządu. – Jesteśmy miastem akademickim. Wybudowaliśmy wspólnie z uczelniami trzy kampusy akademickie. Jesteśmy także miastem,
które mocno zainwestowało
w obiekty kultury. Klub im. Ja-

na Kiepury, Sala Koncertowa
przy Zespole Szkół Muzycznych
czy nowo budowany obiekt kina „Muza” daje tak szerokie
możliwości w kulturze, których
to miasto nigdy nie miało – podkreślił prezydent. Wskazał także,
że do Sosnowca ściągnięto 193
podmioty z kapitałem zagranicznych, a funkcjonują 23 tysiące
podmioty z kapitałem prywatnym. – Nie kłamałem i mówię
prawdę: nie ma żadnej spółki
Skarbu Państwa w Sosnowcu.
Wszystko jest w rękach samorządowców, mieszkańców i inwestorów zewnętrznych – ocenił.
Prezydent podkreślił również,
że zmieniła się świadomość postrzegania Sosnowca. – Nie jesteśmy miastem przykutym do górnictwa i przemysłu ciężkiego.
Mamy bardzo mądre, mobilne
społeczeństwo i na dodatek, bardzo dobrze wykształcone. Problem polega na tym, że nigdy nie
mieliśmy wsparcia z centrali.
Czekamy od dziesięciu lat
na przebudowę układu dróg. Liczę na to, że uda się wreszcie
uzyskać przychylność, by inwestycje drogowe zrealizować.
Uważam także, że musi zostać

Laureaci konkursu odebrali nagrody.
ci jako dowód na to, że Sosnowiec łączy muzyką naszych uczestników – dodała Chrzanowska.
Grand Prix, pa miąt kowa sta tuet ka
oraz 6 tys. zł trafiły do Dominiki Kontny-Są stąd, któ ra za aranżowa ła „Au tobus
czerwony”.
Pierwsze miejsce, premiowane 2 tys. zł,
zajęła Małgorzata Nakonieczna z utworem
„Nie wierzę”
Drugimi miejscami wraz z gratyfikacją
w wysokości po 1,5 tys. zł podzielili się Agata Jastrzębska (z utworem „To przypadek”)
oraz Łukasz Wicher wraz z Grzegorzem
Szykulskim („Skończona gra”).
Trzecie miejsca, premiowane po 500 zł,
otrzymały Joanna Świniarska za piosenkę
„Do widzenia Teddy” oraz Agata Zakrzewska za utwór „Deszcz”.
Wyróżnienie trafiło do Joanny Możdżan
za „Elegię”.

Z kolei utwór „Tych lat nie odda nikt” został uznany za najbardziej jazzowy, dzięki
czemu 4 tys. zł, ufundowane przez Bank Zachodni WBK, powędrowało do Anny Mikoś.
Finał uświetnił recital fortepianowy jurora Adama Makowicza, który jazzowo improwizował wybrane utwory muzyki klasycznej,
m. in. Fryderyka Chopina i George'a Gershwina. Goście mogli wysłuchać także
minirecitalu Kamila Franczaka, ubiegłorocznego laureata konkursu. Galę finałową poprowadzili Paweł Sztompke, dziennikarz muzyczny radiowej Jedynki oraz Jacek Filus,
szef anteny Polskiego Radia Katowice.
Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO
SZPILMAN była gmina Sosnowiec. Organizację Biura Konkursu oraz produkcję i realizację przesłuchań konkursowych i koncertu
galowego zapewniła Agencja Ar tystyczna Gama. red
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RADA MIEJSKA
1. i 2. Sesja Rady Miejskiej

Radni już zaprzysiężeni
Stefan Wojnowski, najstarszy wiekiem radny, zgodnie zprawem itradycją, poprowadził pierwszą sesję Rady Miejskiej nowej kadencji samorządu, podczas której
wybrani radni złożyli ślubowanie. Pozaprzysiężeniu ogłoszono przerwę wobradach domomentu oficjalnego ogłoszenia wyników prezydenckich. Nakolejnej 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).
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

26 z 28 radnych złożyło ślubowanie.
Wśród nowych radnych zabrakło m.in.
Joanny Sekuły, która otrzymała mandat
radnej, ale najprawdopodobniej pozostanie dyrektorem MZZL. Jej miejsce
zajmie Danuta Gojna-Ucińska. Z kolei
mandat po Arkadiuszu Chęcińskim
obejmie Wojciech Kulawiak, a po Mateuszu Rykale – Janusz Kubicki. Ślubowanie złożył także Kazimierz Górski,
dotychczasowy prezydent miasta. Radni podsumowali kampanię i gratulowali
nowemu prezydentowi miasta. Jednomyślnie potwierdzili, że mieszkańcy
opowiedzieli się za zmianami i analizowali wyniki wyborcze, oceniając prowadzoną kampanię.
– Wynik PiS, Platformy Obywatelskiej i Niezależnych wskazuje, że czas
na zmianę. W ramach tych zmian
mieszkańcy wybrali także prezydenta.
Widać tutaj, że różnica pomiędzy urzędującym prezydentem i kandydatem była bardzo duża. Mam nadzieję, że
współpraca ze wszystkim klubami, łącznie z SLD, które oddaje władzę, będzie
przebiegać kulturalnie według demokratycznych procedur – stwierdził Paweł
Wojtusiak, radny „Niezależnych”. –
Mam nadzieję, że będzie to kadencja
współpracy i pod tym znakiem będzie
się ona układała. Liczę na to, że wszyst-

Sesję poprowadził Stefan Wojnowski, a ślubowanie złożył
m.in. Tomasz Bańbuła.
kie siły polityczne będą podążać kursem, który wyznaczyli nam mieszkańcy, a zmiany te będą wypadkową interesów mieszkańców i tego, jak rozłożyło
się poparcie dla wszystkich klubów. Zakładam, że współpraca będzie, ale nie
wiem, jeszcze w jakiej formule. Nie pojawiła się na razie żadna propozycja ze
strony klubu Platfor my Obywatelskiej – dodał.
Oceny wyników wyborów podjął się
także Tomasz Mędrzak, radny klubu PiS.

– Czuję pewien niedosyt, jeśli chodzi
o wynik wyborów, choć jest on dla nas
lepszy niż cztery lata temu. Aczkolwiek
liczyłem na to, że będzie jeszcze lepszy. Będziemy jednak pracować w tym
pięcioosobowym składzie i uważam, że
to jest dobry prognostyk na tę kadencję – stwierdził. – Jeśli chodzi o zmianę na stanowisku prezydenta, może nie
jest to sensacja, ale pewnego rodzaju
niespodzianka. Może nie sam wybór
Arkadiusza Chęcińskiego, ale rozmiar

tego zwycięstwa. Nie tyle jest duży
sukces Arkadiusza Chęcińskiego, co olbrzymia odpowiedzialność na nim ciążąca – dodał.
Skoro mieszkańcy opowiedzieli się
za zmianami, to dlaczego w drugiej turze
nie znalazł się Maciej Adamiec? – Myślę,
że wpłynęło na to kilka powodów. Z jednej strony brutalna i brudna kampania,
która przejawiała wieloma anonimami
skierowanymi przeciwko przede wszystkim jednak Adamcowi, z drugiej strony
pewne błędy. Głównym przeciwnikiem
dla Adamca był Górski. Zapomnieli całkowicie o Chęcińskim. Wiele osób zaczyna podkreślać, że znakomitym autorem sukcesu obecnego prezydenta jest
właśnie Adamiec. Podważył on legitymację Górskiego, bardzo mocno nadwyrężył jego wizerunek tą kilkuletnią kampanią, uderzając w prezydenta Górskiego,
a zdyskontował to Chęciński – ocenił Mędrzak.
Podobną opinię wyraził Tomasz Niedziela, radny klubu SLD. – Ten wynik
wyborów nie tyle jest kredytem zaufana dla osoby Arkadiusza Chęcińskiego,
ale efektem kampanii negatywnej prowadzonej przez inny z komitetów. Udało się
wytworzyć chęć do zmiany w Sosnowcu
i Arkadiusz Chęciński jest tego beneficjentem. Gratuluję i mam nadzieję, że
mieszkańcy Sosnowca i Sosnowiec, nie
stracą na tym wyborze – mówi Niedziela.

Jak przegrani radzą sobie z porażką? – Życie to ciąg porażek, osłodzone
tym, że czasami udaje się nam odnieść
jakiś sukces, a porażka wzmacnia i hartuje. Każda porażka wykuwa w człowieku odpowiedni charakter. Jak pokazał Będzin, Dąbrowa Górnicza i Częstochowa, tam też kiedyś przegraliśmy, by
dzisiaj w tych miastach rządzić. Podobnie będzie w Sosnowcu – zapowiedział
radny Niedziela.
Pytanie kluczowe brzmi, z kim klub
Platformy Obywatelskiej zwiąże swoje
losy na kolejne cztery lata i na jakiej
formule oprze to porozumienie?
– Chcielibyśmy stworzyć jak najszerszą koalicję na rzecz odnowy miasta Sosnowca. Zaproszenie wystosujemy
do wszystkich klubów i radnych. Ze
względu na to, że prowadziliśmy czystą
kampanię wyborczą, możemy teraz rozmawiać z każdym – zapewnił Mateusz
Rykała, zastępca prezydenta miasta.
Czy uda się jednak zapomnieć o ostrej
wymianie ciosów i argumentów, które
padały w czasie kampanii wyborczej? – Kampania wyborcza charakteryzuje się tym, że padają różne argumenty,
także niemerytoryczne. Czasem, mówiąc
kolokwialnie, ludziom puszczają nerwy.
Teraz jednak otwieramy nową kartę sosnowieckiego samorządu. Ważne jest to,
co przed nami, a nie to, co za nami – podsumował Mateusz Rykała.
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RADA MIEJSKA

Nowa Rada Miejska będzie reprezentować mieszkańców przez cztery lata
O jeden mandat walczyło ponad 10 kandydatów
To była bardzo wyrównana walka wyborcza, ale zwyciężyła Platfor ma Obywatelska, która wprowadziła do Rady Miejskiej 10
rad nych. SLD bę dzie re pre zen towa ło 7 rad nych, Nie za leż ni
wprowadzili do Rady 6 radnych, a PiS 5 radnych. Najwięcej głosów zdo by ła PO – 16 497 gło sów (27,05 proc.), na stęp ne
SLD – 14 335 gło sów (23,5 proc). Prawo i Sprawie dli wość – 13 020 (21,35 proc.), a Nie za leż ni – 12 486 gło sów
(20,47 proc). Swoich przedstawicieli w Radzie nie będą mieć Nowoczesny Sosnowiec – 4,05 proc. (2474), Nowa Prawica Janusza Kor win-Mikke – 3,43 proc. (2095 głosów) i Komitet Patryka Malary – 0,11 proc. (71 głosów).

W Radzie Miejskiej zabraknie kilku dotychczasowych radnych.
Mandatu nie udało się zdobyć Maciejowi Adamcowi, kandydatowi
Niezależnych na prezydenta, Zbigniewowi Dziewanowskiemu
oraz Jackowi Kazimierczakowi, startującemu z tego samego komitetu.
W klubie Platformy Obywatelskiej nie będzie Adama Będzieszaka, a w SLD zabraknie m.in. Aleksandra Kalańskiego i Macieja Ornowskiego. Mandatów nie objęli Arkadiusz Chęciński, Mateusz Rykała i Joanna Sekuła. Zastąpią ich Danuta Gojna-Ucińska, Wojciech
Kulawiak i Janusz Kubicki.
Najlepszy wynik w mieście uzyskał Wojciech Nitwinko. Otrzymał 1482 głosy. Tuż za nim znaleźli się Arkadiusz Chęciński (1434),

Michał Potoczny (1379), Jacek Dudek (1363), Tomasz Mędrzak
(1348) i Ewa Szota (1325). Ponad tysiąc głosów otrzymali także Halina Sobańska, Tomasz Niedziela, Paweł Wojtusiak i Tadeusz Sokołowski.
Do Rady Miejskiej startowało w sumie 292 kandydatów, czyli
o jedno miejsce w Radzie walczyło ponad 10 osób. Cztery lata temu zwyciężyło SLD, otrzymując 33,91 proc. poparcia wyborców.
PO zdobyła 30,09 proc. głosów, Niezależni 19,33 proc., a PiS 15,36
proc. Zawarcie koalicji lub innej for my porozumienia pomiędzy
klubami, podobnie w jak w poprzedniej kadencji, wydaje się nieuniknione. SK

Wyniki z poszczególnych okręgóW

materiały komitetów wyborczych

OKRęG NR 1: Milowice, Pogoń

WOjciech NiTWiNkO (SLd)

eWA SZOTA (PO)
– 1325 głosów

– 1482 głosy

STefAN WOjNOWSki (PiS)
– 796 głosów

AdAM WOLSki ( Niezależni)
– 588 głosów

WiLheLM Zych (PO)
– 521 głosów

OKRęG NR 2: Śródmieście, Stary Sosnowiec

MichAł POTOcZNy
(PiS) – 1379 głosów

jANuSZ kuBicki (PO)–
460 głosów za MATeuSZA

TOMASZ BAńBułA
(SLd) – 878 głosów

kArOL WiNiArSki
(Niezależni) – 849 głosów

MichAł ZAjąc
(PO) – 826 głosów

dANuTA gOjNAucińSkA – 470 głosów
za jOANNĘ SekułĘ (PO)

rykAłĘ (PO)

kATArZyNA
kidAWA-kAłkA
(Niezależni) – 617 głosów

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

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

TOMASZ MĘdrZAk (PiS)

PAWeł WOjTuSiAk (Niezależni)

kAZiMierZ górSki (SLd)

ANNA SPOrySZkieWicZ (PO)

– 1348 głosów

– 1163 głosy

– 894 głosy

– 339 głosów

OKRęG NR 4: Zagórze, cześć Klimontowa

TAdeuSZ SOkOłOWSki (PiS)
– 1277 głosów

hALiNA SOBAńSkA (SLd)
– 1098 głosów

łukASZ LiTeWkA (SLd)

WieSłAW SuWALSki (PO)

WANdA OLkO (PO)

kAMiL WNuk (Niezależni)

– 941 głosów

– 855 głosów

– 598 głosów

– 492 głosy

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

jAcek dudek (PiS)

TOMASZ NiedZieLA (SLd)

jAN BOSAk (PO)

– 1363 głosy

– 1125 głosów

– 840 głosów
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grZegOrZ PiSALSki
(Niezależni) – 793 głosy

ZygMuNT WiTkOWSki (SLd)
– 460 głosów
grudzień 2014 nr 11

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

Obudźmy miasto z uśpienia
Rozmowa z ARKADiuSZEM ChęCińSKiM, prezydentem miasta
Uroczyste ślubowanie na prezydenta miasta
już za Panem. Jakie pierwsze decyzje Pan
podjął?
Powołałem pierwszego zastępcę, którym
został Mateusz Rykała. Druga decyzja będzie dotyczyć organizacji Sylwestra.
Chcielibyśmy, żeby to była prawdziwa zabawa sylwestrowa w dobrych warunkach,
może jeszcze nie na miarę dwustutysięcznego miasta, bo zostało już zbyt mało czasu, ale zamierzamy zorganizować imprezę
przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu.

Czy zdradzi Pan, kto w dalszej kolejności
obejmie stanowisko zastępcy prezydenta?
Na giełdzie pojawia się coraz więcej
nazwisk. Kogo Pan szuka na to
stanowisko?
Ekspertów. Prawdziwych samorządowców, profesjonalistów, którzy mają szeroką wiedzę z danej dziedziny. W głowie
mam już kilka nazwisk. Giełda z nazwiskami działa, to zdrowa konkurencja, może nawet uzyskam konkretną podpowiedź,
kogo powołać…

Czyli zupełnie nowa koncepcja…
Sprawdzaliśmy prognozę pogody i wstępnie okazuje się, że zimy nie będzie. Robienie Sylwestra na Górce Środulskiej,
kiedy nie ma śniegu, w miejscu, gdzie ludzie grzezną w błocie, jest bez sensu.

Czy w ciągu czterech lat zamierza Pan
zrealizować jakąś sztandarową inwestycję?
Mówi się o budowie stadionu, hali sportowej
czy też kompleksowej modernizacji ulicy
Modrzejowskiej…
Najgorszą rzeczą jest mówienie o inwestycjach sztandarowych czy najważniejszych, bo to jest, z mojego punktu
widzenia, lekceważenie części mieszkańców. Jeśli mówimy o inwestycji,
która będzie na Juliuszu czy Kazimierzu, to można od razu zapytać, dlaczego nie na Niwce czy w Milowicach?
Każda inwestycja, która będzie realizowana, niezależnie, czy będzie to inicjatywa miejska czy prywatna, jest ważna i żadnej nie można lekceważyć.
W pierwszej kolejności będziemy kontynuować modernizację układu drogowego, budowę skrzyżowań i rond. Zamierzamy ściągać inwestorów, zająć
się termomodernizacją poszczególnych
osiedli i rewitalizacją terenów po wygaszanej kopalni „Kazimierz Juliusz”.
Budowa stadionu? O ile mieszkańcy
tego będą chcieli. Tak poważne inwestycje powinny być szeroko konsultowane z mieszkańcami. Ich zdanie jest
najważniejsze.
Będziemy unikali typowo pomnikowych inwestycji. Wybudować nie jest
trudno, znacznie trudniejsze jest to, by
znaleźć środki na utrzymanie tych obiektów. Oczywiście, jeśli przyjdzie prywatny
inwestor z konkretną propozycją, który będzie prosił jedynie o wsparcie miasta
w uruchomieniu inwestycji, to jesteśmy
do dyspozycji.
Dziś jednak musimy zadbać w pierwszej kolejności o to, by mieszkańcy mieli
dobre drogi, chodniki, place zabaw i…
kanalizację. Ważne jest to, by w XXI wieku, mieszkańcy żyli na miarę tego wieku,
a nie wieku XIX.

Pojawiły się informacje, że klub PO zawarł ciche porozumienie z klubem PiS…
Dlaczego? Przecież więcej stanowisk
w Radzie Miejskiej otrzymali radni klubów SLD i Niezależni niż radni klubu 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?
Oczywiście, można mówić o porozumieniu z PiS-em. Jednak równie dobrze
chciałbym, żeby media plotkowały o porozumieniu z Niezależnymi i SLD. W ciągu kilku dni po ogłoszeniu wyników
pierwszej tury wyborów wystąpiłem
do wszystkich radnych z listem otwartym,
prosząc o poparcie przed drugą turą wyborów i informując, że mam zamiar
współpracować ponad podziałami partyjnymi z każdym radnym, jeśli tylko zamierza pracować na rzecz Sosnowca. Jeżeli
radni tę chęć współpracy odrzucą, to tak
naprawdę oznacza, że nie zależy im na naszym mieście. Jestem otwarty na współpracę i próbuję zrealizować nową koncepcję współrządzenia miastem, stąd radni
wszystkich klubów, zostali powołani
na kluczowe stanowiska w Radzie. Największym naszym problemem jest to, że
olbrzymi potencjał miasta jest uśpiony.
Chcemy go obudzić i myślę, że każdy radny, niezależnie, z jakiego ugrupowania się
wywodzi, chce tego samego. Zobaczymy,
co przyniesie przyszłość.
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arc UM w Sosnowcu

i Będzina. Byłaby to nasza wspólna inwestycja. Dobra współpraca zapowiada się
także z burmistrzem Wojkowic, Tomaszem Szczerbą, równie dobra z burmistrzem Czeladzi, Zbigniewem Szaleńcem,
byłym wiceprezydentem Sosnowca.
Skoro już rozmawiamy o współpracy miast, to
czy należy wyjść z Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego?
Nie, ale należy dokonać jego reformy.
Najtrudniejsza sprawa, to ustawa metropolitalna, której ciągle nie ma. A jej brak
hamuje rozwój GZM-u. Myślę, że przyszła pora na to, by prezydenci miast opracowali własny projekt ustawy metropolitalnej i pokazali posłom, że należy w końcu ustawę uchwalić. Moja propozycja jest
skierowana do wszystkich prezydentów
GZM-u: napiszmy wspólnie wreszcie tę
ustawę. Przedstawię ten pomysł na najbliższym posiedzeniu GZM-u.

Jaki jest pomysł na to, by zatrzymać mieszkańców w Sosnowcu i przekonać innych, że warto
wybrać właśnie to miasto?
Ciężko odwrócić czy zatrzymać tę tendencję odpływu mieszkańców. Nie będę
twierdził, że jest inaczej. Ma ona wiele
przyczyn. Na pewno jednak można tę
niekorzystną sytuację hamować. Są proste rzeczy, które mają na to wpływ. Mówiąc nieco kolokwialnie, kiedy mama
z dzieckiem, chce wyjść na spacer, to nie
powinna przewrócić się na krzywym
chodniku. W promieniu 10 minut od ich
miejsca zamieszkania powinien znaleźć
się park jordanowski i to na dodatek taki, który zapewni rozrywki nie tylko dla
dziecka, ale i tych znacznie starszych.
Miasto powinno być czyste, zadbane
i przyjazne mieszkańcom. Kampania
wyborcza pokazała, że dla ludzi ważne
są drobne sprawy, które trzeba załatwić,
bo utrudniają im codzienne funkcjonowanie.
Czy planuje Pan obniżenie podatków i opłat lokalnych?
To kwestia do zastanowienia i dyskusji.
Już dziś mogę zapewnić, że planuję obniżenie podatku od środków transportowych.

Przed nami nowa perspektywa unijna. Na co
będziemy się starali pozyskać środki?
W pierwszej kolejności, zanim zapadną
decyzje, musimy przeanalizować, co nasi
poprzednicy już zaplanowali i jakie dokumenty przygotowali. Część planowanych
inwestycji jest znana i nie wzbudza kontrowersji, jak na przykład budowa stacjonarnego hospicjum czy poprawa układu
komunikacji miejskiej. Cześć projektów
znalazła się już także w Kontrakcie Regionalnym i będzie realizowana.
Czy spróbuje Pan zacieśnić współpracę z zagłębiowskimi miastami?
Zdecydowanie. Obiecałem urzędnikom
w Dąbrowie Górniczej, że pierwszą „zagraniczną” podróż wykonam do Dąbrowy
Górniczej, która jest dla mnie wzorem
do naśladowania. To miasto, które potrafiło znakomicie wykorzystać fundusze europejskie i możliwości rozwoju. Jadę
do Dąbrowy i nie boję się tego powiedzieć
wprost, żeby się uczyć i wykorzystać ich
cenne doświadczenia. Poza tym chciałbym się też spotkać z prezydentem Będzina, Łukaszem Komoniewskim i porozmawiać o budowie wspólnej hali sportowej.
Myślę, że mogłaby powstać hala sportowa na granicy dwóch miast, Sosnowca

Objął Pan najważniejszy urząd w mieście.
Stres? Strach czy nadzieja?
Przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Z Urzędu Marszałkowskiego
wyniosłem wielkie doświadczenie i dzisiaj uważam, że nie ma się czego bać.
Trzeba po prostu ciężko pracować, bo
wiem, że ciężka i uczciwa praca przynosi
efekty.
Czego Pan życzy mieszkańcom z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku?
Życzę, by ta energia, którą widzę i odczuwam, nadzieja i oczekiwanie zmian, zostały przekute w działanie i przyniosły
upragnione cele. Życzę mieszkańcom
przede wszystkim zdrowia, szczęścia i pomyślności. Okres świąteczny to okres ładowania akumulatorów, jakimi są nasze
serca. Gdy spotykamy się w tym czasie
z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi, rozmawiamy o naszym codziennym życiu
i nie zajmujemy się polityką. Życzę, by ta
pozytywna energia, która jest pompowana w tym okresie do naszych serc, wystarczyła nam na kolejnych dwanaście miesięcy, byśmy się mogli ponownie spotkać
przy świątecznym stole. Szczęśliwego 2015 roku, by choć część marzeń udało się zrealizować!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman

5

PORADY
ZUS RADZI

ADWOKAT RADZI

Opiekun dziecka może być ubezpieczony?

Zasady odrzucenia spadku

Joanna Biniecka, rzecznik prasowy ZUS

Każdy, kto opiekuje się dzieckiem własnym, dzieckiem męża lub
żony lub dzieckiem przysposobionym, może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Funkcję płatnika składek za osoby sprawujące osobistą opiekę
nad dzieckiem pełni ZUS, który dokonuje zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz
wyrejestrowania.
Składki na ubezpieczenia finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS.
Okres ubezpieczenia to:
• do 3 lat – jednak nie dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia
• do 6 lat – w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby, nie dłużej jednak
niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym można podlegać, gdy
przez co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem
opieki opiekun:
• prowadził pozarolniczą działalność,
• wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
• był osobą współpracującą,
• podlegał ubezpieczeniom jako osoba duchowna,
• przestał prowadzić działalność lub zawiesił ją bądź zaprzestał wykonywania umowy lub współpracy.
Warunek 6 miesięcy uważa się za spełniony, jeżeli opiekun:
• nieprzerwanie podlegał z tych tytułów ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
• opłacał składki na te ubezpieczenia,
• miał przerwę w opłacaniu składek spowodowaną pobieraniem
świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego z danego tytułu albo podlegał ubezpieczeniom społecznym jako osoba
pobierająca zasiłek macierzyński nabyty na podstawie któregoś
z ww. tytułów.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
stanowi:
reklama
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• dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących – kwota 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego
do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
składek,
• dla zleceniobiorcy – kwota 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia
kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek; podstawa wymiaru nie może być wyższa niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających okres sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem i nie może być niż 75 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia,
• dla duchownych – kwota minimalnego wynagrodzenia.
Ubezpieczeniu zdrowotnemu opiekun podlega, jeżeli spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi
kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Opiekun dziecka, który chce przystąpić do ubezpieczeń z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem musi złożyć oświadczenie
w ZUS. Powinno ono zawierać:
• imię i nazwisko osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem
oraz jej numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego bądź
paszportu,
• informację o ostatnim okresie ubezpieczenia,
• miejsce zamieszkania,
• dzień rozpoczęcia lub zakończenia sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem,
• imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia,
• informację o sytuacji drugiego rodzica (czy pobiera zasiłek macierzyński, czy przebywa na urlopie wychowawczym albo czy sprawuje osobistą opiekę na dzieckiem).
Łącznie z oświadczeniem opiekun zobowiązany jest przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w przypadku posiadania przez
dziecko takiego orzeczenia.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

W poprzednim artykule opisałam zasady dziedziczenia
na podstawie testamentu. W niniejszym artykule zostanie omówione zagadnienie odrzucenia spadku. Generalnie spadek postrzegany jest przez spadkobierców jako dobro, które pozostawił im zmarły spadkodawca,
sporządzając testament albo w którego posiadanie wejdą jako spadkobiercy ustawowi. Należy jednak pamiętać, że spadek obejmuje zarówno aktywa – majątek pozostawiony przez spadkodawcę, ale i zobowiązania – często długi – które pozostawił po sobie. Spadkobiercy dziedziczą bowiem wszystkie prawa (wierzytelności), ale i zobowiązania (długi) spadkobiercy. Biorąc
pod uwagę stan majątku spadkodawcy, spadkobiercy
jednak mogą podjąć decyzję, czy zdecydować się
na przyjęcie spadku, czy na jego odrzucenie, czy
na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Przepisy prawa nie wymagają od spadkobierców
złożenia szczególnego oświadczenia o przyjęciu spadku, co oznacza, że w przypadku niezłożenia w terminie
oświadczenia o odrzuceniu spadku, spadkobiercy niejako przejmują do swojego majątku – w odpowiednich
proporcjach wynikających z dziedziczenia – wszystkie
wierzytelności i majątek spadkodawcy, ale jednocześnie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania
spadkodawcy należne w chwili jego śmierci. Zatem jeżeli spadkobiercy wiedzą lub przypuszczają, iż majątek spadkodawcy nie wystarcza na spłatę jego długów,
powinni skorzystać z możliwości odrzucenia spadku,
poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),
bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź
też spadek odrzucić. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, iż zostaną spisane wszystkie aktywa spadkodawcy i jedynie do ich wysokości
spadkobiercy odpowiadają za długi spadkodawcy. Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobro-

dziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Należy wspomnieć o projekcie zmian w prawie
spadkowym, zgodnie z którymi brak oświadczenia
spadkobiercy w określonym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia,
w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego
powołania.
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
nie może być odwołane.
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia
oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia
spadku.
Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku, który im przypadł z mocy ustawy. Skarb Państwa
ani gmina nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem
inwentarza.
Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać,
ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów
o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później
niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku.
W kolejnym ar tykule zostaną omówione zagadnienia stwierdzenia nabycia spadku.
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Poznaj swojego dzielnicowego
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.

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 od 59a -105
i 50-124; Modzewiowa; Kępa.
grudzień 2014 nr 11

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/.

reklama

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.
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W ciągu kilku najbliższych lat Biblioteka Główna ma szanse zyskać całkiem nowe oblicze

Krok pierwszy, termomodernizacja
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

To może być prawdziwa rewolucja,
w wyniku której Biblioteka Główna MBP przy ul. Kościelnej, ma szansę
stać się biblioteką na miarę XXI wieku.
Pierwszym etapem tej inwestycji będzie
realizacja projektu termomodernizacji.
Przetarg na wykonanie dokumentacji
projektowej, obejmującej termomodernizację i adaptację obiektu wygrało konsorcjum firm MBC Automatyka i Wentylacja oraz AIM Arkadiusz Miśkiewicz
z Siemianowic Śląskich. Na jego opracowanie mają sześć miesięcy. Obiekt, o którym mowa, to trzykondygnacyjny budynek, który nie przeszedł generalnego remontu od ponad 40 lat. Jego kubatura jest
imponująca i wynosi prawie 25 tys. metrów sześciennych, a powierzchnia użytkowa ponad 6 tys. metrów kwadratowych.
– Funkcje biblioteki bardzo się zmieniły na przestrzeni lat. Biblioteka nie jest
już tylko miejscem udostępniania zbiorów, ale staje się doskonałym miejscem
integracji mieszkańców miasta, integracji pokoleniowej, środowiskowej, przestrzenią przyjazną dla osób, które mają
poczucie społecznego wykluczenia.
W naszej głównej siedzibie od lat organizujemy wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, takich
jak działania w ramach Sosnowieckich
Dni Literatury (wernisaże wystaw, spotkania autorskie, wykłady i warsztaty literackie, koncerty poetyckie, widowiska

Sam projekt termomodernizacji będzie kosztował około 400 tys. zł.
muzyczne dla dzieci), projekcje i spotkania w ramach projektu Kino w Bibliotece, imprezy o tematyce regionalnej (wystawy tematyczne, prezentacje multimedialne, konferencje naukowe), zajęcia
rękodzieła artystycznego, różnego typu
spotkania i zajęcia adresowane do seniorów (cykl „Spotkań z Pasją”, zajęcia
z obsługi komputerów oraz różnego typu zajęcia plastyczne). Ale w zanadrzu
mamy jeszcze wiele innych ciekawych
propozycji – zapewnia Elwira Kabat-Georgijewa, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.
Pierwszy etap zmian w bibliotece to
właśnie kompleksowa termomodernizacja. – Termomodernizacja obejmie między innymi docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę okien i drzwi, do-

cieplenie dachu, izolację ścian fundamentowych. Patio zostanie zabudowane
oraz zostanie wymieniona instalacja
centralnego ogrzewania z wprowadzeniem elektronicznego sterowania ogrzewaniem. W zakresie niezbędnych prac
adaptacyjnych obiekt zostanie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi zostanie uruchomiona winda, dostępna z poziomu terenu przy głównym wejściu od strony ul.
Kościelnej – wyjaśnia Katarzyna Zawadzka, zastępca dyrektora MBP w Sosnowcu.
Dzięki temu projektowi biblioteka
ma zyskać zupełnie nowe oblicze i charakter. Przede wszystkim rozszerzone
zostaną funkcje Biblioteki Głównej. Powiększy się przestrzeń obejmująca wy-

pożyczalnie i czytelnie, zarówno dla
dorosłych czytelników, jak i dla dzieci
i młodzieży. – Planujemy uruchomienie
czytelni zbiorów dawnych, wypożyczalni i czytelni zbiorów obcojęzycznych, których brak w Sosnowcu, mimo
iż w naszym mieście od lat kształcą się
młodzi ludzie studiujący na kierunkach
neofilologicznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w związku z czym osób znających biegle języki obce z roku na rok przybywa – zapowiada Elwira Kabat-Georgijewa.
– Chcemy zatem umożliwić im lekturę
książek w oryginalnym brzmieniu – dodaje.
Ponadto powstaną strefy edukacyjne
dla dzieci i dorosłych, centrum multimedialne z o wiele bogatszą niż obecnie ofertą zbiorów na innych niż tradycyjna książka nośnikach (mp3, mp4, audiobooki, e- booki, filmy oraz książki
cyfrowe dla osób z dysfunkcją wzroku
ze stanowiskami komputerowymi dla
ich odtwarzania) oraz centrum edukacji
regionalnej z dostępem do unikatowych
w Zagłębiu Dąbrowskim tytułów prasy
regionalnej
obejmującej
okres
od XIX wieku po współczesność. W tej
części budynku zaplanowana jest także
duża powierzchnia ekspozycyjna niezbędna do organizacji wystaw monograficznych, wystaw plastycznych, prezentacji nowości wydawniczych, itp.
Zmoder nizowana wielofunkcyjna aula będzie, jak dotąd, miejscem

konferencji i wykładów o tematyce literackiej i regionalnej, przestrzenią spotkań autorskich, wydarzeń muzycznych,
pokazów filmowych oraz przeróżnych
imprez czytelniczych zarówno dla dorosłych, jak i młodych czytelników.
W planach znajduje się także powstanie
„oranżerii kulturalnej” – na zadaszonym
szklanym dachem patio – jako miejsca
lektury książek, czasopism i spotkań literackich w warunkach klubowych.
– Rozszerzymy naszą ofertę dla młodych odbiorców. Powstanie multimedialna strefa dla dzieci z dostępem do literatury pięknej i popularnonaukowej,
czasopism, zbiorów specjalnych (w tym
różnego typu gier edukacyjnych) z wykorzystaniem nowych technologii. Pragniemy także zorganizować przytulne,
odpowiednio wyposażone pokoje do indywidualnej pracy z dziećmi, np. nauki
języków obcych w nielicznych grupach
lub innych zajęć o charakterze edukacyjnym i artystycznym – zdradziła Elwira Kabat-Georgijewa.
Kiedy projekt ter momoder nizacji
i adaptacji budynku przy ul. Kościelnej 11 dla potrzeb rozszerzenia funkcji
Biblioteki Głównej zostanie zrealizowany ‒ jeszcze nie wiadomo. Z pewnością
to wizja nakreślona na najbliższe kilka
lat i istnieje szansa na pozyskanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.
Pierwsze kroki w tym kierunku zostały
już poczynione.
arc UM w Sosnowcu

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”.

– Budowa ronda w Zagórzu to
kolejny etap zwiększenia płynności i przepustowości układu
drogowego na terenie naszego
miasta. Mam nadzieję, że prace
będę przebiegały sprawnie i bez
komplikacji, tak abyśmy jak
najszybciej mogli odczuć korzyści z prac przewidzianych
w tym rejonie – powiedział były
reklama
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prezydent Sosnowca, Kazimierz
Górski.
W pierwszej kolejności została
zmieniona organizacja ruchu
na czas prowadzenia robót. Zamknięty został fragment jezdni ul.
Braci Mieroszewskich w kierunku
centrum na odcinku od ul. Dmowskiego do ul. Szymanowskiego.
Ruch został skierowany na przeciwległy pas jezdni. Na odcinku
od ul. Szymanowskiego do ul.
Dmowskiego jezdnia w kierunku
do Dąbrowy Górniczej została zawężona do jednego pasa ruchu.
Zamknięty został wlot ul. Długosza i Popiełuszki do ul. Braci Mieroszewskich. Dojazd do ul. Długosza z ul. Braci Mieroszewskich

jest poprowadzony objazdem
przez ul. Lelewela i Zapały,
a do ul. Popiełuszki przez ul.
Dworską. Trwają prace przygotowawcze do przekładek sieci podziemnych. Prace obejmą także realizację przekładki sieci gazowej
oraz budowę kanalizacji deszczowej, odwadniającej nowy układ
drogowy. Ponadto ma rozpocząć
się wycinka drzew, które uniemożliwiają realizację zaplanowanego
układu drogowego. Projekt obejmuje nie tylko budowę ronda dla
ulic: Braci Mieroszewskich, Długosza i Dmowskiego, ale także
przebudowę skrzyżowań ulic Braci Mieroszewskich, Szymanowskiego i Lelewela w zakresie jezd-

ni, chodników, wykonania zieleni,
przebudowę wodociągu GPW
Katowice, rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej czysieci ciepłowniczej, przebudowę gazociągu, przebudowę sieci wodociągowej
RPWiK
oraz
przebudowę oświetlenia ulic.
Wybór firmy realizującej projekt nastąpił w wyniku przetargu
ograniczonego. Zwycięska firma
zaproponowała ofertę w wysokości około 13 mln 693 tys. brutto.
Oferta katowickiej firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Drogopol-ZW okazała się najtańsza spośród
złożonych przez cztery firmy,
z których najdroższa została wyceniona na ponad 18 mln zł. Arka-

rozbudowa układu drogowego będzie kosztować prawie
13 mln 700 tys. zł.
diusz Chęciński, prezydent
Sosnowca, poinformował, że Sosnowiec ostatecznie otrzyma około 10 mln zł dofinansowania. Dodatkowo, władze województwa
wyraziły zgodę na przedłużenie
terminu zakończenia prac, do końca sierpnia przyszłego roku, a nie

czerwca, jak wcześniej planowano.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007–2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”. SK
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Inwestycje RPWiK.
Bo najważniejsi są mieszkańcy
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 wodociągowokanalizacyjnej, 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”.
arc UM w Sosnowcu

Działania sosnowieckich „wodociągów” docenił Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, przyznając
spółce „Złotą Odznakę Honorową
za zasługi dla Województwa Śląskiego”. – Serdecznie gratuluję całemu
przedsiębiorstwu. To sukces wszystkich pracowników – mówił podczas
konferencji Andrzej Gościniak, przewodniczący Sejmiku Województwa
Śląskiego. Również pracownicy firmy
otrzymali indywidualne wyróżnienia
przyznane przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP. Złote medale
za długoletnią służbę otrzymali Helena Strasz, Krzysztof Mandowski i Zygmunt Skiba. Srebrne odznaczenia trafiły do rąk Jarosława Jakucia, Dariusza
Gamrata oraz Iwony Nawrockiej. Z kolei Minister Środowiska przyznał Tymoteuszowi Stankowskiemu odznaczenie
„Za zasługi dla Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”.
Sosnowieckie „wodociągi” od ponad 10 lat inwestują w rozwój ogromne fundusze. – Wspólnie z władzami
miasta postanowiliśmy, że nie oddamy
„wodociągów” w prywatne ręce i sami
postawimy firmę na nogi. Zainwestowaliśmy w każdą dziedzinę działalności przedsiębiorstwa od dostawy wody
(sieć, hydrofory), przesył ścieków
(sieć, przepompownia), oczyszczalnie,
a także ich utrzymanie. Do tego należy
wspomnieć o nowoczesnym, wielofunkcyjnym taborze z oprzyrządowaniem oraz o wysokospecjalistycznym
zintegrowanym systemie informatycznym. W sumie łączne nakłady poniesione w ostatnich dziesięciu latach sięgają 373 milionów złotych. To musi ro-

z biogazu wiąże się także z uzyskaniem
dodatkowego źródła dochodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia „zielonej
energii”, które zmniejszą koszty eksploatacji oczyszczalni. – Oszczędności w zużyciu energii widać już teraz i to pomimo
większej ilości oczyszczanych ścieków.
Jest to możliwe dzięki zmodernizowaniu
nie tylko oczyszczalni, ale również
hydrofornii i przepompowni. W tej chwili
RPWiK zużywa mniej prądu niż w 2004
roku – wyjaśnia prezes RPWiK.
straty coraz mniejsze

Sosnowieckie „wodociągi” to obecnie jedno z najlepszych przedsiębiorstw w Polsce.
bić wrażenie – tłumaczy Magdalena Pochwalska, prezes RPWiK.
lider W regionie
– Z bliska przyglądam się zmianom dokonywanym w spółce, która dzięki
wsparciu miasta może spokojnie realizować strategiczne cele. Najważniejsze jest
to, że rozwój wodociągów odbywa się
przy minimalnym przerzuceniu obciążeń na mieszkańców, stąd takie niskie
ceny. Dzięki takiemu podejściu RPWiK

Przetarg na działki w Maczkach
Ponad 45 tys. metrów kwadratowych liczą trzy działki, przeznaczone na tereny inwestycyjne, we wschodniej części Sosnowca, obok drogi ekspresowej
S1. Przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi. Prezydent Sosnowca ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w dzielnicy
Maczki-Bór na zrekultywowanym obszarze dawnej Kopalni Piasku „Maczki – Bór”. Gmina uzbroiła działki w niezbędną infrastrukturę dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków unijnych pn. „Gospodarcza Brama
Śląska”. W bliskim sąsiedztwie tego obszaru znajduje się Euroterminal
i Międzynarodowe Centrum Logistyczne w Sławkowie, które specjalizuje
się w obsłudze wymiany towarowej z Ukrainą i z Rosją. Przy ul. Inwestycyjnej zainwestowały już takie firmy jak Salzgitter Mannesmann Stahlhandel (branża stalowa), Raben Polska (centrum logistyczne), Goodman Polska (magazyn dla firmy logistycznej ILS z grupy Inter Cars), Jeronimo Martins (centrum dystrybucyjne) oraz Panattoni Europe (park magazynowy).
Działka nr 645 ma powierzchnię 22 851 m kw., natomiast działki nr 777
i 2828/3 posiadają powierzchnię łączną 22 843 m kw. (odpowiednio 21 944 m kw. i 899 m kw.). Cena wywoławcza do przetargu za działkę nr 645 wynosi netto: 1 mln 632 tys. 185 zł. Cena wywoławcza do przetargu za działki nr 777 i 2828/3 jest dokładnie taka sama. Pisemne oferty
na oba przetargi należy składać w zamkniętych kopertach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Mościckiego 14, pok. 427, IV pięto,
do dnia 26 stycznia 2015 r. do godz. 15.30. W przetargach mogą brać
udział osoby fizyczne i prawne, które wykupią specyfikację istotnych warunków przetargu, złożą stosowną ofertę, wpłacą wadium we wskazanym
terminie i wysokości. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia przyszłego roku w sali nr 307 Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone także w Biuletynie Informacji Publicznej. SK
grudzień 2014 nr 11

jest liderem w naszej aglomeracji – podkreśla Kazimierz Karolczak, przewodniczący rady nadzorczej RPWiK oraz
członek zarządu Województwa Śląskiego. Podobnego zdania jest Małgorzata
Ochęduszko-Ludwik, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej oraz radna sejmiku województwa. – Żadne
z okolicznych miast nie jest w stanie
konkurować z sosnowieckimi „wodociągami”, jeśli chodzi o cenę za metr sześcienny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. W tej chwili w So-

snowcu trzeba zapłacić 10,26 zł, podczas gdy u naszych sąsiadów ta suma
waha się od nieco ponad 13 do 17 złotych – stwierdziła.
oczyszczalnia będzie
produkoWać prąd
Już w przyszłym roku firma będzie mogła
pochwalić się produkcją energii. Będzie to
możliwe po zakończeniu trzeciego etapu
przebudowy oczyszczalni ścieków Radocha II. Wytwarzanie energii elektrycznej

Dostarczanie wody wiąże się również z ryzykiem strat. Może być to spowodowane
niesprawną lub wyeksploatowaną siecią
wodociągową. Jeszcze w 2004 roku
RPWiK notował ponad 3,2 mln metrów
sześciennych strat, by na koniec 2013 roku
ograniczyć straty do 850 tysięcy m sześc.,
czyli o 74 procent mniej. – Wszystkie działania zmierzające do ograniczenia strat czy
też zmniejszenia zużycia energii powodują, że oferowana mieszkańcom Sosnowca
cena może być tak korzystna. Jako mieszkaniec Sosnowca mogę się tylko cieszyć – podkreśla Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
Roztropnym właścicielem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu, który nie oczekuje krociowego zysku, lecz dobrej jakości usług dla mieszkańca, jest
miasto. – Dzięki bardzo dobremu zarządzaniu oraz świetnej załodze RPWiK jest
w tej chwili jednym z najlepszych tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Ta firma to
nasza duma – podsumował Kazimierz
Górski, były prezydent Sosnowca. red
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P
Produkowanie
roduk
duko
owanie gór śmieci
Polak produkuje rocznie średnio 315 kg śmieci. Jak na średnią całej Unii Euro pejskiej – 503 kg – w ypadamy całkiem nieźle. Niestet y nie umiemy jeszcze tej
przewagi w ykorz yst y wać i nadal ogromna więk szość (aż 71%!) powstał ych
w Polsce odpadów ląduje ostatecznie na składowiskach w cał ym kraju.
Dla porównania – w UE kończ y tak tylko 37% śmieci. W Niemczech, Holandii
cz y Szwecji na w ysypiska kierowany jest zaledwie 1%! A co dzieje się zresztą
unijnych odpadów? Jest spalana w nowoczesnych spalarniach, kompostowana albo p oddawana procesowi r ecyklingu. Polskę czeka jeszcze długa
droga d o o siągnięcia t akich w yników.
Efek tem t ych smutnych dla nas stat yst yk jest rosnąca liczba s kładowisk,
k tóre często są w nasz ym kraju przepełnione. Zabezpieczenie zalegających
na w ysypiskach odpadów jest drogie i w ymagające uż ycia skomplikowanych technologii. W innym prz ypadku odpł y w y pochodzące ze śmieci mogą
zanieczyścić lokalną glebę a nawet wody gruntowe.
Na szczęście w nasz ym mieście udało się w znacznym stopniu ogranicz yć
ten problem. Dzięki Projek towi „Budowa komplek sowego systemu gospo darki odpadami w Sosnowcu” powstała druga k watera s kładowania odpadów
ów,, k tórej dno zostało zabezpieczone z uż yciem najnowocześniejsz ych
technologii. Dzięki temu umieszczane na k waterze śmieci będą całkowicie
bezpieczne dla środowiska n aturalnego. Będzie ich również coraz mniej
– o minimum 46% zmniejszy się bowiem ilość odpadów trafiających na
składowisko w w yniku przetworzenia i unieszkodliwienia ich w nowoczesnym Zakładzie.

A przecież tak łatwo temu zapobiegać i w ten sposób chronić cenne surowce,
z któr ych większość ma przecież charakter nieodnawialny. Wystarczy konsekwentnie i prawidłowo segregować ś mieci w domu i pracy. Później Miejski
Zakład Składowania Odpadów w naszej gminie zadba o to, by tak zebrane odpady został y skierowane do przetworzenia – czyli recyklingu. Dzięki temu nasze śmieci z yskają nowe życie i zamienią się w zupełnie nowe przedmioty!

P
Pomocą
omocą – no
nowoczesne
woczesne technologie
technologie
Dzięki projek towi współ finansowanemu przez Unię Europejską Sosnowiec
wzbogacił się o nowoczesny ZZakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ykorz ystujący bezpieczne dla środowiska najw yższe
technologie. Mieszkańcy naszego miasta w trakcie Dni Otwar t ych MZSO
Sp. zo.o. w październiku i w listopadzie br. mogli zapoznać się z funkcjonowaniem Zakładu. Wielu z nich dostrzegło magię tego miejsca, w k tór ym bezwartościowe odpady stają się surowcami, gotow ymi do ponownego w ykorz ystania. Zakład dysponuje międz y innymi sortownią, komorą do s kładowania
odpadów budowlanych zawierających bardzo niebezpieczny dla prz yrody
i człowieka azbest, instalacją do demontażu odpadów wielkogabary to w ych oraz kompostownią odpadów organicznych ulegających biodegradacji. Dzięki t ym obiek tom można bezpiecznie zut ylizować problemat yczne
odpady i przetworz yć je tak, aby był y gotowe do ponownego uż ycia. Trzeba
jednak pamiętać, że same nowoczesne technologie to za mało – potrzebne
jest jeszcze współdziałanie ze strony mieszkańców Sosnowca. Ty
Tylko w tedy wspólnie ochronimy w nasz ym mieście prz yrodę i zachowamy jej piękno
i bogactwo dla przyszł ych pokoleń.
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Br
ak szacunku
szacunku dla
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surowców
W i e l e surowców, z k tó r ych w y ko nan e s ą p ro duk t y u ż y w an e p r ze z nas na co
d zi eń, m ożna w ł aś ciw i e w ni eskoń c zo n ość p r ze t w ar z ać . D ot yc z y to s zk la nych b u te l e k i s ł oików, alumini ow ych p us ze k , a w p ew ny m s to p niu rów nie ż
p ap ie r u i te k tur y o r a z p las tik u . N ies te t y c zęs to o t y m z ap o minamy i sk a zuj e my te ce nn e surowce na b e zp ro duk t y w n e z al e ganie na sk ł a d ow isk u .
W efekcie producenci zmuszeni są sięgać po nowe surowce – ścinają więc ko lejne drzewa, w y tapiają z piasku k warcowego nowe szkło i produkują kolejne
tony tworz y wa sztucznego.
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Wszyscy korzystamy na
segregowaniu śmieci!
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Korzyści
K
orzyści dla śr
środowiska
odowiska na
naturalnego
turalnego

K
Korzyści
orzyści dla S
Sosnowca
osnowca

dzięki segregacji i recyklingowi oszczędzane są surowce naturalne
– zamiast od zera stworz yć now y produk t z now ych surowców, w ykorz ystuje
się ponownie surowce poz yskane z odpadów
oszczędzana jest również energia elek tr yczna i woda, k tór ych mniej
zuż y wa się prz y produkcji materiałów pochodzących z recyklingu
mniej w ydoby wanych surowców oraz sz ybsza i bardziej efek t y wna pro dukcja przekłada się również na ograniczenie zanieczyszczeń uwalnianych
do środowiska naturalnego
dzięki ponownemu w ykorz ystaniu surowców znacząco zmniejszamy
ilość odpadów, które bardzo długo rozkładają się w przyrodzie
(np. plastik cz y szkło)
ograniczanie ilości odpadów zalegających na składowiskach pozwala
lepiej chronić środowisko w naszym kraju

dzięki segregacji i efek t y wnemu recyklingowi zdecydowanie mniej
odpadów trafia na składowisko śmieci w naszej gminie
mniej składowanych odpadów przekłada się na w ydłużenie ży wotności
służącego nam składowiska prz y ul. Grenadierów
segregowanie śmieci i ich nowoczesna ut ylizacja pozwala miastu na
dostosowanie funkcjonującego w gminie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi do krajow ych i unijnych standardów
dzięki zmianom w systemie gospodarki odpadami i budowie nowocze snego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów komunalnych
w naszej gminie powstał y nowe miejsca pracy.

Korzyści
K
orzyści dla mieszk
mieszkańców
ańców
Segregujesz? Mniej płacisz za w y wóz śmieci!
Odpowiedzialnie postępując z odpadami dbamy o nasze miasto, dzięki
czemu żyjemy w czystszym i zdrowszym otoczeniu
Selek t y wna zbiórka ucz y naw yku oszczędności i gospodarności!
Osoby, k tóre na co dzień segregują śmieci, mają zdecydowanie w yższą
świadomość ekologiczną
Wprowadzając segregowanie do naszego domu, przekazujemy naszym
dzieciom pozytywne wzorce i uczymy ich odpowiedzialności za przyrodę

Cz y wiesz, jak długo w sprz yjających warunkach rozkładają się popularne odpady, k tóre dzięki prawidłowej segregacji można łatwo przetworz yć i ponownie w ykorz ystać? Przecz y taj i pomyśl dwa raz y, zanim w yrzucisz je do złego
pojemnika!
kar tka papieru – 6 miesięcy
plastikowa reklamówka – 10 -20 lat
aluminiowa puszka – 200 lat
papierek po cukierku – 450 lat
plastikowa butelka – od 500 do 1000 lat
szkło – 4000 lat
Pamiętaj! Aluminium i szkło mogą być przetwarzane nieograniczoną
ilość razy!

Korzyści
K
orzyści dla gosp
gospodarki
odarki
selek t y wna zbiórka umożliwia szybszy i bardziej efekty wny recykling
dzięki nowoczesnemu podejściu do odpadów w nasz ym kraju rozwija
się nowa i prężna gałąź gospodarki związana z segregacją, ut ylizacją
i recyklingiem odpadów
przemysł związany z odbiorem, ut ylizacją i recyklingiem odpadów zapewnia tysiące miejsc pracy w Polsce
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Zachować pamięć
Już po raz piąty do VI Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Sosnowcu przyjechali
uczniowie z miasta Eilat w Izraelu. Tym razem padł rekord.
„Korczakowcy” przyjęli 127 gości. A zaczęło się kilka lat temu
od… 40-osobowej grupy. Niewykluczone, że w przyszłym roku,
razem z uczniami, rodzicami i nauczycielami przyjadą także władze miasta Eilat.
– Wyjazd do Polski jest dla nas
bardzo ważny. Przyjeżdżamy
z uczniami każdego roku i zamierzamy zacieśnić naszą współpracę. Liczę na to, że oprócz naszych
wizyt, uda się nawiązać współpracę pomiędzy miastami – mówi
Simcha Harel, dyrektorka Rabin
High School w Eilat. – Myślę, że
nadszedł także czas, by uczniowie
i nauczyciele przyjechali do nas.
Bardzo serdecznie was ugościmy.
Jedynie najpierw musimy ustalić,
jak będzie motyw przewodni waszej wizyty i na jaki temat mamy
przygotować dla was zajęcia – dodała.

arc VI LO w Sosnowcu

Pamiątkowe zdjęcie gości z eilat w izraelu oraz uczniów i nauczycieli „korczaka”.
W szkole przez kilka godzin odbywały się zajęcia integracyjne
i warsztaty. Była okazja do rozmowy, nauki języka polskiego, pod-

Akcję podsumował happening pn. „food Security”.
Uczniowie Gimnazjum nr 1 po raz
kolejny aktywnie wzięli udział
w Tygodniu Edukacji Globalnej.
Podsumowaniem akcji był happening pod hasłem „Food Security – bezpieczeństwo żywnościowe”, zorganizowany w dzielnicy
Niwka. Grupa uczniów, przebrana za produkty zdrowej żywności,
zwracała uwagę i wzbudzała zainteresowanie przechodniów. Gimreklama

nazjaliści częstowali mieszkańców
dzielnicy własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami owsianymi.
Oprócz zdrowej przekąski mieszkańcy musieli odpowiedzieć
na jedno pytanie quizu. Nie było to
jednak stresujące, bo do każdego
pytania otrzymywali poprawną odpowiedź. Niwczanie chętnie prowadzili rozmowy z młodzieżą i byli pod wrażeniem ich wiedzy. red

uczą się uczniowie oraz miasto,
w jakim mieszkają oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy
na temat historii i kultury państwa

Wybierz jabłko zamiast
papierosa
Czyli… przykład idzie z góry. W dniu „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 2
we współpracy z Urzędem Miasta i Powiatową Stacją Sanitar no-Epidemiologiczną zorganizowali kampanię pod hasłem „Jabłko
zamiast Papierosa”, której patronem był prezydent Sosnowca.
Ce lem przed się wzię cia jest edu ka cja zdrowot na mło dzie ży,
urzędników oraz mieszkańców. Gimnazjaliści wraz z opiekunami na terenie czterech urzędów częstowali pracowników jabłkami i wręczali ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu. Z kolei na placu Stulecia odbył się happening. Sosnowiczanie otrzymywali tam ulotki infor macyjne oraz owoce jako alter natywę dla
papierosa. Był wyświetlany także spot pt. „Zanim zapalisz, pomyśl”.
Po nieważ przy kład idzie z gó ry, były pre zy dent Ka zi mierz
Górski z dorodnym jabłkiem w ręku podczas kampanii w urzędzie przy al. Zwycięstwa, namawiał osoby uzależnione od nikotyny do porzucenia palenia. Na sali sesyjnej obyła się projekcja
multimedialna, połączona z wykładem. Podczas imprezy można było obejrzeć wernisaż prac plastycznych uczniów pod hasłem
„Moda na niepalenie”. Akcję poparli zaproszeni goście, m.in.
Agnieszka Czechowska-Kopeć i Zbigniew Szaleniec, byli zastępcy prezydenta miasta, radni i naczelnicy. Do kampanii przyłączył się także Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
– Jestem przekonana, że inicjatywa, którą po raz kolejny przeprowadziliśmy, przyczyni się do poprawy naszego, nie zawsze,
zdrowego stylu życia – podsumowała Urszula Wojnarowska, organizatorka kampanii. red

arc ZSS nr 2 w Sosnowcu

uczniowie przekonywali, że warto rzucić palenie.
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często kontynuowana. Wiemy, że
jedna z naszych uczennic, prywatnie odwiedziła znajomych
w Eilat – wyjaśnia Jarosław Sobaszek, nauczyciel historii i koordynator projektu.
Polscy nauczyciele mieli okazję
uczestniczyć w seminarium, organizowanym m.in przez Instytut
Yad Vashem w Jerozolimie. – W trakcie pobytu w Izraelu
mieliśmy możliwość szerzej zapoznać się z historią i kulturą narodu
żydowskiego. To nie tylko 120 godzin zajęć z wykładowcami
i współpracownikami Instytutu
Yad Vashem, gdzie szczególnie
zajmowaliśmy się losami Żydów
polskich, historią Shoah. To również spotkania ze świadkami Zagłady, wizyty w muzeach, poznawanie współczesnego Izraela.– dodał Jarosław Sobaszek.
„Korczak” w tym roku został
wyróżniony dyplomem „Szkoły
spotkań i dialogu” podczas konferencji, podsumowującej 10 lat projektu w Polsce, która odbyła się
w październiku w Warszawie. SK

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa
Sportowego PZhL świętowało jubileusz

20 lat minęło
arc NLO SMS w Sosnowcu

arc Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu
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szlifowania języka angielskiego,
a przede wszystkim dobra zabawa. – Mieliśmy możliwość zobaczyć, jak wygląda szkoła, w której

Izrael. Porównywaliśmy systemy
edukacyjne, funkcjonujące w naszych krajach, rozmawialiśmy także, jak spędzamy wolny czas
i czym zamierzamy zajmować się
w przyszłości. Oprócz rozmów był
także czas na naukę tańca i śpiewanie piosenek – opowiada Justyna Gil, tegoroczna maturzystka.
Polscy i izraelscy uczniowie
spotkali się w ramach projektu
„Zachować pamięć. Historia
i kultura dwóch narodów”.
– Projekt ma na celu spotkanie
z polskimi rówieśnikami podczas
wyjazdów młodzieży izraelskiej
do Polski szlakiem obozów Zagłady, a został zapoczątkowany
w 2004 roku. Przyjeżdżają do nas
uczniowie ostatnich klas, którzy
po zakończeniu szkoły trafiają
prosto do wojska. Historia Zagłady jest czynnikiem, który spaja
naród żydowski. Wizyta w naszym kraju, na ziemi Holocaustu,
jest także umocnieniem tej jedności i poczucia wspólnoty. Znajomość, zawarta przez uczniów i naszych gości z Izraela, jest bardzo

Pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów.
Jubileuszowe uroczystości kończące obchody 20-lecia NLO SMS
PZHL rozpoczęły się mszą świętą
w intencji pracowników i uczniów
szkoły w Kościele Niepokalanego
Poczęcia N. M. P. w Sosnowcu.
Następnie uczniowie, kadra trenerska i pedagogiczna spotkała się
wraz z zaproszonymi gośćmi
w Sali Koncertowej Zespołu Szkół
Muzycznych. Adam Fras, dyrektor
szkoły, w imieniu całej społeczności szkolnej przywitał gości. Przybliżył także historię szkoły, przypomniał sukcesy sportowe i osoby,
które tworzyły tę wyjątkową placówkę oraz drużyny walczące
na Mistrzostwach Świata. Trenerzy, nauczyciele oraz pracownicy
administracji za wieloletnią pracę
na rzecz szkoły zostali wyróżnieni
złotymi, srebrnymi i brązowymi
Odznakami Honorowymi Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Zaproszeni goście gratulowali pasji
sportowej, organizacyjnej oraz sukcesów. Padły również obietnice
w postaci wsparcia finansowego
dla szkoły i dyscypliny sportu,
w której doskonalą się uczniowie
szkoły. W imieniu nagrodzonych
i wyróżnionych pracowników
szkoły podziękował Andrzej Zabawa, były olimpijczyk i człowiek

o niekwestionowanym autorytecie
dla uczniów Szkoły Mistrzostwa
Sportowego. Elementem łączącym
historię ze współczesnością było
ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. W tym roku szkolnym
dołączyło do szkoły 16 uczniów
z różnych miast Polski.
Zaproszenie na uroczystość
przyjęli m.in. podsekretarz stanu
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Przemysław Krzyżanowski
oraz dotychczasowe władze miasta, prezydent Kazimierz Górski,
Agnieszka Czechowska-Kopeć,
zastępca prezydenta i Wilhelm
Zych, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej. Kuratorium Oświaty
w Katowicach reprezentował dyrektor delegatury, Grzegorz Raczek. Z kolei Polski Związek Hokeja na Lodzie reprezentowali
prezes honorowy PZHL Jan Rodzoń, prezes PZHL Dawid
Chwałka, wiceprezes PZHL Mariusz Wołosz, sekretarz generalny
PZHL Janusz Wierzbowski, kierownik wyszkolenia PZHL Tomasz Rutkowski, trener reprezentacji Polski Jacek Płachta oraz
prezes Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie, Mirosław Minkina.
Na ręce dyrektora szkoły nadesłano także listy gratulacyjne. red
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SPOTKANIA

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.
Sylwia Kosman

W Twojej najnowszej książce jest
wiele historii, związanej z piosenkami, które były i są „hiciorami”,
jakby powiedział dziś mój wnuk.
Jacek opisuje okoliczności powstania utworów, historię przyjaźni z kompozytorami i ta książka
„Życie jest piosenką”, ma cudowny klimat, zwłaszcza sentymentalny. Jacek Cygan jest po prostu
człowiekiem, który lubi życie. Anna Dymna powiedziała o Tobie, że
Ty jesteś księciem życia…
Proszę państwa, to będzie pierwszy książę z Niwki.
Taki czarny elf… Anna Dymna powiedziała także, że masz oczy,
które epatują dobrocią i że są
w nich diabliki, które Ci dodają
wiarygodności. Cieszę się, że ta
książka powstała. Korzystając
z okazji, że autor jest żyjący, porozmawiamy o tej książce. Nazywasz siebie tekściarzem i podajesz
fajną definicję, mówiąc, że tekściarz to ktoś, kto musi zrobić buty na termin dla określonej osoby.
Witkacy twierdził, że poeta niczym
się nie różni od szewca, a jedynie
tym tylko, że szyje te buty z własnej skóry i wrażliwości.
Faktycznie, Wojtek Młynarski
mówi, że tekściarz to człowiek,
który musi zrobić buty na ter min. Dwa dni temu przyszedł
do mnie Piotr Sarzyński z „Polityki” i też o tym rozmawialiśmy. Kim jest tekściarz i czy ja
się nie obrażam, jak ktoś mnie
tak nazywa. Przypomniał mi się
taki stary żydowski dowcip. Sędzia pyta w czasie rozprawy sądowej: „Zawód oskarżonego?”.
Oskarżony odpowiada: „Ar tysta”. „Co oskarżony robi?”, pyta sędzia. „Parasole”. Sędzia
mówi: „Parasole i od razu artysta?”. Na to oskarżony mówi:
„Zrób pan parasol”. I tak jest
z tymi artystami. Jest to taki rodzaj rzemiosła ar tystycznego,
które się tym charakteryzuje, że
wiesz, kiedy musisz skończyć.
Dzwoni do ciebie artysta i mówi: „Pojutrze mam nagranie
i dobrze, bym miał tekst dzień
wcześniej”. Tak przyszła Maryla Rodowicz i powiedziała, że
muszę napisać tekst do „Łatwopalnych”, bo będzie śpiewać
na koncercie poświęconym pamięci Agnieszce Osieckiej. Ten
proces od momentu, kiedy zagrała mi utwór na gitarze i odsłuchania muzyki na kasecie,
jest tajemnicą faceta takiego jak
ja, który nazywa się tekściarz.
Gdybyś na mnie wtedy popatrzyła, co ja robię, kiedy ona
wyszła… Puściłem sobie tę muzykę raz jeszcze, potem przeczytałem jakiś wiersz, włączyłem telewizor, poszedłem
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Kilka lat temu powiedział Pan w telewizji, że patrząc z perspektywy
lat, nie napisałby Pan słów „Czas
nas uczy pogody”. Czy tak faktycznie jest?
W tym jest jakaś prawda. Jak napisałem tę piosenkę, to miałem
trzydzieści lat. Jechałem przez
Polskę i wydawało mi się, że to
jest stała wartość. Ludzie siedzą
przed domami, na gankach, jest
piękna jesień, są pogodni
i szczęśliwi. Tak mi się wydawało, że tak wygląda starość. Teraz
dla mnie oczywiste jest, że starość polega też na czymś innym.
Czasami z takich błędów, które
nie są błędami, bo tak naprawdę
myślałem, powstaje jednak wartość ponadczasowa. Przeżyłem
wiele takich sytuacji, polegających na tym, że ta piosenka komuś pomogła. Ta piosenka wypełnia ludzi optymizmem i czasem daje im siłę.

z psem na spacer, uporządkowałem papiery. Nie robiłem nic, co
by mnie w takim potocznym
sensie zbliżało do napisania tego tekstu. Potem puściłem muzykę kolejny raz, bo musiałem
się jej nauczyć i tak trwało to
właściwie do drugiej w nocy,
kiedy zacząłem się zastanawiać,
że zostało mi niewiele czasu.
Około godziny czwar tej przyszła mi do głowy linijka: „A my
tak łatwopalni, biegniemy
w ogień, by mocniej żyć”.
A chyba wcześniej wymyśliłem:
„Znam ludzi z kamienia, którzy
będą wiecznie trwać. Znam ludzi z papieru, co rzucają się
na wiatr”. Wiedziałem, że trzeba znaleźć określenie na
Agnieszkę, a wydawało mi się,
że ona jest taką osobą z papieru.
Na tym właśnie polega ta praca,
że trzeba to robić na ter min.
Chyba mi się nie zdarzyło, żebym zawalił jakiś termin i rano
zadzwonił, że trzeba odwołać
studio.
Jaka jest różnica pomiędzy pisaniem tekstów a pisaniem wierszy?
Wydaje mi się, że wiersz jest pisany o mnie i w naturze poezji
leży to, że poezja trwa od tego,
który ją pisze, a tekst piosenki
jest pisany o kimś. Na przykład
pytają mnie, czy „Wypijmy
za błędy” jest o mnie czy o panu
Rynkowskim. Ponieważ ja nie
piję…, więc o panu Rynkowskim. O mnie też trochę, oczywiście. Wiersz jest dla paru
osób, które sobie przed snem same otworzą tomik i przeczytają,
a piosenka jest dla milionów.
Trzeba ją tak napisać, by te miliony ten tekst zrozumiały, bo jeśli napiszesz inaczej, to ten artysta już do ciebie nie przyjdzie
i nikt ci już butelki whisky nie
przyniesie.
Skąd wziął się pomysł na napisanie książki „Życie jest piosenką”?
Długo się broniłem przed opublikowaniem tekstów piosenek,
bo tekst z muzyką stanowią jakąś jedność i przez te wszystkie
lata nie wydawałem tekstów.
Wydałem je tylko dlatego, bo
wydawnictwo „Znak” przyszło
do mnie z propozycją, żebym
został ich autorem. Zapytali
mnie, czy coś dla nich mam. Odpowiadam: „Mam. Napisałem 26 współczesnych opowiadań”. A oni mi odpowiedzieli:
„To się nie sprzeda, panie Cygan. No to może jakąś biografię,
plotki o gwiazdach”. Odmówiłem i przypomniałem sobie, że
bardzo często podczas takich autorskich spotkań ludzie pytali,
czy moje teksty są gdzieś wyda-

ne. Ponieważ nie było, postanowiłem je wydać z historiami, komentarzem i anegdotami. Te
opowiadania także mam zamiar
wydać.
Nie zdradzimy więc zbyt wielu
anegdot, ale są takie piosenki, które mają kilku wykonawców, np.
„Jaka róża, taki cierń”. Śpiewała
to Edyta Geppert i Alicja Majewska…
Alicja Majewska była zaproszona na festiwal do Hawany,
a Edyta Geppert w tym samym
czasie na festiwal do Bratysławy.
Alicja nie miała co śpiewać i postanowiła wybrać właśnie tę piosenkę. Ten fakt nadaje się absolutnie do Księgi Guinnessa. bo
w tym samym dniu dwie polskie
artystki wygrały tą samą piosenką dwa różne festiwale. Mało kto
o tym wie. Alicja Majewska już
więcej tej piosenki nie śpiewała.
Teraz śpiewa tę piosenkę
w Teatrze Polskim Natalia Sikora i robi to w taki sposób, że
ciarki są. To akurat jedna z tych
piosenek, o którą mało kto sięga,
bo ten pierwowzór jest niesamowicie mocny. Są takie piosenki

zamknięte w jednym człowieku.
Pamiętam, że byłem kiedyś
na obozie dla młodzieży trudnej. Ksiądz Gałązka, który organizuje takie obozy, zaprosił
mnie na Mazury. Było wspaniale, młodzież fajna. „Pokolenie”
było wtedy wielkim hitem i odbyła się dyskusja młodzieży
na temat tej piosenki. Nagle
wstaje dziewczyna i mówi
do mnie: „Proszę pana, nie mogę panu darować, bo pan tam
napisał, okres burz, twój bunt.
Wolność ma jej biust. Ja się czuję obrażona i patrzy znacząco
na księży”. Więc tłumaczę, że to
o chłopcu, który się zakochał
w dziewczynie, jest wolny i ma
takie odczucia. Nic jednak nie
wskórałem. Wyjechałem w niesławie.
Piszesz, że są piosenki, które wymykają się tekstowi i wykonawcom, podając przykład: „Za młodzi
na sen, za starzy na grzech”, a jak
śpiewają inni?
Wiadomo co mają na myśli, ale
ta piosenka to jeszcze trzyma
się ryzach. Jest taka piosenka,
o której Rysiek mówi na kon-

certach: „Jacek napisał o takim
obiboku”, leniu, co to tylko leżeć w trawie, chłodne piwko
w trawie pić i zatytułował
„Zwierzenia Ryśka”. Proszę
bardzo. To jest piosenka o sytuacji, która miała miejsce. Ludzie byli niezadowoleni z transfor macji i zmiany, a dodatkowo ten, który był naszym
bohaterem, okazał się agentem
Bolkiem. To wszystko szło
z Warszawy i ludzie nie wiedzieli, jak się zachować. Więc
wymyśliłem, „Jedzie pociąg
z daleka, na nikogo nie czeka,
konduktorze łaskawy, byle nie
do Warszawy”. Ta piosenka
nam się kompletnie wymknęła
i stała się piosenką… weselną.
Gdzie, w jakim miejscu, czujesz się
najlepiej?
Nigdy nie zadawałem sobie tego
pytania. Chyba nie ma to związku z miejscem. Ma to związek
z ludźmi. Ludzie nadają miejscom imiona. Jeśli myślisz teraz
o kimś, kogo ci brakuje i tam pojedziesz, to się tam dobrze czujesz. Bo ta osoba wnosi swój
pejzaż.

Czy nie myślał Pan o tym, by śpiewać samemu?
Na poważnie, nie. Oczywiście,
mam olbrzymie, niezrealizowane pragnienie zaistnienia jako
cudowny wokalista, wynikające
z poczucia krzywdy, bo w moim
zespole Nasza Basia Kochana,
nie dopuszczali mnie do śpiewania. Rzecz jasna, żar tuję. To
świadoma decyzja, bo ja wiem,
co to znaczy, jak ktoś pięknie
śpiewa. Faktycznie, bardzo lubię
śpiewać, ale z całą świadomością, że nie potrafię śpiewać tak
cudownie jak inni, nie śpiewam.
Nie przeszkadza mi to jednak
szczególnie i czasami staram się
realizować swoją pasję.
Pana piosenki są refleksyjnie, ale
Pan sprawia wrażenie osoby bardzo pogodnej. Prosimy o radę. Jak
to się robi? Rada na smutki…
Jak żyć, panie premierze? Nie
mam recepty. Myślę, że na świecie jest wystarczająco dużo problemów, bym ja jeszcze dokładał
swoje. W domu mogę je analizować, ale publicznie szkoda
na nie miejsca. Może stwarzam
takie wrażenie, że „czas nas
uczy pogody”, ale ten cierń
od tej róży też czasami się znajdzie. Mówiąc najogólniej, proszę brać ze mnie przykład…
Spisała: Sylwia Kosman

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.
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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.
Moje wspomnienia z okresu uwięzienia mnie w obozie zostały uzupełnione przez państwa Christów
i ich dzieci, też więźniów,
siedemnastoletnią Kasię i piętnastoletniego Janka.
Po wojnie jako dorosły człowiek wielokrotnie rozmawiałem
z byłymi więźniami obozu w Katscher na różne tematy dotyczące
życia obozowego.
W nocy z 12 na 13 lutego 1943 roku moi rodzice wraz ze
mną zostali aresztowani przez hitlerowskie gestapo. Brutalne rozdzielenie mnie od rodziców opisuje moja matka w pamiętniku pt.
„Za Drutami Brzezinki”: „Mój synek chciał się przedrzeć do mnie
przez rząd esesmanów, ale odepchnięty przez jednego z nich,
upadł na wznak na podłogę krzycząc: „Mamusiu kochana, złota
weź mnie z sobą, bo mnie Niemcy zabiją”. W tej okropnej chwili,
kiedy serce zamierało z bólu,
chciałam go jakoś pocieszyć i powiedziałam głośno: „Nie płacz Jędrusiu. mamusia zaraz wróci
do ciebie”.
Tak okłamując siebie i dziecko, chciałam je pocieszyć jakoś
przy tym strasznym rozstaniu.
Chwile naszej rozłąki utrwaliłam
później w wierszu”.
Po oddzieleniu mnie od rodziców zostałem wywieziony
do obozu w Katscher. Rodziców
osadzono w obozie w Oświęcimiu, a potem w kolejnych obozach
koncentracyjnych, w których przebywali do końca wojny.
Powodem aresztowania była
działalność rodziców w organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”,
matkę, nauczycielkę – dodatkowo
za harcerstwo i tajne nauczanie.
Aresztowanie to odbyło się w ramach masowych aresztowań działaczy niepodległościowych, nie
tylko na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, ale miało szerszy zasięg
(Akcja Oder Berg).
Pomimo że z pobytu w obozie
niewiele pamiętam, to jednak niektóre zdarzenia, zwłaszcza
pod koniec mego pobytu w obozie, utrwaliły się w mej pamięci
i przetrwały do dzisiaj.
W obozie przebywałem ponad rok. Dokładna data zwolnienia mnie nie jest znana.
Dalsze moje losy – to transport
kolejowy do w/w obozu w wagonach nieprzystosowanych do przewozu ludzi, nieogrzewanych, podczas gdy mróz na zewnątrz wynosił kilkanaście stopni poniżej zera.
Podróż trwała kilka dni, w czasie
których zaopiekowała się mną 12letnia dziewczynka o imieniu Halinka, jak się później okazało, również więźniarka. Bardzo do niej
przylgnąłem i nie opuszczałem jej
ani na chwilę. Halinka robiła co
mogła, żeby zastąpić mi matkę,
kojąc mój lęk i płacz, jednocześnie
dając mi poczucie bezpieczeństwa.
Prócz tej dziewczynki nie miałem nikogo, kto mógłby mi pomóc.
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Andrzej Zasępa jako trzylatek został
osadzony w obozie.
Na stacji docelowej Katscher
esesmani, stanowiący załogę obozu, siłą rozdzielili mnie z Halinką,
ale w obozie udało mi się jeszcze
spotkać z tą dziewczynką. Potem
ona prawdopodobnie, przy pomocy innych więźniów oraz rodziny,
uciekła z obozu. Mnie ze stacji kolejowej do obozu zabrali inni jego
więźniowie – Maria i Marian
Christowie.
Zostałem przewieziony razem
z małymi dziećmi furmanką, której woźnicą był Jan Christ. Miałem
odmrożone ręce i nogi, zachorowałem na zapalenie nerek i pęcherza moczowego na skutek mrozu
i przemoczenia.
Rodzina państwa Christów,
z którą z czasem bardzo się zżyłem, dała mi poczucie bezpieczeństwa, pomimo, że dalej tęskniłem za swoimi biologicznymi
rodzicami.
Państwo Christowie traktowali
mnie, jak własne dziecko i nazywali Jędrusiem. Ja nazwałem ich
„lagrowymi rodzicami”. Dzięki
nim przeżyłem pobyt w obozie, bo
bez nich raczej nie miałbym takich
szans, gdyż samotnych dzieci
w obozie było bardzo mało. Przeważnie były rodziny z jednym lub
dwojgiem dzieci. Wszyscy musieli
pracować, nie wyłączając dzieci.
Warunki życia w obozie były
niezwykle ciężkie. Więźniowie
mieszkali w salach po fabryce dywanów z betonową podłogą. Wyżywienie było niedostateczne, panował głód. Również warunki higieniczne były fatalne. Choroby
dziesiątkowały więźniów, zwłaszcza dzieci. Panowały głównie choroby zakaźne, zwłaszcza gruźlica.
Leków nie było. Niektóre choroby
wymagały długotrwałego leczenia
nawet przez kilka lat po wojnie,
głównie przez polskich lekarzy,
także przez Duński Czerwony
Krzyż, którego ambulanse jeździły po Polsce, wykonując prześwietlenia płuc i lecząc gruźlicę.
Pamiętam to dobrze, ponieważ
ja również wymagałem takiego
długotrwałego leczenia po wojnie.
Gdyby nie państwo Christowie
byłbym wysłany do Rzeszy
na zniemczenie. Taki los spotykał
samotne dzieci po odpowiedniej
selekcji.
Wracając jeszcze do okresu
mojego uwięzienia, istotne było to,
że moi rodzice biologiczni, licząc
się z możliwością aresztowania, na-

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.

uczyli mnie adresu moich dziadków. Dzięki temu państwo Christowie zawiadomili moją rodzinę, że
jestem w obozie w Katscher. To
spowodowało, że moi dziadkowie
i rodzina rozpoczęła starania
o zwolnienie mnie z lagru. Dzięki
mojemu Wujowi Antoniemu Zasępie, a także pomocy państwa Christów, znalazłem się w domu rodzinnym moich dziadków. Po raz
kolejny zostałem rozdzielony z bliskimi mi osobami, bo tak traktowałem swoich „lagrowych rodziców”.
Po wojnie niechętnie wracałem
do trudnego i przykrego okresu
pobytu w obozie, gdyż każdorazowo przeżywałem traumę związaną z pobytem w obozie.
Jednym z objawów tej traumy
był powtarzający się sen, który
nagle powodował przeraźliwy
krzyk, połączony z lękiem, przerażeniem oraz płaczem i wybudzaniem się ze snu. Przyczyną ta-

kich często występujących snów
były tragiczne przeżycia obozowe, które właśnie często pojawiały się w snach. Potwierdzili to
państwo Christowie i moja rodzina. Opisane sny trwały nawet kilka lat po wojnie, dobrze to pamiętam do dzisiaj, gdy po takim śnie
budziłem się przerażony, z lękiem, głośnym krzykiem i zlany
potem. Wiem, że takie sny miała
większość dzieci, które przeżyły
obóz, a zwłaszcza te samotne,
które pozostawały bez rodziców.
Obozowe przeżycia pozostawiły
trwały ślad w dziecięcej psychice, co potwierdzają i dokumentują badania naukowe.
Najcięższe zmiany psychosomatyczne występują u dzieci poddanych przewlekłemu stresowi,
w wieku od trzech do dziewięciu
lat. Dotyczy to głównie dzieci samotnych, bez rodziców i bez rodziny.

fragmenty listów kasi christ do jej babci i cioci oraz pani
Marianny christ (matki kasi i janka) do swojej krewnej.

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.

Po powrocie z obozu Babcia
i Dziadek oraz wujostwo Policińskich ze swoimi kilkuletnimi córeczkami, Terenią i Krysią, bardzo
serdecznie mnie przyjęli. Pomimo
tego mój okres adaptacji do rodziny trwał dość długo. Zanim się
do nich przyzwyczaiłem, czułem
się samotnie, gdyż rodziny mojej
po prostu nie znałem.
Dlatego znowu czułem się jakby kolejny raz osierocony.
Z upływem czasu przyzwyczaiłem się do moich bliskich
i zacząłem czuć się bezpieczniej.
Tu doczekałem końca wojny
i szczęśliwego powrotu z obozu,
moich biologicznych rodziców.
Wszyscy się cieszyli z ich powrotu i z zakończenia wojny, jednak
moja radość nie była pełna, bo,
jak dzisiaj sądzę, występowała
u mnie pewna „zadra”, niepewność, obawa, czy znowu nie stracę rodziców. Nie wiedziałem, dlaczego tak się stało. Bałem się, że
znowu utracę bliskich, że kolejny
raz zostanę sam lub będę skazany
na tułaczkę.
W załączeniu fragment kserokopii listu Kasi Christ do swojej
Babci i Cioci.
Moje pierwsze spotkanie
z Matką po wyzwoleniu (relacja
Matki): „Był piękny dzień
pod koniec czerwca 1945 roku.
Weszliśmy z bratem na podwórze
od strony pola. Gromadka dzieci
bawiła się na podwórku
przed sionką domu. Z daleka szukałam oczami mojego synka, którego nie widziałam dwa i pół roku. „Tak to On! Przecież na końcu świata bym go poznała!”.
Podleciałam z radością i złapałam
go wpół, przyciskając mocno
do piersi i całując oczka i buzię.
A dziecko zaskoczone niespodziewaną czułością instynktownie

przytuliło się do mnie i zapytało:
„czy to jest moja Mama rodzona,
co ją Niemcy zabrali do obozu?”.
„Tak syneczku to jest prawdziwa
Twoja Mama rodzona, którą Ci
Niemcy zabrali, ale teraz będziemy zawsze razem. Wojna się
skończyła, już nigdy nie będą rozłączać matek od dzieci!”.
Wiedza o hitlerowskich obozach koncentracyjnych na ziemiach polskich jest niedostateczna, ulega ona z upływem czasu
zatarciu i zapomnieniu. Naocznych świadków zbrodni hitlerowskich ubywa bardzo szybko.
Pierwsze pokolenie byłych więźniów obozów koncentracyjnych
już prawie wymarło, a drugie pokolenie więźniów – dzieci, jest
na wymarciu. Niedługo braknie
naocznych świadków ludobójstwa w obozach hitlerowskich.
Dlatego czuję się w obowiązku
pamiętać o tej straszliwej zbrodni dokonanej przez hitlerowców
na narodach polskim, żydowskim
i innych. Jestem winien pamięci
tych, którzy w obozach cierpieli
i ginęli. Pozostający nieliczni naoczni świadkowie, którzy jeszcze
żyją, są w stanie dać świadectwo
prawdy.
Przyczynkiem do napisania tego artykułu, wspomnienia, było
przypomnienie, zwłaszcza młodemu pokoleniu o ludzkich tragediach Polaków i innych narodów,
gdyż zapomina się o hitlerowskich
obozach na ziemiach polskich, nazywając je polskimi obozami.
Przyczyną napisania tych
wspomnień jest również próba odnalezienia Halinki, mojej „opiekunki”, podczas podróży do obozu. Halinka była moim jedynym
wsparciem.
Andrzej Zasępa, lekarz z Sosnowca
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Pucharowa wygrana Pudy
arc TMS Zagłębie

„Siódemka”
niekoniecznie szczęśliwa
arc Zagłębie Sosnowiec

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…
Krzysztof Polaczkiewicz

u siebie, po raz kolejny udowadniając, że Stadion Ludowy i gra
jako gospodarz wcale nie jest
atutem. Swego czasu piłkarze
twierdzili wręcz, że okrzyki
z trybun ich paraliżują. Jesienią
na Ludowym było jednak pustawo, bo jak inaczej powiedzieć
o 500 osobach na meczu, ale mimo to Zagłębie na Ludowym
grało w kratkę.
Sosnowiczanie w kilku zaledwie meczach zagrali na wysokim
poziomie. Tak było w dwóch meczach ze Stalą Mielec wygranych
odpowiednio 4:1 i 4:0. Cóż z tego, skoro kilka dni potem notowali wstydliwe wpadki. Po każdej z nich piłkarze i sztab szkoleniowy się mocno kajali, mówili,
że to wstyd, że trzeba wyciągnąć
wnioski, że takie mecze nie mogą
się powtórzyć. Ale powtarzały
się, a kolejne trenerskie wywody

Brydżyści walczyli o puchar
22 pary brydżystów walczyły
o puchar Prezydenta Miasta
z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Otwarty Turniej Par Brydża Spor towego tradycyjnie
odbył się w klubie Dor-Jan. – Atmosfera podczas zawodów, rozgrywanych w kategorii open i kategorii samorządowcy i radni, była bardzo
dobra – potwierdza Adam Będzieszak, prezes TKKF „Zagórze”. W kategorii open zwyciężyli
Jerzy
Niemiec
i Krzysztof Kalita. Drugie
grudzień 2014 nr 11

miejsce zajęli Zbigniew Guła
i Michał Błach, a trzecie Renata Koszowska i Zbigniew Koszowski.
Z kolei w kategorii samorządowcy i radni pierwsze
miejsce przypadło w udziale
Andrzejowi Odrobińskiemu
i Jerzemu Siatce. Tuż za nimi
znaleźli się Jacek Rasiewicz
i Aleksander Kalański. Trzecie
miejsce zajęli Adam Będzieszak i Zbigniew Klikiewicz.
Nagrody, ufundowane przez
MOSiR i Wydział Promocji
Miasta UM, wręczyła Agniesz-

ka Czechowska-Kopeć, dotychczasowa zastępca prezydenta
miasta. Zawody zorganizował
TKKF „Zagórze” we współpracy z MOSiR-em.
– Zapraszam do udziału
w turniejach, które odbywają
się w klubie Dor-Jan w każdy
pierwszy czwar tek miesiąca – mówi Adam Będzieszak.
Osoby, które chciałyby się nauczyć grać w brydża lub podszkolić swoje umiejętności,
mogą kontaktować się z prezesem TKKF „Zagórze” pod nr
tel. 501 454 825. SK

Są powody do dumy. Na najwyższym podium zawodów
Pucharu Polski zawodniczka TMS Zagłębie Marta Puda.
Zwycięstwem Mar ty Pudy zakończyły się I zawody Pucharu
Polski kobiet w szabli, które odbywały się w hali Kolejarza Katowice. To nie jedyny sukces naszych szer mierzy. W ostatnich
tygodniach z dobrej strony pokazali się także najmłodsi zawodnicy TMS Zagłębie.
Puda wygrała zawody Pucharu Polski, ale w czołowej ósemce znalazły się jeszcze dwie naszae zawodniczki. 7. była Karolina Walczak, a 8. Angelika
Wątor. Z dobrej strony pokazał
się także Michał Kochan, który
w rywalizacji mężczyzn zajął
trzecie miejsce.
Zawody Pucharu Polski seniorów były jednocześnie turniejem Pucharu Europy dla zawodników do 23 lat. – Na podium
w rywalizacji kobiet znalazły się
dwie nasze zawodniczki. Druga
była Walczak, a trzecia Wątor.
Z kolei Michał Kochan wśród
panów był drugi – podkreśla Dawid Adamowski, trener w TMS
Zagłębie.
– Turniej w Katowicach był
jednocześnie zabawą dla najmłodszych adeptów szabli.
Przy okazji uznanego tur nieju
dla seniorów odbyły się zawody

dla tych, którzy nie brali udziału
w żadnych zmaganiach szer mierczych do tej pory. Na starcie
stanęło 30 dzieci z regionu
w różnym wieku. Najstarsze
z dzieci miało 11 lat, a najmłodsze 4. Pomimo, iż w wieloboju
szermierczym zostali wyłonieni
zwycięzcy, którzy odebrali puchary, to każde z dzieci okazało
się zwycięzcą bo liczyła się
przede wszystkim dobra zabawa – dodał Adamowski.
W listopadzie mogliśmy się
także cieszyć z sukcesów najmłodszych szablistów TMS-u.
Młodzi szermierze Zagłębie
wzięli udział w turnieju szablistów do lat 14, który odbył się
w Warszawie. Najlepiej spośród
naszych zawodników spisał się
Filip Pachla, który ukończył
zmagania na trzecim miejscu. – To bardzo dobry wynik.
W rywalizacji wzięło udział
aż 82 zawodników z Polski i Białorusi. Nasz klub reprezentował
także Mateusz Michoń, który zajął 12. lokatę – powiedział Dawid Adamowski, trener w TMS.
W rywalizacji dziewcząt wystąpiły siostry Nowckie. Małgorzata zajęła 13. miejsce, a Aleksandra była 15. KP

Zawodnicy z Niwki na podium
arc AKS Niwka

Przed rozpoczęciem nowego sezonu dwie grupy II ligi zostały
połączone. Teoretycznie miało
być łatwiej gdyż bezpośredni
awans wywalczyć mają trzy
drużyny, a czwarta zagra w barażach. Miało być też nieco ciekawiej, gdyż po kilku latach kibice mogli obejrzeć grę drużyn
z grupy wschodniej, w tym zasłużonej dla polskiej piłki Stali
Mielec, czy byłych ekstraklasowych ekip jak Siarka Tar nobrzeg czy Stal Stalowa Wola.
Po rundzie jesiennej można śmiało powiedzieć, że ciekawiej wcale nie jest, bo II-ligowy
futbol to jednak przede wszystkim walka i bieganina, a i łatwiej także nie jest, o czym
świadczą np. dwie porażki z Legionovią Legionowo.

Kadrowo Zagłębie prezentuje
się naprawdę okazale. Przed sezonem udało się przecież ściągnąć
m. in.: Sebastiana Dudkę, który
na Ludowy trafił wprost z ekstraklasowego Zawiszy Bydgoszcz.
Wrócił także rutyniarz Krzysztof
Markowski, najważniejsze ogniwa
z ubiegłego sezonu zostały, ponadto znów posiłkowano się zaciągiem z Warszawy. Cóż z tego skoro Zagłębie jak zawodziło, tak zawodzi. Jedynym pozytywem w tej
całej wyliczance jest postawa młodego legionisty Jakuba Araka,
który jesienią zdobył 9 bramek
i zaliczył kilka asyst. 19-latek okazał się prawdziwym królem pola
karnego, piłka sama go szukała
i aż dziw bierze, że w kilku meczach zasiadł na ławce rezerwowych.
Zagłębie jesienią przegrało
pięć razy, z czego aż trzy razy

o tym, że zespół się buduje, dociera itd. po prostu są mało przekonywujące.
– Po bardzo dobrym meczu
w Mielcu znowu nie potrafimy
potwierdzić naszej dobrej dyspozycji sprzed tygodnia. Wielka
szkoda, bo w przypadku wygranej od czołówki dzieliłyby nas
tylko trzy punkty. Trudno to zrozumieć. Trudno pogodzić się
z tym, że znowu zawodzimy
przed własną publicznością.
Szczególnie w drugiej połowie,
która była w naszym wykonaniu
żenująco słaba. Zapewniam jednak, że się nie załamiemy. Przepracujemy zimowe miesiące
i wrócimy mocniejsi – powiedział
po ostatnim meczu jesieni, przegranym 1:2 z Legionovią trener
Smyła.
Problem w tym, że w podobnym tonie trener Smyła już się
wypowiadał, gdyż Zagłębie trenuje od października 2013 roku…
Zagłębie nadal liczy się
w stawce, nadal ma szanse
na awans, ale pamiętajmy, że
wiosną do rozegrania jest tylko 15 spotkań. Tutaj nie ma już
miejsca na potknięcia. Sześć
punktów straty to zarazem mało
i dużo. Fajnie, że zespół jest zgrany, bo tak to z boku wygląda. Radość po strzelonych bramkach raczej nie jest udawana. Cieszy się
cały sztab, żyje ławka. Kolektyw
to ważna sprawa. Najważniejsze
są jednak wyniki. Po frekwencji
na Ludowym widać, że kibice
mają już dość tego marazmu.
Chcą zmian. Tak jak w kwestii
wyglądu obiektu przy Kresowej,
tak i jakości zespołu. Bo niestety,
ale na tę chwilę między jednym
i drugim można postawić znak
równości. W powyższym tekście
celowo pominąłem prezesa Marcina Jaroszewskiego, z którym
wywiad zaprezentujemy w styczniowym numerze „KM”.

„Czwórka”
Budowlanych
Cztery medale wywalczyli zawodnicy Budowlanych podczas rozegranych
w Paryżu Mistrzostwa Świata Seniorów w Ju-Jitsu. W sumie reprezentacja Polski z Francji wróciła z dziewięcioma krążkami.
Po złoto sięgnęli Agnieszka Bergier w kat. 49 kg fighting oraz Mateusz Duran w kat. 85 kg fighting. Ponadto dwa brązowe medale wywalczyła Martyna Bierońska. Na najniższym
stopniu podium stanęła w kat. 55 kg fighting oraz kat. 55 kg Ne Waza (brazylijskie Ju-jitsu). KP

W Nowym Targu odbyły się zawody Pucharu Polski juniorów i seniorów w K1. W zawodach wzięli udział zawodnicy AKS Niwka, podopieczni trenera Rafała Chwałka.
W kategorii junior starszy -54 kg triumfował sosnowiczanin Karol Wójcik (na zdjęciu). – To duży sukces, ponieważ Karol z wagą 48 kg, nie mając przeciwników w swojej kategorii, star tował
w wadze -54 kg, czyli dwie kategorie wyżej – powiedział trener
Chwałek.
Natomiast brąz w kategorii -56 kg zdobyła Agnieszka Knop, przegrywając walkę o finał z utytułowaną zawodniczką Ewą Pietrzykowską z Ostrowieckiego Klubu Sportów Walki. W turnieju startowało
ponad 120 zawodniczek i zawodników. KP
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Szkło współczesne w sosnowieckim
Muzeum zyskało całkiem nowe oblicze. Wszystko dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 tys. zł
na pierwszy etap modernizacji wystawy „Polskie szkło współczesne”
i 5 tys. zł na drugi etap w tym roku.
Modernizacja umożliwiła całkowitą
wymianę archaicznego sprzętu wystawienniczego na nowoczesny, spełniający normy konserwatorskie, który pozwala na wydobycie z prezento-

wanych eksponatów wszystkich walorów plastycznych i technologicznych. W wyniku drugiego etapu wystawa została wzbogacona o dużą gablotę
do
prezentacji
szkła
ołowiowego, popularnego kryształu
oraz podest ekspozycyjny do pokazania szkła unikatowego – rzeźb i kompozycji.
Eksponaty z sosnowieckiej kolekcji są wyjątkowe i nie ocierają
się o kicz. Zosta ły ozdo bione
w sposób oszczędny i nowoczesny,

i z powodzeniem mogłyby stać się
ozdobą nowoczesnych wnętrz. Zastosowano barwne par tie, które powodują dodatkowe efekty świetlne
i wi zual ne. De ko rowa ne ręcz nie
kryształy są ostoją dawnego rękodzieła. Można więc podziwiać prace najwybitniejszych designerów,
m.in. Ja nu sza Roba szewskie go,
Stefani Rybus-Kujawy, Agnieszki
Leśniak, Aleksandra i Reginy Puchałów, małżeństwa Unoldów oraz
se niorki rodzi me go wzor nic twa,
Wandy Zawidzkiej-Manteuffel. Naszym regionalnym wkładem w narodowe wzor nictwo są prace Józefa Podlaskiego, Marii Słaboń i Zofii Szmydt-Ścisłowicz, wykonane
w hucie szkła w Zawierciu.
Na wystawie znajdują się także
dzieła unikatowe. Obiekty zostały
wy ko na ne tra dycyj ną tech ni ką
dmu cha nia oraz kleje nia oszli fowanych fragmentów szkła, a także
spie ka nia w pie cach ce ra micz nych. Są rzeźby znakomitych ar tystów, ta kich jak Hen ry ka Al bi na To ma szewskie go, Mał go rza ty
Dajewskiej, Kazimierza Pawlaka,
Woj cie cha Ole cha czy Je rze go
Cho dur skie go. Wystawę uzu peł niają obiekty ze szkła dmuchanego i pra sowa ne go, so dowe go
i kryształowego, a część wystawy
po świę co na jest szkłu hi sto rycz nemu. SK

Zagłębiowski Pegaz
Bolesław Ciepiela (na zdjęciu z prawej) został uhonorowany „Zagłębiowskim
PEGAZEM” za 2013 rok
za wybitny wkład nad badaniem historii Zagłębia
Dąbrowskiego oraz działalność pisarską. Uroczystość
odbyła się 8 listopada 2014
r. w sali Związku Zagłębiowskiego w Klubie Jana Kiepury. Nagrodę wręczyli prof. Marek Barański
i dr Jerzy Abramski, a laudację odczytał Lucjan
Czerny.
Bolesław Ciepiela z wykształcenia jest górnikiem,
a z zamiłowania prawdziwym humanistą. Jest autorem 49 publikacji zwartych
(ostatnia to „Wspomnienia
przy świecach”). Jego książki dotyczą różnej tematyki,
począwszy od przemysłu
górniczego i cementownictwa, poprzez historię różnych
organizacji, monografie wybranych miejscowości, historię kościołów i cmentarzy,
a skończywszy na książkach
o mniejszościach narodowych (Żydzi). Ciepiela jest
redaktorem i autorem 120
artykułów na łamach czasopism naukowo-technicznych
i społeczno-kulturalnych,

L. Wolski

arc Muzeum w Sosnowcu

Szkło w nowej odsłonie

w tym m.in. w „Nowym Zagłębiu”. Jest autorem ponad 1200 tekstów zamieszczonych na łamach prasy zagłębiowskiej (samorządowej,
związkowej,
kościelnej
itd.). Publikował niemal
w 50 tytułach prasowych.
Ostatnio za swoje osiągniecia w dziedzinie pro-

mowania kultury w Zagłębiu Dąbrowskim odebrał
podczas uroczystości 12lecia Stowarzyszenia Autorów Polskich w Muzeum Zagłębia w Będzinie
brązowy medal Gloria Artis przyznany mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. red

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Pomnik Nieznanego Żołnierza w Zagórzu
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arc Artur Ptasiński

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.
Artur Ptasiński

Pomnik Nieznanego Żołnierza po raz pierwszy odsłonięty został 29 listopada 1930 roku – w setną rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.
Na lokalizację wybrano skwer pomiędzy kościołem św. Joachima, a pałacykiem Mieroszewskich. Intencją fundatorów – mieszkańców Zagórza
oraz proboszcza ks. Stanisława Senki – było uczczenie pamięci bohaterów
poległych w I wojnie światowej oraz w wojnie polsko-sowieckiej 1920 roku. W owym czasie pomnik otaczany był najwyższym szacunkiem.
Wśród mieszkańców Zagórza byli również tacy, którzy czcili w tym miejscu pamięć swoich bliskich.
Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców do Zagłębia
dni Nieznanego Żołnierza wydawały się być policzone. W 1941 roku
okupant nakazał usunięcie pomnika. Los jednak sprawił, że polecenie to
wydano człowiekowi odważnemu i sprytnemu… Mieszkający w Zagórzu na tzw. Górce, Józef Merta, pod groźbą wysłania do obozu koncentracyjnego zmuszony został do zniszczenia pomnika. W tym celu, z pomocą równie odważnego kolegi, grabarza Władysława Mroza, załadował pomnik na furmankę i udał się w kierunku pobliskiego
kamieniołomu, gdzie miało dokonać się dzieło zniszczenia. Jednak nietypowy ładunek zamiast do miejsca unicestwienia trafił na… zagórski
cmentarz. Tutaj, dzięki zawodowym koneksjom „wspólnika”, złożono
figurę żołnierza w specjalnie wykonanym wykopie znajdującym się
za tylną (wschodnią) ścianą cmentarnej kaplicy. Dla zatarcia śladów posadzono w tym miejscu krzewy śnieguliczki. W ten sposób żołnierz przetrwał do czasu ofensywy wojsk Pierwszego Frontu Ukraińskiego, co miało miejsce 26 stycznia 1945 roku. Następnego dnia o poranku wydobyto figurę, a w miejscu tym pochowano poległych czerwonoarmistów.
Po pewnym czasie ekshumowano i przeniesiono ich do nowej kwatery.
Nieznany Żołnierz pomimo starań rodziny Mertów nie powrócił jednak
na prawowite miejsce, przez długie lata pozostając na terenie zagórskiej
nekropoli. Niestety, „klimat polityczny” tamtego okresu temu nie sprzyjał. Z czasem popadł w ruinę. Pod koniec lat 90-tych żołnierz, w opłakanym stanie, trafił do pracowni konserwacji dzieł sztuki mieszczącej się
w pałacyku Mieroszewskich przy ulicy Szpitalnej. Staraniem władz miejskich został odrestaurowany.
Po stu latach od wybuchu I wojny światowej, pomnik powrócił niemal dokładnie w miejsce, skąd został zabrany 75 lat temu. Figurę ustawiono na nowym postumencie – stary, oryginalny pozostał na cmenta-

intencją fundatorów pomnika było uczczenie pamięci
bohaterów i wojny światowej.

rzu. Powtórne odsłonięcie odbyło się w samo południe 12 listopada 2014
roku. Podczas uroczystości wartę przy pomniku pełnili żołnierze Wojska Polskiego oraz członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej – Grupa Operacyjna „Śląsk”. Ubrani w „przedwojenne” mundury wz. 36 z dumą reprezentowali 11 Pułk Piechoty – formację utworzoną w Dąbrowie
Górniczej na początku listopada 1918 roku. Wielka historia zatoczyła
koło.
Artykuł powstał na podstawie materiałów własnych autora oraz relacji Władysława Merty.
grudzień 2014 nr 11
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

arc USC w Sosnowcu

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.

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.

Wszystkiego najlepszego
szanownym Jubilatom
życzy Redakcja

100 LATKOWIE
5 listopada swoje 100. urodziny obchodził Pan Jan Chochół. Urodzony we wsi Szklary
(woj. małopolskie) do Zagłębia przeprowadził się w połowie lat 30., gdzie postanowił
się ożenić. Pracował na kopalni „Kazimierz – Juliusz – Dorota” jako cieśla dołowy. W czasie okupacji został wywieziony do pracy w Niemczech.
W 1944 r. zmarła żona Pana Jana. Po wojnie powrócił
do pracy na kopalni „Kazimierz – Juliusz” jako stolarz
i ponownie się ożenił. W wieku 65 lat przeszedł na emeryturę, ale
pracował jeszcze przez kolejne 10 lat jako konserwator w Domu Kultury w Kazimierzu. Udzielał się społecznie. Został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”. W marcu tego roku ponownie został wdowcem. Ma córkę, dwóch synów, czterech wnuków oraz sześciu prawnuków. Obecnie przebywa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Pomorzany”
w Olkuszu, dlatego też dyplom oraz nagrodę jubileuszową w imieniu
Pana Jana, osobiście od prezydenta miasta, odebrał jego syn.

arc USC w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu

mój ojciec. Po maturze wyjechałam na studia pedagogiczne do Krakowa. Po dwóch latach,
we wrześniu 1939 r., wybuchła wojna, która zmusiła mnie do powrotu do domu rodzinnego.
W Krakowie poznałam mojego przyszłego męża Władysława, studenta Wydziału Górniczego Akademii Górniczej w Krakowie, mieszkańca Sosnowca. Wybuch wojny, wprowadzone
nowe granice, spowodowały, że Grybów znalazł się w granicach Generalnej Guberni, natomiast Sosnowiec w granicach Rzeszy Niemieckiej.
W Sosnowcu zaczęły się masowe aresztowania i wywozy młodych ludzi na roboty w głąb
Rzeszy. Mój przyszły mąż na rowerze przez zieloną granicę przyjechał do Grybowa. W dniu 14
kwietnia 1941 r. pobraliśmy się. W Grybowie 15 lipca 1943 r. urodził się nam syn Antoni.
Po wojnie mieszkaliśmy w Bytomiu, Brzozowicach – Kamieniu (obecnie dzielnica Piekar
Śląskich). W 1956 r. zamieszkaliśmy w Sosnowcu, gdzie mieszkam do dzisiaj.
Mąż w 1945 r. obronił pracę magisterską na Akademii Górniczej i rozpoczął pracę w górnictwie węglowym, pracując na kopalniach „Szombierki”, „Andaluzja”, „Rozbark”, „Kazimierz Juliusz”, a w końcowym okresie jego pracy zawodowej w Dąbrowskim Zjednoczeniu
Przemysłu Węglowego w Sosnowcu. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej,
od praktykanta do dyrektora kopalni („Kazimierz Juliusz”). Ja zajmowałam się domem
i dziećmi – 19 kwietnia 1946 r. urodziła nam się córka Barbara. Dzieci ukończyły studia
na AGH w Krakowie i pracowały w górnictwie zagłębiowskim. Syn w kopalniach „Czeladź”,
„Milowice-Czeladź”, „Klimontów”, „Czerwone Zagłębie Jowisz”, a córka w kopalniach „Milowice” i „Grodziec”, a następnie obydwoje w nadzorze górniczym w OUG Sosnowiec OUG Katowice i OUG Kraków. Obecnie przebywają na emeryturze. W lutym 1995 r. zmarł mój mąż,
z którym przeżyłam w związku małżeńskim prawie 54 lata. Przez kilka lat mieszkałam sama. Od kilku lat mieszka ze mną syn. W takich warunkach, kiedy było raz lepiej raz gorzej,
jak to bywa w życiu, dożyłam 100 lat”.

4 listopada swoje 100. urodziny obchodziła Pani Cecylia Kosińska (na zdjęciu). Dyplom oraz
nagrodę jubileuszową w imieniu prezydenta Sosnowca wręczył jej Zbigniew Szaleniec, były
zastępca prezydenta. Pani Cecylia w skrócie opisała swoje życie:
„Cecylia Kosińska, nazwisko panieńskie – Wiśniowska. Urodziłam się w dniu 4 listopada 1914 r. w miejscowości Grybów (dawna Galicja w zaborze austro-węgierskim, obecnie
województwo małopolskie) w rodzinie urzędniczej. Ojciec – Franciszek był pracownikiem
ówczesnego Starostwa Powiatowego w Grybowie, matka – Maria zajmowała się domem.
Miałam czterech braci: Mariana, Stanisława, Czesława i Kazimierza. Szkołę podstawową
i gimnazjum ukończyłam w Grybowie. W międzyczasie, w dniu 14 września 1933 r., zmarł
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urząd miasta:
Centrala (32) 296 06 00
informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
miejski rzecznik praw
konsumentów
(32) 296 04 28
straż miejska
(32) 296 06 53-54
komenda miejska policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
komenda miejska
państwowej straży pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
pogotowie ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
pogotowie gazowe
(32) 266 33 56
pogotowie energetyczne
991
ośrodek interwencji
kryzysowej
(32) 298 93 87
izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56
całodobowa pomoc
drogowa
505 230 311
taxi
(32) 677 77 77

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 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.

poziomo: 1 – był nim Donald, przyjaciel Myszki Miki, 5 – napój do obiadu, 8 – obraz w cerkwi, 9 – przejęzyczenie, 10 – zwierzę hodowane na futro, 11 – strach, 12 – organizm, w którego materiale genetycznym zaszły duże zmiany, 14 – marka japońskich motocykli i samochodów, 16 – szlak, 17 – ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, 19 – rentgenowski lub fotograficzny, 21 – pszczela wydzielina, 22 – kolporter prasy, 25 – armata, 28 – cisza na morzu, 29 – rzymska bogini łowów, 30 – poetycko o strumieniu, 32 – organ, 34 – tarcza Zeusa, 35 – banał, 36 – nauczyciel zwierząt, 37 – zimowy sprzęt spor towy, 38 – usterka, 39 – najsłynniejsza polska szynka.
pionowo: 1 – gra słów, 2 – przeszkoda ze śniegu, 3 – potrawa z ryżu, 4 – odmiana jabłek, 5 – gra w karty, 6 – model Daewoo, 7 – opera Verdiego, 13 – należy do nich m.in. siarka,
tlen, selen, 15 – hulaka, 18 – podstawa pomnika, 20 – słowo
honoru, 23 – antidotum, 24 – Antonio – zagrał Zorra, 26 – jeden z elementów odejmowania, 27 – przeszkoda, 28 – pasjonat, 31 – kolekcja, 33 – Wisła lub Dunaj.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2014 : PhiLiP KAZAN – APETyT

✂

WaŻne teleFony

KuPON
krzyżówka nr 11

gdzie?

kiedy?

Nagrody otrzymują: Izabela Michta z Sosnowca, Aneta Wiecha z Sosnowca oraz Edwarda Cieślik z Dąbrowy Górniczej

uWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Monika Wasowska, Grzegorz Wasowski

„Starsi Panowie Dwaj. Kompendium niewiedzy”

(Wyd. ZNAK)

Klucz do świata Starszych Panów.
Autorzy – Monika i Robert Wasowscy zabie ra ją czy tel ni ków w nie za po mnia ną po dróż po świe cie le gen dar ne go ka ba retu.
Przypominają, dlaczego gdy w telewizji zaczynał się ten program, wyludniały się ulice.
To pierwszy na świecie przegląd wszystkich
do ko nań twórców Ka ba retu Star szych Pa nów ze szczególnym uwzględnieniem piosenek.
Dzię ki tej książ ce moż na wziąć udział
w zabawie rytmicznej dla zdziecinniałych

staruszków, dowiedzieć się, jaką dziedzinę
wiedzy reprezentuje „pędologia”; prześledzić ewo lu cję pio sen ki „Ścież ką po śród
łąk”, usłyszeć o istnieniu Eldolarado i przeczytać o ogólnokrajowym kryzysie guzikowym.
Do książki dołączono płytę CD, zawierającą niepublikowane w większości nagrania
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
Kwiatkowskiej, Tadeusza Fijewskiego, Adama Mu larczy ka czy też Chó ru Czejan da.

Norman Davies

„Serce Europy”

(Wyd. ZNAK)

Najoryginalniejsza historia Polski.
Polska – serce Europy – to nie tylko jej geograficzny środek. To miejsce, w którym puls
europejskiej cywilizacji jest najlepiej wyczuwalny i nadaje rytm przemianom na całym
kontynencie.
Historię Polski zazwyczaj poznajemy według utartego schematu: średniowiecze, nowożytność, zabory i powstania, odzyskanie

niepodległości i wiek dwudziesty. Norman
Davies nie musi jednak przestrzegać schematów. „Serce Europy” to jego osobista podróż
przez polską historię. Brytyjski historyk prowadzi nas od czasów najnowszych do epok
najbardziej odległych. Dzięki temu zabiegowi, autor rozpościera przed czytelnikiem niezwykłą panoramę historycznych i kulturowych sił kształtujących naszą teraźniejszość.

Paweł Zuchniewicz

„Zakochany mnich. Biografia o. Leona Knabita”
Odkryj sekret szczęśliwego życia.
Ojciec Leon Knabit to jeden z najbardziej
znanych zakonników w Polsce. Ceniony rekolekcjonista i kaznodzieja. To człowiek, który każdego spotkanego człowieka wita
uśmiechem i dobrym słowem. Kapłanem jest
już od 60 lat, mnichem, który żyje zgodnie
z surową regułą św. Benedykta, a przy tym
wiecznym optymistą i człowiekiem pełnym
poczucia humoru. Ojciec Leon prowadził telewizyjny talk – show, opublikował kilkadziesiąt książek. Dla wielu jest duchowym autorytetem.
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(Wyd. ZNAK)

Książka autorstwa Pawła Zuchniewicza to historia niezwykłego człowieka, przez całe życie
niestrudzenie szukającego woli Bożej. Opowieść o jego dzieciństwie, relacjach rodzinnych,
a także koleżeńskich, dramatycznych doświadczeniach czasu okupacji, ofiarnej posłudze kapłańskiej oraz decyzji o związaniu swojego życia z klasztorem benedytynów w Tyńcu.
Jaka jest jego recepta na szczęście ojca Leona? Na to i wiele innych pytań dotyczących
niezwykłego mnicha znajdziemy odpowiedzi
w książce Pawła Zuchniewicza.
Premiera książki 4 grudnia.

co?

2.12 godz.17.00 Zamek Sielecki: wykład pt. „Św. Jadwiga – Patronka Polski i Śląska” – prowadzenie Rafał Bryła- historyk
2 – 3.12 Expo Silesia: TRANSPORTInovation EXPO 2014 – Targi Innowacji dla Transportu, Logistyki i Infrastruktury
4.12 MDK Kazimierz: Dzień Górnika
5.12 godz. 10.00 Klub im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 6: Mikołaj z Klubem Kiepury, spotkanie ze Św. Mikołajem oraz bajka „Niekończąca się opowieść”
5.12 godz. 17.00 Miejski Klub Maczki: Impreza Mikołajkowa
5.12 godz. 18.00 Biblioteka Główna, ul. Zegadłowicza 2: Spotkanie autorskie ze
Sławomirem Matuszem
5.12 godz. 18.00 Zamek Sielecki: Wernisaż wystawy: XVII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne, Plener Plastyczny pt. „Bezkres”
5-7.12 Expo Silesia: Sport Outlet 2014- kiermasz wyprzedażowy, Festiwal Czasu
Wolnego 2014
6.12 godz. 16.00 Zamek Sielecki: Jaś i Fasolowe Drzewo – Teatr dla dzieci zrealizowany przez Art. Re Studio Małych Form Teatralnych
6.12 godz. 18.00 Teatr Zagłębia: Kabaret Hrabi
8.12 MDK Kazimierz: Dekoracje świąteczno – noworoczne – warsztaty dla dzieci
i młodzieży
8.12 godz. 18.00 Biblioteka Główna, ul. Kościelna 11: Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie miłośników literatury i dyskusji
12-14.12 Expo Silesia: EXPO Gołębie 2014- Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych
13.12 MDK Kazimierz: X Otwarty Turniej w Szachach Aktywnych
13.12 godz. 11.00 CIM (Patelnia), ul. Warszawska 3/20: Świat na Patelni – Spotkanie podróżników
13.12 godz. 18.00 Sala Koncertowa, ul. Wawel 2: Valses De Vienne (walce wiedeńskie) – Budapest Strauss Orchestra & Ballet
15-20.12 Plac Stulecia: Jarmark Świąteczny
16.12 godz. 17.00 Zamek Sielecki: wykład „Na początku była idea…” cz. II – rozważania o architekturze
17.12 godz. 10.00 Energetyczne Centrum Kultur, ul. Będzińska 65: Mała Akademia Jazzu Bluea & Gospel. Jak rodziła się muzyka rozrywkowa Beata Bednarz- wokalistka
19.12 godz. 17.30 Miejski Klub „Maczki”: Koncert Kabaretowy
20.12 godz. 16.30 Klub im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 6: Alicja w Krainie Czarów – pokaz muzyczno –taneczny Flooreski
31.12 godz. 18.00- 21.00 Teatr Zagłębia: Wieczór Sylwestrowy
31.12 Sylwester przed Urzędem Miejskim
grudzień 2014 nr 11
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02 Wt godz. 10:00 Plastusiowy pamiętnik/Maria Kownacka
(Gościnnie Teatr Nowy z Zabrza)
03 Śr godz. 09:00 i 11:30 Plastusiowy pamiętnik/Maria
Kownacka
(Gościnnie Teatr Nowy z Zabrza)
04 Czw godz. 09.00 i 11:00 Królewna Śnieżka / wg. baśni
braci Grimm
05 Pt godz. 09: 00 i 11:00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
06 Sb godz. 18:00 Kabaret HRABI
07 Nd godz. 11:00 Królewna Śnieżka / wg. baśni braci
Grimm/ MIKOŁAJKI W TEATRZE
godz. 18:00 Sztuka kochania/Zbigniew Książek

09 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
10 Śr godz. 09:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
11 Czw godz. 10:00 Alicja w Krainie Czarów/Lewis Car roll
godz. 19:00 Prawda/Florian Zeller
12 Pt godz. 19:00 Wij. Ukraiński hor ror / M. Gogol, Ł. Kos
13 Sb godz. 18:00 Korzeniec/ Z. Białas, T. Śpiewak
14 Nd godz. 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freema
16 Wt godz. 12: 00 Zaćmienie/ A. Czechow, I. Gorzkowski
20 Sb godz. 18:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław Jakubowski
21 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?
31 Śr godz. 18:00 i 21:00 Wieczór Sylwestrowy

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
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.

arc Muzeum w Sosnowcu

Poszukiwane papierośnice, gorsety i kapelusze

Wystawę pt. „Marka Sosnowiec”
przygotowuje Muzeum w Sosnowcu. Jej celem jest ukazanie
dziedzictwa
przemysłowego
i rzemieślniczego miasta. Na ekspozycji znajdą się przedmioty
wyprodukowane przez zakłady
działające
na
przestrzeni XIX i XX wieku. Zaprezentowane zostaną także zakłady zajmujące się handlem i usługami
na terenie Sosnowca.

Pracownicy Muzeum proszą
mieszkańców o pomoc w zebraniu materiałów, które wzbogacą
ekspozycję. Poszukiwane są
przedmioty sygnowane nazwą
przedsiębiorstw, nazwiskiem
właściciela lub nazwą miejscowości oraz fotografie przedsiębiorstw, pracowników, dokumenty, reklamy itp.
Wśród przedsiębiorstw, które
będą prezentowane, znajdują się

m. in.: Zakłady Dziewiarskie
„Wanda”, Przędzalnia Czesankowa Heinricha Dietla, Fabryka
Ar matur i Odlewnia Brązów
Fosforowych St. Kraupe, Fabryka Galanterii Metalowej Goldberg i Kucyński (puder niczki,
papierośnice, odznaki, żetony),
Fabryka Haceli „Podkowa”, Fabryka Opakowań Blaszanych
„Decorum” (łyżki, latarki, zabawki dziecięce, opakowania

blaszane dla Monopolu Spirytusowego, Tytoniowego i przemysłu farmaceutycznego), Fabryka
Pończoch: „Sosnowiczanka”,
„Stara Sosnowiczanka”, „Stella
Sosnowiecka” oraz „Amerykanka”, Fabryka Wyrobów
Szklanych „B. Schloessing i M.
Mejtlis”, „Pringsheim i Szlezynger”, Fabryka Środków
Opatrunkowych „Chirurgia” Dr
Block i SKA, Fabryka Wód Mineralnych „Wir”, Magazyn
Mód M. Galewskiej (własna
produkcja sukien, gorsetów, rękawiczek, parasolek, kapeluszy,
woalek), Fabryka „Światowid”
(naczynia aluminiowe), Fabryka Mejera Wajsztoka (słodycze), Pracownia „Dorota” (kapelusze damskie), Elektryczna Wytwórnia Klatek „Koliber”
(klatki dla ptaków, wyroby druciane dla gospodarstw domo-

wych), Fabryka żarówek i reklam neonowych „Pawil” J.
Pawlikowskiego, fabryki wyrobów papier niczych „K. G. Ditrich”, „Lamprecht” i wiele innych.
Zaprezentowane na wystawie
przedmioty zostaną opisane ze
wskazaniem, czyją stanowią własność i zwrócone po zakończeniu
ekspozycji. Wystawa czynna będzie w Muzeum w Sosnowcu
w terminie od maja do lipca 2015
roku.
Wszyscy, którzy mogliby
wspomóc to przedsięwzięcie
i przyczynić się w ten sposób
do popularyzacji dziejów naszego miasta, są proszeni o kontakt
z Działem Historii i Kultury Miasta Muzeum w Sosnowcu: pod nr
tel. (032) 363 45 17 lub można napisać e-mail: historia@muzeum.org.pl. SK
Maciej Stobierski

Laur Konrada dla Remigiusza Brzyka
Remigiusz Brzyk zdobył Laur Konrada,
główną nagrodę XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”
w Katowicach. Zdobył ją za reżyserię spektaklu „Koń, kobieta i kanarek” Tomasza
Śpiewaka. Spektakl zrealizował w Teatrze
Zagłębia.
O tym, kto zdobędzie Laur Konrada,
decyduje pięcioosobowe jury. Jego
członkowie wręczają reżyserowi, którego
spektakl oceniają najwyżej, sakiewki
z 10 tys. zł. Zwycięża ten, który otrzyma
reklama

najwięcej sakiewek. Remigiusz Brzyk
otrzymał sakiewki od aktorki teatralnej
i filmowej Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, profesora, badacza i krytyka teatralnego Oktaviana Saiu oraz poety, prozaika, tłumacza i felietonisty Ignacego
Karpowicza. Tegoroczny konkurs odbył
się po raz pierwszy w zmienionej formule. Zrezygnowano z ograniczenia wiekowego reżyserów, a dotychczasowi zdobywcy Lauru mogli wziąć udział w konkursie po raz kolejny. red

KINO
Reper tuar kina helios sosnowiec
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.
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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.

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
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