Największe badania dotyczące komunikacji
publicznej w Polsce będą prowadzone od początku tego
miesiąca. Ankieterzy zapukają do czterech tysięcy
mieszkań i domów w Sosnowcu. Będą pytać m. in.
o sposób podróżowania, czas podróży i oczekiwania
mieszkańców. Wyniki zostaną wykorzystane do stworzenia
dokumentacji i koncepcji dotyczącej realizacji
str. 7
DTŚ Katowice – Dąbrowa Górnicza.

Płomień zapłonął
w Milowicach, w hali, która
pamięta najlepsze lata
sosnowieckiej siatkówki. Czy to
przyniesie zawodnikom szczęście?
Pierwszy mecz przegrali,
ale nie stracili
bojowego ducha.
str. 15

Nienachalna uroda,
błyskotliwa inteligencja,
niewyparzony język, cięte
komentarze i bezkresne
poczucie humoru... Maria
Czubaszek gościła
w Maczkach.
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POŻEGNANIE
25 września, w wieku 64 lat, zmarł znany zagłębiowski dziennikarz,
regionalista – Ireneusz Łęczek. Pochodził z Będzina, ale większość
życia mieszkał w Sosnowcu. Był autorem wielu książek
historycznych dotyczących historii Zagłębia Dąbrowskiego.
Ukończył Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1981 – 1991 był sekretarzem redakcji „Wieczoru”.
Następnie pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Trybuny
Robotniczej”. W latach 1998 – 2004 był dyrektorem oddziału
śląskiego „Trybuny Warszawskiej”. Był twórcą i prezesem radia
„Rezonans” w Sosnowcu, a także jednym z inicjatorów powołania
w Sosnowcu Stowarzyszenia „Kuźnica”. Przez wiele lat
współpracował również z „Kurierem Miejskim”. Pogrzeb Ireneusza
Łęczka odbył się 29 września na sosnowieckim cmentarzu
komunalnym. Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu
śmierci składa redakcja „Kuriera Miejskiego”.

www.kuriermiejski.com.pl
Prezydent stanął za górnikami murem i walczył o utrzymanie kopalni

„Kazimierz Juliusz” fedruje dalej
Hanna Michta

Sylwia Kosman

Decyzja o zamknięciu kopalni
„Kazimierz Juliusz” została wycofana! Kopalnia będzie dalej fedrować aż do wyczerpania dostępnych pokładów węgla. Na tę
wiadomość górnicy i ich rodziny
czekali długie dni, okupione strachem, że nie będą mieli pracy
i nie będą mieli za co żyć.
– Nie poddamy się, dopóki nie
utrzymamy ostatniej kopalni.
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby uratować kopalnię „Kazimierz Juliusz” i nie doprowadzić
do jej zamknięcia. Równie ważna jest dla mnie kwestia uregulowania sytuacji mieszkań zakładowych, które powinny trafić w ręce dotychczasowych najemców.
Mieszkańcy powinni mieć gwarancję, że mieszkania będą mogli
kupić za symboliczną złotówkę – zapowiedział Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca, kiedy informacja o zamiarze likwidacji kopalni, stała się faktem.
Podkreślał on, że nagły plan jest
o tyle dziwny, że jeszcze na początku 2013 roku, kiedy to za pośrednictwem posłanki Ewy Malik występowano do Ministerstwa

Nie poddamy się, dopóki nie utrzymamy ostatniej kopalni - zapowiadał prezydent
Kazimierz Górski i słowa dotrzymał.
Gospodarki o informacje dotyczące sytuacji kopalni, nikt nie
mówił o konieczności tak drastycznych kroków, a sama odpowiedź ministerstwa była w uspokajającym tonie.
Prezydent jeszcze w lipcu tego
roku napisał do premiera Donalda Tuska list otwarty, w którym
wyraził sprzeciw wobec planów
likwidacji ostatniej w Sosnowcu
i Zagłębiu Dąbrowskim kopalni.

reklama

Prezydent wskazywał, że do tej
pory nie odbyło się żadne spotkanie władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych, którego celem byłaby dyskusja
o przemyśle na terenie Zagłębia
Dąbrowskiego i Sosnowca.
– Nie ukrywam, że obawialiśmy się, że powtórzy się scenariusz wydarzeń z kopalni „Niwka
–Modrzejów”, kiedy kopalnia została obarczona długiem holdinreklama
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gu i pogrzebana z 4 miliardami
długu – mówi prezydent.
Pod koniec sierpnia stało się
jasne, że kopalnia „Kazimierz
Juliusz” ma zostać zamknięta…
miesiąc później. Wydarzenia
posypały się lawinowo. – Nie
wyobrażam sobie, że w taki sposób i w takim tempie można zlikwidować jakikolwiek zakład
pracy, a tym bardziej kopalnię.
Jeszcze kilka miesięcy temu za-

pewniano nas, że kopalnia nie
zostanie zlikwidowana wcześniej niż w 2017 roku, więc skąd
nagle taka decyzja? – pytał prezydent.
Pod koniec sierpnia prezydent
spotkał się w Ministerstwie Gospodarki i rozmawiał z wiceministrem Jerzym Pietrewiczem
w sprawie dalszych losów kopalni. Przez cały czas wspierał górników podczas narastających protestów. Kilkukrotnie spotykał się
z górnikami i związkowcami
podczas manifestacji, a także
uczestniczył w „marszu głodnych”. W spotkaniu zorganizowanym z mieszkańcami dzielnicy
w sprawie procedury wykupu
mieszkań zakładowych, przedstawił sytuację prawną lokali i możliwości wykupu mieszkań. Po interwencji prezydenta i Magdaleny Pochwalskiej, prezes RPWiK
w Sosnowcu, uregulowano należności z tytułu opłat za wodę. – Nie zamierzamy dopuścić
do tego, aby sieci wodociągowe
i kanalizacyjne stały się zwykłym
majątkiem, który Spółka Restrukturyzacji Kopalń sprzeda temu, kto zapłaci więcej. Te sieci
powinny trafić do miasta i o to
reklama

także będę zabiegał – zapewnił
prezydent Górski.
Z inicjatywy prezydenta zostało również zorganizowane posiedzenie specjalnej komisji radnych,
które było w całości poświęcone
tematowi kopalni. Kiedy górnicy
rozpoczęli strajk pod ziemią, prezydent razem z wojewodą, Piotrem Litwą, zjechali na poziom 650 metrów, by spotkać się
z protestującymi górnikami.
Wcześniej, w cechowni, prezydent
ostro skrytykował sposób likwidowania kopalni.- To nie jest zwykła
fabryka cukierków, którą można po prostu zamknąć! – stwierdził Kazimierz Górski, podkreślając, że w pierwszej kolejności musi być załatwiona kwestia
zaległych wypłat i mieszkań zakładowych, jak również regulacja
przebiegającego przez miasto kolektora ścieków Bobrek, który
na odcinku w Kazimierzu odprowadza też wody z terenu zakładu
górniczego. Miasto dostarczyło
także protestującym górnikom posiłki oraz koce, a dla wszystkich
górniczych rodzin zapewniono
wsparcie psychologiczne.

czytaj więcej na str. 5

MIASTO
93 tysiące ton śmieci rocznie to moc przerobowa nowego zakładu przetwarzania odpadów

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Nowoczesna segregacja, ale nie spalarnia!

Zakład umożliwi prawidłowe gospodarowanie odpadami przez najbliższe kilkadziesiąt lat.
Sylwia Kosman

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Grenadierów już działa. Uroczyście został
otwarty 8 września. Rocznie sosnowiecki
zakład będzie mógł przyjąć około 93 tysięcy ton odpadów komunalnych. Budowa zakładu kosztowała około 57 mln złotych, a realizacji zadania podjęło się konsorcjum firm na czele z Mostostalem
Warszawa oraz Acciona Infraestructuras
z Madrytu. W ramach inwestycji wybudowano m. in.: sortownię odpadów, kom-

postownię odpadów zielonych, kompostownię odpadów organicznych ulegających biodegradacji wydzielonych z odpadów zmieszanych komunalnych i zbieranych selektywnie, magazyn odpadów
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych i punkt
przyjmowania odpadów bezpośrednio
od indywidualnych dostawców, instalację
do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz infrastrukturę techniczną zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie. – Poprzez segregowanie, przetwarzanie oraz zagospodarowanie zmniejszy się

Pacjenci następnego szpitalnego oddziału będą leczeni
w komfortowych warunkach

Szpital Miejski przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu może pochwalić
się kolejną zakończoną inwestycją.
Za 1 milion 300 tys. złotych został
wyremontowany Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie,
gabinet laparoskopii oraz laboratorium. Oddział, który dysponuje 40
łóżkami dla pacjentów, został oficjalnie otwarty 17 września.
– Jest to specyficzny oddział,
który wymaga szczególnych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie troski o bezpieczeństwo pacjentów.
W oddziale nie ma wysokospecjalistycznej aparatury, za to warunki
pobytu pacjentów są bardzo istotne
dla powodzenia procesu terapeutycznego. Razem z wyremontowanym w roku ubiegłym Oddziałem
Psychiatrycznym stanowi on bazę
leczniczą w Sosnowcu. Nie ma konieczności przewożenia pacjentów
do odległych ośrodków w Lublińcu, Rybniku, czy Toszku – mówił
Artur Nowak, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.
Wiadomo, że w najbliższych
miesiącach zostanie przeprowadzona modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i kupiony nowy sprzęt.
Inwestycja będzie kosztować ponad 3 mln złotych.

– Jeszcze w tym roku zamierzamy przeprowadzić remont izby
przyjęć w szpitalu w Zagórzu.
Na rozwój szpitala przeznaczamy
od kilku lat znaczne środki finansowe, ponieważ służba zdrowia i jej
rozwój to dla nas kwestia priorytetowa – podkreśla Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za ochronę zdrowia. Obecny na otwarciu
oddziału, Arkadiusz Chęciński,
członek zarządu województwa śląskiego, wskazywał, że inwestycje
w służbę zdrowia to pożądany kierunek. – Zmiany i inwestycje
w Szpitalu Miejskim, Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Barbary oraz
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II dowodzą, jak wiele dobrego
dzieje się w sosnowieckiej służbie
zdrowia – podsumował.
Przed zarządem szpitala czeka
jeszcze jedno potężne wyzwanie – budowa nowego bloku operacyjnego, która będzie kosztować
około 30 milionów złotych.
W ciągu ostatnich czterech lat
szpital wydał na modernizację
swoich oddziałów i zakup nowoczesnego sprzętu ponad 56 mln
złotych. SK
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tej instalacji umożliwi prawidłowe gospodarowanie odpadami w Sosnowcu przez
najbliższe kilkadziesiąt lat. To razem
z wysypiskiem system naczyń połączonych. Dzięki tej inwestycji wysypisko będzie się jednak mniej wypełniać – dodał
Kazimierz Górski.
Z roku na rok śmieci jest coraz więcej. – Musimy być odpowiedzialni za nas
i przyszłe pokolenia. Produkujemy coraz
więcej śmieci, dlatego musimy ograniczyć ich składowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest segregacja śmieci i ponowne ich przetworzenie. Ten zakład ma

Mieszkańcy Niwki doczekają się dwóch ważnych inwestycji drogowych

I rondo, i skrzyżowanie
Prawie 10 milionów złotych będzie kosztowała budowa ronda
u zbiegu ulic Wojska Polskiego,
Tuwima, Wygody i Konstytucji.
Wykonawcą ronda będzie spółka Skanska. Umowa została
podpisana 12 września, a środki
na budowę ronda w dużym
stopniu przeznaczy Urząd Marszałkowski.
– Rondo w rejonie ulic Wojska
Polskiego, Tuwima i Wygody
jest koniecznością. W tej chwili
ruch w tym miejscu jest
ogromny, przez co kierowcy
wyjeżdzający z ulicy Tuwima
i Wygody mają duże problemy
z bezpiecznym włączeniem się
do ruchu. Piesi również nie mają łatwego życia. Obiecaliśmy
przebudowę i dotrzymujemy
słowa – wyjaśnia Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca.
Plan przebudowy skrzyżowania zakłada m.in. wybudowanie
ronda o średnicy zewnętrznej 37 metrów i wewnętrznej 22
metrów, rozbiórkę dotychczasowych i budowę nowych jezdni
na ulicach dochodzących
do ronda, przebudowę fragmentu torowiska tramwajowego
wraz z trakcją i przystankiem,
przeniesienie znajdującej się
przy skrzyżowaniu kapliczki
i przebudowę zatoki autobusowej.
Kierowcy są zadowoleni, że
rondo
wreszcie
powstanie. – Obecny układ drogowy
nie spełnia już swojej roli.
W tym miejscu zrobiło się
po prostu niebezpiecznie. Jest
już zbyt duży ruch, a niecierpliwi kierowcy robią coraz więcej
błędów albo po prostu szarżu-

ją – przekonuje Adam Knapik
z Niwki.
Budowa ronda oznacza także
zmianę dla pieszych. Torowisko
tramwajowe, które znajduje się
w rejonie skrzyżowania, zostanie przesunięte. Obecnie,
mieszkańcy, którzy zamierzają
jechać tramwajem w kierunku
centrum miasta, muszą przejść
przez całą ulicę. Pomimo znaków kierowcy nie ustępują im
pierwszeństwa, dlatego torowisko zostanie przesunięte w taki
sposób, by zmieścił się peron.
Przy samym rondzie powstaną
także wysepki dla pieszych, by
bezpieczniej mogli przejść
na drugą stronę ulicy. Przeniesiona zostanie także zabytkowa
kapliczka, pochodząca z drugiej
połowy XIX wieku. – Kapliczka zostanie posadowiona na zielonym skwerze, który powstanie
przed komisariatem policji.
W ramach tej inwestycji nowy
asfalt zostanie położony na ulicach w trójkącie Tuwima,
Stoczniowców i Konstytucji,
a także na ulicy Wygoda. – Wiemy, jak ważne dla kierowców i pieszych jest to skrzyżowanie, dlatego zrobimy
wszystko, by prace przebiegały
w sposób jak najmniej dolegliwy i by się skończyły w terminie – mówi Jarosław Szmitka
z firmy Skanska. Rondo na być
gotowe już w maju w przyszłym roku.
Prawdopodobnie na początku
listopada będzie wiadomo, kto
zajmie się przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego
i Kopalnianej. Wstępnie prace
są szacowane na około
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Kolejne inwestycje

o minimum 46 procent ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym
składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania.
Odzyskane frakcje materiałowe, nadające
się do ponownego wykorzystania, znajdą
zastosowanie jako surowce wtórne, kompost oraz paliwo alternatywne – wyjaśniał
podczas otwarcia zakładu, Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca.
Moce przerobowe mają pozwolić także na przetwarzanie odpadów z innych
miast. Od stycznia mają trafiać na ul. Grenadierów śmieci z Mysłowic. – Otwarcie

właśnie taką rolę – podkreślała Gabriela
Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dzięki realizacji projektu, zakład jest
w stanie przyjąć i ekologicznie zagospodarować wszystkie odpady, pochodzące
w pierwszej kolejności z Sosnowca oraz
innych miast i tym samym spełnić wymogi unijne w zakresie zwiększenia udziału
odpadów segregowanych w ogólnej ilości
odpadów. – Zmniejszy się ilość śmieci deponowanych na składowisku. Inwestycja
pozwoli na osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych – potwierdził Henryk
Mantura, prezes Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów w Sosnowcu.
Własne składowisko odpadów oraz instalacja do ich przetwarzania i unieszkodliwiania tworzą w Sosnowcu kompleksowy system gospodarki odpadami. Wybudowany zakład jest jednym
z elementów projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Koszt realizacji całego projektu to 101 mln zł. Około 54 mln
zł z tej kwoty pochodzi ze środków unijnych, przyznanych w ramach Funduszu
Spójności z programu „Infrastruktura
i Środowisko”.

Budowa ronda i przebudowa skrzyżowania będą
kosztować ponad 13 mln złotych.
3mln 600 tys. zł. Wiadomo, że
zostanie przesunięty wylot ulicy
Kopalnianej w kierunku centrum Niwki oraz dobudowane
lewoskręty z ul. Wojska Polskie-

go w Kopalnianą oraz z ul. Wojska Polskiego w ul. Watta. Zamontowane zostanie również
nowe oświetlenie oraz wybudowane miejsca postojowe. SK
październik 2014 nr 9
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RADA MIEJSKA
62. sesja Rady Miejskiej i 63. nadzwyczajna sesja RM

Spalona inicjatywa
Sylwia Kosman

Referendum w sprawie spalarni nie będzie. Ani w sprawie spalarni, ani pozostałych czterech pytań, pod którymi podpisy zbierali przedstawiciele stowarzyszenia
„Niezależni”. Wstępnie koszt referendum
oszacowano na ponad pół miliona złotych.
Podczas sesji nadzwyczajnej merytoryczne argumenty przeplatały się ze
wzajemnym obrażaniem radnych koalicji i opozycji. Dyskusja stała się okazją
do wymiany ostrych poglądów i oskarżeń, wyśmiania racji strony przeciwnej
i zapędzenia rozmówcy do narożnika.
Ze względu na zbliżające się wybory samorządowe, Mateusz Rykała, przewodniczący Rady Miejskiej, zarządził, że
nie będzie do czasu wyborów nowych
władz miasta, ograniczał czasu wypowiedzi radnych.
– Od wielu tygodni toczy się dyskusja,
czy ma powstać spalarnia, czy nie. Słyszeliśmy różne, często wzajemnie wykluczające się odpowiedzi na dość proste
w sumie pytanie. Nie będzie powstawała
w tej chwili. Po wyborach sprawa może
się oczywiście zmienić. Uważam, że referendum przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spalarnia ma powstać, czy też nie.
Jeśli odpowiedź będzie jednoznaczna, to
będzie wiązać władze miasta – zainaugurował dyskusję Maciej Adamiec, szef klubu radnych „Niezależni”. – Zapytaliśmy
także o cztery inne rzeczy, które mieszkańców interesują i które najczęściej powtarzają się w rozmowach – dodał.
W sumie zebrano 24 tysiące 348 podpisów, a samo głosowanie miało się od-

być 16 listopada, razem z wyborami samorządowymi. – Słyszymy informacje,
że są to koszty, że przez referendum będą
musiały powstać dodatkowe komisje, że
są problemy z lokalizacją. Te argumenty
nie są prawdziwe – twierdził Maciej Adamiec.
Jego argumenty zbijali radni koalicji
SLD i PO.
– Tu nie chodzi o referendum, chodzi
o to, że pewien kandydat musi zaistnieć,
a żeby zaistnieć, trzeba zrobić otoczkę.
Po ośmiu latach obserwowania działalności kandydata, który wielokrotnie mnie
atakował, mam prawo powiedzieć, że ten
kandydat to cyniczny i populistyczny facet, który naciąga nasze społeczeństwo,
próbuje mącić, tak by w tej mętnej wodzie
wypłynąć – stwierdził Daniel Miklasiński, szef klubu PO. – Jestem przekonany,
że gdyby kandydat przestał być kandydatem i zdobył inne stanowisko, to ta spalarnia, o którą tak walczy, żeby jej nie było, gdyby jakaś firma zaproponowała mu
jakieś merytoryczne wsparcie tego projektu, to pewnie poparłby ten interes, bo
znany jest z tego, że lubi interesy – utrzymywał Miklasiński.
Ta wypowiedź doczekała się natychmiastowej riposty Adama Wolskiego
z klubu „Niezależnych”. – Nieeleganckie
było to, co pan przede chwilą zrobił. Nie
odniósł się pan do idei referendum. Mówił pan kompletnie nie na temat. Był to
stek bzdur i pomówień. Jestem zażenowany tą wypowiedzią – podsumował.
Pomysł zorganizowania referendum
poparł także radny Przemysław Wydra
z „Solidarnej Polski”. – W ubiegłej kadencji pojawiła się inicjatywa referendum

w sprawie śmieci. Uznałem wtedy argumentację radnych, popierających ten pomysł. Przekonało mnie to, żeby zmotywować mieszkańców do aktywności. W wyborach samorządowych mamy jedną
z najniższych frekwencji w Polsce. Mam
nadzieję, że to referendum zmobilizuje
mieszkańców i większa grupa pójdzie
na wybory – podkreślał.
W sprawie przeprowadzenia referendum głos zabrał także prezydent Kazimierz Górski.
– Energię na zbieranie podpisów trzeba było spożytkować na inne tematy i rozwiązywanie faktycznych problemów. Poza tym idea referendum jest taka: albo
ktoś mówi tak albo nie. Tymczasem jak
zostało sformułowane pytanie: czy jest
pan/pani przeciwko angażowaniu władz
gminy na rzecz budowy spalarni? Co to
oznacza? Nawet jeśli mieszkańcy powiedzą nie, to dają to zielone światło prywatnemu przedsiębiorcy na budowę spalarni.
A gmina ma się po prostu nie angażować
i nie przeszkadzać. Może właśnie o to
chodzi? Poza tym jaki jest sens budowania spalarni, skoro otworzyliśmy zakład
składowania i przetwarzania odpadów
przy ul. Grenadierów? – pytał prezydent.
Zapowiedział także, że pozwie do sądu
Pawła Wojtusiaka. Radny „Niezależnych”
wcześniej stwierdził, że Górski miał nazwać ludzi zbierających podpisy pod referendum „hołotą”. – To już poszliście
po bandzie. Pójdzie pan do sądu – grzmiał prezydent. – Ostatnie spotkanie w Zagórzu pokazało, jakimi metodami się posługujecie. Na kopalni jedna z osób krzyczała, że kończy szkołę
górniczą, a ja likwiduję mu kopalnię i nie
będzie miał pracy. W Zagórzu ta sama
osoba była rencistą, która twierdziła, że
nie da się żyć. Ten człowiek szedł też później pod sztandarami „Niezależnych”
pod holding. To kim on w końcu jest?
Uczniem czy rencistą? Potem się dowie-

działem, że on nie ma nic wspólnego
z górnictwem. Stać i ludziom mącić
w głowach może każdy. Wszystko, co robicie, to tworzenie problemów w mieście,
a nie ich rozwiązywanie – dodał.
Z kolei radna Ewa Szota z klubu PO
wskazywała, że w referendum brakuje
dwóch pytań. – Chętnie poparłabym to referendum, ale zabrakło mi dwóch pytań:
czy jest pan/pani za budową w Sosnowcu
najnowocześniejszego w Europie aquaparku? Czy jest pan/pani za tym, aby
kandydat na prezydenta z ugrupowania,
które jest inicjatorem referendum, został
prezydentem Sosnowca już w pierwszej
turze? To byłoby clue całego referendum – ironizowała.
Dodała także, że jakiś czas temu jeden
z radnych Klubu „Niezależni” miał powiedzieć: „My ludziom obiecamy
wszystko, aby dojść do władzy, a jak tę
władzę osiągniemy, to będziemy odpie…
(radna nie dokończyła) taki muppet show,
że nigdy jej nie oddamy”. Zapowiedziała
jednak, że nazwiska radnego nie ujawni,
aby go publicznie nie ośmieszyć i nie pogrążyć.
– Niestety to zapowiedziane show już
trwa i nabiera na sile. Niepokoi mnie to,
że teraz za to show mieszkańcy mieliby
zapłacić 546 000 zł, bo tyle ma kosztować
referendum – dodała radna Szota.
Te słowa zirytowały Macieja Adamca. – Nie słyszałem dotychczas takich
wypowiedzi, jak dziś. Jeśli jest dowód
na to, że ktoś tak traktuje mieszkańców,
to warto to powiedzieć. Jeśli nie ma na to
dowodów, bardzo proszę przestać opowiadać kalumnie i bzdury. Są to pomówienia – ripostował.
Wiele kontrowersji wzbudzał sposób
zbierania podpisów. – Ponad 20 tysięcy
osób podało swoje dane. Nie wiadomo,
gdzie one teraz są, gdzie są przechowywane, kto ma do nich dostęp. Gdzie
ochrona danych osobowych? – pytał Ar-

kadiusz Chęciński, członek zarządu województwa śląskiego.
W tej liczbie jednak radni opozycji
widzieli argument za tym, by referendum
zorganizować. – 24 tysięcy 348 osób poparło tę inicjatywę. Przypominam, że
na prezydenta tego miasta głosowało 20
tysięcy osób. Nie lekceważmy woli ponad 24 tysięcy mieszkańców. Sama składka, jaką płacimy za członkostwo w GZM,
wynosi obecnie 200 tysięcy złotych,
a wcześniej wynosiła 400 tysięcy złotych
rocznie – apelował radny Paweł Wojtusiak z „Niezależnych”.
Samą ideę przeprowadzenia referendum część radnych uznała za ważną i potrzebną.
– Dobrą intencję dotyczącą referendum
na temat spalarni spaliliście na panewce,
umieszczając inne punkty w referendum.
Jestem za szczepieniami dzieci, ścieżkami
rowerowymi, ale i pozostaniem w GZM.
Dorzucając te zagadnienia, które można załatwić podczas debaty nad budżetem,
spaliliście istotny temat, w którym chciałbym, żeby społeczeństwo się wypowiedziało – zwrócił uwagę Tomasz Bańbuła,
przewodniczący klubu SLD.
– Jak to jest, że takie tematy zawsze
pojawiają się przed wyborami? Ja chciałbym, żebyśmy o ważnych sprawach dyskutowali w czasie całej kadencji,
a zwłaszcza po wyborach – zastanawiał
się radny Jan Bosak z klubu PO.
Ostatecznie radni nie podjęli uchwały.
Ośmiu opowiedziało się za przeprowadzeniem referendum, a 18 było przeciw.
Przed sesją nadzwyczajną odbyła się sesja
zwyczajna. Radni wysłuchali m.in. informacji o przebiegu wykonaniu budżetu
za pierwsze półrocze tego roku, o zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy i ocenach postępów w opracowaniu planów miejscowych oraz sprawozdania z działalności VII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.
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Pierwsza Dama w Centrum Pediatrii
zdjęcia: Witold Trólka/UMWŚ

Sylwia Kosman

To, co tutaj widzimy, budzi wielką nadzieję i jest zwieńczeniem długiej pracy. W tym miejscu rehabilitacja będzie
mogła przebiegać w bardzo dobrych
warunkach, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. To wszystko
daje nam nadzieję, że młodzi pacjenci
będą mogli dojść tu do pełni zdrowia – stwierdziła Anna Komorowska,
małżonka prezydenta RP, podczas wizyty w sosnowieckim Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II. Pierwsza Dama
przyjechała do Sosnowca 18 września,
gdzie w szpitalu uroczyście otworzyła
dwa nowe oddziały – Rehabilitacji
Ogólnorozwojowej oraz Rehabilitacji
Neurologicznej. Spotkała się także
z małymi pacjentami i razem z posłanką, Beatą Małecką –Liberą, czytała dla
nich bajki.
W wyremontowanych pomieszczeniach swoje miejsca znalazły m.in. pracownia fizykoterapii oraz poradnia rehabilitacyjna. Udało się także kupić nowy sprzęt do rehabilitacji. Oddział
Rehabilitacji Ogólnorozwojowej, który

PKM
zaprasza
To będzie nie lada gratka dla
miłośników autobusów, zabytków
techniki i dobrej zabawy.
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej 11
października organizuje dzień
otwarty.

W Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 zaplanowano szereg
atrakcji i niespodzianek, m.in.
zwiedzanie zajezdni autobusowej na wesoło i takie punkty
programu jak: zajrzyj autobusowi pod podwozie, odpowiedz
na pytania, jak powstają „zabytki techniki” i jak naprawić „kapcia” w autobusie czy przejazd
autobusem przez myjnię automatyczną. Uczestnicy będą
mieli także okazję przejechać
się zabytkowym „ogórkiem”,
wziąć udział w konkursie
wiedzy o Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu, zobaczyć pokaz ratownictwa drogowego, przygotowany przez Komendę
Miejską PSP w Sosnowcu
czy odbicie zakładników
z autobusu, który przeprowadzi grupa rekonstrukcyjnej
SPAP z Katowic. W strefie
bezpiecznej jazdy zaplanowano pokaz jazdy na trolejach, test stewarda i alko gogle. Zwiedzający będą mogli
zobaczyć pojazdy zabytkowe,
najnowocześniejszy tabor autobusowy i wyposażenie techniczne. Nie zabraknie także
występów artystycznych.
Organizatorzy zapewniają
darmowy dojazd, gorącą grochówkę i świetną zabawę.
Wstęp jest wolny. Impreza rozpocznie się o godz. 10.00,
a zakończy około godz. 15.00.
Patronat nad imprezą objął
„Kurier Miejski”. SK
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Anna Komorowska, małżonka prezydenta RP, uczestniczyła w otwarciu nowych oddziałów i czytała dzieciom bajki.
dysponuje 20 łóżkami, zapewnia kompleksową rehabilitację dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi i reumatologicznymi. Z kolei Oddział Rehabilitacji
Neurologicznej, który posiada 10 łóżek,
prowadzi hospitalizację dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego

układu nerwowego. Dysponuje stanowiskami intensywnego nadzoru dla pacjentów wymagających tlenoterapii.
Przyjmuje także pacjentów po wypadkach z urazami wielonarządowymi oraz
po operacjach onkologicznych i neurochirurgicznych. Pracownicy zajmują się

także rehabilitacją dzieci w śpiączce
oraz ich długookresową rehabilitacją.
W uroczystości otwarcia nowych oddziałów szpitala uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Zarządu Województwa
Śląskiego – marszałek Mirosław Sekuła, wicemarszałek Aleksandra Skowro-

nek oraz członek zarządu, Arkadiusz
Chęciński oraz prezydent Kazimierz
Górski. Remont dwóch oddziałów kosztował około 8 mln 200 tys. zł, z czego 5
mln zł pochodziło ze środków własnych
Centrum Pediatrii, a pozostała część ze
środków PFRON

Sosnowiec jako jedyne miasto w Polsce walczy z FASD

Czterech kolejnych kandydatów będzie ubiegało się o stanowisko prezydenta miasta

Jesteś w ciąży, nie pij!

Kampania rusza na dobre

Dokładnie 9 września, 9 dnia 9 miesiąca
o godz. 9.09 z okazji „Międzynarodowego Dnia FASD”, Sosnowiec ruszył z międzynarodową kampanią społeczną, „Too
Young To Drink” – „Zbyt młody, by pić”.
To jedyne miasto w Polsce, które włączyło się w szereg działań, prowadzonych
przez European FASD Alliane.
FASD, czyli Fetal Alcohol Spectrum Disordes, oznacza alkoholowy zespół płodowy, czyli zespół chorobowy, który jest
skutkiem działania alkoholu na płód
w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną,
której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Bannery
i plakaty, które zostały powieszone na ulicach Sosnowca, prezentują zdjęcia noworodków w butelkach z alkoholem. W ten
obrazowy sposób, najbardziej bezbronni
i poszkodowani, przestrzegają kobiety
przed piciem alkoholu w czasie ciąży.
500 plakatów zostało przekazanych
m.in. do przychodni, szkół ponadgimnazjalnych, stowarzyszeń, instytucji publicznych, aptek i szpitali. – Kiedy zwrócono
się do nas z pytaniem, czy przyłączymy
się do kampanii, od razu wyraziliśmy
zgodę, zwłaszcza że prowadziliśmy już
kampanię antyalkoholową o podobnej tematyce. Alkoholowy zespół płodowy rodzi bardzo poważne, a czasami wręcz tragiczne konsekwencje – mówi Zbigniew
Szaleniec, zastępca prezydenta Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za sprawy zdrowia.
Gmina dwa lata temu zorganizowała
konferencję „Trzeźwa matka – zdrowe
dziecko” z udziałem m.in. lekarzy i psychologów, a rok temu przeprowadzono
szkolenia w tym zakresie m.in. wśród nauczycieli i pedagogów. Tym razem
w szkołach także przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące tematyki związanej
z FASD. Planowane są także spotkania
z psychologiem i lekarzem dla rodziców
i opiekunów, którzy wychowują dzieci
z takimi zaburzeniami. Skutkiem uszkodzenia płodu są późniejsze kłopoty dziecka w nauce, problemy wychowawcze
i choroby psychiczne. Badania w USA do-

arc UM

wiodły, że co najmniej jeden procent dzieci jest dotkniętych tym syndromem, a badania w Europie pokazują, że takich dzieci jest przynajmniej dwa procent. Głównymi celami kampanii „Too Young To
Drink” jest podniesienie świadomości
o niebezpieczeństwach picia alkoholu
podczas ciąży, rozpowszechnianie wiedzy
dotyczącej ryzyka spożywania alkoholu
podczas ciąży oraz wsparcie kobiet w podejmowaniu własnych wyborów.
– Jako adopcyjna matka trójki dzieci
z FASD obserwuję ich codzienną walkę
w szkole i w ich społecznych relacjach.
Pracuję nad tym, aby zapobiegać temu, by
coś takiego przytrafiało się innym dzieciom” – mówi Diane Black, przewodnicząca European FASD Alliance, która była doradcą kampanii lokalnych władz
w Treviso i przy tworzeniu strategii marketingu społecznego i promocji zdrowia
kampanii „Matka pije, dziecko pije”. Plakaty wzbudzają dużo emocji. – Uwięzione w butelce dziecko chyba najlepiej
uświadamia, że należy się zastanowić, zanim się sięgnie nawet po kieliszek wina – uważa Anna Kumorek z Sosnowca,
która spodziewa się drugiego dziecka. – Dziewięć miesięcy to nie wieczność,
a zdrowie i życie dziecka jest najważniejsze – dodała.
Kampanię szeroko poparli także m.in.
sosnowieccy radni oraz poseł Jarosław
Pięta. W obecnej kampanii bierze udział
ponad 60 organizacji z 30 krajów. SK

Kazimierz Górski z ramienia SLD, Michał Potoczny jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, prof. Marek Barański, kandydat „Nowoczesnego Sosnowca” oraz Dominik Charasim,
kandydat Kongresu Nowej Prawicy, oficjalnie
ogłosili swój start w wyborach i będą walczyć
o fotel prezydenta Sosnowca. Zostali oficjalnie
zaprezentowani podczas zorganizowanych konferencji prasowych.
Prezydent Kazimierz Górski zapowiedział,
że kampania będzie spokojna i oparta o fakty. – Nie mamy się czego wstydzić, a wręcz
przeciwnie. Razem z mieszkańcami możemy
być z Sosnowca dumni, bo wspólnymi siłami
udało się gospodarczo odbudować miasto, mimo że niektórzy przewidywali w tym momencie spadek liczby mieszkańców miasta do 70
tysięcy – stwierdził Kazimierz Górski. – Teraz
punktem wyjścia do rozwoju nie tylko miasta,
ale i województwa, będzie kontrakt regionalny,
który zapewni m.in. rozwój infrastruktury
w postaci Drogowej Trasy Średnicowej oraz infrastruktury rekreacyjnej. To jest konkret,
do którego dokładamy nasz program rozwoju
miasta na najbliższe lata – dodał.
Z przedstawionych na konferencji planów
wynika, że przyszła kadencja to gospodarcze
sięganie na wschód Sosnowca i dalsza rozbudowa stref wokół drogi S1. – Oprócz gospodarki
równie ważny jest człowiek, dlatego będziemy
stawiali na poprawę bezpieczeństwa, bezpośrednio związaną z rozwojem monitoringu, którą umożliwi szerokopasmowy internet. Do tego rozbudujemy układ komunikacji publicznej,
co już widać po inwestycjach Tramwajów Śląskich. Skupimy się również na tym, aby ciągi
rzek stanowiły o atrakcyjności rekreacyjnej naszego miasta – wymieniał Kazimierz Górski.
Z kolei „Więcej pracy, inwestycji, zero sitwy
i biurokracji” to hasło PiS w nadchodzących
wyborach samorządowych, które ma przekonywać wyborców, że pora na zmianę warty
w mieście i nowe rozdanie. – Nasz program nie
ulega zmianie. Chcemy działać w zakresie
ochrony pracy i zwiększenia ilości miejsc pracy.
Naszym zdaniem, konieczne jest ściągniecie inwestorów do miasta – mówiła podczas konferencji prasowej posłanka PiS, Ewa Malik,
przedstawiając kandydata na prezydenta Sosnowca. Został nim Michał Potoczny, pochodzący z dzielnicy Jęzor, absolwent Politechniki

Śląskiej, Wydziału Metalurgii oraz podyplomowych studiów na kierunku zarządzanie. Kandydat przedstawił najważniejsze punkty swojego
programu wyborczego. – Zamierzamy walczyć
z wyludnianiem się Sosnowca – wskazywał Michał Potoczny. – Miasto powinno też posiadać
plan zagospodarowania przestrzennego. Muszą
zostać uregulowane sprawy mieszkaniowe.
Ważna jest też kwestia bezpieczeństwa. Sosnowiec nie jest coraz bezpieczniejszy, ale jest
wprost przeciwnie – dodał.
Kandydata na prezydenta przedstawił także
Komitet Wyborczy Wyborców „Nowoczesny
Sosnowiec”, który postawił na profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego – Marka
Barańskiego, szefa „Związku Zagłębiowskiego”, działacza społecznego i politycznego.
– Zdecydowaliśmy się utworzyć ten komitet
wyborczy, ponieważ od kilku lat obserwujemy
negatywne zjawiska. Są one z jednej strony konsekwencją negatywnych czynników, na które
nie mamy większego wpływu, ale z drugiej
strony mamy do czynienia ze zjawiskami, które są konsekwencją pewnych zaniechań – przekonywał prof. Marek Barański. – Proponujemy
program, który koncentruje się na pięciu głównych punktach. Należą do nich: zbudowanie innowacyjnej struktury gospodarczej i włączenie
w ten system podmiotów kultury i nauki, zintegrowanie polityki oświatowej i współpraca instytucji edukacyjnych z lokalnym rynkiem pracy, aktywna polityka prorodzinna, mieszkaniowa i zdrowotna, wspieranie sektora prywatnego
w celu tworzenia miejsc pracy, poprawa jakości
życia seniorów i ich aktywizacja oraz nowy styl
zarządzania Sosnowcem, polegający na większej aktywności społeczeństwa obywatelskiego.
Walkę w listopadowych wyborach zapowiedział także Dominik Charasim, który jest kandydatem Kongresu Nowej Prawicy. Jednym
z głównych punktów programu wyborczego
KNP w Sosnowcu jest obniżenie podatków
i walka z wyludnianiem miasta.
Obecnie swój start w wyborach zadeklarowało sześciu kandydatów. O stanowisko prezydenta miasta będą ubiegać się także Arkadiusz
Chęciński, członek zarządu województwa śląskiego, startujący z ramienia PO oraz radny Maciej Adamiec, szef klubu radnych „Niezależni”,
którzy już wcześniej ogłosili, że będą kandydować. SK
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Pierwszy Kontrakt
Terytorialny podpisany
77 przedsięwzięć o wartości prawie 41 miliardów złotych znalazło się w Kontrakcie
Terytorialnym dla woj. śląskiego. To spis najważniejszych inwestycji w regionie, których
realizację zaplanowano do 2023 roku. Kontrakt podpisali 26 września Adam Zdziebło,
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Mirosław Sekuła, marszałek
województwa i Arkadiusz Chęciński, członek zarządu województwa śląskiego.
arc Tomasz Żak/UMWŚ

W rozwiązywaniu problemów nasz region jest liderem - podkreślał
marszałek Mirosław Sekuła (z prawej).
Sylwia Kosman

– Pierwszy kontrakt otworzył
przed nami szereg szans i możliwości. Jestem przekonany, że tym razem
będzie podobnie, a projekty zawarte
w nowym kontrakcie za dziesięć lat
będą oceniane równie dobrze. Cieszę
się, że w rozwiązywaniu problemów
i wyzwań stojących przed samorządami, nasz region niezmiennie jest liderem – mówił podczas podpisywania kontraktu marszałek Mirosław
Sekuła.

– Jako pierwsze województwo
w Polsce podpisaliśmy kontrakt regionalny. To bardzo dobra wiadomość – nie ukrywał Arkadiusz Chęciński, który podzielił się tą informacją z radnymi podczas nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu.
Pieniądze na inwestycje mają pochodzić z budżetu państwa, dotacji
Unii Europejskiej, samorządów oraz
prywatnych firm i uczelni. Kontrakt
dzieli inwestycje na podstawowe
i priorytetowe zarazem oraz warunkowe, które zostaną zrealizowane

Mieszkańcy zadecydowali, jak podzielić 5 mln złotych

Głos na wagę projektu
25 tys. 692 głosy oddali mieszkańcy Sosnowca w pierwszej edycji
Budżetu Obywatelskiego. 8 tys. 61
głosów zostało oddanych za pomocą internetu, a w głosowaniu tradycyjnym policzono 17 tys. 631 głosów. Głosy mieszkańców zadecydują o tym, które ze 123
zaakceptowanych projektów, będą
realizowane już w przyszłym roku.
Sosnowiczanie będą mieli realny
wpływ na wydanie 5 mln zł.
– Proszę pamiętać, że policzone zostały jedynie karty do głosowania. Nie przypisywaliśmy jeszcze głosów poszczególnym projektom. Teraz przyjdzie czas
na weryfikację. Mamy nieco ponad dwa tygodnie, bo termin upływa 15 października. Czeka nas za-

tem mnóstwo pracy – mówi Michał Mercik, naczelnik Wydziału
Polityki Gospodarczej, który jest
odpowiedzialny za realizację Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu.
W sumie sosnowiczanie zgłosili pierwotnie 175 projektów
do Budżetu Obywatelskiego 2014/15. Po przeprowadzeniu
weryfikacji przez urzędników, zaakceptowano 123 projekty, na które teraz głosowali mieszkańcy.
Każdy mieszkaniec, który ukończył szesnaście lat, mógł głosować
tylko na jeden wybrany przez siebie projekt ze strefy, w której
mieszka. Głosowanie trwało od 22
do 27 września, a miasto zostało
podzielone na siedem stref. red

PodziAł NA STRefy:
• w strefie i (Stary Sosnowiec, Śródmieście) – 17 projektów
• w strefie ii (Pogoń, Milowice) – 32 projekty
• w strefie iii (Środula) – 12 projektów
• w strefie iV (zagórze) – 18 projektów
• w strefie V (Klimontów, dańdówka, Kukułek) – 9 projektów
• w strefie Vi (Kazimierz, Juliusz, Maczki, ostrowy Górnicze)
– 16 projektów
• w strefie Vii (Niwka) – 19 projektów
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wtedy, kiedy się znajdą na nie pieniądze. W wielu przypadkach finansowy udział w inwestycjach będą musiały zapewnić także budżety miast.
Na liście podstawowej znalazła
się m.in. budowa autostrady A1 z Pyrzowic do Częstochowy. Trasa ma
mieć 57 km długości i będzie kosztować około 3,43 mld zł.
Inne plany obejmują odbudowę
linii kolejowej Tarnowskie Góry-Pyrzowice-Zawiercie za ponad 330 mln
zł i Inwestycje Tramwajów Śląskich
w kolejne remonty torowisk za około 700 milionów złotych. Pewne są
także prace na linii kolejowej
nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno- Sosnowiec Południowy.
Na razie jako warunkowe inwestycje określono m. in. budowę Drogowej
Trasy Średnicowej, od węzła Janów
do węzłów Bór za 600 mln zł oraz
przebudowę za 800 mln zł węzłów
na DK 94/86 na trasie Katowice – Sosnowiec – Będzin – Czeladź (DK 86)
oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec
do Dąbrowy Górniczej (DK 94).
Na tej samej liście inwestycji warunkowych znalazły się jeszcze Zagłębiowski Park Linear ny oraz zapewnienie infrastruktury zapobiegającej
negatywnym
skutkom
cywilizacyjnym w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. Św.
Barbary w Sosnowcu.

Ostatecznie, twarde negocjacje, prowadzone
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, pomiędzy związkowcami, przedstawicielami Katowickiego Holdingu Węglowego, strony rządowej oraz prezydentem Kazimierzem Górskim, który wcześniej rozmawiał z ministrem
gospodarki Januszem Piechocińskim, trwały
ponad 11 godzin w nocy z 27 na 28 września
i zakończyły się zwycięstwem górników „Kazimierz Juliusz”.
Górnicy po trwającym cztery dni strajku
na dole kopalni, zmęczeni, ale szczęśliwi, wyjechali na powierzchnię. Podpisane porozumienie gwarantuje im przedłużenie żywotności kopalni, pracę w KWH na warunkach takich samych, jak inni pracownicy holdingu
oraz uregulowanie kwestii mieszkań zakładowych. Delegacja rządowa zobowiązała się
również do wprowadzenia zmian w prawie
umożliwiających przejęcie „Kazimierza-Juliusza” przez bytomską Spółkę Restrukturyzacji
Kopalń. W tym celu ma zostać znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa na lata 2008-2015. SRK ma zostać dokapitalizowana kwotą 100 mln zł. Po przejęciu mieszkań przez SRK i oddłużeniu ich hipoteki
lokatorom ma przysługiwać prawo pierwokupu mieszkań za ułamek ich wartości.
Wobec pracowników zostaną uregulowane
wszystkie zaległe zobowiązania do 15 listopada. To było zresztą jedno z podstawowych
żądań, z jakimi występowali górnicy, którzy
otrzymali tylko część wypłaty.
Jeszcze kilka dni wcześniej nic nie zapowiadało szczęśliwego finału tego konfliktu.
Zarząd holdingu trwał na stanowisku, że
przynosząca co miesiąc 3 mln złotych strat
kopalnia, obciążona dodatkowo ponad 100milionym długiem, którego badaniem zajmuje się teraz prokuratura, musi być jak najszybciej zlikwidowana. Wstępnie, KHW gwarantował pracownikom miejsca pracy w innych
kopalniach holdingu, ale nie zasadach przejęcia zakładu pracy i przejęcia wszystkich zobowiązań z tego tytułu. Górnicy postawili
wszystko na jedno kartę. – Domagamy się zaległych świadczeń, wypłaty drugiej części
wynagrodzenia za sierpień, pewności, że zostaną wypłacone „jubilaty” i odprawy – podkreślał wielokrotnie Grzegorz Sułkowski, szef
związku zawodowego „Solidarność” w ko-

Samorząd terytorialny 2014
Konferencja pn. „Samorząd terytorialny 2014 – bariery, wyzwania, potrzebne reformy” odbyła
się 9 września w Zespole Szkół
Muzycznych w Sosnowcu.
Głównym celem konferencji było ukazanie problemów, które
zagrażają rozwojowi demokracji
lokalnej, wskazanie potrzeby kodyfikacji nieustannie nowelizowanego prawa samorządowego,
omówienie problemów zarządzania miastami w wielkich
aglomeracjach,
szczególnie
w aglomeracji górnośląskiej oraz
wykorzystanie środków unijnych
do kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego we współpracy z nauką i lokalnym biznesem.
Konferencja miała charakter naukowo-edukacyjny. Dyskutowano
na temat przeprowadzenia niezbędnych zmian w prawie i finansowaniu działalności samorządu. Omówiono bariery i przeszkody, które uniemożliwiają
prawidłowe działanie samorządu, istniejące w relacji rząd – samorząd. Uczestnikami konferencji byli samorządowcy, kandydaci na radnych ze wszystkich
opcji politycznych, członkowie

młodzieżowych rad gmin, przedstawiciele biznesu oraz grono
osób, którym bliska jest problematyka samorządowa. W dyskusji udział wzięli m. in.: prof. Jacek Majchrowski – prezydent
Krakowa, Piotr Uszok – prezydent Katowic, Kazimierz Górski – prezydent Sosnowca, prof.
Jacek Wódz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Igor
Zachariasz z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dr Marcin Lis,
prorektor ds. rozwoju Wyższej
Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Gór niczej,
Piotr
Wojaczek – prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Grzegorz Dąbrowski – prezes zarządu Agencji
Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu. Konferencję uświetnił występ chóru kameralnego „SARMATIA ARS BENDZINENSIS” z Będzina. Konferencja
została zorganizowana przez
Polskie Stowarzyszenie „Dom
Eu ro pej ski”, od dział Sosnowiec oraz stowa rzysze nie
Rzecz po spoli ta Oby wa tel ska
przy współ pra cy z Urzędem
Miejskim w Sosnowcu. red

Hanna Michta

41 miliardów złotych dla województwa śląskiego!

palni. – Oprócz gwarancji pracy, których de
facto nie ma, a jest jedynie mydlenie oczu, należy jeszcze uregulować kwestię zakładowych
mieszkań – dodawał.
Górnicy nie zamierzali się poddać. Przez
ostatnie tygodnie organizowali masówki, manifestacje, „marsz głodnych”, który przeszedł
z Sosnowca do Katowic, a w końcu rozpoczęli strajk pod ziemią. Górników wspierały żony, z którymi spotkała się premier rządu, Ewa
Kopacz. – Dziękujemy za to, że pani premier
pomogła nam załatwić podstawowe kwestie
związane z bezpieczeństwem naszej egzystencji. Groziło nam bowiem nie tylko widmo bezrobocia, ale też bezdomności. Cieszymy się, że pani premier osobiście pochyliła
głowę nad naszymi problemami – mówiły
po spotkaniu żony górników.
Dopiero jednak teraz, po podpisaniu porozumienia, górnicy odetchnęli z ulgą.
– Nareszcie, na takie wieści czekaliśmy!
Pamiętajmy, że to nie koniec. Będziemy się
bardzo wnikliwie przyglądać działaniom
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która przejmie zarządzanie kopalnią. Będziemy chcieli
poznać strategię działania SRK. W jaki sposób będą administrować kopalnią? Co z jej infrastrukturą i terenami? Cieszy też jasna deklaracja wiceministra gospodarki Tomasza
Tomczykiewicza, który powiedział, że mieszkania górników są bezpieczne i nie muszą się
o nie martwić. Będziemy w dalszym ciągu
monitorować tą sprawę i dążyć do tego, by
złożone zapowiedzi zostały zrealizowane,
a lokatorzy stali się prawowitymi właścicielami mieszkań – podsumował Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca.
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Co pracownik wiedzieć powinien? Dziedziczenie na podstawie testamentu

Jo an na Bi niec ka,
rzecz nik pra sowy ZUS

Każdy pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy
lub która wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy umowy zlecenia lub również umowy o dzieło, jeżeli taka umowa została zawarta z pracodawcą,
z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy.
Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenie emerytalne,
rentowe, chorobowe i wypadkowe.
Podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, czyli wynagrodzenie pracownika. W przypadku
pracownika wykonującego dodatkowo na rzecz pracodawcy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej – w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe uwzględnia się również przychód
z tytułu tej umowy. W podstawie wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia

się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. W podstawie wymiaru również nie uwzględnia się określonych
przepisami składników przychodu, np. nagród jubileuszowych, które według zasad określających warunki
ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej
niż co pięć lat, odpraw pieniężnych przysługujących
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
Płatnikiem składek pracownika jest pracodawca.
Składki płaci częściowo ze środków własnych, częściowo z dochodów pracownika. Jego obowiązkiem jest potrącanie z dochodów pracownika, rozliczanie oraz opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Wysokość składek określana jest procentowo
od podstawy wymiaru:
• na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% (składkę finansuje z własnych środków w równych częściach
pracownik i pracodawca – po 9,76 %),
• na ubezpieczenia rentowe – 8 % (składkę finansują
z własnych środków: w wysokości 1,5% pracownik
i w wysokości 6,5% pracodawca),
• na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% (składkę finansuje w całości z środków własnych pracownik),
• składkę na ubezpieczenie wypadkowe, której wysokość jest zróżnicowana, finansuje z środków własnych pracodawca,
• na ubezpieczenie zdrowotne – 9% (składka jest pobierana z dochodów pracownika).
Od 2 stycznia 2012 r. informacje zawarte w imiennych
raportach miesięcznych pracodawca jest zobowiązany
przekazywać pracownikowi w podziale na poszczególne
miesiące za ubiegły rok w terminie do 28 lutego roku następnego na piśmie lub za zgodą pracownika w formie dokumentu elektronicznego wcelu ich weryfikacji. Natomiast
na żądanie pracownika powinien przekazywać informację
nie częściej niż raz na miesiąc za miesiąc poprzedni.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

W poprzednim ar tykule opisałam zasady
dziedziczenia na podstawie ustawy. W niniejszym ar tykule zostaną omówione generalne zasady dziedziczenia na podstawie testamentu. Rozrządzić majątkiem
na wypadek śmierci można jedynie przez
testament, który może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.
Spadkodawca może w każdej chwili osobiście odwołać zarówno cały testament,
jak i jego poszczególne postanowienia,
ale nie może tego dokonać przez przedstawiciela.
Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo
swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
2) pod wpływem błędu uzasadniającego
przy puszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie
sporządziłby testamentu tej treści,

3) pod wpływem groźby.
Na nieważność testamentu z powyższych
przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba
mająca w tym interes, dowiedziała się
o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia
spadku. Spadkodawca może sporządzić
testament w ten sposób, że napisze go
w całości pismem ręcznym, podpisze
i opatrzy datą. Testament może być również sporządzony w formie aktu notarialnego. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją
ostatnią wolę ustnie wobec wójta, starosty, marszałka województwa, sekretarza
powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności
świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę,
wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków.
W sytuacji nadzwyczajnej – np. obawy rychłej śmierci – spadkodawca może sporządzić testament szczególny, oświadczając ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Testament szczególny traci moc
z upływem sześciu miesięcy od ustania
okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba
że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

Należy nadmienić, iż przepisy kodeksu cywilnego wyłączają z kręgu świadków m.in.
osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby głuche, nieme, niewidome, niepiśmienne, osoby najbliższe
oraz te, które uzyskują korzyść w testamencie.
Poza wyjątkami przewidzianymi w kodeksie
cywilnym, testament sporządzony z naruszeniem powyższych zasad jest nieważny.
Spadkodawca może powołać do całości lub
części spadku jedną lub kilka osób. Jeżeli
spadkodawca powołał kilku spadkobierców
testamentowych, a jeden z nich nie chce lub
nie może być spadkobiercą, przeznaczony
dla niego udział, w braku odmiennej woli
spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku
do przypadających im udziałów. Zstępnym,
małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,
którzy byliby powołani do spadku z ustawy,
a którzy zostali pominięci w testamencie
i nie zostali w nim wydziedziczeni, należy się
zachowek. Jego wysokość wynosi połowę
war tości udziału, który by mu przypadał
przy dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli
uprawniony jest trwale niezdolny do pracy
albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie. Uprawnionemu do zachowku przysługuje w stosunku do spadkobiercy roszczenie w formie pieniężnej. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku
przedawniają się z upływem lat pięciu
od ogłoszenia testamentu.
W kolejnym ar tykule zostaną omówione
zasady wykonania testamentu oraz przyjęcia bądź odrzucenia spadku.
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Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy
ul. Partyzantów 10a uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale
użytkowe, przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych
centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach.
Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.
Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 – Plac Stulecia
w Sosnowcu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13
tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
6
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Poznaj swojego dzielnicowego
arc KMP w Sosnowcu

W tym numerze rozpoczynamy cykl, w ramach którego będziemy prezentować sylwetki policjantów pierwszego kontaktu, czyli dzielnicowych Komendy
Miejskiej Policji, pracujących na terenie naszego miasta. Prezentujemy dzielnicowych Komisariatu Policji I. Każdy dzielnicowy posiada służbowy numer
telefonu komórkowego, pod który można dzwonić. Jeśli nie odbiera połączenia, to oznacza, że nie ma go w pracy i nie pełni służby. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z dyżurnym jednostki pod numer telefonu 32 269 11 00 lub 32 266 08 01.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych, asp. sztab. Robert Warmuz, odbiera telefony pod nr 32 296 12 43.

Asp. szt. RAfAł
GRęboSz
Tel. 694 446 501,
Rejon służbowy nr 1
Ulice: Zwycięstwa, Al. 3-go
Maja od nr 20
do nr 34 i 21 do nr 39,
Parkowa, Mościckiego,
Urbanowicza,
Śmigielskiego,
Małachowicza, Chłodna,
Żurawia, Warneńczyka,
1-go Maja od nr 2
do nr 26.

Sierż. szt. MAReK JANuSz
Tel. 694 446 502,
Rejon służbowy nr 2
Ulice: Warszawska, 3-go Maja
od nr 12 do nr 18 i od nr 1
do nr 19, Piłsudskiego od nr 3
do nr 7A, Targowa,
Głowackiego, Plac 100 -lecia,
Modrzejowska, Dekerta,
Szklarniana, Wyszyńskiego,
Sienkiewicza od nr 2 do nr 28,
Ostrogórska od nr 3 do 5A,
Kościelna od nr 2 do nr 14, nr 1.

Sierż. szt. łuKASz PoliS
Tel. 694 446 504,
Rejon służbowy nr 3
Ulice: 1-go Maja od nr 7
do nr 17, Rondo Gierka, ul.
Biała, Ceglana,
Kruczkowskiego,
Rozwojowa, Sienkiewicza
od nr 17 do nr 39, Kościelna
od nr 3 do 13, Zegadłowicza,
Ostrogórska od nr 15 do 43,
Radocha od nr 2 do nr 10.

Ankieterzy zapytają o DTŚ
od początku października do 4 tysięcy gospodarstw domowych
w Sosnowcu zapukają ankieterzy, by zadać pytanie dotyczące sposobu
i zasięgu wykonywanych podróży przez mieszkańców ze szczególnym
uwzględnieniem komunikacji zbiorowej. W sumie ankieterzy
odwiedzą 12,5 tysiąca gospodarstw domowych w zagłębiu, Jaworznie
i Mysłowicach. będą to najprawdopodobniej największe badania
dotyczące komunikacji publicznej w Polsce.

Uzyskane wyniki będą podstawą do sporządzenia studium transportowego, dokumentacji i koncepcji technicznej dla realizacji Drogowej trasy Średnicowej Katowice-Dąbrowa Górnicza. Badania, które potrwają do końca listopada, obejmą Będzin, Czeladź, Dąbrowę
Górniczą, Jaworzno, Mysłowice, Sławków, Sosnowiec i Wojkowice.
– Ankieterzy przeprowadzający wywiady w gospodarstwach domowych będą wyposażeni w legitymacje indentyfikacyjne – ważne
jedynie z dowodem osobistym, pozwalającym na jednoznaczną personalną identyfikację. Wykonanie badania pozwoli nam na opracowanie programów, które poprawią funkcjonowanie komunikacji
w poszczególnych miastach, jak i regionie, a także pozwolą na zoptymalizowanie systemu komunikacyjnego pod względem ruchowym
i finansowym – tłumaczy Rafał Łysy, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Turystyki w UM w Sosnowcu.
Ankiety będą przeprowadzone anonimowo bez jakiegokolwiek
zapisu danych osobowych i obejmą wszystkich domowników
od uczniów szkół ponadpodstawowych. Jak tłumaczy Jan Gregorowicz z fir my Inkom, która realizuje projekt na zlecenie
miast – ankieterzy zapytają m.in.: o sposób podróżowania, lokalizację początku i końca podróży, posiadane środki transportu oraz o ocenę poszczególnych środków komunikacji zbiorowej. red
NAJWAżNieJSze iNfoRMAcJe o SPoSobie ANKieToWANiA:
• ankiety będą przeprowadzane całkowicie anonimowo, bez
jakiegokolwiek zapisu danych osobowych,
• ankietowani będą wszyscy domownicy od uczniów szkół ponadpodstawowych,
• wszyscy ankieterzy będą wyposażeni w indywidualne legitymacje – ważne z dowodem osobistym,
• ankieterzy będą odwiedzać gospodarstwa domowe w następujących godzinach:
– wtorek – piątek, godzina: 14.00 – 21.00
– sobota, godzina: 9.00 – 21.00
• ankieterzy będą przeprowadzali wywiady dotyczące sposobu wykonywania podróży w dniu poprzedzającym ankietowanie, a pytania
dotyczyć będą m. in.: sposobu podróżowania (pieszo, samochodem
osobowym, komunikacją zbiorową miejską, komunikacją zbiorową
pozamiejską), lokalizacji początku i końca podróży, czasu wykonywanych podróży.
• Wywiad będzie dotyczył także: posiadanych środków transportowych (samochody, rowery), oceny poszczególnych środków komunikacji zbiorowej, oczekiwań mieszkańców co do rozwoju systemu
transportowego w ich mieście i regionie.
październik 2014 nr 9

St. asp. JAceK SuWART
Tel. 694 446 505,
Rejon służbowy nr 4
Ulice: Jagiellońska,
Kościelna od 16 do 56,
Radocha od 25 do 27,
Sienkiewicza od 3 do 13,
Wspólna, Teatralna
od nr 4 do nr 8.

Sierż. szt. MARTA HAłAS
Tel. 694 446 506,
Rejon służbowy nr 5
Ulice: Piłsudskiego od nr 2
do nr 18, Krzywa, Czysta,
Sadowa, Kołłątaja,
Dęblińska,
Mierosławskiego,
Towarowa, Teatralna
od nr 1 do 3, Akacjowa,
Naftowa, Różana, Willowa.

Asp. AleKSANdeR KlizA
Tel. 694 446 508,
Rejon służbowy nr 6
Ulice: Przejazd, Prosta,
Kierocińskiej, Regulacyjna,
Ciasna, Płocka, Stara,
Sąsiedzka, Składowa,
Kordonowa od nr 2 do nr 4,
Piłsudskiego od nr 24
do nr 94, Sobieskiego.

St. asp. MARciN dRozd
Tel. 694 446 509,
Rejon służbowy nr 7
Ulice: Kilińskiego, Ordonówny,
Kiepury, Leszno, Mireckiego
do nr 20 i 29, Odrodzenia,
Swobodna, Moniuszki od nr 1
do nr 25, od nr 4 do nr 14,
Piłsudskiego od nr 9 do 29,
Królewska, Kotlarska,
Władysława, Promyka,
Grabowa, Słowiańska,
Jesionowa, Smolna, Dziewicza,
Sedlaka.

Senioriada, kongres i wielki bal
Projekt „Seniorzy Decydują II”,
realizowany przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety wraz
z gminą oraz Radą Seniorów
i Seniorek przy prezydencie miasta, aż wrze od różnych akcji,
warsztatów, wykładów, spotkań
i inicjatyw.
Od wakacji sosnowieccy seniorzy pod okiem trenerów, wykładowców i instruktorów rozwijają swój potencjał, kreatywność,
zdolności organizacyjne. Wszystko po to, by jeszcze lepiej potrafili
działać w ramach sosnowieckiej
Rady Seniorów i Seniorek.
W sierpniu odbyły się warsztaty
komputerowe, dzięki którym seniorzy wiedzą teraz, jakich nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych mogą używać w pracy rady.
Dwie z seniorek-wolontariuszek,
które wróciły niedawno z pięciotygodniowego
wolontariatu
w Rzymie, podczas spotkania
w Urzędzie Miasta z chęcią dzieliły się swoimi wrażeniami ze
współpracy z włoską organizacją
Anafi.
Kolejnym dużym wydarzeniem edukacyjnym był trening
tworzenia projektów społecznych,
który zakończył się wielkim sukcesem i dystrybucją dotacji o wysokości 2,5 tys. złotych na realizację powstałych projektów.
Dzięki tej inicjatywie, w sobotę 27 września, mogliśmy wziąć
udział w tzw. Senioriadzie, czyli
pieszym i rowerowym maratonie,
zorganizowanym przez seniorów-autorów ciekawego projektu
społecznego. Aktualnie odbywają się kolejne wydarzenia, mianowicie ogólnodostępne wykłady
o aktywności seniorów w mieście, sposobach udziału w nowych demokratycznych formach
współdecydowania, warsztaty ze

St. sierż. dAMiAN KoTyzA
Tel. 694 446 503,
Rejon służbowy nr 8
Ulice: Wysoka, Kresowa, Daimlera, Pawia, Piłsudskiego
od nr 114 do nr 116, od nr 41
do nr 69, Objazd, Daleka, Jastrzębia, Moniuszki od nr 27
do nr 39, od nr 20 do nr 39B,
Kordonowa od nr 6 do nr 32.

arc Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Senioriada, czyli zlot pieszy i rowerowy, została zrealizowana w ramach projektu
społecznego.
skutecznych narzędzi rozwiązywania konfliktów i prowadzenia
spotkań grupowych.
W ostatni weekend września
duża grupa seniorów udała się także na obywatelski trekking w Beskidy, do Brennej, gdzie zdobyła
Przełęcz Karkoszczonkę. Ten
dzień zaowocował także arcyciekawą akcją artystyczną „O seniorach,
którym urosły skrzydła”, w wyniku której wszyscy seniorzy skonstruowali swoje własne skrzydła,

symbolizujące ich kreatywność
i wolność, niezbędne w życiu każdego człowieka. Trekking zakończył się huczną imprezą z kapelą
góralską, tańcami, tradycyjnym
wyrobem chleba i górskiego sera
oraz wspaniałą biesiadą. Przed nami w projekcie „Seniorzy Decydują II” jeszcze dwa wielkie wydarzenia – Kongres Seniorów, który
odbędzie się 25 października w auli Szkoły Muzycznej w Sosnowcu
o godz. 10.00 oraz Listopadowy

Bal Seniora z udziałem znanej i lubianej Djki Viki. Zapisy na te dwa
wydarzenia są przyjmowane w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne
Kobiety w Sosnowcu, przy ul. 3
maja 11, codziennie w godz.
od 9.00 do 16.30. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Seniorów ASOS.
Monika Sobańska

reklama
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Zachować pamięć
arc ZSO nr 3 w Sosnowcu

budyNeK dAWNeGo PAłAcu
ŚlubóW PRzy SKRzyżoWANiu
ulic 3 MAJA i PARKoWeJ będzie
MiAł NoWeGo GoSPodARzA

Ważnym momentem wizyty było wspólne posadzenie drzewa, które ma symbolizować
gościnność, bezpieczeństwo i dostatek.
Ważnym momentem wizyty
było wspólne posadzenie drzewa, które ma symbolizować gościnność, bezpieczeństwo i dostatek.

Ca ła wi zy ta oka za ła się
ważną lekcją kultury i tradycji.
Uczniowie mieli szansę poznać
wzajemne różnice kulturowe,
obyczajowe i religijne. Spotka-

nie zaowocowało wieloma nowymi przyjaź nia mi, które
w dzi siej szej do bie internetu
mają szanse przetrwać na długo. red

Tak walczyły kobiety

Ale się działo!

Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Losy
kobiet walczących o niepodległość. Taki tytuł nosi najnowsza historyczno-biograficzna wystawa przygotowana przez
Miej ską Bi bliote kę Publicz ną w Sosnowcu, której wer ni saż od był się 23
września w Bibliotece Głównej przy ul.
Zegadłowicza 2. Otwarcie wystawy poprzedzone zostało wykładem Anny Mikul skiej z Fun da cji Ge ne rał Elż biety
Zawac kiej w To runiu pt.: „Krysty na Skarbek – As wywiadu drugiej wojny światowej” oraz projekcją filmu dokumentalnego o gen. Elżbiecie Zawackiej
za ty tułowa ne go
„Mia łam
szczęśliwe życie”.
Od wieków działania o charakterze
militarnym były uznawane za wyłączną
domenę mężczyzn. Jednakże w obliczu
zagrożeń, w ramach wyższej konieczności, zauważalny był udział kobiet
w działaniach zbrojnych. Jak pisze
Agnieszka J. Cieślikowa w pracy
„Ochotnicza Legia Kobiet” 1918-1922:
„Od niepamiętnych czasów kobiety były przede wszystkim ofiarami wojen, ale
zawsze były i takie, które chwytały
za broń w obronie rodziny, mienia czy
też z pobudek patriotycznych, wspartych
czasami bojowym temperamentem”.
W historii Polski zaś szczególnie – co
wynika z bardzo licznych, będących naszym udziałem konfliktów zbrojnych
i utraconej na długo niepodległości –
odnaleźć można wiele przykładów bohaterskich postaw Polek.
Na wystawie przedstawiono, w perspektywie historycznej, udział polskich
kobiet w działaniach pomocniczych, samarytańskich i wojskowych, począwszy
od czasów najdawniejszych XIII i
XIV wieku, poprzez konflikty polsko-tatarskie, wojny polsko-tureckie XVII w.,
wojny napoleońskie, powstanie listopadowe i styczniowe, okres walk o niepodległość i suwerenność w latach 19141921, wojskową służbę Polek w okresie
międzywojennym i w czasie II wojny
światowej: w kampanii wrześniowej,
Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie,

Jak smakuje mgła, w jaki sposób
działały cewki genialnego fizyka Tesli
i pierwsze komputery oraz jak
opanować metody szybkiego liczenia,
przy okazji dbając o nienaganny,
oryginalny i wyrazisty wizerunek?

8

arc MBP w Sosnowcu

w Wojsku Polskim, w Powstaniu Warszawskim, kończąc na powojennej konspiracji.
Ekspo zycja skła da się z bo ga te go
wyboru dokumentów biograficznych,
historycznych, źródłowych i pamiętnikar skich za pre zen towa nych w ga blotach i 28 fotoramach z materiałami ikono gra ficz ny mi. Zgro ma dzo ne do ku menty pochodzą za zbiorów własnych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu i Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Wystawa kie rowa na jest za równo
do młodzieży, jak i dorosłych, zainteresowanych dawną i nowszą historią naszego kraju.
Ekspozycję moż na zwie dzać od 23
września do 7 listopada w gmachu Biblioteki Głównej przy ulicy Zegadłowicza 2 w godzinach otwarcia biblioteki,
tj.: pn., wt., śr., pt.: 10.00-19.00, czw.,
sob.: 10.00-15.00.
Kurator wystawy – Barbara Kor nakiewicz; aranżacja plastyczna – Magdalena Miska. red

Zgodnie z planami miasta,
obiekt ma być bazą dla uczniów
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. – Zamierzamy wykorzystać to miejsce,
stworzyć galerię, w której swoje prace będą mogli pokazać
uczniowie. Planujemy ich przekonać do podejmowania ciekawych działań w ramach wolnego czasu. Będziemy promować
prace zdolnych uczniów i prowadzić działalność w różnych
sferach takich jak gastronomia,
fotografia i fryzjerstwo, czyli
pójdziemy w tym kierunkach,
na których kształcimy naszych
uczniów – zapowiada Elżbieta
Czer nik, dyrektorka CKZiU
przy ul. Grota Roweckiego
w Sosnowcu.
Są plany, by galerię „Ładniej”, mieszczącą się w pasażu
pod dworcem PKP, także prze-

nieść do dawnego Pałacu Ślubów. Wiadomo, że obiekt wymaga generalnego remontu
i będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek dawnego Pałacu Ślubów powstał w latach sześćdziesiątych. Jego kubatura wynosi
ponad 1600 metrów sześciennych. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęła tu funkcjonowanie Galeria Sztuki Extravagance. Od kilku lat obiekt stoi
jednak pusty. Miasto próbowało
go sprzedać, ale nie było chętnych. Ostatecznie podjęto decy zję, by obiekt służył
uczniom i miesz kańcom. Zo stał ogło szo ny już przetarg
na wy ko na nie do ku menta cji
technicznej budynku. – Obecnie cze ka my na de cyzję ze
strony władz miasta i przekazanie nam w zarząd obiektu, co
umoż li wi nam ubie ga nie się
o pozyskanie środków na zagospodarowanie wnętrza budynku – stwierdziła Elżbieta Czernik. SK

III Piknik Wiedzy zgromadził prawdziwe tłumy
zdjęcia: Joanna Napora-Ćmachowska

Młodzież z Izraela gościli
uczniowie ZSO nr 3 w Sosnowcu. Spotkanie, które odbyło
się 19 września, zorganizowano
dzięki projektowi „Zachować
pamięć”, realizowanemu przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji
w ramach umowy między rządem Rzeczpospolitej Polskiej
a rządem Izraela, reprezentowanym przez instytut Yad Vashem
w Jerozolimie. Stuosobowa grupa przyjechała z Har Vagai High
School, Kibbutz Dafna, Israel.
Wizyta rozpoczęła się od występu sosnowieckiej uczennicy,
która zaśpiewała narodową pieśń
izraelską. Następnie uczniowie
brali udział w trzech warsztatach
integracyjnych: „Gwiazda tożsamości”, „Nasi bohaterowie” oraz
„Cztery pory roku”. Kolejnym
sposobem poznania wzajemnych
kultur uczniów z obu państw były warsztaty taneczne. Izraelczycy uczyli naszych uczniów swoich tradycyjnych tańców, a Polacy odwzajemnili się nauką
poloneza.

Zamiast ślubów,
promocja talentów

Uczestnicy III Pikniku Wiedzy, który 23
września odbył się w Sosnowieckim
Parku Naukowo-Technologicznym, mieli okazję przekonać się, że warto się
uczyć i rozwijać swoje pasje i talenty.
A co więcej, że nauka, smakowicie podana, nie musi być nudna.
Park przeżył prawdziwe oblężenie.
Żądni wiedzy i dobrej zabawy tłumnie
przybyli uczniowie nie tylko sosnowieckich szkół, ale także mieszkańcy dzielnicy.
– Jestem na pikniku pierwszy raz, ale
bardzo mi się podoba. Myślę, że to
świetny pomysł, by w taki sposób propagować naukę i wiedzę z różnych dziedzin – przyznaje Anna Banasik z Sosnowca, która przyszła na piknik z 12letnią córką.
Uczestnicy, jak zwykle, tłumnie zgromadzili się wokół ekipy Pana Korka, który przeprowadzał zjawiskowe eksperymenty. Swoich oddanych fanów doczekała się także drukarka 3D. – Dużym
zainteresowaniem uczniów cieszyły się
także między innymi pokaz wyładowań
na cewkach Tesli, prezentowane metody
szybkiego liczenia i rozwiązywania zadań, stare zabytki techniki i komputery,
które starsze pokolenie doskonale pamięta, ale dla uczniów to prawdziwa egzotyka. Każdy miał okazję zagrać w grę
na starych komputerach i przekonać się,
jak działały – mówi Joanna Napora-Ćmachowska, nauczycielka przedsiębiorczości w VI LO im. J. Korczaka
w Sosnowcu. – Uczniowie mogli zapoznać się także z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, ale co najważniejsze przekonać się, jak wiedza przekłada się
na praktykę codziennego życia – dodaje.
Dużo emocji wzbudził również symulator dachowania oraz… manekin

Gdzie ten organ powinien się znaleźć? Zastanawiają się uczennice
VI LO w Sosnowcu.
z organami wewnętrznymi, które należało umieścić we właściwych miejscach, zgodnie z anatomią człowieka.
Panie mogły także zobaczyć, jak powinno wyglądać badanie piersi i na specjalnie przygotowanych piersiach nauczyć się przeprowadzać badanie krok
po kroku.
Swoje stoiska tradycyjnie zorganizowały już wyższe uczelnie, ale także
m.in. Młodzieżowe Obserwatorium
w Niepołomnicach, Tauron, Klub Żeglarski Zagłębie w Sosnowcu, Mu-

zeum Energetyki w Łaziskach czy
Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska. Uczestnicy pikniku nie tylko mieli okazję
na świetną zabawę, połączoną z nauką,
ale dodatkowo mieli niepowtarzalną
szansę, by zarejestrować się i zostać
dawcą komórek macierzystych. Nie zabrakło także wykładów, m.in. z zakresu public relations, dlaczego warto zostać architektem i jak zrealizować dobry biznes plan w praktyce oraz
konkursów i quizów. SK
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Świat według Czubaszek
Dziennikarka, autorka piosenek, satyryczka, scenarzystka, blogerka… Kobieta wielu talentów, znana z ostrego języka, niezgłębionego poczucia humoru,
dystansu do siebie i własnych słabości, czyli Maria Czubaszek, była gościem Miejskiego Domy Kultury „Maczki”. Opowiadała o… sesji w„Playboyu”, najważniejszych mężczyznach w jej życiu, nałogu, dla którego warto żyć, ulubionych parówkach i dlaczego nie struga jeszcze patyków.
Sylwia Kosman

Powody do dumy…
Muszę przyznać, że w całym moim
długim życiu jest tylko kilka rzeczy,
z których jestem dumna. Trzy lata temu
miałam sesję zdjęciową do „Playboya”.
Wspominałam już, że czasem jestem
gościem w programie „Drugie śniadanie mistrzów”, które prowadzi Marcin
Meller. Wtedy był naczelnym „Playboya” i wówczas padła ta propozycja.
Zadzwonił do mnie z redakcji młody
człowiek i mówi mi, że chce ze mną
przeprowadzić wywiad. Na to ja odpowiadam, że wiem przecież o czym pisze „Playboy” i z racji wieku to już raczej nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Zapewnił mnie jednak, że nie
będziemy rozmawiać o seksie, ale o życiu. Z tego względu, że długo żyję
i mam już sporo do powiedzenia, to się
zgodziłam. Kiedy już rozmowa została
przeprowadzona, a rozmawialiśmy
między innymi o śmierci, zadzwonił
do mnie fotograf. Powiedział, że przeczytał wywiad i zapytał mnie, czy się
zgodzę, bo jak wiadomo, fotografowie
mają zwykle oryginalne pomysły, żebyśmy zrobili sesję na… Powązkach. Mi
się to całkiem podobało. Umówiliśmy
się pod główną bramą prowadzącą
na cmentarz. Późno, bo nastrój miał
być ponury. Spotkaliśmy się i widzę, że
on taką dużą paczkę trzyma. Pomyślałam sobie, może czekoladki mi przyniósł, kwiaty może. Widzę jednak, że
on chce mi coś powiedzieć, ale tak jakby się peszył, więc postanowiłam mu
pomóc. Pytam: „Co to jest?”. „To ja pani pokażę, bo nie wiem, czy pani się
na to zgodzi”. Pokazuje, a to był taki
czar ny foliowy worek na zamek. Jak
kogoś przejedzie samochód, to właśnie
taki worek jest potrzebny. „Ja sobie tak
pomyślałem”, mówi fotograf, „że pani
się zapnie, ja trochę twarzy tylko pokażę, dymu papierosowego”. Mi się nawet
ta koncepcja spodobała. Bo im mniej
mnie widać, tym lepiej. Weszliśmy
na cmentarz. „Niech pani spojrzy w lewo, teraz w prawo”, i tak w kółko. A ja
w tym worku strasznie się spociłam.
Od tego czasu, a zwykle to niefrasobliwie do tego podchodziłam i niekoniecznie patrzyłam, czy światełko jest
dobre na pasach, to od tego czasu, jak
się w tym worku spociłam, kiedy w lecie wychodzę w Warszawie, to lekko
się ubieram, bo jak mnie trzepnie jakiś
samochód, to żeby się w tym worku zanadto nie spocić.

Rozkładówka na Powązkach
to by się źle kojarzyła...
Puenta tej historii jest taka, że podczas
programu „Szkło kontaktowe”, zadzwonił widz i się pyta, czy Artur Andrus wie, że miałam sesję w „Playboyu”. Wiadomo, że z Arturem blisko
współpracujemy. Artur odpowiada, że
wie, przecież nawet to zdjęcie zamieścił
w książce. Tomasz Sianecki, który
z nim rozmawiał, stwierdził: „Ale przyzna pan, że pani Maria to rozkładówki
w „Playboyu” nie miała”. Na to Artur
z wrodzoną sobie inteligencją i dowcipem odpowiada: „Ale panie Tomaszu,
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wyprowadzić panią na ogródek?”. Ja
wiem, co to znaczy wyprowadzić. Pan
minister pomyślał sobie, że jestem starszą panią, pewnie więc podejrzewa…
Trochę mi się głupio zrobiło, ale jak tu
odmówić panu ministrowi? Ale okazało się, że pan minister, ludzki człowiek,
znał mój nałóg i towarzyszył mi na papierosku. Sami minister nie pali. Uważam więc, że wypalenie papieroska
przy niepalącym panu ministrze to było coś.
o ważnych mężczyznach
w życiu
Tych ważnych mężczyzn jest właściwie
trzech. Mój mąż, ten sam od 30 lat,
Wojciech Karolak, Artur Andrus i Woody Allen. Z Arturem Andrusem bardzo się lubimy. To czysto zawodowa
znajomość, a mój mąż, także go uwielbia. Wprawdzie już kiedyś ktoś mnie
zapytał, czy nie przeszkadza mi ta różnica wieku… Znamy się wiele lat z Andrusem i bardzo chętnie ze sobą współpracujemy. Trzecim mężczyzną, którego bardzo cenię, jest Woody Allen.
Potrafi się śmiać sam z siebie i ma poczucie humoru. Zapytany kiedyś o to,
czy boi się śmieci, odpowiedział: „Ja
się śmierci w ogóle nie boję. Ale jak
przyjdzie, to najlepiej, żeby mnie
przy tym nie było”.
kuchnia, usiana Parówkami

rozkładówka na Powązkach to by się
źle
kojarzyła…”.
Rozkładówki
w „Playboyu” nie miałam, ale sesję tak
i jestem z niej bardzo dumna.
drugi Powód do dumy i (nie)
zgubne skutki Palenia
Jakieś trzy lata temu temu, raptem telefon, jakaś miła pani do mnie dzwoni
i mówi, że co roku minister kultury
i dziedzictwa narodowego, wówczas
Bogdan Zdrojewski, przyznaje odznaczenia Gloria Victis. Byłam pewna, że
te odznaczenie, to się po śmierci przyznaje. „Bardzo mi miło”, odpowiedziałam, ale ja jeszcze ledwo, ledwo, ale żyję. Zapisałam sobie jednak datę i pochwaliłam się Arturowi Andrusowi. On
mi mówi, że ma pomysł, żeby to wykorzystać, ponieważ swego czasu wiele
się mówiło o krzyżu na Krakowskim
Przedmieściu. „Dzień przed tą uroczystością przyjedziesz do mnie do radia,
na audycję w radiowej „Trójce”. Zrobimy audycję: „Maria Czubaszek przed
krzyżem”, ale jak już dostaniesz odznaczenie, to tydzień później, zrobimy audycję „Maria Czubaszek po krzyżu”.
Pomysł mi się spodobał. Dzień

przed uroczystością, idę do Artura nagrać program. Dzwoni znowu telefon
od tej miłej pani z ministerstwa, która
mnie pyta: „Pani Mario, ale co się dzieje, dlaczego pani nie ma? Przecież my
tu wszyscy czekamy. Pan minister czeka”. Krótko mówić, pomyliłam daty, bo
właśnie tego dnia była ta uroczystość
w ministerstwie. Radio to jednak prawie świętość, audycja była na żywo
i nie można się w ostatniej chwili wycofać. Okazało się jednak, że jeszcze
jedna osoba ma dostać to odznaczenie,
ale ma teraz występ za granicą i być
może uda się zorganizować spotkanie
specjalnie dla nas. Rzeczywiście, zadzwoniła pani z ministerstwa na drugi
dzień i okazało się, że za trzy dni odbędzie się wręczenie odznaczeń. Przed
wejściem do ministerstwa wypaliłam
sobie jeszcze papierosa. Wchodzę, gabinet piękny, a na dodatek, widzę, że
jest ogród. Pan minister nas przywitał,
wręczył odznaczenia, była lamka szampana, catering i zaczęliśmy gaworzyć.
To znaczy pan minister do nas gaworzył, a myśmy kiwali głowami. Było
bardzo przyjemnie. Do momentu kiedy
raptem pan minister, patrząc na mnie,
powiedział: „Pani Mario, czy nie pora

Od trzydziestu lat jem parówki i serwuję regularnie mojemu mężowi. Myślałam więc, że mój mąż też się w nich
rozsmakował. Kiedy okazało się, że Artur Andrus będzie ze mną przeprowadzał wywiad rzekę, to sobie pomyślałam, że nie wypada mi gościa podejmować tymi parówkami, które ciągle jem.
Obok mojego domu, jest taka hinduska
knajpka i można na wynos zamówić dania. Kiedy Andrus do nas przychodził
i jak był w domu Karolak, bo on często
wyjeżdża, to zamawiałam dwa dania.
Wreszcie kiedy już skończyliśmy
z książką, skończyły się dania. Siedzi
więc Karolak, dałam mu parówki, jak
zwykle, nawet podgrzałam. Karolak tak
siedzi i się rozmarzył. „Kiedy Ar tur
do nas znowu przyjdzie?”, pyta. „Aż tak
się za nim stęskniłeś?”, odpowiadam. I usłyszałam: „Bo przynajmniej
jak on przychodził, to zawsze mi coś
dobrego skapnęło…”.

Patyczków jeszcze nie struga,
ale zawsze ma coś do
powiedzenia.
Feministka w starym stylu
Niektórzy się dziwią, że przy swoich
poglądach jestem feministką. Powiem
jednak szczerze, że niektóre poglądy
mnie denerwują. Jeśli mężczyzna powie kobiecie szczerze, że ładnie wygląda, to ja nie widzę w tym nic złego. Feministki uważają, ze to dowód seksizmu i są prawie obrażone. Nie chodzi
przecież o to, by za przeproszeniem,
mężczyzna klepnął kobietę po pupie,
ale jeśli ten mężczyzna powie, że ta ko-

bieta mu się podoba, to nie ma w tym
nic obraźliwego.
dlaczego jest telewizyjną
gwiazdą
Dopiero jak zrobiłam stara i moja uroda stała się coraz mniej nachalna, to
zaczęli mnie zapraszać do telewizji.
Czasem nawet myślę, że za często. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego. Powiedzmy sobie szczerze. Ja plotę różne
głupoty i ludzie to lubią. Ktoś jak coś
głupio powie, to ten drugi sobie pomyśli: „Ja na szczęście, taki głupi jednak
nie jestem”. Ale przecież głupoty to
nie tylko ja mówię. Nawet dużo ważniejsze ode mnie osoby potrafią palnąć
dużo gorzej. Pamiętam, jak kiedyś pani Monika Olejnik zaprosiła do „Kropki nad i” panią posłankę, Nelly Rokitę.
Rozmowa była między innymi na temat in vitro. W pewnym momencie pani Nelly powiedziała, że ona w ogóle
nie wierzy w to, że jakaś kobieta może
nie mieć dzieci. Ona sama ma córkę
i ona wie, że jeżeli dwie osoby odmiennej płci, usiądą przy stole, zjedzą
dobrą kolacyjkę, wypiją wino, to
na pewno rano kobieta będzie w stanie
błogosławionym. Ja wprawdzie te rzeczy jak przez mgłę pamiętam, ale z tego co pamiętam, to jeszcze jakaś akcja
powinna być. Widocznie nie tylko
mnie to zastanowiło, ale i dziennikarzy. Jeden z dziennikarzy TVN 24
na drugi dzień ją dopadł i pyta, czy ona
naprawdę uważa, że do ciąży wystarczy dobra kolacja, wino i sprawa załatwiona. Ona to potwierdziła i na dodatek przyznała, że jak kobieta ma 20 lat,
wystarczy, że obok niej przemknie
mężczyzna, to ona już jest w ciąży. I wtedy sobie pomyślałam, że to
dobrze, że ja już nie mam 20 lat. Bo
czasem nawet mój mąż Karolak, jeszcze obok mnie przemknie.
Jeżeli to jednak nie przez te głupoty,
które mówię w telewizji, mnie zapraszają, to może jednak coś innego musi być
na rzeczy. Przypomniała mi się historiaopowiadana przez Macieja Damięckiego,
który był dawno temu zięciem znanego
aktora, Adolfa Dymszy. Pan Dymsza był
już taki dorosły jak ja teraz, ale występował jeszcze w Teatrze Syrena. Za kulisami wyjął z kieszeni scyzoryk i patyczek. I zaczął strugać ten patyczek. Strasznie zaintrygowało to pewnego człowieka,
który zapytał wprost: „Mistrzu, ale dlaczego pan struga ten patyczek?”. Wtedy
mistrz mu odpowiedział: „Spójrz, jestem
stary, jutro może mnie szlag trafić, założę
się jednak o wszystkie klejnoty, że jeśli jutro mnie szlag trafi, to znajdzie się jakiś
idiota i głupek, i powie: „A jeszcze wczoraj widziałem, jak patyczek strugał.”.
Ja zapewniam, że patyczka jeszcze
nie strugam, ale myślę, że w telewizji
wiedzą, że to już mój ostatni moment,
że jeszcze przyjdę, machnę łapką i coś
powiem. Więc jeszcze można mnie zaprosić. Więc kiedy mnie trzepnie samochód i już mnie nie będzie, to powiedzą:
„A jeszcze wczoraj u nas była i jeszcze
coś mówiła”. Zapraszają mnie na
mój ostatni moment.
Wysłuchała: Sylwia Kosman
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Najważniejsze inwes
Expo Silesia w Sosnowcu.

Kampus Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny.

Skatepark w Kazimierzu Górniczym.

Nowi inwestorzy na terenach po kopalni „Milowice”.
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stycje w Sosnowcu
Rewitalizacja Stawików.

Kompleks boisk na placu Papieskim.

Zagospodarowanie parku na Środuli.

Przebudowa ulicy Będzińskiej.

Nowi inwestorzy na rekultywowanym obszarze po byłej kopalni piasku na Maczkach.
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Sala koncertowa przy ul. Wawel.
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Bateria – niepozorny odpad
bardzo niebezpieczny
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B
Baterie
aterie są w
wszędzie
szędzie
Nie wierz ysz, że masz ich w domu kilkadziesiąt? Sprawdź sam, a przekonasz
się, ile urządzeń wokół Ciebie pracuje dzięki ich energii. Baterie i akumulator y znajdziesz m.in. w pilotach, zabawkach dla dzieci, komórkach, laptopach,
zegarach, latarkach, aparatach fotograficznych, przenośnych radiach, a nawet
w samochodzie! Najbardziej popularne są tzw. paluszki. Polacy rocznie zuż ywają p rawie 300 milionów jednorazow ych baterii!

Akumulatory
górą!
Akumulatory gór
ą!
Niestet y nadal wolimy zw ykłe baterie – aż 90% baterii uży wanych w Polsce to baterie jednorazowe. Najczęściej są to baterie cynkowo -manganowe.
Baterie alkaliczne – cz yli akumulatorki pozwalające na w ielokrotne ładowanie – są w nasz ym kraju w ybierane stosunkowo rzadko w porównaniu do innych krajów europejskich. A przecież akumulatorki są tańsze, w ygodniejsze
i o wiele bardziej ekologiczne.
Posiadanie akumulatorów wielokrotnego u ży tku i s pecjalne
alnejj ł adowarki
pozwala zapomnieć o problemie braku baterii, ponieważ gdy energia się w yczerpie – w ystarcz y włącz yć ładowarkę do prądu elek tr ycznego i przez kilka
godzin ładować akumulatorki. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem kupować now ych baterii i w yrzucać zuż y t ych. Pozwala to nie t ylko oszczędzić
groźnych odpadów środowisku n aturalnemu, ale tak że nam – pieniędzy
z naszej kieszeni.

Jeśli baterie są w yrzucane w nieodpowiednie miejsca np. niewłaściwie zabezpieczone składowiska lub dzikie w ysypiska, to zawar te w nich związki mogą
przedostać się do gleby, a nawet lokalnych wód gruntow ych. Podobne
skażenie może utrz ymy wać się przez wiele lat i t ym samym zagrozić zdrowiu okolicznych mieszkańców. Prz ykładowo guzikowa bateria srebrowa jest
w stanie skazić aż 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody.

G
Gdzie
dzie w
wyrzucać
yrzucać ba
baterie?
terie?
Wsz ystkie baterie i akumulator y – niezależnie od wielkości i rodzaju – zawie rają substancje szkodliwe dla środowiska i dlatego należ y je przekaz y wać do
specjalnych punktów selekty wnej zbiórki. W Sosnowcu znaleźć je można
w więk szości szkół i przedszkoli, a tak że w wielu sklepach ze sprzętem
elektronicznym czy fotograficznym. Zawsze możne je również bezpłatnie
oddać w Gminnych Punktach Selekty wnej Zbierania Odpadów Komunalnych w naszej ggminie.

P
Pamiętaj!
amiętaj!
zkodliwych
eutralizacja sszkodliwych
O
Odpowiednie
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G
Groźna
roźna zawartość
zawartość
Każdy, k to w ykorz ystuje baterie, musi wiedzieć, że baterie zawierają liczne substancje tok syczne i metale ciężkie. Przede wsz ystkim są to ołów,
kadm, nikiel, cynk , rtęć, lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki ż y wot
i sz ybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cał y szereg
substancji tok sycznych lub żrących stanowi poważne zagrożenie dla człowieka i środowiska naturalnego. Najbardziej niebezpieczne są r tęć i kadm,
k tór y u ludzi prz ycz ynia się do powstawania nowotworów i nadciśnienia
oraz rozregulowuje procesy metabolizmu. Zatrucia organizmów ż y w ych
n
mogą wy woł y wać tak że nikiel, cynk i mangan.

ABC ekologicznego
ekologicznego uż
używania
ywania ba
baterii:
terii:
w ybieraj baterie wielorazowego uż y tku
nigdy nie kupuj baterii z niewiadomego źródła
zuż y te baterie i akumulatorki w yrzucaj t ylko w specjalnie oznakowanych
miejscach zbiórki

W
Więcej
ięcej inf
informacji
ormacji i wsk
wskazówek
azówek na temat
temat właściw
właściwego
ego segregowania
segregowania śmieci i odpo
odpowiedzialnego
wiedzialnego post
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ępowania z odpadami
niebe
niebezpiecznymi
zpiecznymi znaleźć
znaleźć można
można na stronach
stronach in
internetowych
ternetow ych w
www.mzso.sosnowiec.pl
w w.mzso.sosnowiec.pl i w
www.ekososnowiec.pl.
w w.ekososnowiec.pl.

Czyste
Czyste miasto,
miasto, to
to piękne
piękne miasto
miasto – wspólnie
wspólnie dbajmy
dbajmy o Sosnowiec!
Sosnowiec!
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Zakład Przetwarzania
i Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych już otwarty!
8 wr
ześnia 2014 rroku
oku oficjalnie ot
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nowy Zakład
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ład Przetwarzania
Przetwarzania
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Te
T
e liczb
liczby
y rrobią
obią wr
wrażenie!
ażenie!
3 lata tr wała budowa Zakładu wraz z jego zaprojek towaniem
39 szkoleń i spotkań informacyjnych dla różnych grup społecznych
rojjek tu
zorganizowano w ramach Pro
o min. 46% zmniejsz y się ilość odpadów trafiających na składowisko
w w yniku przetworzenia i unieszkodliwienia ich w Zakładzie
160 430 sztuk ulotek, plakatów i innych materiałów edukacyjno -informacyjnych rozdystr ybuowano dot ychczas wśród mieszkańców gminy
93 t ys. ton odpadów komunalnych będzie w stanie prz yjąć obiek t prz y
ul. Grenadierów
101 mln zł kosztowała realizacja całego Projek tu „Budowa komplek sowe go systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, a sam Zakład kosztował
57 955 362,84 zł
54 mln zł pochodzi ze środków unijnych prz yznanych w ramach Funduszu
Spójności z Programu Infrastruk tura i Środowisko
100% mieszkańców Sosnowca zostało dzięki Projek towi objęt ych s yste mem selek t y wnej zbiórki śmieci

Cele
nowego
Zakładu
C
ele no
wego Z
akładu

konsorcjum firm Mostostal Warszawa S. A. oraz Acciona Infraestructuras S. A.
– zrealizował następujące obiek t y:
sor townię odpadów,
kompostownię odpadów organicznych ulegających biodegradacji w ydzielonych z odpadów zmieszanych komunalnych i zbieranych s elek t y wnie,
kompostownię odpadów zielonych,
instalację do demontażu odpadów wielkogabar y tow ych,
plac gromadzenia odpadów budowlanych,
magaz yn odpadów niebezpiecznych w ydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych i punk tu prz yjmowania odpadów bezpośrednio od
indy widualnych dostawców,
komor y do składowania odpadów budowlanych zawierających azbest.
War to podkreślić, że budowa Zakładu prz ycz yni się tak że do stworzenia po nad stu now ych miejsc pracy.
– Gmina Sosnowiec poprzez wł
własne składowisko odpadów oraz budowę nowoczesnych obiektów do ich przetwarzania i unieszkodliwiania stworzyła bezpieczny i przyjazny środowisku ssyst
ystem gospodarki odpadami
mi,, któr y będzie nam
wszystkim służył przez wiele lat – w yjaśnia Henr yk Mantura, Prezes Zarządu
Miejskiego Zakładu Składowania O
Odpadów w Sosnowcu.

Budowa nowoczesnego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych to najważniejsz y element Projek tu „Budowa komplek so wego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Jego celem było uno wocześnienie gospodarki odpadami w naszej gminie i dostosowanie jej do
licznych wymogów prawodawstwa krajowego i unijnego w zakresie:
ograniczenia ilości odpadów na składowisku,
zwięk szenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów,
osiągnięcia odpowiedniego poziomu odz ysku i recyklingu odpadów opakowaniow ych,
redukcji odpadów ulegających biodegradacji.

obiekty
powstały?
JJakie
akie obiekt
yp
owstały?
Prz y ul. Grenadierów powstał szereg obiek tów w ykorz ystujących nowocze sne technologie do ekologicznego unieszkodliwiania i przetwarzania różnego rodzaju śmieci. Wykonawca robót budowlano -montażow ych – cz yli

W
Więcej
ięcej informacji,
informacji, zdjęć
zzdjęć i danych
danych na temat
temat nowego
nowego ZZakładu
akładu znale
znaleźć
źć można
można na stronach
stronach internetowych
internetow ych
w
www.mzso.sosnowiec.pl
w w.mzso.sosnowiec.pl i www.sosnowiec.pl.
w w w.sosnowiec.pl.

Czyste
Czyste miasto,
miasto, to
to piękne
piękne miasto
miasto – wspólnie
wspólnie dbajm
dbajmy
yoS
Sosnowiec!
osnowiec!
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Pożegnali lato na Stawikach
zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

20 września na akwenie wodnym
Stawiki odbyło się „Pożegnanie
Lata”. Każdy mógł sprawdzić się
w roli kajakarza, zmierzyć się
w wyścigu rowerków wodnych,
a także obserwować regaty wioślarskie, w których wzięły udział
drużyny z sosnowieckich szkół.
Mimo że pogoda, zwłaszcza
w godzinach przedpołudniowych,
nie rozpieszczała, na Stawikach
nie zabrakło amatorów spor tów
wodnych. Wśród propozycji była m.in.: nauka na flybordzie z instruktorem (latanie odrzutowe ze
skuterem), a także wakeboard i zawodów na skimbordzie, czyli jazdy na torze do ślizgu w wodzie.
Najwięcej emocji wzbudziły jednak regaty wioślarskie, w których
wzięło udział osiem 8-osobowych
drużyn reprezentujących sosnowieckie szkoły. Bezkonkurencyjna w tym gronie okazała się ekipa II LO. im. E. Plater w składzie:
Wiktoria Bałaban, Ar tur Skowron, Daniel Goetzen, Damian
Urbańczyk, Jakub Patyna, Kamil
Grzesik, Michał Oleś, Miłosz
Wnuk, Michał Kluk. „Platerańska
młodzież” w finale zmierzyła się
z IV LO. im. S. Staszica. Był to rewanż za czerwcowy wyścig. Wówczas to górą w rozgrywanych tradycyjnie latem zawodach była ekipa ze „Staszica”, która była lepsza
o 0,02 sekundy. Tym razem górą
byli uczniowie „Plater”, którzy
tym samy zostali zwycięzcami I edycji międzyszkolnych regat
w ramach „Pożegnania Lata
na Stawikach”. Na trzecim miejscu
ukończyła zawody drużyna VI LO
im. J. Korczaka. KP

Podczas regat drużyn 8-osobowych ścigano się na dystansie 400 metrów.

Każdy mógł spróbować swoich sił w sportach wodnych.

Bogata historia kuchni polskiej
„Tradycje kuchni polskiej w sztuce i kulturze” to tytuł nowej wystawy, którą można oglądać w sosnowieckim Muzeum. Na wystawie zaprezentowano obyczaje
i tradycje, związane z przyrządzaniem i spożywaniem pokarmów.
Przedstawiono dzieje, uchodzących za typowo polskie, wybranych potraw, ich ewolucję oraz
kulturę ich spożywania. Eksponaty wypożyczono z 11 muzeów,
od osób prywatnych oraz część
pochodzi ze zbiorów własnych
Muzeum. Ekspozycja składa się
z czterech zasadniczych części.
W pierwszej zainscenizowano
kuchnię z rekonstrukcją pieca
chlebowego, występującego
w chłopskich chatach i mniejszego, przenośnego oraz opalanego węglem, który stanowił
wyposażenie miejskich mieszkań sprzed „ery elektrycznej
reklama
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i gazowej”. Ponadto zaprezentowano garnki, brytfanki i rondle,
od żeliwnych saganków aż
do metalowych, miedzianych,
aluminiowych i emaliowanych.
Można zobaczyć także moździerze, dzbany, urządzenia
do palenia kawy, for my
do pasztetu i galarety oraz puszki do przechowywania kawy
i herbaty. Ciekawostką jest lodówka sprzed ery elektryczności, w której do chłodzenia
żywności używano brył lodu.
Druga część wystawy ukazuje spiżarnię oraz sposoby przechowywania zapasów i przetwórstwo domowe. Można zobaczyć,
jak wyglądały przybory do przetwarzania mleka, takie jak prasa
do sera, maselnice, bańki i butelki do przenoszenia oraz foremki
do masła oraz słoje typu „Wecka” i garnek do ich pasteryzo-

Zwycięska drużyna II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater.

W romantycznej odsłonie
wania. Kolejny fragment wystawy to część kredensowa z szafami, w której prezentowana jest
zastawa stołowa. Są więc i naczynia cynowe, które poprzedzały serwisy ceramiczne. Królują
tu jednak wazy, koszyczki, serwisy do kawy i herbaty oraz sztućce, wśród których zwracają uwagę te do raków, ryb i serów oraz
sporadycznie dziś stosowane tzw.
koziołki pod sztućce. Umieszczono w tej części wystawy także szklane cukiernice, naczynia
do przypraw, tortownice i kompotiery oraz szklane komplety
do różnych alkoholi z polskich
hut szkła razem z zestawem
do ponczu.
Ostatni fragment wystawy
obejmuje jadalnię z pięcioma
stołami zastawionymi na różne
okazje. Najokazalej prezentują
się te zastawione świątecznie,
czyli z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jest m.in. zestaw obiadowy, składający się
z kompletu „Lwów” z fabryki
w Ćmielowie z okresu 20-lecia
międzywojennego oraz serwis
do kawy i herbaty.
Całą wystawę dopełniają liczne prace malarskie i graficzne,
podejmujące tematykę biesiadowania i gotowania oraz wydawnictwa kulinarne. Wystawę można oglądać do 31 grudnia. red

Aktorka, wokalistka, autorka
tekstów, kompozytorka, czyli
Katarzyna Skrzynecka, wystąpi 18 paździer nika w Teatrze
Zagłębia. Słuchacze mogą liczyć na romantyczne brzmienia, pop z domieszką r’n’b,
a także piosenki z własnego repertuaru. Wokalistka jest absolwentką Wydziału For tepianu
i Wydziału Wokalistyki warszawskiej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz Wydziału
Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. W 1990 roku
wygrała Festiwal w Opolu, jest
również laureatką Nagrody im.
Zbyszka Cybulskiego. Zadebiutowała w 1992 r. grając
główną rolę, na zmianę z Kata-

rzyną Groniec, w musicalu Metro. W latach 1993–2004 grała
w Teatrze Powszechnym
w Warszawie. Od 1996 r. jest
aktorką w warszawskim Teatrze
Komedia. Ma za sobą również
gościnne występy w teatrach
Roma i Syrena. Aktualnie gra
w warszawskim Teatrze Bajka.
Nagrała także sześć autorskich
płyt.
Ostatnio popular ność przyniosły jej progra my „Ta niec
z gwiazdami” oraz Twoja twarz
brzmi znajomo”. Szczególnie
ten ostat ni poka zał jej ta lent.
W drugiej edycji tego programu za sia dła w skła dzie ju ry
i oce nia in nych wo ka li stów.
Kon cert
roz pocz nie
się

arc Teatr Zagłębia

o godz. 18.00. Bilety są w cenie 60 zł (par ter) oraz 50 zł
(balkon). red

Walczyli o zwycięstwo
36 brydżystów wzięło udział w VII Turnieju Par o Puchar Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Arkadiusza Chęcińskiego, który odbył się 3 lipca w lokalu „DorJan” przy ul. Braci Mieroszewskich. Tym razem najlepsi byli Andrzej Hermansdorfer i Krzysztof
Zieliński. Drugie miejsce zajęli Artur Guła i Marek
Witek, a trzecie Zbigniew Papierniak i Adam Robak.
W sierpniu, ze względu na sezon wakacyjny, turniej
nie odbył się. Z kolei we wrześniowych zawodach
bezkonkurencyjni okazali się Adam Robak i Zbigniew Papierniak. Na drugim miejscu uplasowali się
Stanisław Jankowski i Henryk Szymiec, a na trzecim

Andrzej Włodarczyk i Jerzy Staszak. – We
wrześniowym turnieju uczestniczyło trzynaście par,
ale byli to zawodowcy. Wśród uczestników znalazł się
także Adam Żmudziński, arcymistrz światowy, który
tym razem zajął ósme miejsce – mówi Adam Będzieszak, prezes TKKF Zagórze. Adam Będzieszak w parze z Aleksandrem Kalańskim byli lepsi o 0,4 punkta od jednego z najlepszych brydżystów. – W dalszym
ciągu zapraszam wszystkich, którzy chcą się uczyć
grać w brydża. Oczekuję na zgłoszenia – mówi Adam
Będzieszak, prezes TKKF Zagórze. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 454 825. SK
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Płomień płonie w Milowicach
Siatkarze z Sosnowca rozpoczęli walkę na drugoligowym froncie. Na inaugurację Płomień przegrał na wyjeździe z Karpatami Krosno 2:3, mimo
że prowadził już 2:0. – Mam nadzieję, że to złe miłego początki. Przegraliśmy trochę na własne życzenie. Na pewno wyciągniemy wnioski z tego
spotkania. W poprzednim sezonie przyzwyczailiśmy się do zwycięstw, ale teraz przed nami nowa rzeczywistość. Na pewno stać nas na dobre wyniki,
ale w każdym ze spotkań musimy grać na maksimum umiejętności i w pełni skoncentrowani – mówi trener Płomienia Dariusz Sobieraj.
Krzysztof Polaczkiewicz

Po awansie w zespole z Sosnowca
doszło do sporych zmian kadrowych. Po stronie strat należy zapisać przede wszystkim odejście
dwóch czołowych graczy: Mariusza Syguły i Bartłomieja Soroki.
Obaj przenieśli się do MCKiS Jaworzno. Ponadto z zespołem rozstali się Tobiasz Raczek (zakończenie kariery) i Michał Dudek
(Volley Rybnik). – Musieliśmy
wzmocnić zespół, znaleźć następców przede wszystkim dla Mariusza i Bartka. Udało nam się pozyskać kilku solidnych graczy.
Do klubu przybyli rozgrywający
Robert Kiwior (sosnowiczanin,
grał m.in. w Górniku Radlin,
WTS Warka, Polskiej Energii Sosnowiec i poprzednio w TKS Tychy – I liga), przyjmujący Emil
Siewiorek (Lotos Gdański, Pek-

Tak cieszących się siatkarzy Płomienia chcemy w tym sezonie oglądać jak najczęściej.
pol Ostrołęka, TKS Tychy, atakujący: Mateusz Urbanowicz (Lotos
Gdańsk, Banimex Będzin) i Łukasz Tkacz (Camper Wyszków,

MKS Andrychów, Lesan Halinów), środowy Bartosz Schmidt
(Banimex Będzin, Aluron Warta
Zawiercie) oraz libero Michał Ko-

Sukcesy na bieżni
Trzy srebrne medale zdobyli lekkoatleci MKS – MOS Płomień Sosnowiec
podczas Młodzieżowych Mistrzostw
Polski w Inowrocławiu. To nie koniec
dobrych wieści, bo podczas rozegranego w Częstochowie finału Ligi Juniorów nasi reprezentanci wywalczyli brązowy medal w rywalizacji drużynowej.
Podczas MMP na podium stanęli Ange li ka Ka li nowska i Krzysz tof Brzo zowski w kon kur sie pchnię ciu ku lą
oraz Mateusz Dłutek w skoku wzwyż.
Na si miota cze, pod opiecz ni tre ne ra
An drzeja Kurdzie la, uzyska li od powiednio: Angelika 14.80 m, a Krzysztof 18,53 m, Ma te usz Dłu tek, pod opieczny Jacka Markowskiego skoczył
natomiast na odległość 2,08 m.
Finał Ligi Juniorów, w którym star towało szesnaście najlepszych drużyn
z całego kraju wyłonionych na postawie wiosennych eliminacji, odbył się
na stadionie Budowlanych w Częstochowie. Wy ni ki pierwszej run dy
wskazywały, iż poza zasięgiem rywali
są już tradycyjnie zespoły bydgoskiego Zawi szy oraz Pod la sia Bia łystok
i to mię dzy ni mi ro ze gra się wal ka
o koń cowy triumf, o ty tuł naj lep szej
dru ży ny ju nior skiej w kra ju. Na to miast o najniższy stopień podium maja szansę powalczyć aż cztery zespoły
z Wrocławia, Sosnowca, Gdańska oraz
Rzeszowa. Walkę o złoty medal i tytuł
Dru ży nowe go Mi strza Pol ski wygrał
zdecydowanie zespół bydgoskiego Zawi szy, wy prze dza jąc lek ko atle tów
z Podlasia o 187pkt. Walka o najniższy stopień podium trwała do samego
koń ca. Zna ko mi ta po stawa na szych
lekkoatletów, zwłaszcza w kończących
ry wa li za cję bie gach szta fe towych
sprawi ła, że to dru ży na MKS-MOS,
Płomień Sosnowiec stanęła na najniższym stop niu po dium i wy wal czy ła
brą zowe me da le Dru ży nowych Mi strzostw Pol ski. Obok pre zen tuje my
indywidualne osiągnięcia naszych zawodników. KP
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Sztafeta 4×100 m M 42.79 155,0 pkt Szymon MAzuR
Pchnięcie kulą juniorów mł
(5kg) 18.34 150 pkt Adrianna KuŹNicKA
Sztafeta 4×400 metrów mężczyzn 3: 29.80 132p Jacek KAbAciŃSKi
Sztafeta 4×100 metrów kobiet 50.80 130p Marek bRzeziŃSKi
Skok w dal juniorów 6.91 125p Paweł
bedNARz
110 m ppł juniorów (99,0) 15.71 124p
Krzysztof AdAMczyK
100 metrów juniorów 11.29 122p Jowita
błASzczAK
800 metrów juniorek 2: 18.00 121p Jakub
MAGieRA
800 metrów juniorów 1: 57.55 118p Aleksandra KRAWczyK
100 m ppł juniorek mł (76,2) 16.12 117p
olimpia RzĄd
100 m ppł juniorek mł (76,2) 16.14 116p
Marcin PłócieNNiK
Rzut młotem juniorów mł
(5kg) 51.39 114p Jerzy TuSzyŃSKi
1500 metrów juniorów 4: 05.59 112p Patrycja KAPAłA
2000 m przeszkody kobiet 7: 45.47 111p
Mateusz PiKul
200 metrów juniorów 23.27 109p igor
KułAcz
200 metrów juniorów 23.27 109p Klaudia
ziMieRSKA
200 metrów juniorek 26.92 108p damian
KAliNKieWicz
200 metrów juniorów 23.49 105p Małgorzata KoWAlSKA
100 metrów juniorek 13.23 102p ewelina ciSzeWSKA
800 metrów juniorek 2: 24.46 102p dawid PieRzGAlSKi
200 metrów juniorów 23.69 101p Jakub
PRzybyłA
Rzut dyskiem juniorów mł
(1.5kg 37.47 100p Paweł Sidło
Pchnięcie kulą juniorów (6kg) 12.03 97p
Piotr ŚlęzAK
100 metrów juniorów 11.93 90p Rafał
KubAŃSKi

cyłowski (Banimex Będzin).
Na pozycję przyjmującego został
przesunięty nominalny atakujący
Jakub Grzegolec. Do „Płomienia“

dołączył także Tadeusz Krzyształowicz, który odpowiadał za SMS
Sosnowiec oraz Reprezentację
Polski Kadetek i Juniorek. W klubie będzie pełnił funkcję drugiego szkoleniowca oraz trenera
przygotowania fizycznego – powiedział trener sosnowiczan. Jak
poinformował Michał Grzyb, odpowiedzialn za kontakt z
mediami, klub jest w trakcie poszukiwań, jeszcze jednego środkowego, ponieważ poważną kontuzję kręgosłupa leczy Michał
Bordoszewski.
Oprócz zmian kadrowych Płomień zmienił także miejsce rozgrywania spotkań. Z hali przy Żeromskiego przeniósł się do Milowic, do hali pamiętającej najlepsze
lata sosnowieckiej siatkówki. – Mamy tutaj komfortowe warunki pracy, na miejscu jest siłownia. Liczymy, że kibice licznie bę-

dą nas wspierać dopingiem.
Na pewno chcemy powalczyć
o jak najlepszą lokatę. Boisko pokaże na co nas stać – dodaje Sobieraj. Poniżej prezentujemy kadrę
Płomienia na nowy sezon.
KAdRA NA SezoN 2014/15:
Rozgrywający: Karol Pachołek,
Robert Kiwior
Atakujący: Mateusz urbanowicz,
łukasz Tkacz
Środkowi: Michał biernacki,
bartosz Schmidt
Przyjmujący: emil Siewiorek,
bartosz chrzanowski, Krzysztof
Janko, Jakub Grzegolec
libero: Michał Kocyłowski,
Tomasz Górczyński
i trener: dariusz Sobieraj
ii trener: Tadeusz
Krzyształowicz
Kierownik: Piotr Kaczmarczyk

Pucharowe zwycięstwa szablistów
W Katowicach rozegrany został i Puchar Polski juniorów młodszych (17 lat). Najlepiej z TMS zagłębie zaprezentowała się Natalia Walas, która wywalczyła trzecie miejsce. W walce półfinałowej przegrała z zawodniczką z uKS 13 białystok i ostatecznie zajęła miejsce
na najniższym stopniu podium.

Kolejną z zawodniczek sosnowieckiego klubu była
Emilia Popczyk, która zajęła
szóstą lokatę. Na tym samym
miejscu co Emilia zakończył
swoje zmagania w tur nieju
chłopców Piotr Sosulski.
Tymczasem w Koninie rywalizowali starsi szabliści

(20 lat). W rywalizacji mężczyzn TMS wystawił tylko
jednego zawodnika, Krzysztofa Kaczkowskiego, ale jak
mówi przysłowie nie ilość
a jakość jest ważna, – Krzyś
zdołał dotrzeć do ścisłego finału i po bardzo wyrównanej
walce z zawodnikiem z Po-

znania przegrał i zdobył drugie miejsce. W tur nieju
dziewcząt TMS wystawił kilka dziewcząt i też pokazały,
że liczą się mocno w krajowej rywalizacji. Najlepiej powalczyła Nadia Królikowska,
która podobnie jak Krzysztof, zajęła drugą lokatę, prze-

grywając w finale z zawodniczką z Warszawy. Na najniższym stopniu podium stanęła także Karolina Cieślar,
która przegrała swoją walkę
pucharową z tą samą zawodniczką co Nadia – podsumował trener TMS, Dawid Adamowski. KP

Hokeiści wrócili do gry
Po rocznej przerwie hokeiści zagłębia znów toczą ligowe boje. Na razie na zapleczu ekstraligi. W dwóch pierwszych meczach sosnowiczanie zainkasowali cztery punkty w wyjazdowych potyczkach z ekipą z Torunia.

Reaktywowany zespół w bieżącym sezonie prowadzi duet
Mieczysław Nahuńko i Jerzy
Pawłowski. Prezesem klubu
został natomiast znakomity
przed laty hokeista Zagłębia
Leszek Tokarz. Skład jest oparty o naszych wychowanków.
Oprócz młodych graczy są i ru-

tyniarze. Wśród nich znaleźli
się m.in.: Łukasz Zachariasz,
Marcin Kozłowski, Kamil Duszak czy Piotr Cinalski. – Myślę, że jak na krótki okres przygotowawczy, który mieliśmy, to
te dwa pierwsze mecze wyglądały z naszej strony nieźle. Wygrana i remis to dobry progno-

styk przed kolejnymi potyczkami. Poszczególne elementy
na pewno jeszcze nie wyglądają tak, jakbyśmy sobie wszyscy
życzyli. Chcemy być cierpliwi
i dać szansę zawodnikom, którzy muszą się ograć. Prowadzimy jeszcze rozmowy z kilkoma
zawodnikami, być może uda

się jeszcze wzmocnić zespół?
Cel na ten sezon? Jak najwyższa lokata w tabeli. Rodziło się
to wszystko w bólach, ale najważniejsze, że dzięki pomocy
sponsorów udało się wskrzesić
hokej w mieście – podkreśla
trener sosnowiczan Mieczysław Nahuńko. KP

Chcą odbudować dawną markę
Koszykarskie Zagłębie wróciło na sportową mapę Polski. Wprawdzie głównego
celu, jakim miał być start
w Tauron Basket Lidze, nie
udało się zrealizować, ale powrót sosnowieckich koszykarzy do I ligi także musi
cieszyć. – Chcemy odbudować dawną markę. Nie rezygnujemy z gry w elicie. Już
zbieramy środki i myślimy
o kolejnym sezonie, a na razie walczymy na zapleczu
ekstraklasy – mówi Tomasz

Służałek, trener Zagłębia.
Skład oparty jest na młodych zawodnikach z regionu.
Filarami są dwaj doświadczeni gracze: Grzegorz Mordzak i Marek Piechowicz. – Dla wielu to ogromny przeskok. Zobaczymy, jak
sobie poradzą. Mamy młody,
ambitny zespół, który mam
nadzieję, sprawi nie jedyną
niespodziankę. Każda wygrana będzie cieszyć. Mam
nadzieję, ze kibice będą wyrozumiali. Zapotrzebowanie

na koszykówkę w mieście
jest ogromne. Jestem przekonany, że hala przy Żeromskiego będzie na naszych
meczach pękać w szwach.
Nie udało nam się załapać
do Tauron Basket Ligi, ale
zaproszenie od władz zawodowej ligi nadal jest aktualne. Dlatego musimy zrobić
wszystko, aby za rok wystartować w gronie najlepszych.
Niech ten sezon będzie przetarciem. Wiele osób walczyło o ten klub, bylibyśmy nie

fair, gdybyśmy teraz się wycofali i nie zgłosili zespołu
do rozgrywek ligowych.
Chcemy z powrotem wielkiego koszykarskiego Zagłębia i mam nadzieję, że ten cel
uda nam się zrealizować – dodaje Służałek.
O tym, że w I lidze łatwo
nie będzie, Zagłębie przekonało się już na inaugurację
rozgrywek ligowych. Na wyjeździe sosnowiczanie ulegli 50: 83 Stali Ostrów Wielkopolski. KP
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Zapomniany młyn
Chyba w„Słowiańskim rodowodzie” Leona Beynara (ps. Paweł Jasienica) przeczytałem znamienne także dla naszej dzisiejszej postawy kulturalnej określenie,
że „chodzimy ślepi po własnej ziemi”. Jak jest ono trafne, przekonałem się wiosną tego roku. Wybrałem się bowiem z kolegą na poszukiwanie skarbów.
Czy w Zagłębiu są jakiekolwiek skarby?
Naturalnie! Cała masa, ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Wiele z nich jest
z dawna zapomnianych. Pomoc w ich
znalezieniu oferuje portal opencaching.
pl – warto z tej pomocy skorzystać.
Zanim przejdę do właściwej opowieści – jeszcze jedna dygresja. Otóż uwielbiam mapy miejsc mi bliskich,
a w szczególności stare mapy miejsc,
które znam dziś. Wiele razy wpatrywałem się w mapę województwa krakowskiego z okresu Sejmu Wielkiego, wydaną przez Polską Akademię Umiejętności
w 1929 r. Pozwala ona odkryć znaczenie
i sens miejsc, które dziś uważamy za mało istotne, brzydkie, nieprzydatne. Pozwala zrozumieć moje otoczenie, a przez
to mnie samego, to, kim jestem. Gorąco
polecam się z nią zapoznać!
Wiele razy odczytywałem nazwę Szałas znajdującą się w pobliżu Strzemieszyc.
Dziwiła mnie, ale można powiedzieć, zamknąłem na nią oczy. Dopiero, kiedy kolega podał mi nazwę skarbu, który mamy
odkryć w Strzemieszycach – Młynareczka z Szałasu – doznałem olśnienia. Niczym św. Paweł odzyskawszy wzrok, zacząłem łączyć fakty; zajrzałem do mapy
dawnego woj. krakowskiego. Szałas
na mapie to stary młyn!
Nie wiem, czy ludzie wiedzą o jego
istnieniu. Jako dziecko mijałem go dziesiątki razy, nigdy nie byłem jednak w stanie go dostrzec. Zimą- droga przy której
ów młyn stoi -jest jeszcze mniej popularna niż latem, a latem z drogi nie widać
go w ogóle, dzięki maskowaniu zieleniących się krzewów i drzew.
Przeciskając się przez nie, żeby zoba-

bia Dąbrowskiego” pisze, że „zakład ten
był najdłużej działającym młynem
w Strzemieszycach Wielkich. W skład
doczesnych zabudowań pomłynarskich
wchodzą fundamenty właściwego młyna z resztkami mechanizmu koła wodnego oraz trzy budynki gospodarcze,
w tym piwnice. Oprócz tego dokoła młyna znajduje się rozlewisko wodne, tzw.
staw młyński. Utworzony dla spiętrzania
wody, która mogła nadać więcej energii
samemu kołu. Cały kompleks jest udekorowany ze wszystkich stron bujną florą.
Jak już wspomniałem, szczelnie maskuje pozostałości młyna, a przede wszystkim czyni go nieprzyjaznym dla turystów. Mimo to nie brakuje tam elementów jakże charakterystycznych dla
krajobrazu Polski – wszędobylskie śmieci i pozostałości po zakrapianych uroczystościach naszych mniej ambitnych kulturalnie rodaków.
Kiedy pierwszy raz zobaczyłem zabudowania młyna, byłem w szoku, że
coś takiego jeszcze się na naszych kompletnie zdegradowanych przez kopalnie,
przemysł i infrastrukturę uchowało. Jak
się przekonałem później, nie jest to jedyne wyjątkowe miejsce w Zagłębiu.
Na szczęście do tej pory pozostaje ono
względnie nienaruszone i zapewne są
szanse na podtrzymanie o nim pamięci.
Po co? Niewiele dzisiaj zostało śladów
naszej historii, a często zdarza nam się
patrzeć z zazdrością na bogactwa turystyczne zagranicy. Przez troskę i szacunek o małe rzeczy, o własną przeszłość,
o pamięć o dobrych i złych rzeczach,
uczymy się pokory dla własnej tożsamości. Ale nie tylko o tożsamość chodzi.
Wiedza o tym, jak nasi przodkowie rozwiązywali często dramatyczne problemy

Jakub Śmiglewicz

Jakub Śmiglewicz

Młyn w Strzemieszycach Wielkich to wbrew pozorom wielki skarb.
czyć czym młyn jest dzisiaj, czułem,
ogromne podniecenie. Niemal biegłem
w jego stronę. Ciężko opisać radość, jaką sprawił mi widok tej ruiny. Dlaczego?
Jak już napisałem, dzięki mapom jesteśmy w stanie odkrywać znaczenie
miejsc, ale dopiero obecność w tym
miejscu, wysłuchanie jego historii, jest
w stanie pomóc nam określić, czy i jaką
część naszej tożsamości dany obiekt czy
przestrzeń stanowi. Co ma jakiś stary
młyn do tożsamości?
Jest to ślad gospodarki minionych
wieków. Kiedy dzisiaj kupujemy świeżutki chlebek, nie myślimy, ile pracy
trzeba, by powstał. Kiedyś młyn był jednym z ważniejszych etapów jego produkcji. Ziarna zbóż muszą być dokładnie
zmielone. Wykorzystywano do tego siłę
nacisku wody. Do tego młyna zwożono

plony z okolicznych pól, a może i z dalszych miejsc. Świadczy to o rolniczym
charakterze naszych ziem. Kto dzisiaj ją
uprawia? Nie musimy tego robić, nie
opłaca się nam. Nagle uświadamiamy
sobie, jak te czasy się zmieniły. Kto by
pomyślał, że w regionie słynącym z przemysłu, kiedyś zajmowano się przede
wszystkim rolnictwem. Tylko po to, żeby można było przeżyć kolejny dzień.
O czym mowa konkretnie? O ruinie
młyna wodnego. Kiedy powstał? Nie
mamy takiej wiedzy. Być może już
w XV wieku, choć początkowo mogła to
być budowla drewniana. Swojego żywota dokonał nie tak dawno, jak można by
sądzić na pierwszy rzut oka. Sebastian
Kosakowski w „Młynach wodnych
i dawnych urządzeniach hydrotechnicznych w krajobrazie kulturalnym Zagłę-

lub przezwyciężali ograniczenia technologiczne i materiałowe, może być dla
nas dzisiaj znakomitym bodźcem
do kreatywności i przedsiębiorczości.
Nie można się jednak uczyć, patrząc
na puszki po piwie w ruinach młyna, puste pokoje w sypiących się zamkach.
Choć sytuacja z roku na rok się polepsza, choćby dzięki projektowi Jarosława
W. Laseckiego na Zamku w Bobolicach,
to nie można zapominać o ochronie innych miejsc. Co więcej, nauce nie służy
także obserwacja martwego eksponatu
w muzeum.
I napisana nawet najpoprawniejszą
polszczyzną tablica informacyjna nie
przemówi do ludzkiej duszy tak, jak wykwalifikowany i otwarty pracownik muzeum, skansenu. Od kilkunastu lat dużą
popularność zyskują tzw. „muzea na kołach”. Są to grupy miłośników pojazdów,
sprzętu wojskowego pieczołowicie,
i z wielkim entuzjazmem odrestaurowujących, co tylko wpadnie im w ręce. Poza tym, nic nie wzbudza emocji u ludzi
lepiej niż nuta adrenaliny, drzemiąca
w tajemnicach, niedopowiedzeniach, słowem – legendach. Jedna z nich mówi
o tragicznie zmarłej córce młynarza
z Szałasu, której dusza krząta się po ruinach młyna.
To warunki wykorzystania potencjału własnego dziedzictwa. Czuję, że jeśli
nie zaczniemy odrabiać tych strat, gdzie
tylko się da, całkowitemu zatarciu może
ulec kawał ciekawej i pouczającej historii. Na pewno nie wszyscy będą zachwyceni, ale czy już naprawdę wystarczająco
dużo w historii naszego kraju nie zostało ostatecznie utracone? Nie odbierajmy
sobie własnej tożsamości, nie wstydźmy
się jej, wykorzystajmy ją!

Z KURIEREM PO SOSNOWCU
A. Korzeniec Sosnowice
Na Pogoni, w kamienicy
przy ulicy Żytniej 16, znajduje
się najbardziej znana płytka podłogowa w Zagłębiu Dąbrowskim. Choć wygląda dość niepozor nie, to stała się inspiracją
do powstania kultowej powieści
„Korzeniec” pióra Zbigniewa

Białasa. Nim autor zdążył napisać drugą część pod tytułem
„Puder i Pył”, kafelkarz z Sosnowic trafił na deski Teatru Zagłębia, gdzie odniósł nie tyle sukces, co całe pasmo wspaniałych
sukcesów. Ale to nie koniec...
Wiosną tego roku „Korzeniec”

Chałupa przy ulicy Dmowskiego 5 w Zagórzu
został zaprezentowany szerszej
publiczności za pośrednictwem
Teatru Telewizji. Tak oto niepozorny kafelek, sygnowany przez
glazurnika A. Korzeńca, rozsławił nie tylko miasto Sosnowiec,
ale również kamienicę przy Żytniej 16.

Jeden z najlepiej zachowanych domów drewnianych w naszym mieście. Od pokoleń należy do starego zagórskiego rodu Kowalskich.
Choć data jej budowy pozostaje tajemnicą, to wiadomo, że istniała
już w roku 1890. Chałupa dzięki
troskliwej opiece swych właścicieli

trzyma się całkiem krzepko, ciesząc oko swym wyglądem.
Na części podwórka, gospodarz
i jednocześnie leśnik z ponad trzydziestoletnim stażem pracy, urządził mini ogródek dendrologiczny.
Dzięki temu leciwy dom stanowi
atrakcję i... swego rodzaju pomoc

dydaktyczną dla uczniów sosnowieckich szkół, którzy wielokrotnie odwiedzali już ten nietypowy
zabytek. Chałupa Kowalskich dla
wielu mieszkańców silnie zurbanizowanego Zagórza jest także symbolem rolniczej przeszłości tej
miejscowości. AP
zdjęcia: Artur Ptasiński
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Jubileusz pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo

arc UM w Sosnowcu

29 sierpnia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50–lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Ryszard Łukawski, kierownik USC,
Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Zofia i Aleksander Andrzejewscy,
Marianna i Jan Biendziszewscy, Helena
i Stanisław Całkowie, Janina i Józef
Cieleccy, Teresa i Stanisław Czechowie,
Jolanta i Waldemar Dróżdżowie, Maria
i Jan Dulewiczowie, Urszula i Zbigniew
Dyrdasiowie, Natalia i Adam
Dziedzicowie, Marianna i Andrzej
Fikierowie, Barbara i Józef Filipowie, Anna
i Józef Gajowie, Krystyna i Andrzej
Gołębscy, Zofia i Edward Husakowscy,
Barbara i Mieczysław Hylowie, Barbara
Radecka-Jędrusik i Mirosław Jędrusik,
Maria i Marek Gołębiowscy.

Jadwiga i Zygmunt Kamieńscy, Helena
i Jan Knapczykowie, Maria i Jan
Krakowscy, Marianna i Marian Kucowie,
Stanisława i Czesław Kulowie, Maria
i Kazimierz Łądkowie, Janina i Władysław
Mockowie, Helena i Wirginiusz
Nowakowie, Ewa i Zenon Nowotarscy,
Jadwiga i Sławomir Oliwińscy, Jadwiga
i Kazimierz Opalowie, Teresa i Adam
Pawlikowie, Alina i Tadeusz Pierzchałowie,
Janina i Henryk Piętowie, Mirosława
i Henryk Płonkowie, Lidia ŻyłkowskaOwczarska i Stanisław Owczarski, Maria
i Bogusław Pawłowscy.

Halina i Andrzej Przetacznikowie, Maria
i Stanisław Rogóżowie, Zofia i Stanisław
Rosołkowie, Stanisława i Czesław
Serwatowie, Zenobia i Henryk
Skoczylasowie, Maria i Stanisław
Skotniczni, Krystyna i Adam Skwarowie,
Janina i Janusz Solipiwkowie, Zofia
i Stefan Stelmańscy, Zofia i Tadeusz
Strojeccy, Maria i Henryk Strzeleccy,
Halina i Jan Świeżakowie, Cecylia i Janusz
Węglewscy, Grażyna i Ryszard Ziółkowscy,
Zofia i Ryszard Zychowie, Maria i Ryszard
Skórkiewiczowie, Pani Genowefa Gała,
Pan Leon Paszewski.

Pani Helena Kowalczewska urodziła się 30 sierpnia 1914 r. Nie jest
rodowitą sosnowiczanką. Miała trójkę rodzeństwa – dwie siostry oraz
brata. Już od 7 roku życia pracowała w majątkach rolnych w Wolborzu
oraz Ujazdowie. W czasie wojny, podczas okupacji pracowała
w Niemczech w fabryce chemicznej. Po wojnie pracowała w hucie szkła
gospodarczego „Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim. W tym samym
mieście wstąpiła w związek małżeński z Panem Mieczysławem. Kiedy
mąż dostał pracę na kopalni, przeprowadzili się na sosnowiecki Juliusz,
gdzie stulatka mieszka do dziś.
W uroczystości 100. urodzin Pani Heleny brał udział zastępca prezydenta
Sosnowca, Zbigniew Szaleniec. Wręczył jubilatce dyplomy: od premiera
RP oraz prezydenta miasta, a także przekazał nagrodę jubileuszową.
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STULATKA

Wszystkim
Jubilatom życzymy dużo
zdrowia, pogody ducha
oraz wielu kolejnych
szczęśliwych lat razem.
Redakcja
Kuriera Miejskiego
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ROZRYWKA

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

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać
wraz z wyciętym kuponem pod adresem redakcji
(41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 20 października 2014 r.

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

Poziomo: 1 – tłumaczy sny, 5 – protestancki duchowny, 8 – mieszkanie krów, 9 – układ między walczącymi stronami, 10 – najdłuższy równoleżnik, 11 – przyzwyczajenie, 12 – nakłanianie, 14 – dzienniczek studenta, 16 – z tego miasta drużyna Juventusu, 17 – Chochołowska lub Kościeliska, 19 – proces
rozkładu związków organicznych, 21 – rodzaj swetra lub
VW, 22 – na butach taternika, 25 – okuta laska góralska, 28 – zawodowa choroba płuc m.in. górników, 29 – ojczyzna Odyseusza, 30 – z podmiotem i orzeczeniem, 32 – narada, 34 – kolorowa na niebie, 35 – dwukołowy pojazd ciągnięty przez człowieka, 36 – narzędzie chirurgiczne, 37 – czarodziejka, która więziła
Odyseusza, 38 – mówi się o nim, że„nasz pan”, 39 – biszkoptowe
lub drożdżowe.
Pionowo: 1 – śpiewana ukochanej, 2 – dobrze, gdy bezchmurne, 3 – pokój w pałacu, 4 – kalumnia, zniesławienie, 5 – strzeżony lub nie, 6 – mieszkaniec Płw. Skandynawskiego, 7 – odbicie
się (np. kuli) i zmiana kierunku lotu, 13 – muza, opiekunka tragedii, 15 – otwarty list papieża do wiernych, 18 – produkt z ropy
naftowej, 20 – u niektórych jak postronki, 23 – składany nożyk, 24 – krętactwo, oszustwo, 26 – gafa, 27 – uszkodzony znaczek, 28 – beznoga jaszczurka, 31 – do transportu chorych, 33 – gang, szajka.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Rozwiązanie krzyżówki numer 8/2014: MARTIN ZeLeNAy – U PROgU ZAgłADy
Nagrody otrzymują: Janina Kumorek, Elżbieta Czyż oraz Elżbieta Hajduszkiewicz z Sosnowca.

✂

ważne teleFony
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krzyżówka nr 9

gdzie?

kiedy?

UWAgA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Jacek Cygan

Życie jest piosenką (Wyd. ZNAK)
Historia człowieka, bez którego polska scena muzyczna nie byłaby taka sama.
Pochodzi z Sosnowca, a jego piosenki zna cały kraj. O kim mowa? Utwory Jacka Cygana śpiewają najlepsi polscy wokaliści.
Bez niego Edyta Górniak nie zaśpiewałaby utworu „To nie ja”,
dzięki któremu odniosła sukces na konkursie Eurowizji, Edyta
Geppert nie zadebiutowałaby tak wspaniale piosenką „Jaka róża
taki cierń”, a Grażyna Łobaszewska i Staszek Sojka nie odkryliby przed nami, że „Czas nas uczy pogody”. Jacek Cygan pisał
też dla Maryli Rodowicz, Andrzeja Zauchy, Seweryna Krajewskiego, Zdzisławy Sośnickiej, zespołu Kombi i wielu innych ar-

tystów polskiej sceny muzycznej.
„Życie jest piosenką” to osobista, sentymentalna podróż w przeszłość. Autor
z wdziękiem i humorem opowiada o powstawaniu swoich najlepszych tekstów,
tworząc przy tym portrety najpopularniejszych polskich gwiazd. Każda piosenka
ma bowiem swoją historię. Każdą tworzy relacja autora tekstu
z wokalistą. Książka jest opowieścią o wspaniałych przyjaźniach,
które powstały przy tworzeniu legendarnych utworów.
Premiera książki: 9 października.

Katarzyna Pisarzewska

Zmowa milczenia (Wyd. ZNAK)
Każdy nosi w sobie jakiś sekret. Niektóre są jednak mroczniejsze
od innych.
Gosztowo – mała miejscowość, w której żyje się monotonią dnia
codziennego. Brak tu rozrywek i sensacji. Dom, szkoła, praca,
codzienne obowiązki. Młodzi mieszkańcy marzą, by wyrwać
się z tej rutyny, gdzie nic nie może ich zaskoczyć. Ale do czasu… W zagadkowych okolicznościach ginie młody chłopak.
Wszyscy mieszkańcy są poruszeni. W obliczu tragedii ujawniają się ich zupełnie inne oblicza. Sprawą tajemniczego wypadku
zajmuje się sierżant Maria Gajda, bo wydarzył się na jej terenie.
Ale czy to na pewno był wypadek? Czy śmierć chłopaka ma coś

wspólnego ze sprawą sprzed lat? W śledztwie nie pomogą jej z pewnością problemy rodzinne, z którymi również musi sobie radzić. Jak pogodzi życie osobiste
i chęć rozszyfrowania tajemniczej zagadki? „Zmowa milczenia” to wciągające połączenie opowieści obyczajowej i kryminału. Ważny jest także wątek psychologiczny. Bowiem w Goszowie nic nie jest jednak proste, jakby się wydawało, ponieważ
każdy mieszkaniec nosi w sobie jakąś tajemnicę.
Książka jest już dostępna w sprzedaży.

Jerzy i Maciej Stuhr, Ewa Winnicka

Obywatel Stuhr (Wyd. ZNAK)
Kim jest obywatel Stuhr?
Najbardziej znany polski duet – ojciec i syn – Maciej i Jerzy
Stuhrowie. Łączy ich wiele. Oboje zaczynali karierę od występów kabaretowych. Oboje są popularnymi aktorami słynącymi zarówno z ról w popularnych komediach, jak i z wybitnych kreacji teatralnych. Choć wyrastali z tej samej tradycji,
reprezentują zupełnie różne pokolenia. Jerzy rozpoczynał karierę w PRL-u, Maciej – już w wolnej Polsce.
Z ja ki mi pro ble ma mi przyszło im się zma gać? Jak
ukształtowały ich wyzwania rzucane przez rzeczywistość?
Kim są? Kim się czują? Co jest dla nich ważne? Co lubią,
czego się obawiają, a co ich irytuje? Czy trzeba lubić swój
18

kraj, że by być do brym oby wa te lem?
Na te wszyst kie py ta nia od powia da ją
w roz mowie z Ewą Win nic ką – zna ną
dzien ni karką pra sową i re por ta żyst ką,
dwu krot ną lau re at ką na gro dy Grand
Press.
Autorka książki z każdym z aktorów
przeprowadza osobną rozmowę. Jerzy i Maciej opowiadają
o rodzinie, karierze i Polsce. Przed publikacją nie czytają
swoich wzajemnych wypowiedzi. Teraz będą mieli okazję się
przekonać, co ich łączy, a co dzieli…
Premiera książki: 23 paździer nika.

co?

2.10 Miejski Klub Maczki: Święto
Pieczonego Ziemniaka
4.10 godz. 17.00 Zagłębie
Sosnowiec - Stal Stalowa Wola
4 – 5.10 godz. 18.00 Teatr
Zagłębia: OSTRA JAZDA/ Norm
Foster / Gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy
7.10 godz. 17.00 Zamek Sielecki:
Z cyklu: „Kobieta na przestrzeni
wieków” wykład pt. „Królowa
Zofia Holszańska – czwarta żona
Władysława Jagiełły”
8.10 godz. 17.00 Sala
konferencyjna Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11:
Dyskusyjny Klub Książki – Każdy
Kocha Dyskusje
11.10 godz. 10.00 Zajezdnia
autobusowa. ul. Lenartowicza:
Dzień Otwarty PKM Sosnowiec
11.10 godz. 11.00 CIM,
Warszawska 3/20: „Świat na
Patelni” – spotkania
podróżników
13.10 godz.18.00 Aula Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11: Jacek
Hugo–Bader – spotkanie
autorskie z polskim
dziennikarzem i reporterem
14-16.10 Miejski Klub Maczki:
Turniej e-sportowy Unreal 2000
dwójkami
14 – 16.10 Expo Silesia:
ROBOTSHOW 2014 – Targi
Robotyzacji i Automatyzacji
18.10 godz.16.00 Zagłębie
Sosnowiec - Wisła Puławy

18 – 19.10 Sosnowiec za pół ceny
– III edycja
21.10 godz.17.00 Zamek
Sielecki: Estetyczna samowiedza
człowieka, czyli filozofia sztuki
w poszukiwaniu sensu
od starożytności po czasy
współczesne
22 – 23.10 Expo Silesia:
COATING EXPO - Targi Farb,
Lakierów i Produktów
Pokrewnych
23.10 Miejski Klub Maczki:
Turniej unihokeja
24.10 godz.18.00 Zamek
Sielecki: Wernisaż wystawy
poplenerowej. XVII Sosnowieckie
Spotkania Artystyczne – Plener
Fotograficzny
25-26.10 Hala WidowiskowoSportowa, ul. Żeromskiego 9:
Indywidualny i drużynowy
puchar świata juniorów w szabli
kobiet
25.10 godz.14.00 – CIM,
Warszawska 3/20: wycieczka
piesza „Węgierska przechadzka”
(szczegółowe informacje w CIM)
28 – 29.10 Expo Silesia:
ExpoLAB - Targi Analityki,
Technik i Wyposażenia
Laboratorium
30.10 godz.18.00 Czytelnia
Biblioteki Głównej, ul.
Zegadłowicza 2: Mira Kostyła –
spotkanie autorskie
31.10 godz.18.00 Zagłębie
Sosnowiec - Znicz Pruszków
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01 Śr godz. 09:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
02 Czw godz. 09:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
03 Pt godz. 09.00 Najmniejszy bal świata / Malina Prześluga
04 Sb godz. 18:00 Ostra jazda/ Norm Foster
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
05 Nd godz. 18:00 Ostra jazda/ Norm Foster
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
07 Wt godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll
08 Śr godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll
10 Pt godz. 19:00 Między nami dobrze jest/Dorota Masłowska
11 Sb godz. 18:00 Między nami dobrze jest/Dorota Masłowska
12 Nd godz. 18:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak

Zagrają na rzecz
budowy hospicjum

15 Śr godz. 09:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
17 Pt godz. 19:00 Zaćmienie / Antoni Czechow
18 Sb godz. 18:00 Koncert Katarzyny Skrzyneckiej
19 Nd godz. 11:00 Ania z Zielonego Wzgórza/Lucy Maud
Montgomery
19 Nd godz. 18.00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman
21 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/ Maria Kownacka
22 Śr godz. 09:00 Szewczyk Dratewka/ Maria Kownacka
24 Pt godz. 19:00 Sztuka kochania/Zbigniew Książek
25 Sb godz. 18:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław Jakubowski
26 Nd godz. 18:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław Jakubowski
28 Wt godz. 10:00 Najmniejszy bal świata / Malina Prześluga
29 Śr godz. 10:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław Jakubowski

dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Między nami
dobrze jest” w dniu 10.10.2014r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Zaćmienie”
w dniu 17.10.2014r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone
Zagłębie” w dniu 25.10.2014r. (sobota), godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 6 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.

110-lecie Chóru Katedralnego LUTNIA w Sosnowcu

Wspaniała wokalistka Alicja Majewska i kompozytor,
aranżer oraz pianista, czyli Włodzimierz Korcz, wystąpią 13 października w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na budowę pierwszego
w Sosnowcu hospicjum stacjonarnego.
Alicja Majewska, której znakiem rozpoznawczym
jest m.in. przebój „Jeszcze się tam żagiel bieli”, zadebiutowała w 1968 r. na Festiwalu Piosenki Radzieckiej
w Zielonej Górze. W latach 1971-1974 była solistką
zespołu Partita i występowała w warszawskim Teatrze
na Targówku. W 1975 r. zdobyła nagrodę główną
na Festiwalu w Opolu, śpiewając utwór Jerzego Derfla i Ireneusza Iredyńskiego „Bywają takie dni”.
Współpracuje z takimi artystami jak m.in. Włodzimierz Korcz, z którym od lat wspólnie występuje
na scenie.
Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Cegiełki kosztują 30 zł. Można je kupić w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza Apostoła przy ul. 3 Maja 1 oraz w Sali Koncertowej przy ul. Wawel 2. SK

W sobotę 18 października o godz. 18.45
odbędzie uroczysty Koncert Jubileuszowy z okazji 110. rocznicy powstania
Chóru Katedralnego „Lutnia”, działającego przy Bazylice Katedralnej p. w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Sosnowcu. Chór „Lutnia”
pod dyrekcją Ryszarda Młyńczaka wystąpi wspólnie z Sosnowiecką Orkiestrą
Kameralną oraz z solistką Agnieszką
Styblińską – sopran, studentką Akademii Muzycznej w Katowicach. Warto
wspomnieć, że chór „Lutnia” jest jednym z najstarszych chórów w Zagłębiu.
Zrzesza osoby zainteresowane muzyką
i śpiewem. Koncertuje i wzbogaca wydarzenia artystyczne w mieście i poza nim.
W programie koncertu w I części
znajdą się utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta: „Ave verum Corpus”,
„Sancta Maria, mater Dei” oraz „Laudate”. W drugiej części koncertu artyści

wykonają utwór „Missa brevis Sancti
Joannis de Deo” Józefa Haydna.
Koncert poprzedzi msza św. w Katedrze w intencji byłych i obecnych członków chóru, którą odprawi pasterz diece-

Czytajmy, mości państwo
Pod takim właśnie hasłem 6 września odbyło się „Narodowe Czytanie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. Była to
już III edycja akcji, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. Spotkanie rozpoczęto
prezentacją multimedialną na temat pisarza
Henryka Sienkiewicza. Odbyła się też „Sienkiewiczowska sztafeta”, czyli czytanie wybranych fragmentów Trylogii przez zaproszonych gości. Czytali m.in. członkinie Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia
Dąbrowskiego w Będzinie, uczniowie i sympatycy biblioteki. Młodzież zmierzyła się
także z testem wiedzy o życiu i twórczości
Henryka Sienkiewicza podczas „Krzyżówreklama

zji sosnowieckiej, ks. dr Grzegorz Kaszak. Msza rozpocznie się o godz.
18.00.
Wstęp na koncert jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy! red

arc MBP w Sosnowcu

kowych zmagań” oraz „Koła fortuny”. Atrakcje czekały również nas najmłodszych
uczestników imprezy. W „Sienkiewiczowskim kąciku malucha” przygotowano puzzle,
kolorowanki i łamigłówki, powiązane z tematyką akcji. Wszyscy zebrani goście zostali
zaproszeni do bicia zeszłorocznego rekordu
w chóralnym czytaniu. Tym razem wspólnie
odczytano fragment „Potopu”. Duże zainteresowanie akcją udowodniło, że nawet w dzisiejszych zabieganych czasach, pisana „ku
pokrzepieniu serc” Trylogia, może nabrać interesującego, a nawet rozrywkowego charakteru i umilić wrześniowe przedpołudnie miłośnikom literatury w każdym wieku. red

Opłaca się czytać i wiedzieć. Najlepsi uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

KINO
Reper tuar Kina Helios Sosnowiec
06.10.– 09.10.2014
KiNo KoNeSeRA:
„PODRÓŻ NA STO STÓP” WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
komedia, od 12 lat, USA, 122 min. GODZ. 18.30
KiNo KobieT:
„SPÓDNICE W GÓRĘ” WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
komedia/romans, od 15 lat, Francja, 118 min. GODZ. 18.30
PReMieRy:
„SŁUŻBY SPECJALNE” 14.00, 16.30, 19.00, 21.30.
dramat/akcja, od 15 lat, Polska, 115 min.
„ANNABELLE” 15.15, 19.30, 21.45.
horror, od 15 lat, USA, 99 min.
„WINX CLUB: TAJEMNICA MORSKICH GŁĘBIN”
11.15**, 13.15**, 17.30. animacja, b/o, Włochy, 83 min.
** Z WYJĄTKIEM PIĄTKU
filMy TyGodNiA:
„BEZ LITOŚCI” 15.45, 20.00.
thriller/akcja, od 15 lat, USA, 128 min.
„MIASTO 44” 10.15*, 13.00,
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Piotr Dudała

18.30**, 20.30***, 21.30****. dramat/wojenny, od 15
lat, Polska,
* Z WYJĄTKIEM PIĄTKU
** Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU I CZWARTKU
*** WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
**** WYŁĄCZNIE WE WTOREK, ŚRODĘ I CZWARTEK
„WIĘZIEŃ LABIRYNTU” 13.30*. science-fiction, od 12 lat,
USA, 115 min. * Z WYJĄTKIEM PIĄTKU „MARY’S LAND. ZIEMIA MARYI” 11.00*. religijny, od 12 lat, Hiszpania, 115 min.
* Z WYJĄTKIEM PIĄTKU
filMy dlA dzieci:
„PSZCZÓŁKA MAJA. FILM” 10.00*, 12.00**, 16.00, 18.00.
animacja, b/o, Australia/Niemcy, 88 min.
* Z WYJĄTKIEM WTORKU ** Z WYJĄTKIEM PIĄTKU

uWAGA! dla naszych czytelników mamy do wygrania
14 pojedynczych zaproszeń do kina, do odbioru
w naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego”.

waga (23.09. – 22.10.) – Wykorzystaj piękną, jesienną pogodę
i udaj się na wycieczkę w góry!
Jest szansa, że podczas długiej samotnej wędrówki poznasz bratnią
duszę. W pracy szykują się zmiany
kadrowe, które jednak Tobie
z pewnością wyjdą na dobre.
skorPion (23.10. – 21.11.) – Podczas sobotniej imprezy w klubie
spotkasz starą miłość. Przekonasz
się, że dalej świetnie się dogadujecie. Może pora odświeżyć tę znajomość na dobre? Skorpiony poszukujący lepszej pracy, mogą liczyć na ciekawe propozycje.
strzelec (22.11. – 20.12.) – Październik to dla Ciebie czas relaksu
i odpoczynku. W długie jesienne
wieczory chętniej będziesz spędzał czas z książką niż przyjaciółmi. Pod koniec miesiąca odezwą
się twoje stare problemy zdrowotne. Nie lekceważ tego!
koziorożec (21.12. – 20.01.)
– Czeka Cię miesiąc zmian i niespodzianek. W pracy szykuje się
awans, a ukochana osoba miło cię
zaskoczy. Pomyśl o uprawianiu jakiegoś spor tu, gdyż jesień sprzyja
lenistwu, a wiosną znów będziesz
narzekać na za ciasne spodnie.
wodnik (21.01. – 20.02.) – Uważaj na swoje wydatki i nie ulegaj
szybkim kredytom. Jest duża
szansa na podwyżkę pod koniec
roku i wtedy będziesz mógł zaszaleć. W miłości monotonia, ale żeby
to zmienić, trzeba wyjść do ludzi.
ryby (21.02. – 20.03.) – Jesień to
dla Ciebie czas spokoju. Uporządkujesz zaległe sprawy finansowe
i ulegniesz błogiemu lenistwu.
W połowie miesiąca poznasz wyjątkową osobę. Wspólne pasje
sprawią, że będziecie razem spędzać każdą wolną chwilę.
baran (21.03. – 19.04.) – W pracy
czeka Cię fantastyczny okres. Zostaniesz nawet nagrodzony podwyżką. Samotne barany mają
szansę poznać wielką miłość. Tylko pamiętaj – sama do Ciebie nie
przyjdzie. Musisz częściej wychodzić z domu.
byk (20.04. – 20.05.) – W tym miesiącu szczególnie uważaj na swoje
zdrowie. Z pozoru zwykłe przeziębienie może okazać się dla Ciebie
bardzo groźne. Byki w związkach
czeka ciekawy okres. Wspólne
wieczory przy lampce wina wyjdą
wam na dobre.
bliŹnięta (21.05. – 21.06.) – Odkryjesz dawne pasje z młodości
i całkowicie Cię one pochłoną. Nie
rezygnuj jednak dla nich ze swojej
pracy, bo może się to źle skończyć. Pamiętaj także o ukochanej
osobie i nie pozwól, by czuła się
zaniedbana.
rak (22.06. – 22.07.) – Chociaż
szczęście ci sprzyja, zapragniesz
odpoczynku od ciągłej pracy.
Wraz z drugą połówką wybierzecie się na zaległe wakacje. Z pewnością zregenerujesz siły i wyjdzie
Ci to na dobre. Wyjazd uszczupli
jednak nieco twój budżet, dlatego
zastanów się, jak zmniejszyć swoje wydatki.
lew (23.07. – 22.08.) – Samotne
lwy czeka świetny okres. Październik oznacza dla Ciebie czas imprez, a te najbardziej sprzyjają nowym znajomościom. Uważaj jednak na swoje zdrowie, gdyż aura
sprzyja chorobom. W pracy monotonia. Twoja intuicja podpowiada
Ci, że najwyższa pora na zmiany.
Panna (23.08. – 22.09.) – Nie
obiecuj nikomu czegoś, na co nie
masz wpływu. Twoje dobre chęci
mogą obrócić się przeciwko Tobie.
Twoja druga połówka szykuje dla
Ciebie specjalną niespodziankę.
Nie pozostań jej dłużny i również
pomyśl o dobrej kolacji lub
wieczorze w teatrze. red
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REKLAMA
reklama

reklama

Zapraszamy do nowootwartego Sklepu Firmowego Domu Pszczelarza
im. ks dr H. Ostacha w Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)
Polecamy:

MIODY NATURALNE
JEDYNE Z CERTYFIKATEM
POLSKIEGO ZWI¥ZKU
PSZCZELARSKIEGO

-NATURALNE MIODY POLSKIE
z certyfikatem,
-Miody Pitne,
-Pierzgê, py³ek kwiatowy, propolis,
-Kosmetyki hipoalergiczne na bazie miodu,
-Produkty pszczelarskie,
-Soki naturalne t³oczone rêcznie,
-Wody mineralne i lecznicze.
ul.Teatralna 11

Dom Handlowy
„SUPERMARKET”
Stoisko 83E

Oferujemy:

www.kamianna.com.pl

(18) 474-16-77
Dom Pszczelarza
Kamianna 29
33-336 £abowa
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-Noclegi ze œniadaniem,
w formie sto³u szwedzkiego,
-Karczmê z kuchni¹ regionaln¹,
-Apiterapiê, saunê, masa¿,
-Plac zabaw dla dzieci,
-Boisko do siatkówki pla¿owej,
-Wyci¹g narciarski (30m od oœrodka),
-Kryty basen (Wysowa).

Zapraszamy na wypoczynek do
Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)
W naszym Oœrodku Wypoczynkowym
do Pañstwa dyspozycji oddajemy:
-Apartamenty rodzinne,
-Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z ³azienkami,
-Salê bankietow¹ i konferencyjn¹.
Organizujemy:
-Szkolenia, bankiety,
-Zabawy taneczne, ogniska,
i inne zgodnie z oczekiwaniami klienta.
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