Po szale świątecznych zakupów, okazuje się, że
prezent nie spełnia naszych oczekiwań. Czy można
go zwrócić i na jakich zasadach? 25 grudnia 2014 r.
weszło w życie nowe prawo – ustawa o prawach
konsumenta. Termin na odstąpienie od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległość wydłużył się z 10 do 14 dni. Jakie
przysługują ci jeszcze prawa?
str. 6

Miał okazję nie tylko poznać Wisławę Szymborską,
Czesława Miłosza czy Josifa Brodskiego, ale prowadzić
z nimi długie rozmowy. Trzykrotnie wziął udział
w uroczystościach noblowskich, gdzie towarzyszył
laureatom. Opublikował dziesiątki wywiadów w prasie
polskiej i zagranicznej oraz wydał kilka książek. Jerzy Illg
kieruje wydawnictwem„Znak”i wciąż nie powiedział,
a właściwie nie napisał ostatniego słowa.
str. 10
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Operacja„Wiosna”zbliża się wielkimi
krokami. Piłkarze Zagłębia Sosnowiec
wznowili treningi. Wyjadą na obóz
doWałbrzycha, wezmą udział
w Memoriale im. W. Mazura i rozegrają
kilkanaście sparingów. Czy wiosną będą
gromić przeciwników i nie zawiodą
kibiców?
str. 11
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WAŻNE!
Pora na bezpłatne badanie mammograficzne!
Zachęcamy panie w wieku 50 – 69 lat, do profilaktyki
związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej
występujący nowotwór wśród Polek. Szczególnie
apelujemy do wszystkich pań z rocznika 1965, ponieważ
w tym roku wchodzą panie do programu (wiąże się to
z możliwością badania bezpłatnego i bez skierowania).
Mammografię można będzie wykonać 11 i 12 stycznia
w Sosnowcu przy Centrum Handlowym Plejada,
ul. Staszica 8B.
Aby nie musiały panie czekać w kolejce przy
mammobusie, polecana jest wcześniejsza rejestracja
pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni
w tygodniu. Informacje o badaniach dostępne również
na stronie internetowej: www.mammo.pl.

www.kuriermiejski.com.pl

Nawet w mieście wakacje zimowe mogą być pełne atrakcji. Proponujemy połączyć zajęcia sportowe i umysłowe łamigłówki

W ferie zimowe nudy nie będzie!
arc. Mosir w sosnowcu

Sylwia Kosman

Narty, snowboard, sanki dla miłośników białego
szaleństwa na Górce Środulskiej, łyżwy na lodowiskach i pozostałe zajęcia sportowe we wszystkich obiektach spor towych proponuje Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podobnie, jak w ubiegłym roku będą zorganizowane półkolonie dla
uczniów. Więcej informacji wkrótce będzie można znaleźć na stronie: www.mosir.sosnowiec.pl.
Tegoroczne ferie, które ruszają 2 lutego,
pod hasłem, „Eko-przygoda” zaplanowała Miejska Biblioteka Publiczna. – We wszystkich filiach odbędą się zajęcia plastyczne, literackie
i sportowe, a w Bibliotece Głównej „Zimowe Kino Familijne”, w ramach którego będą prezentowane bajki animowane – zapowiada Kinga Baranowska-Jaworek, specjalista ds. promocji i marketingu w MBP w Sosnowcu. Bibliotekarze
przygotowują dla dzieci i młodzieży atrakcyjne
zajęcia, które będą wpisywać się w przewodnie
hasło tegorocznych ferii. Ma być ekologicznie,
a więc i edukacyjnie. Będą rebusy, łamigłówki,
krzyżówki, gry planszowe i stolikowe. Zorganizowane także zostaną zajęcia z wykorzystaniem
tablicy multimedialnej oraz przygotowano prezentacje multimedialne. Nie zabraknie także
wspólnego czytania książek.
Z kolei Młodzieżowa Akademia Teatralna,
a do tego Akademia Wokalna, taniec towarzyski,

Świetna zabawa na świeżym powietrzu? Na Górce Środulskiej wrażeń nie zabraknie.
jak i nowoczesny z elementami baletu lub hip-hopu oraz łamigłówki matematyczno-logiczne to
niektóre z atrakcji, jakie przygotował Miejski Klub
im. J. Kiepury przy ul. Będzińskiej 6. Wszystkie
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zajęcia są bezpłatne, nie trzeba się wcześniej zapisać, ale należy zabrać ze sobą obuwie zmienne.
Jedynie planowane wycieczki będą kosztować 10 zł.
reklama
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Na nudę nie będą narzekać także uczestnicy zajęć w Miejskim Klubie „Maczki” przy ul. Krakowskiej 26. – W czasie ferii zapraszamy dzieci
i młodzież każdego dnia, w godzinach od 10.00
do 18.00. – Zaplanowaliśmy ciekawe zajęcia, gry,
zabawy, wycieczki i warsztaty wikliniarskie – zapowiada Marzena Wasik, instruktor w Miejskim
Klubie „Maczki”. Wiadomo, że 3, 10, 11 lutego
o godz. 11.00 odbędzie się turniej gier komputerowych z serii Head Shot, a 3 lutego turniej bilarda
dla uczniów szkół podstawowych. Dzień później
zaplanowano spacer zimowy. Z kolei 7 lutego
o godz. 19.00 odbędzie się koncert grupy Kruk.
Ciekawe zajęcia zaplanowano także w MDK
„Kazimierz” przy ul. Głównej 19, które będą się
odbywać przez całe ferie w godzinach dopołudniowych. – Zaplanowaliśmy zajęcia plastyczne, warsztaty fotograficzne, grafikę warsztatową oraz projekcje fil mowe – za powia da
Agnieszka Faracik, instruktor w MDK „Kazimierz”.
Prezydent Arkadiusz Chęciński zaprasza dzieci
i młodzież do korzystania z przygotowanych atrakcji. Harmonogramy imprez zostaną umieszczone
się na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Zajęcia dla dzieci i opiekę nad uczniami,
jak co roku, organizują także szkoły. Kompleksowe informacje na temat akcji „Zima” będzie można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego:
www.sosnowiec.pl.

MIASTO

Ruszyła budowa ronda w Starym Sosnowcu
Ponad 8 mln 151 tys. złotych będzie kosztować rondo, które powstanie u zbiegu ulic Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej w Sosnowcu. Umowę, dotyczącą
budowy ronda, 11 grudnia, podpisali Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta, Mateusz Rykała, zastępca prezydenta i Jarosław Szmitke, dyrektor zespołu
projektów firmy Skanska.
sylwia Kosman

Sylwia Kosman

– Nie będę ukrywał, że dla mnie
i mojego pierwszego zastępcy to
bardzo ważna inwestycja drogowa. To rondo w dużym stopniu
poprawi bezpieczeństwo na tym
skrzyżowaniu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do podpisania tej umowy oraz
poprzednim władzom Sosnowca – stwierdził Arkadiusz Chęciński.
Tylko w tym roku na tym
skrzyżowaniu odnotowano 15
kolizji i dwa wypadki, a rok temu aż 29 kolizji. W okresie
dwóch lat, od początku 2012
do końca 2013, przy ul. Piłsudskiego doszło w sumie do 324
zdarzeń, w tym na samym skrzyżowaniu było ich 40.
– Policyjne statystyki są bezwzględne co do wypadkowości
w tym miejscu. Historia tej inwestycji sięga już ponad 10 lat.
Przypomnę, że pierwsza doku-

Jarosław Szmitke, Arkadiusz Chęciński i Mateusz Rykała podpisali umowę budowy ronda.

Gmina przyjazna rodzinie

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs pt. „Gmina przyjazna rodzinie”. Trzy gminy
z województwa śląskiego realizujące najbardziej
wartościowe inicjatywy wspierające rodziny otrzymały Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego
oraz prawo posługiwania się tytułem „Gminy przyjaznej rodzinie”.
Przy ocenie projektów pod uwagę brano m.in.
wielowymiarowość prowadzonych działań, ich skuteczność oraz zgodność z potrzebami społeczności
lokalnej.
Pierwsze miejsce w konkursie zajął Sosnowiec,
realizujący inicjatywę „Sosnowiec dla Rodziny”.
Drugą nagrodę otrzymały Łazy realizujące szereg
przedsięwzięć, takich jak „Program wsparcia Rodzina 3+”, porozumienie w ramach partnerstwa lokalnego z firmą „Virtu”, punkt konsultacyjny w OPS Łazy, projekt „Aktywny Przedszkolak” oraz „Aktywna mama – aktywne macierzyństwo”, świetlica
środowiskowa „Stokrotka”, utworzenie 3 wiosek internetowych, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu skierowane na rzecz mieszkańców i jednostek
organizacyjnych Gminy Łazy”.
Gmina Bielsko-Biała zajęła trzecie miejsce
za „Kompleksowy system wsparcia rodzin i promocji rodzicielstwa poprzez realizację Programu
Rodzina Plus.
Wnioski w ramach konkursu złożyły również
gminy: Świętochłowice, Katowice, Czechowice-Dziedzice, Gliwice, Zabrze, Jaworzno, Dąbrowa
Górnicza, Konopiska, Łaziska Górne, Będzin, Częstochowa i Rybnik. red
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Sieć Biedronka otworzyła kolejne centrum dystrybucyjne

Libud przebuduje Wojska Polskiego
i Kopalnianą
Znamy już wykonawcę przebudowy
skrzyżowania ulic Wojska Polskiego
i Kopalnianej. Po merytorycznej ocenie
najlepszą ofertę złożyła sosnowiecka firma P. P. U. H. „LIBUD”, która stoi
na czele konsorcjum firm.
Ostateczna cena, za którą zostanie zrealizowana inwestycja, opiewa na kwotę 2.171.735,42 zł i jest niższa od zakładanej przez miasto o prawie 1,5 mln
zł. – Po otwarciu ofert podkreślaliśmy, że
teraz sprawdzimy je pod względem merytorycznym. Okazało się, że oferta fir-

530 miejsc pracy

my Drogopol, która była najkorzystniejsza cenowo, zawiera błędy. Po koniecznych poprawkach najlepszą ofertę złożyła firma „LIBUD” – tłumaczy Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Przebudowa skrzyżowania będzie polegała na przesunięciu wylotu ulicy Kopalnianej (na zdjęciu) nieco w kierunku
centrum Niwki, dobudowie lewoskrętów
z ul. Wojska Polskiego w ul. Kopalnianą
oraz z ul. Wojska Polskiego w ul. Watta,
a także na wybudowaniu parkingu i zainstalowaniu nowego oświetlenia. red

arc UM w sosnowcu
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teletechnicznych i przebudowy
torowiska, jeśli pozwolą na to
warunki atmosferyczne. Jeden
pas ruchu będzie czynny przez
cały okres prac i będziemy starali się, by nie było zbyt uciążli wych utrud nień w ru chu – za powie dział Ja ro sław
Szmitke.
Bu dowa ron da ru szyła
już 18 grudnia, a zakończenie
inwestycji przewidziano na 19
paździer nika przyszłego roku.
Inwestycja obejmuje m.in. budowę za tok au to bu sowych,
osob nych prawo skrę tów na
wszyst kich uli cach (bez ko nieczności przejeżdżania przez
rondo), moder nizację parkingu
przy Przed szkolu Miej skim
nr 47, zmianę wylotu połączenia ulicy Kierocińskiej, przejazdy tramwajowe w technologii „pływającej szyny” oraz zabudowanie torowiska w sposób
umożliwiający przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

arc UM w sosnowcu

Pierwsze miejsce
dla Sosnowca

mentacja w tej sprawie została
zamówiona przez miasto już
ponad 10 lat temu – podkreślił
Mateusz Rykała. – Nie ma istotniejszej inwestycji z punktu widzenia tej części miasta. Poziom bezpieczeństwa radykalnie wzrośnie i w tym obszarze
będziemy mieć rozwiązaną
kwestię bezpiecznego ruchu
drogowego. Przy okazji tej inwestycji będzie wytyczona także ścieżka rowerowa, która będzie elementem całego systemu – dodał.
– Dla nas to kolejna inwestycja i jesteśmy bardzo dumni, że będziemy ją mogli realizować. To jed na z więk szych
inwestycji, jaką zajmujemy się
na terenie Zagłębia – stwierdził
Jarosław Schmitke. – W pierwszym etapie zostanie zatwierdzony projekt orga ni za cji ru chu, a na stęp nie przystą pi my
do budowania sieci podziemnych, to jest kanalizacji, prac

Wiesław Ciuruś, dyrektor operacyjny Polska, prezydent Arkadiusz
Chęciński, Ewa Micińska, dyrektor operacyjny Sosnowiec i Mirosław
Pielot, dyrektor Centrum Dystrybucyjnego Sosnowiec przecięli wstęgę.

Ponad 170 sklepów sieci Biedronka w naszym regionie będzie obsługiwało nowe centrum dystrybucyjne sieci Biedronka (na zdjęciu), które zostało
uroczyście otwarte 22 grudnia. Nowy obiekt w Sosnowcu zapewnił utworzenie ponad 530 nowych miejsc pracy. W samym centrum zatrudnienie
znajdzie ponad 280 osób, natomiast w firmach współpracujących, które
świadczą usługi dodatkowe, takie jak sprzątanie czy ochrona obiektu
kolejnych 250.
Obiekt ma imponującą powierzchnię magazynową, bo liczącą około 27
tysięcy metrów kwadratowych i został zbudowany na 16 hektarowej działce.
Posiada 62 bramy, dzięki czemu każdego dnia centrum będzie w stanie przyjąć
3900 palet oraz wysłać 155 samochodów dostawczych. Inwestycja kosztowała
ponad 100 milionów złotych.
By zapewnić stałą dostawę świeżych produktów do wszystkich sklepów
obsługiwanych przez nowy obiekt, centrum dystrybucyjne w Sosnowcu
posiada rozbudowaną flotę samochodową. Liczy ona 45 samochodów
dostawczych oraz 55 naczep. Centrum dysponuje także 580 kontenerami
chłodniczymi, które zapewniają nieprzerwany ciąg. Centrum od początku
obsługiwać będzie 400 dostawców.
Najnowsze centrum dystrybucyjne, należące do Jeronimo Martins
Polska, w odróżnieniu od poprzednich obiektów, wyposażane zostało w
całości w system oświetlenia w technologii LED, a na początku nowego
roku zainstalowany zostanie w nim także system sterowania „inteligentnym
oświetleniem”. Dodatkowo w części biurowej na grzejnikach zamontowane
zostały samowystarczalne elektroniczne głowice termostatyczne.
Od momentu uruchomienia obiektu w Sosnowcu sieć dystrybucji JMP
liczy już 15 centrów dystrybucyjnych. Realizację inwestycji umożliwiły
także działania podjęte przez gminę. Wcześniej na tym terenie wybudowano
sieć dróg wraz z niezbędną infrastrukturą. Pierwszym wybudowanym na
tym terenie zakładem była firma Salzgitter Mannesmann Stahlhandel,
kolejnym europejski gigant logistyczny Raben. Obecnie kończy się także
budowa Goodman Sosnowiec Logistics Centre oraz Panattoni Park
Sosnowiec. sK
styczeń 2015 nr 1
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RADA MIEJSKA
3. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej i 4. sesja RM

Sylwester na stałe w centrum miasta?
Mariusz Binkiewicz

Światełko Pokoju przekazali harcerze sosnowieckiego Hufca ZHP.
Sylwia Kosman

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się 15 grudnia, a trzy dni później
miała miejsce ostatnia sesja ubiegłego
roku. Podczas obrad 3. sesji wyznaczono
dodatkowych przedstawicieli gminy
w Zgromadzeniu KZK GOP oraz wybrano przedstawiciela w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Podczas głosowania radni zadecydowali,
że dodatkowymi przedstawicielami gminy w KZK GOP będą radni Wojciech
Kulawiak z klubu PO, który złożył ślubowanie i w Radzie Miejskiej zajął miejsce
wybranego na urząd prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego oraz Adam Wolski z ramienia „Niezależnych”. Natomiast dodatkowym przedstawicielem gminy w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego będzie Wiesław Suwalski, radny klubu PO.

Radni podjęli także uchwałę o przekazaniu 300 tys. zł na rzecz odbudowy
sosnowieckiej Katedry.
Z kolei podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej nie zabrakło wymiany zdań,
dotyczących organizacji sylwestra
przed Urzędem Miejskim. Była to
zresztą jedyna dyskusja podczas obrad.
Głos w tej sprawie zabrał Wojciech Nitwinko, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej, pytając, dlaczego zapadła decyzja o organizacji imprezy sylwestrowej bez konsultacji z radnymi i mieszkańcami ścisłego centrum i to zaledwie
kilkanaście dni przed końcem roku.
Z kolei jako inne miejsce organizacji
sylwestra, radny klubu SLD, Tomasz
Niedziela, proponował Park Sielecki,
podkreślając, że w przyszłości w tej
sprawie powinny być przeprowadzone
konsultacje społeczne. – Czas faktycznie nas naglił i decyzję należało podjąć

bardzo szybko. Nie bardzo rozumiem
też problem, ponieważ wszystkie atrakcje, które zaplanowaliśmy na Górce
Środulskiej, jeśli tylko będzie pogoda,
to zostaną zrealizowane – zapowiedział
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Przeanalizowaliśmy prognozy pogody i okazało się, że może spaść
deszcz i temperatury zapowiadają się
dodatnie. Biorąc pod uwagę fakt, że
ostatnio mieszkańcy naszego miasta
podczas imprezy sylwestrowej brodzili
w błocie, wzięliśmy to pod uwagę i doszliśmy do wniosku, że sosnowiczanie
powinni spędzić ten dzień w dogodnych
dla siebie warunkach. Postanowiliśmy
rozszerzyć zaplanowaną wcześniej formułę o imprezę przed Urzędem Miejskim i zaprosić gości, by sylwester miał
charakter zabawy sylwestrowej, stąd
mamy wykonawców z Sosnowca, Zagłębia i gwiazdę wieczoru – wyjaśniał

prezydent. – Z tego względu, że do sylwestra zostało już niewiele czasu, wybór osób, które mogliśmy zaprosić
do naszego miasta, był bardzo ograniczony. Sylwester to zabawa taneczna,
więc poprosiliśmy dziennikarzy Radia
Eska, by pomogli nam wybrać wykonawców, którzy zapewnią dobrą zabawę na właściwym poziomie. Tyle i aż
tyle. Ze swojej strony chciałbym dodać,
że także odebrałem kilkadziesiąt telefonów i głosów, że wreszcie będzie sylwester w Sosnowcu. Zdaję sobie sprawę, że część mieszkańców nie będzie
zadowolona, ale nie da się dogodzić
wszystkim. Myślę, że hałas o północy
w sylwestra jest jednak rzeczą normalną. Park Sielecki jest miejscem, gdzie
o pierwszej w nocy o wiele trudniej zapewnić bezpieczeństwo. Oczywiście,
chciałbym, by w przyszłości sylwester
stał się bardziej znaczący, ale w tym ro-

ku o takim wymiarze imprezy decydował czas i zabezpieczone środki na ten
cel. W dwustutysięcznym mieście impreza plenerowa powinna się odbywać
przynajmniej raz w roku w centrum Sosnowca – dodał.
Listy z informacjami o planowanym
sylwestrze i przeprosinami za ewentualne uniedogodnienia dotarły do mieszkańców ścisłego centrum. Zabezpieczone zostały także bezpłatne autobusy,
które po zakończonej imprezie odwoziły mieszkańców do poszczególnych
dzielnic. Mieszkańcom al. Zwycięstwa,
posiadającym samochód, zapewniono
bezpłatny parking strzeżony na okres
sylwestra i nowego roku.
Po sesji, już tradycyjne Światełko Pokoju przekazali harcerze sosnowieckiego Hufca ZHP władzom miasta, radnym i zaproszonym gościom. Odbyło
się także uroczyste spotkanie opłatkowe.
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MIASTO

zdjęcia: Maciej Łydek UM sosnowiec

Tak Sosnowiczanie powitali Nowy Rok 2015!

Prawie dwa tysiące mieszkańców wspólnie bawiło się w centrum miasta.

DJ Marcin Wiśniowski.

Prezydent Arkadiusz Chęciński (z prawej) złożył wszystkim życzenia.

Gwiazdami wieczoru byli Tony T, Bas Tajpan & Bob One, Kamil Kubas,
a imprezę prowadził Michał Wasik.
Hanna Michta

Sosnowiczanie pożegnali stary i powitali nowy
rok na balach, „domówkach” i imprezach plenerowych. Te ostatnie odbyły się na Górce Środulskiej i na placu przed Urzędem Miasta. Pogoda
dopisała. Minusowe temperatury spowodowały, że
można było zrealizować przewidziane na Górce
Środulskiej atrakcje. A dwa stopnie poniżej zera,
nie odstraszyły, a wręcz przeciwnie, przeciągnęły
tych, którzy chcieli powitać nowy rok pod chmurką. Plac przed urzędem zapełniał się z godziny
na godzinę. Przyszli młodzi i trochę starsi, rodziny z dziećmi, a każdy mógł znaleźć coś dla siebie. – Był pełen przegląd ar tystów. – przyznaje
Anna Marszałek z Sosnowca. – Jedni porywali pu4

bliczność taneczną muzyką, która wpadała w ucho
i nogi same rwały się do tańca. Z kolei inni mocnymi tekstami mieli coś do powiedzenia młodszemu pokoleniu. Ja, w każdym bądź razie, bawiłam
się świetnie – dodaje. Sosnowiczanie, którzy przyjęli zaproszenie prezydenta i przyszli przed urząd,
chcieli spędzić sylwestra nie w domu, ale wspólnie z innymi ludźmi. Można było w plenerze napić się szampana i zjeść coś ciepłego.
Na wysokości zadania stanęli właściciele kawiarenek znajdujących się przy ul. Zwycięstwa, w których sympatycy kawy, herbaty czy czekolady
na gorąco mogli ogrzać się w miłej atmosferze. Te
były otwarte przez cały czas trwania imprezy.
W jednej z nich w towarzystwie kawy i herbaty,
z różnych stron świata można było posłuchać frag-

mentów „Pana Tadeusza” recytowanych przez właściciela. W drugiej można było napić się pysznej
czekolady na gorąco i kawy przyrządzonej przez
prawdziwego baristę.
Dopełnieniem imprezy były życzenia złożone
mieszkańcom przez prezydenta miasta, Arkadiusza
Chęcińskiego, pozdrowienia i podziękowania
za wyrozumiałość dla mieszkańców pobliskich domów oraz bajeczny pokaz fajerwerków. Ten sylwester, w tym miejscu, to dla sosnowiczan zupełna nowość. Można oczywiście dyskutować o jego lokalizacji. Zawsze dla kogoś okaże się ona
niewygodna. Ale zawsze od czegoś trzeba zacząć.
Warto spróbować dać szansę tej imprezie w samym
centrum miasta, przez co może na stałe wpisać się
w miejską przestrzeń i kalendarz Sosnowca.

Zabawa plenerowa przebiegła spokojnie, co
oznacza, że wbrew wcześniejszym obawom nie doszło do żadnych aktów wandalizmu. Jedna bójka
w zalążku została opanowana przez służbę ochrony,
która zabezpieczała sylwestra, tylko trzy osoby,
spośród prawie dwóch tysięcy, odwieziono do izby
wytrzeźwień. Wszystko to oznacza, że Sosnowiczanie potrafią się świetnie bawić.
Prezydent już zapowiedział, że tegoroczny sylwester odbędzie się w tym samym miejscu.

Wszystkiego, co najlepsze
w Nowym 2015 Roku wszystkim
Państwu, życzy redakcja.
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ROZMOWA KURIERA
zamierzam stworzyć sprawnie działający system na rzecz sosnowieckich uczniów, zapowiada Iwona Szumilas-Kasińska

Najpierw analiza, potem plan
Rozmowa z IWoNą SzUMILAS-KASIńSKą, doradcą prezydenta ds. edukacji
sylwia Kosman

Prezydent Sosnowca podjął decyzję o powołaniu doradcy ds. edukacji. Czym dokładnie
będzie się Pani zajmowała?
Żaden z powołanych prezydentów nie
zajmuje się sferą edukacji. To bardzo
rozległy obszar, dużo nowych zadań
przede mną. Żartując, cała sosnowiecka
edukacja będzie na mojej głowie. Wraz
z pracownikami Wydziału Edukacji będziemy się zajmować wszystkimi sprawami związanymi z edukacją w mieście. Tworząc koncepcję pracy na to stanowisko, będę rozmawiała ze
wszystkimi środowiskami: dyrektorami,
związkami zawodowymi, radnymi. Jako wieloletni pracownik szkoły zdania
nauczycieli, rodziców i uczniów znam.
Po wysłuchaniu opinii wszystkich środowisk, będzie można ocenić, co jest
najważniejsze, co zmienić, usprawnić
i poprawić w pierwszej kolejności, a jakie działania podjąć w dłuższej perspektywie czasowej. Konsultacje i rozmowy mogą przynieść wypracowanie
dobrych rozwiązań dla sosnowieckiej
oświaty. Zostałam przyjęta bardzo
życzliwie na tym stanowisku, stąd moja nadzieja, że mając poparcie tak szerokiej rzeszy ludzi, pracujących w edukacji i dla edukacji, wspólnie będziemy
mogli efektywnie pracować. Konsultowałam się już także z naczelnikami wydziałów edukacji dwóch gmin, które
wypracowały sprawnie działający system. Myślę, że uda się skorzystać z dobrych i sprawdzonych praktyk oraz
wprowadzić pewne rozwiązania w naszym mieście. Rozmawialiśmy też
wstępnie o podjęciu próby zbudowania
zespołu pracowników wydziałów edukacji, wspierających się i wymieniających doświadczeniami. Efektywną
współpracę zakładam także z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Kurato-

pozytywnie motywować nauczycieli,
uczniów i rodziców, została zauważona w mieście, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Mam nadzieję, że
odnajdę się w nowym miejscu, a biorąc
pod uwagę fakt, że kocham swój zawód
i szkołę, liczę na to, że uda mi się wspólnie z ludźmi, którym sosnowiecka edukacja jest bliska sercu, dużo zrobić
w mieście. Serce jednak faktycznie zostawiłam w szkole.
Z jakimi problemami najczęściej boryka się
dyrektor szkoły?
Jeśli już dyrektor potrafił sobie odpowiednio zorganizować i ułożyć pracę
wewnątrz placówki i wypracować efektywne zasady współpracy z gronem pedagogicznym, pracownikami obsługi
i administracji, rodzicami i uczniami, to
pozostaje jeszcze racjonalne, dostosowane do potrzeb placówki gospodarowanie
skromnymi środkami finansowymi.
Trzeba dobrze planować i mieć rezerwę
na czarną godzinę. Przede wszystkim
trzeba mieć jednak na uwadze potrzeby
uczniów, sprostać wymaganiom, jakie
młodzież stawia szkole.
rium Oświaty. Celem takiej współpracy
ma być stworzenie sprawnie działającego systemu na rzecz sosnowieckich
uczniów.

Czy przewidywane są zmiany w sieci placówek szkół?
Obecnie nie ma takich planów i żadne
decyzje w tym temacie nie zapadły.

Czego się zatem można spodziewać i jakie
zmiany są planowane w sosnowieckiej
oświacie?
Nie chciałabym uprzedzać kroków i poczynań pana prezydenta, trwają rozmowy i dyskusje na ten temat. Zmian należy się jednak spodziewać. Na razie rozpoznajemy stan faktyczny i podążamy
rytmem kalendarza szkolnego, realizując zadania związane z codzienną pracą
wydziału.

Zmiany w systemie oświaty i podjęte decyzje, dotyczące chociażby utworzenia
dwóch centrów kształcenia zawodowego
i ustawicznego, przyniosły szereg kontrowersji. Czy to były dobre zmiany?
Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedzą nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie i rodzice oraz związki zawodowe
zrestrukturyzowanych szkół. Obecnie
zapoznaję się z pracą dwóch centrów
oraz poznaję zasady ich funkcjonowa-

6416 uczniów wzięło udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca
nowej kadencji. W styczniowym inauguracyjnym posiedzeniu VIII kadencji
uczestniczyć będzie 33 radnych.

nia. Zbieram informacje z różnych środowisk i wtedy będę mogła konkretnie
ocenić, jak decyzja jest odbierana, jakie
przyniosła zyski i straty. Nie chcę wydawać pochopnych ocen, mogłyby być
krzywdzące.
Przez kilka lat kierowała Pani Gimnazjum
nr 16 im. M. Konopnickiej w Sosnowcu. Czy
łatwo było podjąć decyzję o zmianie pracy?
To bardzo trudna decyzja, bo całe moje
życie zawodowe jest związane ze szkołą.
Przebyłam właściwie wzorcową drogę,
bo byłam nauczycielem, wicedyrektorem, a potem dyrektorem. Moja praca,
w której przede wszystkim starałam się

Gimnazjum nr 1 – Wiktoria Nowek, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 9 – Aleksander
Ziuziański, Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 10 – Maria Myślińska, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 11 – Dagmara Dąbek,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 – Marta
Boroń, Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 7 – Kinga Wójcik, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 5 – Aleksandra
Madejak, Gimnazjum nr 9 – Alicja Kosiec,
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1 – Bartłomiej Marek, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 8 – Wiktoria Karlik,
Gimnazjum nr 13 – Aleks Lipiński, Gimnazjum
nr 16 – Paweł Jochymczyk, Zespół Szkół
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Rozmawiała: Sylwia Kosman

CIM zaprasza na opowieść o Skandynawii
Katarzyna Kordaszewska

Zgłoszenia uczniów przyjmowane były
do 21 listopada w Urzędzie Miejskim.
Następnie w każdej ze szkół 8 grudnia
zostały przeprowadzone wybory.
Młodzieżowymi Radnymi VIII kadencji
zostali:

Dziękuję za rozmowę.

Bajeczny świat dostępny dla każdego

Młodzieżowi radni VIII kadencji
nr 1 – Wojciech Kulik, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 – Wiktoria Adamczyk,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 – Paweł
Stehlik, Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 14 – Natalia Siwiec, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 15 – Magdalena Boba,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 – Emilia
Waluga, II LO im. Plater – Wojciech
Wydmański, Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2 – Wiktor Radziejewski, Zespół Szkół
Elektronicznych i Informatycznych – Olaf
Wojtarowicz, CKZiU (architektonicznobudowlane) – Bartosz Kwec, CKZiU
(transportowe) – Mateusz Blacha, CKZiU
(grafiki, logistyki i środowiska) – Kamil
Bartkiewicz, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa – Justyna Pawelec, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 2 – Klaudia Stróżyk,
CKZiU (ekonomiczne) – Krystian Grzegorz
Siodłak, CKZiU (projektowania, stylizacji
i ubioru) – Agata Molęda, CKZiU
(gastronomiczno – hotelarskie) – Rafał Piętka,
Zespół Szkół Prywatnych „Twoja
Przyszłość” – Szymon Hardek, Zespół Szkół
Prywatnych nr 1 – Kuba Markowski, Zespół
Szkół Katolickich im. Św. Jana
Bosko – Wojciech Magiera, Zespół Szkół
„As” – Bartłomiej Szarek. red

Największy problem nauczyciela?
Myślę, że dla nauczyciela najważniejsze
jest zapewnienie sobie i swojej rodzinie
stabilizacji finansowej. Mieć pewną pracę w szkole na najbliższych kilka lat.
Nie brakuje nauczycieli w Sosnowcu,
którzy od dawna borykają się z brakiem
pełnych etatów, co oznacza dla nich pracę w kilku szkołach lub pracę w niepełnym wymiarze. Zminimalizowanie tego
problemu byłoby dużym sukcesem.

Zapraszamy na kolejne spotkanie
w ramach cyklu „Świat na Patelni”.
Naszą podróż rozpoczniemy 10 styczeń o godzinie 11.00 w Centrum Infor macji Miejskiej (ul. Warszawska 3/20). Tym razem wybierzemy się
do krainy, która większości z nas kojarzy się jedynie z wysokimi cenami

i fiordami, ale to tylko namiastka całości. Skandynawia to ciekawi, pogodni i bardzo pomocni ludzie. Rzeki, wodospady, góry, morze, niziny,
jeziora. To zasypianie z zającami czy
sarnami, hotel miliona gwiazd i pobudki o wschodzie słońca. To szum
morza, ciepły piasek i mnóstwo kamie-

ni. To muszelki zbierane po obiedzie
ugotowanym na kuchence turystycznej
i lenistwo pośrodku niczego. Skandynawia to piękny kawałek świata, który
jest dostępny dla każdego, a my pokażemy, jak go podbić. O Skandynawii
opowiadać będzie Katarzyna Kordaszewska. red
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Dwa systemy emerytalne

Co ze zwrotem towarów?

Eme ry tu ra ob li czo na we dług sta re go sys te mu wy no si: 24% kwoty bazowej + 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych + 0,7% podstawy wymiaru
za każdy rok okresów nieskładkowych.
Podstawę wymiaru świadczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych,
wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych albo 20 lat kalendarzowych, wybranych
z całego okresu ubezpieczenia.
Kwo ta ba zowa to 100% prze cięt ne go wy na gro dze nia
z poprzedniego roku kalendarzowego pomniejszonego
o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne.
Emerytura obliczona według starego systemu nie może
być wyższa niż 100% podstawy jej wymiaru.

Joanna Biniecka, rzecznik prasowy ZUS

Od 1 stycznia 1999 r. w Polsce funkcjonują dwa systemy
emerytalne:
• sta ry sys tem – dla osób uro dzo nych przed 1 stycz nia 1949 r.
• nowy sys tem – dla osób uro dzo nych po 31 grud nia 1948 r.
Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. mogły pozostać w starym systemie emerytalnym albo przystąpić do nowego systemu i wybrać OFE.
Powszechny wiek emerytalny wynosi:
• dla kobiet urodzonych do 31 grudnia 1952 r. – 60 lat,
• dla mężczyzn urodzonych do 31 grudnia 1947 r. – 65
lat.
Od 1 stycznia 2013 r. zapoczątkowano podwyższanie oraz
zrównywanie powszechnego wieku emerytalnego:
• dla kobiet urodzonych od 1 stycznia 1953 r.,
• dla mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1948 r.
o 1 miesiąc co kwar tał, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 67 lat – co nastąpi w przypadku mężczyzn w 2020 r., a w przypadku kobiet – w 2040 r.
W starym systemie prawo do emerytury przysługuje kobie tom, któ re osią gnę ły powszech ny wiek eme ry tal ny
i po sia da ją co naj mniej 20-let ni okres skład kowy (np.
okres zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej) i nieskładkowy (np. okres pobierania zasiłku chorobowego) oraz mężczyznom, którzy osiągnęli powszechny
wiek emerytalny i posiadają co najmniej 25-letni okres
składkowy i nieskładkowy. Emeryturę wypłaca ZUS ze
składek zgromadzonych w I filarze (FUS).

Nowy system emerytalny składa się z trzech filarów.
Pierwszy filar jest zarządzany przez ZUS.
Drugi filar stanowią otwar te fundusze emerytalne (OFE)
zarządzane przez prywatne instytucje – powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). W drugim filarze składka
jest inwestowana, np. na giełdzie.
Trzeci filar, podobnie jak drugi filar, jest zarządzany przez
prywatne instytucje. Przynależność do niego ma charakter całkowicie dobrowolny. Polega na opłacaniu dodatkowej składki (np. w ramach pracowniczych programów
emerytalnych (PPE) albo otwarciu indywidualnego konta
emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia indywidualnego (IKZE).
Prawo do emerytury według nowych zasad przysługuje
po spełnieniu jedynego warunku, jakim jest osiągnięcie
powszechnego wieku emerytalnego.
Wysokość nowej emerytury przysługującej z FUS to równowar tość kwoty zgromadzonych po 31 grudnia 1998 r.
i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego,
podzielona przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze
trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę osoby wnioskującej o jej przyznanie.
Nie ma ograniczenia wysokości emerytury.
Kapitał początkowy to rozliczenie okresu opłacania składek do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 1 stycznia 1999
r., czyli hipotetyczna emerytura, jaką otrzymałby zainteresowany 1 stycznia 1999 r.

Adrianna Peć, rzecznik praw konsumenta

Mimo stale rosnącej świadomości konsumenckiej nadal
bardzo wiele osób nie ma wiedzy na temat przysługujących
im praw związanych z zakupami. Dość powszechnym
wśród konsumentów jest przekonanie, że zakupiony towar
można bez podania przyczyny zwrócić w określonym terminie i że jest z tym związany obowiązek przyjęcia przez
sprzedawcę niechcianego towaru.
Po „gorączce zakupów” warto pamiętać o najważniejszych zasadach dotyczących prawa zwrotu lub wymiany
towaru.
Na pytanie, czy istnieje prawo zwrotu towaru, trzeba odpowiedzieć, że zasadą jest brak możliwości zwrotu towaru.
W obowiązującym w prawie polskim nie istnieje bezwarunkowe prawo konsumenta do zwrotu pełnowartościowego
towaru tylko dlatego, że nam nie odpowiada albo się rozmyśliliśmy.
Przewidziano jednak od tej zasady wyjątki uzasadnione
szczególnym charakterem umów, w których odstąpienie
od umowy jest możliwe. Znaczenie ma to, w jakich okolicznościach, gdzie i w jaki sposób dochodzi do zawarcia umowy. Inaczej mają się bowiem zakupy w tradycyjnym sklepie, a inne zasady obowiązują, gdy kupujemy poza siedzibą
przedsiębiorcy lub na odległość.
Po pierwsze zatem, jeśli dokonujemy zakupu w siedzibie sprzedawcy – tradycyjnym sklepie nie mamy
prawa zwro tu towaru, ani wymiany na inny towar.
Ewentualny zwrot lub wymiana może nastąpić jedynie
za zgodą sprzedawcy lub w sytuacji, gdy stosuje on taką praktykę handlową, że w określonym ter minie

przyjmuje zwroty i dokonuje wymian towarów pełnowar tościowych, nieużywanych i z zachowanymi metkami i innymi oznaczeniami. Obecnie bardzo wielu
sprzedawców wskazaną wyżej praktykę kupiecką stosuje i informuje kupujących o takim prawie i terminie,
zamieszczając w placówkach handlowych odpowiednie informacje.
KONSUMENCIE PAMIĘTAJ! Dokonując zakupów w tradycyjnym sklepie – powinieneś dobrze przemyśleć zakup i zorientować się, czy będziesz mógł zwrócić towar, aby nie
spotkać się później z odmową i rozczarowaniem. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmować zwrotu lub dokonywać wymiany towaru na inny.
Inaczej wygląda natomiast kwestia zwrotu zakupionego
towaru, gdy umowę zawar to poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli poza siedzibą sprzedawcy, np. w domu konsumenta, na zorganizowanym pokazie, np. w hotelu czy restauracji lub na odległość, np. gdy zakupiono towar w sklepie internetowym.
W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zasadą jest, choć są wyjątki,
prawo odstąpienia od takiej umowy bez podawania przyczyn. Warunki zwrotu towaru i odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawar tej poza lokalem przedsiębiorstwa
i na odległość uregulowane zostały w ustawie z dnia 2
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z 2012r., poz. 1225). Jeśli zatem zakupiliśmy towar od przedstawiciela handlowego, który
zgłosił się do naszego mieszkania lub na pokazie zorganizowanym poza sklepem lub dokonaliśmy zakupu przez internet, możemy odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 od dnia zawarcia umowy lub otrzymania
towaru, jeśli pisemnie w tym czasie poinformujemy o tym
sprzedawcę.
UWAGA: OD 25 GRUDNIA 2014 r. termin na odstąpienie
od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość ulega wydłużeniu i będzie wynosił 14 dni. W tym
dniu wchodzi w życie nowe prawo – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
War to jednak pamiętać, że nowe przepisy dotyczą
umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed tą datą zastosowanie znajdą dotychczasowe uregulowania.

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a
uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale użytkowe, przeznaczone na działalność
gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych
jego dzielnicach.
Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.
Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 - Plac Stulecia w Sosnowcu.
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13
tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
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Sieć ciepłownicza za 103,5 mln zł

Poznaj swojego
dzielnicowego

Kierownik Rewiru dzielnicowych – asp. dARIUSZ
SOśNIERZ tel. 32 2962 402, tel. kom. 723-644-697
asp.
dARIUSZ OKUlARCZyK
tel. 694-446-518,
32 29 62 417
– rejon służbowy nr 30
ulice: 11-go Listopada od 2
do 10; Andersa od 17 do 95;
Brzozowa; Budryka;
Głogowa; Grzybowa;
Jaśminowa; Lipowa;
Malinowa; Maliny; Mikołajczyka od 1 do 17 i od 2 do 26;
Niwecka nr parzyste; Olszynowa; Rozjazdowa; Strzelecka;
Szara; Szybikowa; Śliska od 1 do 7; Tabelna; Tylna; Zbrojna.
sierż. szt.
PAWEł RUSKI
tel. 694-446-527,
32 29 62 417
– rejon służbowy nr 31
ulice: 27-go Stycznia;
Bóżnicza; Gdańska; Ludmiła;
Marynarska; Mikołajczyka
od 5 i od 32; Mysłowicka;
Orląt Lwowskich od 1 do 69
i od 2 do 60; Pastewna; Piwna; Portowa; Powstańców;
Rybacka; Rynek; Skromna; Solskiego; Spytkowskiego;
Watta; Wilg; Wojska Polskiego od 2 do 124; Wygoda;
Zagłębiowska.

WyKAZ dZIElNICOWyCh KOMISARIATU
POlICJI V W SOSNOWCU – REJONy 41 – 44
KOMISARIAT POlICJI V W SOSNOWCU, Ul.
KOśCIUSZKOWCóW 47, TEl. 32 26-91 -500
st. asp. AdAM SOłTySIK
tel. 694-446-531,
32 26 91 501
– rejon służbowy nr 35
ulice: Armii Krajowej od 22
i od 29; Broniewskiego;
Dworcowa; Fredry; Główna;
Jasieńskiego; Kasprowicza;
Kazimierzowska;
Kościuszkowców; Morcinka;
Nowa; Ogrodowa; Reja;
Rzemieślnicza; Staffa;
Szenwalda; Szmejka; Sztygarska; Wagowa; Wiejska od 111
i od 114; Wopistów; Zielona.
asp. SłAWOMIR MISZTElA
tel. 694-446-532,
32 26 91 501
– rejon służbowy nr 36
ulice: Armii Krajowej od 1
do 27 i od 2 do 20; Bobrek;
Boczna; Cisowa;
Czerpakowa; Feliks;
Gałczyńskiego; Górna.
Jagodowa; Jasna;
Juliuszowska; Klubowa;
Kosmonautów; Leśna;
Limbowa; Maczkowska; Mała; Metalowa; Nałkowskiej;
Niecała; Obwodowa; Orzeszkowej; Poniatowskiego;
Przepiórek; Sikorek; Skowronków; Starzyńskiego;
styczeń 2015 nr 1

arc TAUroN Ciepło

WyKAZ dZIElNICOWyCh KOMISARIATU POlICJI
IV POlICJI W SOSNOWCU - REJONy 30 - 34
KOMISARIAT POlICJI IV W SOSNOWCU, Ul.
WOJSKA POlSKIEgO 34, TEl. 32- 2962 400
Uwaga: dzielnicowy odbiera komórkę służbową
będąc w służbie. Może zdarzyć się, że dzwoniąc
do dzielnicowego, nie otrzymacie państwo
połączenia, a oznacza to, że nie ma go w pracy.
W takiej sytuacji, w sprawach istotnych,
niecierpiących zwłoki należy skontaktować się
z dyżurnym jednostki, numer telefonu 32 2962 400.

Zapłacimy mniej
za ciepło i wodę

mł. asp.
PAWEł bIAły
tel. 694-446-528,
32 29 62 416
– rejon służbowy nr 32
ulice: Bielska; Biskupa;
Bronowa; Dębowa; Jodłowa;
Kalinowa; Krynicka;
Kujawska; Lisia Góra;
Niwecka nr nieparzyste;
Okulickiego; Rzeszowska; Sosnowa; Traugutta; Wojska
Polskiego od 126 do 140 i od 181 do 225; Wrocławska;
Wrzosowa.
mł. asp.
dARIUSZ gARSKI
tel. 694-446-529,
32 29 62 416
– rejon służbowy nr 33
ulice: Dybowskiego;
Frycza–Modrzewskiego;
Jaworowa; Konstytucji;
Kopalniana; Młyńska;
Pogodna; Promienna;
Stacherskiego; Stoczniowców; Szybowa; Tuwima; Węglowa;
Wojska Polskiego od 27 do 179 i Wojska Polskiego 123;
Żelazna.
asp. MACIEJ PAłAC
tel. 694-446-530,
32 29 62 417
– rejon służbowy nr 34
ulice: Biała Przemsza;
Budowlana; Długa; Dojazd;
Gajowa; Gwarków;
Inwestycyjna; Jaworznicka;
Junacka; Letniskowa;
Łabędzia; Mostowa;
Nadbrzeżna; Orkana; Orląt Lwowskich od 62 do 146 i od 71;
Plażowa; Przyjaźni; Sarnia; Słodowa; Stacja Jęzor;
Starowiejska; Szczęsna; Śliwki; Wasilewskiego; Wczasowa;
Wojska Polskiego od 1 do 25; Zagaje; Zawodzie; Żeglarska.

Świerkowa; Waltera-Jankego; Wąska; Wileńska bez
numerów.
sierż. szt.
SłAWOMIR PAbIAN
tel. 694-446-533,
32 26 91 501
– rejon służbowy nr 37
ulice: Kadłubka; Kolonia
Cieśle; Kolonia Wągródka;
Krakowska; Skwerowa;
Spacerowa; Stacyjna;
Stare Maczki;
Wodociągi.

asp. Mirosław Kubik
tel. 694-446-534,
32 26 91 501
– rejon służbowy nr 38
ulice: Arctowskiego;
Boya-Żeleńskiego;
Czołgistów; Dąbrowska
nr parzyste; Dojazdowa;
Grenadierów; Jałowcowa;
Komandosów;
Krupińskiego;
Ligonia; Łazienna;
Łukasiewicza; Minerów;
Objazdowa; Obrońców Warszawy; Obrońców
Westerplatte; Olkuska; Pekińska; Piechurów; Pilotów;
Saperów; Sawickiej; Sławkowska; Smrekowa;
Spadochroniarzy; Szperaczy; Upadowa; Wiejska od 1
do 107A i od 2 do 104; Wileńska od 1 do 35 i od 2 do 20;
Zwiadowców.

To była największa w historii województwa śląskiego modernizacja sieci ciepłowniczej.
Dziesiątki kilometrów zmodernizowanej sieci,
nowoczesne rozwiązania technologiczne, korzyści
dla środowiska i klientów – TAURON Ciepło
podsumował realizację największej w historii
województwa śląskiego modernizacji sieci
ciepłowniczej.
Projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin
i Czeladź” był prowadzony od stycznia 2013 r.
W ramach przedsięwzięcia przebudowano 23,5 km podziemnej sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych, zmodernizowano 7,5 km sieci naziemnej oraz wybudowano 153 nowe indywidualne węzły, czyli zespoły
urządzeń łączących sieć cieplną z instalacją wewnętrzną obiektu.
– Realizacja inwestycji pozwoliła uzyskać wiele oszczędności nie tylko dla naszej fir my, ale

również dla środowiska i naszych klientów. Dzięki znacząco mniejszym stratom ciepła nowej sieci dystrybucyjnej już notujemy mniejszą emisję
CO2 do atmosfery i obniżenie kosztów eksploatacyjnych – mówi Henryk Borczyk, prezes zarządu
TAURON Ciepło. W związku z tym około 10 tys.
mieszkańców Zagłębia zapłaci mniejsze o średnio 150 zł w skali roku rachunki za ogrzewanie.
Jeśli klienci korzystają także z naszej ciepłej wody to oszczędność wzrośnie do 235 zł – dodaje.
Na skutek oszczędności na etapie robót budowlanych w wysokości 15 mln zł brutto ostateczny
koszt całego projektu wyniósł 103,5 mln zł (początkowo szacowano, że sięgnie on 118,9 mln zł).
Blisko 42 mln zł z tej kwoty stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt został
oficjalnie zakończony 31 grudnia 2014 r. red

Jesteś przedsiębiorcą? zobacz koniecznie !
Krajowa Izba Gospodarcza w związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Infor macja o Dzia łal no ści Go spo darczej” w za kre sie
Dzia ła nia „Uru cho mie nie Elek tro nicz ne go
Punktu Kontaktowego” zaprasza do obejrzenia
filmów promocyjnych elektronicznego Punktu
Kontaktowego. Film promujący elektroniczne
Punk ty Kon tak towe na ka na le You Tu be – https://www. youtu be. com/watch?
v=92hLPOtkp1g&list=UUW3LE0Zr txayL -huHA0S5Xw.

Filmy promują stronę: www.biznes.gov.pl,
na której znajdują się istotne informację dla wszystkich przedsiębiorców i tych, którzy chcieliby rozpocząć działalność gospodarczą. red
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Świąteczny teleturniej w Humanitas
arc WsH w sosnowcu

Pod nazwą “Merry Humanitas Show” 16 grudnia w auli Wyższej Szkoły Humanitas odbyła się tradycyjna świąteczna impreza. Uczelnia do wspólnej zabawy
zaprosiła polityków, dziennikarzy, ludzi świata kultury oraz swoich studentów i wykładowców. Do rywalizacji stanęły trzy drużyny, które zmierzyły się ze sobą
w dziesięciu konkurencjach. zwycięska drużyna nagrodę ufundowaną przez Kanclerza WSH przekazała na rzecz Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Słabowidzacych i Niewidomych im. zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej. Dzięki akcji uda się wesprzeć także inne zagłębiowskie placówki.

Nagroda trafiła do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dąbrowie Górniczej.
Świąteczna impreza w Humanitas to
od lat tradycja sosnowieckiej uczelni.
Tym razem zgromadzona w auli publiczność miała okazję obser wować
zmagania zaproszonych gości, którzy
zmie rzy li się w “Mer ry Huma ni tas

Show”, będącym mieszanką popular nych te lewi zyj nych te letur niejów.
W szranki stanęli: prezydent Sosnowca – Arkadiusz Chęciński, sosnowieccy radni – Tomasz Niedziela i Karol
Wi niar ski, dyrek torka Muzeum Za -

głębia w Będzinie – Wioletta Mikuła,
dyrektorka Pałacu Kultury Zagłębia
w Dąbrowie Gór niczej – Małgorzata
Majewska, dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie – Gabriel Gietzky,
Jadwiga Krzeszowiec – redaktor naczelna „Wiadomości Zagłębia”, Hanna Michta – redaktor naczelna „Kuriera Miejskiego” oraz ks. Szymon Kiera
–
dziennikarz
„Gościa
Niedzielnego”. Zespoły uzupełnili studenci oraz wykładowcy i pracownicy
administracyjni WSH. Ich starania
w poszczególnych konkurencjach ocenia ło ju ry w skła dzie: prof. Mi chał
Kaczmarczyk, rektor WSH, mgr Ewa
Kraus – prodziekan Wydziału Nauk
Huma ni stycz nych WSH, mgr Ma ja
Chyży-Dudek – prodziekan WSH ds.
współpracy z zagranicą oraz dziennikarka Kanału99, Mar tyna Daczkowska.
Uczestnicy mieli niełatwe zadanie.
Musieli bowiem zmierzyć się aż z 10

konkurencjami wzorowanymi na znanych teleturniejach i show. – Jaka to melodia?, Duże Dzieci, Kuchenne Rewolucje, Ekstremalne Metamorfozy, czy Jeden z Dziesięciu. – To tylko niektóre
zadania, jakie postawiliśmy przed naszymi gośćmi. Nieważne jednak, czy trzeba było zrobić na żywo świąteczny stroik, odpowiedzieć na nie najłatwiejsze
pytania, czy też zaśpiewać kolędę. Ze
wszystkich konkurencji nasi zawodnicy
wyszli obronną ręką, za to z dużą ilością
dobrej zabawy i radosnego nastroju – mówi Izabela Kieliś, rzecznik
WSH.
Zwycięska drużyna nagrodę w wysokości 1000 zł, ufundowaną przez
Kanclerza WSH, Aleksandra Dudka,
przekazała na rzecz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Słabowidzacych i Niewidomych
im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej. – Oprócz tego zaproszeni goście i widzowie złożyli pod choin-

Rodzice malowali bombki

Aktywna szkoła – aktywny uczeń

Rozstrzygnięcie I świątecznego konkursu dla rodziców
pod hasłem „Bombka Świąteczna” odbyło się 19 grudnia w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu. Nagrody
rozdano w świątecznej atmosferze – podczas szkolnych
jasełek, na które otrzymali zaproszenie wszyscy rodzice, którzy przystąpili do konkursu.
Konkurs, który odbył się po raz pierwszy, cieszył się
dużym zainteresowaniem i zakończył się ogromnym
sukcesem. Na choince rodziców zawisło ponad 80 bombek, przez nich wykonanych.
Komisja, która oceniała bombki, stanęła przed trudnym zadaniem, ponieważ każda była wyjątkowa, oryginalna i pomysłowa. Postanowiono przyznać po pięć nagród 1-go i 2-go stopnia oraz 5 wyróżnień. Nagrodzeni
rodzice otrzymali nagrody oraz dyplomy. Ponadto każdy
z pozostałych rodziców, otrzymał dyplom i skromny
upominek.
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu było kółko
plastyczne „Kolorki” wraz z opiekunem, Ewą Węgrzyńską. red

Turecką rozgrywającą Tauron Banimex MKS Dąbrowa Gór nicza,
Ozge Cemberci, gościli uczniowie Gimnazjum nr 1, w związku
z promowaniem stylu życia
i zdrowego odżywiania, w ramach
projektu „Aktywna szkoła – aktywny uczeń”. Spotkanie przebiegło w miłej i luźnej atmosferze.
Uczniowie zadali siatkarce wiele
pytań, głównie o przebieg jej kariery spor towej, tryb życia oraz
czy liczne sukcesy mają wpływ
na rozwój osobowości i charakter
człowieka. Ozge bardzo chętnie
odpowiadała na wszystkie pytania. Mówiła o swoich sukcesach,
a także i porażkach. Opowiedziała także o ciągłej diecie, obowią-

ką Humanitas liczne prezenty w postaci zabawek i słodyczy. Jeszcze
przed świętami trafiły one do dzieci
z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego nr 2 w Sosnowcu. – Niezwykle cieszy nas, że nasza inicjatywa po raz kolejny spotkała się z tak pozytywnym
odzewem, za który serdecznie dziękujemy wszystkim widzom, a przede
wszystkim naszym gościom – podkreśla Izabela Kieliś.
Podczas imprezy odbyła się także
li cy ta cja kar tek świą tecz nych, wła snoręcznie zrobionych przez gwiazdy
telewizji: aktorkę Małgorzatę Zajączkowską, Do rotę Wel l man, Marci na Pro ko pa, To ma sza Kam me la
i Bartka Jędrzejaka. Publiczność i goście Hu ma ni tas byli bardzo hoj ni.
Podczas aukcji udało się zebrać w sumie 1370 zł. Pieniądze te trafią z kolei do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4
w Sosnowcu, od lat zaprzyjaźnionego
z Wyższą Szkołą Humanitas. red

arc Gimnazjum nr 1 w sosnowcu

Ozge Cemberci z gimnazjalistami.

zującej sportowców oraz o swoich
ulubionych daniach. Na zakończenie
siatkarka
pozowała
do zdjęć z uczniami oraz rozdawała autografy.
Spotkanie z siatkarką zostało poprzedzone prezentacją na temat
skutków niewłaściwego odżywiania. Uczennice klasy III b, Wiktoria
Kocjan oraz Paulina Kułaga, opowiedziały swoim koleżankom i kolegom o chorobach, będących wynikiem zaburzeń odżywiania.
Zwrócono uwagę zarówno na choroby związane z niedożywieniem,
takie jak anoreksja czy bulimia, jak
i na te, które są skutkiem złych nawyków żywieniowych, np. nadwaga czy otyłość. red

Sosnowieckie szkoły promujące zdrowie z krajowym certyfikatem
W tym roku 38 szkół z całej Polski
otrzymało krajowy certyfikat „Szkoła
Promująca Zdrowie”. Uroczystość,
w której wziął udział sekretarz stanu
w MEN – Tadeusz Sławecki – odbyła
się 9 grudnia 2014 roku w auli Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wśród
wyróżnionych certyfikatem szkół, znalazły się trzy sosnowieckie szkoły – Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła
Podstawowa nr 40 oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 6. Certyfikaty
z rąk sekretarza stanu w MEN odebrali
dyrektorzy szkół – Dorota Wiśniewska – dyrektorka SP nr 40 i Mariusz Mike – dyrektor SP nr 29 oraz szkolni koordynatorzy programu.
Wręczając szkołom certyfikaty, wiceminister edukacji pogratulował ich
przedstawicielom i życzył dalszych sukcesów w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży.
O nadanie certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” mogą ubiegać się
szkoły wszystkich typów, należące
8

arc sP nr 29 w sosnowcu

Certyfikatem wyróżniono SP nr 29, SP nr 40 i ZSO nr 6.
do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadające certyfikat
wojewódzki tej sieci co najmniej przez 3
lata. Ponadto są to placówki, które po-

dejmują systemowe działania w zakresie
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
m. in. tworząc warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności

szkolnej. Centralna Kapituła Krajowego
Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie
rekomendowała wybrane szkoły
do otrzymania Krajowego Certyfikatu.
Zgodnie z procedurą nadawania certyfikatu, Minister Edukacji Narodowej
na podstawie tej rekomendacji, przyznała prestiżowe wyróżnienia.
Szkoły promujące zdrowie planują
swoją pracę i podejmują działania
w oparciu o pięć standardów:
1. Pomagają członkom społeczności
szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie;
2. Zarządzają projektami promocji
zdrowia w sposób sprzyjający:
• uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej
(w tym rodziców) i społeczności
lokalnej,
• skuteczności i długofalowości działań.
3. Prowadzą edukację zdrowotną
uczniów i pracowników oraz dążą

do zwiększenia jej jakości i skuteczności;
4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający:
• satysfakcji z nauki i pracy w szkole,
osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu
poczucia własnej war tości u uczniów
i pracowników,
• zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
• uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności
szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
5. Tworzą środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu
samopoczuciu uczniów i pracowników.
Do krajowej sieci szkół promujących zdrowie należą obecnie 142 placówki z całego kraju. Jest to zaszczyt
dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie
do tworzenia i upowszechniania działań
służących promocji zdrowia w swoim
regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami
w Polsce. red
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Uczniowie „Korczaka” nakręcili najlepszy film w Polsce, który podsumował dekadę naszego
kraju w Unii Europejskiej

Turniej mikołajkowy w karate kyokushin

Walczyli o puchar prezydenta
arc sosnowiecki Klub Karate

Ustrzelili podium
arc PKE w Warszawie

zespół BENG z sosnowieckiego VI Lo im. Janusza Korczaka oraz zespół uczniów zAM
z Gimnazjum nr 8 to zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu dla szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych „Strzał w dziesiątkę”. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie
3-minutowego filmu nawiązującego do dekady polskiego członkostwa w UE. Na konkurs,
którego organizatorem było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, nadesłano
aż 247 filmów. Gala w Warszawie odbyła się 11 grudnia.

W zawodach wzięło udział ponad stu uczestników.
13 grudnia 2014 r. odbył się coroczny turniej mikołajkowy karate
o puchar prezydenta Sosnowca, organizowany przez Sosnowiecki
Klub Karate. Współorganizatorem imprezy był Urząd Miejski. W turnieju wzięło udział ponad stu zawodników. Rywalizowano w kategoriach kata i kumite. Puchary, medale i dyplomy wręczali: prezydent
miasta Arkadiusz Chęciński, dyrektor MOSiR Rafał Łydek oraz organizator Shihan Eugeniusz Dadzibug. Oprócz zawodów na uczestników imprezy czekała także inna atrakcja… święty Mikołaj. Rozdawał on dzieciom paczki z prezentami.
Turniej mikołajkowy 2014 charakteryzował się rodzinną atmosferą. Nie brakowało też dobrej zabawy oraz zdrowej rywalizacji.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! red

Mikołajki na sportowo
arc Jarosław Pięta

W akcji wzięli udział m. in. posłowie, Witold Klepacz
i Jarosław Pięta.

Piotr Sadowski, Justyna Gil i Michał Wiekiera, czyli filmowa grupa BENG, pokonała wszystkich konkurentów.
Sylwia Kosman

Uczniowie „Korczaka” zwyciężyli w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Grupę
BENG tworzą Justyna Gil, Piotr Sadowski
oraz Michał Wiekiera. – Radość, szok, niedowierzanie – podsumowuje krótko Justyna Gil. Ta sama ekipa kilka miesięcy wcześniej wzięła udział w podobnym konkursie,
organizowanym także przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. Wówczas, hasłem
konkursu było „Nakręć się na wybory”,
a filmowa grupa, zachęcając do udziału
w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zajęła IV miejsce. – Przyznaję, że nie
chcieliśmy zająć szóstego ani czwar tego
miejsca, ale kiedy już usłyszeliśmy, kto zajął drugie miejsce, wszystko stało się jasne – mówi Justyna Gil.
Przed nakręceniem filmu najpierw trzeba było opracować koncepcję. – Zrobiliśmy
burzę mózgów i doszliśmy do wniosku, że
należy porzucić pomysł pokazania wykorzystania funduszy europejskich, bo pewnie
wszyscy tak zrobią – opowiada Justyna Gil.
Uczniowie postanowili więc pokazać,
że wejście do Europy umożliwiło nieskrępowaną naukę języków obcych, możliwość
podróżowania, poznawania kultur innych
krajów i swobodne przemieszczanie się
po państwach Unii.
– Pomogli nam przy realizacji filmu,
starsi koledzy, Maciej Adamczak i Wojciech Kapuścik, którzy wsparli nas profestyczeń 2015 nr 1

sjonalnym sprzętem i doświadczeniem
i bardzo im za to dziękujemy – mówi Piotr
Sadowski. – Wspólnymi siłami udało się
nakręcić fajny film. Liczyliśmy, że w Warszawie pójdzie nam dobrze, ale teraz jesteśmy bardzo zadowoleni – przyznał Sadowski.
Pomoc nauczycieli języków obcych
okazała się nieoceniona. – Kiedy już
wszystko było przygotowane, spotkaliśmy
się dwa lub trzy razy, żeby nakręcić całość.
Konsultowaliśmy się także z nauczycielami – potwierdza Michał Wiekiera. Bohaterowie filmu posługują się czterema językami obcymi, i językiem polskim.
Uczniowie w Warszawie, pod opieką
nauczycielki, Moniki Szczepanik, spędzili
dwa dni. Znaleźli czas nas na spacer
po Starówce, wizytę w Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Historii Żydów Polskich
oraz odwiedzili jar mark świąteczny.
W drugim dniu ich pobytu w Warszawie,
w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej, odbyła się uroczysta gala,
którą prowadzili Rafał Rudnicki, szef Działu Infor macji i Komunikacji Społecznej
oraz Ewa Modzelewska – koordynatorka
projektu. – Nie było łatwo przejść przez to
konkursowe sito, aby znaleźć się dziś tutaj
z nami – stwierdził Rafał Rudnicki, otwierając spotkanie laureatów. – Jesteście najlepszymi z najlepszych! – dodał.
– To już ósmy ogólnopolski konkurs dla
mło dzie ży orga ni zowa ny przez na sze

Przedstawicielstwo. Cieszę się, że wciąż
trwa – dodała dyrektorka PKE, Ewa Synowiec. Przypomniała, że dziś dla młodych
ludzi integracja z Europą jest właściwie
oczywista, ale nie zawsze tak było. – Teraz obserwujecie inwestycje, budowy, dobrobyt wokół nas. Ale UE to także war tości i idee, które – co mnie cieszy – można by ło za uwa żyć tak że w wa szych
pracach. Cieszy nas również krytyczne podejście do Unii, co było widoczne szczegól nie w jednym z wyróż nionych fil mów – mówi ła Ewa Sy nowiec. – Ta kie
głosy też są bardzo ważne, bo dzięki nim
mamy podstawy do rzetelnej dyskusji – co
zmieniać i poprawiać, jak reagować na to,
co się nie udaje – dodała.
Po rozdaniu nagród i zrobieniu pamiątkowych zdjęć, odbyła się debata na temat
realizacji konkursowych prac. Finaliści
przyznawali, że napotykali różne problemy
podczas kręcenia filmów, ale dużo się nauczyli i jeszcze bardziej zintegrowali.
W drugiej części debaty Rafał Rudnicki
i Sylwia Żmijewska-Kwiręg z Centrum
Edukacji Obywatelskiej otworzyli dyskusję, podsumowującą 10 lat Polski w Unii
Europejskiej. Punktem wyjścia do dyskusji
stał się właśnie jeden z nagrodzonych filmów, krytycznie oceniający członkostwo
Polski w UE.
Zwycięski film licealistów można znaleźć na stronie: https://www.youtube.
com/watch? v=OoFiUk2QIAM.

W sosnowieckim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 odbyła się
8 grudnia impreza świąteczna pod nazwą „Mikołajki na sportowo”,
podczas której blisko 160 uczniów z najmłodszych klas mogło spędzic miło popołudnie, uczestnicząc w licznych grach i zabawach.
Z okazji Mikołaja wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami,
w postaci słodyczy i zabawek, a rodziny w trudnej sytuacji życiowej
otrzymały również ubrania. Organizatorami akcji byli: członkowie sosnowieckiego Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju oraz Stowarzyszenia Nowoczesny Sosnowiec. Do akcji właczyli się również: posłowie
na Sejm RP Jarosław Pięta i Witold Klepacz, radni Rady Miejskiej
Wanda Olko, Kamil Wnuk oraz Jan Bosak, a także dyrektorka Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, Joanna Sekuła. red
reklama
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SPOTKANIA

Fortuna kołem się toczy
Jerzy Illg, wydawca, krytyk literacki i redaktor naczelny wydawnictwa „znak” 18 grudnia gościł w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. Przez prawie
10 lat pracował na Uniwersytecie Śląskim, ale został wyrzucony z uczelni w okresie stanu wojennego z powodów politycznych. Jak sam przyznaje, to był
„kop” w czarną dziurę, ale to właśnie wtedy jego życie obróciło się o 180 stopni. Trafił do „Tygodnika Powszechnego” i „znaku”. od tamtego czasu
przeprowadził i opublikował w polskich i zagranicznych pismach szereg wywiadów. Miał okazję poznać i rozmawiać m.in. z Wisławą Szymborską, Czesławem
Miłoszem, Josifem Brodskim, Kazimierzem Kutzem, Andriejem Tarkowskim czy zofią Hertz. Trzykrotnie brał udział w uroczystościach noblowskich w
Sztokholmie, kiedy nagrodę odbierali Brodski - 1987, Heaney - 1995, Szymborska - 1996, gdzie towarzyszył tym laureatom. Spotkanie autorskie w bibliotece
poprowadził profesor Aleksander Nawarecki, historyk i teoretyk literatury.
sylwia Kosman

Byłem w strasznym strachu, kiedy otrzymałem propozycję, by poprowadzić z Tobą spotkanie, bo Ty nie dopuszczasz nikogo do głosu. Jednak zgodziłem się pod jednym warunkiem. Że Ty będziesz w tej czerwonej marynarce… Dlaczego tak ważna jest ta marynarka?
W Krakowie bawimy się na różne sposoby i kiedyś w „Nowej Prowincji” odbył się
w kawiarni państwa Turnau wieczór
epitafiów, podczas którego zebrani przyjaciele czytali epitafia osób siedzących
na sali, którzy umierali ze śmiechu. Część,
oczywiście przeżyła. Podaję przykład
od Bronka Maja dla mnie: „Tu redaktor
Illg spoczywa, nie pomogła lewatywa, nie
pomogły lekarstw wory, profesory i doktory i sam Szczeklik nie pomoże. Mocy,
moru nic nie zmoże. Lecz choć z miesiąc
już tu leży, wciąż w farmacji moc Illg wierzy. Słychać z grobu okrzyk taki: Andrzeju! Coś na robaki!”. Z kolei Grześ Turnau
o Wisławie Szymborskiej, która się doskonale bawiła, napisał tak: „Tu leży W.
S., pogrzebik bez łez. Jak podało radio
Zet, na grobie jest tylko pet. Według Wyborczej gazety dwa pety”. Potem zbieraliśmy pamiątkowe dedykacje w takiej książeczce i Wisława własną rączką napisała
mi coś takiego: „Tutaj Illg leży, ogołocony. Diabli mu wzięli kubrak czerwony”. I jak zginęła moja marynarka, powiedziałem jej, że w taki sposób poetom nie
wolno żartować, bo ich słowa mają moc
sprawczą. Więc ona się poczuwała do winy. W końcu powiedziała, żeby się zrehabilitować: „Ja ci funduję taką marynarkę.
Ale nic mnie nie obchodzi krawiec, materiał, to masz sobie sam załatwić, a ja tylko uiszczę rachunek”. I faktycznie uiściła. I to jest teraz prezent od niej. Mam tylko taką wątpliwość, co do jej dalszej
kariery, bo ostatnio widziałem w telewizji
w takiej marynarce Żyrinowskiego i sobie
pomyślałem, że to nie jest zbyt bezpieczne towarzystwo.
I widzicie Państwo, nie tylko nie wiadomo, jak
rozmawiać z redaktorem Illgiem, ale na dodatek nie wiadomo też, jak się ubrać. Boję się,
że jak oddam Ci głos, to będzie koniec świata
i nawet Żyrinowski przyjdzie posłuchać…
Pierwsze pytanie mam podstępne. Chciałem
Cię zapytać interesowanie, jak z kimś przeprowadzasz wywiad, to czy masz jakiś sposób
na przeprowadzenie tego wywiadu?
Mogę opowiedzieć o sposobie, jaki musiałem zastosować, by doprowadzić
do powstania książki, rozmów z Andrzejem Szczeklikiem („Słuch absolutny. Andrzej Szczeklik w rozmowie z Jerzym Illgiem”, przyp. red.), który bardzo się
przed tym bronił. Andrzej był osobą bardzo skromną, ale znającą swoją wartość.
Pamiętam, że używałem takich argumentów, mówiąc: „Andrzeju jesteś taką niesamowitą postacią, masz tylu pacjentów,
przyjaciół, czytelników swoich książek,
dla których kompletną tajemnicą jest,
skąd taki ktoś jak ty, się bierze, co cię
uformowało, jaki dom, jakie lektury i mistrzowie. Byłoby wspaniale, gdybyś się
zgodził o tym opowiedzieć”. Długo się
bronił. Spędziliśmy dwa weekendy w je10

do niego jakiegoś dojścia. Ale powiedziano mi, że jest obstawiony takim sztabem
ochroniarzy, że robi film i nie ma najmniejszych szans, żeby się do niego zbliżyć. Powiedzcie mu, że jestem z Polski,
z „Solidarności”, przekonywałem. I nagle
telefon: „Czy jutro może pan się zjawić
w telewizji sztokholmskiej i czy pół godziny panu wystarczy?”. Wtedy się zacząłem zastanawiać, na co ja się w ogóle
porywam, że jestem nieprzygotowany
na spotkanie z największym reżyserem
świata. (…) Rozmawialiśmy i po dwóch
godzinach, pojechaliśmy do jego mieszkania i tam rozmawialiśmy kolejne dwie
godziny.
Masz jakiś rodzaj niesamowitej energii i intuicji, jako wydawca. Pamiętam, że wydawnictwo „Znak”, choć zasłużone, miało taki moment, że znajdowało się na skraju bankructwa. Teraz ma chyba największe obroty. To Ty
zrobiłeś. Jak to się robi?
Muszę cię uspokoić, że obecna pozycja
tego wydawnictwa to nie jest moja zasługa. Tajemnica polega na tym, że działa
świetny zespół, umiejętnie zarządzany
przez specjalistów, o czym ja nie mam
wielkiego pojęcia…
go domu w Kościelisku i tam zadziałały
„środki rozkurczowe”, podawane w określonych dawkach, co umożliwiło powstanie tych rozmów. Pozostały one jednak
niedokończone, bo Andrzej zrobił nam
paskudny dowcip i odszedł. To był jednak
dość wyjątkowy przypadek. Poprzednie
rozmowy toczyły się w innych okolicznościach i miejscach.
Jak na przykład rozmowa z Josifem Brodskim…
Zaczęło się od Josifa Brodskiego i rozmowy w Grand Hotelu w Sztokholmie. Udało mi się zakłócić niesłychanie precyzyjny harmonogram pobytu tego noblisty.
Przygotowania do gali noblowskiej to niebywały gorset, a każda minuta jest co
do minuty zaplanowana. Każdy z noblistów ma swojego attaché, który prowadzi
jego kalendarz spotkań, a mi się udało ten
kalendarz zakłócić. Brodski poświęcił mi
dużo czasu i powiedział wiele ważnych
rzeczy. Dziś sam się sobie dziwię, swojemu tupetowi czy odwadze, że porwałem
się na takie spotkania, projekty i przedsięwzięcia, jak rozmowa z Brodskim. Ta
rozmowa ukazała w roku osiemdziesiątym ósmym w „Tygodniku Powszechnym”, okrojona niemiłosiernie przez cenzurę. Wkurzyłem się, pomyślałem, że nie
będzie ostatnie słowo należało do cenzora i zrobiłem taką książeczkę, którą wydałem w drugim obiegu.
W 83. roku straciłeś pracę tu, w Sosnowcu,
gdzie dziś się znajdujemy, zostałeś wyrzucony
z Uniwersytetu Śląskiego, działałeś w podziemiu, tułałeś się, szukałeś pracy, a potem Cię
wysłali do Sztokholmu. To pierwszy ważny
wywiad i ze złości później ta książka. I tak się
zaczęło, posypało… Tych spotkań i ciekawych
ludzi w Twoim życiu było wielu…
Był na przykład Richard Lourie. Jego życie mogłoby stanowić scenariusz nawet

kilku thrillerów. Był on studentem Czesława Miłosza, a wcześniej gangsterem
i kierowcą szefa mafii w Bostonie. Jeździł z nim ściągać haracze. Tego szefa
znaleziono potem z 25 kulami… Richard
napisał referat na zajęcia, który Miłosz,
nie ujawniając jego nazwiska, przeczytał
na zajęciach. Dodatkowo Miłosz stwierdził, że to jest dobrze napisane, ale ujawnia typowy dla Amerykanów brak zmysłu poczucia historii. Richard się zawziął,
bo bardzo go to upokorzyło i stwierdził,
że jak nie posiada zmysłu poczucia historii, to będzie go miał. Z czasem został
ulubionym studentem Miłosza i jego
współtłumaczem. Przetłumaczył między
innymi „Widzenia nad Zatoką w San
Francisco” i ponad 40 innych książek polskich i rosyjskich, między innymi Konwickiego, Barańczaka, Korczaka. Ta Rosja stała się jego wielką miłością i przeżywał tam niewiarygodne przygody. Jak
był w Tbilisi, to sobie uświadomił, że jakieś 100 kilometrów dalej znajduje się
miejsce, gdzie się Stalin urodził. Pomyślał, że nigdy nie napisałby książki, gdyby nie zobaczył tego widoku, który widział mały Stalin, kiedy stawał na progu
swojej chaty. Wcześniej, zgodnie z przepisami, zabrano mu paszport. Zaryzykował. Pojechał do Gori, zobaczył ten „stalinland”, po czym z tych nerwów i emocji, wypił butelkę wina i zasnął
w poczekalni dworcowej. Obudziło go
pukanie w klatkę piersiową. Stał nad nim
wysoki funkcjonariusz, który, jak opowiadał Richard, ładnie zapytał go po angielsku: „Would you be so kind and follow me?”. Rozpoczęło się potem przesłuchanie, które wyglądało mniej więcej tak:
„Mówisz fantastycznie po rosyjsku, a jesteś Amerykaninem, masz kamerę i nie
masz dokumentów. Co my mamy sobie
pomyśleć, że kim ty jesteś? Jakby ci się
coś stało, to my nawet nie wiemy, gdzie

ciało odstawić”. Dla niego była to najbardziej rockandrollowa noc jego życia.
Uzmysłowił sobie, że tam wszyscy
i wszystkich okłamują. Jego jedyną szansą… było powiedzenie prawdy. Stwierdził: „Jestem Amerykaninem, przyjechałem i chciałem zobaczyć miejsce, gdzie
urodził się Stalin”. Wypuszczono go
na drugi dzień. Jego pociąg już prawie ruszał, kiedy widzi, jak biegnie wzdłuż wagonów w jego stronę jeden z funkcjonariuszy, który go przesłuchiwał. Przypomniało mu się, jak Rosjanie lubią nękać
psychicznie dysydentów, którzy już
weszli do samolotu, kiedy nagle podchodzi do niego dwóch smutnych panów
i stwierdzają krótko: „Pan pójdzie z nami”. Wtedy sobie pomyślał: „Aha, to jest
ten właśnie numer”. Ale ten gość podszedł do niego i powiedział mu: „Niech
pan się przesiądzie do następnego wagonu, bo tamten jest ogrzewany”.
Spotkałem się z Richardem we Florencji, gdzie spędziliśmy pięć upojnych
dni. Ta rozmowa z Richardem liczyła
ponad 70 stron. Poznanie tego człowieka to była wielka przygoda.
Czy miałeś jakieś „odjazdowe” okoliczności
przeprowadzania wywiadów?
W mojej książce „Rozmowy” nie ma wywiadu, chyba najważniejszego, jakiego
mi się w życiu udało przeprowadzić.
Mianowicie z moim ukochanym reżyserem, Andriejem Tarkowskim. Byłem
w Sztokholmie w 85. roku i nagle zobaczyłem, że jest retrospektywa filmów
z Tarkowskim. Uczestniczyłem w spotkaniu z reżyserem, które było kompletnym
niewypałem. Było widać, że pytający
kompletnie go nie rozumieją, nie rozumieją jego mistycyzmu, stosunku
do świata i zadawali mu coraz bardziej
głupawe pytania, a on był coraz bardziej
poirytowany. Potem zacząłem szukać

My jako studenci żałowaliśmy, że Pana już nie
ma na naszej uczelni. Ostrzyliśmy sobie zęby
na zajęcia z Panem, a Pan odszedł. Czy pomimo tego wszystkiego, co się stało, nie została
jakaś nostalgia i żal za tymi czasami? Bo nasze pokolenie żałowało…
Bardzo miło to słyszeć i daje mi to do myślenia. Bardzo często myślę o tym obrocie fortuny i o tym, co się stało w okresie
wojennym, kiedy odstrzelono nas kilku
z polonistyki. Ja dostałem takie papiery,
który stanowiły wilczy bilet. Było napisane, że negatywnie oddziaływuję wychowawczo i stanowię niewłaściwy wzorzec,
a władze uczelni nie są w stanie zapewnić
właściwej realizacji przez magister Illga
zadań specjalistycznej szkoły wyższej.
Z ostatnim zdaniem to właściwie w pewnym stopniu mógłbym się zgodzić, ale nie
było mi wesoło w tamtym czasie. To był
„kop” w czarną dziurę. Miałem rodzinę
i małe dziecko na utrzymaniu. Myślę często o roli przypadku, zwrotu wydarzeń.
Gdyby nie te wilcze papiery, to nie miałbym szans na zatrudnienie w „Znaku”
i nie trafił do tego środowiska z ulicy. Ktoś
dobre słowo za mną szepnął i dostałem
pracę. Ci moi prześladowcy wyrządzili mi
najwspanialszą przysługę, jaką mogli, bo
to jest tak, jakby ktoś przełożył zwrotnicę. Gdyby nie to, nie wydarzyłoby się
w moim życiu to, co najważniejsze. Nie
poznałbym Miłosza, Szymborskiej, nie
byłbym trzy razy na Noblu, nie byłoby
moich książek i mnie tutaj. Mam taką podejrzaną teorię metafizyczną, że wszystko
człowieka spotyka po coś. Bez zapłacenia
pewnej ceny, niemożliwie jest otwarcie innej perspektywy. Właściwie jestem
wdzięczny losowi za to, co mnie spotkało.
Potoczyło się cudownie, ale też jest jakiś
rodzaj żalu, że coś trzeba było zostawić.
Spisała: Sylwia Kosman
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Piłkarskie zagłębie wznawia treningi

Kula kolekcjonuje medale

obóz w Wałbrzychu, a wśród sparingpartnerów Wisła Kraków. Piłkarze zagłębia rozpoczynają
zimowy okres przygotowawczy.
arc Zagłębie sosnowiec

Radosława Kursy wiosną w barwach Zagłębia już nie zobaczymy. Sztab szkoleniowy
postanowił się rozstać z obrońcą, który do Sosnowca trafił latem 2013 roku.
Krzysztof Polaczkiewicz

Na pierwszych zajęciach w nowy roku zjawią się 7 stycznia.
Podczas zimowych przygotowań wyjadą na obóz do Wałbrzycha, wezmą udział w Memoriale im. W. Mazura, a także rozegrają kilkanaście
sparingów. Poniżej znajduje się
szczegółowy har monogram.
Jeszcze w grudniu sztab
szkoleniowy Zagłębia w meczu kontrolnym z Zielonymi
Żarki, był to ostatni akcent minionego roku, testował czterech graczy, a także przyglądał
się grze wychowankom Akademii. Spotkanie zakończyło się
wygraną sosnowiczan 4:3,
a w głównych rolach wystąpili
właśnie gracze Akademii.
Sztab szkoleniowy naszego
zespołu przyglądał się wychowankom Akademii z roczników 1998 i 1997. I to właśnie
Patryk Mularczyk (1998) zdo-

był dwie bramki, a Mateusz
Arseniuk (1997) dołożył kolejne dwa trafienia. – Mieliśmy
okazję, by zrobić przegląd kadr
młodzieżowych, jest to przyszłość Zagłębia. Obejrzeliśmy
kilka fajnych i ciekawych akcji,
rozegranych w dobrym tem-

pie – przekazał asystent pierwszego trenera, Ar tur Derbin.
Gracze testowani, którzy pojawili się na murawie, to Bartosz
Jaroszek (Zagłębie Lubin,
obrońca – 1994), Piotr Małysiak
(TS Czarni Góral Żywiec,
obrońca/pomocnik – 1994), Ka-

mil Ochojski (MK Górnik Katowice, pomocnik – 1996), Sławomir Musiolik (Forteca Świerklany, napastnik – 1996). Niewykluczone, że któryś z nich
w nowym roku pojawi się jeszcze na zajęciach.
Tymczasem znamy już
pierwsze posunięcia kadrowe.
Z Zagłębiem rozstaje się wypożyczony latem z Legii Warszawa Miłosz Kozak, ponadto
sztab szkoleniowy nie widzi już
w kadrze miejsca dla Radosława
Kursy oraz Piotra Giela. Obu
złożono propozycję rozwiązania
obowiązujących umów.
Z kolei Hubert Tylec podpisał nową umowę z naszym klubem, a wśród graczy, którzy są
przymierzani do gry w Sosnowcu jest napastnik Podbeskidzia Bielsko-Biała, Wojciech Okińczyc.
W grudniowym numerze
„KM” zapowiadaliśmy wywiad z prezesem klubu, Marcinem Jaroszewskim. Z przyczyn
technicznych rozmowa ze sternikiem Zagłębia ukaże się
na łamach lutowego numeru.
Za zmianę serdecznie przepraszamy.

ZIMOWy OKRES PRZygOTOWAWCZy
17.01 – Memoriał Mazura, a także sparing
z hutnikiem Nowa huta (Kraków)
Rywal: III liga małopolsko-świętokrzyska,
12. miejsce
21.01 – gKS Tychy
Rywal: I liga, 16. miejsce
24.01 – Rozwój Katowice
Rywal: II liga, 2. miejsce
28.01 – Wisła Kraków
Rywal: T-mobile Ekstraklasa, 4. miejsce
30.01 – 07.02 – obóz w Wałbrzychu
31.01 – Miedź legnica
Rywal: I liga, 13. miejsce
04.02 – górnik Wałbrzych
Rywal: II liga, 17. miejsce

07.02 – lechia dzierżoniów
Rywal: III liga dolnośląsko-lubuska, 2. miejsce
14.02 – Skra Częstochowa
Rywal: III liga opolsko-śląska, 5. miejsce
18.02 – Rekord bielsko biała
Rywal: III liga opolsko-śląska, 6. miejsce
21.02 – dwumecz z drugimi drużynami górnika
Zabrze i legii Warszawa
Rywal: górnik – III liga śląsko-opolska, 8.
miejsce, legia – III liga łódzko-mazowiecka, 6.
miejsce
25.02 – Sandecja Nowy Sącz
Rywal: I liga, 10. miejsce
28.02 – bKS Stal bielsko biała
Rywal: III liga, opolsko-śląska, 3. miejsce

arc UM w sosnowcu

Operację „Wiosna”
czas zacząć

Arkadiusz Kula (na zdjęciu) zdobył
sześć medali podczas VI Zimowych Mistrzostw Polski ratowników w pływaniu!
Sosnowiecki stypendysta zdobył cztery
medale indywidualnie oraz dwa w drużynie. To kolejny bardzo dobry start tego znakomitego ratownika.
Podczas mistrzostw Arkadiusz Kula ustanowił nowy rekord Polski
w konkurencji super ratownik na dystansie 200 metrów. Kolejny złoty medal dołożył w konkurencji ratowanie
manekina w płetwach (100 m). Srebro
wywalczył w holowaniu manekina (50
m), a brąz za ratowanie kombinowane
(100 m). W drużynie zdobył złoto
i srebro. KP

Gimnazjaliści wykopali agresję na aut
„Agresja na aut” to akcja zorganizowana wspólnie przez Urząd Miejski
w Sosnowcu i policję, a wsparta
przez piłkarskie Zagłębie. W wielkim finale najlepsi okazali się gimnazjaliści z „Piątki”.
W pierwszym etapie piłkarze Zagłębia odwiedzili wszystkie gimnazja
w Sosnowcu, gdzie policjanci prowadzili wykład na temat kulturalnego
dopingu i zachowania kibiców. Następnie szkoły wzięły udział w eliminacjach, gdzie oprócz wyniku sportowego liczył się również doping
i wsparcie kibiców. Po tym etapie 6
wybranych gimnazjów wzięło udział
w wielkim finale w hali MOSiR
w Sosnowcu-Zagórzu. Podczas tej
imprezy nie zabrakło ciekawych pokazów zorganizowanych przez policję, między innymi wyszkolonych
psów, czy konkursu rzutów karnych,
w którym bronił bramkarz sosnowieckiego klubu z rocznika 1997 – Adrian Czaplak. W jury

między innymi zasiadł przedstawiciel
policji, Urzędu Miejskiego, sosnowieckiego podokręgu piłki nożnej,
a także honorowy prezes Zagłębia – Leszek Baczyński. Wszyscy
byli pod wrażeniem atmosfery. Warto dodać, iż finałową imprezę prowadził znany i ceniony dziennikarz
„Gazety Wyborczej” – Wojciech Todur. Trzy najlepsze ekipy pojadą
na wycieczkę do Warszawy, gdzie
między innymi zwiedzą Stadion Narodowy, a zespoły z miejsc 4-6 będą
się bawić podczas pikniku na Stadionie Ludowym, który będzie połączony ze zwiedzaniem naszego klubu.
W wielkim finale zmierzyły się gimnazjum nr 5 i 24, mecz zakończył się
remisem 0:0, a jury lepiej oceniło doping „piątki”. Do Warszawy pojadą
również gimnazjaliści z „jedynki”,
którzy dzięki wsparciu trybun okazali
się lepsi od „szóstki”. Kolejne miejsca zajęły szkoły 16 i 26 (na boisku 2:1). KP

Zagrają piłkarscy oldboje
Oldboje piłkarskiego Zagłębia
przy wsparciu klubu, pod patronatem prezydenta miasta Sosnowca
Arkadiusza Chęcińskiego, organizują II Edycję Turnieju Noworocznego – Halowego. Impreza odbędzie się 11 stycznia w hali MOSiR przy ul. Żeromskiego 9
w Sosnowcu.
W związ ku z ama tor ską for mu łą zawo dów w tur nieju nie
mogą uczestniczyć zespoły i zawod ni cy gra ją cy ak tu al nie
w ekstra kla sie, I, II, i III li dze
ogólnopolskiej oraz ekstraklasie
futsalu.
Mecze będą rozgrywane w hali
według przepisów futsalowych.

Każda drużyna może zgłosić 10 zawodników.
Turniej przewidziany jest na 16
drużyn, które zostaną podzielone
na grupy.
Rozpoczęcie turnieju odbędzie
się o godzinie 8.30.
Nagrody dla pierwszych trzech
drużyn:
1. miejsce – 1000 zł + puchar
2. miejsce – nagrody rzeczowe +
puchar
3. miejsce – nagrody rzeczowe +
puchar
Organizator przygotował również wyróżnienia indywidualne dla
najlepszego strzelca i najlepszego
bramkarza. KP
arc PZPN

Podopieczni sosnowieckiego Domu Dziecka
I Mistrzem Polski w futsalu
WIElKI SUKCES POdOPIECZNyCh SOSNOWIECKIEgO
dOMU dZIECKA. ZESPół PROWAdZONy PRZEZ
TOMASZA hAłATA ZOSTAł MISTRZEM POlSKI,
POKONUJąC W fINAlE 2:0 ZESPół Z lUblINA. były
TO PREMIEROWE MP W hAlOWEJ OdMIANIE
fUTbOlU.

Organizacji podjął się Dom Dziecka Nr 3 w Gliwicach. Na zwycięskie drużyny oraz najlepszych zawodników mistrzostw czekały cenne nagrody rzeczowe oraz niespodzianki. Przewodniczący Kazimierz Greń wręczył drużynom koszulki
reprezentacji Polski oraz piłki z logo PZPN wraz
z podpisami naszych reprezentantów Polski, w tym
styczeń 2015 nr 1

Roberta Lewandowskiego. Dla najlepszego zawodnika mistrzostw, przewodniczący Komisji Futsalu
i Piłki Plażowej ufundował nagrodę w postaci
udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski w futsalu. – Dzieciaki grały na najwyższym poziomie,
emocje sięgały zenitu, atmosfera na hali była niesamowita. Ich poczynania oglądali byli piłkarze, m.
in.: Kamil Kosowski i Adrian Sikora. Wygraliśmy
turniej, zdobyliśmy koronę króla strzelców, a wśród
nagród, które otrzymaliśmy były m.in.: koszulki
z autografami Rober ta Lewandowskiego, Kamila
Glika czy Zbigniewa Bońka – relacjonował trener
Tomasz Hałat, pełniący także funkcję selekcjonera
reprezentacji Domów Dziecka. KP

Dzieciaki z Sosnowca w Gliwicach nie miały sobie równych.
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MIASTO

arc Artur Ptasiński

Pomnik Nieznanego Żołnierza
w Zagórzu

Maraton pisania listów Amnesty International

W obronie więźniów sumienia

sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Pomnik Nieznanego Żołnierza po raz pierwszy odsłonięty został 29
listopada 1930 roku – w setną rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Na lokalizację wybrano skwer pomiędzy kościołem św. Joachima, a pałacykiem Mieroszewskich. Intencją fundatorów – mieszkańców Zagórza oraz proboszcza ks. Stanisława Senki – było uczczenie pamięci bohaterów poległych w I wojnie światowej oraz w wojnie
polsko-sowieckiej 1920 roku. W owym czasie pomnik otaczany był
najwyższym szacunkiem. Wśród mieszkańców Zagórza byli również
tacy, którzy czcili w tym miejscu pamięć swoich bliskich.
W grudniowym wydaniu „Kuriera Miejskiego” w cyklu z Kurierem po Sosnowcu” zaprezentowaliśmy pomnik Nieznanego Żołnierza w Zagórzu. Z przyczyn niezależnych od redakcji, zdjęcie pomnika zostało źle wpasowane w tekst. Mając na uwadze wartość historyczną materiału w styczniowym numerze prezentujemy je w całości.
Za uchybienie przepraszamy. Redakcja

Liu Ping to aktywistka walcząca o przestrzeganie praw człowieka, którą skazano w 2014 roku na 6,5 roku więzienia za to,
że organizowała wydarzenia nawołujące chiński rząd do podjęcia walki z korupcją. Liu jest powiązana z „Nowym Ruchem
Obywatelskim” – niefor malną
siatką obrońców i obrończyń
praw człowieka, które są w Chinach prześladowane. Usiłowała
zwalczać korupcję i domagała
się od urzędników państwowych
upublicznienia ich stanu majątku. Sąd uznał jednak Liu Ping
winną „wszczynania bójek
i prowokowania zajść”, „organizowania zgromadzeń w celu zakłócenia porządku w miejscu
publicznym” i „odwołania się
do kultu w celu podważenia
działań organów ochrony porządku publicznego”. Ponadto
Liu twierdziła, że podczas
aresztu tymczasowego w czerwcu 2013 roku została poddana torturom, m. in. uderzano jej
głową o metalowe pręty.
Z kolei Chelsea Manning,
szeregowa amerykańskiej armii,
przekazywała rządowe materiały niejawne serwisowi Wikileaks. 21 sierpnia 2013 roku została skazana na 35 lat więzienia.
Niektóre z ujawnionych przez
Manning dokumentów wskazywały na przypadki pogwałcenia
praw człowieka i naruszenia
międzynarodowego prawa humanitarnego. Miały ich dokonać
oddziały amerykańskiej ar mii,
które stacjonują poza granicami
kraju, irackie i afgańskie siły
zbrojne, dostawcy ar mii i CIA
podczas operacji zwalczania terroryzmu.

Radni seniorzy apelowali w listach o uwolnienie więźniów.
Manning chciała wywołać
ważną debatę publiczną o skutkach, jakie pociąga za sobą wojna. Oskarżonej w trakcie procesu
nie pozwolono przedstawić dowodu na działanie w interesie publicznym. Zarzucono jej ponadto
popełnienie dodatkowych przestępstw i udzielenie pomocy wrogowi. Chelsea, czekając na proces, spędziła w areszcie aż 3 lata.
Przez 11 miesięcy przebywała
w warunkach, które specjalny
sprawozdawca ONZ ds. tortur
opisał jako okrutne i nieludzkie.
W obronie tych dwóch osób
w ramach międzynarodowej akcji
prowadzonej przez Amnesty International członkowie Rady Seniorów w siedzibie stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” w Sosnowcu, 16 grudnia pisali listy,
prosząc o ich uwolnienie.
W tym roku akcja na całym
świecie trwała przez 10 dni, od 6
do 16 grudnia. Powstało w sumie 268 703 ręcznie pisanych listów i innych apeli. W całej Polsce listy pisano w rekordowej
liczbie ponad 500 miejsc.

– Od kilkunastu lat maraton
pisania listów organizuje Amnesty International w obronie prześladowanych i więzionych ze
względu na swoje przekonania.
Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem. Dzięki listom wysłanym
przez społeczność całego świata, wiele więzionych osób zostaje uwolnionych. Listy trafią
do szefów państw, rządów, konsulatów i ambasad. Setki tysięcy
listów, które przychodzą, powodują, że nie można być głuchym
na głos opinii publicznej – przekonuje Halina Sobańska, prezeska stowarzyszenia „Aktywne
Kobiety”.
W tym roku można było pisać w obronie 11 osób, więzionych m.in. w Arabii Saudyjskiej,
Wenezueli, Chinach, USA, Nigerii czy Republice Południowej
Afryki. Akcję pisania listów stowarzyszenie zorganizowało już
po raz drugi. – Piszemy w obronie wolności i prawa do przekonań. List można napisać odręcznie, posiadamy także wzory li-

stów lub można wysłać list drogą elektroniczną – mówi Halina Sobańska.
– To bardzo dobra inicjatywa – przyznali członkowie Rady
Seniorów, jeszcze w trakcie zapoznawania się z sylwetkami tegorocznych bohaterów maratonu. Ostatecznie Jerzy Naczyński
zdecydował się napisać w obronie Chelsea Manning. Pozostali
w obronie Liu Ping. W sumie
w stowarzyszeniu napisano 50 listów, które trafią teraz pod właściwe adresy.
Każdego roku po maratonie
organizacja Amnesty International otrzymuje tzw. Dobre Wiadomości, czyli informacje o pozytywnym rozwoju wydarzeń,
uwolnieniu osadzonych, udzieleniu im pomocy medycznej lub
przeprowadzeniu sprawiedliwego procesu sądowego. W zeszłym roku taka informacja pojawiła się ze strony m. in. od Jebeura Mejri z Tunezji, Yorm
Bophy z Kambodży, dwójki więźniów sumienia z Placu
Błotnego w Moskwie.

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Klub w Niemcach

Znajduje się przy ulicy Klubowej 2
w Ostrowach Gór niczych, które aż
do 1948 roku nosiły nazwę Niemce.
Należy do najwspanialszych zabytków
Sosnowca. Przez znawców jest zaliczany do sztandarowych przykładów
budownictwa w stylu zakopiańskim.
Styl ten, nazywany również witkiewiczowskim, został wprowadzony przez
12

Stanisława Witkiewicza pod koniec XIX stulecia. Z czasem został
okrzyknięty mianem stylu narodowego i do roku 1914 odgrywał istotną rolę w architekturze polskiej. Budynek
klubu w Niemcach został wzniesiony
w latach 1902-1903 według projektu
warszawskich architektów Franciszka
Lilpopa i Kazimierza Jankowskiego.

Zleceniodawcą był zarząd Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla
i Zakładów Hutniczych. W tym samym okresie na terenie Niemców powstało założenie patronackie, na które
składały się dwa budynki szkolne,
szpital, ambulatorium, willa dyrektorska, budynek biurowy oraz domy
mieszkalne dla kadry zarządzającej

i robotników. Klub, zwany także Gospodą lub Domem Ludowym, wraz
z otaczającym go parkiem, stanowił
centrum osiedla.
Niezwykle urozmaiconą bryłę budowli zdobią elewacje wypełnione ornamentami charakterystycznymi dla
Podhala. Pośród nich znajdziemy więc
„psy”, „pazdury” i „słonka”. Wnętrza

również zaprojektowano zgodnie z duchem „góralszczyzny”. Oprócz efektownej ciesiołki na uwagę zasługują polichromie, umeblowanie oraz oryginalne piece kaflowe. Projektanci zadbali
również o wszechstronne przeznaczenie
budynku. Do dyspozycji gości oddano
salę balową oraz teatralną, restaurację,
górniczą gospodę, bibliotekę i czytelnię,
a także salę bilardową. Po II wojnie
światowej w budynku mieścił się dom
kultury Kopalni „Kazimierz-Juliusz”.
W latach 90-tych XX wieku chyląca się
ku ruinie budowla znalazła nowych
właścicieli. Unikatowy zabytek został
uratowany i odrestaurowany.
Obecnie obiekt stanowi własność
prywatną. Organizowane są imprezy
i przyjęcia okolicznościowe. W parku
znajduje się szkółka drzew i krzewów
ozdobnych.
Zabytek jest udostępniony do zwiedzania dla grup zorganizowanych. Wycieczki należy uzgadniać z właścicielem – kontakt: tel. 508 794 048, e-mail
biuro@alicja-sosnowiec.pl
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
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JUBILEUSZE

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

arc UsC w sosnowcu

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

Maria i Zbigniew Bartkowscy, Józefa i Bronisław
Brzostowscy, Lidia i Ireneusz Buczakowie, Mirosława
i Henryk Dziurowiczowie, Genowefa i Mieczysław
Gągolowie, Genowefa i Kazimierz Hofmanowie, Alicja
i Stanisław Hołdowie, Barbara i Józef Hylowie, Elżbieta
i Bogusław Jarosińscy, Alicja i Roman Klimasowie, Krystyna
i Stanisław Kmiecikowie, Jadwiga i Stanisław Kowalscy,
Alicja i Wacław Skrzypkowie, Zofia i Jan Halarewiczowie.

Zofia i Adam Kwiatkowie, Krystyna i Jarosław Litwinowie,
Janina i Wiktor Macikiewiczowie, Teresa i Lucjan Maleccy,
Felicja i Tadeusz Matyjowie, Zofia i Edward Müllerowie,
Maria i Marian Okrutni, Józefa i Stanisław Osińscy, Danuta
i Henryk Pająkowie, Kazimiera i Wiesław Rodakowie,
Janina i Alfred Sichowie, Ligia i Ludosław Stefanikowie,
Krystyna i Ryszard Stępniowie, Maria i Mieczysław
Pstrowscy, Barbara i Jan Rischke.

Krystyna i Leszek Stysowie, Marianna i Adolf
Szczepankowie, Aniela i Edward Szczepańscy, Łucja i Julian
Uchtowie, Teresa i Witold Witeccy, Alicja i Ludwik
Zarembowie, Krystyna i Adam Zasadowie, Wiesława i Jan
Zielińscy, Krystyna i Marian Ziębowie, Alicja i Kazimierz
Zynkowie, Henryka i Henryk Żakowie, Marianna i Andrzej
Szewczykowie, Władysława i Albin Jarosowie, Janina
i Tadeusz Nagaba, Elwira i Marian Kuśmierczykowie.

Wszystkiego najlepszego
szanownym Jubilatom
życzy Redakcja

100-LATKA
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Anny wrócił do kopalni, gdzie pracował
na kopalni. W tym czasie rodzi się także
młodszy brat Pani Anny. Ojciec
w poszukiwaniu lepszej pracy wyjeżdża
do Francji. Jubilatka skończyła szkołę
podstawową. Zaraz potem musiała iść
do pracy w sklepie, by pomagać swojej
mamie. W wieku 23 lat poznała swojego
męża, Kazimierza, z którym wzięła ślub 22
kwietnia 1935 roku. Mąż pracował na kopalni.
Najpierw „Dorota”, później „Kazimierz”,
a po wojnie na kierowniczym stanowisku
w Dąbrowskim Zjednoczeniu Przemysłu
Węglowego. Zginął śmiercią tragiczną, 31

arc UsC w sosnowcu

Pani Anna Malesa (nazwisko rodowe Rymbak)
urodziła się 15 grudnia 1911 roku w Łodzi.
Pochodzi z rodziny robotniczej. Ojciec, Jan, był
tkaczem, pracował w fabryce włókienniczej,
a matka, Józefa, była fryzjerką. Pani Anna
miała starszego brata, który urodził się
w 1909 r.
Kiedy miała trzy lata, wybuchła I wojna
światowa, w której udział wziął ojciec
Jubilatki. Z uwagi na brak środków do życia
matka Pani Anny z dziećmi postanowiła wraz
z nią oraz bratem przeprowadzić się
do siostry, do Sosnowca, która była w lepszej
sytuacji materialnej. Po wojnie ojciec Pani

grudnia 1953 roku. Pani Anna urodziła trzech
synów – Henryka, Mirona oraz Andrzeja. Kiedy
została wdową, Pani Anna podjęła pracę
w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód”
w Sosnowcu. W okresie swojej pracy pełniła
zaszczytne funkcje, była także ławnikiem
sądowym, a w 1968 r. przeszła na zasłużoną
emeryturę. Do 2008 roku mieszkała z synem
Mironem. Po jego śmierci zamieszkała
z wnuczką Anną, która się Jubilatką opiekuje.
W 103. rocznicę urodzin dyplom oraz nagrodę
jubileuszową na ręce Szanownej Jubilatki
złożył osobiście prezydent miasta Sosnowca,
Arkadiusz Chęciński.
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Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw
Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56
Całodobowa Pomoc
Drogowa
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

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

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

Poziomo: 1 – o kimś nierozgarniętym, 5 – maestro, 8 – obraz
w cerkwi, 9 – azjatycka świątynia, 10 – narzędzie do kopania, 11 – herb, 12 – kwiatowa grządka, 14 – trwa 45 minut, 16 – miara papieru faksowego lub toaletowego, 17 – drwina, 19 – tango lub walc, 21 – ojciec Antygony, 22 – krukowi oka
nie wykole, 25 – końcówka, np. wyścigu, 28 – zagadka, tajemnica, 29 – ojciec Ikara, 30 – niebieski w zbożu, 32 – epopeja Homera, 34 – Adam, polski poeta, 35 – poetycko o strumieniu, 36 – autor ołtarza w Kościele Mariackim, 37 – nasi południowi sąsiedzi, 38 – mała Irena, 39 – wprawa, doświadczenie.
Pionowo: 1 – wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, 2 – Ilion,
3 – słynny amerykański wodospad, 4 – „pojazd” w Wenecji, 5 – nieletni, 6 – ptasi amator wiśni, 7 – należy mu się znaleźne, 13 – temat wielu dowcipów, 15 – dział medycyny, 18 – zastój, 20 – lasso, 23 – na nogach porucznika, 24 – napady drgawek, 26 – był nim Judasz, 27 – stary dzik, 28 – napój o uzdrawiającej mocy, 31 – amerykański krewniak żubra, 33 – pierwsze
wyjście kartą.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2014 : Do SzoPY HEJ PASTERzE

✂

WAŻNE TELEFONY

Nagrody otrzymują: Henryka Giersz, Bożena Młynarska, Lidia Tolik z Sosnowca.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

KUPoN
krzyżówka nr 1

Władysław Bułhak, Patryk Pleskot

Szpiedzy PRL-u

(Wyd. ZNAK)

Byli szpiegami na usługach komunistów. Czy mogli być jednocześnie polskimi bohaterami?
Patryk Pleskot oraz Władysław Bułhak – dwaj odważni historycy Instytutu Pamięci Narodowej – rzucają światło na skrywane od lat tajemnice PRL - owskiego wywiadu. „Szpiedzy
PRL -u” to pierwsza próba prześledzenia ściśle tajnego projektu szkolenia polskich agentów.
Andrzej Czechowicz przeniknął do zespołu Radia Wolna Europa, zdobywając sławę prawdziwego „Hansa Klossa”. Jan Kaszubowski bez mrugniecia okiem zniszczył struktury Ar mii
Krajowej, a w roku1945 przeszedł pod skrzydła NKWD. Marian Zacharski wykradł z USA
schematy najnowocześniejszych systemów zbrojeniowych i stał się żywą legendą wywiadu. Ich życiorysy zaskakują bardziej niż fikcja…
Nieudacznicy czy asy wywiadu? Nieosądzeni zbrodniarze czy ludzie zasłużeni dla ojczyzny?
Najwyższa pora odkryć, kim byli naprawdę…

Wojciech Lada

Polscy terroryści

(Wyd. ZNAK)

Terroryści czy patrioci?
Mówili o sobie: bojownicy, rewolucjoniści. Dziś nazwalibyśmy ich ter rorystami. Działali
w tajemnicy. Wśród nich byli wielcy bohaterowie, wielcy patrioci. Byli też jednak wieczni
żołnierze, gotowi do najgorszych aktów ter roru w imię wielkiej idei.
Wtapiali się w tłum. Uderzali z zaskoczenia. Przeprowadzali zamachy na rosyjskich przywódców, strzelali do carskiej policji. W domach produkowali bomby, a pod łóżkami ukrywali
broń. Organizowali zamachy na życie rosyjskich przywódców. Napadali na bank, pociągi
i urzędy. Nikt ich nie szkolił, ale i tak doszli do per fekcji w sztuce kamuflażu i zdobywania
infor macji. Każdego dnia robili wszystko, by tylko dać Polakom nadzieje na niepodległość.
Czy walka o ojczyznę usprawiedliwia jednak największe zbrodnie?

Mitch Albom

Pierwszy telefon z nieba

(Wyd. ZNAK)

Co byś zrobił, gdyby obok ciebie wydarzył się cud?
Często miłość nadal łączy ludzi, mimo iż życie ich rozdziela. Ile razy chcieliście złapać za telefon i zadzwonić do kogoś za kim tęsknicie, by podzielić się radością, smutkiem, czy marzeniami? Ile razy wyrzucaliście sobie, że nie zdążyliście powiedzieć komuś, jak wiele dla
was znaczy? Niestety, często jest już za późno, by wyznać komuś coś ważnego, na co wcześniej nie było czasu, czy okazji… A gdyby tak niemożliwe stało się możliwe?
Mitch Albom w swojej książce pisze o pragnieniu miłości, tęsknocie za ukochaną osobą,
a także o sile nadziei. „Telefon z nieba” to opowieść skłaniająca do refleksji, o tym, co w życiu jest naprawdę ważne.
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co?

gdzie?

kiedy?

10.01 godz. 11.00 CIM (Patelnia): Spotkanie z cyklu Świat
na Patelni – Spotkajmy się w Skandynawii
10.01 godz. 10.00 -17.00 Energetyczne Centrum Kultury, Sosnowiec, ul.
Będzińska 65: Gry planszowe dla dzieci, młodzieży i całej rodziny
10.01 Hala widowiskowo-sportowa, ul. Żeromskiego 9: Puchar Polski
juniorów w szabli
11.01 MOSiR ul. Kresowa 1: Sosnowiecki Super Sprint o Puchar WOŚP
(zawody samochodowe)/ Pierwszy Sosnowiecki Bieg POLICZ SIĘ
Z CUKRZYCĄ
12.01, godz. 18.00 Sala konferencyjna Biblioteki Głównej, ul. Kościelna 11:
Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie miłośników literatury i dyskusji
13.01.2015 godz. 17.00 Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki:
Wykład pt. „Nowoczesny wiek XIX! Nowa wizja w malarstwie i literaturze”
14.01 godz. 15.00 Muzeum ul. Chemiczna: „Bolesław Barbacki (1891-1941).
Portrety” -wernisaż wystawy ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu
14-17.01 Górka Środulska: Puchar Prezydenta Sosnowca w narciarstwie
alpejskim
16.01 godz. 18.00 Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki: Wernisaż
wystawy Piotra Kossakowskiego pt.: „Dekonstrukcja zdarzeń”
17.01 godz. 11.00 CIM (Patelnia): Slajdowisko pt. „Sosnowiec
na pocztówkach z PRL-u” część II
17.01 Hala widowiskowo-sportowa, ul. Żeromskiego 9: XX Memoriał im.
Włodzimierza Mazura 9
18.01 Expo Silesia: DogShow 2015 – zimowa wystawa psów
18.01 Górka Środuska: Zjazd przedszkolaków
19.01 godz. 19.00 Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65: Koncert
Katarzyny Groniec. ZOO z piosenkami Agnieszki Osieckiej
21-22.01 godz. 17.00 Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki: VI Dni
Fotografii Fotografia jako fascynujący dokument
22-23.01 Miejski Dom Kultury „Kazimierz”: VI Festiwal Jasełek
29.01 Miejski Klub Maczki: Mistrzostwa Maczek w Tenisie Stołowym
styczeń 2015 nr 1
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TEATR - styczeń 2015

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona internetowa: www.teatrzaglebia.pl

03 Sb godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
04 Nd godz. 11.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
godz. 18: 00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
08 Czw godz. 19.00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak
09 Pt godz. 19.00 Czerwone Zagłębie/Jarosław Jakubowski
10 Sb godz. 18.00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
11 Nd godz. 18.00 Między nami dobrze jest/Dorota Masłowska
13 Wt godz. 10.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
14 Śr godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
15 Czw godz. 10.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
16 Pt godz. 19.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
17 Sb godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
18 Nd godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti

20 Wt godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
21 Śr godz. 09.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
22 Czw godz. 19.00 Bobiczek/ Hanoch Levin
24 Sb godz. 18.00 Czerwone Zagłębie/Jarosław Jakubowski
25 Nd godz. 18.00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
27 Wt godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
28 Śr godz. 09.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
29 Czw godz. 10.00 Najmniejszy bal świata/ Malina Prześluga
godz. 19.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
30 Pt godz. 19.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos
31 Sb godz. 18.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos

Czy leci z nami pilot?
„Boeing, Boeing” to jedna z najczęściej wystawianych komedii
na świecie. Ten lot nie powoduje
turbulencji, a jedynie mnóstwo
śmiechu. Sztuka autorstwa Marca
Camolettiego zawiera wszystkie
składniki dobrej farsy. Dodatkowo
dobry humor gwarantuje wspaniały przekład tekstu, którego dokonał twórca dialogów w polskiej
wersji filmu animowanego
„Shrek” – Bartosz Wierzbięta.
Bohaterem sztuki jest Maks.
Znalazł on rozwiązanie pozwalające korzystać z wszystkich zalet
poligamii, unikając jednocześnie
jej wad. Jego kochanki-narzeczone są stewardessami pochodzącymi z trzech różnych krajów i pracującymi w trzech różnych liniach
lotniczych. Najważniejsze to opanowanie rozkładów lotów. Ustalony porządek burzy… postęp. Nowy Boeing jest większy, ma większą moc, jest szybszy. I wydarzy
się nieuniknione – zmiana rozkła-

du lotów. Popsuje to cały harmonogram życia Maksa i doprowadzi
go do białej gorączki. Świadkami
karkołomnych wyczynów Maksa
będą służąca Nadia i marzący
o spokojnym małżeństwie, przyjaciel z dzieciństwa, Paweł. Spektakl
został zrealizowany w ramach projektu Scena Inicjatyw Aktorskich.
Spektakl na deskach Teatru
Zagłębia będzie można oglądać
18 stycznia (godz. 18.00) i 29
stycznia (godz. 19.00). red

dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Między nami dobrze
jest” w dniu 11.01.2015r. (niedziela), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone Zagłębie”
w dniu 24.01.2015r. (sobota), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror.”
w dniu 30.01.2015r. (piątek), godz. 19.00

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 1 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.

Energetyczne Centrum Kultury zaprasza

zoo i Katarzyna Groniec w„Kiepurze”
arc ECK w sosnowcu

REżySERIA I SCENOgRAfIA:
Wojciech leśniak
TłUMACZENIE:
bartosz Wierzbięta

Katarzyna Groniec zaśpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej.

ObSAdA:
Maks – Piotr Zawadzki
Paweł – Wojciech leśniak
Nadia – Maria bieńkowska
Janet – Agnieszka bieńkowska
Jola – Ewa Kopczyńska
Johanna – beata deutschman

Znakomita artystka, wielokrotnie nagradzana i kochana przez
publiczność za wdzięk, ironię, liryzm i nieprzeciętny talent, czyli
Katarzyna Groniec, wystąpi 19
stycznia w Energetycznym Centrum Kultury przy ul. Będziń-

skiej 65. Katarzyna Groniec to
laureatka m. in. głównej nagrody Festiwalu Młodych Talentów
w Poznaniu (1988) oraz Grand
Prix i Nagrody Dziennikarzy
na Festiwalu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu (1997). W kwiet-

niu 2008 r. Katarzyna Groniec
otrzymała „Dyplom Mistrzostwa
im. Aleksandra Bardiniego”
za wybitne osiągnięcia ar tystyczne w dziedzinie piosenki
aktorskiej. „ZOO”, bo taki będzie tytuł tego koncertu, to wyjątkowe spotkanie z utworami
Agnieszki Osieckiej. Piosenki
zaaranżował Łukasz Damrych
(klawisze). W skład zespołu muzycznego wchodzą także Tomasz Pierzchniak (kontrabas)
i Łukasz Sobolak (perkusja).
Premiera „ZOO” odbyła się
podczas Koncertu Galowego 17.
Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” w Teatrze Palladium we
wrześniu ubiegłego roku.
W marcu 2015 roku ukaże się
płyta z tym materiałem. Koncert
odbędzie się o godz. 19.00. Bilety kosztują 30 zł i 20 zł (ulgowe). sK

Cenne wyróżnienie dla biblioteki w Sosnowcu
Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu może się pochwalić kolejnym sukcesem –
tym razem na polu teatralno-literackim. Projekt książnicy zatytułowany „Sosnowiecka Jesień
Teatralna”, zgłoszony do konkursu grantowego Ministerstwa
reklama

Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Teatr 2015 – 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna”, otrzymał dofinansowanie opiewające na
niebagatelną kwotę 20 tysięcy
złotych. Biblioteka znalazła się
tym samym w prestiżowym

i niezwykle wąskim gronie zwycięzców.
Co ważne, MBP w Sosnowcu
jest jedyną instytucją kulturalną
z naszego regionu oraz jedyną
biblioteką w Polsce uhonorowaną przez konkursowe jury. Dzięki otrzymanemu dofinansowa-

niu, jesienią 2015 roku, Biblioteka zaprosi swych Czytelników
do udziału w ciekawych imprezach w ramach projektu (m.in.
wystawie poświęconej dziejom
i idei teatru narodowego oraz
najwybitniejszym indywidualnościom polskiego teatru monu-

KINO
Reper tuar Kina helios Sosnowiec
9.01.– 15.01.2015
MARATON UPROWAdZONA – NOC LIAMA NEESONA
WYŁĄCZNIE W PIĄTEK
„UPROWADZONA”, „UPROWADZONA 2”,GODZ. 23.00
„UPROWADZONA 3”, „NON STOP”
thriller/akcja, USA/Francja, 445 min. NAPISY
KINO KONESERA WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
„MÓW MI VINCENT” GODZ. 18.30
komedia, od 15 lat, USA, 103 min. NAPISY
PREMIERy
„UPROWADZONA 3” 16.30, 19.00, 21.15.
thriller/akcja/kryminał, od 15 lat, Francja, 108 min. NAPISY
„EXODUS: BOGOWIE I KRÓLOWIE 2D” 18.30*, 20.00**.
dramat, od 15 lat, Hiszpania/USA/Wlk. Brytania, 150 min. DUBBING
*Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU
**WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
„EXODUS: BOGOWIE I KRÓLOWIE 3D” 11.30.
dramat, od 15 lat, Hiszpania/USA/Wlk. Brytania, 150 min. DUBBING.
„EXODUS: BOGOWIE I KRÓLOWIE 2D” 14.30. dramat, od 15 lat,
Hiszpania/USA/Wlk. Brytania, 150 min. NAPISY. „EXODUS:
BOGOWIE I KRÓLOWIE 3D” 17.30, 20.30. dramat, od 15 lat,
Hiszpania/USA/Wlk. Brytania, 150 min. NAPISY
fIlMy TygOdNIA
„HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII 2D” 10.30.
fantasy/przygodowy, od 12 lat, Nowa Zelandia/USA, 144 min.
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mentalnego, projekcjach z cyklu
„Teatr w filmie”, warsztatach teatralnych, wykładach i konkursach). Szczegóły Sosnowieckiej
Jesieni Teatralnej będą systematycznie publikowane na stronie
MBP: www.biblioteka.sosnowiec.pl. red

DUBBING „HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII 3D” 13.30.
fantasy/przygodowy, od 12 lat, Nowa Zelandia/USA, 144 min.
DUBBING „HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII 2D”
21.00*, 21.30**. fantasy/przygodowy, od 12 lat, Nowa
Zelandia/USA, 144 min. NAPISY
*WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
**Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU
„HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII 3D” 20.00*.
fantasy/przygodowy, od 12 lat, Nowa Zelandia/USA, 144 min.
NAPISY
*Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU
fIlMy dlA dZIECI
„PADDINGTON” 09.30, 11.15*, 13.30, 15.45, 18.00.
komedia/familijny, b/o, Francja/Kanada/Wlk. Brytania, 95 min.
DUBBING
*Z WYJĄTKIEM CZWARTKU
„KRÓLOWA ŚNIEGU 2 2D” 10.00. animacja, b/o, Rosja, 80 min.
DUBBING
„NOC W MUZEUM: TAJEMNICA GROBOWCA” 11.45, 14.00, 16.15.
komedia/familijny/przygodowy, od 7 lat, USA/Wielka Brytania, 95
min. DUBBING
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI ZASTRZEŻONYMI
SĄ: – „HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII 3D” DUBBING/NAPISY

UWAgA! dla naszych Czytelników mamy 14 pojedynczych
zaproszeń do kina, do odbioru w naszej redakcji.

KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – W tym
roku wreszcie postanowisz zadbać
o formę. Nie odwlekaj tej decyzji i zacznij
już dziś. Doskonałym pomysłem będzie
rodzinny wypad na ślizgawkę. Spalisz
kalorie, a przy okazji czeka was świetna,
wspólna zabawa. W pracy czekają Cię
same zmiany. Nowy szef doceni Twoje
zdolności, a nagrodą będzie solidna
podwyżka. Uważaj tylko, aby nagły
przypływ gotówki nie zawrócił Ci
w głowie.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Wraz
z Nowym Rokiem odejdą stare kłopoty
i troski. Od teraz nie będziesz musiał
martwić się o swoją przyszłość. Postaraj
się wreszcie myśleć pozytywnie, gdyż
Twoi bliscy mogą mieć dość ciągłego
marudzenia. Pomyśl o wyjątkowych
wakacjach z ukochaną osobą. Jeżeli
zaczniesz oszczędzać już teraz, będziecie
sobie mogli pozwolić na naprawdę
na ekskluzywny wyjazd. Potrzeba tylko
trochę więcej pracy, a spełnią się Twoje
wszystkie marzenia.
RYBY (21.02. – 20.03.) – To będzie rok
pełen wrażeń i niespodzianek! Nowa
praca, ślub i… dziecko. Jest szansa, że
nawet niejedno. Twój partner będzie
zachwycony perspektywą posiadania
bliźniaków. Jego entuzjazm przejdzie też
w końcu na Ciebie. W tym roku
odświeżysz też stare znajomości.
Przekonasz się, że prawdziwa przyjaźń
przetrwała lata rozłąki.
BYK (20.04. – 20.05.) – Samotne byki
czeka wiele miłosnych chwil, ale też
i rozstań. W 2015 raczej nie spotkasz
swojej „wielkiej miłości”, ale całkowitą
samotnością też nie masz się co martwić.
Postanowisz zmienić pracę. Dojdą Ci
nowe obowiązki, ale z pewnością będzie
to dla Ciebie opłacalne finansowo.
Zacznij spędzać więcej czasu z rodziną,
gdyż ktoś z bliskich potrzebuje Twojej
pomocy, a boi się to wyznać.
RAK (22.06. – 22.07.) – Uważaj
na początek roku, gdyż aura sprzyja
kontuzjom. Ze złamaną nogą ciężko Ci
będzie być królem parkietu
w zbliżającym się karnawale. Samotne
raki mogą wreszcie liczyć na poważną
znajomość, a te w związkach czeka
niestety czas burz i rozstań. W 2015 czeka
Cię też zaskakujący zastrzyk gotówki.
Za wygrane pieniądze postanowisz
wybrać się w podróż życia.
LEW (23.07. – 22.08.) – Nowy rok
przyniesie Ci pasmo sukcesów.
Wykorzystaj dobry moment i spróbuj
w życiu czegoś nowego, a zarazem
czegoś, o czym od dawna marzyłeś.
Samotne lwy czeka niesamowita
przygoda miłosna. Przypadkowe
spotkanie po latach z dawnym
znajomym, szybko zaowocuje przyjaźnią,
a nawet wielką miłością. Być może
postanowicie nawet założyć rodzinę?
Lwy w związkach też nie powinny mieć
powodów do narzekań.
PANNA (23.08. -22.09) – Pora pomyśleć
o powiększeniu rodziny. Twoja sytuacja
w pracy jest na tyle stabilna, że możesz
pozwolić sobie na urlop macierzyński.
Samotne panny postanowią nie szukać
partnera na siłę, lecz zadbać o siebie.
Postawisz na całkowitą metamorfozę.
Nowy wygląd spodoba się wszystkim
znajomym, a nawet… wpadniesz w oko
swojemu szefowi. Nie mieszaj się jednak
w żadne romanse. Żonaci faceci nie są
dla Ciebie!
WAGA (23.09. – 22.10.) – Początek roku
sprzyja podróżom. W końcu zimową
chandrę najlepiej wyleczyć w ciepłych
krajach. Taki zastrzyk energii przyda się
na resztę roku. Czeka Cię wiele zmian
w życiu rodzinnym. W życiu zawodowym
nie czekają na Ciebie z kolei żadne
niespodzianki. Ciesz się tym co masz,
gdyż inni naprawdę mają Ci czego
zazdrościć.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Do końca
zimy postanowisz zaszyć się w swoich
czterech ścianach, żeby wraz
z nadejściem wiosny wprowadzić wiele
zmian w swoim życiu. Niestety, nie
wszystkie plany, uda się zrealizować.
W drugiej połowie roku możesz stracić
na zawsze kogoś bliskiego. Nie odkładaj
więc niczego na potem, lecz spróbujcie
spełnić swoje wszystkie wspólne
marzenia.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Wraz
z Nowym Rokiem pojawi się nowa
miłość. Czy zagości w Twym sercu
na dłużej? Jest na to spora szansa!
Pozwól jej się jednak rozwijać w swoim
tempie. W połowie roku odezwą się stare
kłopoty zdrowotne. Nie lekceważ ich, bo
zamiast leżeć na plaży, urlop możesz
spędzić w szpitalu. red
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Wielkie liczenie już zakończone
Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu
była pomysłodawcą oraz organizatorem
akcji „Dziesiątka buduje” na rzecz odbudowy sosnowieckiej Katedry. W czasie
trwania akcji łącznie zebrano: 10 tys. 116
zł i 10 gr.
Sosnowiecki zabytek stanął w płomieniach w nocy z 28 na 29 października. W trakcie pożaru całkowicie
spłonął dach budynku. Zniszczone zostały także cenne zabytki (m. in. malowidła ścienne Włodzimierza Tetmajera). Straty oszacowano na miliony złotych.
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Uczniowie oraz nauczyciele z sosnowieckiej podstawówki postanowili
pomóc w odbudowie Katedry, zbierając fundusze na ten cel. Pieniądze
były zbierane do specjalnych puszek
od 1 do 15 grudnia. Do akcji chętnie
przyłączyły się sosnowieckie szkoły
oraz lokalne media. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: biskup
Diecezji Sosnowieckiej, ksiądz biskup Grzegorz Kaszak oraz prezydent
miasta Sosnowca. Patronat Specjalny
objął natomiast Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

hARMONOgRAM AKCJI:

1 grudnia w samo południe odbyła się uroczysta inauguracja na Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej
w Sosnowcu. W czasie inauguracji przedstawiono wszystkim przybyłym cele akcji, opowiedziano o Katedrze, a także rozdano wszystkie potrzebne materiały do przeprowadzenia akcji w szkołach.
Do 15 grudnia trwała akcja zbierania funduszy do specjalnych puszek.
W dniach 16-17 grudnia w Szkole Podstawowej nr 10
organizatorzy akcji przyjęli koordynatorów poszczególnych
szkół z puszkami z zebranymi funduszami.
18 grudnia 2014 odbyło się... wielkie liczenie – czyli
uroczyste otwarcie przekazanych puszek oraz komisyjne

przeliczenie zebranych funduszy. W skład komisji liczącej
weszli przedstawiciele: organizatora, Wydziału Katechetycznego, Urzędu Miejskiego Sosnowca.
Wielki finał akcji oraz uroczyste przekazanie zebranych
funduszy odbyło się w czasie uroczystej „Wieczernicy Jasełkowej” w dniu 19 grudnia 2014 roku o godzinie 14.30!
W czasie finału pośród zaproszonych gości było można było spotkać między innymi: biskupa sosnowieckiego, proboszcza katedry, dyrektora Wydziału Katechetycznego,
przedstawicieli władz miasta.
Dodatkowo w ramach akcji we wszystkich szkołach
były prowadzone specjalne lekcje, aby pokazać uczniom,
czym są zabytki i uświadomić, dlaczego są one takie
ważne. red
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