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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?

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.

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? 

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

W ferie zimowe nudy nie będzie!
Sylwia Kosman

Nar ty, snow bo ard, san ki dla mi ło śni ków bia łe go
sza leń stwa na Gór ce Śro dul skiej, łyż wy na lo do -
wi skach i po zo sta łe za ję cia spor to we we wszyst -
kich obiek tach spor to wych pro po nu je Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji. Po dob nie, jak w ubie -
głym ro ku bę dą zor ga ni zo wa ne pół ko lo nie dla
uczniów. Wię cej in for ma cji wkrót ce bę dzie moż -
na zna leźć na stro nie: www.mo sir.so sno wiec.pl. 

Te go rocz ne fe rie, któ re ru sza ją 2 lu te go,
pod ha słem, „Eko -przy go da” za pla no wa ła Miej -
ska Bi blio te ka Pu blicz na. – We wszyst kich fi -
liach od bę dą się za ję cia pla stycz ne, li te rac kie
i spor to we, a w Bi blio te ce Głów nej „Zi mo we Ki -
no Fa mi lij ne”, w ra mach któ re go bę dą pre zen to -
wa ne baj ki ani mo wa ne – za po wia da Kin ga Ba ra -
now ska -Ja wo rek, spe cja li sta ds. pro mo cji i mar -
ke tin gu w MBP w So snow cu. Bi blio te ka rze
przy go to wu ją dla dzie ci i mło dzie ży atrak cyj ne
za ję cia, któ re bę dą wpi sy wać się w prze wod nie
ha sło te go rocz nych fe rii. Ma być eko lo gicz nie,
a więc i edu ka cyj nie. Bę dą re bu sy, ła mi głów ki,
krzy żów ki, gry plan szo we i sto li ko we. Zor ga ni -
zo wa ne tak że zo sta ną za ję cia z wy ko rzy sta niem
ta bli cy mul ti me dial nej oraz przy go to wa no pre -
zen ta cje mul ti me dial ne. Nie za brak nie tak że
wspól ne go czy ta nia ksią żek. 

Z ko lei Mło dzie żo wa Aka de mia Te atral na,
a do te go Aka de mia Wo kal na, ta niec to wa rzy ski,

jak i no wo cze sny z ele men ta mi ba le tu lub hip -ho -
pu oraz ła mi głów ki ma te ma tycz no -lo gicz ne to
nie któ re z atrak cji, ja kie przy go to wał Miej ski Klub
im. J. Kie pu ry przy ul. Bę dziń skiej 6. Wszyst kie

za ję cia są bez płat ne, nie trze ba się wcze śniej za pi -
sać, ale na le ży za brać ze so bą obu wie zmien ne.
Je dy nie pla no wa ne wy ciecz ki bę dą kosz to -
wać 10 zł. 

Na nu dę nie bę dą na rze kać tak że uczest ni cy za -
jęć w Miej skim Klu bie „Macz ki” przy ul. Kra -
kow skiej 26. – W cza sie fe rii za pra sza my dzie ci
i mło dzież każ de go dnia, w go dzi nach od 10.00
do 18.00. – Za pla no wa li śmy cie ka we za ję cia, gry,
za ba wy, wy ciecz ki i warsz ta ty wi kli niar skie – za -
po wia da Ma rze na Wa sik, in struk tor w Miej skim
Klu bie „Macz ki”. Wia do mo, że 3, 10, 11 lu te go
o godz. 11.00 od bę dzie się tur niej gier kom pu te ro -
wych z se rii He ad Shot, a 3 lu te go tur niej bi lar da
dla uczniów szkół pod sta wo wych. Dzień póź niej
za pla no wa no spa cer zi mo wy. Z ko lei 7 lu te go
o godz. 19.00 od bę dzie się kon cert gru py Kruk. 

Cie ka we za ję cia za pla no wa no tak że w MDK
„Ka zi mierz” przy ul. Głów nej 19, któ re bę dą się
od by wać przez ca łe fe rie w go dzi nach do po łu -
dnio wych. – Za pla no wa li śmy za ję cia pla stycz -
ne, warsz ta ty fo to gra ficz ne, gra fi kę warsz ta to -
wą oraz pro jek cje fil mo we – za po wia da
Agniesz ka Fa ra cik, in struk tor w MDK „Ka zi -
mierz”. 

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski za pra sza dzie ci
i mło dzież do ko rzy sta nia z przy go to wa nych atrak -
cji. Har mo no gra my im prez zo sta ną umiesz czo ne
się na stro nach in ter ne to wych po szcze gól nych in -
sty tu cji. Za ję cia dla dzie ci i opie kę nad ucznia mi,
jak co ro ku, or ga ni zu ją tak że szko ły. Kom plek so -
we in for ma cje na te mat ak cji „Zi ma” bę dzie moż -
na zna leźć na stro nie Urzę du Miej skie go:
www.so sno wiec.pl.

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.

arc. Mosir w sosnowcu
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Świetna zabawa na świeżym powietrzu? Na Górce Środulskiej wrażeń nie zabraknie.  
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Syl wia Ko sman

– Nie bę dę ukry wał, że dla mnie
i mo je go pierw sze go za stęp cy to
bar dzo waż na in we sty cja dro go -
wa. To ron do w du żym stop niu
po pra wi bez pie czeń stwo na tym
skrzy żo wa niu. Dzię ku ję wszyst -
kim, któ rzy przy czy ni li się
do pod pi sa nia tej umo wy oraz
po przed nim wła dzom So snow -
ca – stwier dził Ar ka diusz Chę -
ciń ski. 

Tyl ko w tym ro ku na tym
skrzy żo wa niu od no to wa no 15
ko li zji i dwa wy pad ki, a rok te -
mu aż 29 ko li zji. W okre sie
dwóch lat, od po cząt ku 2012
do koń ca 2013, przy ul. Pił sud -
skie go do szło w su mie do 324
zda rzeń, w tym na sa mym skrzy -
żo wa niu by ło ich 40.

– Po li cyj ne sta ty sty ki są bez -
względ ne co do wy pad ko wo ści
w tym miej scu. Hi sto ria tej in -
we sty cji się ga już po nad 10 lat.
Przy po mnę, że pierw sza do ku -

men ta cja w tej spra wie zo sta ła
za mó wio na przez mia sto już
po nad 10 lat te mu – pod kre ślił
Ma te usz Ry ka ła. – Nie ma istot -
niej szej in we sty cji z punk tu wi -
dze nia tej czę ści mia sta. Po -
ziom bez pie czeń stwa ra dy kal -
nie wzro śnie i w tym ob sza rze
bę dzie my mieć roz wią za ną
kwe stię bez piecz ne go ru chu
dro go we go. Przy oka zji tej in -
we sty cji bę dzie wy ty czo na tak -
że ścież ka ro we ro wa, któ ra bę -
dzie ele men tem ca łe go sys te -
mu – do dał.  

– Dla nas to ko lej na in we -
sty cja i je ste śmy bar dzo dum -
ni, że bę dzie my ją mo gli re ali -
zo wać. To jed na z więk szych
in we sty cji, ja ką zaj mu je my się
na te re nie Za głę bia – stwier dził
Ja ro sław Schmit ke. – W pierw -
szym eta pie zo sta nie za twier -
dzo ny pro jekt or ga ni za cji ru -
chu, a na stęp nie przy stą pi my
do bu do wa nia sie ci pod ziem -
nych, to jest ka na li za cji, prac

te le tech nicz nych i prze bu do wy
to ro wi ska, je śli po zwo lą na to
wa run ki at mos fe rycz ne. Je den
pas ru chu bę dzie czyn ny przez
ca ły okres prac i bę dzie my sta -
ra li się, by nie by ło zbyt uciąż -
li wych utrud nień w ru -
chu – za po wie dział Ja ro sław
Szmit ke. 

Bu do wa ron da ru szyła
już 18 grud nia, a za koń cze nie
in we sty cji prze wi dzia no na 19
paź dzier ni ka przy szłe go ro ku.
In we sty cja obej mu je m.in. bu -
do wę za tok au to bu so wych,
osob nych pra wo skrę tów na
wszyst kich uli cach (bez ko -
niecz no ści prze jeż dża nia przez
ron do), mo der ni za cję par kin gu
przy Przed szko lu Miej skim
nr 47, zmia nę wy lo tu po łą cze -
nia uli cy Kie ro ciń skiej, prze -
jaz dy tram wa jo we w tech no lo -
gii „pły wa ją cej szy ny” oraz za -
bu do wa nie to ro wi ska w spo sób
umoż li wia ją cy prze jazd po jaz -
dom uprzy wi le jo wa nym.

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.

Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go roz strzy gnął kon -
kurs pt. „Gmi na przy ja zna ro dzi nie”. Trzy gmi ny
z wo je wódz twa ślą skie go re ali zu ją ce naj bar dziej
war to ścio we ini cja ty wy wspie ra ją ce ro dzi ny otrzy -
ma ły Na gro dy Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go
oraz pra wo po słu gi wa nia się ty tu łem „Gmi ny przy -
ja znej ro dzi nie”. 

Przy oce nie pro jek tów pod uwa gę bra no m.in.
wie lo wy mia ro wość pro wa dzo nych dzia łań, ich sku -
tecz ność oraz zgod ność z po trze ba mi spo łecz no ści
lo kal nej.

Pierw sze miej sce w kon kur sie za jął So sno wiec,
re ali zu ją cy ini cja ty wę „So sno wiec dla Ro dzi ny”.

Dru gą na gro dę otrzy ma ły Ła zy re ali zu ją ce sze reg
przed się wzięć, ta kich jak „Pro gram wspar cia Ro dzi -
na 3+”, porozumienie w ra mach part ner stwa lo kal ne -
go z fir mą „Vir tu”, punkt kon sul ta cyj ny w OPS Ła -
zy, projekt „Ak tyw ny Przed szko lak” oraz „Ak tyw -
na ma ma – ak tyw ne ma cie rzyń stwo”, świetlica
śro do wi sko wa „Sto krot ka”, utwo rze nie 3 wio sek in -
ter ne to wych, „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro -
we mu skie ro wa ne na rzecz miesz kań ców i jed no stek
or ga ni za cyj nych Gmi ny Ła zy”.

Gmi na Biel sko -Bia ła za ję ła trze cie miej sce
za „Kom plek so wy sys tem wspar cia ro dzin i pro -
mo cji ro dzi ciel stwa po przez re ali za cję Pro gra mu
Ro dzi na Plus.

Wnio ski w ra mach kon kur su zło ży ły rów nież
gmi ny: Świę to chło wi ce, Ka to wi ce, Cze cho wi ce -
-Dzie dzi ce, Gli wi ce, Za brze, Ja worz no, Dą bro wa
Gór ni cza, Ko no pi ska, Ła zi ska Gór ne, Bę dzin, Czę -
sto cho wa i Ryb nik. red

Gmina przyjazna rodzinie 

Pierwsze miejsce
dla Sosnowca

Po nad 170 skle pów sie ci Bie dron ka w na szym re gio nie bę dzie ob słu gi wa -
ło no we cen trum dys try bu cyj ne sie ci Bie dron ka (na zdję ciu), któ re zo sta ło
uro czy ście otwar te 22 grud nia. No wy obiekt w So snow cu za pew nił utwo -
rze nie po nad 530 no wych miejsc pra cy. W sa mym cen trum za trud nie nie
znaj dzie po nad 280 osób, na to miast w fir mach współ pracujących, 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

Sieć Biedronka otworzyła kolejne centrum dystrybucyjne        

530 miejsc pracy 
Zna my już wy ko naw cę prze bu do wy
skrzy żo wa nia ulic Woj ska Pol skie go
i Ko pal nia nej. Po me ry to rycz nej oce nie
naj lep szą ofer tę zło ży ła so sno wiec ka fir -
ma P. P. U. H. „LI BUD”, któ ra stoi
na cze le kon sor cjum firm.

Osta tecz na ce na, za któ rą zo sta nie zre -
ali zo wa na in we sty cja, opie wa na kwo -
tę 2.171.735,42 zł i jest niż sza od za kła -
da nej przez mia sto o pra wie 1,5 mln
zł. – Po otwar ciu ofert pod kre śla li śmy, że
te raz spraw dzi my je pod wzglę dem me -
ry to rycz nym. Oka za ło się, że ofer ta fir -

my Dro go pol, któ ra by ła naj ko rzyst niej -
sza ce no wo, za wie ra błę dy. Po ko niecz -
nych po praw kach naj lep szą ofer tę zło ży -
ła fir ma „LI BUD” – tłu ma czy Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Prze bu do wa skrzy żo wa nia bę dzie po -
le ga ła na prze su nię ciu wy lo tu uli cy Ko -
pal nia nej (na zdję ciu) nie co w kie run ku
cen trum Niw ki, do bu do wie le wo skrę tów
z ul. Woj ska Pol skie go w ul. Ko pal nia ną
oraz z ul. Woj ska Pol skie go w ul. Wat ta,
a tak że na wy bu do wa niu par kin gu i za in -
sta lo wa niu no we go oświe tle nia. red

Libud przebuduje Wojska Polskiego
i Kopalnianą

sylwia Kosman

Jarosław Szmitke, Arkadiusz Chęciński i Mateusz Rykała podpisali umowę budowy ronda. 
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Wiesław Ciuruś, dyrektor operacyjny Polska, prezydent Arkadiusz
Chęciński, Ewa Micińska, dyrektor operacyjny Sosnowiec i Mirosław
Pielot, dyrektor Centrum Dystrybucyjnego Sosnowiec przecięli wstęgę. 
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Syl wia Ko sman

Nad zwy czaj na se sja Ra dy Miej skiej od -
by ła się 15 grud nia, a trzy dni póź niej
mia ła miej sce ostat nia se sja ubiegłego
roku. Pod czas ob rad 3. se sji wy zna czo no
do dat ko wych przed sta wi cie li gmi ny
w Zgro ma dze niu KZK GOP oraz wy bra -
no przed sta wi cie la w Zgro ma dze niu Gór -
no ślą skie go Związ ku Me tro po li tal ne go.
Pod czas gło so wa nia rad ni za de cy do wa li,
że do dat ko wy mi przed sta wi cie la mi gmi -
ny w KZK GOP bę dą rad ni Woj ciech
Ku la wiak z klu bu PO, któ ry zło żył ślu bo -
wa nie i w Ra dzie Miej skiej za jął miej sce
wy bra ne go na urząd pre zy den ta Ar ka diu -
sza Chę ciń skie go oraz Adam Wol ski z ra -
mie nia „Nie za leż nych”. Na to miast do dat -
ko wym przed sta wi cie lem gmi ny w Zgro -
ma dze niu Gór no ślą skie go Związ ku
Me tro po li tal ne go bę dzie Wie sław Su wal -
ski, rad ny klu bu PO. 

Rad ni pod ję li tak że uchwa łę o prze -
ka za niu 300 tys. zł na rzecz od bu do wy
so sno wiec kiej Ka te dry. 

Z ko lei pod czas ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej nie za bra kło wy mia ny zdań,
do ty czą cych or ga ni za cji syl we stra
przed Urzę dem Miej skim. By ła to
zresz tą je dy na dys ku sja pod czas ob rad.
Głos w tej spra wie za brał Woj ciech Ni -
twin ko, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej, py ta jąc, dla cze go za pa dła de -
cy zja o or ga ni za cji im pre zy syl we stro -
wej bez kon sul ta cji z rad ny mi i miesz -
kań ca mi ści słe go cen trum i to za le d wie
kil ka na ście dni przed koń cem ro ku.
Z ko lei ja ko in ne miej sce or ga ni za cji
syl we stra, rad ny klu bu SLD, To masz
Nie dzie la, pro po no wał Park Sie lec ki,
pod kre śla jąc, że w przy szło ści w tej
spra wie po win ny być prze pro wa dzo ne
kon sul ta cje spo łecz ne. – Czas fak tycz -
nie nas na glił i de cy zję na le ża ło pod jąć

bar dzo szyb ko. Nie bar dzo ro zu miem
też pro blem, po nie waż wszyst kie atrak -
cje, któ re za pla no wa li śmy na Gór ce
Śro dul skiej, je śli tyl ko bę dzie po go da,
to zo sta ną zre ali zo wa ne – za po wie dział
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. – Prze ana li zo wa li śmy pro gno -
zy po go dy i oka za ło się, że mo że spaść
deszcz i tem pe ra tu ry za po wia da ją się
do dat nie. Bio rąc pod uwa gę fakt, że
ostat nio miesz kań cy na sze go mia sta
pod czas im pre zy syl we stro wej bro dzi li
w bło cie, wzię li śmy to pod uwa gę i do -
szli śmy do wnio sku, że so sno wi cza nie
po win ni spę dzić ten dzień w do god nych
dla sie bie wa run kach. Po sta no wi li śmy
roz sze rzyć za pla no wa ną wcze śniej for -
mu łę o im pre zę przed Urzę dem Miej -
skim i za pro sić go ści, by syl we ster miał
cha rak ter za ba wy syl we stro wej, stąd
ma my wy ko naw ców z So snow ca, Za -
głę bia i gwiaz dę wie czo ru – wy ja śniał

pre zy dent. – Z te go wzglę du, że do syl -
we stra zo sta ło już nie wie le cza su, wy -
bór osób, któ re mogliśmy za pro sić
do na sze go mia sta, był bar dzo ogra ni -
czo ny. Syl we ster to za ba wa ta necz na,
więc po pro si li śmy dzien ni ka rzy Ra dia
Eska, by po mo gli nam wy brać wy ko -
naw ców, któ rzy za pew nią do brą za ba -
wę na wła ści wym po zio mie. Ty le i aż
ty le. Ze swo jej stro ny chciał bym do dać,
że tak że ode bra łem kil ka dzie siąt te le -
fo nów i gło sów, że wresz cie bę dzie syl -
we ster w So snow cu. Zda ję so bie spra -
wę, że część miesz kań ców nie bę dzie
za do wo lo na, ale nie da się do go dzić
wszyst kim. My ślę, że ha łas o pół no cy
w syl we stra jest jed nak rze czą nor mal -
ną. Park Sie lec ki jest miej scem, gdzie
o pierw szej w no cy o wie le trud niej za -
pew nić bez pie czeń stwo. Oczy wi ście,
chciał bym, by w przy szło ści syl we ster
stał się bar dziej zna czą cy, ale w tym ro -

ku o ta kim wy mia rze im pre zy de cy do -
wał czas i za bez pie czo ne środ ki na ten
cel. W dwu stu ty sięcz nym mie ście im -
pre za ple ne ro wa po win na się od by wać
przy naj mniej raz w ro ku w cen trum So -
snow ca – do dał.

Li sty z in for ma cja mi o pla no wa nym
syl we strze i prze pro si na mi za ewen tu al -
ne unie do god nie nia do tar ły do miesz -
kań ców ści słe go cen trum. Za bez pie czo -
ne zo sta ły tak że bez płat ne au to bu sy,
któ re po za koń czo nej im pre zie od wo zi -
ły miesz kań ców do po szcze gól nych
dziel nic. Miesz kań com al. Zwy cię stwa,
po sia da ją cym sa mo chód, za pew nio no
bez płat ny par king strze żo ny na okres
syl we stra i no we go ro ku. 

Po se sji, już tra dy cyj ne Świa teł ko Po -
ko ju prze ka za li har ce rze so sno wiec kie -
go Huf ca ZHP wła dzom mia sta, rad -
nym i za pro szo nym go ściom. Od by ło
się tak że uro czy ste spo tka nie opłat ko we.

Sylwester na stałe w centrum miasta? 

M
ariusz Binkiew

icz

Światełko Pokoju przekazali harcerze sosnowieckiego Hufca ZHP. 
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Tak Sosnowiczanie powitali Nowy Rok 2015!

Han na Mich ta

So sno wi cza nie po że gna li sta ry i po wi ta li no wy
rok na ba lach, „do mów kach” i im pre zach ple ne -
ro wych. Te ostat nie od by ły się na Gór ce Śro dul -
skiej i na pla cu przed Urzę dem Mia sta. Po go da
do pi sa ła. Mi nu so we tem pe ra tu ry spo wo do wa ły, że
moż na by ło zre ali zo wać prze wi dzia ne na Gór ce
Śro dul skiej atrak cje. A dwa stop nie po ni żej ze ra,
nie od stra szy ły, a wręcz prze ciw nie, prze cią gnę ły
tych, któ rzy chcie li po wi tać no wy rok pod chmur -
ką. Plac przed urzę dem za peł niał się z go dzi ny
na go dzi nę. Przy szli mło dzi i tro chę star si, ro dzi -
ny z dzieć mi, a każ dy mógł zna leźć coś dla sie -
bie. – Był pe łen prze gląd ar ty stów. – przy zna je
An na Mar sza łek z So snow ca. – Jed ni po ry wa li pu -

blicz ność ta necz ną mu zy ką, któ ra wpa da ła w ucho
i no gi sa me rwa ły się do tań ca. Z ko lei in ni moc -
ny mi tek sta mi mie li coś do po wie dze nia młod sze -
mu po ko le niu. Ja, w każ dym bądź ra zie, ba wi łam
się świet nie – do da je. So sno wi cza nie, któ rzy przy -
ję li za pro sze nie pre zy den ta i przy szli przed urząd,
chcie li spę dzić syl we stra nie w do mu, ale wspól -
nie z in ny mi ludź mi. Moż na by ło w ple ne rze na -
pić się szam pa na i zjeść coś cie płe go. 

Na wy so ko ści za da nia sta nę li wła ści cie le ka wia -
re nek znaj du ją cych się przy ul. Zwy cię stwa, w któ -
rych sym pa ty cy ka wy, her ba ty czy cze ko la dy
na go rą co mo gli ogrzać się w mi łej at mos fe rze. Te
by ły otwar te przez ca ły czas trwa nia im pre zy.
W jed nej z nich w to wa rzy stwie ka wy i her ba ty,
z róż nych stron świa ta moż na by ło po słu chać frag -

men tów „Pa na Ta de usza” re cy to wa nych przez wła -
ści cie la. W dru giej moż na by ło na pić się pysz nej
cze ko la dy na go rą co i ka wy przy rzą dzo nej przez
praw dzi we go ba ri stę. 

Do peł nie niem im pre zy by ły ży cze nia zło żo ne
miesz kań com przez pre zy den ta mia sta, Ar ka diu sza
Chę ciń skie go, po zdro wie nia i po dzię ko wa nia
za wy ro zu mia łość dla miesz kań ców po bli skich do -
mów oraz ba jecz ny po kaz fa jer wer ków. Ten syl we -
ster, w tym miej scu, to dla so sno wi czan zu peł na no -
wość. Moż na oczy wi ście dys ku to wać o je go lo ka -
li za cji. Za wsze dla ko goś oka że się ona
nie wy god na. Ale za wsze od cze goś trze ba za cząć.
War to spró bo wać dać szan sę tej im pre zie w sa mym
cen trum mia sta, przez co mo że na sta łe wpi sać się
w miej ską prze strzeń i ka len darz So snow ca.

Za ba wa ple ne ro wa prze bie gła spo koj nie, co
ozna cza, że wbrew wcze śniej szym oba wom nie do -
szło do żad nych ak tów wan da li zmu. Jed na bój ka
w za ląż ku zo sta ła opa no wa na przez służ bę ochro ny,
któ ra za bez pie cza ła syl we stra, tyl ko trzy oso by,
spo śród pra wie dwóch ty się cy, od wie zio no do izby
wy trzeź wień. Wszyst ko to ozna cza, że So sno wi cza -
nie po tra fią się świet nie ba wić.

Pre zy dent już za po wie dział, że te go rocz ny syl -
we ster od bę dzie się w tym sa mym miej scu. 

Wszyst kie go, co naj lep sze
w No wym 2015 Ro ku wszyst kim
Pań stwu, ży czy re dak cja.

Prawie dwa tysiące mieszkańców wspólnie bawiło się w centrum miasta. 

Prezydent Arkadiusz Chęciński (z prawej) złożył wszystkim życzenia. DJ Marcin Wiśniowski.

zd
ję

ci
a:

 M
ac

ie
j Ł

yd
ek

 U
M

 s
os

no
w

ie
c

Gwiazdami wieczoru byli Tony T, Bas Tajpan & Bob One, Kamil Kubas,
a imprezę prowadził Michał Wasik. 
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Pre zy dent So snow ca pod jął de cy zję o po wo -
ła niu do rad cy ds. edu ka cji. Czym do kład nie
bę dzie się Pa ni zaj mo wa ła?
Ża den z po wo ła nych pre zy den tów nie
zaj mu je się sfe rą edu ka cji. To bar dzo
roz le gły ob szar, du żo no wych za dań
przede mną. Żar tu jąc, ca ła so sno wiec ka
edu ka cja bę dzie na mo jej gło wie. Wraz
z pra cow ni ka mi Wy dzia łu Edu ka cji bę -
dzie my się zaj mo wać wszyst ki mi spra -
wa mi zwią za ny mi z edu ka cją w mie -
ście. Two rząc kon cep cję pra cy na to sta -
no wi sko, bę dę roz ma wia ła ze
wszyst ki mi śro do wi ska mi: dy rek to ra mi,
związ ka mi za wo do wy mi, rad ny mi. Ja -
ko wie lo let ni pra cow nik szko ły zda nia
na uczy cie li, ro dzi ców i uczniów znam.
Po wy słu cha niu opi nii wszyst kich śro -
do wisk, bę dzie moż na oce nić, co jest
naj waż niej sze, co zmie nić, uspraw nić
i po pra wić w pierw szej ko lej no ści, a ja -
kie dzia ła nia pod jąć w dłuż szej per -
spek ty wie cza so wej. Kon sul ta cje i roz -
mo wy mo gą przy nieść wy pra co wa nie
do brych roz wią zań dla so sno wiec kiej
oświa ty. Zo sta łam przy ję ta bar dzo
życz li wie na tym sta no wi sku, stąd mo -
ja na dzie ja, że ma jąc po par cie tak sze -
ro kiej rze szy lu dzi, pra cu ją cych w edu -
ka cji i dla edu ka cji, wspól nie bę dzie my
mo gli efek tyw nie pra co wać. Kon sul to -
wa łam się już tak że z na czel ni ka mi wy -
dzia łów edu ka cji dwóch gmin, któ re
wy pra co wa ły spraw nie dzia ła ją cy sys -
tem. My ślę, że uda się sko rzy stać z do -
brych i spraw dzo nych prak tyk oraz
wpro wa dzić pew ne roz wią za nia w na -
szym mie ście. Roz ma wia li śmy też
wstęp nie o pod ję ciu pró by zbu do wa nia
ze spo łu pra cow ni ków wy dzia łów edu -
ka cji, wspie ra ją cych się i wy mie nia ją -
cych do świad cze nia mi. Efek tyw ną
współ pra cę za kła dam tak że z Okrę go -
wą Ko mi sją Eg za mi na cyj ną i Ku ra to -

rium Oświa ty. Ce lem ta kiej współ pra cy
ma być stwo rze nie spraw nie dzia ła ją ce -
go sys te mu na rzecz so sno wiec kich
uczniów. 

Cze go się za tem moż na spo dzie wać i ja kie
zmia ny są pla no wa ne w so sno wiec kiej
oświa cie?
Nie chcia ła bym uprze dzać kro ków i po -
czy nań pa na pre zy den ta, trwa ją roz mo -
wy i dys ku sje na ten te mat. Zmian na le -
ży się jed nak spo dzie wać. Na ra zie roz -
po zna je my stan fak tycz ny i po dą ża my
ryt mem ka len da rza szkol ne go, re ali zu -
jąc za da nia zwią za ne z co dzien ną pra cą
wy dzia łu. 

Czy prze wi dy wa ne są zmia ny w sie ci pla có -
wek szkół?
Obec nie nie ma ta kich pla nów i żad ne
de cy zje w tym te ma cie nie za pa dły. 

Zmia ny w sys te mie oświa ty i pod ję te de cy -
zje, do ty czą ce cho ciaż by utwo rze nia
dwóch cen trów kształ ce nia za wo do we go
i usta wicz ne go, przy nio sły sze reg kon tro -
wer sji. Czy to by ły do bre zmia ny?
My ślę, że na to py ta nie naj le piej od po -
wie dzą na uczy cie le, dy rek to rzy, ucznio -
wie i ro dzi ce oraz związ ki za wo do we
zre struk tu ry zo wa nych szkół. Obec nie
za po zna ję się z pra cą dwóch cen trów
oraz po zna ję za sa dy ich funk cjo no wa -

nia. Zbie ram in for ma cje z róż nych śro -
do wisk i wte dy bę dę mo gła kon kret nie
oce nić, jak de cy zja jest od bie ra na, ja kie
przy nio sła zy ski i stra ty. Nie chcę wy da -
wać po chop nych ocen, mo gły by być
krzyw dzą ce.

Przez kil ka lat kie ro wa ła Pa ni Gim na zjum
nr 16 im. M. Ko nop nic kiej w So snow cu. Czy
ła two by ło pod jąć de cy zję o zmia nie pra cy?
To bar dzo trud na de cy zja, bo ca łe mo je
ży cie za wo do we jest zwią za ne ze szko łą.
Prze by łam wła ści wie wzor co wą dro gę,
bo by łam na uczy cie lem, wi ce dy rek to -
rem, a po tem dy rek to rem. Mo ja pra ca,
w któ rej przede wszyst kim sta ra łam się

po zy tyw nie mo ty wo wać na uczy cie li,
uczniów i ro dzi ców, zo sta ła za uwa żo -
na w mie ście, co jest dla mnie ogrom -
nym wy róż nie niem. Mam na dzie ję, że
od naj dę się w no wym miej scu, a bio rąc
pod uwa gę fakt, że ko cham swój za wód
i szko łę, li czę na to, że uda mi się wspól -
nie z ludź mi, któ rym so sno wiec ka edu -
ka cja jest bli ska ser cu, du żo zro bić
w mie ście. Ser ce jed nak fak tycz nie zo -
sta wi łam w szko le. 

Z ja ki mi pro ble ma mi naj czę ściej bo ry ka się
dy rek tor szko ły?
Je śli już dy rek tor po tra fił so bie od po -
wied nio zor ga ni zo wać i uło żyć pra cę
we wnątrz pla ców ki i wy pra co wać efek -
tyw ne za sa dy współ pra cy z gro nem pe -
da go gicz nym, pra cow ni ka mi ob słu gi
i ad mi ni stra cji, ro dzi ca mi i ucznia mi, to
po zo sta je jesz cze ra cjo nal ne, do sto so wa -
ne do po trzeb pla ców ki go spo da ro wa nie
skrom ny mi środ ka mi fi nan so wy mi.
Trze ba do brze pla no wać i mieć re zer wę
na czar ną go dzi nę. Przede wszyst kim
trze ba mieć jed nak na uwa dze po trze by
uczniów, spro stać wy ma ga niom, ja kie
mło dzież sta wia szko le. 

Największy problem nauczyciela?
My ślę, że dla na uczy cie la naj waż niej sze
jest za pew nie nie so bie i swo jej ro dzi nie
sta bi li za cji fi nan so wej. Mieć pew ną pra -
cę w szko le na naj bliż szych kil ka lat.
Nie bra ku je na uczy cie li w So snow cu,
któ rzy od daw na bo ry ka ją się z bra kiem
peł nych eta tów, co ozna cza dla nich pra -
cę w kil ku szko łach lub pra cę w nie peł -
nym wy mia rze. Zmi ni ma li zo wa nie te go
pro ble mu by ło by du żym suk ce sem.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

zamierzam stworzyć sprawnie działający system na rzecz sosnowieckich uczniów, zapowiada Iwona Szumilas-Kasińska 

Najpierw analiza, potem plan
Roz mo wa z IWo Ną SzU MI LAS -KA SIń SKą, do rad cą pre zy den ta ds. edu ka cji 

ROZMOWA KURIERA

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:

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

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 (architektoniczno-
budowlane) – 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

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

Młodzieżowi radni VIII kadencji
CIM zaprasza na opowieść o Skandynawii
Bajeczny świat dostępny dla każdego  

Za pra sza my na ko lej ne spo tka nie
w ra mach cy klu „Świat na Pa tel ni”.
Na szą po dróż roz pocz nie my 10 sty -
czeń o go dzi nie 11.00 w Cen trum In -
for ma cji Miej skiej (ul. War szaw -
ska 3/20). Tym ra zem wy bie rze my się
do kra iny, któ ra więk szo ści z nas ko -
ja rzy się je dy nie z wy so ki mi cena mi

i fior da mi, ale to tyl ko na miast ka ca -
ło ści. Skan dy na wia to cie ka wi, po -
god ni i bar dzo po moc ni lu dzie. Rze -
ki, wo do spa dy, gó ry, mo rze, ni zi ny,
je zio ra. To za sy pia nie z za ją ca mi czy
sar na mi, ho tel mi lio na gwiazd i po -
bud ki o wscho dzie słońca. To szum
mo rza, cie pły pia sek i mnó stwo ka mie -

ni. To mu szel ki zbie ra ne po obie dzie
ugo to wa nym na ku chen ce tu ry stycz nej
i le ni stwo pośrod ku ni cze go. Skan dy -
na wia to pięk ny ka wa łek świa ta, któ ry
jest do stęp ny dla każ de go, a my po ka -
że my, jak go pod bić. O Skan dy na wii
opo wia dać bę dzie Ka ta rzy na Kor da -
szew ska. red

Ka ta rzy na
Kor da szew

 ska

sylwia Kosman



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

Od 1 stycz nia 1999 r. w Pol sce funk cjo nu ją dwa sys te my
eme ry tal ne:
• sta ry sys tem – dla osób uro dzo nych przed 1 stycz -
nia 1949 r.
•  no wy  sys tem  –  dla  osób  uro dzo nych  po 31  grud -
nia 1948 r.
Oso by uro dzo ne po 31 grud nia 1948 r. a przed 1 stycz -
nia 1969 r. mo gły po zo stać w sta rym sys te mie eme ry tal -
nym al bo przy stą pić do no we go sys te mu i wy brać OFE.
Po wszech ny wiek eme ry tal ny wy no si:
• dla ko biet uro dzo nych do 31 grud nia 1952 r. – 60 lat,
• dla męż czyzn uro dzo nych do 31 grud nia 1947 r. – 65
lat.
Od 1 stycz nia 2013 r. za po cząt ko wa no pod wyż sza nie oraz
zrów ny wa nie po wszech ne go wie ku eme ry tal ne go:
• dla ko biet uro dzo nych od 1 stycz nia 1953 r.,
• dla męż czyzn uro dzo nych od 1 stycz nia 1948 r.
o 1 mie siąc co kwar tał, aż do osią gnię cia wie ku eme ry tal -
ne go wy no szą ce go 67 lat – co na stą pi w przy pad ku męż -
czyzn w 2020 r., a w przy pad ku ko biet – w 2040 r. 
W sta rym sys te mie pra wo do eme ry tu ry przy słu gu je ko -
bie tom, któ re osią gnę ły po wszech ny wiek eme ry tal ny
i po sia da ją co naj mniej 20-let ni okres skład ko wy (np.
okres za trud nie nia, pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar -
czej) i nie skład ko wy (np. okres po bie ra nia za sił ku cho ro -
bo we go) oraz męż czy znom, któ rzy osią gnę li po wszech ny
wiek eme ry tal ny i po sia da ją co naj mniej 25-let ni okres
skład ko wy i nie skład ko wy. Eme ry tu rę wy pła ca ZUS ze
skła dek zgro ma dzo nych w I fi la rze (FUS).

Eme ry tu ra  ob li czo na  we dług  sta re go  sys te mu  wy no -
si: 24% kwo ty ba zo wej + 1,3% pod sta wy wy mia ru za każ -
dy rok okre sów skład ko wych + 0,7% pod sta wy wy mia ru
za każ dy rok okre sów nie skład ko wych. 
Pod sta wę wy mia ru świad cze nia sta no wi prze cięt ne wy -
na gro dze nie w okre sie ko lej nych 10 lat ka len da rzo wych,
wy bra nych przez za in te re so wa ne go z ostat nich 20 lat ka -
len da rzo wych al bo 20 lat ka len da rzo wych, wy bra nych
z ca łe go okre su ubez pie cze nia.
Kwo ta ba zo wa  to 100% prze cięt ne go wy na gro dze nia
z po przed nie go ro ku ka len da rzo we go po mniej szo ne go
o po trą co ne od ubez pie czo nych skład ki na ubez pie cze -
nia spo łecz ne.
Eme ry tu ra ob li czo na we dług sta re go sys te mu nie mo że
być wyż sza niż 100% pod sta wy jej wy mia ru. 

No wy sys tem eme ry tal ny skła da się z trzech fi la rów. 
Pierw szy fi lar jest za rzą dza ny przez ZUS.
Dru gi fi lar sta no wią otwar te fun du sze eme ry tal ne (OFE)
za rzą dza ne przez pry wat ne in sty tu cje – po wszech ne to -
wa rzy stwa eme ry tal ne (PTE). W dru gim fi la rze skład ka
jest in we sto wa na, np. na gieł dzie. 
Trze ci fi lar, po dob nie jak dru gi fi lar, jest za rzą dza ny przez
pry wat ne in sty tu cje. Przy na leż ność do nie go ma cha rak -
ter cał ko wi cie do bro wol ny. Po le ga na opła ca niu do dat ko -
wej skład ki (np. w ra mach pra cow ni czych pro gra mów
eme ry tal nych (PPE) al bo otwar ciu in dy wi du al ne go kon ta
eme ry tal ne go (IKE) lub in dy wi du al ne go kon ta za bez pie -
cze nia in dy wi du al ne go (IK ZE). 
Pra wo do eme ry tu ry we dług no wych za sad przy słu gu je
po speł nie niu je dy ne go wa run ku, ja kim jest osią gnię cie
po wszech ne go wie ku eme ry tal ne go.
Wy so kość no wej eme ry tu ry przy słu gu ją cej z FUS to rów -
no war tość kwo ty zgro ma dzo nych po 31 grud nia 1998 r.
i zwa lo ry zo wa nych skła dek na ubez pie cze nie eme ry tal -
ne oraz kwo ty zwa lo ry zo wa ne go ka pi ta łu po cząt ko we go,
po dzie lo na przez wy ra żo ne w mie sią cach śred nie dal sze
trwa nie ży cia dla osób w wie ku rów nym wie ko wi przej -
ścia na eme ry tu rę oso by wnio sku ją cej o jej przy zna nie. 
Nie ma ogra ni cze nia wy so ko ści eme ry tu ry.
Ka pi tał po cząt ko wy to roz li cze nie okre su opła ca nia skła -
dek do dnia wej ścia w ży cie usta wy, tj. do 1 stycz nia 1999
r., czy li hi po te tycz na eme ry tu ra, ja ką otrzy mał by za in te re -
so wa ny 1 stycz nia 1999 r. 
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ZUS RADZI

Dwa systemy emerytalne
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Co ze zwrotem towarów?

Adrianna Peć, rzecznik praw konsumenta

Mi mo sta le ro sną cej świa do mo ści kon su menc kiej na dal
bar dzo wie le osób nie ma wie dzy na te mat przy słu gu ją cych
im praw  zwią za nych  z za ku pa mi. Dość po wszech nym
wśród kon su men tów jest prze ko na nie, że za ku pio ny to war
moż na bez po da nia przy czy ny zwró cić wokre ślo nym ter mi -
nie i że jest z tym zwią za ny obo wią zek przy ję cia przez
sprze daw cę nie chcia ne go to wa ru. 

Po „go rącz ce za ku pów” war to pa mię tać o naj waż niej -
szych za sa dach do ty czą cych pra wa zwro tu lub wy mia ny
to wa ru.

Na py ta nie, czy ist nie je pra wo zwro tu to wa ru, trze ba od -
po wie dzieć, że za sa dą jest brak moż li wo ści zwro tu to wa ru.
Wobo wią zu ją cym wpra wie pol skim nie ist nie je bez wa run -
ko we pra wo kon su men ta do zwro tu peł no war to ścio we go
to wa ru tyl ko dla te go, że nam nie od po wia da al bo się roz -
my śli li śmy. 

Prze wi dzia no jed nak od tej za sa dy wy jąt ki uza sad nio ne
szcze gól nym cha rak te rem umów, w któ rych od stą pie nie
od umo wy jest moż li we. Zna cze nie ma to, w ja kich oko licz -
no ściach, gdzie i w ja ki spo sób do cho dzi do za war cia umo -
wy. Ina czej ma ją się bo wiem za ku py w tra dy cyj nym skle -
pie, a in ne za sa dy obo wią zu ją, gdy ku pu je my po za sie dzi bą
przed się bior cy lub na od le głość.

Po pierw sze za tem, je śli do ko nu je my za ku pu w sie -
dzi bie sprze daw cy – tra dy cyj nym skle pie nie ma my
pra wa  zwro tu  to wa ru,  ani  wy mia ny  na in ny  to war.
Ewen tu al ny zwrot lub wy mia na mo że na stą pić je dy nie
za zgo dą sprze daw cy lub w sy tu acji, gdy sto su je on ta -
ką  prak ty kę  han dlo wą,  że  w okre ślo nym  ter mi nie

przyj mu je zwro ty i do ko nu je wy mian to wa rów peł no -
war to ścio wych, nie uży wa nych i z za cho wa ny mi met -
ka mi  i in ny mi ozna cze nia mi. Obec nie bar dzo wie lu
sprze daw ców wska za ną wy żej prak ty kę ku piec ką sto -
su je i in for mu je ku pu ją cych o ta kim pra wie i ter mi nie,
za miesz cza jąc w pla ców kach han dlo wych od po wied -
nie in for ma cje.
KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ! Do ko nu jąc za ku pów w tra dy -
cyj nym skle pie – po wi nie neś do brze prze my śleć za kup i zo -
rien to wać się, czy bę dziesz mógł zwró cić to war, aby nie
spo tkać się póź niej z od mo wą i roz cza ro wa niem. Sprze -
daw ca nie ma obo wiąz ku przyj mo wać zwro tu lub do ko ny -
wać wy mia ny to wa ru na in ny.

Ina czej wy glą da na to miast kwe stia zwro tu za ku pio ne go
to wa ru, gdy umo wę za war to po za lo ka lem przed się bior -
stwa, czy li po za sie dzi bą sprze daw cy, np. w do mu kon su -
men ta, na zor ga ni zo wa nym po ka zie, np. w ho te lu czy re -
stau ra cji lub na od le głość, np. gdy za ku pio no to war w skle -
pie in ter ne to wym. 

W przy pad ku za war cia umo wy po za lo ka lem przed się -
bior stwa lub na od le głość za sa dą jest, choć są wy jąt ki,
pra wo od stą pie nia od ta kiej umo wy bez po da wa nia przy -
czyn. Wa run ki zwro tu to wa ru i od stą pie nia od umo wy kup -
na sprze da ży za war tej po za lo ka lem przed się bior stwa
i na od le głość ure gu lo wa ne zo sta ły w usta wie z dnia 2
mar ca 2000 r. o ochro nie nie któ rych praw kon su men tów
i od po wie dzial no ści za szko dę wy rzą dzo ną przez pro dukt
nie bez piecz ny (Dz. U. z 2012r., poz. 1225). Je śli za tem za -
ku pi li śmy to war od przed sta wi cie la han dlo we go, któ ry
zgło sił się do na sze go miesz ka nia lub na po ka zie zor ga ni -
zo wa nym po za skle pem lub do ko na li śmy za ku pu przez in -
ter net, mo że my od stą pić od umo wy bez po da nia przy czy -
ny w ter mi nie 10 od dnia za war cia umo wy lub otrzy ma nia
to wa ru, je śli pi sem nie w tym cza sie po in for mu je my o tym
sprze daw cę. 

UWA GA: OD 25 GRUD NIA 2014 r. ter min na od stą pie nie
odumo wy za war tej po za lo ka lem przed się bior stwa i na od -
le głość ule ga wy dłu że niu i bę dzie wy no sił 14 dni. W tym
dniu wcho dzi w ży cie no we pra wo – Usta wa z dnia 30 ma -
ja 2014 r. o pra wach kon su men ta. 

War to  jed nak  pa mię tać,  że  no we  prze pi sy  do ty czą
umów za war tych od dnia 25 grud nia 2014 r. Do umów za -
war tych przed tą da tą za sto so wa nie znaj dą do tych cza so -
we ure gu lo wa nia. 

PORADY

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a
uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale użytkowe, przeznaczone na działalność
gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych
jego dzielnicach.

Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.

Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 - Plac Stulecia w Sosnowcu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH 

MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY 
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13

tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
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Poznaj swojego
dzielnicowego
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. 

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.

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.

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;

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.

Dziesiątki kilometrów zmodernizowanej sieci,
nowoczesne rozwiązania technologiczne, korzyści
dla środowiska i klientów – TAURON Ciepło
podsumował realizację największej w historii
województwa śląskiego modernizacji sieci
ciepłowniczej. 
Pro jekt pn. „Mo der ni za cja sys te mu cie płow ni cze -
go Gmin: Dą bro wa Gór ni cza, So sno wiec, Bę dzin
i Cze ladź” był pro wa dzo ny od stycz nia 2013 r.
W ra mach przed się wzię cia prze bu do wa -
no 23,5 km pod ziem nej sie ci cie płow ni czej i ze -
wnętrz nych in sta la cji od bior czych, zmo der ni zo -
wa no 7,5 km sie ci na ziem nej oraz wy bu do wa -
no 153 no we in dy wi du al ne wę zły, czy li ze spo ły
urzą dzeń łą czą cych sieć ciepl ną z in sta la cją we -
wnętrz ną obiek tu. 

– Re ali za cja in we sty cji po zwo li ła uzy skać wie -
le oszczęd no ści nie tyl ko dla na szej fir my, ale

rów nież dla śro do wi ska i na szych klien tów. Dzię -
ki zna czą co mniej szym stra tom cie pła no wej sie -
ci dys try bu cyj nej już no tu je my mniej szą emi sję
CO2 do at mos fe ry i ob ni że nie kosz tów eks plo ata -
cyj nych – mó wi Hen ryk Bor czyk, pre zes za rzą du
TAU RON Cie pło. W związ ku z tym oko ło 10 tys.
miesz kań ców Za głę bia za pła ci mniej sze o śred -
nio 150 zł w ska li ro ku ra chun ki za ogrze wa nie.
Je śli klien ci ko rzy sta ją tak że z na szej cie płej wo -
dy to oszczęd ność wzro śnie do 235 zł – do da je.

Na sku tek oszczęd no ści na eta pie ro bót bu dow -
la nych w wy so ko ści 15 mln zł brut to osta tecz ny
koszt ca łe go pro jek tu wy niósł 103,5 mln zł (po -
cząt ko wo sza co wa no, że się gnie on 118,9 mln zł).
Bli sko 42 mln zł z tej kwo ty sta no wi do fi nan so wa -
nie ze środ ków Fun du szu Spój no ści w ra mach Pro -
gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Pro jekt zo stał
ofi cjal nie za koń czo ny 31 grud nia 2014 r. red

Sieć ciepłownicza za 103,5 mln zł

Zapłacimy mniej
za ciepło i wodę

Kra jo wa Izba Go spo dar cza w związ ku z re ali -
za cją pro jek tu „Cen tral na Ewi den cja i In for ma -
cja o Dzia łal no ści Go spo dar czej” w za kre sie
Dzia ła nia „Uru cho mie nie Elek tro nicz ne go
Punk tu Kon tak to we go” za pra sza do obej rze nia
fil mów pro mo cyj nych elek tro nicz ne go Punk tu
Kon tak to we go. Film pro mu ją cy elek tro nicz ne
Punk ty Kon tak to we na ka na le You Tu -
be – https://www. youtu be. com/watch?
v=92hLPOtk p1g&list=UUW3LE 0Zr txayL -hu -
HA 0S5Xw.

Fil my pro mu ją stro nę:    www.biz nes.gov.pl,
na któ rej znaj du ją się istot ne in for ma cję dla wszyst -
kich przed się bior ców i tych, któ rzy chcie li by roz -
po cząć dzia łal ność go spo dar czą. red

Jesteś przedsiębiorcą? zobacz koniecznie !

To była największa w historii województwa śląskiego modernizacja sieci ciepłowniczej.
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Świą tecz na im pre za w Hu ma ni tas to
od lat tra dy cja so sno wiec kiej uczel ni.
Tym ra zem zgro ma dzo na w au li pu -
blicz ność mia ła oka zję ob ser wo wać
zma ga nia za pro szo nych go ści, któ rzy
zmie rzy li się w “Mer ry Hu ma ni tas

Show”, bę dą cym mie szan ką po pu lar -
nych te le wi zyj nych te le tur nie jów.
W szran ki sta nę li: pre zy dent So snow -
ca – Ar ka diusz Chę ciń ski, so sno wiec -
cy rad ni – To masz Nie dzie la i Ka rol
Wi niar ski, dy rek torka Mu zeum Za -

głę bia w Bę dzi nie – Wio let ta Mi ku ła,
dy rek torka Pa ła cu Kul tu ry Za głę bia
w Dą bro wie Gór ni czej – Mał go rza ta
Ma jew ska, dy rek tor Te atru Dzie ci Za -
głę bia w Bę dzi nie – Ga briel Gietz ky,
Ja dwi ga Krze szo wiec – re dak tor na -
czel na „Wia do mo ści Za głę bia”, Han -
na Mich ta – re dak tor na czel na „Ku rie -
ra Miej skie go” oraz ks. Szy mon Kie -
ra – dzien ni karz „Go ścia
Nie dziel ne go”. Ze spo ły uzu peł ni li stu -
den ci oraz wy kła dow cy i pra cow ni cy
ad mi ni stra cyj ni WSH. Ich sta ra nia
w po szcze gól nych kon ku ren cjach oce -
nia ło ju ry w skła dzie: prof. Mi chał
Kacz mar czyk, rek tor WSH, mgr Ewa
Kraus – pro dzie kan Wy dzia łu Na uk
Hu ma ni stycz nych WSH, mgr Ma ja
Chy ży -Du dek – pro dzie kan WSH ds.
współ pra cy z za gra ni cą oraz dzien ni -
kar ka Ka na łu 99, Mar ty na Dacz kow -
ska.

Uczest ni cy mie li nie ła twe za da nie.
Mu sie li bo wiem zmie rzyć się aż z 10

kon ku ren cja mi wzo ro wa ny mi na zna -
nych te le tur nie jach i show. – Ja ka to me -
lo dia?, Du że Dzie ci, Ku chen ne Re wo lu -
cje, Eks tre mal ne Me ta mor fo zy, czy Je -
den z Dzie się ciu. – To tyl ko nie któ re
za da nia, ja kie po sta wi li śmy przed na szy -
mi go ść mi. Nie waż ne jed nak, czy trze -
ba by ło zro bić na ży wo świą tecz ny stro -
ik, od po wie dzieć na nie naj ła twiej sze
py ta nia, czy też za śpie wać ko lę dę. Ze
wszyst kich kon ku ren cji na si za wod ni cy
wy szli obron ną rę ką, za to z du żą ilo ścią
do brej za ba wy i ra do sne go na stro -
ju – mó wi Iza be la Kie liś, rzecz nik
WSH.

Zwy cię ska dru ży na na gro dę w wy -
so ko ści 1000 zł, ufun do wa ną przez
Kanc le rza WSH, Alek san dra Dud ka,
prze ka za ła na rzecz Spe cjal ne go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go dla
Dzie ci Sła bo wi dza cych i Nie wi do mych
im. Zo fii Ksią żek -Bre gu ło wej w Dą bro -
wie Gór ni czej. – Oprócz te go za pro sze -
ni go ście i wi dzo wie zło ży li pod cho in -

ką Hu ma ni tas licz ne pre zen ty w po sta -
ci za ba wek i sło dy czy. Jesz cze
przed świę ta mi trafiły one do dzie ci
z Ośrod ka Opie kuń czo -Wy cho waw cze -
go nr 2 w So snow cu. – Nie zwy kle cie -
szy nas, że na sza ini cja ty wa po raz ko -
lej ny spo tka ła się z tak po zy tyw nym
od ze wem, za któ ry ser decz nie dzię ku -
je my wszyst kim wi dzom, a przede
wszyst kim na szym go ściom – pod kre -
śla Iza be la Kie liś.

Pod czas im pre zy od by ła się tak że
li cy ta cja kar tek świą tecz nych, wła -
sno ręcz nie zro bio nych przez gwiaz dy
te le wi zji: ak tor kę Mał go rza tę Za jącz -
kow ską, Do ro tę Wel l man, Mar ci -
na Pro ko pa, To ma sza Kam me la
i Bart ka Ję drze ja ka. Pu blicz ność i go -
ście Hu ma ni tas byli bar dzo hoj ni.
Pod czas aukcji uda ło się ze brać w su -
mie 1370 zł. Pie nią dze te tra fią z ko -
lei do Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu, od lat za przy jaź nio ne go
z Wyż szą Szko łą Hu ma ni tas. red

W tym ro ku 38 szkół z ca łej Pol ski
otrzy ma ło kra jo wy cer ty fi kat „Szko ła
Pro mu ją ca Zdro wie”. Uro czy stość,
w któ rej wziął udział sekretarz stanu
w MEN – Ta de usz Sła wec ki – od by ła
się 9 grud nia 2014 ro ku w au li Ośrod ka
Roz wo ju Edu ka cji w War sza wie. Wśród
wy róż nio nych cer ty fi ka tem szkół, zna -
la zły się trzy so sno wiec kie szko -
ły – Szko ła Pod sta wo wa nr 29, Szko ła
Pod sta wo wa nr 40 oraz Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 6. Cer ty fi ka ty
z rąk sekretarza stanu w MEN ode bra li
dy rek to rzy szkół – Do ro ta Wi śniew -
ska – dy rek torka SP nr 40 i Ma riusz Mi -
ke – dy rek tor SP nr 29 oraz szkol ni ko -
or dy na to rzy pro gra mu.

Wrę cza jąc szko łom cer ty fi ka ty, wi -
ce mi ni ster edu ka cji po gra tu lo wał ich
przed sta wi cie lom i ży czył dal szych suk -
ce sów w kształ to wa niu po staw proz dro -
wot nych dzie ci i mło dzie ży.

O nada nie cer ty fi ka tu „Szko ła Pro -
mu ją ca Zdro wie” mo gą ubie gać się
szko ły wszyst kich ty pów, na le żą ce

do wo je wódz kiej sie ci szkół pro mu ją -
cych zdro wie i po sia da ją ce cer ty fi kat
wo je wódz ki tej sie ci co naj mniej przez 3
la ta. Po nad to są to pla ców ki, któ re po -

dej mu ją sys te mo we dzia ła nia w za kre sie
edu ka cji zdro wot nej i pro mo cji zdro wia,
m. in. two rząc wa run ki sprzy ja ją ce do -
bre mu sa mo po czu ciu ca łej spo łecz no ści

szkol nej. Cen tral na Ka pi tu ła Kra jo we go
Cer ty fi ka tu Szko ła Pro mu ją ca Zdro wie
re ko men do wa ła wy bra ne szko ły
do otrzy ma nia Kra jo we go Cer ty fi ka tu.
Zgod nie z pro ce du rą nada wa nia cer ty fi -
ka tu, Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej
na pod sta wie tej re ko men da cji, przy zna -
ła pre sti żo we wy róż nie nia.

Szko ły pro mu ją ce zdro wie pla nu ją
swo ją pra cę i po dej mu ją dzia ła nia
w opar ciu o pięć stan dar dów:
1. Po ma ga ją człon kom spo łecz no ści

szkol nej (w tym ro dzi com) zro zu -
mieć i za ak cep to wać kon cep cję szko -
ły pro mu ją cej zdro wie;

2.  Za rzą dza ją pro jek ta mi pro mo cji
zdro wia w spo sób sprzy ja ją cy:

• uczest nic twu, part ner stwu i współ -
dzia ła niu spo łecz no ści szkol nej
(w tym ro dzi ców) i spo łecz no ści 

lo kal nej,
• sku tecz no ści i dłu go fa lo wo ści dzia -

łań.
3. Pro wa dzą edu ka cję zdro wot ną

uczniów i pra cow ni ków oraz dą żą

do zwięk sze nia jej ja ko ści i sku tecz -
no ści;

4. Two rzą kli mat spo łecz ny sprzy ja ją cy:
• sa tys fak cji z na uki i pra cy w szko le,

osią ga niu suk ce sów oraz wzmac nia niu
po czu cia wła snej war to ści u uczniów
i pra cow ni ków,
• zdro wiu i roz wo jo wi uczniów i pra -

cow ni ków,
• uczest nic twu, part ner stwu i współ -

dzia ła niu człon ków spo łecz no ści
szkol nej, ro dzi ców i osób ze spo łecz -
no ści lo kal nej.

5. Two rzą śro do wi sko fi zycz ne sprzy ja -
ją ce zdro wiu, bez pie czeń stwu i do bre mu
sa mo po czu ciu uczniów i pra cow ni ków.

Do kra jo wej sie ci szkół pro mu ją -
cych zdro wie na le żą obec nie 142 pla -
ców ki z ca łe go kra ju. Jest to za szczyt
dla szko ły, a jed no cze śnie zo bo wią za nie
do two rze nia i upo wszech nia nia dzia łań
słu żą cych pro mo cji zdro wia w swo im
re gio nie oraz dzie le nia się swo imi do -
świad cze nia mi z in ny mi szko ła mi
w Pol sce. red

Tu rec ką roz gry wa ją cą Tau ron Ba -
ni mex MKS Dą bro wa Gór ni cza,
Ozge Cem ber ci, go ści li ucznio -
wie Gim na zjum nr 1, w związ ku
z pro mo wa niem sty lu ży cia
i zdro we go od ży wia nia, w ra mach
pro jek tu „Ak tyw na szko ła – ak -
tyw ny uczeń”. Spo tka nie prze bie -
gło w mi łej i luź nej at mos fe rze.
Ucznio wie za da li siat kar ce wie le
py tań, głów nie o prze bieg jej ka -
rie ry spor to wej, tryb ży cia oraz
czy licz ne suk ce sy ma ją wpływ
na roz wój oso bo wo ści i cha rak ter
czło wie ka. Ozge bar dzo chęt nie
od po wia da ła na wszyst kie py ta -
nia. Mó wi ła o swo ich suk ce sach,
a tak że i po raż kach. Opo wie dzia -
ła tak że o cią głej die cie, obo wią -

zu ją cej spor tow ców oraz o swo ich
ulu bio nych da niach. Na za koń -
cze nie siat kar ka po zo wa ła
do zdjęć z ucznia mi oraz roz da -
wa ła au to gra fy. 

Spo tka nie z siat kar ką zo sta ło po -
prze dzo ne pre zen ta cją na te mat
skut ków nie wła ści we go od ży wia -
nia. Uczen ni ce kla sy III b, Wik to ria
Ko cjan oraz Pau li na Ku ła ga, opo -
wie dzia ły swo im ko le żan kom i ko -
le gom o cho ro bach, bę dą cych wy -
ni kiem za bu rzeń od ży wia nia.
Zwró co no uwa gę za rów no na cho -
ro by zwią za ne z nie do ży wie niem,
ta kie jak ano rek sja czy bu li mia, jak
i na te, któ re są skut kiem złych na -
wy ków ży wie nio wych, np. nad wa -
ga czy oty łość. red

Świą tecz ny te le tur niej w Hu ma ni tas
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.

Sosnowieckie szkoły promujące zdrowie z krajowym certyfikatem

Rodzice malowali bombki Ak tyw na szko ła – ak tyw ny uczeń
Roz strzy gnię cie I świą tecz ne go kon kur su dla ro dzi ców
pod ha słem „Bomb ka Świą tecz na” od by ło się 19 grud -
nia w Szko le Pod sta wo wej nr 29 w So snow cu. Nagrody
rozdano w świątecznej atmosferze – pod czas szkol nych
ja se łek, na któ re otrzy ma li za pro sze nie wszy scy ro dzi -
ce, któ rzy przy stą pi li do kon kur su. 

Kon kurs, któ ry od był się po raz pierw szy, cie szył się
du żym za in te re so wa niem i za koń czył się ogrom nym
suk ce sem. Na cho in ce ro dzi ców za wi sło po nad 80 bom -
bek, przez nich wy ko na nych. 

Ko mi sja, któ ra oce nia ła bomb ki, sta nę ła przed trud -
nym za da niem, po nie waż każ da by ła wy jąt ko wa, ory gi -
nal na i po my sło wa. Po sta no wio no przy znać po pięć na -
gród 1-go i 2-go stop nia oraz 5 wy róż nień. Na gro dze ni
ro dzi ce otrzy ma li na gro dy oraz dy plo my. Po nad to każ dy
z po zo sta łych ro dzi ców, otrzy mał dy plom i skrom ny
upo mi nek.

Po my sło daw cą i or ga ni za to rem kon kur su by ło kół ko
pla stycz ne „Ko lor ki” wraz z opie ku nem, Ewą Wę grzyń -
ską. red
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Nagroda trafiła do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dąbrowie Górniczej.

arc Gimnazjum nr 1 w sosnowcu

Ozge Cemberci z gimnazjalistami.

Certyfikatem wyróżniono SP nr 29, SP nr 40 i ZSO nr 6. 

arc sP nr 29 w sosnowcu
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13 grud nia 2014 r. odbył się co rocz ny turniej mikołajkowy karate
o puchar prezydenta Sosnowca, or ga ni zo wa ny przez So sno wiec ki
Klub Ka ra te. Współ or ga ni za to rem im pre zy był Urząd Miejski. W tur -
nie ju wzię ło udział po nad stu za wod ni ków. Ry wa li zo wa no w ka te go -
riach ka ta i ku mi te. Pu cha ry, me da le i dy plo my wrę cza li: prezydent
miasta Arkadiusz Chęciński, dy rek tor MO SiR Ra fał Ły dek oraz or -
ga ni za tor Shi han Eu ge niusz Da dzi bug. Oprócz za wo dów na uczest -
ni ków im pre zy cze ka ła tak że in na atrak cja… święty Mikołaj. Roz -
da wał on dzie ciom pacz ki z pre zen ta mi. 

Tur niej mikołajkowy 2014 cha rak te ry zo wał się ro dzin ną at mos -
fe rą. Nie bra ko wa ło też do brej za ba wy oraz zdro wej ry wa li za cji.
Wszyst kim zwycięzcom ser decz nie gra tu lu je my! red

W so sno wiec kim Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych nr 10 od by ła się
8 grud nia im pre za świą tecz na pod na zwą „Mi ko łaj ki na spor to wo”,
pod czas któ rej bli sko 160 uczniów z naj młod szych klas mo gło spę -
dzic mi ło po po łu dnie, uczest ni cząc w licz nych grach i za ba wach.
Z oka zji Mi ko ła ja wszyst kie dzie ci zo sta ły ob da ro wa ne pre zen ta mi,
w po sta ci sło dy czy i za ba wek, a ro dzi ny w trud nej sy tu acji ży cio wej
otrzy ma ły rów nież ubra nia. Or ga ni za to ra mi ak cji by li: człon ko wie so -
sno wiec kie go Sto wa rzy sze nia Twór cze go Roz wo ju oraz Sto wa rzy sze -
nia No wo cze sny So sno wiec. Do ak cji wła czy li się rów nież: po sło wie
na Sejm RP Ja ro sław Pię ta i Wi told Kle pacz, rad ni Ra dy Miej skiej
Wan da Ol ko, Ka mil Wnuk oraz Jan Bo sak, a tak że dy rek tor ka Miej -
skie go Za kła du Za so bów Lo ka lo wych, Jo an na Se ku ła. red

Syl wia Ko sman

Ucznio wie „Kor cza ka” zwy cię ży li w ka te -
go rii szkół po nad gim na zjal nych. Gru pę
BENG two rzą Ju sty na Gil, Piotr Sa dow ski
oraz Mi chał Wie kie ra. – Ra dość, szok, nie -
do wie rza nie – pod su mo wu je krót ko Ju sty -
na Gil. Ta sa ma eki pa kil ka mie się cy wcze -
śniej wzię ła udział w po dob nym kon kur sie,
or ga ni zo wa nym tak że przez Przed sta wi -
ciel stwo KE w Pol sce. Wów czas, ha słem
kon kur su by ło „Na kręć się na wy bo ry”,
a fil mo wa gru pa, za chę ca jąc do udzia łu
w wy bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go,
za ję ła IV miej sce. – Przy zna ję, że nie
chcie li śmy za jąć szó ste go ani czwar te go
miej sca, ale kie dy już usły sze li śmy, kto za -
jął dru gie miej sce, wszyst ko sta ło się ja -
sne – mó wi Ju sty na Gil. 

Przed na krę ce niem fil mu naj pierw trze -
ba by ło opra co wać kon cep cję. – Zro bi li śmy
bu rzę mó zgów i do szli śmy do wnio sku, że
na le ży po rzu cić po mysł po ka za nia wy ko rzy -
sta nia fun du szy eu ro pej skich, bo pew nie
wszy scy tak zro bią – opo wia da Ju sty na Gil.

Ucznio wie po sta no wi li więc po ka zać,
że wej ście do Eu ro py umoż li wi ło nie skrę -
po wa ną na ukę ję zy ków ob cych, moż li wość
po dró żo wa nia, po zna wa nia kul tur in nych
kra jów i swo bod ne prze miesz cza nie się
po pań stwach Unii.

– Po mo gli nam przy re ali za cji fil mu,
star si ko le dzy, Ma ciej Adam czak i Woj -
ciech Ka pu ścik, któ rzy wspar li nas pro fe -

sjo nal nym sprzę tem i do świad cze niem
i bar dzo im za to dzię ku je my – mó wi Piotr
Sa dow ski. – Wspól ny mi si ła mi uda ło się
na krę cić faj ny film. Li czy li śmy, że w War -
sza wie pój dzie nam do brze, ale te raz je -
ste śmy bar dzo za do wo le ni – przy znał Sa -
dow ski. 

Po moc na uczy cie li ję zy ków ob cych
oka za ła się nie oce nio na. – Kie dy już
wszyst ko by ło przy go to wa ne, spo tka li śmy
się dwa lub trzy ra zy, że by na krę cić ca łość.
Kon sul to wa li śmy się tak że z na uczy cie la -
mi – po twier dza Mi chał Wie kie ra. Bo ha te -
ro wie fil mu po słu gu ją się czte re ma ję zy ka -
mi ob cy mi, i ję zy kiem pol skim. 

Ucznio wie w War sza wie, pod opie ką
na uczy ciel ki, Mo ni ki Szcze pa nik, spę dzi li
dwa dni. Zna leź li czas nas na spa cer
po Sta rów ce, wi zy tę w Cen trum Na uki Ko -
per nik i Mu zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich
oraz od wie dzi li jar mark świą tecz ny.
W dru gim dniu ich po by tu w War sza wie,
w sie dzi bie Przed sta wi ciel stwa Ko mi sji
Eu ro pej skiej, od by ła się uro czy sta ga la,
któ rą pro wa dzi li Ra fał Rud nic ki, szef Dzia -
łu In for ma cji i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
oraz Ewa Mo dze lew ska – ko or dy na tor ka
pro jek tu. – Nie by ło ła two przejść przez to
kon kur so we si to, aby zna leźć się dziś tu taj
z na mi – stwier dził Ra fał Rud nic ki, otwie -
ra jąc spo tka nie lau re atów. – Je ste ście naj -
lep szy mi z naj lep szych! – do dał. 

– To już ósmy ogól no pol ski kon kurs dla
mło dzie ży or ga ni zo wa ny przez na sze

Przed sta wi ciel stwo. Cie szę się, że wciąż
trwa – do da ła dy rek tor ka PKE, Ewa Sy no -
wiec. Przy po mnia ła, że dziś dla mło dych
lu dzi in te gra cja z Eu ro pą jest wła ści wie
oczy wi sta, ale nie za wsze tak by ło. – Te -
raz ob ser wu je cie in we sty cje, bu do wy, do -
bro byt wo kół nas. Ale UE to tak że war to -
ści i idee, któ re – co mnie cie szy – moż -
na by ło za uwa żyć tak że w wa szych
pra cach. Cie szy nas rów nież kry tycz ne po -
dej ście do Unii, co by ło wi docz ne szcze -
gól nie w jed nym z wy róż nio nych fil -
mów – mó wi ła Ewa Sy no wiec. – Ta kie
gło sy też są bar dzo waż ne, bo dzię ki nim
ma my pod sta wy do rze tel nej dys ku sji – co
zmie niać i po pra wiać, jak re ago wać na to,
co się nie uda je – do da ła. 

Po roz da niu na gród i zro bie niu pa miąt -
ko wych zdjęć, od by ła się de ba ta na te mat
re ali za cji kon kur so wych prac. Fi na li ści
przy zna wa li, że na po ty ka li róż ne pro ble my
pod czas krę ce nia fil mów, ale du żo się na -
uczy li i jesz cze bar dziej zin te gro wa li.
W dru giej czę ści de ba ty Ra fał Rud nic ki
i Syl wia Żmi jew ska -Kwi ręg z Cen trum
Edu ka cji Oby wa tel skiej otwo rzy li dys ku -
sję, pod su mo wu ją cą 10 lat Pol ski w Unii
Eu ro pej skiej. Punk tem wyj ścia do dys ku sji
stał się wła śnie je den z na gro dzo nych fil -
mów, kry tycz nie oce nia ją cy człon ko stwo
Pol ski w UE. 

Zwy cię ski film li ce ali stów moż na zna -
leźć na stro nie: https://www.youtu be.
com/watch? v=OoFiU k2QIAM.

Uczniowie „Korczaka” nakręcili najlepszy film w Polsce, który podsumował dekadę naszego
kraju w Unii Europejskiej 

Ustrzelili podium
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.

Turniej mikołajkowy w karate kyokushin

Walczyli o puchar prezydenta

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

W zawodach wzięło udział ponad stu uczestników.  

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

arc sosnow
iecki Klub Karate

arc Jarosław
 Pięta 
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By łem w strasz nym stra chu, kie dy otrzy ma -
łem pro po zy cję, by po pro wa dzić z To bą spo -
tka nie, bo Ty nie do pusz czasz ni ko go do gło -
su. Jed nak zgo dzi łem się pod jed nym wa run -
kiem. Że Ty bę dziesz w tej czer wo nej ma ry -
nar ce… Dla cze go tak waż na jest ta ma ry nar -
ka?
W Kra ko wie ba wi my się na róż ne spo so -
by i kie dyś w „No wej Pro win cji” od był się
w ka wiar ni pań stwa Tur nau wie czór
epitafiów, pod czas któ re go ze bra ni przy ja -
cie le czy ta li epi ta fia osób sie dzą cych
na sa li, któ rzy umie ra li ze śmie chu. Część,
oczy wi ście prze ży ła. Po da ję przy kład
od Bron ka Ma ja dla mnie: „Tu re dak tor
Illg spo czy wa, nie po mo gła le wa ty wa, nie
po mo gły le karstw wo ry, pro fe so ry i dok -
to ry i sam Szcze klik nie po mo że. Mo cy,
mo ru nic nie zmo że. Lecz choć z mie siąc
już tu le ży, wciąż w far ma cji moc Illg wie -
rzy. Sły chać z gro bu okrzyk ta ki: An drze -
ju! Coś na ro ba ki!”. Z ko lei Grześ Tur nau
o Wi sła wie Szym bor skiej, któ ra się do -
sko na le ba wi ła, na pi sał tak: „Tu le ży W.
S., po grze bik bez łez. Jak po da ło ra dio
Zet, na gro bie jest tyl ko pet. We dług Wy -
bor czej ga ze ty dwa pe ty”. Po tem zbie ra li -
śmy pa miąt ko we de dy ka cje w ta kiej ksią -
żecz ce i Wi sła wa wła sną rącz ką na pi sa ła
mi coś ta kie go: „Tu taj Illg le ży, ogo ło co -
ny. Dia bli mu wzię li ku brak czer wo -
ny”. I jak zgi nę ła mo ja ma ry nar ka, po wie -
dzia łem jej, że w ta ki spo sób po etom nie
wol no żar to wać, bo ich sło wa ma ją moc
spraw czą. Więc ona się po czu wa ła do wi -
ny. W koń cu po wie dzia ła, że by się zre ha -
bi li to wać: „Ja ci fun du ję ta ką ma ry nar kę.
Ale nic mnie nie ob cho dzi kra wiec, ma te -
riał, to masz so bie sam za ła twić, a ja tyl -
ko uisz czę ra chu nek”. I fak tycz nie uiści -
ła. I to jest te raz pre zent od niej. Mam tyl -
ko ta ką wąt pli wość, co do jej dal szej
ka rie ry, bo ostat nio wi dzia łem w te le wi zji
w ta kiej ma ry nar ce Ży ri now skie go i so bie
po my śla łem, że to nie jest zbyt bez piecz -
ne to wa rzy stwo.

I wi dzi cie Pań stwo, nie tyl ko nie wia do mo, jak
roz ma wiać z re dak to rem Il l giem, ale na do da -
tek nie wia do mo też, jak się ubrać. Bo ję się,
że jak od dam Ci głos, to bę dzie ko niec świa ta
i na wet Ży ri now ski przyj dzie po słu chać…
Pierw sze py ta nie mam pod stęp ne. Chcia łem
Cię za py tać in te re so wa nie, jak z kimś prze pro -
wa dzasz wy wiad, to czy masz ja kiś spo sób
na prze pro wa dze nie te go wy wia du?
Mo gę opo wie dzieć o spo so bie, ja ki mu -
sia łem za sto so wać, by do pro wa dzić
do po wsta nia książ ki, roz mów z An drze -
jem Szcze kli kiem („Słuch ab so lut ny. An -
drzej Szcze klik w roz mo wie z Je rzym Il -
l giem”, przyp. red.), któ ry bar dzo się
przed tym bro nił. An drzej był oso bą bar -
dzo skrom ną, ale zna ją cą swo ją war tość.
Pa mię tam, że uży wa łem ta kich ar gu men -
tów, mó wiąc: „An drze ju je steś ta ką nie -
sa mo wi tą po sta cią, masz ty lu pa cjen tów,
przy ja ciół, czy tel ni ków swo ich ksią żek,
dla któ rych kom plet ną ta jem ni cą jest,
skąd ta ki ktoś jak ty, się bie rze, co cię
ufor mo wa ło, ja ki dom, ja kie lek tu ry i mi -
strzo wie. By ło by wspa nia le, gdy byś się
zgo dził o tym opo wie dzieć”. Długo się
bro nił. Spę dzi li śmy dwa week en dy w je -

go do mu w Ko ście li sku i tam za dzia ła ły
„środ ki roz kur czo we”, po da wa ne w okre -
ślo nych daw kach, co umoż li wi ło po wsta -
nie tych roz mów. Po zo sta ły one jed nak
nie do koń czo ne, bo An drzej zro bił nam
pa skud ny dow cip i od szedł. To był jed nak
dość wy jąt ko wy przy pa dek. Po przed nie
roz mo wy to czy ły się w in nych oko licz no -
ściach i miej scach. 

Jak na przy kład roz mo wa z Jo si fem Brod -
skim…
Za czę ło się od Jo si fa Brod skie go i roz mo -
wy w Grand Ho te lu w Sztok hol mie. Uda -
ło mi się za kłó cić nie sły cha nie pre cy zyj -
ny har mo no gram po by tu te go no bli sty.
Przy go to wa nia do ga li no blow skiej to nie -
by wa ły gor set, a każ da mi nu ta jest co
do mi nu ty za pla no wa na. Każ dy z no bli -
stów ma swo je go at taché, któ ry pro wa dzi
je go ka len darz spo tkań, a mi się uda ło ten
ka len darz za kłó cić. Brod ski po świę cił mi
du żo cza su i po wie dział wie le waż nych
rze czy. Dziś sam się so bie dzi wię, swo je -
mu tu pe to wi czy od wa dze, że po rwa łem
się na ta kie spo tka nia, pro jek ty i przed -
się wzię cia, jak roz mo wa z Brod skim. Ta
roz mo wa uka za ła w ro ku osiem dzie sią -
tym ósmym w „Ty go dni ku Po wszech -
nym”, okro jo na nie mi ło sier nie przez cen -
zu rę. Wku rzy łem się, po my śla łem, że nie
bę dzie ostat nie sło wo na le ża ło do cen zo -
ra i zro bi łem ta ką ksią żecz kę, któ rą wy -
da łem w dru gim obie gu. 

W 83. ro ku stra ci łeś pra cę tu, w So snow cu,
gdzie dziś się znaj du je my, zo sta łeś wy rzu co ny
z Uni wer sy te tu Ślą skie go, dzia ła łeś w pod zie -
miu, tu ła łeś się, szu ka łeś pra cy, a po tem Cię
wy sła li do Sztok hol mu. To pierw szy waż ny
wy wiad i ze zło ści póź niej ta książ ka. I tak się
za czę ło, po sy pa ło… Tych spo tkań i cie ka wych
lu dzi w Two im ży ciu by ło wie lu…
Był na przy kład Ri chard Lo urie. Je go ży -
cie mo gło by sta no wić sce na riusz na wet

kil ku thril le rów. Był on stu den tem Cze -
sła wa Mi ło sza, a wcze śniej gang ste rem
i kie row cą sze fa ma fii w Bo sto nie. Jeź -
dził z nim ścią gać ha ra cze. Te go sze fa
zna le zio no po tem z 25 ku la mi… Ri chard
na pi sał re fe rat na za ję cia, któ ry Mi łosz,
nie ujaw nia jąc je go na zwi ska, prze czy tał
na za ję ciach. Do dat ko wo Mi łosz stwier -
dził, że to jest do brze na pi sa ne, ale ujaw -
nia ty po wy dla Ame ry ka nów brak zmy -
słu po czu cia hi sto rii. Ri chard się za wziął,
bo bar dzo go to upo ko rzy ło i stwier dził,
że jak nie po sia da zmy słu po czu cia hi sto -
rii, to bę dzie go miał. Z cza sem zo stał
ulu bio nym stu den tem Mi ło sza i je go
współ tłu ma czem. Prze tłu ma czył mię dzy
in ny mi „Wi dze nia nad Za to ką w San
Fran ci sco” i po nad 40 in nych ksią żek pol -
skich i ro syj skich, mię dzy in ny mi Kon -
wic kie go, Ba rań cza ka, Kor cza ka. Ta Ro -
sja sta ła się je go wiel ką mi ło ścią i prze -
ży wał tam nie wia ry god ne przy go dy. Jak
był w Tbi li si, to so bie uświa do mił, że ja -
kieś 100 ki lo me trów da lej znaj du je się
miej sce, gdzie się Sta lin uro dził. Po my -
ślał, że ni gdy nie na pi sał by książ ki, gdy -
by nie zo ba czył te go wi do ku, któ ry wi -
dział ma ły Sta lin, kie dy sta wał na pro gu
swo jej cha ty. Wcze śniej, zgod nie z prze -
pi sa mi, za bra no mu pasz port. Za ry zy ko -
wał. Po je chał do Go ri, zo ba czył ten „sta -
lin land”, po czym z tych ner wów i emo -
cji, wy pił bu tel kę wi na i za snął
w po cze kal ni dwor co wej. Obu dzi ło go
pu ka nie w klat kę pier sio wą. Stał nad nim
wy so ki funk cjo na riusz, któ ry, jak opo -
wia dał Ri chard, ład nie za py tał go po an -
giel sku: „Wo uld you be so kind and fol -
low me?”. Roz po czę ło się po tem prze słu -
cha nie, któ re wy glą da ło mniej wię cej tak:
„Mó wisz fan ta stycz nie po ro syj sku, a je -
steś Ame ry ka ni nem, masz ka me rę i nie
masz do ku men tów. Co my ma my so bie
po my śleć, że kim ty je steś? Jak by ci się
coś sta ło, to my na wet nie wie my, gdzie

cia ło od sta wić”. Dla nie go by ła to naj bar -
dziej roc kan drol lo wa noc je go ży cia.
Uzmy sło wił so bie, że tam wszy scy
i wszyst kich okła mu ją. Je go je dy ną szan -
są… by ło po wie dze nie praw dy. Stwier -
dził: „Je stem Ame ry ka ni nem, przy je cha -
łem i chcia łem zo ba czyć miej sce, gdzie
uro dził się Sta lin”. Wy pusz czo no go
na dru gi dzień. Je go po ciąg już pra wie ru -
szał, kie dy wi dzi, jak bie gnie wzdłuż wa -
go nów w je go stro nę je den z funk cjo na -
riu szy, któ ry go prze słu chi wał. Przy po -
mnia ło mu się, jak Ro sja nie lu bią nę kać
psy chicz nie dy sy den tów, któ rzy już
weszli do sa mo lo tu, kie dy na gle podcho -
dzi do nie go dwóch smut nych pa nów
i stwier dza ją krót ko: „Pan pój dzie z na -
mi”. Wte dy so bie po my ślał: „Aha, to jest
ten wła śnie nu mer”. Ale ten gość pod -
szedł do nie go i po wie dział mu: „Niech
pan się prze sią dzie do na stęp ne go wa go -
nu, bo tam ten jest ogrze wa ny”.

Spo tka łem się z Ri char dem we Flo -
ren cji, gdzie spę dzi li śmy pięć upoj nych
dni. Ta roz mo wa z Ri char dem li czy ła
po nad 70 stron. Po zna nie te go czło wie -
ka to by ła wiel ka przy go da. 

Czy mia łeś ja kieś „od jaz do we” oko licz no ści
prze pro wa dza nia wy wia dów?
W mo jej książ ce „Roz mo wy” nie ma wy -
wia du, chy ba naj waż niej sze go, ja kie go
mi się w ży ciu uda ło prze pro wa dzić.
Mianowicie z mo im uko cha nym re ży se -
rem, An drie jem Tar kow skim. By łem
w Sztok hol mie w 85. ro ku i na gle zo ba -
czy łem, że jest re tro spek ty wa fil mów
z Tar kow skim. Uczest ni czy łem w spo tka -
niu z re ży se rem, któ re by ło kom plet nym
nie wy pa łem. By ło wi dać, że py ta ją cy
kom plet nie go nie ro zu mie ją, nie ro zu -
mie ją je go mi sty cy zmu, sto sun ku
do świa ta i za da wa li mu co raz bar dziej
głu pa we py ta nia, a on był co raz bar dziej
po iry to wa ny. Po tem za czą łem szu kać

do nie go ja kie goś doj ścia. Ale po wie dzia -
no mi, że jest ob sta wio ny ta kim szta bem
ochro nia rzy, że ro bi film i nie ma naj -
mniej szych szans, że by się do nie go zbli -
żyć. Po wiedz cie mu, że je stem z Pol ski,
z „So li dar no ści”, prze ko ny wa łem. I na gle
te le fon: „Czy ju tro mo że pan się zja wić
w te le wi zji sztok holm skiej i czy pół go -
dzi ny pa nu wy star czy?”. Wte dy się za -
czą łem za sta na wiać, na co ja się w ogó le
po ry wam, że je stem nie przy go to wa ny
na spo tka nie z naj więk szym re ży se rem
świa ta. (…) Roz ma wia li śmy i po dwóch
go dzi nach, po je cha li śmy do je go miesz -
ka nia i tam roz ma wia li śmy ko lej ne dwie
go dzi ny. 

Masz ja kiś ro dzaj nie sa mo wi tej ener gii i in tu -
icji, ja ko wy daw ca. Pa mię tam, że wy daw nic -
two „Znak”, choć za słu żo ne, miało ta ki mo -
ment, że znaj do wa ło się na skra ju ban kruc -
twa. Te raz ma chy ba naj więk sze ob ro ty. To Ty
zro bi łeś. Jak to się ro bi? 
Mu szę cię uspo ko ić, że obec na po zy cja
te go wy daw nic twa to nie jest mo ja za słu -
ga. Ta jem ni ca po le ga na tym, że dzia ła
świet ny ze spół, umie jęt nie za rzą dza ny
przez spe cja li stów, o czym ja nie mam
wiel kie go po ję cia…

My ja ko stu den ci ża ło wa li śmy, że Pa na już nie
ma na na szej uczel ni. Ostrzy li śmy so bie zę by
na za ję cia z Pa nem, a Pan od szedł. Czy po mi -
mo te go wszyst kie go, co się sta ło, nie zo sta ła
ja kaś no stal gia i żal za ty mi cza sa mi? Bo na -
sze po ko le nie ża ło wa ło…
Bar dzo mi ło to sły szeć i da je mi to do my -
śle nia. Bar dzo czę sto my ślę o tym ob ro -
cie for tu ny i o tym, co się sta ło w okre sie
wo jen nym, kie dy od strze lo no nas kil ku
z po lo ni sty ki. Ja do sta łem ta kie pa pie ry,
któ ry sta no wi ły wil czy bi let. By ło na pi sa -
ne, że ne ga tyw nie od dzia ły wu ję wy cho -
waw czo i sta no wię nie wła ści wy wzo rzec,
a wła dze uczel ni nie są w sta nie za pew nić
wła ści wej re ali za cji przez ma gi ster Il l ga
za dań spe cja li stycz nej szko ły wyż szej.
Z ostat nim zda niem to wła ści wie w pew -
nym stop niu mógł bym się zgo dzić, ale nie
by ło mi we so ło w tam tym cza sie. To był
„kop” w czar ną dziu rę. Mia łem ro dzi nę
i ma łe dziec ko na utrzy ma niu. My ślę czę -
sto o ro li przy pad ku, zwro tu wy da rzeń.
Gdy by nie te wil cze pa pie ry, to nie miał -
bym szans na za trud nie nie w „Zna ku”
i nie tra fił do te go śro do wi ska z uli cy. Ktoś
do bre sło wo za mną szep nął i do sta łem
pra cę. Ci moi prze śla dow cy wy rzą dzi li mi
naj wspa nial szą przy słu gę, ja ką mo gli, bo
to jest tak, jak by ktoś prze ło żył zwrot ni -
cę. Gdy by nie to, nie wy da rzy ło by się
w mo im ży ciu to, co naj waż niej sze. Nie
po znał bym Mi ło sza, Szym bor skiej, nie
był bym trzy ra zy na No blu, nie by ło by
mo ich ksią żek i mnie tu taj. Mam ta ką po -
dej rza ną teo rię me ta fi zycz ną, że wszyst ko
czło wie ka spo ty ka po coś. Bez za pła ce nia
pew nej ce ny, nie moż li wie jest otwar cie in -
nej per spek ty wy. Wła ści wie je stem
wdzięcz ny lo so wi za to, co mnie spo tka ło.
Po to czy ło się cu dow nie, ale też jest ja kiś
ro dzaj ża lu, że coś trze ba by ło zo sta wić.

Spi sa ła: Syl wia Ko sman 

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
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Na pierw szych za ję ciach w no -
wy ro ku zja wią się 7 stycz nia.
Pod czas zi mo wych przy go to -
wań wy ja dą na obóz do Wał -
brzy cha, we zmą udział w Me -
mo ria le im. W. Ma zu ra, a tak -
że ro ze gra ją kil ka na ście
spa rin gów. Po ni żej znaj du je się
szcze gó ło wy har mo no gram.

Jesz cze w grud niu sztab
szko le nio wy Za głę bia w me -
czu kon tro l nym z Zie lo ny mi
Żar ki, był to ostat ni ak cent mi -
nio ne go ro ku, te sto wał czte -
rech gra czy, a tak że przy glą dał
się grze wy cho wan kom Aka de -
mii. Spo tka nie za koń czy ło się
wy gra ną so sno wi czan 4:3,
a w głów nych ro lach wy stą pi li
wła śnie gra cze Aka de mii.

Sztab szko le nio wy na sze go
ze spo łu przy glą dał się wy cho -
wan kom Aka de mii z rocz ni -
ków 1998 i 1997. I to wła śnie
Pa tryk Mu lar czyk (1998) zdo -

był dwie bram ki, a Ma te usz
Ar se niuk (1997) do ło żył ko lej -
ne dwa tra fie nia. – Mie li śmy
oka zję, by zro bić prze gląd kadr
mło dzie żo wych, jest to przy -
szłość Za głę bia. Obej rze li śmy
kil ka faj nych i cie ka wych ak cji,
ro ze gra nych w do brym tem -

pie – prze ka zał asy stent pierw -
sze go tre ne ra, Ar tur Der bin. 

Gra cze te sto wa ni, któ rzy po -
ja wi li się na mu ra wie, to Bar tosz
Ja ro szek (Za głę bie Lu bin,
obroń ca – 1994), Piotr Ma ły siak
(TS Czar ni Gó ral Ży wiec,
obroń ca/po moc nik – 1994), Ka -

mil Ochoj ski (MK Gór nik Ka -
to wi ce, po moc nik – 1996), Sła -
wo mir Mu sio lik (For te ca Świer -
kla ny, na past nik – 1996). Nie -
wy klu czo ne, że któ ryś z nich
w nowym roku po ja wi się jesz -
cze na za ję ciach.

Tym cza sem zna my już
pierw sze po su nię cia ka dro we.
Z Za głę biem roz sta je się wy po -
ży czo ny la tem z Le gii War sza -
wa Mi łosz Ko zak, po nad to
sztab szko le nio wy nie wi dzi już
w ka drze miej sca dla Ra do sła wa
Kur sy oraz Pio tra Gie la. Obu
zło żo no pro po zy cję roz wią za nia
obo wią zu ją cych umów.

Z ko lei Hu bert Ty lec pod pi -
sał no wą umo wę z na szym klu -
bem, a wśród gra czy, któ rzy są
przy mie rza ni do gry w So -
snow cu jest na past nik Pod be -
ski dzia Biel sko -Bia ła, Woj -
ciech Okiń czyc.

W gru dnio wym nu me rze
„KM” za po wia da li śmy wy -
wiad z pre ze sem klu bu, Mar ci -
nem Ja ro szew skim. Z przy czyn
tech nicz nych roz mo wa ze ster -
ni kiem Za głę bia uka że się
na ła mach lu to we go nu me ru.
Za zmia nę ser decz nie prze pra -
sza my.

Pił kar skie za głę bie wzna wia tre nin gi

Ope ra cję „Wiosna”
czas za cząć
obóz w Wał brzy chu, a wśród spa ring part ne rów Wi sła Kra ków. Pił ka rze za głę bia roz po czy na ją
zimowy okres przy go to waw czy.

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

ZI MO Wy OKRES PRZy gO TO WAW CZy
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

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.

Or ga ni za cji pod jął się Dom Dziec ka Nr 3 w Gli wi -
cach. Na zwy cię skie dru ży ny oraz naj lep szych za -
wod ni ków mi strzostw cze ka ły cen ne na gro dy rze -
czo we oraz nie spo dzian ki. Prze wod ni czą cy Ka zi -
mierz Greń wrę czył dru ży nom ko szul ki
re pre zen ta cji Pol ski oraz pił ki z lo go PZPN wraz
z pod pi sa mi na szych re pre zen tan tów Pol ski, w tym

Ro ber ta Le wan dow skie go. Dla naj lep sze go za wod -
ni ka mi strzostw, prze wod ni czą cy Ko mi sji Fut sa lu
i Pił ki Pla żo wej    ufun do wał na gro dę w po sta ci
udzia łu w zgru po wa niu re pre zen ta cji Pol ski w fut -
sa lu. – Dzie cia ki gra ły na naj wyż szym po zio mie,
emo cje się ga ły ze ni tu, at mos fe ra na ha li by ła nie sa -
mo wi ta. Ich po czy na nia oglą da li by li pił ka rze, m.
in.: Ka mil Ko sow ski i Ad rian Si ko ra. Wy gra li śmy
tur niej, zdo by li śmy ko ro nę kró la strzel ców, a wśród
na gród, któ re otrzy ma li śmy by ły m.in.: ko szul ki
z au to gra fa mi Ro ber ta Le wan dow skie go, Ka mi la
Gli ka czy Zbi gnie wa Boń ka – re la cjo no wał tre ner
To masz Ha łat, peł nią cy tak że funk cję se lek cjo ne ra
re pre zen ta cji Do mów Dziec ka. KP

Podopieczni sosnowieckiego Domu Dziecka 
I Mistrzem Polski w futsalu

Dzieciaki z Sosnowca w Gliwicach nie miały sobie równych.

„Agre sja na aut” to ak cja zor ga ni zo -
wa na wspól nie przez Urząd Miej ski
w So snow cu i po li cję, a wspar ta
przez pił kar skie Za głę bie. W wiel -
kim fi na le naj lep si oka za li się gim na -
zja li ści z „Piąt ki”.

W pierw szym eta pie pił ka rze Za -
głę bia od wie dzi li wszyst kie gim na zja
w So snow cu, gdzie po li cjan ci pro wa -
dzi li wy kład na te mat kul tu ral ne go
do pin gu i za cho wa nia ki bi ców. Na -
stęp nie szko ły wzię ły udział w eli mi -
na cjach, gdzie oprócz wy ni ku spor -
to we go li czył się rów nież do ping
i wspar cie ki bi ców. Po tym eta pie 6
wy bra nych gim na zjów wzię ło udział
w wiel kim fi na le w ha li MO SiR
w So snow cu -Za gó rzu. Pod czas tej
im pre zy nie za bra kło cie ka wych po -
ka zów zor ga ni zo wa nych przez po li -
cję, mię dzy in ny mi wy szko lo nych
psów, czy kon kur su rzu tów kar nych,
w któ rym bro nił  bram karz so sno -
wiec kie go klu bu z rocz ni -
ka 1997 – Ad rian Cza plak. W ju ry

mię dzy in ny mi za siadł przed sta wi ciel
po li cji, Urzędu Miejskiego, so sno -
wiec kie go pod okrę gu pił ki noż nej,
a tak że ho no ro wy pre zes Za głę -
bia – Le szek Ba czyń ski. Wszy scy
by li pod wra że niem at mos fe ry. War -
to do dać, iż fi na ło wą im pre zę pro wa -
dził zna ny i ce nio ny dzien ni karz
„Ga ze ty Wy bor czej” – Woj ciech To -
dur. Trzy naj lep sze eki py po ja dą
na wy ciecz kę do War sza wy, gdzie
mię dzy in ny mi zwie dzą Sta dion Na -
ro do wy, a ze spo ły z miejsc 4-6 bę dą
się ba wić pod czas pik ni ku na Sta dio -
nie Lu do wym, któ ry bę dzie po łą czo -
ny ze zwie dza niem na sze go klu bu.
W wiel kim fi na le zmie rzy ły się gim -
na zjum nr 5 i 24, mecz za koń czył się
re mi sem 0:0, a ju ry le piej oce ni ło do -
ping „piąt ki”. Do War sza wy po ja dą
rów nież gim na zja li ści z „je dyn ki”,
któ rzy dzię ki wspar ciu try bun oka za li
się lep si od „szóst ki”. Ko lej ne miej -
sca za ję ły szko ły 16 i 26 (na bo -
isku 2:1). KP

Old bo je pił kar skie go Za głę bia
przy wspar ciu klu bu, pod pa tro na -
tem pre zy den ta mia sta So snow ca
Ar ka diu sza Chę ciń skie go, or ga ni -
zu ją II Edy cję Tur nie ju No wo rocz -
ne go – Ha lo we go.  Im pre za od bę -
dzie się 11 stycz nia w ha li MO -
SiR przy ul. Że rom skie go 9
w So snow cu.

W związ ku z ama tor ską for -
mu łą za wo dów w tur nie ju nie
mo gą uczest ni czyć ze spo ły i za -
wod ni cy gra ją cy ak tu al nie
w eks tra kla sie, I, II, i III li dze
ogól no pol skiej oraz eks tra kla sie
fut sa lu.

Me cze bę dą roz gry wa ne w ha li
we dług prze pi sów fut sa lo wych.

Każ da dru ży na mo że zgło sić 10 za -
wod ni ków.

Tur niej prze wi dzia ny jest na 16
dru żyn, któ re zo sta ną po dzie lo ne
na gru py.

Roz po czę cie tur nie ju od bę dzie
się o go dzi nie 8.30.

Na gro dy dla pierw szych trzech
dru żyn:
1. miej sce – 1000 zł   + pu char
2. miej sce – na gro dy rze czo we +

pu char
3. miej sce – na gro dy rze czo we +

pu char
Or ga ni za tor przy go to wał rów -

nież wy róż nie nia in dy wi du al ne dla
naj lep sze go strzel ca i naj lep sze go
bram ka rza. KP

Ar ka diusz Ku la (na zdję ciu) zdo był
sześć me da li pod czas VI Zi mo wych Mi -
strzo stw Pol ski ra tow ni ków w pły wa niu!
So sno wiec ki sty pen dy sta zdo był czte ry
me da le in dy wi du al nie oraz dwa w dru -
ży nie. To ko lej ny bardzo dobry start te -
go zna ko mi te go ra tow ni ka.

Pod czas mi strzostw Ar ka diusz Ku -
la usta no wił no wy re kord Pol ski
w kon ku ren cji su per ra tow nik na dy -
stan sie 200 me trów. Ko lej ny zło ty me -
dal do ło żył w kon ku ren cji ra to wa nie
ma ne ki na w płe twach (100 m). Sre bro
wy wal czył w ho lo wa niu ma ne ki na (50
m), a brąz za ra to wa nie kom bi no wa ne
(100 m). W dru ży nie zdo był zło to
i sre bro. KP

Kula kolekcjonuje medale

Gim na zja li ści wy ko pa li agre sję na aut

Zagrają  piłkarscy oldboje

arc Zagłębie sosnowiec

arc U
M

 w
 sosnow

cu
arc PZPN
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

MIASTO

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

W gru dnio wym wy da niu „Ku rie ra Miej skie go” w cy klu z Ku rie -
rem po So snow cu” za pre zen to wa li śmy po mnik Nie zna ne go Żoł nie -
rza w Za gó rzu. Z przy czyn nie za leż nych od re dak cji, zdję cie po mni -
ka zo sta ło źle wpa so wa ne w tekst. Ma jąc na uwa dze war tość hi sto -
rycz ną ma teria łu w stycz nio wym nu me rze pre zen tu je my je w ca ło ści.
Za uchy bie nie prze pra sza my. Re dak cja

Syl wia Ko sman

Liu Ping to ak ty wist ka wal czą -
ca o prze strze ga nie praw czło -
wie ka, któ rą ska za no w 2014 ro -
ku na 6,5 ro ku wię zie nia za to,
że or ga ni zo wa ła wy da rze nia na -
wo łu ją ce chiń ski rząd do pod ję -
cia wal ki z ko rup cją. Liu jest po -
wią za na z „No wym Ru chem
Oby wa tel skim” – nie for mal ną
siat ką obroń ców i obroń czyń
praw czło wie ka, któ re są w Chi -
nach prze śla do wa ne. Usi ło wa ła
zwal czać ko rup cję i do ma ga ła
się od urzęd ni ków pań stwo wych
upu blicz nie nia ich sta nu ma jąt -
ku. Sąd uznał jed nak Liu Ping
win ną „wszczy na nia bó jek
i pro wo ko wa nia zajść”, „or ga ni -
zo wa nia zgro ma dzeń w ce lu za -
kłó ce nia po rząd ku w miej scu
pu blicz nym” i „od wo ła nia się
do kul tu w ce lu pod wa że nia
dzia łań or ga nów ochro ny po -
rząd ku pu blicz ne go”. Po nad to
Liu twier dzi ła, że pod czas
aresz tu tym cza so we go w czerw -
cu 2013 ro ku zo sta ła pod da -
na tor tu rom, m. in. ude rza no jej
gło wą o me ta lo we prę ty.

Z ko lei Chel sea Man ning,
sze re go wa ame ry kań skiej ar mii,
prze ka zy wa ła rzą do we ma te ria -
ły nie jaw ne ser wi so wi Wi ki le -
aks. 21 sierp nia 2013 ro ku zo sta -
ła ska za na na 35 lat wię zie nia.
Nie któ re z ujaw nio nych przez
Man ning do ku men tów wska zy -
wa ły na przy pad ki po gwał ce nia
praw czło wie ka i na ru sze nia
mię dzy na ro do we go pra wa hu -
ma ni tar ne go. Mia ły ich do ko nać
od dzia ły ame ry kań skiej ar mii,
któ re sta cjo nu ją po za gra ni ca mi
kra ju, irac kie i afgań skie si ły
zbroj ne, do staw cy ar mii i CIA
pod czas ope ra cji zwal cza nia ter -
ro ry zmu. 

Man ning chcia ła wy wo łać
waż ną de ba tę pu blicz ną o skut -
kach, ja kie po cią ga za so bą woj -
na. Oskar żo nej w trak cie pro ce su
nie po zwo lo no przed sta wić do -
wo du na dzia ła nie w in te re sie pu -
blicz nym. Za rzu co no jej po nad to
po peł nie nie do dat ko wych prze -
stępstw i udzie le nie po mo cy wro -
go wi. Chel sea, cze ka jąc na pro -
ces, spę dzi ła w aresz cie aż 3 la ta.
Przez 11 mie się cy prze by wa ła
w wa run kach, któ re spe cjal ny
spra woz daw ca ONZ ds. tor tur
opi sał ja ko okrut ne i nie ludz kie. 

W obro nie tych dwóch osób
w ra mach mię dzy na ro do wej ak cji
pro wa dzo nej przez Amne sty In -
ter na tio nal człon ko wie Ra dy Se -
nio rów w sie dzi bie sto wa rzy sze -
nia „Ak tyw ne Ko bie ty” w So -
snow cu, 16 grud nia pi sa li li sty,
pro sząc o ich uwol nie nie. 

W tym ro ku ak cja na ca łym
świe cie trwa ła przez 10 dni, od 6
do 16 grud nia. Po wsta ło w su -
mie 268 703 ręcz nie pi sa nych li -
stów i in nych ape li. W ca łej Pol -
sce li sty pi sa no w re kor do wej
licz bie po nad 500 miejsc.

– Od kil ku na stu lat ma ra ton
pi sa nia li stów or ga ni zu je Amne -
sty In ter na tio nal w obro nie prze -
śla do wa nych i wię zio nych ze
wzglę du na swo je prze ko na nia.
Ak cja cieszy się ogrom nym za -
in te re so wa niem i po wo dze -
niem. Dzię ki li stom wy sła nym
przez spo łecz ność ca łe go świa -
ta, wie le wię zio nych osób zo -
sta je uwol nio nych. Li sty tra fią
do sze fów państw, rzą dów, kon -
su la tów i am ba sad. Set ki ty się cy
li stów, któ re przy cho dzą, po wo -
du ją, że nie moż na być głu chym
na głos opi nii pu blicz nej – prze -
ko nu je Ha li na So bań ska, pre ze -
ska sto wa rzy sze nia „Ak tyw ne
Ko bie ty”. 

W tym ro ku moż na by ło pi -
sać w obro nie 11 osób, wię zio -
nych m.in. w Ara bii Sau dyj skiej,
We ne zu eli, Chi nach, USA, Ni -
ge rii czy Re pu bli ce Po łu dnio wej
Afry ki. Ak cję pi sa nia li stów sto -
wa rzy sze nie zor ga ni zo wa ło już
po raz dru gi. – Pi sze my w obro -
nie wol no ści i pra wa do prze ko -
nań. List moż na na pi sać od ręcz -
nie, po sia da my tak że wzo ry li -

stów lub moż na wy słać list dro -
gą elek tro nicz ną – mó wi Ha li -
na So bań ska. 

– To bar dzo do bra ini cja ty -
wa – przy zna li człon ko wie Ra dy
Se nio rów, jesz cze w trak cie za -
po zna wa nia się z syl wet ka mi te -
go rocz nych bo ha te rów ma ra to -
nu. Osta tecz nie Je rzy Na czyń ski
zde cy do wał się na pi sać w obro -
nie Chel sea Man ning. Po zo sta li
w obro nie Liu Ping. W su mie
w sto wa rzy sze niu na pi sa no 50 li -
stów, któ re tra fią te raz pod wła -
ści we ad re sy. 

Każ de go ro ku po ma ra to nie
or ga ni za cja Amne sty In ter na tio -
nal otrzy mu je tzw. Do bre Wia -
do mo ści, czy li in for ma cje o po -
zy tyw nym roz wo ju wy da rzeń,
uwol nie niu osa dzo nych, udzie le -
niu im po mo cy me dycz nej lub
prze pro wa dze niu spra wie dli we -
go pro ce su są do we go. W ze -
szłym ro ku ta ka in for ma cja po -
ja wi ła się ze stro ny m. in. od Je -
beu ra Mej ri z Tu ne zji, Yorm
Bo phy z Kam bo dży, dwój -
ki więź niów su mie nia z Pla cu
Błot ne go w Mo skwie. 

Znaj du je się przy uli cy Klu bo wej 2
w Ostro wach Gór ni czych, któ re aż
do 1948 ro ku no si ły na zwę Niem ce.
Na le ży do naj wspa nial szych za byt ków
So snow ca. Przez znaw ców jest za li -
cza ny do sztan da ro wych przy kła dów
bu dow nic twa w sty lu za ko piań skim.
Styl ten, na zy wa ny rów nież wit kie wi -
czow skim, zo stał wpro wa dzo ny przez

Sta ni sła wa Wit kie wi cza pod ko -
niec XIX stu le cia. Z cza sem zo stał
okrzyk nię ty mia nem sty lu na ro do we -
go i do ro ku 1914 od gry wał istot ną ro -
lę w ar chi tek tu rze pol skiej. Bu dy nek
klu bu w Niem cach zo stał wznie sio ny
w la tach 1902-1903 we dług pro jek tu
war szaw skich ar chi tek tów Fran cisz ka
Lil po pa i Ka zi mie rza Jan kow skie go.

Zle ce nio daw cą był za rząd War szaw -
skie go To wa rzy stwa Ko palń Wę gla
i Za kła dów Hut ni czych. W tym sa -
mym okre sie na te re nie Niem ców po -
wsta ło za ło że nie pa tro nac kie, na któ re
skła da ły się dwa bu dyn ki szkol ne,
szpi tal, am bu la to rium, wil la dy rek tor -
ska, bu dy nek biu ro wy oraz do my
miesz kal ne dla ka dry za rzą dza ją cej

i ro bot ni ków. Klub, zwa ny tak że Go -
spo dą lub Do mem Lu do wym, wraz
z ota cza ją cym go par kiem, sta no wił
cen trum osie dla. 

Nie zwy kle uroz ma ico ną bry łę bu -
dow li zdo bią ele wa cje wy peł nio ne or -
na men ta mi cha rak te ry stycz ny mi dla
Pod ha la. Po śród nich znaj dzie my więc
„psy”, „paz du ry” i „słon ka”. Wnę trza

rów nież za pro jek to wa no zgod nie z du -
chem „gó ralsz czy zny”. Oprócz efek -
tow nej cie sioł ki na uwa gę za słu gu ją po -
li chro mie, ume blo wa nie oraz ory gi nal -
ne pie ce ka flo we. Pro jek tan ci za dba li
rów nież o wszech stron ne prze zna cze nie
bu dyn ku. Do dys po zy cji go ści od da no
sa lę ba lo wą oraz te atral ną, re stau ra cję,
gór ni czą go spo dę, bi blio te kę i czy tel nię,
a tak że sa lę bi lar do wą. Po II woj nie
świa to wej w bu dyn ku mie ścił się dom
kul tu ry Ko pal ni „Ka zi mierz -Ju liusz”.
W la tach 90-tych XX wie ku chy lą ca się
ku ru inie bu dow la zna la zła no wych
wła ści cie li. Uni ka to wy za by tek zo stał
ura to wa ny i od re stau ro wa ny. 

Obec nie obiekt sta no wi wła sność
pry wat ną. Or ga ni zo wa ne są im pre zy
i przy ję cia oko licz no ścio we. W par ku
znaj du je się szkół ka drzew i krze wów
ozdob nych. 

Za by tek jest udo stęp nio ny do zwie -
dza nia dla grup zor ga ni zo wa nych. Wy -
ciecz ki na le ży uzgad niać z wła ści cie -
lem – kon takt: tel. 508 794 048, e -ma il
biu ro@ali cja -so sno wiec.pl 

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński

Pomnik Nieznanego Żołnierza
w Zagórzu

Ma ra ton pi sa nia li stów Amne sty In ter na tio nal

W obro nie więź niów su mie nia 
sylwia Kosman

Radni seniorzy apelowali w listach o uwolnienie więźniów. 
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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.

100-LATKA
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

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

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. 

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

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.
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Wszystkiego najlepszego 
szanownym Jubilatom  
życzy Redakcja
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co? gdzie? kiedy?

Po zio mo: 1 – o kimś nie roz gar nię tym, 5 – ma estro, 8 – ob raz
w cer kwi, 9 – azja tyc ka świą ty nia, 10 – na rzę dzie do ko pa -
nia, 11 – herb, 12 – kwia to wa grząd ka, 14 – trwa 45 mi -
nut, 16 – mia ra pa pie ru fak so we go lub to a le to we go, 17 – drwi -
na, 19 – tan go lub walc, 21 – oj ciec An ty go ny, 22 – kru ko wi oka
nie wy ko le, 25 – koń ców ka, np. wy ści gu, 28 – za gad ka, ta jem -
ni ca, 29 – oj ciec Ika ra, 30 – nie bie ski w zbo żu, 32 – epo pe ja Ho -
me ra, 34 – Adam, pol ski po eta, 35 – po etyc ko o stru mie -
niu, 36 – au tor oł ta rza w Ko ście le Ma riac kim, 37 – na si po łu -
dnio wi są sie dzi, 38 – ma ła Ire na, 39 – wpra wa, do świad cze nie.

Pio no wo:  1 – wstrzy mał Słoń ce, ru szył Zie mię, 2 – Ilion,
3 – słyn ny ame ry kań ski wo do spad, 4 – „po jazd” w We ne -
cji, 5 – nie let ni, 6 – pta si ama tor wi śni, 7 – na le ży mu się zna leź -
ne, 13 – te mat wie lu dow ci pów, 15 – dział me dy cy ny, 18 – za -
stój, 20 – las so, 23 – na no gach po rucz ni ka, 24 – na pa dy drga -
wek, 26 – był nim Ju dasz, 27 – sta ry dzik, 28 – na pój o uzdra wia -
ją cej mo cy, 31 – ame ry kań ski krew niak żu bra, 33 – pierw sze
wyj ście kar tą.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2014 : Do SzoPY HEJ PASTERzE
Na gro dy otrzy mu ją: Henryka Giersz, Bożena Młynarska, Lidia Tolik z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik  Praw
Konsumentów 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

KUPoN
krzyżówka nr  1

✂

By li szpie ga mi na usłu gach ko mu ni stów. Czy mo gli być jed no cze śnie pol ski mi bo ha te ra -
mi? 
Pa tryk Ple skot oraz Wła dy sław Buł hak – dwaj od waż ni hi sto ry cy In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – rzu ca ją świa tło na skry wa ne od lat ta jem ni ce PRL - owskie go wy wia du. „Szpie dzy
PRL -u” to pierw sza pró ba prze śle dze nia ści śle taj ne go pro jek tu szko le nia pol skich agen tów. 

An drzej Cze cho wicz prze nik nął do ze spo łu Ra dia Wol na Eu ro pa, zdo by wa jąc sła wę praw -
dzi we go „Han sa Klos sa”. Jan Ka szu bow ski bez mru gnie cia okiem znisz czył struk tu ry Ar mii
Kra jo wej, a w ro ku 1945 prze szedł pod skrzy dła NKWD. Ma rian Za char ski wy kradł z USA
sche ma ty naj no wo cze śniej szych sys te mów zbro je nio wych i stał się ży wą le gen dą wy wia du. Ich ży cio ry sy za ska ku -
ją bar dziej niż fik cja… 

Nie udacz ni cy czy asy wy wia du? Nie osą dze ni zbrod nia rze czy lu dzie za słu że ni dla oj czy zny? 
Naj wyż sza po ra od kryć, kim by li na praw dę…

Władysław Bułhak, Patryk Pleskot

Szpiedzy PRL-u (Wyd. ZNAK)

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.

Ter ro ry ści czy pa trio ci?
Mó wi li o so bie: bo jow ni cy, re wo lu cjo ni ści. Dziś na zwa li by śmy ich ter ro ry sta mi. Dzia ła li
w ta jem ni cy. Wśród nich by li wiel cy bo ha te ro wie, wiel cy pa trio ci. By li też jed nak wiecz ni
żoł nie rze, go to wi do naj gor szych ak tów ter ro ru w imię wiel kiej idei. 

Wta pia li się w tłum. Ude rza li z za sko cze nia. Prze pro wa dza li za ma chy na ro syj skich przy -
wód ców, strze la li do car skiej po li cji. W do mach pro du ko wa li bom by, a pod łóż ka mi ukry wa li
broń. Or ga ni zo wa li za ma chy na ży cie ro syj skich przy wód ców. Na pa da li na bank, po cią gi
i urzę dy. Nikt ich nie szko lił, ale i tak do szli do per fek cji w sztu ce ka mu fla żu i zdo by wa nia
in for ma cji. Każ de go dnia ro bi li wszyst ko, by tyl ko dać Po la kom na dzie je na nie pod le głość.
Czy wal ka o oj czy znę uspra wie dli wia jed nak naj więk sze zbrod nie? 

Wojciech Lada

Polscy terroryści (Wyd. ZNAK)

Co byś zro bił, gdy by obok cie bie wy da rzył się cud? 
Czę sto mi łość na dal łą czy lu dzi, mi mo iż ży cie ich roz dzie la. Ile ra zy chcie li ście zła pać za te -
le fon i za dzwo nić do ko goś za kim tę sk ni cie, by po dzie lić się ra do ścią, smut kiem, czy ma -
rze nia mi? Ile ra zy wy rzu ca li ście so bie, że nie zdą ży li ście po wie dzieć ko muś, jak wie le dla
was zna czy? Nie ste ty, czę sto jest już za póź no, by wy znać ko muś coś waż ne go, na co wcze -
śniej nie by ło cza su, czy oka zji… A gdy by tak nie moż li we sta ło się moż li we? 
Mitch Al bom w swo jej książ ce pi sze o pra gnie niu mi ło ści, tę sk no cie za uko cha ną oso bą,
a tak że o si le nadziei. „Te le fon z nie ba” to opo wieść skła nia ją ca do refleksji, o tym, co w ży -
ciu jest na praw dę waż ne. 

Mitch Albom

Pierwszy telefon z nieba (Wyd. ZNAK)

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 

ROZRYWKA



styczeń 2015 nr 1

PAGINA

15

HO RO SKOP

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

KINOreklama
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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

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

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

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

Czy leci z nami pilot? 

Cenne wyróżnienie dla biblioteki w Sosnowcu

Re per tu ar Ki na he lios So sno wiec
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.

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.

ROZRYWKA

„Bo eing, Bo eing” to jed na z naj -
czę ściej wy sta wia nych ko me dii
na świe cie. Ten lot nie po wo du je
tur bu len cji, a je dy nie mnó stwo
śmie chu. Sztu ka au tor stwa Mar ca
Ca mo let tie go za wie ra wszyst kie
skład ni ki do brej far sy. Do dat ko wo
do bry hu mor gwa ran tu je wspa -
nia ły prze kład tek stu, któ re go do -
ko nał twór ca dia lo gów w pol skiej
wer sji fil mu ani mo wa ne go
„Shrek” – Bar tosz Wierz bię ta.

Bo ha te rem sztu ki jest Maks.
Zna lazł on roz wią za nie po zwa la -
ją ce ko rzy stać z wszyst kich za let
po li ga mii, uni ka jąc jed no cze śnie
jej wad. Je go ko chan ki -na rze czo -
ne są ste war des sa mi po cho dzą cy -
mi z trzech róż nych kra jów i pra -
cu ją cy mi w trzech róż nych li niach
lot ni czych. Naj waż niej sze to opa -
no wa nie roz kła dów lo tów. Usta lo -
ny po rzą dek bu rzy… po stęp. No -
wy Bo eing jest więk szy, ma więk -
szą moc, jest szyb szy. I wy da rzy
się nie unik nio ne – zmia na roz kła -

du lo tów. Po psu je to ca ły har mo -
no gram ży cia Mak sa i do pro wa dzi
go do bia łej go rącz ki. Świad ka mi
kar ko łom nych wy czy nów Mak sa
bę dą słu żą ca Nad ia i ma rzą cy
o spo koj nym mał żeń stwie, przy ja -
ciel z dzie ciń stwa, Pa weł. Spek takl
zo stał zre ali zo wa ny w ra mach pro -
jek tu Sce na Ini cja tyw Ak tor skich.
Spektakl na deskach Teatru
Zagłębia będzie można oglądać
18 stycznia (godz. 18.00) i 29
stycznia (godz. 19.00).  red

REżySERIA I SCENOgRAfIA:
Wojciech leśniak
TłUMACZENIE: 
bartosz Wierzbięta

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

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na w So snow cu mo że się po -
chwa lić ko lej nym suk ce sem –
tym ra zem na po lu te atral no -li -
te rac kim. Pro jekt książ ni cy za ty -
tu ło wa ny „So sno wiec ka Je sień
Te atral na”, zgło szo ny do kon -
kur su gran to we go Mi ni ster stwa

Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go „Te atr 2015 – 250-le cie te -
atru pu blicz ne go w Pol sce. Edu -
ka cja te atral na”, otrzy mał do fi -
nan so wa nie opie wa ją ce na
nie ba ga tel ną kwo tę 20 ty się cy
zło tych. Bi blio te ka zna la zła się
tym sa mym w pre sti żo wym

i nie zwy kle wą skim gro nie zwy -
cięz ców. 

Co waż ne, MBP w So snow cu
jest je dy ną in sty tu cją kul tu ral ną
z na sze go re gio nu oraz je dy ną
bi blio te ką w Pol sce uho no ro wa -
ną przez kon kur so we ju ry. Dzię -
ki otrzy ma ne mu do fi nan so wa -

niu, je sie nią 2015 ro ku, Bi blio -
te ka za pro si swych Czy tel ni ków
do udzia łu w cie ka wych im pre -
zach w ra mach pro jek tu (m.in.
wy sta wie po świę co nej dzie jom
i idei te atru na ro do we go oraz
naj wy bit niej szym in dy wi du al -
no ściom pol skie go te atru mo nu -

men tal ne go, pro jek cjach z cy klu
„Te atr w fil mie”, warsz ta tach te -
atral nych, wy kła dach i kon kur -
sach). Szcze gó ły So sno wiec kiej
Je sie ni Te atral nej bę dą sys te ma -
tycz nie pu bli ko wa ne na stro nie
MBP: www.bi blio te ka.so sno -
wiec.pl. red

Zna ko mi ta ar tyst ka, wie lo krot -
nie na gra dza na i ko cha na przez
pu blicz ność za wdzięk, iro nię, li -
ryzm i nie prze cięt ny ta lent, czy li
Ka ta rzy na Gro niec, wy stą pi 19
stycz nia w Ener ge tycz nym Cen -
trum Kul tu ry przy ul. Bę dziń -

skiej 65. Ka ta rzy na Gro niec to
lau re at ka m. in. głów nej na gro -
dy Fe sti wa lu Mło dych Ta len tów
w Po zna niu (1988) oraz Grand
Prix i Na gro dy Dzien ni ka rzy
na Fe sti wa lu Pio sen ki Ak tor skiej
we Wro cła wiu (1997). W kwiet -

niu 2008 r. Ka ta rzy na Gro niec
otrzy ma ła „Dy plom Mi strzo stwa
im. Alek san dra Bar di nie go”
za wy bit ne osią gnię cia ar ty -
stycz ne w dzie dzi nie pio sen ki
ak tor skiej. „ZOO”, bo ta ki bę -
dzie ty tuł te go kon cer tu, to wy -
jąt ko we spo tka nie z utwo ra mi
Agniesz ki Osiec kiej. Pio sen ki
za aran żo wał Łu kasz Dam rych
(kla wi sze). W skład ze spo łu mu -
zycz ne go wcho dzą tak że To -
masz Pierzch niak (kon tra bas)
i Łu kasz So bo lak (per ku sja). 

Pre mie ra „ZOO” od by ła się
pod czas Kon cer tu Ga lo we go 17.
Kon kur su „Pa mię taj my o Osiec -
kiej” w Te atrze Pal la dium we
wrze śniu ubie głe go ro ku.
W mar cu 2015 ro ku uka że się
pły ta z tym ma te ria łem. Kon cert
od bę dzie się o godz. 19.00. Bi -
le ty kosz tu ją 30 zł i 20 zł (ulgo -
we). sK

Energetyczne Centrum Kultury zaprasza

zoo i Katarzyna Groniec w „Kiepurze”

Katarzyna Groniec zaśpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej. 

arc ECK w sosnowcu
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Szko ła Pod sta wo wa nr 10 w So snow cu
by ła po my sło daw cą oraz or ga ni za to rem
ak cji „Dzie siąt ka bu du je” na rzecz od bu -
do wy so sno wiec kiej Ka te dry. W cza sie
trwa nia ak cji łącz nie ze bra no: 10 tys. 116
zł i 10 gr.  

So sno wiec ki za by tek sta nął w pło -
mie niach w no cy z 28 na 29 paź dzier -
ni ka. W trak cie po ża ru cał ko wi cie
spło nął dach bu dyn ku. Znisz czo ne zo -
sta ły tak że cen ne za byt ki (m. in. ma lo -
wi dła ścien ne Wło dzi mie rza Tet ma je -
ra). Stra ty osza co wa no na mi lio ny zło -
tych.

Ucznio wie oraz na uczy cie le z so -
sno wiec kiej pod sta wów ki po sta no wi li
po móc w od bu do wie Ka te dry, zbie ra -
jąc fun du sze na ten cel. Pie nią dze
były zbie ra ne do spe cjal nych pu szek
od 1 do 15 grud nia. Do ak cji chęt nie
przy łą czy ły się so sno wiec kie szko ły
oraz lo kal ne me dia. Pa tro nat ho no ro -
wy nad wy da rze niem ob ję li: bi skup
Die ce zji So sno wiec kiej, ksiądz bi -
skup Grze gorz Ka szak oraz pre zy dent
mia sta So snow ca. Pa tro nat Spe cjal ny
ob jął na to miast Wy dział Ka te che tycz -
ny Ku rii Die ce zjal nej w So snow cu.

hAR MO NO gRAM AK CJI:
1 grud nia w sa mo po łu dnie od by ła się uro czy sta in au -

gu ra cja na Wy dzia le Ka te che tycz nym Ku rii Die ce zjal nej
w So snow cu. W cza sie in au gu ra cji przed sta wio no wszyst -
kim przy by łym ce le ak cji, opo wie dzia no o Ka te drze, a tak -
że roz da no wszyst kie po trzeb ne ma te ria ły do prze pro wa -
dze nia ak cji w szko łach. 

Do 15 grud nia trwa ła ak cja zbie ra nia fun du szy do spe -
cjal nych pu szek.

W dniach 16-17 grud nia w Szko le Pod sta wo wej nr 10
or ga ni za to rzy ak cji przy ję li ko or dy na to rów po szcze gól nych
szkół z pusz ka mi z ze bra ny mi fun du sza mi. 

18 grud nia 2014 od by ło się... wiel kie li cze nie – czy li
uro czy ste otwar cie prze ka za nych pu szek oraz ko mi syj ne

prze li cze nie ze bra nych fun du szy. W skład ko mi sji li czą cej
we szli przed sta wi cie le: or ga ni za to ra, Wy dzia łu Ka te che -
tycz ne go, Urzę du Miejskiego So snow ca. 

Wiel ki fi nał ak cji oraz uro czy ste prze ka za nie ze bra nych
fun du szy od by ło się w cza sie uro czy stej „Wie czer ni cy Ja -
seł ko wej” w dniu 19 grud nia 2014 ro ku o go dzi nie 14.30!
W cza sie fi na łu po śród za pro szo nych go ści było moż na by -
ło spo tkać mię dzy in ny mi: bi sku pa so sno wiec kie go, pro -
bosz cza ka te dry, dy rek to ra Wy dzia łu Ka te che tycz ne go,
przed sta wi cie li władz mia sta.

Do dat ko wo w ra mach ak cji we wszyst kich szko łach
by ły pro wa dzo ne spe cjal ne lek cje, aby po ka zać uczniom,
czym są za byt ki i uświa do mić, dla cze go są one ta kie
waż ne. red

 Wielkie liczenie już zakończone


