Rusza akcja podatkowa 2015. Podatki
zapłacisz nie tylko w siedzibie Urzędu
Miejskiego, ale także w dodatkowych
punktach, które uruchomił urząd. Można
wybrać także formę przelewu bankowego.
Zapoznaj się z informacjami
i obowiązującymi terminami płatności
podatków.
str. 16

Piekielna niewola sosnowiczanki,
Marii Rudzkiej-Kantorowicz,
trwała 600 dni. Dziś pani Maria ma 92
lata i nie potrafi zapomnieć, jaki świat
zagłady zbudowali naziści. Należy
do ostatnich strażników pamięci
o Oświęcimiu i bohaterskich zagłębiakach,
którzy oddali życie za ojczyznę. str. 13

Czy piłkarzom Zagłębia uda się
pokonać przewlekłą chorobę i
awansować do I ligi? – Ciśnienie jest
spore, kibice się denerwują. Działamy tak,
aby w czerwcu cieszyć się z awansu i
uwolnić się od tej choroby – zapewnia
Marcin Jaroszewski, prezes Zagłębia
Sosnowiec.
str. 11
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Sosnowiecka firma Nutrico zaprasza na bezpłatne
konsultacje żywienia klinicznego dla pacjentów
onkologicznych, którzy są w trakcie chemioterapii
i radioterapii. Konsultacje odbywają się codziennie
w Szpitalu Szafirowa w Sosnowcu na terenie
Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Terminy
konsultacji każdorazowo należy ustalać z sekretariatem
szpitala pod nr tel.: 32 778 92 04 lub 570 000 833. W trakcie
konsultacji pacjent otrzymuje plan żywienia klinicznego oraz
jest kwalifikowany do bezpłatnego leczenia żywieniowego
dojelitowego lub dożylnego w warunkach domowych wraz
z bezpłatną opieką pielęgniarską i lekarską. Z programu
może skorzystać 120 pacjentów. O szczegóły należy pytać
w sekretariacie Nutrico. Więcej informacji o firmie Nutrico
można znaleźć na stronie: www.nutrico.com.pl.

www.kuriermiejski.com.pl

Zmienić oblicze miasta
Zmiany w centrum Sosnowca, rewitalizacja Kazimierza Górniczego i Juliusza oraz rozpoczęcie akcji „Czyste Miasto”. Prezydent Arkadiusz Chęciński
wprowadza w życie programy mające na celu zmianę wizerunku miasta.
arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

Lekiem na rozwiązanie problemów dotyczących czystości i estetyki miasta ma
być jedna firma sprzątająca na terenie całego miasta. Dotychczas o czystość miasta dbało kilka wyłonionych w postępowaniu przetargowym firm. – Takie rozwiązanie sprawia, że w kilku miejscach
miasta firmy przerzucają się obowiązkami, a efekt tego jest taki, że nikt nie przyznawał się do dbania o dany obszar. Mamy mnóstwo sygnałów od mieszkańców,
którzy skarżą się na brud w mieście. Podpisanie umowy z jednym wykonawcą
sprawi, że odpowiedzialność za sprzątanie miasta będzie jasno określona – tłumaczy Arkadiusz Chęciński. Takie rozwiązanie zastosowano z powodzeniem
w sąsiedniej Dąbrowie Górniczej.
Kolejnym pomysłem na walkę z nieporządkiem w mieście ma być innowacyjna akcja „Czyste miasto”. – Pracujemy
nad tym, aby w jej ramach został stworzony specjalny numer telefonu, pod którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać
miejsca, gdzie znajdują się np.: nielegalne wysypiska śmieci. Taki kontakt zapewne pomoże nam szybciej rozwiązać
problem. Infolinia ma być jednym z ka-

Wizualizacja targowiska przy ul. Szklarnianej.
nałów współpracy z mieszkańcami – dodaje prezydent Sosnowca.
Ponadto pracą nad zmianą wizerunku
Sosnowca zajmą się dwa zespoły:
do spraw rewitalizacji centrum Sosnowca, a także rewitalizacji Kazimierza Górniczego oraz Juliusza.
Pierwszy z zespołów zacznie pracę
od przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz zbadania opinii mieszkańców
Śródmieścia. – Stworzymy programy społeczne i kulturalne, w tym „Lokal na kul-
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turę”, będziemy rozmawiać z przedsiębiorcami o ich oczekiwaniach. Pamiętamy także o modernizacji targowiska
przy ulicy Szklarnianej, pasażu przy Placu Stulecia, ulicy Modrzejowskiej oraz
ulicy Warszawskiej. Mocniej postawimy
na zagospodarowanie zieleni i małej architektury – podkreśla Michał Mercik, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji
Miasta. Prezydent Arkadiusz Chęciński
chciałby także przywrócić mieszkańcom
przestrzeń przed Dworcem Głównym,

którą obecnie zajmuje parking. – To także
jeden z aspektów, którym zajmie się zespół do spraw rewitalizacji centrum miasta. Pomysłów jest kilka, zobaczymy co
z działką za Sezamem, która kilkakrotnie
była już wystawiana na sprzedaż. Być może ponowimy przetarg. Na razie za wcześnie na konkrety, ale mamy kilka koncepcji, które będą brane pod uwagę.
Nieco inne zadania stoją przed zespołem ds. rewitalizacji Kazimierza Górniczego i Juliusza. – Tutaj będziemy się
reklama

Diagnostyczne
Centrum Diagnos
tyczne HELIMED
Sosnowiec,
Kisielewskiego
Sosno
wiec, ul. Kisiel
ewskiego 2

NO
NOWOŚĆ!
WOŚĆ!
BIOPSJA
CIENKOIGŁOWA
OIGŁOWA
BIOPSJA CIENK
POD KONTROLĄ
KONTROLĄ USG

Więcej:
wewnątrz
wnątrz wydania.
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koncentrować na pomocy przy procesie
wykupu mieszkań zakładowych kopalni
przez ich obecnych najemców oraz całej
infrastruktury potrzebnej do zabezpieczenia potrzeb mieszkańców. Pierwszą zauważalną zmianą będzie remont ulicy Armii Krajowej, który powinien rozpocząć
się w drugiej połowie roku. Równocześnie będziemy szukać przedsiębiorstw,
które pojawią się w miejscu wygaszanej
kopalni „Kazimierz-Juliusz” – mówi Arkadiusz Chęciński.

MIASTO

Uwaga! Utrudnienia w ruchu
Zmieniamy miasto dla mieszkańców. Czekają nas spore utrudnienia w ruchu, za które chciałbym przeprosić i proszę o wyrozumiałość. Apeluję jednocześnie
do kierowców o ostrożną jazdę – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

2
Obecnie zamknięty jest fragment ul. Braci Mieroszewskich (pas w kierunku
2 Dańdówki od ul. Lelewela do wysokości ul. Szymanowskiego). Dojazd do ul.
Długosza możliwy jest od strony Dąbrowy Górniczej (należy skręcić w ul. Lelewela, a następnie w ul. Zapały).
Dojazd do ul. Popiełuszki jest możliwy od ul. Dworskiej.
Kierowcy wyjeżdżający z ulic Szymanowskiego oraz Dmowskiego mogą jedynie skręcić w kierunku Dąbrowy Górniczej. Aby pojechać w kierunku Dandówki, należy zawrócić na wysokości skrzyżowania z ulicą Lelewela.
War ta 13,7 mln złotych przebudowa obejmuje budowę ronda oraz dobudowę prawoskrętów z ul. Braci Mieroszewskich w ul. Szymanowskiego i Lelewela, dobudowę pasów pozwalających na bezpieczne włączenie się do ruchu kierowców samochodów
wyjeżdzających z ul. Szymanowskiego i Lelewela oraz budowę zatoki autobusowej
przy przystanku Zagórze Technikum. Zmodernizowane zostaną chodniki w tym rejonie, a także przywrócona będzie zieleń.
Prace rozpoczęły się od przebudowy m. in.: infrastruktury gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz sieci teletechnicznych.
Prace potrwają do końca sierpnia 2015 roku.

Budowa ronda oraz przebudowa skrzyżowania w Niwce.
Budowane od września 2014 roku rondo powstanie w miejscu skrzyżowania
3 ulic Wojska Polskiego, Tuwima, Wygody i Konstytucji. Pojawi się także nowy
skwer przed komisariatem policji, na który zostanie przeniesiona zabytkowa kapliczka.
Ważnym zadaniem jest przesunięcie torowiska tramwajowego, co pozwoli na wybudowanie nowego przystanku tramwajowego w kierunku centrum Sosnowca. To bardzo
ważny element, bowiem w chwili obecnej pasażerowie wysiadają wprost na ruchliwą
ulicę Wojska Polskiego. W zadaniu mieści się również przebudowa odcinka ul. Tuwima, ul. Stoczniowców oraz części ul. Konstytucji.
Całość zadania, którego realizacja potrwa do końca czerwca 2015 roku, będzie kosztowała 9,8 mln złotych.
To nie koniec zmian w Niwce. Przebudowane zostanie znajdujące się 800 metrów dalej
skrzyżowania ulic Wojska Polskiego oraz Kopalnianej. Najważniejsze zmiany związane
z przebudową skrzyżowania wiążą się z przesunięciem wylotu ulicy Kopalnianej w kierunku centrum Niwki, dobudową lewoskrętów z ul. Wojska Polskiego w ul. Kopalnianą
oraz z ul. Wojska Polskiego w ul. Watta. Przy przebudowie miasto zadba również o rowerzystów i z myślą o nich zostaną zaprojektowane ścieżki rowerowe.
Przebudowa zakończy się najpóźniej 30 czerwca 2015 roku i będzie kosztowała 2,2
mln zł.
Oprócz przebudowy dróg w Niwce trwają prace nad budową nowej kanalizacji. Z tego powodu okresowo będą zamykane następujące ulice: Tuwima, Stoczniowców,
Konstytucji, Frycza-Modrzewskiego, Wojska Polskiego oraz Kopalniana.
Kierowcy, którzy chcą dojechać do ulicy Szybowej oraz osiedla Bór, powinni się kierować w ulicę Kopalnianą a następnie w ul. Szybową, a następnie ostro skręcić na wiadukt prowadzący do osiedla Bór. red
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ZMiANy W ROZKłADZie jAZDy TRAMWAjóW!
KZK GOP informuje, że z powodu
remontu torowiska na ul. 3 Maja
w Sosnowcu oraz przebudowy
skrzyżowania ulic G. Narutowicza,
Klimontowskiej i Wawel w SosnowcuSielcu od 2 lutego 2015 roku
(poniedziałek) zostaną wprowadzone
zmiany w funkcjonowaniu linii
tramwajowych nr 24 i 26.
Linia nr 24 nie będzie kursowała.
Linia nr 26 będzie kursowała na trasie
skróconej: Mysłowice Dworzec

PKP – Sosnowiec Ostrogórska.
Zostanie uruchomiona linia czasowa
nr 31: Milowice Pętla – Sosnowiec Aleja
Mireckiego – Sosnowiec Dworzec
PKP – Sielec Park – Pogoń
Mariacka – Pogoń Akademiki.
Zostanie uruchomiona autobusowa linia
czasowa T-24: Trasa: Konstantynów
Okrzei, S. Staszica, G. Narutowicza,
Sosnowiec Rondo Ludwik;
Powrót: Sosnowiec Rondo Ludwik, G.
Narutowicza, rondo Ludwik, G.

Narutowicza, S. Staszica, Konstantynów
Okrzei;
Przystanki: Konstantynów Okrzei,
Konstantynów Fabryczna, Sielec
Osiedle Zamkowa, Sielec Szkolna,
Sielec Narutowicza (w kierunku
Konstantynowa stanowisko
za skrzyżowaniem z ul.
Klimontowską), Sosnowiec Rondo
Ludwik (stanowisko na
ul. G. Narutowicza).
Rozkłady jazdy zostaną zmienione.
luty 2015 nr 2

arc UM w Sosnowcu
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Budowa ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego, Kierocińskiej i Grabowej będzie kosztować 8,1 mln zł.
W ramach przebudowy powstanie nie tylko rondo. W tej chwili autobusy zatrzymujące się w tym rejonie zajmują jeden z dwóch pasów ruchu, dlatego prace obejmą
również wybudowanie zatok autobusowych. Zmodernizowane zostaną również miejsca parkingowe przy Przedszkolu Miejskim nr 47, a także przebudowane zostaną
przejazdy tramwajowe w technologii tzw. „pływającej szyny”.
Inwestycja obejmuje również wybudowanie ścieżki rowerowej, a także osobnych prawoskrętów na wszystkich ulicach (bez konieczności przejeżdżania przez rondo).
W tej chwili zamknięty jest fragment pasa ruchu w kierunku centrum Sosnowca na odcinku ok 400 metrów (ok. 200 metrów przed i za skrzyżowaniem z ul. Grabową i Kierocińskiej). Z tego względu przystanki autobusowe zostały przeniesione o ok. 200 metrów w kierunku al. Mireckiego. Dojazd do ulicy Kierocińskiej możliwy jest przez ulice
Starą lub Sobieskiego. Aby wjechać w ulicę Grabową, jadąc od strony Milowic, należy
dojechać do al. Mireckiego i z niej skręcić w ulicę Moniuszki. Wyjeżdżają z ulicy Grabowej można kierować się jest tylko w kierunku Milowic.
Od poniedziałku, 25 stycznia, ruch tramwajów pomiędzy rozjazdami technologicznymi
zlokalizowanymi na przystanku Sosnowiec Wysoka i około 150 m za przystankiem Sosnowiec Aleja Mireckiego (kierunek: Milowice) odbywa się jednym torem (prawym
w kierunku Milowic). Jednocześnie przystanek Sosnowiec Wysoka (dla obydwu kierunków jazdy) zostanie przesunięty o około 75 m w kierunku Milowic – poza odcinek
jednotorowy. Prace przy budowie potrwają do końca października 2015 roku.
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Budżet przyjęty bez głosu sprzeciwu
Sylwia Kosman

Program planowanych działań, przewidzianych do realizacji na najbliższe miesiące i lata, przedstawił podczas ostatniej
sesji Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. Swoiste „expose” wzbudziło największe zainteresowanie radnych i uczestników sesji. Prezydent przedstawił kierunki
rozwoju miasta na najbliższe lata w dziesięciu blokach tematycznych. W bloku zatytułowanym „Mieszkaniec i przedsiębiorca” prezydent zapowiedział, że miasto będzie zachęcać przedsiębiorców
do inwestowania w Sosnowcu. – Opracujemy program zwolnienia z podatku
od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją. Program
przyczyni się do spadku bezrobocia, a jednocześnie do wzrostu dochodów miasta
z tytułu podatku dochodowego zarówno
od osób fizycznych (PIT), jak i od prawnych (CIT). Zamierzamy obniżyć opłaty
za dzierżawy w centralnej części miasta.
Będziemy wyznaczać opiekuna dla każdego przedsiębiorcy, który chce zainwestować w mieście. Przestaniemy mówić
do inwestorów z góry:,, Nie da się!”, a zaczniemy pytać:,, Jak możemy pomóc?” – wyjaśnił prezydent. W planach
jest także skrócenie czasu uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy do trzech
miesięcy i terminowe wydawanie decyzji
m.in. o pozwoleniu na budowę, rozbiórce,
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych czy przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

W pakiecie dla mieszkańca prezydent zapowiedział m. in. przeznaczenie
corocznych mieszkań dla studentów
osiągających najlepsze wyniki w nauce
i przygotowanie uchwały w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, co ma
zachęcić do budowania domów w Sosnowcu. – Rozciągniemy na całe miasto
stosowanie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których wykonano remont elewacji. Nowi mieszkańcy będą otrzymywać karty ,,Zamieszkaj
w Sosnowcu!”, które przez rok będą dawały ulgi, a wręcz możliwość darmowego korzystania z naszych obiektów sportowych i kulturalnych – dodał prezydent.
Arkadiusz Chęciński zapewnił także,
że miasto będzie realizować inwestycje
w ramach ZIT-ów, czyli Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. – Będziemy
też zabiegać o wsparcie dla inwestycji
zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym,
szczególnie dla budowy połączenia DK-94 z S-1 do Euroterminalu w Sławkowie, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów wschodnich miasta.
Będziemy wspierać także budowę stacjonarnego hospicjum – mówił.
W ramach zdrowia i polityki społecznej zostanie wzmocniony program „Miej
więcej” i funkcjonowanie „Karty Dużej
Rodziny”. – Będziemy inwestować w sosnowiecki szpital, modernizując kolejne
oddziały, a naszym priorytetem będzie
budowa nowoczesnego bloku operacyjnego. Rozszerzymy działanie programu

Aktywny Senior 60+ dla mieszkańców
miasta Sosnowca. Złożymy wnioski
do programu rządowego ,,Maluch”
na doposażenie miejsc oraz utworzenie
nowych miejsc żłobkowych w Żłobku
Miejskim. Złożymy także wnioski do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zatrudnienia asystentów rodziny
oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – stwierdził prezydent.
To nie koniec planowanych działań.
Prezydent zapowiedział także objęcie
połowy powierzchni gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, sukcesywną budowę boisk
w poszczególnych dzielnicach, współpracę z uczelniami wyższymi oraz budowę basenu w zespole szkół przy ul.
Bohaterów Monte Cassino. W sferze
kultury, Arkadiusz Chęciński planuje
prace w dawnym kinie Muza oraz
w Zamku Sieleckim, przebudowę biblioteki głównej i dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prezydent zamierza zająć się
polityką historyczną miasta, doprowadzić do zakończenia prac nad monografią o Sosnowcu oraz stworzyć stałą historyczną wystawę o mieście. Nie zabraknie także inwestycji w sport.
W planach jest budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportu oraz remonty lub
doposażenie kompleksu sportowego
przy alei Mireckiego, kompleksu sportowego przy ulicy Orląt Lwowskich, hal
sportowych i krytych pływalni. Promocję miasto ma oprzeć na czterech filarach. To muzyka, sport i rekreacja, historia miasta i konsultacje społeczne.

Wystąpienie prezydenta miasta było
wstępem do dyskusji nad tegorocznym
budżetem miasta.
Dochody tegorocznego budżetu wyniosą 808 mln zł, a wydatki zaplanowano na sumę 806 mln zł. Najwięcej, jak
co roku pochłonie oświata i wychowanie (274 mln zł) oraz wydatki na pomoc
społeczną (106 mln zł). Wydatki majątkowe, czyli głównie inwestycje (gospodarka ściekowa, budowa infrastruktury
drogowej, budżet obywatelski czy objęcie klubu akcji Zagłębie Sosnowiec)
oszacowano na 146 mln zł.
Ostatecznie 20 radnych klubów PO,
Niezależnych i PiS, zagłosowało
za przyjęciem budżetu, a sześcioro radnych klubu SLD wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.
– To budżet realistyczny, przygotowany przed wyborami samorządowymi,
na które nowe ekipa naniosła tylko kosmetyczne poprawki. Czekają nas
oszczędności, ale są dziedziny, w których
nie powinno się oszczędzać – mówił radny PO Janusz Kubicki, który cytował Napoleona, cara Aleksandra II i cesarza
Franciszka Józefa. – Pieniądze, pieniądze
i pieniądze. By wygrać wojnę, potrzeba
właśnie tych trzech rzeczy, jak mówił Napoleon – przypomniał Kubicki.
– Budżet nie jest idealny. Przygotowały go poprzednie władze miasta, które dwukrotnie dostawały od nas zielone światło. Tym razem wszystkie proponowane przez nas poprawki
do budżetu na 2015 rok zostały
uwzględnione. Poprzemy ten budżet,
ale kredyt, którego udzielamy, jest krót-

koterminowy i na całą kadencję nie wystarczy – stwierdził Paweł Wojtusiak
z „Niezależnych”.
Były prezydent, a obecnie radny Kazimierz Górski, zapowiedział, że radni
SLD wstrzymają się od głosu. – Budżet
jest poprawiony przez tych, którzy go
krytykowali, a zmiany są tylko kosmetyczne. Ciągłość władzy jest konieczna.
SLD wstrzyma się od głosu. Chcemy
przez rok dać szansę nowym władzom
i zobaczymy, jaki będzie następny budżet – stwierdził Górski.
Tego uzasadnienia nie zaakceptował
prezydent Arkadiusz Chęciński, nazywając decyzję o braku poparcia dla
opracowanego w głównej mierze przez
poprzednią ekipę budżetu mianem
„schizofrenii politycznej”. Ostatecznie
jednak, żaden z radnych nie zagłosował
przeciwko uchwale budżetowej.
– Od sześciu lat jestem związany
z urzędem lub Radą Miejską w Sosnowcu. Muszę przyznać, że nie przypominam sobie głosowania nad budżetem,
które skończyłoby się bez jednego głosu sprzeciwu. To dla nas ogromny zaszczyt, a zarazem wyzwanie, by nikogo
nie zawieść – podsumował Mateusz Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca.
Podczas sesji zostali także uhonorowani podopieczni sosnowieckiego Domu Dziecka, którzy w grudniu zostali I Mistrzem Polski w futsalu, halowej
odmianie piłki nożnej.
Zespół prowadzony przez Tomasza
Hałata brawurowo pokonał w finale 2:0
zespół z Lublina. Serdeczne gratulacje
zawodnikom złożyły władze miasta.
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MIASTO
Maria Łaszkiewicz zaprojektowała dwie figurki, stojące przed Szkołą Podstawową nr 4

zdjęcia: arc SP nr 4 w Sosnowcu

Tajemnica figurek

Sosnowiec stawia na Kiepurę i prosi
o wsparcie
W związku ze staraniami Światowego Kongresu Kresowian
o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zwrócił
się z apelem do władz miast Zagłębia Dąbrowskiego o poparcie
inicjatywy Sosnowca dotyczącej
nadania nazwy PLK w Pyrzowicach imieniem Jana Kiepury.
Sosnowiec od 2008 r. czyni
starania, aby Port Lotniczy
w Pyrzowicach nosił imię słynnego na całym świecie tenora.
Wówczas Rada Miejska podjęła

stosowną uchwałę w tej sprawie.
W obecnej sytuacji, gdy Światowy Kongres Kresowian wyszedł
z inicjatywą nazwania Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha
Kilara, ponawiamy nasz apel
do włodarzy miast Zagłębia
o wsparcie naszych działań – mówi prezydent Sosnowca.
Pismo zostało wysłane
do wszystkich prezydentów,
burmistrzów i wójtów Zagłębia
Dąbrowskiego. – Musimy mówić wspólnym głosem w sprawach dotyczących naszego regionu – dodaje prezydent Chęciński. KP

Ku pamięci powstańców

Mariusz Żabnicki

Maria Łaszkiewicz (1891-1981) z domu
Krażowska 1o voto Brodzka jest artystką dobrze znaną badaczom sztuki polskiej powojennej ze względu na swój wkład do międzynarodowej sławy polskiej tkaniny artystycznej. Nie jest natomiast znana jej twórczość
rzeźbiarska jako uczennicy Bourdelle’a, ani
rysunki z okresu sprzed I wojny światowej,
ani kilimy z okresu przedwojennego. Studiowała w Monachium w latach 1909 –1911
i w latach 1911-1914 w Académie de la
Grande Chaumière w Paryżu, w pracowni
Emila Bourdelle’a. Zaświadczenie Bourdelle’a o odbytych studiach w Paryżu oraz rysunki wówczas powstałe były wystawione
przez w Muzeum Narodowym w Warszawie
na wystawie „Paryż i artyści polscy wokół
E.-A. Bourdelle’a 1900-1918”. Tytuły ważniejszych tkanin to: „Don Kichot”, „Samotreklama

ność”, „Deska-sznur”, „Ptak”, „Biała Dama”, „Kapliczka”, „Rafja”, „Ręce”, „Głowa
ptaka”, „Mnich”, „Przechodzień”, „Figura
I”, „Pingwin”. Prace znajdują się m. in.
w Muzeum Narodowym w Warszawie i Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Wystawy indywidualne: 1961 „Kordegarda”,
Warszawa: 1971 „Konfrontacje”, Muzeum
Historii Włókiennictwa, Łódź; 1975 Arras
Gallery, Nowy Jork; 1976 „Kordegarda”,
Warszawa; 1977 BWA, Konin; 1976 „60 lat
pracy twórczej” – KMPiK Chomiczówka,
Warszawa; 2004 „Trzy pokolenia warszawskich artystek. Maria Łaszkiewicz, Krystyna Brodzka. Maria Brodzka-Bestry”, Ermitaż, Muzeum Łazienki Królewskie; 2004,
„Cztery pokolenia bielańskich artystek. Tkanina-malarstwo-rysunek”, BOK Warszawa.
Brała udział w 2., 3., 4., 5. Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie; 195712. Triennale w Mediolanie. Za swoją pracę
reklama

otrzymała nagrody: 1963 – Złoty Medal
w Chicago na Międzynarodowym Konkursie
Instytutu
Projektu
Wnętrz
(AID): 1972 – wyróżnienie IV Festiwal
Sztuk Pięknych w Warszawie; 1975 – wyróżnienie na I Międzynarodowym Triennale
Tkaniny w Łodzi; 1976 nagroda na VI Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie, 1976 – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Jest mało znana jako rzeźbiarka. Inne jej
dzieła to trzy pomniki nagrobne: jej ojca
Wincentego Krażowskiego na prywatnym
cmentarzu w Gateni (gmina Demene) na Łotwie, figura orła na cmentarzu w Kielcach
w 1930 r., nagrobek męża Edwarda Łaszkiewicza na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie z 1956 r. Informacje na temat Marii
Łaszkiewicz, która zaprojektowała figury
przed szkołą, uzyskaliśmy dzięki pomocy
Marii Brodzkiej-Bestry.

,,Tam gdzie kończą się normalne
drogi, zaczyna się nasz obszar działania, a gdzie źródła milkną i pamięć bezładnie rozkłada ręce, tam
zaczynają się nasze historie”, cytuje dewizę programu „Było… nie
minęło” Jarosław Sobaszek (na
zdjęciu: drugi z lewej), nauczyciel
historii w VI LO im. J. Korczaka
w Sosnowcu. W sobotę, 10 stycznia, na zaproszenie historyka,
współautora książki,, Kapliczki
i krzyże przydrożne Sosnowca,
do Milowic przyjechała ekipa telewizyjna programu ,,Było… nie minęło”. – Kiedy przesłałem panu
Adamowi Sikorskiemu, autorowi
programowi, informację o kurhanie, odpowiedział: „Na hasło powstania reagujemy w trybie natychmiastowym”. Napisałem, że jest to
miejsce szczególne jeszcze z jednego powodu. W XIX wieku,
w pierwszej połowie XX i obecnie
mieszkańcy Sosnowca manifestowali i manifestują swój patriotyzm – opowiada Jarosław Sobaszek.
Celem wizyty było zbadanie
przy pomocy georadaru kurhanu
w Milowicach, na którym znajduje się zabytkowa kapliczka z figurą Jana Nepomucena. Kapliczka
znajduje się u zbiegu ulic Słonecznej i Brynicznej. – Jest to miejsce
szczególne, bo zgodnie z tradycją
ustną, pochowano tam uczestników powstania listopadowego
i styczniowego. Podania ustne
wskazują, że po powstaniu listopadowym miało zostać w tym miejscu pochowanych sześciu powstańców – przyznaje Jarosław
Sobaszek.
Sześciu żołnierzu miało zginąć w 1831 roku w starciu z oddziałem rosyjskim z korpusu gen.
Fiodora Rudigera. Pochowani powstańcy mieli pochodzić z oddziału Samuela Różyckiego, który po kapitulacji Warszawy, udał

się w kierunku Wolnego Miasta
Krakowa. Ścigani przez Rosjan,
zostali w końcu internowani
pod Chrzanowem przez wojska
austriackie. Niedobitkom udało
się przedostać do granicy pruskiej, skąd przez Śląsk chcieli się
przedostać do Francji, by kontynuować walkę o wolną Polskę.
Granicę na Brynicy patrolowali
już wówczas kozacy, którzy zaatakowali przeprawiających się przez
bród żołnierzy. Części udało się
przedostać na drugi brzeg, ale
sześciu straciło życie. Kolejnych
dwóch powstańców, którzy także
mieli zostać pochowani w tym
miejscu, zginęło podczas powstania styczniowego.
Program „Było… nie minęło”
jest realizowany przez ośrodek regionalny Telewizji Polskiej w Lublinie. Od początku autorem programu jest Adam Sikorski, lubelski
historyk i dziennikarz.
Do Milowic ekipa Adama Sikorskiego przyjechała z georadarem. Wyniki badań przy użyciu
georadaru potwierdziły istnienie
trzech miejsc charakterystycznych dla pochówków. Jedno
z tych miejsc ma cechy podwójnego pochówku. – Spisana w latach 30-tych relacja ustna znalazła
potwierdzenie. Innych źródeł nie
posiadamy – dodaje Jarosław Sobaszek. – Dla pewności należałoby przeprowadzić eshumację
zwłok, ale pojawia się pytanie,
czy jest sens – dodaje. W badaniach towarzyszyli też ks. proboszcz parafii milowickiej, Leonard Sobczyk, radny Stefan Wojnowski i profesor Uniwersytetu
Śląskiego, Dariusz Nawrot. Według zapowiedzi Adama Sikorskiego relację z tego wydarzenia
będziemy można zobaczyć w programie,, Było… nie minęło” TVP
Historia TV Regionalna) w połowie lutego. SK
arc Jarosław Sobaszek
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Ubezpieczenia zleceniobiorcy

Joanna Biniecka, rzecznik prasowy ZUS

Każdy, kto wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia,
umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczeniu usług,
do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom. Są to ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Natomiast ubezpieczeniu chorobowemu podlega dobrowolnie, na swój wniosek.
Jednak w przypadku, gdy zleceniobiorca jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub gdy ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Jest tak pod warunkiem,
że zleceniobiorca nie zawarł umowy cywilnoprawnej z własnym pracodawcą bądź nie wykonuje w ramach takiej
umowy pracy na rzecz własnego pracodawcy.
Płatnikiem składek jest zleceniodawca. Ma on obowiązek:
• zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS
ZUA/ZUS ZZA w terminie siedmiu dni od daty powstania
obowiązku ubezpieczeń,
•wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA w terminie siedmiu dni od daty ustania
obowiązku ubezpieczeń,
• przekazywać do ZUS za każdy miesiąc imienny raport
ZUS RCA/ZUS RZA, czyli rozliczać składki za zleceniobiorcę,
• zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
na formularzu ZUS ZCNA w terminie siedmiu dni od dnia,

w którym zleceniobiorca poinformował go o takiej konieczności,
• potrącać z dochodów zleceniobiorcy, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.
Wysokość składek wynosi:
• na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru, czyli kwoty, od której oblicza się składkę (składkę finansują z własnych środków, w równych częściach
zleceniobiorca i zleceniodawca po 9,76%),
• na ubezpieczenia rentowe – 8% (składkę finansują
z własnych środków w wysokości 1,5% zleceniobiorca
i w wysokości 6,5% zleceniodawca),
• na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 2,45%
(składkę finansuje w całości z własnych środków zleceniobiorca, o ile przystąpi do tego ubezpieczenia),
• na ubezpieczenie wypadkowe – wysokość składki jest
zróżnicowana (składkę finansuje w całości z własnych
środków zleceniodawca),
• na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy jej wymiaru (składka jest finansowana przez zleceniobiorcę).
Wszystkie składki potrąca, rozlicza i opłaca płatnik składek.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy.
Jeśli w umowie określono odpłatność w innej formie, niż
kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej
albo prowizyjnie, wówczas podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak, niż kwota minimalnego
wynagrodzenia.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
zleceniobiorcy stanowi ustalona dla niego kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez
ubezpieczonego i potrącone przez płatnika ze środków
ubezpieczonego.
Zleceniodawca jest zobowiązany przekazywać
zleceniobiorcy raz w roku informacje zawarte w imiennych
raportach miesięcznych w podziale na poszczególne
miesiące, za ubiegły rok, w terminie do 28 lutego roku
następnego.

Stwierdzenie nabycia spadku

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Aby poświadczyć prawa do spadku w sądzie, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskodawcą może być każdy, kto ma w tym interes prawny.
Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie
nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest
spadkobiercą. Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca
może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia
tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym
aktem poświadczenia dziedziczenia.
Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.
Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku mogą zatem wystąpić spadkobiercy (oraz ich następcy prawni),
a także wierzyciele spadkodawcy lub spadkobierców.
Uczestnikami postępowania jest każdy zainteresowany
w sprawie, czyli każdy, czyich praw lub obowiązków dotyczy wynik postępowania.
Sądem właściwym do wniesienia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy, właściwy ze względu
na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy.
Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy należy dołączyć akt zgonu oraz ewentualnie akt małżeństwa
spadkodawcy oraz akty urodzenia dzieci spadkodawcy,
w przypadku córek spadkodawcy należy załączyć ich akty
małżeństwa. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

z testamentu należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu
oraz testament spadkodawcy.
Oświadczenie o przyjęciu spadku, o jego odrzuceniu lub
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza składa
się przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, w którego
okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.
Oświadczenia mogą być również składane w sądzie
spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw
do spadku.
Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa
wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę
jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
Poświadczenia dziedziczenia można dokonać również
u notariusza. Aby uzyskać takie poświadczenie, wszystkie
osoby, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy, powinny stawić się u notariusza. Osoby te muszą być
również zgodne co do sposobu dziedziczenia, jak i osób,
które są spadkobiercami.
Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia
notariusz sporządza protokół dziedziczenia przy udziale
wszystkich osób, które mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi oraz uprawnieni z tytułu zapisów windykacyjnych (art. 95b pr. not.). Protokół
ten jest przesłanką konieczną sporządzenia aktu.
Po spisaniu protokołu notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, gdy nie ma wątpliwości co do osoby
spadkobiercy, wysokości udziałów w spadku.
Sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia podlega
niezwłocznemu wpisowi do rejestru aktów poświadczenia
dziedziczenia poprzez wprowadzenie, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, danych z tego aktu
Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma
skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
Koszty poświadczenia dziedziczenia u notariusza obejmują sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia
w kwocie 50 zł, sporządzenie protokołu dziedziczenia
w kwocie 100 zł. (do każdej z tych opłat należy doliczyć 22
% VAT).
W kolejnym artykule zostaną omówione zagadnienia odpowiedzialności za długi spadkowe oraz zasady podziału
spadku.
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Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a
uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale użytkowe, przeznaczone na działalność
gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych
jego dzielnicach.
Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.
Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 - Plac Stulecia w Sosnowcu.
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13
tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
6

luty 2015 nr 2

MIASTO
Elżbieta Bieńkowska w Uczniowskim Klubie Polityki

Śląskie kopalnie i marchewka
dla urzędnika
Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, czyli Elżbieta Bieńkowska, gościła 19 stycznia, w IV Liceum im. Staszica w Sosnowcu. W ramach
Uczniowskiego Salonu Polityki, absolwentce „Staszica” pytania zadawali uczniowie szkoły oraz innych sosnowieckich liceów.
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Najwięcej uwagi komisarz poświęciła
tematowi śląskich kopalń ze względu
na ostatnie wydarzenia i rządowe próby
przeforsowania planu restrukturyzacji
czterech kopalń.
– Zmiany w spółkach węglowych są
niezbędne. Nie czarujmy się. Nie może
być tak, że rodzina wydaje więcej niż
zarabia. Żadna nie przetrwa. Wszyscy
rozumieją sytuację, jaka powstała. Tak
dalej być już nie mogło, bo po prostu
spółka lada dzień przestałaby wypłacać
pensje pracownikom – nie ukrywała
komisarz Bieńkowska. Dodała uczciwie: – Nie będę ukrywać, że niektóre
kraje mają fiksację antywęglową,
a trzeba wyraźnie podkreślić, że w Polsce są budowane nowe elektrownie węglowe i nie będą to brudne instalacje.
Będą wydzielać tyle pyłu, ile człowiek
kurzu, idąc ulicą. Teraz staramy się to
powiedzieć Europie – przekonywała
komisarz Bieńkowska. – Nie można jednak ze sprawy czystego środowiska zrobić religii i kompletnej fiksacji.

Elżbieta Bieńkowska potwierdziła, że najwięcej unijnych pieniędzy
zostanie przeznaczonych na innowacyjną gospodarkę i przedsiębiorczość.
Taki dogmat obowiązuje zwłaszcza
w krajach skandynawskich. Tam nie
dyskusji. Środowisko ma być czyste,
kopalnie należy zamknąć. Takie jest ich
stanowisko. Naszemu krajowi, który
jest w Unii zaledwie od kilku lat, stawia się takie wymagania, jak krajom

starej Unii, które już temat kopalń zamknęły. Cała gospodarka naszego kraju i gospodarstw domowych czer pała
energię z węgla i nie można tego jednym pstryknięciem zmienić. Od 2004
r. zrobiliśmy bardzo wiele, nasze kopalnie spełniają zupełnie inne standardy

niż dawniej, ale Unia też musi zrozumieć, że potrzebujemy jeszcze kilku lat,
by wdrożyć kolejne zmiany.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
pojawiło się pytanie o możliwość zgazowania, czyli o proces technologiczny, polegający na przeprowadzeniu paliwa stałego lub płynnego o dużej zawar tości węgla w paliwo gazowe
w wyniku rozkładu termicznego. – Dla
mnie to koncept science-fiction. Ta
procedura kosztowałaby setki miliardów euro, więc jest nie tylko droga, ale
na dodatek niebezpieczna i przypomina składowanie bomby – stwierdziła
Bieńkowska.
Padło także fundamentalne pytanie,
na co będą wydawane środki unijne
w obecnej perspektywie. – Zostanie
zmieniony strumień wydawania pieniędzy. Mniej na infrastrukturę, choć
też będą na to pieniądze, a najwięcej
na innowacyjną gospodarkę i przedsiębiorczość. Zależy nam na ścisłej
współpracy przedsiębiorców z uczelniami i na to pójdą olbrzymie środki.

W naszym kraju mamy taki problem,
iż na badania i rozwój przeznacza się
ok. 0,9 procent PKB, ale wyłącznie ze
środków budżetowych. Nasz przedsiębiorca woli kupić gotowy patent
w USA czy Chinach, niż zlecić opracowanie jakiegoś produktu uczelni.
W świecie na badania i rozwój wydaje się około dwóch procent PKB, ale
połowa pochodzi ze środków prywatnych – wyjaśniła Bieńkowska.
Nie szczędziła także słów krytyki
pod adresem brukselskiej administracji. – Admi ni stra cja bruksel ska jest
bardzo specyficzna, na innym etapie
rozwoju i wolna… Szczerze, tak się
nie da pracować. Nie twierdzę, że polska admi ni stra cja jest po zbawio na wad, ale… Jeśli po zdaniu egzaminów, urzędnik wie, że nikt nie ma prawa go zwolnić, a on już sam musiałby
się o to szczególnie postarać, to niestety, nie pra cuje tak, jak powi nien
pracować. W Brukseli nie działa system kija i marchewki. Jest jedynie…
marchewka – podsumowała Elżbieta
Bieńkowska.

reklama
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Spacer po malowniczej krainie

arc VI LO w Sosnowcu

Uczniowie u władzy

Z uczniami „Korczaka” spotkał się m. in. Krzysztof Haładus, zastępca prezydenta miasta.
Sylwia Kosman

Po co powstała gmina, jak wygląda struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, jakie są
zadania poszczególnych wydziałów, a przede wszystkim, jaka
jest rola i zadania prezydenta
miasta oraz jego zastępców, mieli okazję dowiedzieć się uczniowie klasy II a oraz II b Szkoły
Podstawowej nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego w Sosnowcu,
którzy 16 stycznia wybrali się
do UM. Zwiedzili urząd, a ponadto rozmawiali także z Janem
Bosakiem, radnym oraz przewodniczącym Komisji Samorządności i Organizacyjnej. Najważniejszym punktem programu
była wizyta w gabinecie prezy-

denta miasta, Arkadiusza Chęcińskiego i pamiątkowe zdjęcie
w jego gabinecie. Następnie
uczniowie przeszli do sali sesyjnej, a pod ostrzałem pytań znalazł się prezydent miasta. Musiał
odpowiedzieć, m. in., czym się
zajmował, zanim został prezydentem, jak długo przygotowywał się do wyborów, jakie inwestycje planuje dla sosnowieckich
dzieci, co zamierza zrobić, aby
poprawić sytuację sportu w naszym mieście lub czy powstaną
nowe place zabaw dla dzieci.
Korzystając z okazji, uczniowie
zaprosili prezydenta na dni
otwar te szkoły, które odbędą
się 26 lutego.
Z kolei z wiceprezydentem
Krzysztofem Haładusem, prze-

wodniczącym Rady Miejskiej,
Michałem Potocznym i Michałem Mercikiem, naczelnikiem
Wydziału Promocji i Rozwoju, 21 stycznia, spotkali się
uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka
w Sosnowcu. Uczniowie zadawali jeszcze bardziej dociekliwe
pytania i dzielili się swoimi opiniami. Pytali m. in., czy sesje
obrad Rady Miejskiej będą dalej
nagrywane i ile to będzie kosztować, czy znajdą się pieniądze
na
dokończenie
boiska
przy Gimnazjum nr 13, jak władze miasta zamierzają zachęcać
do zamieszkania w Sosnowcu
i promować miasto. Dyskusję
wzbudziło pytanie, dlaczego są
pieniądze dla piłkarzy Zagłębie

Sosnowiec, a nie na wpieranie
hokeja i innych dyscyplin sportowych. Licealiści dowiedzieli
się m. in., że będzie realizowany
plan rewitalizacji centrum miasta i powstanie aplikacja „Sosnowiec po godzinach”, dzięki której każdy będzie mógł dowiedzieć się, gdzie war to spędzić
czas, gdzie i kiedy organizowana jest impreza, o której godzinie wybrać się do kina czy
na koncert. Uczniowie także
usłyszeli, jakie są plany władz
miasta na najbliższe miesiące
i zostali zachęceni do zgłaszania
swoich pomysłów oraz wniosków bezpośrednio do Urzędu
Miasta lub przez swojego przedstawiciela w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Lekcje na dziś, lekcje na przyszłość
Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu, realizuje projekt „Lessons for Present, Lessons for Future”, czyli „Lekcje
na dziś, lekcje na przyszłość” we
współpracy z państwami: Hiszpanią, Włochami, Grecją, Finlandią, Litwą, Słowacją i Turcją.
Projekt trwa od września ubiegłego roku i zakończy się
w sierpniu 2017 r. W związku
z projektem zaplanowane zostały cztery wizyty dla nauczycieli,
międzynarodowe spotkania projektowe – w Hiszpanii, we Włoszech, na Słowacji i w Turcji
oraz pięć spotkań związanych
z nauczaniem i uczeniem się,
w których uczestniczyć będą
uczniowie – w Polsce, na Litwie,
w Grecji, Finlandii i podsumowujące w Hiszpanii.
W dniach od 17 do 21 listopada ubiegłego roku dbyło się
pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe, wyjątkowe ze
względu na to, że wreszcie
wszyscy partnerzy mogli się
spotkać osobiście. Gospodarze
spotkania, czyli IES Tirant lo
Blanc w Elche w Hiszpanii,
główny koordynator projektu,
bardzo ciepło przyjęli wszystkich gości. Sosnowiecką szkołę
reprezentowała Joanna Janas8

nikami spotkania. Wszyscy partnerzy zaprezentowali swoje
szkoły, omówione zostały zasady współpracy i opracowane zadania na kolejne spotkania.
Wszyscy goście mieli również
możliwość spotkać się z uczniami szkoły, którzy okazali się bardzo zainteresowani szkołami
oraz krajami uczestniczącymi
w projekcie. Odbyły się również
spotkania z prasą, a projekt został zaprezentowany w telewizji

ziemi gorlickiej” autorstwa Janusza Fiegi i Jacka Kosiby. Wystawa ukazuje m. in. miasto Gorlice,
ze wspaniałymi zabytkami.
Wśród nich są Ratusz, Bazylika
Narodzenia NMP, Dwór Karwacjanów, ale także miejscowości
powiatu gorlickiego. Można podziwiać kasztel w Szymbarku,
cerkiew w Gładyszowie i Hańczowej, a także przepiękne krajobrazy z okolic Regietowa, Ropy,
Nowicy, Bednarki.
– W imieniu naszych uczniów
i rodziców składam podziękowania na ręce pani dyrektor Elwiry
Kabat-Georgijewy oraz pana Wilhelma Zycha, wiceprzewodniczącego Rady Miasta za wsparcie naszej inicjatywy edukacyjno-wychowawczej i współpracę przy jej
realizacji. Efektem naszych „wędrówek” edukacyjno poznawczych po Beskidzie Niskim będą
listy uczniów pisane do dzieci
tamtejszych szkół. Zamierzamy
w formie tradycyjnej korespondencji pogłębiać zdobytą wiedzę
oraz wskazywać na piękno i wyjątkowość ziemi zagłębiowskiej
a przede wszystkim naszego Miasta – wyjaśnia Małgorzata Wierzbicka.
Koordynatorem akcji z ramienia „Dziesiątki” jest Małgorzata Kubicka, nauczyciel bibliotekarz. red

che, przedstawiono nam także
„Mystery of Elche”, dwuaktowy sakralny dramat o śmierci,
wniebowzięciu i ukoronowaniu
Najświętszej Marii Panny w języku walenckim, odgrywany
corocznie w dniach 14–15
sierpnia w Bazylice św. Marii
w Elche, wpisany na listę niematerialnego
dziedzictwa
UNESCO – podsumowuje Joanna Janas-Sajdak, szkolny koordynator projektu.
Obecnie trwają przygotowania do drugiego międzynarodowego spotkania projektowego we
Włoszech, które będzie miało
miejsce w lutym oraz do wizyty
gości w sosnowieckiej szkole,
w maju tego roku. Uczniowie zapoznają się z historią Sosnowca
z okresu II wojny światowej
i przygotowują prezentację w języku angielskim na ten temat.
Trwa także opracowanie biografii do pierwszej jednostki dydaktycznej dotyczącej ruchu oporu,
która zostanie przedstawiona we
Włoszech. Prowadzone są działania związane z poznawaniem
kultury krajów partnerskich.
W porównaniu do programu
„Comenius”, program „Erasmus+” kładzie większy nacisk
na
wirtualną
mobilność

uczniów,
czyli
kontakty
przy użyciu technologii komunikacyjno-informacyjnych, dlatego też uczniowie przygotowują
się do nawiązania kontaktu
z uczniami szkół partnerskich,
z którymi będą współpracować
na platformie e-twinning. – Wierzę, że dzięki projektowi nasi
uczniowie będą mieli możliwość
poznać kulturę państw partnerskich, rozwijać umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, poznawać
historię
rejonu,
w którym mieszkają oraz Polski
w ciekawy sposób, korzystając
z relacji świadków. Planowane
jest spotkanie uczniów z mieszkańcami Sosnowca, którzy przeżyli II wojnę światową oraz
warsztaty w oparciu o materiały
źródłowe we współpracy z Muzeum w Oświęcimiu i Muzeum
Galicja w Krakowie. Przede
wszystkim uczniowie będą mogli rozwijać i ćwiczyć swoje
umiejętności językowe w sposób
praktyczny, co dla mnie jako nauczyciela języka angielskiego
jest niezwykle istotne – dodaje
Joanna Janas-Sajdak. Wszelkie
działania projektowe można śledzić na stronie inter netowej
szkoły: www.gim9sc.pl. red

arc Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu

Gimnazjaliści realizują wspólny projekt z uczniami siedmiu państw.
-Sajdak, szkolny koordynator
projektu. Przed wyjazdem
uczennice szkoły, Kinga Ptasińska i Patrycja Trząska, z pomocą
Małgorzaty Pełki, przygotowały
piękne pamiątki z Sosnowca dla
naszych partnerów. Spotkanie
okazało się być bardzo owocne.
Nie tylko udało się zrealizować
wszystkie zamierzone cele
i działania, ale przede wszystkim
nawiązać bardzo przyjazne relacje pomiędzy wszystkimi uczest-

Przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 10 wzięli udział w wernisażu pierwszej w tym roku wystawy „Piękno ziemi gorlickiej”.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej kuratorzy wystawy Elżbieta
Oleksiak i Tomasz Chodowiec,
wzbogacili spotkanie bardzo ciekawą i bogatą w informacje prezentacją multimedialną pt. „Ziemia gorlicka”.
– Ze względu na wyjątkowość
piękna Beskidu Niskiego oraz
wartość edukacyjną prezentacji
m. in. poprzez znakomite połączenie wiedzy z zakresu literatury, historii, geografii, muzyki
i innych dziedzin sztuki, poprosiliśmy o przekazanie materiałów
uczniom w celu wykorzystania
ich na godzinach wychowawczych, lekcjach przedmiotowych
czy zajęciach pozalekcyjnych – mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektorka sosnowieckiej
„Dziesiątki”. – Naszym celem
jest nie tylko rozbudzanie zainteresowania malowniczymi krainami naszej ojczyzny, ale także
wychowywanie i kształcenie we
współpracy z instytucjami kultury.
Ponadto działania SP nr 10
obejmują także spacery i wycieczki edukacyjne, mające
na celu zapoznanie uczniów
z wystawą fotograficzną „Piękno

Tele Elx, radiu Onda Cero Radio
oraz ukazał się artykuł w lokalnym dzienniku, La Verdad.
– Mieliśmy przyjemność
spotkać się z przedstawicielem
hiszpańskiego Ministerstwa
Edukacji, przedstawicielem Rady Miejskiej w Elche oraz
z profesorem Miguelem Orts
Montenegro z Uniwersytetu
Miguel Hernández w Elche.
Mimo napiętego programu udało nam się zwiedzić urocze El-
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Warsztaty językowe w Londynie
Uczniowie Gimnazjum nr 1
w Sosnowcu mieli okazję
do pogłębiania znajomości języka angielskiego podczas wyjazdu do Londynu na warsztaty
językowe. Wyjazd dał także
możliwość poznania wielkiej
metropolii, jaką jest Londyn.
Był on uzupełnieniem nie tylko
programu nauczania języka angielskiego, ale także geografii
i historii. Uczniowie i ich opiekunowie mieszkali u rodzin
brytyjskich. Takie zakwaterowanie stworzyło okazję do poznania zwyczajów panujących
w Anglii. Ćwiczenia językowe
obejmowały naturalne, codzienne sytuacje, wywiady z napotkanymi osobami. Pomimo intensywnego programu uczniowie mieli zarówno czas
na naukę, jak i zwiedzanie. Zaraz po dotarciu na miejsce zobaczyli Tower Bridge, gdzie odbyła się sesja fotograficzna. Następnie zwiedzili więzienie

arc Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu

Uczniowie Gimnazjum nr 1 szlifowali umiejętności językowe podczas pobytu w Anglii.
Tower of London, sławne kruki
stojące na straży imperium brytyjskiego, klejnoty koronne,
White i Bloody Tower. Spacer

ria – najwyższy punkt widokowy w Katedrze – z której podziwiali piękną panoramę Londynu, zrobiła na wszystkich

Londyńskie Lochy – London
Dungeon oraz Sealife, rejs po Tamizie, Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich, sławny zegar słoneczny i południk zerowy
zakończył londyńskie podboje
sosnowieckich uczniów. Pełni
pięknych wspomnień i wrażeń
wrócili do Polski.
– Wszyscy uczestnicy wraz
z opiekunami chcieli serdecznie
podziękować za przekazaną
wiedzę niezastąpionemu panu pilotowi – Krzysztofowi Owczarkowi oraz agencji turystycznej
ATAS, którzy zadbali o to, by
angielskie rodziny stworzyły
nam atmosferę „jak w domu” – podsumowuje Anna Malecka, nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum nr 1
w Sosnowcu.
Wyjazd do Londynu był doskonałą okazją do wypróbowania
swoich umiejętności językowych
oraz mobilizacją dla uczniów
do dalszej nauki. red

Odkryj swoje ukryte zdolności
Uczniowie Gimnazjum nr 16 im. M. Konopnickiej w Sosnowcu, w ramach międzynarodowego projektu Comenius – Discover Your Hidden Skills, („Odkryj swoje ukryte zdolności”)
brali udział w wyjeździe do Rumunii, gdzie
przebywali w dniach od 15 do 19 grudnia ubiegłego roku. Opiekę nad uczniami sprawowali
główny koordynator projektu Paweł Madej, na-

uczyciel wychowania fizycznego i informatyki oraz Justyna Tice, nauczycielka języka angielskiego. Uczestnicy odwiedzili rumuńską
szkołę Gimnazjala nr 3 w Otelu Rosu. W trakcie wyjazdu uczniowie zapoznali się z tradycjami świątecznymi kultywowanymi w Rumunii, a także brali czynny udział w przygotowaniach zajęć projektowych. Między innymi

przedstawiali krótkie formy teatralne oraz
wzięli udział w świątecznym przedstawieniu.
Ponadto gimnazjaliści mieli okazję zwiedzić
piękne miasto Timisoara oraz zamek Hunedoara – Castelul Corvinilor. Dzięki projektowi
uczniowie mieli okazję zwiedzić inny kraj, jego kulturę oraz obyczaje. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. red
arc Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu

arc Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu

Gimnazjaliści „szesnastki”
w Teatrze Narodowym

Mostem Milenijnym doprowadził grupę do Teatru Szekspirowskiego, a w końcu do Katedry św. Pawła. Złota Gale-

ogromne wrażenie. Dzień zakończono na ulicy Pokątnej,
znanej z przygód Har rego Pottera. Wieczorem uczniowie poznali swoje „nowe” rodziny,
które przywitały ich uśmiechem
i smacznym posiłkiem.
Kolejne dni w Londynie mijały niesamowicie intensywnie.
Grupa zobaczyła m. in. wspaniały gmach Parlamentu ze sławnym
Big Benem, Pałac Buckingham,
Park św. Jakuba, The National
Gallery, w której podziwiała obraz Van Gogh’a „Słoneczniki”
oraz British Museum. Ciekawym
punktem wycieczki było również
muzeum figur woskowych Madame Tussauds. Zakupowe szaleństwo na Oxford Street oraz podbój dwóch słynnych muzeów londyńskich: Muzeum Historii
Naturalnej i Muzeum Nauki dostarczyło wszystkim kolejnych
wrażeń. Wszystkim bardzo podobała się także wizyta w Chinatown oraz na Piccadilly Circus.

Pamiątkowe zdjęcie z aktorem, Zbigniewem Zamachowskim.

arc UM w Sosnowcu

W niedzielę, 18 stycznia, grupa
teatromanów Gimnazjum nr 16
im. M. Konopnickiej z Sosnowca, wybrała się na wycieczkę
do Warszawy. Pod opieką Ewy
Rudzkiej oraz Ilony Flak uczniowie mieli okazję wybrać się
do Teatru Narodowego, najstarszej narodowej sceny, powołanej
jeszcze za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku. Gimnazjaliści obejrzeli spektakl w reżyserii Piotra Cieplaka,
„Królowa śniegu”, w którym wystąpiła czołówka gwiazd aktorstwa polskiego, m. in. Zbigniew
Zamachowski, Ewa Konstancja
Bułhak, Dominika Kluźniak, Tomasz Sapryk oraz Przemysław
Stippa. Po spektaklu młodzież

miała okazję zrobić sobie zdjęcie
z aktorami, porozmawiać oraz
otrzymać autografy. Warto zaznaczyć, że w tym dniu „Królowa
Śniegu” była wystawiana po raz
pierwszy po premierze, która odbyła się dzień wcześniej, dlatego
też na widowni nie zabrakło innych znanych aktorów, m.in. Anny Seniuk, Izabeli Kuny oraz Bogusława Lindy, którzy również
przyszli obejrzeć spektakl.
Uczniowie mieli także okazję pospacerować na przepięknie ozdobionym jeszcze świątecznie Krakowskim Przedmieściu i Starówce. Ten dzień z pewnością
zostanie na dłużej w pamięci miłośników teatru sosnowieckiego
gimnazjum. red

Gimnazjaliści w ramach programu „Comenius” wyjechali do Rumunii.

„Elektronik” znów najlepszy!

ZSEiI najlepszym technikum wSosnowcu
Według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 opublikowanego przez
miesięcznik „Perspektywa”, Zespół
Szkół Elektronicznych i Infor matycznych (na zdjęciu) w Sosnowcu okazał
się najlepszym technikum w Sosnowcu.
Dzięki temu osiągnięciu, już po raz trzeci uzyskał tytuł „Złotej Szkoły”. Sosnowieckie Technikum może również pochwalić się zajęciem 10. miejsca w woluty 2015 nr 2

jewództwie oraz 91. w kraju. Zasady
rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów
okręgowych komisji egzaminacyjnych
(OKE) i przewodniczących komitetów
głównych olimpiad. Technika oceniano
na podstawie czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatko-

wych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Celem rankingu jest dostarczenie informacji, o tym, jak oceniane są polskie
szkoły ponadgimnazjalne. Głównymi jego adresatami są uczniowie najstarszych
klas gimnazjów, którzy już w czerwcu
muszą podjąć decyzję wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej, która doprowadzi
ich do dobrych studiów oraz ułatwi im
zdobycie wymarzonego zawodu. red
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XX jubileuszowy memoriał za nami

Włodzimierz Mazur - wieczna legenda
zdjęcia: Michał Wasik

Wygraną piłkarzy Zagłębia zakończył się jubileuszowy, XX Memoriał Włodzimierza Mazura. Podczas imprezy piłkarska legenda Zagłębia została patronem
akademii, która szkoli młodych adeptów futbolu w naszym mieście.

Sebastian Dudek, piłkarz Zagłębia, odbiera z rąk
prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego statuetkę
dla najlepszego strzelca turnieju.

Piłkarze Zagłębia kilka chwil po zwycięstwie w XX, jubileuszowym memoriale im. Włodzimierza Mazura.

WłODZiMieRZ MAZuR, ur. 18 kwietnia 1954 roku w Opatowie.
Zmarł 1 grudnia 1988 roku. W latach 1973-1983 oraz 1985-1986
bronił barw Zagłębia Sosnowiec. Z drużyną z naszego miasta
dwukrotnie sięgnął po Puchar Polski. W 1977 roku został królem
strzelców ekstraklasy. uczestnik piłkarskich mistrzostw świata
Argentyna 1978. W pierwszej reprezentacji rozegrał 23 mecze,
w których zdobył 3 gole. Po zakończeniu kariery był trenerem.

Krzysztof Polaczkiewicz

Podczas tur nieju nadano Akade mii Za głę bia imię Włodzi mierza Mazura. Jeden z młodych pił ka rzy Za głę bia prze czytał przysię gę, w której
przekazał, iż nasi wychowankowie będą próbować dorównać legendzie Zagłębia. Wszyscy zawodni cy z aka de mii
otrzy ma li pa miąt kowe pocz tówki z wizerunkiem patrona.
W chwili gdy nadawano imię
legendy akademii, na parkiecie
ha li przy Że rom skie go byli
praktycz nie wszyscy młodzi
piłkarze naszego klubu, a także prezes Marcin Jaroszewski,
pre zes hono rowy Le szek Ba czyński, rodzina Włodzimierza
Mazura, a także prezydent Sosnowca Arka diusz Chę ciń ski. – To dla mnie i całej naszej
rodziny wyjątkowa chwila. Jeste śmy bardzo wzru sze ni.
Wspa nia le, że od tylu lat pa mięć o moim oj cu jest kul ty wowana. Teraz dodatkowo akademia będzie nosiła imię Włodzi mie rza Ma zura. Je ste śmy
bardzo wzru sze ni – nie kry ła

emocji córka znakomitego piłkarza, Magdalena.
– Jesteście przyszłością klubu, mam nadzieję, że jak najwięcej z was osiągnie w futbolu jak
najwięcej. Niezależnie od tego
jak potoczą się wasze dalsze losy, mam nadzieję, że Zagłębie
będzie zawsze w waszych sercach – mówił Marcin Jaroszewski, prezes piłkarskiego Zagłębia.
Tegoroczna edycja memoriału odbyła się w zmienionej formule i przełożyło się to na zainteresowanie kibiców, gdyż
w kulminacyjnym momencie
zawodów był komplet publiczności. Fani naszego klubu przygotowali wspaniałą oprawę
z wizerunkiem Włodzimierza
Mazura i napisem: „Wieczna legenda – Człowiek Zagłębia”.
Na wysokości zadania stanęli
nasi piłkarze, którzy wygrali
wszystkie mecze. Dodatkowo
Mateusz Matracki został wybrany najlepszym bramkarzem,
a Sebastian Dudek sięgnął
po tytuł najlepszego strzelca.
Najlepszym piłkarzem został
wybrany Marcin Makuch
z Sandecji.

Akademia Piłkarska Zagłębia będzie teraz nosić imię legendy klubu, Włodzimierza Mazura. Młodzi piłkarze Zagłębia
podczas uroczystego nadania imienia patrona akademii.
WyNiKi:
Sarmacja Będzin – Zagłębie Sosnowiec 0:2
Bramki: Tylec, Matusiak
Skra Częstochowa – BKS Bielsko – Biała 1:3
Bramki: Mastalerz – Wójcik, Rucki (2)

Koledzy i trener
wspominają
MAReK jęDRAS

Zagłębie Sosnowiec – SKRA Częstochowa 6:2
Bramki: Dudek (2), Arak (2), Sierczyński, Szatan – Musiał, Piwiński
Sandecja Nowy Sącz – Sarmacja Będzin 2:2
Strzelcy: Szczepański, Makuch – Skórski, Derlatka
Skra Częstochowa – Sandecja Nowy Sącz 4:5
Bramki: Marek (3), Mastalerz – Makuch (2), Danek, Bębenek, Fałkowski
BKS Bielsko – Biała – Zagłębie Sosnowiec 0:1
Bramki: Dudek
Sandecja Nowy Sącz – BKS Bielsko – Biała 3:2
Bramki: Armand Ella Ken, Makuch (2) – Zdolski, Rucki
Sarmacja Będzin – Skra Częstochowa 4:5
Bramki: Skórski (3) Nowak – Marek, Tomaczyk (2), Piwiński (2)
BKS Bielsko – Biała – Sarmacja Będzin 1:4
Bramki: Czaicki – Skórski, Barchan (2), B. Derlatka
Zagłębie Sosnowiec – Sandecja Nowy Sącz 5:2
Bramki: Arak, Sierczyński, Matusiak, Dudek (2) – Fałkowski, Bębenek
Zagłębie: Matracki, Kujawa – Budek, Markowski, Sierczyński, Dudek,
Matusiak, Szatan, Tylec, Arak.

– Co tu dużo mówić, to był supergość! Przez długi czas, zanim
Włodek nie wybudował domu, mieszkaliśmy w jednej klatce, ja
na 2., on na 10. piętrze. Oj było dużo pikantnych historii, ale ich
nie będę zdradzał, to był wspaniały przyjaciel. Jak to mawiają,
do tańca i różańca. Włodek nie potrafił nikomu odmówić, on już
taki był, ktoś go o coś prosił, to stawał na głowie, by pomóc. Dla
niego nie było rzeczy niemożliwych, były tylko trudne do wykonania. O Włodku mogę wypowiadać się w samych superlatywach,
dusza człowiek.
jóZeF GAłeCZKA

– Zawsze bardzo miło wspominam tego zawodnika. Był to najwybitniejszy piłkarz tego klubu, zresztą nie tylko Zagłębia, gdyż
grał również w reprezentacji. Serce mi się kraja, gdy tylko pomyślę, w jak młodym wieku zmarł.
WOjCieCh SąCZeK

– Włodek w Zagłębiu był gwiazdą, grał tutaj od 17. roku życia,
zdobył tytuł króla strzelców, zresztą wtedy była taka ekipa, że można było nawet walczyć o mistrzostwo. O umiejętnościach tego zawodnika świadczy fakt, iż pojechał na mistrzostwa świata, gdy
w składzie byli wielcy piłkarze jak Deyna, Szarmach, Lato. To była silna drużyna i żeby załapać się do niej, to trzeba było dobrze
grać w piłkę. W Zagłębiu atak tworzyli Mazur – Dworczyk, jak ja
wchodziłem na boisko, to raczej byłem tym od czarnej roboty.
jeRZy LuLA

Tak wygląda przyszłość sosnowieckiej piłki. W akcji młodzi
piłkarze Zagłębia, dla których występ w memoriale był
ogromnym przeżyciem.
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KLASyFiKACjA KOńCOWA:
1. Zagłębie Sosnowiec 12 punktów (14:4)
2. Sandecja Nowy Sącz 7 (12:13)
3. Sarmacja Będzin 4 (10:10)
4. BKS Bielsko – Biała 3 (6:9)
5. SKRA Częstochowa 3 (12:18)

– Pamiętam takie zdarzenie. Biegaliśmy na terenach przy stadionie, na moście stała grupka fanów, która pod naszym adresem kierowała różne uwagi. Włodek podbiegł do jednego z nich, coś tam
powiedział i... później kibice po prostu grzecznie stali i się przyglądali. Wtedy piłkarze, a w szczególności Włodek, mieli inny autorytet. To był człowiek, który wśród kibiców zawsze miał szacunek

luty 2015 nr 2
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Piłkarskie Zagłębie, czyli gra idzie o awans

Pokonać przewlekłą chorobę
Krzysztof Polaczkiewicz

Zremisowany 1:1 sparing z Wisłą Kraków zakończył pierwszy etap zimowych
przygotowań piłkarzy Zagłębia do rundy rewanżowej. Od 30 stycznia do 7 lutego zespół Mirosława Smyły przebywa
na obozie w Wałbrzychu. Zgrupowanie
ma pomóc w zbudowaniu formy, która
zapewni awans. – W końcu musimy pokonać tę drugoligową przewlekłą chorobę – podkreśla prezes klubu Marcin
Jaroszewski.
Zwycięstwo 3:1 nad Hutnikiem Kraków, porażka 1:2 z GKS-em Tychy, wygrana 1:0 z Rozwojem Katowice oraz
wspominany remis z Wisłą Kraków. To
bilans czterech gier kontrolnych, które
odbyły się przed wyjazdem do Wałbrzycha. Do tego należy jeszcze dodać
udział w memoriale im. Włodzimierza
Mazura, o którym piszemy na łamach
tego numeru KM. – Na pewno najlepiej
zespół wyglądał w tym ostatnim meczu,
który tak po prawdzie mogliśmy, a nawet powinniśmy wygrać. Na tle zespołu
z czołówki ekstraklasy zaprezentowaliśmy się bardzo pozytywnie. Szlifujemy
pewne warianty, uczymy się schematów
tak, aby przełożyło się to na ligowe wyniki. Widać, że chłopcy są zmotywowa-

Prezes Marcin Jaroszewski wraz z nowym nabytkiem Zagłębia,
pomocnikiem Grzegorzem Fonfarą.
ni, gotowi do ciężkiej pracy. Mamy trochę tych spotkań do rozegrania, obóz,
gdzie będziemy kilka dni skoszarowani
w jednym miejscu. Na razie wszystko
idzie tak jak sobie założyliśmy i oby tak

dalej – mówi Mirosław Smyła, trener
Zagłębia.
Po letniej rewolucji zimą w składzie
Zagłębia do wielu roszad nie dojdzie. Ci,
którzy mieli się z drużyną rozstać, już to

Noworoczny trening karate
Seminarium Noworoczne Karate Kyokushin, odbyło się 10
stycznia, w hali sportowej MOSIR Zagórze w Sosnowcu. Organizatorem i prowadzącym
szkolenie był Shihan Eugeniusz
Dadzibug 5 dan, a współorganizatorem Urząd Miasta w Sosnowcu.
Dwie, ponadtrzygodzinne sesje treningowe, oddzielone jedynie kilkuminutową przerwą,
obejmowały kilka różnorodnych
elementów, na które składa się
trening karate kyokushin.
Spotkanie rozpoczęto od
przywitania i omówienia najważniejszych wydarzeń nadchodzącego roku 2015. Pierwsza
część treningowa obejmowała
I-ken. I tu war to przypomnieć,

arc Klub Karate Kyokushin

Trening trwał w sumie ponad sześć godzin.
że Taiki-ken to trening mentalny, którego twórcą jest Ken'ichi
Sawai, który był przyjacielem
Mas. Oyama i przekazał on
adeptom kyokushin wiedzę
na temat wykorzystania energii
„ki” w treningu i walce. Kolejnym elementem seminarium był
trening kichon, a następnie ido-geiko, podczas których Shihan

Dadzibug udzielał licznych
wskazówek i wyjaśnień dotyczących szczegółów technicznych podstawowych technik.
Następnie odbył się trening kata, gdzie uczestnicy mieli możliwość poprawy dokładności
i rozumienia wykonywania elementów we wszystkich pinian
kata. Ostatnia, najbardziej dy-

Silna dominacja Budowlanych
W Bytomiu odbyły się Mistrzostwa Śląska
Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików
w Judo. Na podium dla najlepszych nie mogło zabraknąć zawodników Budowlanych
Sosnowiec (na zdjęciu).
W rywalizacji juniorów wicemistrzem
Śląska został Andrzej Hruby, a trzecie miejsce zajął Daniel Jędrycha. Na piątym miejscu uplasowali się Jakub Sobczak i Grzegorz
Stando. Miłosz Wnuk odpadł w repasażach.
Wśród juniorów młodszych tytuł mistrza
Śląska zdobył Piotr Kokosza. Tuż za podium,
na czwar tym miejscu stanęli Jakub Pajor
i Michał Kaczmarek. Piąte miejsce zajęli
Mateusz Malicki i Dawid Kuca, siódmy był
Marcel Bzura, a dziewiąty Mateusz Osiak.
Bar tosz Szczota odpadł w repasażach.
W Młodzikach mistrzem Śląska został Marcin Rosa. Trzecie miejsce zajęli: Karol Czerwiński i Bartosz Postrach, piąte Mariusz Jach
i Kamil Chycki, dziewiąte Mateusz Kaczmarek, Dawid Liberski, Kamil Synowski, Adrian Jakubczyk, Dawid Glonek i Dawid Dutkiewicz. Adrian Pater odpadł w repasażach.
luty 2015 nr 2

zrobili. W porównaniu z rundą jesienną
nie ma w klubie Radosława Kursy, Piotra Giela i Miłosza Kozaka. Są za to jak
na razie Grzegorz Fonfara i Arkadiusz
Koprucki. Ten pierwszy to były gracz
GKS-u Katowice i GKS-u Bełchatów,
a ostatnio Energetyka ROW Rybnik,
a więc lidera II ligi. Drugi to obrońca I-ligowego Stomilu Olsztyn, z którego
został do końca sezonu wypożyczony.
Dobra wiadomość to powrót po kontuzji innego defensora Jovana Ninkovicia,
który pracuje już na pełnych obrotach.
Zagłębie testowało Bośniaka Armina Mahovica, ale piłkarz z Bałkanów
oblał testy. – Jeśli mówimy o transferach, to naszym zdaniem potrzebne jest
wzmocnienie defensywy i linii pomocy.
Stąd pozyskanie Fonfary i wypożyczenie Kopruckiego. Na pewno rewolucji
w składzie nie będzie, takowa miała
miejsce latem, co na pewno przełożyło
się także na brak stabilizacji formy jesienią. Chcemy też dać szanse tym, którzy
już w kadrze są, ale tak naprawdę jeszcze nie mieli okazji się pokazać, mam
na myśli 20-letniego Konrada Budka,
który w trakcie rundy doszedł do nas
z Legii Warszawa czy też Kamila Zalewskiego z Polonii Bytom – mówi prezes klubu Marcin Jaroszewski.

namiczna część treningowa,
obejmowała kumite oraz ćwiczenia siłowe.
Różnorodność tematów poruszonych podczas seminarium
przez Shihana Dadzibuga zainspirowała uczestników do doskonalenia swojego karate, w rozpoczynającym się roku, na wielu
płaszczyznach. red

arc Budowlani Sosnowiec

Przypomnijmy, że po rundzie jesiennej Zagłębie w tabeli II-ligi zajmuje 7. miejsce z dorobkiem 30 punktów.
Do miejsca gwarantującego awans traci sześć punktów, do lokaty gwarantującej grę w barażach 5 „oczek”.
– Przed nami 15 spotkań. Gramy
o awans i cały czas jesteśmy w tej grze.
My wszyscy, zarząd, sztab szkoleniowy, zawodnicy możemy być ocenieni,
ale po sezonie. Trener Smyła ma pełne
poparcie, mam przed sobą konkretny
cel, podobnie jak cały zespół. Wcześniej miał utrzymać II ligę i to zadanie
wykonał, teraz ma wywalczyć awans.
Ostatnim szkoleniowcem, który przepracował w Sosnowcu cały sezon, był
Krzysztof Tochel. Nie można działać
pochopnie, pod wpływem emocji. Jesienią powinniśmy mieć więcej punktów, ale jest tak jak jest. Podjęliśmy latem ryzyko, była mała rewolucja
w składzie. Zimą potrzebna jest stabilizacja. Wiem, że ludzie mają już dość
tej II ligi, ja też. Ciśnienie jest spore, kibice się denerwują. My w klubie też.
Działamy tak, aby w czerwcu cieszyć
się z awansu i uwolnienia od tej choroby. Choroby, która nazywa się niekończąca się gra w II lidze – podkreśla
Marcin Jaroszewski.

Auto Borys wygrało piłkarski turniej oldbojów
W piłkarskim Tur nieju Noworocznym pod patronatem prezydenta Sosnowca, Arkadiusza
Chęcińskiego zwyciężyła drużyna Auto Borys, który po bardzo
wyrównanym finale pokonała – po dość długiej serii rzutów
karnych – Tonio Team
Po regulaminowym czasie finałowego starcia na tablicy widniał
wynik 2:2. Mecz był bardzo wyrównany, drużyna Tonio Team
dwukrotnie obejmowała prowadzenie, jednak nie udało się dowieźć do końca korzystnego rezultatu. W meczu o trzecie miejsce oldoboje Zagłębia Sosnowiec
i przyjaciele Zagłębia pokonali
drużynę Energo 3:1, a wszystkie
bramki dla Zagłębia zdobył: Tomasz Wiejacha. Dla Energo
bramkę strzelił Mateusz Wawszczak. W pierwszym półfinale spotkali się Auto Borys oraz oldboje

Zagłębia. Obie ekipy zmierzyły
się wcześniej w fazie grupowej,
wówczas 3:1 wygrało Zagłębie.
Tym razem padł bezbramkowy
remis, a w karnych wygrało 3:2
Auto Borys. Drugi półfinał to
również emocje do samego końca, które zafundowały drużyny
Energo i Tonio Team 1:2. Tonio
Team to druga drużyna, oprócz
Zagłębia, która nie przegrała meczu w regulaminowym czasie.
Zwycięzca turnieju Auto Borys wystąpił w składzie: Marcin
Szopa, Maciej Derdzikowski,
Adam Zbroszczyk, Sebastian
Stefański, Łukasz Ducki, Kamil
Kuzior, Karol Gołębiowski.
Królem strzelców został Tomasz Wiejacha – Oldboje i Przyjaciele Zagłębia (strzelec 9 bramek).
Najlepszym bramkarzem został Szymon Palczewski – Tonio
Team KP

Dwa razy podium dla szermierczego Zagłębia

Medale wywalczyły także nasze dziewczęta. W Juniorkach mistrzyniami Śląska zostały:
Karolina Kowalczyk, Klaudia Pawłowska i Justyna Sitko. Wicemistrzynią została Marta Walotek. Czwarte miejsce zajęła Sandra Rosa.
W juniorkach Młodszych wicemistrzynią została Wiktoria Lis. Trzecie miejsca i brązowe
krążki zdobyły: Kaja Orzechowska i Klaudia
Bałszan. Klaudia Górska odpadła w repasa-

żach. W Młodziczkach dwa brązowe krążki
stały się udziałem Karoliny Pająk i Klaudii Boroń, a Maja Tańska była dziewiąta.
– Zawodnicy naszego klubu stanęli
na wysokości zadania. Osiągnęliśmy naprawdę dobry wynik. To cieszy, bo widać
efekty ich ciężkiej pracy. Gratuluję wszystkim – nie krył radości prezes i trener Budowlanych Marian Jasiński. KP

W minioną sobotę w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego rozegrane zostały zawody III Pucharu Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn do lat 20. W zmaganiach udział wzięły 33 zawodniczki i 51 zawodników
Wśród juniorek najlepsza okazała się Karolina Kaletka z AZS
AWF Warszawa, która w finale pokonała Martę Mazurek (UKS 13
Białystok). Najniższy stopień podium zajęły: Patrycja Pałczyńska
(AZS AWF Warszawa) oraz przedstawicielka klubu z Sosnowca – Karolina Cieślar. Pozostałe szablistki TMS Zagłębie zakończyły rywalizację na miejscach: 6. Nadia Królikowska, 10. Natalia
Walas, 11. Joanna Wątor, 13. Julia Dobińska, 17. Anna Cios, 19.
Zuzanna Cieślar, 22. Anna Łukasik, 31. Sandra Strejczyk, 32. Marta Ziomek.
Z kolei w rywalizacji juniorów zwyciężył Jakub Jaskot (O. Ś. AZS
Poznań). Tuż za nim uplasował się reprezentant KKSz Konin – Stanisław Świerk. Następny zawodnik z Konina – Mateusz Godlewski
oraz Krzysztof Kaczkowski z TMS Sosnowiec zajęli trzecie miejsce.
Pozostali szabliści sosnowieckiego klubu w końcowej klasyfikacji
zajęli miejsca: 22. Rafał Ziarnowski, 35. Jakub Knapik, 36. Jakub
Patyna, 38. Piotr Sosulski, 40. Marcin Lipiński, 41. Grzegorz Łakomy, 42. Łukasz Filipek, 45. Robert Ziomek. KP
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SPOTKANIA

Zapiski nosorożca
ŁUKASZ ORBITOWSKI, z wykształcenia filozof, a z powołania pisarz, był 8 stycznia gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Napisał kilkanaście książek, m.in.
„Horror show” (2006), „Tracę ciepło” (2007) i„Szczęśliwą ziemię” (2013) oraz niezliczoną liczbę opowiadań. Za„Szczęśliwą ziemię” był nominowany
do prestiżowych nagród – Paszportu Polityki oraz Literackiej Nagrody Nike. Jest laureatem Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda
Polska” 2012. Od kilku lat jest stałym felietonistą „Gazety Wyborczej”. Pisał felietony także do„Przekroju”. Jego ostatnia książka to „Zapiski Nosorożca: moja
podróż po drogach, bezdrożach i legendach Afryki”. Spotkanie prowadził Bartłomiej Majzel.
Sylwia Kosman

Książka „Zapiski Nosorożca: moja
podróż po drogach, bezdrożach
i legendach Afryki” to książka
przynajmniej trzech zaskoczeń.
Jest wynikiem wyprawy Łukasza
Orbitowskiego do Republiki
Południowej Afryki. Pierwszy
problem pojawia się, gdy
próbujemy zdefiniować tę książkę
i wskazać tematykę. Łukasz
Orbitowski od lat kojarzony
z literaturą grozy, literaturą
fantastyczną, a tu nagle pojawia
się podróż do Afryki. Drugie
zaskoczenie to kwestia formy
i konstrukcji książki. Książka jest
zbudowana w taki sposób, że
poszczególne rozdziały przeplatają
się i tworzą relacje z podróży. Są
więc mity, legendy Czarnego
Lądu… Trzecie zaskoczenie to
dość specyficzne podejście
do tematu. Niespójność
zamierzona, przeskakiwanie
z tematu na temat, przyznawanie
się do nieznajomości tematu. Czy
książka posiada jakiś wspólny
mianownik, który by łączył te
narracyjne wątki?
Ciężkie pytanie. Bardzo trudno
w naszych czasach wrócić
do prostego patrzenia na świat,
rejestrowania tego, co się dzieje
na świecie. To trochę książka
bezekranikowa. Sama konstrukcja miała czytelnikowi przybliżyć wrażenia, jaki mnie spotykały w trakcie wyprawy. Chciałem zbudować kontekst miejsca.
Ciężko oddać jednak w relacji
wielowymiarowość tej przestrzeni.
Czy pomysł na książkę zrodził się
wcześniej, przed wyprawą?
Jechałem z najprostszym planem. Chciałem po prostu od-

rań, by jednak te opowieści
wiernie oddać i poprawić je tylko pod względem językowym.

po cząć i zo ba czyć kawa łek
świata. Kiedy odpoczywam, to
nie pracuję. Taką mam zasadę.
Już w trakcie pobytu wiedziałem, że ta książeczka powstanie. Po pierwsze jed nak obawiałem się, że nie dam rady tego opowie dzieć w spo sób,
który zadowoliłby człowieka,
któ ry ku pi tę książ kę. Nie
mam am bi cji re por ter skich,
bałem się porównywania z gatunkiem repor tażu, że właduję
się w bu ta mi w prze strzeń,
w którą nie powinienem. Obawia łem się tak że, czy to nie
jest za ma łe do świad cze nie,
po świę cać na ten te mat rok
wydawniczy i prosić o uwagę
czytelnika.

W jednej z recenzji ktoś napisał, że
Twoja książka jest baśniowa.
Rzeczywiście, mam takie
wrażenie, że książka
przypomina taką baśniową
włóczęgę przez Afrykę. Książka
jest barwna, plastyczna, bardzo
dobrze się ją czyta i jest
pełna urokliwych olśniewających
fragmentów… Z drugiej strony
wielu szczegółów o Afryce nie ma.
Dla kogo napisałeś tę książkę?
Ha… Mam gładką odpowiedź,
że dla wszystkich ludzi inteligentnych. Napisałem ją dla ludzi, którzy interesują się światem, poszukują w literaturze czegoś odmiennego niż to, co
spotyka się na księgarskich półkach. Napisałem książkę dla lu-

Mity i legendy są częścią tej książki. Jak bardzo ingerowałeś w te
opowieści? Są one często do dość
krwawe… Jak one powstawały?
Nie mam na to pytanie także dobrej odpowiedzi. Siedziałem
po prostu obłożony książkami
i czytałem. Dokonałem selekcji,
bo legend jest bardzo dużo,
a niektóre z nich są do siebie
bardzo podobne. Musiałem kierować się jakimś kluczem. Pięćdziesiąt procent tych opowieści
dotyczyło głodu, a trzydzieści
procent tematu suszy. Takiego
podziału nie chciałem zastosować. Dołożyłem wszelkich sta-

Byłeś w jednym z najbardziej niebezpiecznych rejonów świata. Czy
w czasie podróży zdarzały się niebezpieczne sytuacje?
Pojechałem do Afryki z głową naładowaną lękiem przed przemocą,
zwłaszcza o moją dziewczynę, bo
mężczyźni jakoś sobie poradzą.
Byliśmy tam jednak trzy tygodnie
i nie doświadczyliśmy żadnego
niebezpieczeństwa. Raz zdarzyła
się taka sytuacja, że się zgubiliśmy. Utknęliśmy wśród biednych
chatek, zero zasięgu, zero naturalnych źródeł światła, tylko wyłaniające się cienie na uliczkach.
Przemknęło mi przez myśl, że nas
zaraz… zjedzą i zakopią, ale
do tego nie doszło. Wydaje mi się,
że te animozje biali – czarni zostały wyciszone w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Jedna prosta zasada, która wydaje mi się, że
sprawdza się na całym świecie,
jest taka, że największe szumowiny są w miastach. Wystarczy poświęcić więc pięć minut na zapoznanie się z aktualną topografią
miasta, by wiedzieć, gdzie nie należy się zapuszczać
.
Radość podróżowania… Czuć ją
w Twojej książce. Taka niemal
dziecięca radość i euforia…
Docieramy do źródeł, dla których ta książka powstała. Bo powstała ona z radości. Nie będzie
chyba zaskoczeniem, jak powiem, że jestem człowiekiem
niesłychanie ponurym. Jestem
sakramencko ponury i smutny.
Jadąc przez ten piękny kraj,
otworzyłem się na radość. Zda-

uroczy park z kilkunastoma pomnikami przyrody. Nieco dalej,
przy ulicy Żeromskiego 3, wznosi się okazały gmach Szkoły Realnej w całości ufundowanej i wyposażonej przez Henryka Dietla.
Pałac jest zabytkiem niezwykłej war tości. Coraz częściej

przyciąga turystów, również
tych z odległych zakątków Polski oraz z zagranicy. Oryginalne
wnętrza i panujacy w nich niepowtarzalny klimat stanowią
idealne tło dla wydarzeń ar tystyczno-kulturalnych, balów
i konferencji.

dzi, którzy są już znudzeni tradycyjną literaturą podróżniczą.

rzyło mi się być człowiekiem radosnym, nie przez pięć minut,
ale przez dwa i pół tygodnia. Już
za późno dla mnie, żeby nauczyć
się cieszyć życiem, ale odkryłem
szczerze dziecinną i naiwną radość z podróżowania i przyrody.
Zawsze mi się wydawało, że tylko brzdące i starcy uwielbiają
przyrodę, ale okazało się, że mi
się to też przydarzyło.
W zakończeniu książki, bardzo
osobistym zresztą, przyznajesz się
do niemożliwości zrozumienia czegokolwiek z tej podróży, do Afryki,
siebie w Afryce. Czy po czasie zrozumiałeś więcej?
Nie zrozumiałem Afryki, być może się nie da. Ja w każdym bądź
razie nie zrozumiałem. Co się we
mnie zmieniło? Wydaje mi się, że
to była ostatnia, młodzieńcza
przygoda w moim życiu. Myślę,
że będę miał jeszcze mnóstwo fajnych, cudownych, strasznych
i niebezpiecznych przygód. Ale to
już będą przygody dojrzałego
człowieka. Myślę, że jestem
w połowie życia i chciałbym jeszcze zobaczyć kawałek świata.
Czy wracasz do literatury grozy
i dalej szukasz grozy w świecie, by
ją opisać?
Zorientowałem się, że przestałem
pisać fantastykę. Nie mam fantastycznych pomysłów. Na razie się
wyczerpały. Najnowsza powieść
jest oparta luźno na faktach o mordercy, który działał w Bydgoszczy
w drugiej połowy lat 90. Facet siedzi zresztą do dzisiaj, zabił dwie
osoby, właściwie bez powodu. Powieść ukaże się w kwietniu.
Spisała: Sylwia Kosman

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Pałac Dietla
Przy ulicy Żeromskiego 2a,
w bezpośrednim sąsiedztwie
dawnej linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej znajduje się Pałac
Dietla, zaliczany do najpiękniejszych pałaców fabrykanckich
w Polsce. Został wzniesiony
pod koniec dziewiętnastego stulecia przez Henryka Dietla – niemieckiego przemysłowca branży
włókienniczej, a zarazem filantropa zaangażowanego w działalność na rzecz rodzącego się
miasta Sosnowca.
Od kilkunastu lat pozostaje
w rękach prywatnych i jest pieczołowicie odrestaurowywany.
Pięknie odnowione elewacje budynku cieszą oko mieszkańców
miasta oraz przyciągają uwagę
pasażerów przejeżdżających pociągów. Wnętrza są bogato wy12

posażone. Pośród licznych pomieszczeń znajdziemy między
innymi salę balową w stylu regencyjnym, neobarokową jadalnię, neorokokowy buduar, secesyjny gabinet oraz neoromański
pokój fajkowy. Koneserzy sztuki
wśród fresków zdobiących pałacowe ściany odnajdą dzieło mistrza Włodzimierza Tetmajera.
Pośród pałacowych zakamarków
kryje się również prawdziwa perełka, jaką bez wątpienia jest
słynny, unikatowy pokój kąpielowy. Ta swego rodzaju ekskluzywna łazienka niejednokrotnie
doceniona została przez twórców spod znaku Dziesiątej Muzy – „zagrała” np. w filmie
„Między ustami a brzegiem pucharu” w reżyserii Zbigniewa
Kuźmińskiego.

W bezpośrednim otoczeniu rezydencji znajdują się również inne, należące niegdyś do Dietlów
nieruchomości: zabudowania
pierwszej w Cesarstwie Rosyjskim przędzalni wełny czesankowej, kościół ewangelicko-augsburski, budynki mieszkalne oraz

Obiekt jest udostępniany
do zwiedzania grupom zorganizowanym po wcześniejszym
umówieniu. Kontakt: tel. 602758-451, e-mail: poczta@palacdietla.pl
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
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SPOTKANIA
Byłyśmy na wpół obłąkane. Przestałam się modlić, coś we mnie zamarło, wspomina MARIA RUDZKA-KANTOROWICZ, więźniarka Auschwitz

Piekło Oświęcimia
Sylwia Kosmnan

Sylwia Kosman

Maria Rudzka-Kantorowicz, jest córką
znanego w Sosnowcu działacza PPS,
TUR i „Orła Białego”, Jana Włodarczyka, który nosił pseudonim „Czar ny”.
W nocy z 10 na 11 sierpnia 1943 r. została aresztowana przez Gestapo wraz
ojcem i siostrą. Powodem aresztowania
była działalność konspiracyjna i patriotyczna ojca.
Na początku została osadzona w areszcie policyjnym przy ul. Sienkiewicza. Następnie trafiła do więzienia
w Mysłowicach, a później, wraz z siostrą, przewieziona do obozu w Brzezince.
Ojciec trafił do Oświęcimia, a następnie został przewieziony do kolejnego obozu, Mauthausen-Ebensee, gdzie
stracił życie. Pani Maria wraz z siostrą
w 1944 r. została przeniesiona do KL
Flossenburg, a w zimie 1945 znalazła
się w transporcie więźniów skierowanych do Dachau. Uciekła razem z kilkoma innymi więźniarkami i ukryła się
w łagrze robotników przymusowych
w Weiden. Wolność przynieśli jej…
żołnierze amerykańcy.
Dziś ma 92 lat i nadal nie potrafi zapomnieć, jaki świat zbudowali naziści.
Na ręce wciąż ma wytatuowany numer: 54679, symbol nieludzkiej niewoli. W Brzezince, wkrótce po wyzwoleniu, była tylko jeden raz. Popatrzyła
na opuszczony lagier, głos uwiązł jej
w gardle, odwróciła się i więcej tam nie
wróciła.
Piekielna niewola trwała 600 dni.
Pierwsze koszmar ne przeżycie, które
śniło się więźniarce latami, wydarzyło
się w Mysłowicach, na samym początku, kiedy gestapowcy rozdzielali dzieci
z matkami. Pani Maria spisała swoje
wspomnienia, które we fragmentach publikujemy poniżej.
„Działy się dantejskie sceny. Matki
rzucały się do stóp gestapowców, błagając, aby nie zabierano im dzieci. Niemcy kopali, bili pejczami i wydzierali
z rąk nieprzytomnych matek przeraźliwie płaczące dzieci. (…)
Za kilka godzin, załadowano nas
do karetek więziennych. Wieziono godzinę i wysadzono przed bramą „Arbeit
macht frei”. Znalazłyśmy się w Oświęcimiu-Brzezince. Był wieczór. Odbywał
się wieczor ny apel. Prowadzono nas

Maria Rudzka-Kantorowicz w niewoli spędziła 600 dni.
główną drogą lagrową do Zuganbloku.
Wszystko było szare, brudne, ani odrobiny zieleni, ani źdźbła trawy. Wzdłuż
ohydnych zabudowań, stały jakieś
upiorne postacie, uszeregowane w piątki, boso, z ogolonymi głowami. Każda
z nich jedną ręką przyciskała do piersi
czerwoną, odrapaną miskę. Byłam przerażona. Myślałam, że za kilka godzin
przeistoczą mnie w taką samą wariatkę.
Ostrzyżono nam włosy, wytatuowano
numery, ubrano w poplamione zawszone pasiaki. (…) Najgorsza była „Kwarantana”. Dwumiesięczny okres wytrzymałości fizycznej i psychicznej, zorganizowany w taki sposób, że tylko
najodporniejsi mogli przeżyć. Kwarantanna była przystosowaniem organizmu
do głodu, nabyciem odporności na choroby lagrowe, takie jak tyfus, nieustanne biegunki, flegaminę, zapalenie dróg
oddechowych i pęcherza. Do tego przyczyniało się wystawanie godzinami
na apelach w czasie deszczy i zawiei
śnieżnych. Miało się tylko jeden pasiak,
uszyty ze sztywnej juty. Jeśli przemoczyło się go na apelu, na bloku wyżymało się z wody i w nocy spało się
na nim, susząc ciepłem swojego ciała.

Rano taki wilgotny ubierało się. W czasie deszczowej pory, ciągle chodziło się
w takim mokrym pancerzu.
Od wiosny do października chodziło się boso. Na zimę otrzymywało się
holenderki (drewniaki z wyżłobionym
otworem na nogę). O luksusie umycia
się nie można było marzyć. Były wybudowane umywalnie, ale tam nigdy nie
było wody. Puszczali wtedy, kiedy przyjeżdżały międzynarodowe kontrole
i czasem w nocy dla funkcjonujących
służb lagrowych. Raz w miesiącu robiono wszystkim więźniarkom kąpiel, tzw.
odwszenie. Zabierali pasiaki, majtki,
koszule i derki, pod którymi spaliśmy.
Wszystko to moczyli w płynach odkażających, a my po kąpieli pod prysznicem, nago maszerowałyśmy na blok.
Następnego dnia nie szło się do pracy,
bo ubrań jeszcze nie było, ale na golasa
wystawałyśmy na apelach, niejednokrotnie dwa dni. (…) Jedną z tortur był
zupełny brak także zupełny brak prywatności. Przez cały czas w obozie, ani
przez chwilę człowiek nie był sam. Ciągle trzeba było ocierać się, słuchać i być
w zasięgu wzroku współtowarzyszek
niedoli. Patrząc na więźniarki, trudno

było sobie wyobrazić, że kiedyś były
młode i piękne.
(…)
Rozpoczęło się piekło na ziemi. Był
piękny letni dzień. Wracając z pracy, widziałyśmy tłumy ludzi wysiadających
z pociągu. (…) Posuwali się w kierunku
krematorium. Najpierw młode kobiety,
prowadzące swoje dzieci. Obok starsze
kobiety. Opierające się na ramionach
młodszych, zapewne wnuczek. Za nimi
mężczyźni, młodzi i starzy. Patrzyli
na nas, wierzyli, że przyjechali do pracy.
(…) Nic wokoło nie wzbudzało szczególnej grozy. Druty istnieją, bo ludzie są
tu skoszarowani. O tym słyszeli. Trudno,
to przecież wojna. Kominy, na pewno, jakieś fabryki, w których będą pracować.
(…) Rozebrani do naga wkraczali niby
do łaźni. Kiedy znalazło się tam około 500 osób, pomieszczenie się zatrzaskiwało. Odzywał się dzwonek i przez
otwory wrzucano cyklon. Nad drzwiami,
przez okienka SS-mani obserwowali makabryczne widowisko, przerażenie,
śmiertelne konwulsje, agonie. Seans
trwał około 15 minut. Kiedy już pół tysiąca ludzi leżało z rozszerzonymi grozą
oczyma, znowu odzywał się dzwonek.

(…) Ciała poskręcane, świadczyły o niesamowitej męczarni. Poodgryzane części ciała, oczy wychodzące z orbit, powyłamywane palce. Otwierały się przeciwlegle drzwi. Tam znajdowała się
pochylnia, po której spychano na wózki
i samochody zagazowane ciała. Wózki
jechały do krematorium, samochody
do przygotowanych dołów. Godzinę
i piętnaście minut, zajmowało unicestwienie pół tysiąca ludzkich istnień. (…)
Nastąpiły dni i miesiące nieustannej grozy. (…) Wszystkie krematoria pracowały dzień i noc. Z wykopanych dołów, kłęby dymu zapełniały cały lager. (…) Wraz
z dymem wiał zapach palonych ciał. Dusił, odurzał, głowa stawała się ciężka. Byłyśmy na wpół obłąkane. Od dziecka nigdy nie usnęłam, bez zmówienia pacierza. Teraz zaprzestałam. Którejś upalnej
nocy, kiedy nie sposób było zasnąć, zapytałam – gdzie jesteś Boże? (…) Przestałam się modlić, coś we mnie zamarło.
Nie potrafiłam się martwić. (…) W końcu postanowiłyśmy wyjechać. Stało się
to dnia 7 października 1944 r. Załadowane do bydlęcych wagonów, w 150-osobowej grupie kobiet, opuszczałyśmy
obóz. (…) Dokąd nas wiozą? Może
przeżyjemy, ale zawsze będziemy myślami przy płonących rowach i ziejących
ogniem kominach krematoriów”.
Wspomnienia powracają, zwłaszcza
ze względu na 70. rocznicę wyzwolenia
oświęcimskiego obozu przez radzieckich żołnierzy.
– Nie potrafię zapomnieć tamtych wydarzeń. Póki żyję, chciałabym mówić głośno, że mieszkańcy Zagłębia ponieśli wielką ofiarę za działalność konspiracyjną i patriotyczną. Całymi rodzinami trafili
do obozów. W sierpniu 1943 r. zostało
aresztowanych 750 Polaków. Po wojnie nastąpiło zakłamanie historii. Przeżyła tylko
garstka. Wspaniała karta działalności Polskiej Partii Socjalistycznej została wymazana, a członkowie PZPR nie mogli wybaczyć pps-owcowm antykomunistycznego charakteru. Żałuję, że Sosnowiec jest
chyba jedynym miastem w Polsce, gdzie
nie została dostrzeżona działalność
i śmierć patriotów, którzy zginęli w czasie
niemieckiej okupacji – podsumowała Maria Kantorowicz-Rudzka. – Wiem jednak,
że o Oświęcimiu i zagłębiakach, którzy
stracili życie, trzeba mówić głośno,
zwłaszcza że nas więźniów, strażników pamięci, jest coraz mniej – dodała.

100-LATKA
19 stycznia swoje 100. urodziny
obchodziła Pani Aniela
Binkowska (z domu Kamińska),
rodowita Sosnowiczanka. Miała
trójkę starszego rodzeństwa,
a siostra Pani Anieli, Natalia,
urodzona w 1912 r. żyje
i mieszka w Jaworznie.
Szanowna Jubilatka ukończyła
szkołę podstawową,
a od osiemnastego roku życia
pracowała w pobliskim
gospodarstwie rolnym. Później
podjęła pracę na kopalni
„Klimontów”, jako pracownik
sortowni. W 1954 roku umarła
najstarsza z sióstr, Cecylia,
pozostawiając 5-letnią córkę
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Wiesławę, którą Pani Aniela
pomagała wychowywać.
W 1955 r. zawarła związek
małżeński ze swoim szwagrem,
Antonim Binkowskim. W 1956 r.
urodziła córkę Halinę, a w 1958 r.
syna, Andrzeja. Kiedy w 1980 r.
umarł jej mąż, opiekę nad Panią
Anielą przejęła jej młodsza
córka. Szanowna Jubilatka
doczekała się pięciorga
wnucząt oraz czworo
prawnucząt. Dyplom oraz
nagrodę jubileuszową na ręce
Jubilatki w dniu jej urodzin
wręczył i złożył życzenia
zastępca prezydenta miasta,
Mateusz Rykała. red

Pani Anieli dużo zdrowia
i radości na dalsze lata życia
życzy Redakcja
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Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

Poziomo: 1 – historyjka obrazkowa, 5 – drapieżnik z rodziny
kotów, 8 – duch, 9 – do obserwowania ciał niebieskich, 10 – młody konik, 11 – część marynarki, 12 – pokrywa
boisko, 14 – uchwyt ślusarski, 16 – autor „Boskiej Komedii”, 17 – cecha bohatera, 19 – potocznie o deszczowej pogodzie, 21 – najwyższe góry w Europie, 22 – rybi tłuszcz, 25 – rodzaj kaszy, 28 – może być falista, trapezowa, 29 – przepływa
przez Kraków, 30 – niewolnica z brazylijskiego serialu, 32 – ciało niebieskie z warkoczem, 34 – rzymska bogini łowów, 35 – stolica Algierii, 36 – zasada, 37 – scena w cyrku, 38 – koń o niejednolitej maści, 39 – obsługuje obrabiarkę.
Pionowo: 1 – był nim Władysław Komar, 2 – imię żeńskie, 3 – rymowana zagadka, 4 – strzeżony lub nie, 5 – borsuk, 6 – rędzina lub czarnoziem, 7 – biuro kierującego uczelnią, 13 – październikową zaczął wystrzał z Aurory, 15 – tuzin, 18 – jesienna choroba, 20 – 5-gwiazdkowy to już luksusowy, 23 – kandydat na sędziego, 24 – dowcipniś, 26 – prostokąt
o wszystkich bokach równych, 27 – sympatyczny miś z Dobranocki, 28 – hazardowa gra w karty, 31 – element adresu, 33 – prestidigitator.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2015, Małgorzata Szumska –„Zielona sukienka”
Nagrody otrzymują: Zofia Rokita z Sosnowca, Lucjan Łęgowik z Sosnowca i Feliks Lewandowski z Tarnowskich Gór

✂

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

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

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

KUPON
krzyżówka nr 2

Christophe Mauri

Matt Hidalf. Klątwa cierni
Książka, na którą czekali fani Harrego Pottera.
Co się dzieje w szkole czarów? Na polanie w lesie Elity ktoś zaatakował grupę adeptów. Magiczna łania,
Błyskawica Widmo, zniknęła, a na Akademię Elity została rzucona Klątwa Cierni. Nikt nie może wyjść ani
wejść do szkoły. Podobno Matt Hidalf otrzymał tajemniczą wiadomość od kapitana Luisa Serry, który musi
uratować szkołę. Razem muszą złapać zdrajcę, sojusznika przerażających braci Estaff. „Matt Hidalf. Klątwa

(Wyd. ZNAK)

cierni” to druga część przygód chłopca, który dostaje się do Akademii
Elity. Pierwsza część- „Matt Hidalf
i Błyskawica Widmo” dostała wiele
pozytywnych recenzji oraz zyskała
już wielu wiernych fanów. Niektórzy nawet twierdzą,
ze książka lepsza jest od „Harrego Pottera”, od którego przecież „już nic nie może być lepsze”. Autora
książki już okrzyknięto następcą J. K. Rowling.

Adam Węgłowski

Bardzo polska historia wszystkiego
Kim możemy się szczycić, a do kogo lepiej się nie
przyznawać?
Polak Polakowi wilkiem – tak mówi znane porzekadło. Ile w tym jest prawdy? Dzieli nas sporo, ale łączy jeszcze więcej. Nigdy nie wystarczało nam to, co
znane i odkryte. Zawsze musimy upewnić się, że tak
naprawdę to Polacy osiągnęli to pierwsi.
Co łączy Stalina i Drakulę? Nic innego jak…polscy
przodkowie! Ronaldo grał już u nas przed wojną, a legendar ny Frankenstein pochodził… ze Śląska. Zarówno te, jak i wiele innych postaci łączy jedno – oni

(Wyd. ZNAK)

wszyscy by li Po la ka mi! Tro pie nie
śladów polskości to nasze narodowe
hob by. Uwiel bia my od kry wać, że
„na si” dotarli da lej, od kry li coś
wcześniej oraz że osiągnęli więcej. Ta książka udowadnia, że tak faktycznie jest! Czy zawsze jednak jest
to powód do dumy? Autor w swoim śledztwie bierze
pod lu pę wie le zna nych wszyst kim po sta ci. Ja mes
Bond, Indiana Jones, Drakula… Nawet nie wiecie,
jak dużo wspólnego z Polską mają te wszystkie postacie. Kto jeszcze był „nasz”?

Halina Kunicka, Kamila Drecka

Świat nie jest taki zły

(Wyd. ZNAK)

Poruszająca biografia niezwykłej damy polskiej piosenki.
Świat nie jest taki zły” to rozmowa Kamili Dreckiej
z polską piosenkarką, szczególnie popular ną w latach 60. i 70. XX wieku, Haliną Kunicką. Zaśpiewała
setki piosenek, różnorodnego repertuaru. Teksty pisała
dla niej m. in. Agnieszka Osiecka. Halina Kunicka to
niezwykle elegancka i piękna dama polskiej piosenki,
a zarazem zwyczajna kobieta, z codziennymi troskami
i trudnymi wyborami, grająca role, tak ciężkie czasem
do pogodzenia: artystki, żony i matki. Zaśpiewała setki
niezapomnianych piosenek. Występowała na scenach,
na których lśniły Edith Piaf i Marlena Dietrich. Przy14

jaźniła się z wielkimi twórcami polskiej piosenki. Została także uwieczniona w wierszu Zbigniewa Herberta.
Świat nie jest taki zły” dla wielu będzie powrotem do frapujących lat
młodości, którym towarzyszyły piosenki śpiewane
przez Halinę Kunicką. To w niej ar tystka opowiada
o największej miłości swojego życia, przeszywającej
samotności, niemilknących wyrzutach sumienia oraz
relacji z synem. Książka wypełniona jest nigdzie niepublikowanymi zdjęciami z archiwum prywatnego artystki, wybranymi przez syna, Marcina Kydryńskiego.

co?

gdzie?

kiedy?

1.02 – 13.02 Klub Kiepury, Sosnowiec, ul. Będzińska 6: Ferie z Miejskim Klubem im.
Jana Kiepury – Szczegółowe informacje na www.kiepura.pl lub pod nr (32) 788 33 60.
1-16.02 Obiekty MOSiR: Zima w mieście
2.02-13.02 Miejski Dom Kultury „Kazimierz”: Akcja Zima
02.02-15.02 Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu: Eko-przygoda w bibliotece.
Ferie 2015 – cykl spotkań literackich, plastycznych, warsztatowych, sportowych,
projekcji filmowych i innych atrakcji, przygotowany specjalnie dla dzieci
spędzających zimowe ferie w mieście.
02.02 godz. 18.00 Sala konferencyjna Biblioteki Głównej, ul. Kościelna 11:
Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie miłośników literatury i dyskusji.
3.02 Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2: Wykład pt.
„Ludwika Maria Gonzaga – żona dwóch Wazów”
7.02 Miejski Klub Maczki: Koncert KRUK Akustycznie
7-8.02 Hala sportowa ZSO nr 14, ul. Kisielewskiego 4b: III Winter Streetball
Challange- turniej koszykówki
9.02 Energetyczne Centrum Kultury, Sosnowiec, ul. Będzińska 65: Wystawa
Stowarzyszenia Miłośników Fotografii
09.02 Energetyczne Centrum Kultury, Sosnowiec, ul. Będzińska 65: Recital
fortepianowy: Szymon Kowalski
13.02 godz. 15.00 Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12: Wernisaż wystawy ze
zbiorów Muzeum w Żylinie (Słowacja) „Dajcie garnki podrutować”
14.02 Górka Środulska: Zawody snowboardowe
14.02 godz. 18.00 Sala Koncertowa, Sosnowiec, ul. Wawel 2: Kuba Badach i Śląska
Orkiestra Kameralna
14.02 godz. 11.00 CIM (Patelnia): Spotkanie z cyklu Świat na Patelni – Futbol,
religia, natura i tradycja – wszystkie miłości Ameryki Południowej
20 – 22.02 Expo Silesia: SIBEX 2015 Targi Budowlane Silesia Building Expo,
SilesiaINTERIOR 2015 – Targi Wyposażenia Wnętrz
24.02 godz. 17.00 Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki: Wykład pt.: „Św.
Stanisław – biskup męczennik”
25.02 godz. 10.00 Energetyczne Centrum Kultury, Sosnowiec, ul. Będzińska 65:
Mała Akademia Jazzu: Failte Ireland!
styczeń 2015 nr 1
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TEATR - luty 2015

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

01 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
06 Pt godz. 19:00 Czerwone Zagłębie/Jarosław Jakubowski
07 Sb godz. 18:00 Czerwone Zagłębie/Jarosław
Jakubowski
08 Nd godz. 11:00 Najmniejszy bal świata/ Malina
Prześluga
godz. 18:00 Prywatna klinika / J. Chapman, D. Freeman
13 Pt godz. 19.00 Najdroższy/Francis Veber
14 Sb godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
15 Nd godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
17 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
18 Śr godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/ Maria Kownacka

20 Pt godz. 19:00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz
Śpiewak
21 Sb godz. 18:00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz
Śpiewak
22 Nd godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
24 Wt godz. 10:00 Tango/Sławomir Mrożek
25 Śr godz. 10:00 Tango/Sławomir Mrożek
26 Czw godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy
Maud Montgomery
27 Pt godz. 10:00 Najmniejszy bal świata/ Malina
Prześluga
godz. 19:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
28 Sb godz. 18:00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Najmniejszy bal świata”
w dniu 08.02.2015r. (niedziela), godz. 11.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek”
w dniu 20.02.2015r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”
w dniu 28.02.2015r. (sobota), godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 2 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.

Maciej Stobierski

Premiera w Teatrze Zagłębia
„Najdroższy” to lekka komedia francuskiego mistrza gatunku Francisa Vebera, której premiera odbędzie się 13 lutego w Teatrze Zagłębia. Francis Veber, reżyser, scenarzysta i dramaturg, jest znany
w Polsce z takich sztuk jak „Kolacja dla głupca”
czy „Plotka”. Ich bohaterem jest Francois Pignon – życiowy pechowiec i nieudacznik, desperacko próbujący zwrócić na siebie uwagę. W „Najdroższym” Pignon ponownie staje w centrum opowieści – tym razem traci pracę i rodzinę, nie ma grosza
przy duszy ani perspektyw na przyszłość... Wydawałoby się, że to sytuacja bez wyjścia, a jednak nie!
Pignon bierze sprawy w swoje ręce i postanawia
znaleźć rozwiązanie, którego skutki zaskoczą nawet
jego samego. Jaki jest jego pomysł? Na razie zdradzimy jedynie tyle, że bardzo przewrotny... Spektakl rozpocznie się o godz. 19.00. red

Francis Veber „Najdroższy” (Cher Trésor)
Przekład – Barbara Grzegorzewska
Reżyseria – Paweł Aigner
Scenografia – Magdalena Gajewska
Muzyka – Piotr Klimek
OBSADA:
Agnieszka Bałaga-Okońska / Marie
edyta Ostojak / Olga
Małgorzata Sadowska / Christine
Michał Bałaga/ Pignon
Piotr Bułka / Maurin
Grzegorz Kwas / Toulouse
Zbigniew Leraczyk / jonville
Asystent reżysera: Grzegorz Kwas
arc Digital Open Group

Wystawa zdjęć Energetyczni 50+
Zdjęcia Lidii Popiel z cyklu „Energetyczni 50+” można od 15 stycznia oglądać
w siedzibie „Dziennika Zachodniego”
w Sosnowcu przy ul. K. K. Baczyńskiego 25 A w Sosnowcu. Wystawa jest efektem ogólnopolskiej akcji „Energetyczni 50+”, której celem jest promowanie aktywnego stylu życia wśród osób
po pięćdziesiątym roku życia.
Autorką fotografii jest znana i ceniona fotografka Lidia Popiel, przed obiektywem której stanęło dwanaście najbardziej aktywnych osób po pięćdziesiątym
roku życia. Zainspirowana niesamowitą
energią bohaterów, Lidia Popiel uchwyciła w obiektywie kwintesencję optymizmu
oraz nieustanny apetyt na życie. W efekcie powstało trzynaście niepowtarzalnych
fotografii, a na jednej z nich odnaleźć
można samą autorkę.
– Laureaci naszego konkursu zarażają
reklama

pozytywną energią, a działaniem i nastawieniem do życia z pewnością mogą dawać przykład innym. Właśnie dlatego to
oni tworzą dwunastkę „Energetycznych 50+”, wyłonioną z całego kraju – mówi Lidia Popiel, autorka kalendarza.
Bohaterką zdjęć jest między innymi
Anna Sakowska-Duda z Katowic, pełna pasji tancerka, miłośniczka podróży
oraz organizatorka wernisaży. Ambasadorka akcji ze Śląska udowadnia, że nawet w kwiecie wieku można cieszyć się
świetną formą i czerpać satysfakcję z aktywności fizycznej.
Zdjęcia Lidii Popiel znalazły się również w limitowanej edycji kalendarza
„Energetyczni 50+” na rok 2015. Kalendarz ten oraz indywidualna sesja zdjęciowa z Lidią Popiel zostały wystawione
na aukcję w ramach 23. Finału Wielkiej

Zdjęcia wykonała znana fotografka, Lidia Popiel.
Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dochód
z aukcji przeznaczony zostanie na wyposażenie dziecięcych oddziałów pediatrycznych oraz onkologicznych, a także
na poprawę warunków leczenia osób
starszych w placówkach geriatrycznych.
Wystawa jest efektem ogólnopolskiej
akcji Energetycz ni 50+ i mia ła swoją

Fotografie będzie można oglądać
do 13 lutego. Wstęp na wystawę
jest wolny.

KINO
Reper tuar Kina helios Sosnowiec
30.01.– 05.02.2015
hARRy POTTeR i WięZień AZKABANu”” WYŁĄCZNIE W ŚRODĘ
fantasy/przygodowy/familijny, USA, 141 min, DUBBING GODZ 9.30
.. hARRy POTTeR i CZARA OGNiA”” WYŁĄCZNIE W ŚRODĘ
fantasy/przygodowy/familijny, Wielka Brytania/USA, 157 min, DUBBING
GODZ 13.00
,, hARRy POTTeR i ZAKON FeNiKSA”” WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
fantasy/przygodowy/familijny, Wielka Brytania/USA, 138 min, DUBBING
GODZ 9.30
,, hARRy POTTeR i KSiąŻę PółKRWi”” WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
fantasy/przygodowy/familijny, Wielka Brytania/USA, 152 min, DUBBING
GODZ 13.00
KiNO KOBieT
„DZIEŃ Z ŻYCIA BLONDYNKI” WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
komedia, od 15 lat, USA, 95 min. NAPISY GODZ. 18.30
PReMieRy
„ZIARNO PRAWDY” 11.30, 13.45, 16.15, 18.30*, 19.30**,
20.45*, 21.45**.thriller, od 15 lat, Polska, 116 min.
*z wyjątkiem czwartku **wyłącznie w czwartek
„PiNGWiNy Z MADAGASKARu 2D” 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.
Komedia/animacja/przygodowy, b/o, USA, 92 min. DUBBING
„PiNGWiNy Z MADAGASKARu 3D” 14.00, 17.30, 20.00.
Komedia/animacja/przygodowy, b/o, USA, 92 min. DUBBING
FiLMy TyGODNiA
„CARTe BLANChe” 12.45*, 19.00. obyczajowy, od 12 lat, Polska, 100
min. *z wyjątkiem piątku
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pre mie rę 24 paź dzier ni ka 2014 ro ku
w Galerii Leica na Mysiej 3 w Warszawie. Następnie można było ją zobaczyć
w warszawskim Kinie Praha. red

„BeZWSTyDNy MORTDeCAi” 17.00, 21.15*, 22.00**.
komedia/akcja, od 12 lat, USA, 107 min. *wyłącznie w piątek
**z wyjątkiem piątku
„WKRęCeNi 2”
9.45*, 10.30**, 15.15, 19.30***, 21.15****, 21.45*****.
komedia, od 15 lat, Polska, 95 min.
* tylko w piątek, **z wyjątkiem piątku, ***z wyjątkiem czwartku
****tylko w czwartek, *****z wyjątkiem czwartku
„uPROWADZONA 3” 21.15. thriller/akcja/kryminał, od 15 lat,
Francja, 108 min. NAPISY
FiLMy DLA DZieCi
„DZWONECZEK I BESTIA Z NIBYLANDII” 2D 15.00*.
animacja/przygodowy/familijny, USA, 76 min. DUBBING
*tylko w sobotę, niedzielę i wtorek
„PADDiNGTON” 10.45*, 13.00 **.
komedia/familijny, b/o, Francja/Kanada/Wlk. Brytania, 95 min.
DUBBING *tylko w sobotę i wtorek, **z wyjątkiem poniedziałku, środy
i czwartku
„NOC W MuZeuM: TAjeMNiCA GROBOWCA” 9.30.
komedia/familijny/przygodowy, od 7 lat, USA/Wielka Brytania, 95 min.
DUBBING
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI ZASTRZEŻONYMI SĄ:
– „PINGWINY Z MADAGASKARKU 3D” DUBBING

uWAGA! Dla naszych Czytelników mamy 14 pojedynczych
zaproszeń do kina, do odbioru w naszej redakcji.

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nowy
Rok nie zaczął się dla Ciebie najlepiej,
ale od teraz będzie już tylko lepiej.
Ferie spędzisz w domu, ale na brak
atrakcji z pewnością nie będziesz
narzekać. Samotne wodniki mają dużą
szansę poznać kogoś na
walentynkowej imprezie dla singli.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Przyda Ci się
chwila odpoczynku. Wraz z rodziną
wybierzecie się na narty w góry.
Chwile spędzone razem z pewnością
wyjdą wam na dobre. Po powrocie
pełen energii wrócisz do pracy, gdzie,
niestety, czekać na Ciebie będzie
natłok obowiązków.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Stary,
dobry znajomy zaprosi Cię na randkę.
Chodź będziesz zaskoczona tą
propozycją, wkrótce okaże się, że
macie ze sobą dużo wspólnego. Być
może ta znajomość przerodzi się w coś
więcej?
BYK (20.04. – 22.05.) – Zbyt dużo
obowiązków w pracy sprawi, że coraz
częściej będziesz myślał o jej zmianie.
Zastanów się jednak dobrze nad tą
decyzją, bo nie będzie już odwrotu.
Możesz zyskać, ale możesz także dużo
stracić. Postaraj się więcej czasu
spędzać z najbliższymi, gdyż ostatnio
tylko się od siebie oddalacie.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –
Wykorzystaj ostatnie chwile karnawału
i daj się zaprosić znajomym na imprezę
taneczną. Na pewno nie będziesz
żałował swojej decyzji, tym bardziej, że
spotkasz tam wyjątkową osobę.
Zatroszcz się też o swoje zdrowie, gdyż
ciągłe bóle głowy mogą okazać się
czymś więcej, niż zwykłą migreną.
RAK (22.06. – 22.07.) – Dopiero
początek roku, a Ty już planujesz swoje
wakacje. Uważaj jednak na zbyt daleko
idące plany, gdyż los może sprawić, że,
niestety, ale całe lato spędzisz w domu.
Aura sprzyja samotnym rakom.
Podczas karnawałowej zabawy
szczególnie zawróci Ci w głowie
pewna brunetka. Nie wahaj się i zaproś
ją na randkę!
LEW (23.07. – 23.08.) – Pora zabrać się
za Twoje noworoczne postanowienia.
Na początku zadbaj o swój pierwszy
cel – smukłą figurę do wakacji. Luty to
najlepsza pora na początek diety
i ćwiczeń. Na samotne lwy nie czekają
żadne przygody miłosne. Pora też
zadbać w końcu o swoje zdrowie.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Nowy Rok
zaczniesz od dużych zmian.
Na początek fryzura. Wszyscy znajomi
oszaleją na punkcie Twojego nowego
wyglądu! Teraz, z większą pewnością
siebie możesz wyruszyć na miłosne
łowy. W pracy szykują się małe zmiany,
przez które dojdzie Ci kilka nowych
obowiązków. Nie martw się jednak, bo
wszystko, jak zwykle, uda Ci się
pogodzić.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Twój partner
szykuje dla Ciebie walentynkową
niespodziankę. Nie pozostań mu więc
dłużna i również przygotuj coś
specjalnego. Najbliższe tygodnie
upływać będą w spokoju, tego właśnie
było Ci trzeba. Musisz zregenerować
siły przed nowymi wyzwaniami.
SKORPION (23.10. – 21.11.) –
Walentynkowy wieczór okaże się dla
Ciebie totalną porażką. Nie trać jednak
czasu na opłakiwanie niespełnionej
miłości, lecz zrób coś dla siebie. Czas
sprzyja nowym zainteresowaniom.
Zastanów się więc, co najbardziej
sprawia Ci przyjemność i zapisz się
na kurs tańca, o którym już od dawna
marzyłaś.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) –
Po świętach wpadłeś w finansowe
kłopoty. Aby się z nich wydostać,
musisz teraz dużo pracować.
Przy odpowiedniej mobilizacji,
do połowy roku powinieneś wyjść
z długów. Pod koniec miesiąca
odezwie się do ciebie stara znajoma.
Być może będzie miała dla Ciebie
propozycję nie do odrzucenia.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Zimowy wyjazd na narty z ukochanym,
pozytywnie wpłynie na wasze relacje.
Już od dawna nie czułaś się tak
bezpiecznie. Aby ten nastrój nie
przepadł po powrocie, postanówcie
spędzać ze sobą więcej czasu. Warto
pomyśleć o nowej pracy. W starej nie
spełniasz się zawodowo, a wypłata
również nie jest zadowalająca. red
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Akcja podatkowa 2015
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi opłat z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie
i dzierżawę gruntu. Przypominamy, że najszybszym sposobem uiszczenia opłat jest zapłata przelewem bankowym. Dla tych, którzy nie
mogą skorzystać z takiej formy, przygotowaliśmy inne rozwiązania.
RAChuNKi BANKOWe GMiNy:
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – rachunek wskazany w decyzjach w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINY – 66 1050 1142 1000 0008 0000 1281
3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA – 56 1050 1142 1000 0022 2000 1339
• Szczegółowe informacje w sprawie podatków: tel. (32) 296 05 09
Szczegółowe informacje w sprawie opłat:
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. (32) 296 08 22, 296 07 54
• Wydział Finansowy, tel. (32) 296 04 68, 296 04 94
Oprócz zapłaty przelewem bankowym wpłat można dokonać gotówką (bez dodatkowych opłat):
- W KASACH URZĘDU MIEJSKIEGO w Sosnowcu, czynnych w godzinach pracy Urzędu.
uwaga!!!!!!
KASy mieszczące się w budynku przy al. Zwycięstwa 20 na okres od 02.02.2015r. do 31.03.2015 r.
zostają przeniesione do budynku przy ul. Mościckiego 14, pokój 117-118 (i piętro) - możliwość wjazdu windą.
- W placówkach ING Banku Śląskiego S.A. zlokalizowanych w Sosnowcu przy:
- ul. Stanisława Małachowskiego 7
- ul. Henryka Sienkiewicza 3
- ul. Wojska Polskiego 25

- ul. Braci Mieroszewskich 2
- ul. Gospodarczej 32

Ponadto w okresie od 09.03.2015r. do 20.03.2015r. udostępniony będzie punkt kasowy w MIEJSKIM KLUBIE „MACZKI” w Sosnowcu,
ul. Krakowska 26, czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
TeRMiNy PłATNOśCi:
I rata – Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne – 16.03.2015r., przy czym rata, której termin płatności
minął przed doręczeniem decyzji, jest płatna w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji;
Wieczyste użytkowanie – 31 marca 2015r.
reklama
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