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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. 

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.

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.

www.kuriermiejski.com.pl

str. 11 str. 13 str. 16

Zmienić oblicze miasta
Krzysz tof Po lacz kie wicz

Le kiem na roz wią za nie pro ble mów do ty -
czą cych czy sto ści i es te ty ki mia sta ma
być jed na fir ma sprzą ta ją ca na te re nie ca -
łe go mia sta. Do tych czas o czy stość mia -
sta dba ło kil ka wy ło nio nych w po stę po -
wa niu prze tar go wym firm. – Ta kie roz -
wią za nie spra wia, że w kil ku miej scach
mia sta fir my prze rzu ca ją się obo wiąz ka -
mi, a efekt te go jest ta ki, że nikt nie przy -
zna wał się do dba nia o da ny ob szar. Ma -
my mnó stwo sy gna łów od miesz kań ców,
któ rzy skar żą się na brud w mie ście. Pod -
pi sa nie umo wy z jed nym wy ko naw cą
spra wi, że od po wie dzial ność za sprzą ta -
nie mia sta bę dzie ja sno okre ślo na – tłu -
ma czy Ar ka diusz Chę ciń ski. Ta kie roz -
wią za nie za sto so wa no z po wo dze niem
w są sied niej Dą bro wie Gór ni czej.

Ko lej nym po my słem na wal kę z nie po -
rząd kiem w mie ście ma być in no wa cyj -
na ak cja „Czy ste mia sto”. – Pra cu je my
nad tym, aby w jej ra mach zo stał stwo -
rzo ny spe cjal ny nu mer te le fo nu, pod któ -
rym miesz kań cy bę dą mo gli zgła szać
miej sca, gdzie znaj du ją się np.: nie le gal -
ne wy sy pi ska śmie ci. Ta ki kon takt za -
pew ne po mo że nam szyb ciej roz wią zać
pro blem. In fo li nia ma być jed nym z ka -

na łów współ pra cy z miesz kań ca mi – do -
da je pre zy dent So snow ca.

Po nad to pra cą nad zmia ną wi ze run ku
So snow ca zaj mą się dwa ze spo ły:
do spraw re wi ta li za cji cen trum So snow -
ca, a tak że re wi ta li za cji Ka zi mie rza Gór -
ni cze go oraz Ju liu sza.

Pierw szy z ze spo łów za cznie pra cę
od prze pro wa dze nia kon sul ta cji spo łecz -
nych oraz zba da nia opi nii miesz kań ców
Śród mie ścia. – Stwo rzy my pro gra my spo -
łecz ne i kul tu ral ne, w tym „Lo kal na kul -

tu rę”, bę dzie my roz ma wiać z przed się -
bior ca mi o ich ocze ki wa niach. Pa mię ta -
my tak że o mo der ni za cji tar go wi ska
przy uli cy Szklar nia nej, pa sa żu przy Pla -
cu Stu le cia, uli cy Mo drze jow skiej oraz
uli cy War szaw skiej. Moc niej po sta wi my
na za go spo da ro wa nie zie le ni i ma łej ar chi -
tek tu ry – pod kre śla Mi chał Mer cik, na -
czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji
Mia sta. Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski
chciał by tak że przy wró cić miesz kań com
prze strzeń przed Dwor cem Głów nym,

któ rą obec nie zaj mu je par king. – To tak że
je den z aspek tów, któ rym zaj mie się ze -
spół do spraw re wi ta li za cji cen trum mia -
sta. Po my słów jest kil ka, zo ba czy my co
z dział ką za Se za mem, któ ra kil ka krot nie
by ła już wy sta wia na na sprze daż. Być mo -
że po no wi my prze targ. Na ra zie za wcze -
śnie na kon kre ty, ale ma my kil ka kon cep -
cji, któ re bę dą bra ne pod uwa gę.

Nie co in ne za da nia sto ją przed ze spo -
łem ds. re wi ta li za cji Ka zi mie rza Gór ni -
cze go i Ju liu sza. – Tu taj bę dzie my się

kon cen tro wać na po mo cy przy pro ce sie
wy ku pu miesz kań za kła do wych ko pal ni
przez ich obec nych na jem ców oraz ca łej
in fra struk tu ry po trzeb nej do za bez pie cze -
nia po trzeb miesz kań ców. Pierw szą za -
uwa żal ną zmia ną bę dzie re mont uli cy Ar -
mii Kra jo wej, któ ry po wi nien roz po cząć
się w dru giej po ło wie ro ku. Rów no cze -
śnie bę dzie my szu kać przed się biorstw,
któ re po ja wią się w miej scu wy ga sza nej
ko pal ni „Ka zi mierz -Ju liusz” – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski.

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.
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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

Wizualizacja targowiska przy ul. Szklarnianej. 
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Uwaga! Utrudnienia w ruchu
Bu do wa ron da u zbie gu ulic Pił sud skie go, Kie ro ciń skiej i Gra bo wej bę dzie kosz to -
wać 8,1 mln zł.

W ra mach prze bu do wy po wsta nie nie tyl ko ron do. W tej chwi li au to bu sy za trzy -
mu ją ce się w tym re jo nie zaj mu ją je den z dwóch pa sów ru chu, dla te go pra ce obej mą
rów nież wy bu do wa nie za tok au to bu so wych. Zmo der ni zo wa ne zo sta ną rów nież miej -
sca par kin go we przy Przed szko lu Miej skim nr 47, a tak że prze bu do wa ne zo sta ną
prze jaz dy tram wa jo we w tech no lo gii tzw. „pły wa ją cej szy ny”.
In we sty cja obej mu je rów nież wy bu do wa nie ścież ki ro we ro wej, a tak że osob nych pra -
wo skrę tów na wszyst kich uli cach (bez ko niecz no ści prze jeż dża nia przez ron do).
W tej chwi li za mknię ty jest frag ment pa sa ru chu w kie run ku cen trum So snow ca na od -
cin ku ok 400 me trów (ok. 200 me trów przed i za skrzy żo wa niem z ul. Gra bo wą i Kie -
ro ciń skiej). Z te go wzglę du przy stan ki au to bu so we zo sta ły prze nie sio ne o ok. 200 me -
trów w kie run ku al. Mi rec kie go. Do jazd do uli cy Kie ro ciń skiej moż li wy jest przez uli ce
Sta rą lub So bie skie go. Aby wje chać w ulicę Gra bo wą, ja dąc od stro ny Mi lo wic, na le ży
do je chać do al. Mi rec kie go i z niej skrę cić w uli cę Mo niusz ki. Wy jeż dża ją z uli cy Gra bo -
wej moż na kie ro wać się jest tyl ko w kie run ku Mi lo wic.
Od po nie dział ku, 25 stycz nia, ruch tram wa jów po mię dzy roz jaz da mi tech no lo gicz ny mi
zlo ka li zo wa ny mi na przy stan ku So sno wiec Wy so ka i oko ło 150 m za przy stan kiem So -
sno wiec Ale ja Mi rec kie go (kie ru nek: Mi lo wi ce) od by wa się jed nym to rem (pra wym
w kie run ku Mi lo wic). Jed no cze śnie przy sta nek So sno wiec Wy so ka (dla oby dwu kie -
run ków jaz dy) zo sta nie prze su nię ty o oko ło 75 m w kie run ku Mi lo wic – po za od ci nek
jed no to ro wy. Pra ce przy bu do wie po trwa ją do koń ca paź dzier ni ka 2015 ro ku.

Obec nie za mknię ty jest frag ment ul. Bra ci Mie ro szew skich (pas w kie run ku
Dań dów ki od ul. Le le we la do wy so ko ści ul. Szy ma now skie go). Do jazd do ul.

Dłu go sza moż li wy jest od stro ny Dą bro wy Gór ni czej (na le ży skrę cić w ul. Le le we -
la, a na stęp nie w ul. Za pa ły).
Do jazd do ul. Po pie łusz ki jest moż li wy od ul. Dwor skiej.
Kie row cy wy jeż dża ją cy z ulic Szy ma now skie go oraz Dmow skie go mo gą je dy nie skrę -
cić w kie run ku Dą bro wy Gór ni czej. Aby po je chać w kie run ku Dan dów ki, na le ży za wró -
cić na wy so ko ści skrzy żo wa nia z uli cą Le le we la.
War ta 13,7 mln zło tych prze bu do wa obej mu je bu do wę ron da oraz do bu do wę pra wo -
skrę tów z ul. Bra ci Mie ro szew skich w ul. Szy ma now skie go i Le le we la, do bu do wę pa -
sów po zwa la ją cych na bez piecz ne włą cze nie się do ru chu kie row ców sa mo cho dów
wy jeż dza ją cych z ul. Szy ma now skie go i Le le we la oraz bu do wę za to ki au to bu so wej
przy przy stan ku Za gó rze Tech ni kum. Zmo der ni zo wa ne zo sta ną chod ni ki w tym re jo -
nie, a tak że przy wró co na bę dzie zie leń.
Pra ce roz po czę ły się od prze bu do wy m. in.: in fra struk tu ry ga zo wej, ka na li za cyj nej, wo -
do cią go wej oraz sie ci te le tech nicz nych.
Pra ce po trwa ją do koń ca sierp nia 2015 ro ku. 

Bu do wa ron da oraz prze bu do wa skrzy żo wa nia w Niw ce.
Bu do wa ne od wrze śnia 2014 ro ku ron do po wsta nie w miej scu skrzy żo wa nia
ulic Woj ska Pol skie go, Tu wi ma, Wy go dy i Kon sty tu cji. Pojawi się także nowy

skwer przed ko mi sa ria tem po li cji, na któ ry zo sta nie prze nie sio na za byt ko wa ka -
plicz ka. 
Waż nym za da niem jest prze su nię cie to ro wi ska tram wa jo we go, co po zwo li na wy bu do -
wa nie no we go przy stan ku tram wa jo we go w kie run ku cen trum So snow ca. To bar dzo
waż ny ele ment, bo wiem w chwi li obec nej pa sa że ro wie wy sia da ją wprost na ru chli wą
uli cę Woj ska Pol skie go. W za da niu mie ści się rów nież prze bu do wa od cin ka ul. Tu wi -
ma, ul. Stocz niow ców oraz czę ści ul. Kon sty tu cji.
Ca łość za da nia, któ re go re ali za cja po trwa do koń ca czerw ca 2015 ro ku, bę dzie kosz -
to wa ła 9,8 mln zło tych.
To nie ko niec zmian w Niw ce. Prze bu do wa ne zo sta nie znaj du ją ce się 800 me trów da lej
skrzy żo wa nia ulic Woj ska Pol skie go oraz Ko pal nia nej. Naj waż niej sze zmia ny zwią za ne
z prze bu do wą skrzy żo wa nia wią żą się z prze su nię ciem wy lo tu uli cy Ko pal nia nej w kie -
run ku cen trum Niw ki, do bu do wą le wo skrę tów z ul. Woj ska Pol skie go w ul. Ko pal nia ną
oraz z ul. Woj ska Pol skie go w ul. Wat ta. Przy prze bu do wie mia sto za dba rów nież o ro -
we rzy stów i z my ślą o nich zo sta ną za pro jek to wa ne ścież ki ro we ro we. 
Prze bu do wa za koń czy się naj póź niej 30 czerw ca 2015 ro ku i bę dzie kosz to wa ła 2,2
mln zł.
Oprócz prze bu do wy dróg w Niw ce trwa ją pra ce nad bu do wą no wej ka na li za cji. Z te -
go po wo du okre so wo bę dą za my ka ne na stę pu ją ce uli ce: Tu wi ma, Stocz niow ców,
Kon sty tu cji, Fry cza -Mo drzew skie go, Woj ska Pol skie go oraz Ko pal nia na.
Kie row cy, któ rzy chcą do je chać do uli cy Szy bo wej oraz osie dla Bór, po win ni się kie ro -
wać w uli cę Ko pal nia ną a na stęp nie w ul. Szy bo wą, a na stęp nie ostro skrę cić na wia -
dukt pro wa dzą cy do osie dla Bór. red 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 Sosnowcu-
Sielcu 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.
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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.
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Syl wia Ko sman

Pro gram pla no wa nych dzia łań, prze wi -
dzia nych do re ali za cji na naj bliż sze mie -
sią ce i la ta, przed sta wił pod czas ostat niej
se sji Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia -
sta. Swo iste „expo se” wzbu dzi ło naj więk -
sze za in te re so wa nie rad nych i uczest ni -
ków se sji. Pre zy dent przed sta wił kie run ki
roz wo ju mia sta na naj bliż sze la ta w dzie -
się ciu blo kach te ma tycz nych. W blo ku za -
ty tu ło wa nym „Miesz ka niec i przed się -
bior ca” pre zy dent za po wie dział, że mia -
sto bę dzie za chę cać przed się bior ców
do in we sto wa nia w So snow cu. – Opra cu -
je my pro gram zwol nie nia z po dat ku
od nie ru cho mo ści w ra mach po mo cy re -
gio nal nej na wspie ra nie no wych in we sty -
cji lub two rze nie no wych miejsc pra cy
zwią za nych z no wą in we sty cją. Pro gram
przy czy ni się do spad ku bez ro bo cia, a jed -
no cze śnie do wzro stu do cho dów mia sta
z ty tu łu po dat ku do cho do we go za rów no
od osób fi zycz nych (PIT), jak i od praw -
nych (CIT). Za mie rza my ob ni żyć opła ty
za dzier ża wy w cen tral nej czę ści mia sta.
Bę dzie my wy zna czać opie ku na dla każ -
de go przed się bior cy, któ ry chce za in we -
sto wać w mie ście. Prze sta nie my mó wić
do in we sto rów z gó ry:,, Nie da się!”, a za -
cznie my py tać:,, Jak mo że my po -
móc?” – wy ja śnił pre zy dent. W pla nach
jest tak że skró ce nie cza su uzy ski wa nia de -
cy zji o wa run kach za bu do wy do trzech
mie się cy i ter mi no we wy da wa nie de cy zji
m.in. o po zwo le niu na bu do wę, roz biór ce,
ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go -
wych czy prze nie sie niu de cy zji o po zwo -
le niu na bu do wę.

W pa kie cie dla miesz kań ca pre zy -
dent za po wie dział m. in. prze zna cze nie
co rocz nych miesz kań dla stu den tów
osią ga ją cych naj lep sze wy ni ki w na uce
i przy go to wa nie uchwa ły w spra wie
zwol nie nia od po dat ku od nie ru cho mo -
ści no wo wy bu do wa nych bu dyn ków
miesz kal nych jed no ro dzin nych, co ma
za chę cić do bu do wa nia do mów w So -
snow cu. – Roz cią gnie my na ca łe mia sto
sto so wa nie uchwa ły w spra wie zwol nie -
nia od po dat ku od nie ru cho mo ści bu -
dyn ków miesz kal nych, w któ rych wy ko -
na no re mont ele wa cji. No wi miesz kań -
cy bę dą otrzy my wać kar ty ,,Za miesz kaj
w So snow cu!”, któ re przez rok bę dą da -
wa ły ulgi, a wręcz moż li wość dar mo we -
go ko rzy sta nia z na szych obiek tów spor -
to wych i kul tu ral nych – do dał pre zy dent. 

Ar ka diusz Chę ciń ski za pew nił tak że,
że mia sto bę dzie re ali zo wać in we sty cje
w ra mach ZIT -ów, czy li Zin te gro wa nych
In we sty cji Te ry to rial nych. – Bę dzie my
też za bie gać o wspar cie dla in we sty cji
za pi sa nych w Kontr ak cie Te ry to rial nym,
szcze gól nie dla bu do wy po łą cze nia DK -
-94 z S -1 do Eu ro ter mi na lu w Sław ko -
wie, co przy czy ni się do wzro stu atrak -
cyj no ści te re nów wschod nich mia sta.
Bę dzie my wspie rać tak że bu do wę sta -
cjo nar ne go ho spi cjum – mó wił.

W ra mach zdro wia i po li ty ki spo łecz -
nej zo sta nie wzmoc nio ny pro gram „Miej
wię cej” i funk cjo no wa nie „Kar ty Du żej
Ro dzi ny”. – Bę dzie my in we sto wać w so -
sno wiec ki szpi tal, mo der ni zu jąc ko lej ne
od dzia ły, a na szym prio ry te tem bę dzie
bu do wa no wo cze sne go blo ku ope ra cyj -
ne go. Roz sze rzy my dzia ła nie pro gra mu

Ak tyw ny Se nior 60+ dla miesz kań ców
mia sta So snow ca. Zło ży my wnio ski
do pro gra mu rzą do we go ,,Ma luch”
na do po sa że nie miejsc oraz utwo rze nie
no wych miejsc żłob ko wych w Żłob ku
Miej skim. Zło ży my tak że wnio ski do Mi -
ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej do -
ty czą ce za trud nie nia asy sten tów ro dzi ny
oraz ko or dy na to rów ro dzin nej pie czy za -
stęp czej – stwier dził pre zy dent. 

To nie ko niec pla no wa nych dzia łań.
Pre zy dent za po wie dział tak że ob ję cie
po ło wy po wierzch ni gmi ny miej sco wy -
mi pla na mi za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, suk ce syw ną bu do wę bo isk
w po szcze gól nych dziel ni cach, współ -
pra cę z uczel nia mi wyż szy mi oraz bu -
do wę ba se nu w ze spo le szkół przy ul.
Bo ha te rów Mon te Cas si no. W sfe rze
kul tu ry, Ar ka diusz Chę ciń ski pla nu je
pra ce w daw nym ki nie Mu za oraz
w Zam ku Sie lec kim, prze bu do wę bi -
blio te ki głów nej i do sto so wa nie in sty tu -
cji kul tu ry do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych. Pre zy dent za mie rza za jąć się
polityką hi sto rycz ną mia sta, do pro wa -
dzić do za koń cze nia prac nad mo no gra -
fią o So snow cu oraz stwo rzyć sta łą hi -
sto rycz ną wy sta wę o mie ście. Nie za -
brak nie tak że in we sty cji w sport.
W pla nach jest bu do wa Wie lo funk cyj -
ne go Cen trum Spor tu oraz re mon ty lub
do po sa że nie kom plek su spor to we go
przy alei Mi rec kie go, kom plek su spor -
to we go przy uli cy Or ląt Lwow skich, hal
spor to wych i kry tych pły wal ni. Pro mo -
cję mia sto ma oprzeć na czte rech fi la -
rach. To mu zy ka, sport i re kre acja, hi sto -
ria mia sta i kon sul ta cje spo łecz ne.

Wy stą pie nie pre zy den ta mia sta by ło
wstę pem do dys ku sji nad te go rocz nym
bu dże tem mia sta. 

Do cho dy te go rocz ne go bu dże tu wy -
nio są 808 mln zł, a wy dat ki za pla no wa -
no na su mę 806 mln zł. Naj wię cej, jak
co ro ku po chło nie oświa ta i wy cho wa -
nie (274 mln zł) oraz wy dat ki na po moc
spo łecz ną (106 mln zł). Wy dat ki ma jąt -
ko we, czy li głów nie in we sty cje (go spo -
dar ka ście ko wa, bu do wa in fra struk tu ry
dro go wej, bu dżet oby wa tel ski czy ob ję -
cie klu bu ak cji Za głę bie So sno wiec)
osza co wa no na 146 mln zł. 

Osta tecz nie 20 rad nych klu bów PO,
Nie za leż nych i PiS, za gło so wa ło
za przy ję ciem bu dże tu, a sze ścio ro rad -
nych klu bu SLD wstrzy ma ło się od gło -
su. Nikt nie był prze ciw.

– To bu dżet re ali stycz ny, przy go to wa -
ny przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi,
na któ re no we eki pa na nio sła tyl ko ko -
sme tycz ne po praw ki. Cze ka ją nas
oszczęd no ści, ale są dzie dzi ny, w któ rych
nie po win no się oszczę dzać – mó wił rad -
ny PO Ja nusz Ku bic ki, któ ry cy to wał Na -
po le ona, ca ra Alek san dra II i ce sa rza
Fran cisz ka Jó ze fa. – Pie nią dze, pie nią dze
i pie nią dze. By wy grać woj nę, po trze ba
wła śnie tych trzech rze czy, jak mó wił Na -
po le on – przy po mniał Ku bic ki.

– Bu dżet nie jest ide al ny. Przy go to -
wa ły go po przed nie wła dze mia sta, któ -
re dwu krot nie do sta wa ły od nas zie lo -
ne świa tło. Tym ra zem wszyst kie pro -
po no wa ne przez nas po praw ki
do bu dże tu na 2015 rok zo sta ły
uwzględ nio ne. Po prze my ten bu dżet,
ale kre dyt, któ re go udzie la my, jest krót -

ko ter mi no wy i na ca łą ka den cję nie wy -
star czy – stwier dził Pa weł Woj tu siak
z „Nie za leż nych”. 

By ły pre zy dent, a obec nie rad ny Ka -
zi mierz Gór ski, za po wie dział, że rad ni
SLD wstrzy ma ją się od gło su. – Bu dżet
jest po pra wio ny przez tych, któ rzy go
kry ty ko wa li, a zmia ny są tyl ko ko sme -
tycz ne. Cią głość wła dzy jest ko niecz na.
SLD wstrzy ma się od gło su. Chce my
przez rok dać szan sę no wym wła dzom
i zo ba czy my, ja ki bę dzie na stęp ny bu -
dżet – stwier dził Gór ski. 

Te go uza sad nie nia nie za ak cep to wał
pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski, na zy -
wa jąc de cy zję o bra ku po par cia dla
opra co wa ne go w głów nej mie rze przez
po przed nią eki pę bu dże tu mia nem
„schi zo fre nii po li tycz nej”. Osta tecz nie
jed nak, ża den z rad nych nie za gło so wał
prze ciw ko uchwa le bu dże to wej.

– Od sze ściu lat je stem zwią za ny
z urzę dem lub Ra dą Miej ską w So snow -
cu. Mu szę przy znać, że nie przy po mi -
nam so bie gło so wa nia nad bu dże tem,
któ re skoń czy ło by się bez jed ne go gło -
su sprze ci wu. To dla nas ogrom ny za -
szczyt, a za ra zem wy zwa nie, by ni ko go
nie za wieść – pod su mo wał Ma te usz Ry -
ka ła, za stęp ca pre zy den ta So snow ca.

Pod czas se sji zo sta li tak że uho no ro -
wa ni pod opiecz ni so sno wiec kie go Do -
mu Dziec ka, któ rzy w grud niu zo sta -
li I Mi strzem Pol ski w fut sa lu, ha lo wej
od mia nie pił ki noż nej.

Ze spół pro wa dzo ny przez To ma sza
Ha ła ta bra wu ro wo po ko nał w fi na le 2:0
ze spół z Lu bli na. Ser decz ne gra tu la cje
za wod ni kom zło ży ły wła dze mia sta. 

Budżet przyjęty bez głosu sprzeciwu
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,,Tam gdzie koń czą się nor mal ne
dro gi, za czy na się nasz ob szar dzia -
ła nia, a gdzie źró dła milk ną i pa -
mięć bez ład nie roz kła da rę ce, tam
za czy na ją się na sze hi sto rie”, cy tu -
je de wi zę pro gra mu „By ło… nie
mi nę ło” Ja ro sław So ba szek (na
zdjęciu: drugi z lewej), na uczy ciel
hi sto rii w VI LO im. J. Kor cza ka
w So snow cu.  W so bo tę, 10 stycz -
nia, na za pro sze nie hi sto ry ka,
współ au to ra książ ki,, Ka plicz ki
i krzy że przy droż ne So snow ca,
do Mi lo wic przy je cha ła eki pa te le -
wi zyj na pro gra mu ,,By ło… nie mi -
nę ło”. – Kie dy prze sła łem pa nu
Ada mo wi Si kor skie mu, au to ro wi
pro gra mo wi, in for ma cję o kur ha -
nie, od po wie dział: „Na ha sło po -
wsta nia re agu je my w try bie na tych -
mia sto wym”. Na pi sa łem, że jest to
miej sce szcze gól ne jesz cze z jed ne -
go po wo du. W XIX wie ku,
w pierw szej po ło wie XX i obec nie
miesz kań cy So snow ca ma ni fe sto -
wa li i ma ni fe stu ją swój pa trio -
tyzm – opo wia da Ja ro sław So ba -
szek. 

Ce lem wi zy ty by ło zba da nie
przy po mo cy geo ra da ru kur ha nu
w Mi lo wi cach, na któ rym znaj du -
je się za byt ko wa ka plicz ka z fi gu -
rą Ja na Ne po mu ce na. Ka plicz ka
znaj du je się u zbie gu ulic Sło necz -
nej i Bry nicz nej. – Jest to miej sce
szcze gól ne, bo zgod nie z tra dy cją
ust ną, po cho wa no tam uczest ni -
ków po wsta nia li sto pa do we go
i stycz nio we go. Po da nia ust ne
wska zu ją, że po po wsta niu li sto pa -
do wym mia ło zo stać w tym miej -
scu po cho wa nych sze ściu po -
wstań ców – przy zna je Ja ro sław
So ba szek. 

Sze ściu żoł nie rzu mia ło zgi -
nąć w 1831 ro ku w star ciu z od -
dzia łem ro syj skim z kor pu su gen.
Fio do ra Ru di ge ra. Po cho wa ni po -
wstań cy mie li po cho dzić z od -
dzia łu Sa mu ela Ró życ kie go, któ -
ry po ka pi tu la cji War sza wy, udał

się w kie run ku Wol ne go Mia sta
Kra ko wa. Ści ga ni przez Ro sjan,
zo sta li w koń cu in ter no wa ni
pod Chrza no wem przez woj ska
au striac kie. Nie do bit kom uda ło
się prze do stać do gra ni cy pru -
skiej, skąd przez Śląsk chcie li się
prze do stać do Fran cji, by kon ty -
nu ować wal kę o wol ną Pol skę.
Gra ni cę na Bry ni cy pa tro lo wa li
już wów czas ko za cy, któ rzy za ata -
ko wa li prze pra wia ją cych się przez
bród żoł nie rzy. Czę ści uda ło się
prze do stać na dru gi brzeg, ale
sze ściu stra ci ło ży cie. Ko lej nych
dwóch po wstań ców, któ rzy tak że
mie li zo stać po cho wa ni w tym
miej scu, zgi nę ło pod czas po wsta -
nia stycz nio we go.

Pro gram „By ło… nie mi nę ło”
jest re ali zo wa ny przez ośro dek re -
gio nal ny Te le wi zji Pol skiej w Lu -
bli nie. Od po cząt ku au to rem pro -
gra mu jest Adam Si kor ski, lu bel ski
hi sto ryk i dzien ni karz. 

Do Mi lo wic eki pa Ada ma Si -
kor skie go przy je cha ła z geo ra da -
rem. Wy ni ki ba dań przy uży ciu
geo ra da ru po twier dzi ły ist nie nie
trzech miejsc cha rak te ry stycz -
nych   dla po chów ków. Jed no
z tych miejsc ma ce chy po dwój -
ne go po chów ku. – Spi sa na w la -
tach 30-tych re la cja ust na zna la zła
po twier dze nie. In nych źró deł nie
po sia da my – do da je Ja ro sław So -
ba szek. – Dla pew no ści na le ża ło -
by prze pro wa dzić eshu ma cję
zwłok, ale po ja wia się py ta nie,
czy jest sens – do da je. W ba da -
niach to wa rzy szy li też ks. pro -
boszcz pa ra fii mi lo wic kiej, Le -
onard Sob czyk, rad ny Ste fan Woj -
now ski i pro fe sor  Uni wer sy te tu
Ślą skie go, Da riusz Na wrot. We -
dług  za po wie dzi Ada ma Si kor -
skie go re la cję z te go wy da rze nia
bę dzie my moż na zo ba czyć w pro -
gra mie,, By ło… nie mi nę ło” TVP
Hi sto ria TV Re gio nal na) w po ło -
wie lu te go. SK

Ku pamięci powstańców

Maria Łaszkiewicz zaprojektowała dwie figurki, stojące przed Szkołą Podstawową nr 4 

Tajemnica figurek

Ma riusz Żab nic ki

Ma ria Łasz kie wicz (1891-1981) z do mu
Kra żow ska 1o vo to Brodz ka jest ar tyst ką do -
brze zna ną ba da czom sztu ki pol skiej po wo -
jen nej ze wzglę du na swój wkład do mię dzy -
na ro do wej sła wy pol skiej tka ni ny ar ty stycz -
nej. Nie jest na to miast zna na jej twór czość
rzeź biar ska ja ko uczen ni cy Bo ur del le’a, ani
ry sun ki z okre su sprzed I woj ny świa to wej,
ani ki li my z okre su przed wo jen ne go. Stu dio -
wa ła w Mo na chium w la tach 1909 –1911
i w la tach 1911-1914 w Académie de la
Gran de Chau mière w Pa ry żu, w pra cow ni
Emi la Bo ur del le’a. Za świad cze nie Bo ur del -
le’a o od by tych stu diach w Pa ry żu oraz ry -
sun ki wów czas po wsta łe by ły wy sta wio ne
przez w Mu zeum Na ro do wym w War sza wie
na wy sta wie „Pa ryż i ar ty ści pol scy wo kół
E.-A. Bo ur del le’a 1900-1918”. Ty tu ły waż -
niej szych tka nin to: „Don Ki chot”, „Sa mot -

ność”, „De ska -sznur”, „Ptak”, „Bia ła Da -
ma”, „Ka plicz ka”, „Ra fja”, „Rę ce”, „Gło wa
pta ka”, „Mnich”, „Prze cho dzień”, „Fi gu ra
I”, „Pin gwin”. Pra ce znaj du ją się m. in.
w Mu zeum Na ro do wym w War sza wie i Cen -
tral nym Mu zeum Włó kien nic twa w Ło dzi.
Wy sta wy in dy wi du al ne: 1961 „Kor de gar da”,
War sza wa: 1971 „Kon fron ta cje”, Mu zeum
Hi sto rii Włó kien nic twa, Łódź; 1975 Ar ras
Gal le ry, No wy Jork; 1976 „Kor de gar da”,
War sza wa; 1977 BWA, Ko nin; 1976 „60 lat
pra cy twór czej” – KMPiK Cho mi czów ka,
War sza wa; 2004 „Trzy po ko le nia war szaw -
skich ar ty stek. Ma ria Łasz kie wicz, Kry sty -
na Brodz ka. Ma ria Brodz ka -Be stry”, Er mi -
taż, Mu zeum Ła zien ki Kró lew skie; 2004,
„Czte ry po ko le nia bie lań skich ar ty stek. Tka -
ni na -ma lar stwo -ry su nek”, BOK War sza wa.
Bra ła udział w 2., 3., 4., 5. Mię dzy na ro do -
wym Bien na le Tka ni ny w Lo zan nie; 1957-
12. Trien na le w Me dio la nie. Za swo ją pra cę

otrzy ma ła na gro dy: 1963 – Zło ty Me dal
w Chi ca go na Mię dzy na ro do wym Kon kur -
sie In sty tu tu Pro jek tu Wnętrz
(AID): 1972 – wy róż nie nie IV Fe sti wal
Sztuk Pięk nych w War sza wie; 1975 – wy -
róż nie nie na I Mię dzy na ro do wym Trien na le
Tka ni ny w Ło dzi; 1976 na gro da na VI Fe sti -
wa lu Sztuk Pięk nych w War sza -
wie, 1976 – Krzyż Ko man dor ski Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski.

Jest ma ło zna na ja ko rzeź biar ka. In ne jej
dzie ła to trzy po mni ki na grob ne: jej oj ca
Win cen te go Kra żow skie go na pry wat nym
cmen ta rzu w Ga te ni (gmi na De me ne) na Ło -
twie, fi gu ra or ła na cmen ta rzu w Kiel cach
w 1930 r., na gro bek mę ża Edwar da Łasz kie -
wi cza na Cmen ta rzu Po wąz kow skim w War -
sza wie z 1956 r. In for ma cje na te mat Ma rii
Łasz kie wicz, któ ra za pro jek to wa ła fi gu ry
przed szko łą, uzy ska li śmy dzię ki po mo cy
Ma rii Brodz kiej -Be stry.
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W związ ku ze sta ra nia mi Świa to -
we go Kon gre su Kre so wian
o nada nie na zwy Mię dzy na ro do -
we go Por tu Lot ni cze go Ka to wi ce
w Py rzo wi cach imie niem Woj -
cie cha Ki la ra pre zy dent So snow -
ca Ar ka diusz Chę ciń ski zwró cił
się z ape lem do władz miast Za -
głę bia Dą brow skie go o po par cie
ini cja ty wy So snow ca do ty czą cej
nada nia na zwy PLK w Py rzo wi -
cach imie niem Ja na Kie pu ry.

Sosnowiec od 2008 r. czyni
starania, aby Port Lotniczy
w Py rzo wi cach no sił imię słyn -
ne go na ca łym świe cie te no ra.
Wów czas Rada Miejska pod ję ła

sto sow ną uchwa łę w tej spra wie.
W obec nej sy tu acji, gdy Świa to -
wy Kon gres Kre so wian wy szedł
z ini cja ty wą na zwa nia Por tu Lot -
ni cze go Ka to wi ce im. Woj cie cha
Ki la ra, po na wia my nasz apel
do wło da rzy miast Za głę bia
o wspar cie na szych dzia -
łań – mó wi pre zy dent So snow ca.

Pi smo zo sta ło wy sła ne
do wszyst kich pre zy den tów,
bur mi strzów i wój tów Za głę bia
Dą brow skie go. – Mu si my mó -
wić wspól nym gło sem w spra -
wach do ty czą cych na sze go re -
gio nu – do da je pre zy dent Chę -
ciń ski. KP

Sosnowiec stawia na Kiepurę i prosi
o wsparcie

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

Każ dy, kto wy ko nu je pra cę na pod sta wie umo wy zle ce nia,
umo wy agen cyj nej lub in nej umo wy o świad cze niu usług,
do któ rej zgod nie z Ko dek sem cy wil nym sto su je się prze pi -
sy do ty czą ce zle ce nia, pod le ga obo wiąz ko wo ubez pie cze -
niom. Są to ubez pie cze nia spo łecz ne, czy li eme ry tal ne, ren -
to we i wy pad ko we oraz ubez pie cze nie zdro wot ne. 
Na to miast ubez pie cze niu cho ro bo we mu pod le ga do bro -
wol nie, na swój wnio sek.
Jed nak w przy pad ku, gdy zle ce nio bior ca jed no cze śnie wy -
ko nu je pra cę na pod sta wie umo wy o pra cę w peł nym wy -
mia rze cza su pra cy lub gdy ma za gwa ran to wa ne co naj -
mniej mi ni mal ne wy na gro dze nie, nie pod le ga obo wiąz ko -
wo ubez pie cze niom spo łecz nym. Jest tak pod wa run kiem,
że zle ce nio bior ca nie za warł umo wy cy wil no praw nej z wła -
snym pra co daw cą bądź nie wy ko nu je w ra mach ta kiej
umo wy pra cy na rzecz wła sne go pra co daw cy. 
Płat ni kiem skła dek jest zle ce nio daw ca. Ma on obo wią zek:
• zgło sić zle ce nio bior cę do ubez pie czeń spo łecz nych

i ubez pie cze nia zdro wot ne go na for mu la rzu ZUS
ZUA/ZUS ZZA w ter mi nie sied miu dni od da ty po wsta nia
obo wiąz ku ubez pie czeń,

•wy re je stro wać zle ce nio bior cę z ubez pie czeń na for mu -
la rzu ZUS ZWUA w ter mi nie sied miu dni od da ty usta nia
obo wiąz ku ubez pie czeń,

• prze ka zy wać do ZUS za każ dy mie siąc imien ny ra port
ZUS RCA/ZUS RZA, czy li roz li czać skład ki za zle ce nio -
bior cę,

• zgło sić człon ka ro dzi ny do ubez pie cze nia zdro wot ne go
na for mu la rzu ZUS ZCNA w ter mi nie sied miu dni od dnia,

w któ rym zle ce nio bior ca po in for mo wał go o ta kiej ko -
niecz no ści,

• po trą cać z do cho dów zle ce nio bior cy, roz li czać oraz opła -
cać na leż ne skład ki za każ dy mie siąc ka len da rzo wy. 

Wy so kość skła dek wy no si:
• na ubez pie cze nie eme ry tal ne – 19,52% pod sta wy wy -

mia ru, czy li kwo ty, od któ rej ob li cza się skład kę (skład -
kę fi nan su ją z wła snych środ ków, w rów nych czę ściach
zle ce nio bior ca i zle ce nio daw ca po 9,76%),

•  na ubez pie cze nia ren to we – 8% (skład kę fi nan su ją
z wła snych środ ków w wy so ko ści 1,5% zle ce nio bior ca
i w wy so ko ści 6,5% zle ce nio daw ca),

• na do bro wol ne ubez pie cze nie cho ro bo we – 2,45%
(skład kę fi nan su je w ca ło ści z wła snych środ ków zle ce -
nio bior ca, o ile przy stą pi do te go ubez pie cze nia),

• na ubez pie cze nie wy pad ko we – wy so kość skład ki jest
zróż ni co wa na (skład kę fi nan su je w ca ło ści z wła snych
środ ków zle ce nio daw ca),

• na ubez pie cze nie zdro wot ne – 9% pod sta wy jej wy mia -
ru (skład ka jest fi nan so wa na przez zle ce nio bior cę).

Wszyst kie skład ki po trą ca, roz li cza i opła ca płat nik skła -
dek.
Pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne
sta no wi przy chód w ro zu mie niu prze pi sów o po dat ku do -
cho do wym od osób fi zycz nych z ty tu łu wy ko ny wa nia pra -
cy na pod sta wie umo wy. 
Je śli w umo wie okre ślo no od płat ność w in nej for mie, niż
kwo to wo, w kwo to wej staw ce go dzi no wej lub akor do wej
al bo pro wi zyj nie, wów czas pod sta wę wy mia ru skła dek
na ubez pie cze nia eme ry tal ne i ren to we sta no wi za de kla -
ro wa na kwo ta, nie niż sza jed nak, niż kwo ta mi ni mal ne go
wy na gro dze nia. 
Pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie cze nie zdro wot ne
zle ce nio bior cy sta no wi usta lo na dla nie go kwo ta pod sta -
wy wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia eme ry tal ne i ren to -
we po mniej szo na o kwo ty skła dek 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.  
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Ubezpieczenia zleceniobiorcy
ADWOKAT RADZI

Stwierdzenie nabycia spadku

Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Aby po świad czyć pra wa do spad ku w są dzie, na le ży zło -
żyć wnio sek o stwier dze nie na by cia spad ku. Wnio sko daw -
cą mo że być każ dy, kto ma w tym in te res praw ny.
Do mnie my wa się, że oso ba, któ ra uzy ska ła stwier dze nie
na by cia spad ku al bo po świad cze nie dzie dzi cze nia, jest
spad ko bier cą. Wzglę dem oso by trze ciej, któ ra nie ro ści so -
bie praw do spad ku z ty tu łu dzie dzi cze nia, spad ko bier ca
mo że udo wod nić swo je pra wa wy ni ka ją ce z dzie dzi cze nia
tyl ko stwier dze niem na by cia spad ku al bo za re je stro wa nym
ak tem po świad cze nia dzie dzi cze nia.

Stwier dze nie na by cia spad ku oraz po świad cze nie dzie -
dzi cze nia nie mo że na stą pić przed upły wem sze ściu mie -
się cy od otwar cia spad ku, chy ba że wszy scy zna ni spad -
ko bier cy zło ży li już oświad cze nia o przy ję ciu lub o od rzu -
ce niu spad ku.

Z wnio skiem o stwier dze nie na by cia spad ku mo gą za -
tem wy stą pić spad ko bier cy (oraz ich na stęp cy praw ni),
a tak że wie rzy cie le spad ko daw cy lub spad ko bier ców.

Uczest ni ka mi po stę po wa nia jest każ dy za in te re so wa ny
w spra wie, czy li każ dy, czy ich praw lub obo wiąz ków do ty -
czy wy nik po stę po wa nia.

Są dem wła ści wym do wnie sie nia wnio sku o stwier dze -
nie na by cia spad ku jest sąd re jo no wy, wła ści wy ze wzglę du
na miej sce ostat nie go za miesz ka nia spad ko daw cy.

Do wnio sku o stwier dze nie na by cia spad ku z usta wy na -
le ży do łą czyć akt zgo nu oraz ewen tu al nie akt mał żeń stwa
spad ko daw cy oraz ak ty uro dze nia dzie ci spad ko daw cy,
w przy pad ku có rek spad ko daw cy na le ży za łą czyć ich ak ty
mał żeń stwa. Do wnio sku o stwier dze nie na by cia spad ku

z te sta men tu na le ży do łą czyć od pis skró co ny ak tu zgo nu
oraz te sta ment spad ko daw cy.

Oświad cze nie o przy ję ciu spad ku, o je go od rzu ce niu lub
o przy ję ciu spad ku z do bro dziej stwem in wen ta rza skła da
się przed no ta riu szem al bo w są dzie re jo no wym, w któ re go
okrę gu znaj du je się miej sce za miesz ka nia lub po by tu skła -
da ją ce go oświad cze nie.

Oświad cze nia mo gą być rów nież skła da ne w są dzie
spad ku w to ku po stę po wa nia o stwier dze nie praw
do spad ku.

Sąd wy da je po sta no wie nie o stwier dze niu na by cia
spad ku po prze pro wa dze niu roz pra wy, na któ rą wzy wa
wnio sko daw cę oraz oso by mo gą ce wcho dzić w ra chu bę
ja ko spad ko bier cy usta wo wi i te sta men to wi.

Po świad cze nia dzie dzi cze nia moż na do ko nać rów nież
u no ta riu sza. Aby uzy skać ta kie po świad cze nie, wszyst kie
oso by, któ re mo gą być bra ne pod uwa gę ja ko spad ko bier -
cy, po win ny sta wić się u no ta riu sza. Oso by te mu szą być
rów nież zgod ne co do spo so bu dzie dzi cze nia, jak i osób,
któ re są spad ko bier ca mi.

Przed spo rzą dze niem ak tu po świad cze nia dzie dzi cze nia
no ta riusz spo rzą dza pro to kół dzie dzi cze nia przy udzia le
wszyst kich osób, któ re mo gą wcho dzić w grę ja ko spad -
ko bier cy usta wo wi lub te sta men to wi oraz upraw nie ni z ty -
tu łu za pi sów win dy ka cyj nych (art. 95b pr. not.). Pro to kół
ten jest prze słan ką ko niecz ną spo rzą dze nia ak tu.

Po spi sa niu pro to ko łu no ta riusz spo rzą dza akt po świad -
cze nia dzie dzi cze nia, gdy nie ma wąt pli wo ści co do oso by
spad ko bier cy, wy so ko ści udzia łów w spad ku.

Spo rzą dzo ny akt po świad cze nia dzie dzi cze nia pod le ga
nie zwłocz ne mu wpi so wi do re je stru ak tów po świad cze nia
dzie dzi cze nia po przez wpro wa dze nie, za po śred nic twem
sys te mu te le in for ma tycz ne go, da nych z te go ak tu

Za re je stro wa ny akt po świad cze nia dzie dzi cze nia ma
skut ki pra wo moc ne go po sta no wie nia o stwier dze niu na by -
cia spad ku

Kosz ty po świad cze nia dzie dzi cze nia u no ta riu sza obej -
mu ją spo rzą dze nie ak tu po świad cze nia dzie dzi cze nia
w kwo cie 50 zł, spo rzą dze nie pro to ko łu dzie dzi cze nia
w kwo cie 100 zł. (do każ dej z tych opłat na le ży do li czyć 22
% VAT).
W ko lej nym ar ty ku le zo sta ną omó wio ne za gad nie nia od po -
wie dzial no ści za dłu gi spad ko we oraz za sa dy po dzia łu
spad ku.

PORADY

reklama

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

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

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

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH 

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

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

Naj wię cej uwa gi ko mi sarz po świę ci ła
te ma to wi ślą skich ko palń ze wzglę du
na ostat nie wydarzenia i rzą do we pró by
prze for so wa nia pla nu re struk tu ry za cji
czte rech ko palń. 

– Zmia ny w spół kach wę glo wych są
nie zbęd ne. Nie cza ruj my się. Nie mo że
być tak, że ro dzi na wy da je wię cej niż
za ra bia. Żad na nie prze trwa. Wszy scy
ro zu mie ją sy tu ację, ja ka po wsta ła. Tak
da lej być już nie mo gło, bo po pro stu
spół ka la da dzień prze sta ła by wy pła cać
pen sje pra cow ni kom – nie ukry wa ła
ko mi sarz Bień kow ska. Do da ła uczci -
wie: – Nie bę dę ukry wać, że nie któ re
kra je ma ją fik sa cję an ty wę glo wą,
a trze ba wy raź nie pod kre ślić, że w Pol -
sce są bu do wa ne no we elek trow nie wę -
glo we i nie bę dą to brud ne in sta la cje.
Bę dą wy dzie lać ty le py łu, ile czło wiek
ku rzu, idąc uli cą. Te raz sta ra my się to
po wie dzieć Eu ro pie – prze ko ny wa ła
ko mi sarz Bień kow ska. – Nie moż -
na jed nak ze spra wy czy ste go śro do wi -
ska zro bić re li gii i kom plet nej fik sa cji.

Ta ki do gmat obo wią zu je zwłasz cza
w kra jach skan dy naw skich. Tam nie
dys ku sji. Śro do wi sko ma być czy ste,
ko pal nie na le ży za mknąć. Ta kie jest ich
sta no wi sko. Na sze mu kra jo wi, któ ry
jest w Unii za le d wie od kil ku lat, sta -
wia się ta kie wy ma ga nia, jak kra jom

sta rej Unii, któ re już te mat ko palń za -
mknę ły. Ca ła go spo dar ka na sze go kra -
ju i go spo darstw do mo wych czer pa ła
ener gię z wę gla i nie moż na te go jed -
nym pstryk nię ciem zmie nić. Od 2004
r. zro bi li śmy bar dzo wie le, na sze ko pal -
nie speł nia ją zu peł nie in ne stan dar dy

niż daw niej, ale Unia też mu si zro zu -
mieć, że po trze bu je my jesz cze kil ku lat,
by wdro żyć ko lej ne zmia ny. 

W związ ku z ko niecz no ścią za pew -
nie nia bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go,
po ja wi ło się py ta nie o moż li wość zga -
zo wa nia, czy li o pro ces tech no lo gicz -
ny, po le ga ją cy na prze pro wa dze niu pa -
li wa sta łe go lub płyn ne go o du żej za -
war to ści wę gla w pa li wo ga zo we
w wy ni ku roz kła du ter micz ne go. – Dla
mnie to koncept scien ce -fic tion. Ta
pro ce du ra kosz to wa ła by set ki mi liar -
dów eu ro, więc jest nie tyl ko dro ga, ale
na do da tek nie bez piecz na i przy po mi -
na skła do wa nie bom by – stwier dzi ła
Bień kow ska. 

Pa dło tak że fun da men tal ne py ta nie,
na co bę dą wy da wa ne środ ki unij ne
w obec nej per spek ty wie. – Zo sta nie
zmie nio ny stru mień wy da wa nia pie -
nię dzy. Mniej na in fra struk tu rę, choć
też bę dą na to pie nią dze, a naj wię cej
na in no wa cyj ną go spo dar kę i przed się -
bior czość. Za le ży nam na ści słej
współ pra cy przed się bior ców z uczel -
nia mi i na to pój dą ol brzy mie środ ki.

W na szym kra ju ma my ta ki pro blem,
iż na ba da nia i roz wój prze zna cza się
ok. 0,9 pro cent PKB, ale wy łącz nie ze
środ ków bu dże to wych. Nasz przed się -
bior ca wo li ku pić go to wy pa tent
w USA czy Chi nach, niż zle cić opra -
co wa nie ja kie goś pro duk tu uczel ni.
W świe cie na ba da nia i roz wój wy da -
je się oko ło dwóch pro cent PKB, ale
po ło wa po cho dzi ze środ ków pry wat -
nych – wy ja śni ła Bień kow ska. 

Nie szczę dzi ła tak że słów kry ty ki
pod ad re sem bruk sel skiej ad mi ni stra -
cji. – Ad mi ni stra cja bruk sel ska jest
bar dzo spe cy ficz na, na in nym eta pie
roz wo ju i wol na… Szcze rze, tak się
nie da pra co wać. Nie twier dzę, że pol -
ska ad mi ni stra cja jest po zba wio -
na wad, ale… Je śli po zda niu eg za mi -
nów, urzęd nik wie, że nikt nie ma pra -
wa go zwol nić, a on już sam mu siał by
się o to szcze gól nie po sta rać, to nie -
ste ty, nie pra cu je tak, jak po wi nien
pra co wać. W Bruk se li nie dzia ła sys -
tem ki ja i mar chew ki. Jest je dy nie…
mar chew ka – pod su mo wa ła Elż bie ta
Bień kow ska.

Elż bie ta Bień kow ska w Uczniow skim Klu bie Po li ty ki 

Śląskie kopalnie i marchewka
dla urzędnika 
Eu ro pej ski Ko mi sarz ds. Ryn ku We wnętrz ne go i Usług, czy li Elż bie ta Bień kow ska, go ści ła 19 stycz nia, w IV Li ceum im. Sta szi ca w So snow cu. W ra mach
Uczniow skie go Sa lo nu Po li ty ki, ab sol went ce „Sta szi ca” py ta nia za da wa li ucznio wie szko ły oraz in nych so sno wiec kich li ce ów.

Elżbieta Bieńkowska potwierdziła, że najwięcej unijnych pieniędzy
zostanie przeznaczonych na innowacyjną gospodarkę i przedsiębiorczość.

Sylwia Kosman
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Gim na zjum nr 9 im. Ja na Paw -
ła II w So snow cu, re ali zu je pro -
jekt „Les sons for Pre sent, Les -
sons for Fu tu re”, czy li „Lek cje
na dziś, lek cje na przy szłość” we
współ pra cy z pań stwa mi: Hisz -
pa nią, Wło cha mi, Gre cją, Fin -
lan dią, Li twą, Sło wa cją i Tur cją.
Pro jekt trwa od wrze śnia ubie -
głe go ro ku i za koń czy się
w sierp niu 2017 r. W związ ku
z pro jek tem za pla no wa ne zo sta -
ły czte ry wi zy ty dla na uczy cie li,
mię dzy na ro do we spo tka nia pro -
jek to we – w Hisz pa nii,  we Wło -
szech,   na Sło wa cji i w Tur cji
oraz pięć spo tkań zwią za nych
z na ucza niem i ucze niem się,
w któ rych uczest ni czyć bę dą
ucznio wie – w Pol sce, na Li twie,
w Gre cji, Fin lan dii i pod su mo -
wu ją ce w Hisz pa nii. 

W dniach od 17 do 21 li sto -
pa da ubie głe go roku d by ło się
pierw sze mię dzy na ro do we spo -
tka nie pro jek to we, wy jąt ko we ze
wzglę du na to, że wresz cie
wszy scy part ne rzy mo gli się
spo tkać oso bi ście. Go spo da rze
spo tka nia, czy li IES Ti rant lo
Blanc w El che w Hisz pa nii,
głów ny ko or dy na tor pro jek tu,
bar dzo cie pło przy ję li wszyst -
kich go ści. So sno wiec ką szko łę
re pre zen to wa ła Jo an na Ja nas -

-Saj dak, szkol ny ko or dy na tor
pro jek tu. Przed wy jaz dem
uczen ni ce szko ły, Kin ga Pta siń -
ska i Pa try cja Trzą ska, z po mo cą
Mał go rza ty Peł ki, przy go to wa ły
pięk ne pa miąt ki z So snow ca dla
na szych part ne rów. Spo tka nie
oka za ło się być bar dzo owoc ne.
Nie tyl ko uda ło się zre ali zo wać
wszyst kie za mie rzo ne ce le
i dzia ła nia, ale przede wszyst kim
na wią zać bar dzo przy ja zne re la -
cje po mię dzy wszyst ki mi uczest -

ni ka mi spo tka nia. Wszy scy part -
ne rzy za pre zen to wa li swo je
szko ły, omó wio ne zo sta ły za sa -
dy współ pra cy i opra co wa ne za -
da nia na ko lej ne spo tka nia.
Wszy scy go ście mie li rów nież
moż li wość spo tkać się z ucznia -
mi szko ły, któ rzy oka za li się bar -
dzo za in te re so wa ni szko ła mi
oraz kra ja mi uczest ni czą cy mi
w pro jek cie. Od by ły się rów nież
spo tka nia z pra są, a pro jekt zo -
stał za pre zen to wa ny w te le wi zji

Te le Elx, ra diu On da Ce ro Ra dio
oraz uka zał się ar ty kuł w lo kal -
nym dzien ni ku, La Ver dad.

– Mie li śmy przy jem ność
spo tkać się z przed sta wi cie lem
hisz pań skie go Mi ni ster stwa
Edu ka cji, przed sta wi cie lem Ra -
dy Miej skiej w El che oraz
z pro fe so rem Mi gu elem Orts
Mon te ne gro z Uni wer sy te tu
Mi gu el Hernández w El che.
Mi mo na pię te go pro gra mu uda -
ło nam się zwie dzić uro cze El -

che, przed sta wio no nam tak że
„My ste ry of El che”, dwu ak to -
wy sa kral ny dra mat o śmier ci,
wnie bo wzię ciu i uko ro no wa niu
Naj święt szej Ma rii Pan ny w ję -
zy ku wa lenc kim, od gry wa ny
co rocz nie w dniach 14–15
sierp nia w Ba zy li ce św. Ma rii
w El che, wpi sa ny na li stę nie -
ma te rial ne go dzie dzic twa
UNE SCO – pod su mo wu je Jo -
an na Ja nas -Saj dak, szkol ny ko -
or dy na tor pro jek tu.

Obec nie trwa ją przy go to wa -
nia do dru gie go mię dzy na ro do -
we go spo tka nia pro jek to we go we
Wło szech, któ re bę dzie mia ło
miej sce w lu tym oraz do wi zy ty
go ści w so sno wiec kiej szko le,
w ma ju te go ro ku. Ucznio wie za -
po zna ją się z hi sto rią So snow ca
z okre su II woj ny   świa to wej
i przy go to wu ją pre zen ta cję w ję -
zy ku angielskim na ten te mat.
Trwa tak że opra co wa nie bio gra -
fii do pierw szej jed nost ki dy dak -
tycz nej do ty czą cej ruchu opo ru,
któ ra zo sta nie przed sta wio na we
Wło szech. Pro wa dzo ne są dzia -
ła nia zwią za ne z po zna wa niem
kul tu ry kra jów part ner skich. 

W po rów na niu do pro gra mu
„Co me nius”, pro gram „Era -
smus+” kła dzie więk szy na cisk
na wirtualną mobilność

uczniów, czy li kon tak ty
przy uży ciu tech no lo gii ko mu ni -
ka cyj no -in for ma cyj nych, dla te -
go też ucznio wie przy go to wu ją
się do na wią za nia kon tak tu
z ucznia mi szkół part ner skich,
z któ ry mi bę dą współ pra co wać
na plat for mie e -twin ning. – Wie -
rzę, że dzię ki pro jek to wi na si
ucznio wie bę dą mie li moż li wość
po znać kul tu rę państw part ner -
skich, roz wi jać umie jęt no ści wy -
ko rzy sty wa nia tech no lo gii in for -
ma cyj no -ko mu ni ka cyj nej, po -
zna wać hi sto rię re jo nu,
w któ rym miesz ka ją oraz Pol ski
w cie ka wy spo sób, ko rzy sta jąc
z re la cji świad ków. Pla no wa ne
jest spo tka nie uczniów z miesz -
kań ca mi So snow ca, któ rzy prze -
ży li II woj nę świa to wą oraz
warsz ta ty w opar ciu o ma te ria ły
źró dło we we współ pra cy z Mu -
zeum w Oświę ci miu i Mu zeum
Ga li cja w Kra ko wie. Przede
wszyst kim ucznio wie bę dą mo -
gli roz wi jać i ćwi czyć swo je
umie jęt no ści ję zy ko we w spo sób
prak tycz ny, co dla mnie ja ko na -
uczy cie la ję zy ka an giel skie go
jest nie zwy kle istot ne – do da je
Jo an na Ja nas -Saj dak. Wszel kie
dzia ła nia pro jek to we moż na śle -
dzić na stro nie in ter ne to wej
szko ły: www.gi m9sc.pl. red

Lekcje na dziś, lekcje na przyszłość

Gimnazjaliści realizują wspólny projekt z uczniami siedmiu państw. 

Sylwia Kosman

Po co po wsta ła gmi na, jak wy -
glą da struk tu ra or ga ni za cyj -
na Urzę du Miej skie go, ja kie są
za da nia po szcze gól nych wy dzia -
łów, a przede wszyst kim, ja ka
jest ro la i za da nia pre zy den ta
mia sta oraz je go za stęp ców, mie -
li oka zję do wie dzieć się ucznio -
wie kla sy II a oraz II b Szko ły
Pod sta wo wej nr 27 im. Sta ni sła -
wa Wy spiań skie go w So snow cu,
któ rzy 16 stycz nia wy bra li się
do UM. Zwie dzi li urząd, a po -
nad to roz ma wia li tak że z Ja nem
Bo sa kiem, rad nym oraz prze -
wod ni czą cym Ko mi sji Sa mo -
rząd no ści i Or ga ni za cyj nej. Naj -
waż niej szym punk tem pro gra mu
by ła wi zy ta w ga bi ne cie pre zy -

den ta mia sta, Ar ka diu sza Chę -
ciń skie go i pa miąt ko we zdję cie
w je go ga bi ne cie. Na stęp nie
ucznio wie prze szli do sa li se syj -
nej, a pod ostrza łem py tań zna -
lazł się pre zy dent mia sta. Mu siał
od po wie dzieć, m. in., czym się
zaj mo wał, za nim zo stał pre zy -
den tem, jak dłu go przy go to wy -
wał się do wy bo rów, ja kie in we -
sty cje pla nu je dla so sno wiec kich
dzie ci, co za mie rza zro bić, aby
po pra wić sy tu ację spor tu w na -
szym mie ście lub czy po wsta ną
no we pla ce za baw dla dzie ci.
Ko rzy sta jąc z oka zji, ucznio wie
za pro si li pre zy den ta na dni
otwar te szko ły, któ re od bę dą
się 26 lu te go. 

Z ko lei z wi ce pre zy den tem
Krzysz to fem Ha ła du sem, prze -

wod ni czą cym Ra dy Miej skiej,
Mi cha łem Po tocz nym i Mi cha -
łem Mer ci kiem, na czel ni kiem
Wy dzia łu Pro mo cji i Roz wo -
ju, 21 stycz nia, spo tka li się
uczniowie VI Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. J. Kor cza ka
w So snow cu. Ucznio wie za da -
wa li jesz cze bar dziej do cie kli we
py ta nia i dzie li li się swo imi opi -
nia mi. Py ta li m. in., czy se sje
ob rad Ra dy Miej skiej bę dą da lej
na gry wa ne i ile to bę dzie kosz -
to wać, czy znaj dą się pie nią dze
na do koń cze nie bo iska
przy Gim na zjum nr 13, jak wła -
dze mia sta za mie rza ją za chę cać
do za miesz ka nia w So snow cu
i pro mo wać mia sto. Dys ku sję
wzbu dzi ło py ta nie, dla cze go są
pie nią dze dla pił ka rzy Za głę bie

So sno wiec, a nie na wpie ra nie
ho ke ja i in nych dys cy plin spor -
to wych. Li ce ali ści do wie dzie li
się m. in., że bę dzie re ali zo wa ny
plan re wi ta li za cji cen trum mia -
sta i po wsta nie apli ka cja „So sno -
wiec po go dzi nach”, dzię ki któ -
rej każ dy bę dzie mógł do wie -
dzieć się, gdzie war to spę dzić
czas, gdzie i kie dy or ga ni zo wa -
na jest im pre za, o któ rej go dzi -
nie wy brać się do ki na czy
na kon cert. Ucznio wie tak że
usły sze li, ja kie są pla ny władz
mia sta na naj bliż sze mie sią ce
i zo sta li za chę ce ni do zgła sza nia
swo ich po my słów oraz wnio -
sków bez po śred nio do Urzę du
Mia sta lub przez swo je go przed -
sta wi cie la w Mło dzie żo wej Ra -
dzie Mia sta.

Uczniowie u władzy
Przed sta wi cie le Szko ły Pod sta -
wo wej nr 10 wzię li udział w wer -
ni sa żu pierw szej w tym ro ku wy -
sta wy „Pięk no zie mi gor lic kiej”.
W Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz -
nej ku ra to rzy wy sta wy Elż bie ta
Olek siak i To masz Cho do wiec,
wzbo ga ci li spo tka nie bar dzo cie -
ka wą i bo ga tą w in for ma cje pre -
zen ta cją mul ti me dial ną pt. „Zie -
mia gor lic ka”. 

– Ze wzglę du na wy jąt ko wość
pięk na Be ski du Ni skie go oraz
war tość edu ka cyj ną pre zen ta cji
m. in. po przez zna ko mi te po łą -
cze nie wie dzy z za kre su li te ra tu -
ry, hi sto rii, geo gra fii, mu zy ki
i in nych dzie dzin sztu ki, po pro si -
li śmy o prze ka za nie ma te ria łów
uczniom w ce lu wy ko rzy sta nia
ich na go dzi nach wy cho waw -
czych, lek cjach przed mio to wych
czy za ję ciach po za lek cyj -
nych – mó wi Mał go rza ta Wierz -
bic ka, dy rek tor ka so sno wiec kiej
„Dzie siąt ki”. – Na szym ce lem
jest nie tylko roz bu dza nie za in -
te re so wa nia ma low ni czy mi kra -
ina mi na szej oj czy zny, ale tak że
wy cho wy wa nie i kształ ce nie we
współ pra cy z in sty tu cja mi kul -
tu ry.

Po nad to dzia ła nia SP nr 10
obej mu ją tak że spa ce ry i wy -
ciecz ki edu ka cyj ne, ma ją ce
na ce lu za po zna nie uczniów
z wy sta wą fo to gra ficz ną „Pięk no

zie mi gor lic kiej” au tor stwa Ja nu -
sza Fie gi i Jac ka Ko si by. Wy sta -
wa uka zu je m. in. mia sto Gor li ce,
ze wspa nia ły mi za byt ka mi.
Wśród nich są Ra tusz, Ba zy li ka
Na ro dze nia NMP, Dwór Kar wa -
cja nów, ale tak że miej sco wo ści
po wia tu gor lic kie go. Moż na po -
dzi wiać kasz tel w Szym bar ku,
cer kiew w Gła dy szo wie i Hań -
czo wej, a tak że prze pięk ne kra jo -
bra zy z oko lic Re gie to wa, Ro py,
No wi cy, Bed nar ki.

– W imie niu na szych uczniów
i ro dzi ców skła dam po dzię ko wa -
nia na rę ce pa ni dy rek tor El wi ry
Ka bat -Geo r gi je wy oraz pa na Wil -
hel ma Zy cha, wi ce prze wod ni czą -
ce go Ra dy Mia sta za wspar cie na -
szej ini cja ty wy edu ka cyj no -wy -
cho waw czej i współ pra cę przy jej
re ali za cji. Efek tem na szych „wę -
dró wek” edu ka cyj no po znaw -
czych po Be ski dzie Ni skim bę dą
li sty uczniów pi sa ne do dzie ci
tam tej szych szkół. Za mie rza my
w for mie tra dy cyj nej ko re spon -
den cji po głę biać zdo by tą wie dzę
oraz wska zy wać na pięk no i wy -
jąt ko wość zie mi za głę biow skiej
a przede wszyst kim na sze go Mia -
sta – wy ja śnia Mał go rza ta Wierz -
bic ka.

Ko or dy na to rem ak cji z ra -
mie nia „Dzie siąt ki” jest Mał go -
rza ta Ku bic ka, na uczy ciel bi -
blio te karz. red

Spacer po malowniczej krainie
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Z uczniami „Korczaka” spotkał się m. in. Krzysztof Haładus, zastępca prezydenta miasta. 
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W nie dzie lę, 18 stycz nia, gru pa
te atro ma nów Gim na zjum nr 16
im. M. Ko nop nic kiej z So snow -
ca, wy bra ła się na wy ciecz kę
do War sza wy. Pod opie ką Ewy
Rudz kiej oraz Ilo ny Flak ucznio -
wie mie li oka zję wy brać się
do Te atru Na ro do we go, naj star -
szej na ro do wej sce ny, po wo ła nej
jesz cze za cza sów Sta ni sła wa Au -
gu sta Po nia tow skie go w 1765 ro -
ku. Gim na zja li ści obej rze li spek -
takl w re ży se rii Pio tra Cie pla ka,
„Kró lo wa śnie gu”, w któ rym wy -
stą pi ła czo łów ka gwiazd ak tor -
stwa pol skie go, m. in. Zbi gniew
Za ma chow ski, Ewa Kon stan cja
Buł hak, Do mi ni ka Kluź niak, To -
masz Sa pryk oraz Prze my sław
Stip pa. Po spek ta klu mło dzież

mia ła oka zję zro bić so bie zdję cie
z ak to ra mi, po roz ma wiać oraz
otrzy mać au to gra fy. War to za zna -
czyć, że w tym dniu „Kró lo wa
Śnie gu” by ła wy sta wia na po raz
pierw szy po pre mie rze, któ ra od -
by ła się dzień wcze śniej, dla te go
też na wi dow ni nie za bra kło in -
nych zna nych ak to rów, m.in. An -
ny Se niuk, Izabeli Ku ny oraz Bo -
gu sła wa Lin dy, któ rzy rów nież
przy szli obej rzeć spek takl.
Ucznio wie mie li tak że oka zję po -
spa ce ro wać na prze pięk nie ozdo -
bio nym jesz cze świą tecz nie Kra -
kow skim Przed mie ściu i Sta rów -
ce. Ten dzień z pew no ścią
zo sta nie na dłu żej w pa mię ci mi -
ło śni ków te atru so sno wiec kie go
gim na zjum. red

Gimnazjaliści  „szesnastki”
w Teatrze Narodowym

Pamiątkowe zdjęcie z aktorem, Zbigniewem Zamachowskim. 

We dług Ran kin gu Szkół Po nad gim na -
zjal nych 2015 opu bli ko wa ne go przez
mie sięcz nik „Per spek ty wa”, Ze spół
Szkół Elek tro nicz nych i In for ma tycz -
nych (na zdjęciu) w So snow cu oka zał
się naj lep szym tech ni kum w So snow cu.
Dzię ki te mu osią gnię ciu, już po raz trze -
ci uzy skał ty tuł „Zło tej Szko ły”. So sno -
wiec kie Tech ni kum mo że rów nież po -
chwa lić się za ję ciem 10. miej sca w wo -

je wódz twie oraz 91. w kra ju. Za sa dy
rankingu usta li ła kapituła zło żo -
na z przed sta wi cie li uczel ni, dy rek to rów
okrę go wych ko mi sji eg za mi na cyj nych
(OKE) i prze wod ni czą cych ko mi te tów
głów nych olim piad. Tech ni ka oce nia no
na pod sta wie czte rech kry te riów: suk ce -
sy szko ły w olim pia dach, wy ni ki ma tu -
ry z przed mio tów obo wiąz ko wych, wy -
ni ki ma tu ry z przed mio tów do dat ko -

wych oraz wy ni ki eg za mi nu za wo do we -
go. Ce lem ran kin gu jest do star cze nie in -
for ma cji, o tym, jak oce nia ne są pol skie
szko ły po nad gim na zjal ne. Głów ny mi je -
go ad re sa ta mi są ucznio wie naj star szych
klas gim na zjów, któ rzy już w czerw cu
mu szą pod jąć de cy zję wy bo ru szko ły
po nad gim na zjal nej, któ ra do pro wa dzi
ich do do brych stu diów oraz uła twi im
zdo by cie wy ma rzo ne go za wo du. red

Ucznio wie Gimnazjum nr 1
w So snow cu mie li oka zję
do po głę bia nia zna jo mo ści ję -
zy ka an giel skie go pod czas wy -
jaz du do Lon dy nu na warsz ta ty
ję zy ko we.  Wy jazd dał tak że
moż li wość  po zna nia wiel kiej
me tro po lii, ja ką jest Lon dyn.
Był on uzu peł nie niem nie tyl ko
pro gra mu na ucza nia ję zy ka an -
giel skie go, ale tak że geo gra fii
i hi sto rii. Ucznio wie i ich opie -
ku no wie miesz ka li u ro dzin
bry tyj skich. Ta kie za kwa te ro -
wa nie stwo rzy ło oka zję do po -
zna nia zwy cza jów pa nu ją cych
w An glii. Ćwi cze nia ję zy ko we
obej mo wa ły na tu ral ne, co dzien -
ne sy tu acje, wy wia dy z na po -
tka ny mi oso ba mi. Po mi mo in -
ten syw ne go pro gra mu ucznio -
wie mie li za rów no czas
na na ukę, jak i zwie dza nie. Za -
raz po do tar ciu na miej sce zo ba -
czy li To wer Brid ge, gdzie od by -
ła się se sja fo to gra ficz na. Na -
stęp nie zwie dzi li wię zie nie

To wer of Lon don, sław ne kru ki
sto ją ce na stra ży im pe rium bry -
tyj skie go, klej no ty ko ron ne,
Whi te i Blo ody To wer. Spa cer

Mo stem Mi le nij nym do pro wa -
dził gru pę do Te atru Szek spi -
row skie go, a w koń cu do Ka te -
dry św. Paw ła. Zło ta Ga le -

ria – naj wyż szy punkt wi do ko -
wy w Ka te drze – z któ rej po dzi -
wia li pięk ną pa no ra mę Lon dy -
nu, zro bi ła na wszyst kich

ogrom ne wra że nie. Dzień za -
koń czo no na uli cy Po kąt nej,
zna nej z przy gód Har re go Pot -
te ra. Wie czo rem ucznio wie po -
zna li swo je „no we” ro dzi ny,
któ re przy wi ta ły ich uśmie chem
i smacz nym po sił kiem. 

Ko lej ne dni w Lon dy nie mi ja -
ły nie sa mo wi cie in ten syw nie.
Gru pa zo ba czy ła m. in. wspa nia -
ły gmach Par la men tu ze sław nym
Big Be nem, Pa łac Buc kin gham,
Park św. Ja ku ba, The Na tio nal
Gal le ry, w któ rej po dzi wia ła ob -
raz Van Gogh’a „Sło necz ni ki”
oraz Bri tish Mu seum. Cie ka wym
punk tem wy ciecz ki by ło rów nież
mu zeum fi gur wo sko wych Ma da -
me Tus sauds. Za ku po we sza leń -
stwo na Oxford Stre et oraz pod -
bój dwóch słyn nych mu ze ów lon -
dyń skich: Mu zeum Hi sto rii
Na tu ral nej i Mu zeum Na uki do -
star czy ło wszyst kim ko lej nych
wra żeń. Wszyst kim bar dzo po do -
ba ła się tak że wi zy ta w Chi na -
town oraz na Pic ca dil ly Cir cus.

Lon dyń skie Lo chy – Lon don
Dun ge on oraz Se ali fe, rejs po Ta -
mi zie,  Ob ser wa to rium Astro no -
micz ne w Gre en wich, sław ny ze -
gar sło necz ny i po łu dnik ze ro wy
za koń czył lon dyń skie pod bo je
so sno wiec kich uczniów. Peł ni
pięk nych wspo mnień i wra żeń
wró ci li do Pol ski.

– Wszy scy uczest ni cy wraz
z opie ku na mi chcie li ser decz nie
po dzię ko wać za prze ka za ną
wie dzę nie za stą pio ne mu pa nu pi -
lo to wi – Krzysz to fo wi Owczarko -
wi oraz agen cji tu ry stycz nej
ATAS, któ rzy za dba li o to, by
an giel skie ro dzi ny stwo rzy ły
nam at mos fe rę „jak w do -
mu” – pod su mo wu je An na Ma -
lec ka, na uczy ciel ka ję zy ka an -
giel skie go w Gim na zjum nr 1
w So snow cu. 

Wy jazd do Lon dy nu był do -
sko na łą oka zją do wy pró bo wa nia
swo ich umie jęt no ści ję zy ko wych
oraz mo bi li za cją dla uczniów
do dal szej na uki. red

Warsztaty językowe w Londynie

„Elektronik” znów najlepszy!

ZSE iI naj lep szym tech ni kum wSo snow cu

Ucznio wie Gim na zjum nr 16 im. M. Ko nop -
nic kiej w So snow cu, w ra mach mię dzy na ro do -
we go pro jek tu Co me nius – Di sco ver Your Hid -
den Skills, („Odkryj swoje ukryte zdolności”)
bra li udział w wy jeź dzie do Ru mu nii, gdzie
prze by wa li w dniach od 15 do 19 grud nia ubie -
głe go ro ku. Opie kę nad ucznia mi spra wo wa li
głów ny ko or dy na tor pro jek tu Pa weł Ma dej, na -

uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go i in for ma ty -
ki oraz Ju sty na Ti ce, na uczy ciel ka ję zy ka an -
giel skie go. Uczest ni cy od wie dzi li  ru muń ską
szko łę Gim na zja la nr 3 w Ote lu Ro su. W trak -
cie wy jaz du ucznio wie za po zna li się z tra dy -
cja mi świą tecz ny mi kul ty wo wa ny mi w Ru mu -
nii, a tak że bra li czyn ny udział w przy go to wa -
niach za jęć pro jek to wych. Mię dzy in ny mi

przed sta wia li krót kie for my te atral ne oraz
wzię li udział w świą tecz nym przed sta wie niu.
Po nad to gim na zja li ści mie li oka zję zwie dzić
pięk ne mia sto Ti mi so ara oraz za mek Hu ne do -
ara – Ca ste lul Co rvi ni lor. Dzię ki pro jek to wi
ucznio wie mie li oka zję zwie dzić in ny kraj, je -
go kul tu rę oraz oby cza je. Spo tka nie prze bie ga -
ło w mi łej i przy ja znej at mos fe rze. red

Gimnazjaliści w ramach programu „Comenius” wyjechali do Rumunii. 

Odkryj swoje ukryte zdolności

Uczniowie Gimnazjum nr 1 szlifowali umiejętności językowe podczas pobytu w Anglii. 
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MA ReK ję DRAS
– Co tu du żo mó wić, to był su per gość! Przez dłu gi czas, za nim
Wło dek nie wy bu do wał do mu, miesz ka li śmy w jed nej klat ce, ja
na 2., on na 10. pię trze. Oj by ło du żo pi kant nych hi sto rii, ale ich
nie bę dę zdra dzał, to był wspa nia ły przy ja ciel. Jak to ma wia ją,
do tań ca i ró żań ca. Wło dek nie po tra fił ni ko mu od mó wić, on już
ta ki był, ktoś go o coś pro sił, to sta wał na gło wie, by po móc. Dla
nie go nie by ło rze czy nie moż li wych, by ły tyl ko trud ne do wy ko -
na nia. O Włod ku mo gę wy po wia dać się w sa mych su per la ty wach,
du sza czło wiek.

jó ZeF GA łeCZ KA
– Za wsze bar dzo mi ło wspo mi nam te go za wod ni ka. Był to naj -
wy bit niej szy pił karz te go klu bu, zresz tą nie tyl ko Za głę bia, gdyż
grał rów nież w re pre zen ta cji. Ser ce mi się kra ja, gdy tyl ko po my -
ślę, w jak mło dym wie ku zmarł. 

WOj CieCh Są CZeK
– Wło dek w Za głę biu był gwiaz dą, grał tu taj od 17. ro ku ży cia,
zdo był ty tuł kró la strzel ców, zresz tą wte dy by ła ta ka eki pa, że moż -
na by ło na wet wal czyć o mi strzo stwo. O umie jęt no ściach te go za -
wod ni ka świad czy fakt, iż po je chał na mi strzo stwa świa ta, gdy
w skła dzie by li wiel cy pił ka rze jak Dey na, Szar mach, La to. To by -
ła sil na dru ży na i że by za ła pać się do niej, to trze ba by ło do brze
grać w pił kę. W Za głę biu atak two rzy li Ma zur – Dwor czyk, jak ja
wcho dzi łem na bo isko, to ra czej by łem tym od czar nej ro bo ty.

je RZy Lu LA
– Pa mię tam ta kie zda rze nie. Bie ga li śmy na te re nach przy sta dio -
nie, na mo ście sta ła grup ka fa nów, któ ra pod na szym ad re sem kie -
ro wa ła róż ne uwa gi. Wło dek pod biegł do jed ne go z nich, coś tam
po wie dział i... póź niej ki bi ce po pro stu grzecz nie sta li i się przy glą -
da li. Wte dy pił ka rze, a w szcze gól no ści Wło dek, mie li in ny au to -
ry tet. To był czło wiek, któ ry wśród ki bi ców za wsze miał sza cu nek

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pod czas tur nie ju nada no Aka -
de mii Za głę bia imię Wło dzi -
mie rza Ma zu ra. Je den z mło -
dych pił ka rzy Za głę bia prze -
czy tał przy się gę, w któ rej
prze ka zał, iż na si wy cho wan -
ko wie bę dą pró bo wać do rów -
nać le gen dzie Za głę bia. Wszy -
scy za wod ni cy z aka de mii
otrzy ma li pa miąt ko we pocz -
tów ki z wi ze run kiem pa tro na.
W chwi li gdy nada wa no imię
le gen dy aka de mii, na par kie cie
ha li przy Że rom skie go by li
prak tycz nie wszy scy mło dzi
pił ka rze na sze go klu bu, a tak -
że pre zes Mar cin Ja ro szew ski,
pre zes ho no ro wy Le szek Ba -
czyń ski, ro dzi na Wło dzi mie rza
Ma zu ra, a tak że pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – To dla mnie i ca łej na szej
ro dzi ny wy jąt ko wa chwi la. Je -
ste śmy bar dzo wzru sze ni.
Wspa nia le, że od ty lu lat pa -
mięć o mo im oj cu jest kul ty -
wo wa na. Te raz do dat ko wo aka -
de mia bę dzie no si ła imię Wło -
dzi mie rza Ma zu ra. Je ste śmy
bar dzo wzru sze ni – nie kry ła

emo cji cór ka zna ko mi te go pił -
ka rza, Mag da le na.

– Je ste ście przy szło ścią klu -
bu, mam na dzie ję, że jak naj wię -
cej z was osią gnie w fut bo lu jak
naj wię cej. Nie za leż nie od te go
jak po to czą się wa sze dal sze lo -
sy, mam na dzie ję, że Za głę bie
bę dzie za wsze w wa szych ser -
cach – mó wił Mar cin Ja ro szew -
ski, pre zes pił kar skie go Za głę bia.

Te go rocz na edy cja me mo ria -
łu od by ła się w zmie nio nej for -
mu le i prze ło ży ło się to na za in -
te re so wa nie ki bi ców, gdyż
w kul mi na cyj nym mo men cie
za wo dów był kom plet pu blicz -
no ści. Fa ni na sze go klu bu przy -
go to wa li wspa nia łą opra wę
z wi ze run kiem Wło dzi mie rza
Ma zu ra i na pi sem: „Wiecz na le -
gen da – Czło wiek Za głę bia”.
Na wy so ko ści za da nia sta nę li
na si pił ka rze, któ rzy wy gra li
wszyst kie me cze. Do dat ko wo
Ma te usz Ma trac ki zo stał wy bra -
ny naj lep szym bram ka rzem,
a Se ba stian Du dek się gnął
po ty tuł naj lep sze go strzel ca.
Naj lep szym pił ka rzem zo stał
wy bra ny Mar cin Ma kuch
z San de cji. 

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.

WyNiKi:
Sarmacja Będzin – Zagłębie Sosnowiec 0:2
Bramki: Tylec, Matusiak

Skra Częstochowa – BKS Bielsko – Biała 1:3
Bramki: Mastalerz – Wójcik, Rucki (2)

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.

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)

XX jubileuszowy memoriał za nami

Włodzimierz Mazur - wieczna legenda
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.

Ko le dzy i tre ner 
wspo mi na ją

Tak wygląda przyszłość sosnowieckiej piłki. W akcji młodzi
piłkarze Zagłębia, dla których występ w memoriale był
ogromnym przeżyciem.

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.

Akademia Piłkarska Zagłębia będzie teraz nosić imię legendy klubu, Włodzimierza Mazura. Młodzi piłkarze Zagłębia
podczas uroczystego nadania imienia patrona akademii.
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W pił kar skim Tur nie ju No wo -
rocz nym pod pa tro na tem pre zy -
den ta So snow ca, Ar ka diu sza
Chę ciń skie go zwy cię ży ła dru ży -
na Au to Bo rys, któ ry po bar dzo
wy rów na nym fi na le po ko na -
ła – po dość dłu giej se rii rzu tów
kar nych – To nio Te am

Po re gu la mi no wym cza sie fi na -
ło we go star cia na ta bli cy wid niał
wy nik 2:2. Mecz był bar dzo wy -
rów na ny, dru ży na To nio Te am
dwu krot nie obejmowała pro wa -
dze nie, jed nak nie uda ło się do -
wieźć do koń ca ko rzyst ne go re -
zul ta tu. W me czu o trze cie miej -
sce ol do bo je Za głę bia So sno wiec
i przy ja cie le Za głę bia po ko na li
dru ży nę Ener go 3:1, a wszyst kie
bram ki dla Za głę bia zdo był: To -
masz Wie ja cha. Dla Ener go
bram kę strze lił Ma te usz Wawsz -
czak. W pierw szym pół fi na le spo -
tka li się Au to Bo rys oraz old bo je

Za głę bia. Obie eki py zmie rzy ły
się wcze śniej w fa zie gru po wej,
wów czas 3:1 wy gra ło Za głę bie.
Tym ra zem padł bez bram ko wy
re mis, a w kar nych wy gra ło 3:2
Au to Bo rys. Dru gi pół fi nał to
rów nież emo cje do sa me go koń -
ca, któ re za fun do wa ły dru ży ny
Ener go i To nio Te am 1:2. To nio
Te am to dru ga dru ży na, oprócz
Za głę bia, któ ra nie prze gra ła me -
czu w re gu la mi no wym cza sie. 

Zwy cięz ca tur nie ju Au to Bo -
rys wy stą pił w skła dzie: Mar cin
Szo pa, Ma ciej Der dzi kow ski,
Adam Zbrosz czyk, Se ba stian
Ste fań ski, Łu kasz Duc ki, Ka mil
Ku zior, Ka rol Go łę biow ski.

Kró lem strzel ców zo stał To -
masz Wie ja cha – Old bo je i Przy ja -
cie le Za głę bia (strze lec 9 bra mek).

Naj lep szym bram ka rzem zo -
stał Szy mon Pal czew ski – To nio
Te am KP

W mi nio ną so bo tę w Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej przy ul. Że rom -
skie go ro ze gra ne zo sta ły za wo dy III Pu cha ru Pol ski Ju nio rów w sza -
bli ko biet i męż czyzn do lat 20. W zma ga niach udział wzię ły 33 za -
wod nicz ki i 51 za wod ni ków

Wśród ju nio rek naj lep sza oka za ła się Ka ro li na Ka let ka z AZS
AWF War sza wa, któ ra w fi na le po ko na ła Mar tę Ma zu rek (UKS 13
Bia ły stok). Naj niż szy sto pień po dium za ję ły: Pa try cja Pał czyń ska
(AZS AWF War sza wa) oraz przed sta wi ciel ka klu bu z So snow -
ca – Ka ro li na Cie ślar. Po zo sta łe sza blist ki TMS Za głę bie za koń -
czy ły ry wa li za cję na miej scach: 6. Nad ia Kró li kow ska, 10. Na ta lia
Wa las, 11. Jo an na Wą tor, 13. Ju lia Do biń ska, 17. An na Cios, 19.
Zu zan na Cie ślar, 22. An na Łu ka sik, 31. San dra Strej czyk, 32. Mar -
ta Zio mek.

Z ko lei w ry wa li za cji ju nio rów zwy cię żył Ja kub Ja skot (O. Ś. AZS
Po znań). Tuż za nim upla so wał się re pre zen tant KKSz Ko nin – Sta -
ni sław Świerk. Na stęp ny za wod nik z Ko ni na – Ma te usz Go dlew ski
oraz Krzysz tof Kacz kow ski z TMS So sno wiec za ję li trze cie miej sce.
Po zo sta li sza bli ści so sno wiec kie go klu bu w koń co wej kla sy fi ka cji
za ję li miej sca: 22. Ra fał Ziar now ski, 35. Ja kub Kna pik, 36. Ja kub
Pa ty na, 38. Piotr So sul ski, 40. Mar cin Li piń ski, 41. Grze gorz Ła ko -
my, 42. Łu kasz Fi li pek, 45. Ro bert Zio mek. KP

Au to Bo rys wy gra ło pił kar ski tur niej old bo jów

Dwa razy podium dla szermierczego Zagłębia

Silna dominacja Budowlanych
W By to miu od by ły się Mi strzo stwa Ślą ska
Ju nio rów, Ju nio rów Młod szych i Mło dzi ków
w Ju do. Na po dium dla naj lep szych nie mo -
gło za brak nąć za wod ni ków Bu dow la nych
So sno wiec (na zdjęciu).

W ry wa li za cji ju nio rów wi ce mi strzem
Ślą ska zo stał An drzej Hru by, a trze cie miej -
sce za jął Da niel Ję dry cha. Na pią tym miej -
scu upla so wa li się Ja kub Sob czak i Grze gorz
Stan do. Mi łosz Wnuk od padł w re pa sa żach.

Wśród ju nio rów młod szych ty tuł mi strza
Ślą ska zdo był Piotr Ko ko sza. Tuż za po dium,
na czwar tym miej scu sta nę li Ja kub Pa jor
i Mi chał Kacz ma rek. Pią te miej sce za ję li
Ma te usz Ma lic ki i Da wid Ku ca, siód my był
Mar cel Bzu ra, a dzie wią ty Ma te usz Osiak.
Bar tosz Szczo ta od padł w re pa sa żach.
W Mło dzi kach mi strzem Ślą ska zo stał Mar -
cin Ro sa. Trze cie miej sce za ję li: Ka rol Czer -
wiń ski i Bar tosz Po strach, pią te Ma riusz Jach
i Ka mil Chyc ki, dzie wią te Ma te usz Kacz ma -
rek, Da wid Li ber ski, Ka mil Sy now ski, Ad -
rian Ja kub czyk, Da wid Glo nek i Da wid Dut -
kie wicz. Ad rian Pa ter od padł w re pa sa żach.

Me da le wy wal czy ły tak że na sze dziew czę -
ta. W Ju nior kach mi strzy nia mi Ślą ska zo sta ły:
Ka ro li na Ko wal czyk, Klau dia Paw łow ska i Ju -
sty na Sit ko. Wi ce mi strzy nią zo sta ła Mar ta Wa -
lo tek. Czwar te miej sce za ję ła San dra Ro sa.
W ju nior kach Młod szych wi ce mi strzy nią zo -
sta ła Wik to ria Lis. Trze cie miej sca i brą zo we
krąż ki zdo by ły: Ka ja Orze chow ska i Klau dia
Bał szan. Klau dia Gór ska od pa dła w re pa sa -

żach. W Mło dzicz kach dwa brą zo we krąż ki
sta ły się udzia łem Ka ro li ny Pa jąk i Klau dii Bo -
roń, a Ma ja Tań ska by ła dzie wią ta.

– Za wod ni cy na sze go klu bu sta nę li
na wy so ko ści za da nia. Osią gnę li śmy na -
praw dę do bry wy nik. To cie szy, bo wi dać
efek ty ich cięż kiej pra cy. Gra tu lu ję wszyst -
kim – nie krył ra do ści pre zes i tre ner Bu dow -
la nych Ma rian Ja siń ski. KP

Se mi na rium No wo rocz ne Ka ra -
te Ky oku shin, od by ło się 10
stycz nia, w ha li sportowej MO -
SIR Za gó rze w So snow cu. Or -
ga ni za to rem i pro wa dzą cym
szko le nie był Shi han Eu ge niusz
Da dzi bug 5 dan, a współ or ga ni -
za to rem Urząd Mia sta w So -
snow cu. 

Dwie, po nad trzy go dzin ne se -
sje tre nin go we, od dzie lo ne je dy -
nie kil ku mi nu to wą prze rwą,
obej mo wa ły kil ka róż no rod nych
ele men tów, na któ re skła da się
tre ning ka ra te ky oku shin.

Spo tka nie roz po czę to od
przy wi ta nia i omó wie nia naj -
waż niej szych wy da rzeń nad cho -
dzą ce go ro ku 2015. Pierw sza
część tre nin go wa obej mo wa ła 
I -ken. I tu war to przy po mnieć,

że Ta iki -ken to tre ning men tal -
ny, któ re go twór cą jest Ken'ichi
Sa wai, któ ry był przy ja cie lem
Mas. Oy ama i prze ka zał on
adep tom ky oku shin wie dzę
na te mat wy ko rzy sta nia ener gii
„ki” w tre nin gu i wal ce. Ko lej -
nym ele men tem se mi na rium był
tre ning ki chon, a na stęp nie ido -
-ge iko, pod czas któ rych Shihan

Da dzi bug udzie lał licz nych
wska zó wek i wy ja śnień do ty -
czą cych szcze gó łów tech nicz -
nych pod sta wo wych tech nik.
Na stęp nie od był się tre ning ka -
ta, gdzie uczest ni cy mie li moż -
li wość po pra wy do kład no ści
i ro zu mie nia wy ko ny wa nia ele -
men tów we wszyst kich pi nian
ka ta. Ostat nia, naj bar dziej dy -

na micz na część tre nin go wa,
obej mo wa ła ku mi te oraz ćwi -
cze nia si ło we.

Róż no rod ność te ma tów po -
ru szo nych pod czas se mi na rium
przez Shihana Da dzi bu ga za in -
spi ro wa ła uczest ni ków do do sko -
na le nia swo je go ka ra te, w roz po -
czy na ją cym się ro ku, na wie lu
płasz czy znach. red

Noworoczny trening karate

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Zre mi so wa ny 1:1 spa ring z Wi słą Kra -
ków za koń czył pierw szy etap zi mo wych
przy go to wań pił ka rzy Za głę bia do run -
dy re wan żo wej. Od 30 stycz nia do 7 lu -
te go ze spół Mi ro sła wa Smy ły prze by wa
na obo zie w Wał brzy chu. Zgru po wa nie
ma po móc w zbu do wa niu for my, któ ra
za pew ni awans. – W koń cu mu si my po -
ko nać tę dru go li go wą przewlekłą cho -
ro bę – pod kre śla pre zes klu bu Mar cin
Ja ro szew ski.

Zwy cię stwo 3:1 nad Hut ni kiem Kra -
ków, po raż ka 1:2 z GKS -em Ty chy, wy -
gra na 1:0 z Roz wo jem Ka to wi ce oraz
wspo mi na ny re mis z Wi słą Kra ków. To
bi lans czte rech gier kon tro l nych, któ re
od by ły się przed wy jaz dem do Wał brzy -
cha. Do te go na le ży jesz cze do dać
udział w me mo ria le im. Wło dzi mie rza
Ma zu ra, o któ rym piszemy na łamach
tego numeru KM. – Na pew no naj le piej
ze spół wy glą dał w tym ostat nim me czu,
któ ry tak po praw dzie mo gli śmy, a na -
wet po win ni śmy wy grać. Na tle ze spo łu
z czo łów ki eks tra kla sy za pre zen to wa li -
śmy się bar dzo po zy tyw nie. Szli fu je my
pew ne wa rian ty, uczy my się sche ma tów
tak, aby prze ło ży ło się to na li go we wy -
ni ki. Wi dać, że chłop cy są zmo ty wo wa -

ni, go to wi do cięż kiej pra cy. Ma my tro -
chę tych spo tkań do ro ze gra nia, obóz,
gdzie bę dzie my kil ka dni sko sza ro wa ni
w jed nym miej scu. Na ra zie wszyst ko
idzie tak jak so bie za ło ży li śmy i oby tak

da lej – mó wi Mi ro sław Smy ła, tre ner
Za głę bia.

Po let niej re wo lu cji zi mą w skła dzie
Za głę bia do wie lu ro szad nie doj dzie. Ci,
któ rzy mie li się z dru ży ną roz stać, już to

zro bi li. W po rów na niu z run dą je sien ną
nie ma w klu bie Ra do sła wa Kur sy, Pio -
tra Gie la i Mi ło sza Ko za ka. Są za to jak
na ra zie Grze gorz Fon fa ra i Ar ka diusz
Ko pruc ki. Ten pierw szy to by ły gra cz
GKS -u Ka to wi ce i GKS -u Beł cha tów,
a ostat nio Ener ge ty ka ROW Ryb nik,
a więc li de ra II li gi. Dru gi to obroń ca I -
-li go we go Sto mi lu Olsz tyn, z któ re go
zo stał do koń ca se zo nu wy po ży czo ny.
Do bra wia do mość to po wrót po kon tu -
zji in ne go de fen so ra Jo va na Nin ko vi cia,
któ ry pra cu je już na peł nych ob ro tach.
Za głę bie te sto wa ło Bo śnia ka Ar mi -
na Ma ho vi ca, ale pił karz z Bał ka nów
ob lał te sty. – Je śli mó wi my o trans fe -
rach, to na szym zda niem po trzeb ne jest
wzmoc nie nie de fen sy wy i li nii po mo cy.
Stąd po zy ska nie Fon fa ry i wy po ży cze -
nie Ko pruc kie go. Na pew no re wo lu cji
w skła dzie nie bę dzie, ta ko wa mia ła
miej sce la tem, co na pew no prze ło ży ło
się tak że na brak sta bi li za cji for my je sie -
nią. Chce my też dać szan se tym, któ rzy
już w ka drze są, ale tak na praw dę jesz -
cze nie mie li oka zji się po ka zać, mam
na my śli 20-let nie go Kon ra da Bud ka,
któ ry w trak cie run dy do szedł do nas
z Le gii War sza wa czy też Ka mi la Za -
lew skie go z Po lo nii By tom – mó wi pre -
zes klu bu Mar cin Ja ro szew ski.

Przy po mnij my, że po run dzie je -
sien nej Za głę bie w ta be li II -li gi zaj mu -
je 7. miej sce z do rob kiem 30 punk tów.
Do miej sca gwa ran tu ją ce go awans tra -
ci sześć punk tów, do lo ka ty gwa ran tu ją -
cej grę w ba ra żach 5 „oczek”. 
– Przed na mi 15 spo tkań. Gra my
o awans i ca ły czas je ste śmy w tej grze.
My wszy scy, za rząd, sztab szko le nio -
wy, za wod ni cy mo że my być oce nie ni,
ale po se zo nie. Tre ner Smy ła ma peł ne
po par cie, mam przed so bą kon kret ny
cel, po dob nie jak ca ły ze spół. Wcze -
śniej miał utrzy mać II li gę i to za da nie
wy ko nał, te raz ma wy wal czyć awans.
Ostat nim szko le niow cem, któ ry prze -
pra co wał w So snow cu ca ły se zon, był
Krzysz tof To chel. Nie moż na dzia łać
po chop nie, pod wpły wem emo cji. Je -
sie nią po win ni śmy mieć wię cej punk -
tów, ale jest tak jak jest. Pod ję li śmy la -
tem ry zy ko, by ła ma ła re wo lu cja
w skła dzie. Zi mą po trzeb na jest sta bi li -
za cja. Wiem, że lu dzie ma ją już dość
tej II li gi, ja też. Ci śnie nie jest spo re, ki -
bi ce się de ner wu ją. My w klu bie też.
Dzia ła my tak, aby w czerw cu cie szyć
się z awan su i uwol nie nia od tej cho ro -
by. Cho ro by, któ ra na zy wa się nie koń -
czą ca się gra w II li dze – pod kre śla
Mar cin Ja ro szew ski.

Piłkarskie Zagłębie, czyli gra idzie o awans

Pokonać przewlekłą chorobę

Prezes Marcin Jaroszewski wraz z nowym nabytkiem Zagłębia,
pomocnikiem Grzegorzem Fonfarą.

Trening trwał w sumie ponad sześć godzin.

arc Budowlani Sosnowiec

arc Klub Karate Kyokushin 



Przy uli cy Że rom skie go 2a,
w bez po śred nim są siedz twie
daw nej li nii Ko lei War szaw sko -
-Wie deń skiej znajduje się Pa łac
Die tla, za li cza ny do naj pięk niej -
szych pa ła ców fa bry kanc kich
w Pol sce. Zo stał wznie sio ny
pod ko niec dzie więt na ste go stu -
le cia przez Hen ry ka Die tla – nie -
miec kie go prze my słow ca bran ży
włó kien ni czej, a za ra zem fi lan -
tro pa za an ga żo wa ne go w dzia -
łal ność na rzecz ro dzą ce go się
mia sta So snow ca. 

Od kil ku na stu lat po zo sta je
w rę kach pry wat nych i jest pie -
czo ło wi cie od re stau ro wy wa ny.
Pięk nie od no wio ne ele wa cje bu -
dyn ku cie szą oko miesz kań ców
mia sta oraz przy cią ga ją uwa gę
pa sa że rów prze jeż dża ją cych po -
cią gów. Wnę trza są bo ga to wy -

po sa żo ne. Po śród licz nych po -
miesz czeń znaj dzie my mię dzy
in ny mi sa lę ba lo wą w sty lu re -
gen cyj nym, neo ba ro ko wą ja dal -
nię, neo ro ko ko wy bu du ar, se ce -
syj ny ga bi net oraz neo ro mań ski
po kój faj ko wy. Ko ne se rzy sztu ki
wśród fre sków zdobiących pa ła -
co we ścia ny od naj dą dzie ło mi -
strza Wło dzi mie rza Tet ma je ra.
Po śród pa ła co wych za ka mar ków
kry je się rów nież praw dzi wa pe -
reł ka, ja ką bez wąt pie nia jest
słyn ny, uni ka to wy po kój ką pie -
lo wy. Ta swe go ro dza ju eks klu -
zyw na ła zien ka nie jed no krot nie
do ce nio na zo sta ła przez twór -
ców spod zna ku Dzie sią tej Mu -
zy – „za gra ła” np. w fil mie
„Mię dzy usta mi a brze giem pu -
cha ru” w re ży se rii Zbi gnie wa
Kuź miń skie go. 

W bez po śred nim oto cze niu re -
zy den cji znaj du ją się rów nież in -
ne, na le żą ce nie gdyś do Die tlów
nie ru cho mo ści: za bu do wa nia
pierw szej w Ce sar stwie Ro syj -
skim przę dzal ni weł ny cze san ko -
wej, ko ściół ewan ge lic ko -au gs -
bur ski, bu dyn ki miesz kal ne oraz

uro czy park z kil ku na sto ma po -
mni ka mi przy ro dy. Nie co da lej,
przy uli cy Że rom skie go 3, wzno -
si się oka za ły gmach Szko ły Re -
al nej w ca ło ści ufun do wa nej i wy -
po sa żo nej przez Hen ry ka Die tla. 

Pa łac jest za byt kiem nie zwy -
kłej war to ści. Co raz czę ściej

przy cią ga tu ry stów, rów nież
tych z od le głych za kąt ków Pol -
ski oraz z za gra ni cy. Ory gi nal ne
wnę trza i pa nu ja cy w nich nie -
po wta rzal ny kli mat sta no wią
ide al ne tło dla wy da rzeń ar ty -
stycz no -kul tu ral nych, ba lów
i kon fe ren cji. 

Obiekt jest udo stęp nia ny
do zwie dza nia gru pom zor ga ni -
zo wa nym po wcze śniej szym
umó wie niu. Kon takt: tel. 602-
758-451, e -ma il: pocz ta@pa lac -
die tla.pl

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

SPOTKANIA

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?
Cięż kie py ta nie. Bar dzo trud no
w na szych cza sach wró cić
do pro ste go pa trze nia na świat,
re je stro wa nia te go, co się dzie je
na świe cie. To tro chę książ ka
bez e kra ni ko wa. Sa ma kon struk -
cja mia ła czy tel ni ko wi przy bli -
żyć wra że nia, ja ki mnie spo ty -
ka ły w trak cie wy pra wy. Chcia -
łem zbu do wać kon tekst miej sca.
Cięż ko od dać jed nak w re la cji
wie lo wy mia ro wość tej prze -
strze ni.

Czy po mysł na książ kę zro dził się
wcze śniej, przed wy pra wą?
Je cha łem z naj prost szym pla -
nem. Chcia łem po pro stu od -

po cząć i zo ba czyć ka wa łek
świa ta. Kie dy od po czy wam, to
nie pra cu ję. Ta ką mam za sa dę.
Już w trak cie po by tu wie dzia -
łem, że ta ksią żecz ka po wsta -
nie. Po pierw sze jed nak oba -
wia łem się, że nie dam ra dy te -
go opo wie dzieć w spo sób,
któ ry za do wo lił by czło wie ka,
któ ry ku pi tę książ kę. Nie
mam am bi cji re por ter skich,
ba łem się po rów ny wa nia z ga -
tun kiem re por ta żu, że wła du ję
się w bu ta mi w prze strzeń,
w któ rą nie po wi nie nem. Oba -
wia łem się tak że, czy to nie
jest za ma łe do świad cze nie,
po świę cać na ten te mat rok
wy daw ni czy i pro sić o uwa gę
czy tel ni ka. 

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 gład ką od po wiedź,
że dla wszyst kich lu dzi in te li -
gent nych. Na pi sa łem ją dla lu -
dzi, któ rzy in te re su ją się świa -
tem, po szu ku ją w li te ra tu rze cze -
goś od mien ne go niż to, co
spo ty ka się na księ gar skich pół -
kach. Na pi sa łem książ kę dla lu -

dzi, któ rzy są już znu dze ni tra -
dy cyj ną li te ra tu rą po dróż ni czą.

Mi ty i le gen dy są czę ścią tej książ -
ki. Jak bar dzo in ge ro wa łeś w te
opo wie ści? Są one czę sto do dość
krwa we… Jak one po wsta wa ły?
Nie mam na to py ta nie tak że do -
brej od po wie dzi. Sie dzia łem
po pro stu ob ło żo ny książ ka mi
i czy ta łem. Do ko na łem se lek cji,
bo le gend jest bar dzo du żo,
a nie któ re z nich są do sie bie
bar dzo po dob ne. Mu sia łem kie -
ro wać się ja kimś klu czem. Pięć -
dzie siąt pro cent tych opo wie ści
do ty czy ło gło du, a trzy dzie ści
pro cent te ma tu su szy. Ta kie go
po dzia łu nie chcia łem za sto so -
wać. Do ło ży łem wszel kich sta -

rań, by jed nak te opo wie ści
wier nie od dać i po pra wić je tyl -
ko pod wzglę dem ję zy ko wym. 

By łeś w jed nym z naj bar dziej nie -
bez piecz nych re jo nów świa ta. Czy
w cza sie po dró ży zda rza ły się nie -
bez piecz ne sy tu acje?
Po je cha łem do Afry ki z gło wą na -
ła do wa ną lę kiem przed prze mo cą,
zwłasz cza o mo ją dziew czy nę, bo
męż czyź ni ja koś so bie po ra dzą.
By li śmy tam jed nak trzy ty go dnie
i nie do świad czy li śmy żad ne go
nie bez pie czeń stwa. Raz zdarzyła
się ta ka sy tu acja, że się zgu bi li -
śmy. Utknę li śmy wśród bied nych
cha tek, ze ro za się gu, ze ro na tu ral -
nych źró deł świa tła, tyl ko wy ła -
nia ją ce się cie nie na ulicz kach.
Prze mknę ło mi przez myśl, że nas
za raz… zje dzą i za ko pią, ale
do te go nie do szło. Wy da je mi się,
że te ani mo zje bia li – czar ni zo -
sta ły wy ci szo ne w cią gu kil ku na -
stu ostat nich lat. Jed na pro sta za -
sa da, któ ra wy da je mi się, że
spraw dza się na ca łym świe cie,
jest ta ka, że naj więk sze szu mo wi -
ny są w mia stach. Wy star czy po -
świę cić więc pięć mi nut na za po -
zna nie się z ak tu al ną to po gra fią
mia sta, by wie dzieć, gdzie nie na -
le ży się za pusz czać
. 
Ra dość po dró żo wa nia… Czuć ją
w Two jej książ ce. Ta ka nie mal
dzie cię ca ra dość i eu fo ria…
Do cie ra my do źró deł, dla któ -
rych ta książ ka po wsta ła. Bo po -
wsta ła ona z ra do ści. Nie bę dzie
chy ba za sko cze niem, jak po -
wiem, że je stem czło wie kiem
nie sły cha nie po nu rym. Je stem
sa kra menc ko po nu ry i smut ny.
Ja dąc przez ten pięk ny kraj,
otwo rzy łem się na ra dość. Zda -

rzy ło mi się być czło wie kiem ra -
do snym, nie przez pięć mi nut,
ale przez dwa i pół ty go dnia. Już
za póź no dla mnie, że by na uczyć
się cie szyć ży ciem, ale od kry łem
szcze rze dzie cin ną i na iw ną ra -
dość z po dró żo wa nia i przy ro dy.
Za wsze mi się wy da wa ło, że tyl -
ko brzdą ce i star cy uwiel bia ją
przy ro dę, ale oka za ło się, że mi
się to też przy da rzy ło. 

W za koń cze niu książ ki, bar dzo
oso bi stym zresz tą, przy zna jesz się
do nie moż li wo ści zro zu mie nia cze -
go kol wiek z tej po dró ży, do Afry ki,
sie bie w Afry ce. Czy po cza sie zro -
zu mia łeś wię cej? 
Nie zro zu mia łem Afry ki, być mo -
że się nie da. Ja w każ dym bądź
ra zie nie zro zu mia łem. Co się we
mnie zmie ni ło? Wy da je mi się, że
to by ła ostat nia, mło dzień cza
przy go da w mo im ży ciu. My ślę,
że bę dę miał jesz cze mnó stwo faj -
nych, cu dow nych, strasz nych
i nie bez piecz nych przy gód. Ale to
już bę dą przy go dy doj rza łe go
czło wie ka. My ślę, że je stem
w po ło wie ży cia i chciał bym jesz -
cze zo ba czyć ka wa łek świa ta.

Czy wra casz do li te ra tu ry gro zy
i da lej szu kasz gro zy w świe cie, by
ją opi sać? 
Zo rien to wa łem się, że prze sta łem
pi sać fan ta sty kę. Nie mam fan ta -
stycz nych po my słów. Na ra zie się
wy czer pa ły. Naj now sza po wieść
jest opar ta luź no na fak tach o mor -
der cy, któ ry dzia łał w Byd gosz czy
w dru giej po ło wy lat 90. Fa cet sie -
dzi zresz tą do dzi siaj, za bił dwie
oso by, wła ści wie bez po wo du. Po -
wieść uka że się w kwiet niu. 

Spi sa ła: Syl wia Ko sman 

Za pi ski no so roż ca 
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. 

Pałac Dietla

Sylwia Kosman
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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

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

SPOTKANIA

Syl wia Ko sman

Ma ria Rudz ka -Kan to ro wicz, jest cór ką
zna ne go w So snow cu dzia ła cza PPS,
TUR i „Or ła Bia łe go”, Ja na Wło dar czy -
ka, któ ry no sił pseu do nim „Czar ny”.
W no cy z 10 na 11 sierp nia 1943 r. zo -
sta ła aresz to wa na przez Ge sta po wraz
oj cem i sio strą. Po wo dem aresz to wa nia
by ła dzia łal ność kon spi ra cyj na i pa trio -
tycz na oj ca. 

Na po cząt ku zo sta ła osa dzo -
na w aresz cie po li cyj nym przy ul. Sien -
kie wi cza. Na stęp nie tra fi ła do wię zie nia
w My sło wi cach, a póź niej, wraz z sio -
strą, prze wie zio na do obo zu w Brze zin -
ce. 

Oj ciec tra fił do Oświę ci mia, a na -
stęp nie zo stał prze wie zio ny do ko lej ne -
go obo zu, Mau thau sen -Eben see, gdzie
stra cił ży cie. Pa ni Ma ria wraz z sio strą
w 1944 r. zo sta ła prze nie sio na do KL
Flos sen burg, a w zi mie 1945 zna la zła
się w trans por cie więź niów skie ro wa -
nych do Da chau. Ucie kła ra zem z kil ko -
ma in ny mi więź niar ka mi i ukry ła się
w ła grze ro bot ni ków przy mu so wych
w We iden. Wol ność przy nie śli jej…
żoł nie rze ame ry kań cy.

Dziś ma 92 lat i na dal nie po tra fi za -
po mnieć, ja ki świat zbu do wa li na zi ści.
Na rę ce wciąż ma wy ta tu owa ny nu -
mer: 54679, sym bol nie ludz kiej nie wo -
li. W Brze zin ce, wkrót ce po wy zwo le -
niu, by ła tyl ko je den raz. Po pa trzy ła
na opusz czo ny la gier, głos uwiązł jej
w gar dle, od wró ci ła się i wię cej tam nie
wró ci ła. 

Piekielna niewola trwała 600 dni.
Pierw sze kosz mar ne prze ży cie, któ re
śni ło się więź niar ce la ta mi, wy da rzy ło
się w My sło wi cach, na sa mym po cząt -
ku, kie dy ge sta pow cy roz dzie la li dzie ci
z mat ka mi. Pa ni Ma ria spi sa ła swo je
wspo mnie nia, któ re we frag men tach pu -
bli ku je my po ni żej.

„Dzia ły się dan tej skie sce ny. Mat ki
rzu ca ły się do stóp ge sta pow ców, bła ga -
jąc, aby nie za bie ra no im dzie ci. Niem -
cy ko pa li, bi li pej cza mi i wy dzie ra li
z rąk nie przy tom nych ma tek prze raź li -
wie pła czą ce dzie ci. (…)

Za kil ka go dzin, za ła do wa no nas
do ka re tek wię zien nych. Wieziono go -
dzi nę i wy sa dzo no przed bra mą „Ar be it
macht frei”. Zna la zły śmy się w Oświę -
ci miu -Brze zin ce. Był wie czór. Od by wał
się wie czor ny apel. Pro wa dzo no nas

głów ną dro gą la gro wą do Zu gan blo ku.
Wszyst ko by ło sza re, brud ne, ani odro -
bi ny zie le ni, ani źdźbła tra wy. Wzdłuż
ohyd nych za bu do wań, sta ły ja kieś
upior ne po sta cie, usze re go wa ne w piąt -
ki, bo so, z ogo lo ny mi gło wa mi. Każ da
z nich jed ną rę ką przy ci ska ła do pier si
czer wo ną, odra pa ną mi skę. By łam prze -
ra żo na. My śla łam, że za kil ka go dzin
prze isto czą mnie w ta ką sa mą wa riat kę.
Ostrzy żo no nam wło sy, wy ta tu owa no
nu me ry, ubra no w po pla mio ne za wszo -
ne pa sia ki. (…) Naj gor sza by ła „Kwa -
ran ta na”. Dwu mie sięcz ny okres wy trzy -
ma ło ści fi zycz nej i psy chicz nej, zor ga -
ni zo wa ny w ta ki spo sób, że tyl ko
naj od por niej si mo gli prze żyć. Kwa ran -
tan na by ła przy sto so wa niem or ga ni zmu
do gło du, na by ciem od por no ści na cho -
ro by la gro we, ta kie jak ty fus, nie ustan -
ne bie gun ki, fle ga mi nę, za pa le nie dróg
od de cho wych i pę che rza. Do te go przy -
czy nia ło się wy sta wa nie go dzi na mi
na ape lach w cza sie desz czy i za wiei
śnież nych. Mia ło się tyl ko je den pa siak,
uszy ty ze sztyw nej ju ty. Je śli prze mo -
czy ło się go na ape lu, na blo ku wy ży -
ma ło się z wo dy i w no cy spa ło się
na nim, su sząc cie płem swo je go cia ła.

Ra no ta ki wil got ny ubie ra ło się. W cza -
sie desz czo wej po ry, cią gle cho dzi ło się
w ta kim mo krym pan ce rzu. 

Od wio sny do paź dzier ni ka cho dzi -
ło się bo so. Na zi mę otrzy my wa ło się
ho len der ki (drew nia ki z wy żło bio nym
otwo rem na no gę). O luk su sie umy cia
się nie moż na by ło ma rzyć. By ły wy bu -
do wa ne umy wal nie, ale tam ni gdy nie
by ło wo dy. Pusz cza li wte dy, kie dy przy -
jeż dża ły mię dzy na ro do we kon tro le
i cza sem w no cy dla funk cjo nu ją cych
służb la gro wych. Raz w mie sią cu ro bio -
no wszyst kim więź niar kom ką piel, tzw.
od wsze nie. Za bie ra li pa sia ki, majt ki,
ko szu le i der ki, pod któ ry mi spa li śmy.
Wszyst ko to mo czy li w pły nach od ka -
ża ją cych, a my po ką pie li pod prysz ni -
cem, na go maszerowałyśmy na blok.
Na stęp ne go dnia nie szło się do pra cy,
bo ubrań jesz cze nie by ło, ale na go la sa
wy sta wa ły śmy na ape lach, nie jed no -
krot nie dwa dni. (…) Jed ną z tor tur był
zu peł ny brak tak że zu peł ny brak pry -
wat no ści. Przez ca ły czas w obo zie, ani
przez chwi lę czło wiek nie był sam. Cią -
gle trze ba by ło ocie rać się, słu chać i być
w za się gu wzro ku współ to wa rzy szek
nie do li. Pa trząc na więź niar ki, trud no

by ło so bie wy obra zić, że kie dyś by ły
mło de i pięk ne. 

(…) 
Roz po czę ło się pie kło na zie mi. Był

pięk ny let ni dzień. Wra ca jąc z pra cy, wi -
dzia ły śmy tłu my lu dzi wy sia da ją cych
z po cią gu. (…) Po su wa li się w kie run ku
kre ma to rium. Naj pierw mło de ko bie ty,
pro wa dzą ce swo je dzie ci. Obok star sze
ko bie ty. Opie ra ją ce się na ra mio nach
młod szych, za pew ne wnu czek. Za ni mi
męż czyź ni, mło dzi i sta rzy. Pa trzy li
na nas, wie rzy li, że przy je cha li do pra cy.
(…) Nic wo ko ło nie wzbu dza ło szcze -
gól nej gro zy. Dru ty ist nie ją, bo lu dzie są
tu sko sza ro wa ni. O tym sły sze li. Trud no,
to prze cież woj na. Ko mi ny, na pew no, ja -
kieś fa bry ki, w któ rych bę dą pra co wać.
(…) Ro ze bra ni do na ga wkra cza li ni by
do łaź ni. Kie dy zna la zło się tam oko -
ło 500 osób, po miesz cze nie się za trza ski -
wa ło. Od zy wał się dzwo nek i przez
otwo ry wrzu ca no cy klon. Nad drzwia mi,
przez okien ka SS -ma ni ob ser wo wa li ma -
ka brycz ne wi do wi sko, prze ra że nie,
śmier tel ne kon wul sje, ago nie. Se ans
trwał oko ło 15 mi nut. Kie dy już pół ty -
sią ca lu dzi le ża ło z roz sze rzo ny mi gro zą
oczy ma, zno wu od zy wał się dzwo nek.

(…) Cia ła po skrę ca ne, świad czy ły o nie -
sa mo wi tej mę czar ni. Po od gry za ne czę -
ści cia ła, oczy wy cho dzą ce z or bit, po -
wy ła my wa ne pal ce. Otwie ra ły się prze -
ciw le gle drzwi. Tam znaj do wa ła się
po chyl nia, po któ rej spy cha no na wóz ki
i sa mo cho dy za ga zo wa ne cia ła. Wóz ki
je cha ły do kre ma to rium, sa mo cho dy
do przy go to wa nych do łów. Go dzi nę
i pięt na ście mi nut, zaj mo wa ło uni ce -
stwie nie pół ty sią ca ludz kich ist nień. (…)
Na stą pi ły dni i mie sią ce nie ustan nej gro -
zy. (…) Wszyst kie kre ma to ria pra co wa -
ły dzień i noc. Z wy ko pa nych do łów, kłę -
by dy mu za peł nia ły ca ły la ger. (…) Wraz
z dy mem wiał za pach pa lo nych ciał. Du -
sił, odu rzał, gło wa sta wa ła się cięż ka. By -
ły śmy na wpół obłą ka ne. Od dziec ka ni -
gdy nie usnę łam, bez zmó wie nia pa cie -
rza. Te raz za prze sta łam. Któ rejś upal nej
no cy, kie dy nie spo sób by ło za snąć, za -
py ta łam – gdzie je steś Bo że? (…) Prze -
sta łam się mo dlić, coś we mnie za mar ło.
Nie po tra fi łam się mar twić. (…) W koń -
cu po sta no wi ły śmy wy je chać. Sta ło się
to dnia 7 paź dzier ni ka 1944 r. Za ła do wa -
ne do by dlę cych wa go nów, w 150-oso -
bo wej gru pie ko biet, opusz cza ły śmy
obóz. (…) Do kąd nas wio zą? Mo że
prze ży je my, ale za wsze bę dzie my my śla -
mi przy pło ną cych ro wach i zie ją cych
ogniem ko mi nach kre ma to riów”. 

Wspo mnie nia po wra ca ją, zwłasz cza
ze wzglę du na 70. rocznicę wy zwo le nia
oświę cim skie go obo zu przez ra dziec -
kich żoł nie rzy. 

– Nie po tra fię za po mnieć tam tych wy -
da rzeń. Pó ki ży ję, chcia ła bym mó wić gło -
śno, że miesz kań cy Za głę bia po nie śli wiel -
ką ofia rę za dzia łal ność kon spi ra cyj ną i pa -
trio tycz ną. Ca ły mi ro dzi na mi tra fi li
do obo zów. W sierp niu 1943 r. zo sta ło
aresz to wa nych 750 Po la ków. Po woj nie na -
stą pi ło za kła ma nie hi sto rii. Prze ży ła tyl ko
garst ka. Wspa nia ła kar ta dzia łal no ści Pol -
skiej Par tii So cja li stycz nej zo sta ła wy ma -
za na, a człon ko wie PZPR nie mo gli wy -
ba czyć pps -owcowm an ty ko mu ni stycz ne -
go cha rak te ru. Ża łu ję, że So sno wiec jest
chy ba je dy nym mia stem w Pol sce, gdzie
nie zo sta ła do strze żo na dzia łal ność
i śmierć pa trio tów, któ rzy zgi nę li w cza sie
nie miec kiej oku pa cji – pod su mo wa ła Ma -
ria Kan to ro wicz -Rudz ka. – Wiem jed nak,
że o Oświę ci miu i za głę bia kach, któ rzy
stra ci li ży cie, trze ba mó wić gło śno,
zwłasz cza że nas więź niów, straż ni ków pa -
mię ci, jest co raz mniej – do da ła. 

Byłyśmy na wpół obłąkane. Przestałam się modlić, coś we mnie zamarło, wspomina MARIA RUDZKA-KANTOROWICZ, więźniarka Auschwitz

Piekło Oświęcimia

Pani Anieli dużo zdrowia
i radości na dalsze lata życia 
życzy Redakcja

Sylwia Kosmnan

Maria Rudzka-Kantorowicz w niewoli spędziła 600 dni. 
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co? gdzie? kiedy?

Po zio mo: 1 – hi sto ryj ka ob raz ko wa, 5 – dra pież nik z rodziny
ko tów, 8 – duch, 9 – do ob ser wo wa nia ciał nie bie -
skich, 10 – mło dy ko nik, 11 – część ma ry nar ki, 12 – po kry wa
bo isko, 14 – uchwyt ślu sar ski, 16 – au tor „Bo skiej Ko me -
dii”, 17 – ce cha bo ha te ra, 19 – po tocz nie o desz czo wej po go -
dzie, 21 – naj wyż sze gó ry w Eu ro pie, 22 – ry bi tłuszcz, 25 – ro -
dzaj ka szy, 28 – mo że być fa li sta, tra pe zo wa, 29 – prze pły wa
przez Kra ków, 30 – nie wol ni ca z bra zy lij skie go se ria lu, 32 – cia -
ło nie bie skie z war ko czem, 34 – rzym ska bo gi ni ło -
wów, 35 – sto li ca Al gie rii, 36 – za sa da, 37 – sce na w cyr -
ku, 38 – koń o nie jed no li tej ma ści, 39 – ob słu gu je ob ra biar kę.

Pio no wo: 1 – był nim Wła dy sław Ko mar, 2 – imię żeń -
skie, 3 – ry mo wa na za gad ka, 4 – strze żo ny lub nie, 5 – bor -
suk, 6 – rę dzi na lub czar no ziem, 7 – biu ro kie ru ją ce go uczel -
nią, 13 – paź dzier ni ko wą za czął wy strzał z Au ro ry, 15 – tu -
zin, 18 – je sien na cho ro ba, 20 – 5-gwiazd ko wy to już luk su so -
wy, 23 – kan dy dat na sę dzie go, 24 – dow cip niś, 26 – pro sto kąt
o wszyst kich bo kach rów nych, 27 – sym pa tycz ny miś z Do bra -
noc ki, 28 – ha zar do wa gra w kar ty, 31 – ele ment ad re -
su, 33 – pre sti di gi ta tor.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2015, Małgorzata Szumska – „Zielona sukienka”
Na gro dy otrzy mu ją: Zofia Rokita z Sosnowca, Lucjan Łęgowik z Sosnowca i Feliks Lewandowski z Tarnowskich Gór
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik  Praw
Konsumentów 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
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(32) 293 75 56 
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505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77
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krzyżówka nr  2

✂

Książ ka, na któ rą cze ka li fa ni Har re go Pot te ra. 
Co się dzie je w szko le cza rów? Na po la nie w le sie Eli -
ty ktoś za ata ko wał gru pę adep tów. Ma gicz na ła nia,
Bły ska wi ca Wid mo, znik nę ła, a na Aka de mię Eli ty zo -
sta ła rzu co na Klą twa Cier ni. Nikt nie mo że wyjść ani
wejść do szko ły. Po dob no Matt Hi dalf otrzy mał ta jem -
ni czą wia do mość od ka pi ta na Lu isa Ser ry, któ ry mu si
ura to wać szko łę. Ra zem mu szą zła pać zdraj cę, so jusz -
ni ka prze ra ża ją cych bra ci Es taff. „Matt Hi dalf. Klą twa

cier ni” to dru ga część przy gód chłop -
ca, któ ry do sta je się do Aka de mii
Eli ty. Pierw sza część - „Matt Hi dalf
i Bły ska wi ca Wid mo” do sta ła wie le
po zy tyw nych re cen zji oraz zy ska ła
już wie lu wier nych fa nów. Nie któ rzy na wet twier dzą,
ze książ ka lep sza jest od „Har re go Pot te ra”, od któ re -
go prze cież „już nic nie mo że być lep sze”. Au to ra
książ ki już okrzyk nię to na stęp cą J. K. Row ling. 

Christophe Mauri

Matt Hidalf. Klątwa cierni (Wyd. ZNAK)

Kim mo że my się szczy cić, a do ko go le piej się nie
przy zna wać?
Po lak Po la ko wi wil kiem – tak mó wi zna ne po rze ka -
dło. Ile w tym jest praw dy? Dzie li nas spo ro, ale łą -
czy jesz cze wię cej. Ni gdy nie wy star cza ło nam to, co
zna ne i od kry te. Za wsze mu si my upew nić się, że tak
na praw dę to Po la cy osią gnę li to pierw si.
Co łą czy Sta li na i Dra ku lę? Nic in ne go jak…pol scy
przod ko wie! Ro nal do grał już u nas przed woj ną, a le -
gen dar ny Fran ken ste in po cho dził… ze Ślą ska. Za -
rów no te, jak i wie le in nych po sta ci łą czy jed no – oni

wszy scy by li Po la ka mi! Tro pie nie
śla dów pol sko ści to na sze na ro do we
hob by. Uwiel bia my od kry wać, że
„na si” do tar li da lej, od kry li coś
wcze śniej oraz że osią gnę li wię cej. Ta książ ka udo -
wad nia, że tak fak tycz nie jest! Czy za wsze jed nak jest
to po wód do du my? Au tor w swo im śledz twie bie rze
pod lu pę wie le zna nych wszyst kim po sta ci. Ja mes
Bond, In dia na Jo nes, Dra ku la… Na wet nie wie cie,
jak du żo wspól ne go z Pol ską ma ją te wszyst kie po -
sta cie. Kto jesz cze był „nasz”? 

Adam Węgłowski

Bardzo polska historia wszystkiego (Wyd. ZNAK)

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.

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

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! 

ROZRYWKA

Po ru sza ją ca bio gra fia nie zwy kłej da my pol skiej pio sen ki. 
Świat nie jest ta ki zły” to roz mo wa Ka mi li Drec kiej
z pol ską pio sen kar ką, szcze gól nie po pu lar ną w la -
tach 60. i 70. XX wie ku, Ha li ną Ku nic ką. Za śpie wa ła
set ki pio se nek, róż no rod ne go re per tu aru. Tek sty pi sa ła
dla niej m. in. Agniesz ka Osiec ka. Ha li na Ku nic ka to
nie zwy kle ele ganc ka i pięk na da ma pol skiej pio sen ki,
a za ra zem zwy czaj na ko bie ta, z co dzien ny mi tro ska mi
i trud ny mi wy bo ra mi, gra ją ca ro le, tak cięż kie cza sem
do po go dze nia: ar tyst ki, żo ny i mat ki. Za śpie wa ła set ki
nie za po mnia nych pio se nek. Wy stę po wa ła na sce nach,
na któ rych lśni ły Edith Piaf i Mar le na Die trich. Przy -

jaź ni ła się z wiel ki mi twór ca mi pol -
skiej pio sen ki. Zo sta ła tak że uwiecz -
nio na w wier szu Zbi gnie wa Her ber ta.
Świat nie jest ta ki zły” dla wie lu bę -
dzie po wro tem do fra pu ją cych lat
mło do ści, któ rym to wa rzy szy ły pio sen ki śpie wa ne
przez Ha li nę Ku nic ką. To w niej ar tyst ka opo wia da
o naj więk szej mi ło ści swo je go ży cia, prze szy wa ją cej
sa mot no ści, nie milk ną cych wy rzu tach su mie nia oraz
re la cji z sy nem. Książ ka wy peł nio na jest ni gdzie nie pu -
bli ko wa ny mi zdję cia mi z ar chi wum pry wat ne go ar tyst -
ki, wy bra ny mi przez sy na, Mar ci na Ky dryń skie go.

Halina Kunicka, Kamila Drecka

Świat nie jest taki zły (Wyd. ZNAK)
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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

KINOreklama

TEATR - luty  2015

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

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

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

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

Wystawa zdjęć Energetyczni 50+ 

Re per tu ar Ki na he lios So sno wiec
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

„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.

ROZRYWKA

Zdję cia Li dii Po piel z cy klu „Ener ge tycz -
ni 50+” moż na od 15 stycz nia oglą dać
w sie dzi bie „Dzien ni ka Za chod nie go”
w So snow cu przy ul. K. K. Ba czyń skie -
go 25 A w So snow cu. Wy sta wa jest efek -
tem ogól no pol skiej ak cji „Ener ge tycz -
ni 50+”, któ rej ce lem jest pro mo wa nie ak -
tyw ne go sty lu ży cia wśród osób
po pięć dzie sią tym ro ku ży cia. 

Au tor ką fo to gra fii jest zna na i ce nio -
na fo to graf ka Li dia Po piel, przed obiek -
ty wem któ rej sta nę ło dwa na ście naj bar -
dziej ak tyw nych osób po pięć dzie sią tym
ro ku ży cia. Za in spi ro wa na nie sa mo wi tą
ener gią bo ha te rów, Li dia Po piel uchwy ci -
ła w obiek ty wie kwin te sen cję opty mi zmu
oraz nie ustan ny ape tyt na ży cie. W efek -
cie po wsta ło trzy na ście nie po wta rzal nych
fo to gra fii, a na jed nej z nich od na leźć
moż na sa mą au tor kę. 

– Lau re aci na sze go kon kur su za ra ża ją

po zy tyw ną ener gią, a dzia ła niem i na sta -
wie niem do ży cia z pew no ścią mo gą da -
wać przy kład in nym. Wła śnie dla te go to
oni two rzą dwu nast kę „Ener ge tycz -
nych 50+”, wy ło nio ną z ca łe go kra -
ju – mó wi Li dia Po piel, au tor ka ka len da -
rza.

Bo ha ter ką zdjęć jest mię dzy in ny mi
An na Sa kow ska -Du da z Ka to wic, peł -
na pa sji tan cer ka, mi ło śnicz ka po dró ży
oraz or ga ni za tor ka wer ni sa ży. Am ba sa -
dor ka ak cji ze Ślą ska udo wad nia, że na -
wet w kwie cie wie ku moż na cie szyć się
świet ną for mą i czer pać sa tys fak cję z ak -
tyw no ści fi zycz nej.

Zdję cia Li dii Po piel zna la zły się rów -
nież w li mi to wa nej edy cji ka len da rza
„Ener ge tycz ni 50+” na rok 2015. Ka len -
darz ten oraz in dy wi du al na se sja zdję cio -
wa z Li dią Po piel zo sta ły wy sta wio ne
na au kcję w ra mach 23. Fi na łu Wiel kiej

Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, a do chód
z au kcji prze zna czo ny zo sta nie na wy po -
sa że nie dzie cię cych od dzia łów pe dia -
trycz nych oraz on ko lo gicz nych, a tak że
na po pra wę wa run ków le cze nia osób
star szych w pla ców kach ge ria trycz nych. 

Wy sta wa jest efek tem ogól no pol skiej
ak cji Ener ge tycz ni 50+ i mia ła swo ją

pre mie rę 24 paź dzier ni ka 2014 ro ku
w Ga le rii Le ica na My siej 3 w War sza -
wie. Na stęp nie moż na by ło ją zo ba czyć
w war szaw skim Ki nie Pra ha. red

Fo to gra fie bę dzie moż na oglą dać
do 13 lu te go. Wstęp na wy sta wę
jest wol ny. 

„Naj droż szy” to lek ka ko me dia fran cu skie go mi -
strza ga tun ku Fran ci sa Ve be ra, któ rej pre mie ra od -
bę dzie się 13 lu te go w Te atrze Za głę bia. Fran cis Ve -
ber, re ży ser, sce na rzy sta i dra ma turg, jest zna ny
w Pol sce z ta kich sztuk jak „Ko la cja dla głup ca”
czy „Plot ka”. Ich bo ha te rem jest Fran co is Pi -
gnon – ży cio wy pe cho wiec i nie udacz nik, de spe rac -
ko pró bu ją cy zwró cić na sie bie uwa gę. W „Naj droż -
szym” Pi gnon po now nie sta je w cen trum opo wie -
ści – tym ra zem tra ci pra cę i ro dzi nę, nie ma gro sza
przy du szy ani per spek tyw na przy szłość... Wy da -
wa ło by się, że to sy tu acja bez wyj ścia, a jed nak nie!
Pi gnon bie rze spra wy w swo je rę ce i po sta na wia
zna leźć roz wią za nie, któ re go skut ki za sko czą na wet
je go sa me go. Ja ki jest je go po mysł? Na ra zie zdra -
dzi my je dy nie ty le, że bar dzo prze wrot ny... Spek -
takl roz pocz nie się o godz. 19.00. red

Premiera w Teatrze Zagłębia 
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
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Zdjęcia wykonała znana fotografka, Lidia Popiel. 

arc Digital Open Group
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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.


