Ponad 173 mln zł w ciągu
najbliższych trzech lat wyda Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Sosnowcu
na inwestycje. Tylko w tym roku
prace wodno-kanalizacyjne będą
kosztować około
106 mln zł.
str. 4

Kulomiot Szymon Mazur
triumfował podczas Halowych
Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów
Młodszych w Toruniu. Zdobył złoty
medal, a kolejne dorzucili także
zawodnicy MKS-MOS Płomień
Sosnowiec.

Czeka nas rewolucja
w budżecie obywatelskim!
Miasto zostanie podzielone na 16
dzielnic, a mieszkańcy będą mogli
wydać na inwestycje 6 mln zł.
Poznaj nowe zasady budżetu
obywatelskiego.
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Albańczycy przestrzegają jasnych
i niezmiennych zasad, iż „Bóg w dom, gość
w dom”, a za doznaną krzywdę nie ma
przebaczenia. Jest za to twardy niczym Kodeks
Hammurabiego, system Kanun, nakazujący
bezwzględną zemstę za przelaną krew. Oprócz
twardych zasad, Albańczycy mają otwarte serca
i… domy dla gości, których na powitanie częstują
mocną, parzoną kawą lub śliwowicą. Do tego kraju
przyciągają także niemal dziewicze Alpy Albańskie
i setki jaskiń, które odkrywają grotołazi
sosnowieckiego klubu „Aven”.
www.kuriermiejski.com.pl
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Centrum Aktywności Rodzinnej w Klimontowie

W obiekcie powstaną m.in. dwie sale fitness, siłownia, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz szatnie.
Krzysztof Polaczkiewicz

Za kwotę 4,8 mln zł będzińska firma
Banimex zł przebuduje byłą cechownię kopalni Klimontów-Porąbka,
w której obecnie mieści się pływalnia. – Zostanie ona przekształcona w Centrum Aktywności Rodzinnej. Obiekt będzie pełnił rolę nie tylko ośrodka rekreacyjnego, ale
i kulturalnego – podkreśla Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Dziś w budynku mieści się kryta
pływalnia, która w 2012 roku przeszła
gruntowny remont. Teraz prace modernizacyjne obejmą przede wszystreklama

kim pomieszczenia nad pływalnią,
gdzie docelowo powstaną: dwie sale
fitness, siłownia, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, zaplecze szatniowe
oraz pomieszczenia do zajęć w zakresie animacji kulturalnej. – Podczas
modernizacji obiektu zostaną wybudowane dwie klatki schodowe i winda
przystosowana do korzystania przez
osoby niepełnosprawne. Prace przewidują również kompleksową wymianę
instalacji w całym obiekcie. Całkowicie odnowiona zostanie elewacja budynku, który będzie klimatyzowany – mówi Rafał Łydek, dyrektor MOSiR-u.

3 miliony zł na inwestycję pochodzi z unijnego programu Jessica, pozostałą kwotę wyłoży gmina Sosnowiec. Remont w Klimontowie może
potrwać do końca 2015 roku.
W związku z modernizacją od 23
lutego pływalnia jest wyłączona z użytkowania. – Przepraszamy
za utrudnienia, ale jest to konieczność, gdyż chcemy, aby prace trwały
możliwie jak najkrócej. Jednocześnie
zapraszamy na inne miejskie pływalnie, zarówno na ulicę Żeromskiego,
jak i do sosnowieckich szkół, w których także są ogólnodostępne baseny – dodaje prezydent Chęciński.
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Pływalnia „Żeromskiego”
ul. Żeromskiego 5
(32) 294-50-10
www.mosir.sosnowiec.pl

Pływalnia Szkolna
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
ul. Piłsudskiego 114
(32) 299-89-42, 299-93-78

Pływalnia Szkolna
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
ul. Hutnicza 6
(32) 266-18-83

Pływalnia Szkolna
Zespół Szkól Technicznych i Licealnych
ul. Kilińskiego 31
(032) 266-07-34, 710-48-12
www.zstil.sosnowiec.pl

Pływalnia Szkolna
ZSO nr 2
ul. Czeladzka 58
(32) 291-87-22
www.zsonr2.biposwiata.pl

Pływalnia Szkolna
Zespół Szkół Technicznych
ul. Legionów 9
(32) 293-52-52, 293-52-51
www.zst.sosnowiec.pl
reklama
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miasto
266 mln zł na remonty i budowę torowisk tramwajów w Sosnowcu

Tramwajowy bum inwestycyjny
Jesteśmy jednym z głównych beneficjentów inwestycji dotyczących infrastruktury transportowej. Skutecznie zakończyły się negocjacje w ramach projektu
modernizacyjnego Tramwajów Śląskich. Z sumy 755 mln złotych ponad 266 mln zostanie zainwestowanych w remont i rozbudowę sieci tramwajowej
w Sosnowcu. Do tych sum dochodzą 27 milionów, które trafią do Dąbrowy Górniczej i 16 mln w Będzinie. Ponadto 140 mln zostanie przeznaczonych na zakup
nowych tramwajów w całym województwie – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Sosnowiec będzie największym beneficjentem
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Aż 190 mln zł będzie kosztować
budowa 10,5 km toru od pętli
w Zagórzu do ronda Żołnierzy
Wyklętych, czyli połączenia z linią nr 27. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach.
obejmie
budoPierwszy
wę 6,7 km torowiska od pętli
w Zagórzu, równolegle do ul.
Lenartowicza, wzdłuż al. Paderewskiego i Rydza Śmigłego
do ronda Jana Pawła II. W drugim etapie powstanie 3,8 km
od ronda Jana Pawła II do połączenia z linią nr 27. Powstaną
także dwa centra przesiadkowe
(Dańdówka i Zagórze), dwie
podstacje, zostanie zakupionych 10 nowych tramwajów
i dwa wozy pogotowia technicznego. Kolejnych 28 mln zł ma
kosztować modernizacja i dobudowa drugiego toru na linii nr 26
w ciągu ul. Wojska Polskiego
od ul. Andersa do ul. Orląt
Lwowskich. Tylko milion mniej

pochłonie modernizacja torowiska i budowa bus pasa w ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z Sobieskiego do drogi ekspresowej
S86. Kolejne inwestycje obejmą
modernizację torowiska w ul.
Będzińskiej od granicy z Będzinem do skrzyżowania z ul. Staropogońską (8,1 mln zł) oraz przebudowa torowiska w ciągu ul.
Mariackiej i Żeromskiego (12,9
mln zł).
Ruszyły już prace modernizacyjne torowiska na skrzyżowaniu
ulic Sobieskiego i Piłsudskiego
oraz na ulicy Małachowskiego.
Inwestycje, które realizuje firma
Skanska, ruszyły 13 lutego
i obejmują przebudowę torowiska na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Sobieskiego. Roboty
uniemożliwiają
przejazd
na wprost przez skrzyżowanie
z ulicy Piłsudskiego w stronę
centrum miasta i w ulicę Kilińskiego. – Objazd w stronę centrum zostanie wyznaczony przez
ulicę Sobieskiego, gdzie za przy-

Obecnie intensywne prace trwają na torowisku przy ul. 3 Maja.
stankiem tramwajowym możliwy będzie skręt w lewo, co
umożliwi dojazd ponownie
do remontowanego skrzyżowania i skręt w prawo w stronę centrum miasta. Aby dojechać
do ulicy Kilińskiego, będzie
można skręcić z ul. Piłsudskiego
w Aleję Mireckiego, a następnie
w ul. Jana Kiepury lub dalej
w ul. Sedlaka – informuje Ryszard Złotorowicz, kierownik bu-

dowy w spółce Skanska. Z ulicy
Sobieskiego możliwy będzie jedynie skręt w prawo w stronę
centrum. Aby dostać się do ulicy
Kilińskiego, trzeba będzie dojechać do ul. Kierocińskiej i Starą
do Alei Mireckiego. Z ul. Kilińskiego będzie można skręcić
w prawo w ul. Piłsudskiego. Kierowcy będą mogli jechać także
na wprost w ul. Sobieskiego. Ci,
którzy będą przemieszczać się
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Alkoblokada i WiFi w standardzie

Nowe autobusy zaczną kursować już w tym miesiącu.
Ponad 17 mln zł kosztował zakup 14 nowych autobusów dla PKM Sosnowiec,
które już w tym miesiącu wyjadą na drogi.
Nowoczesne i wygodne autobusy będą
kursować na liniach: 815 (Sosnowiec –
Katowice), 723 (Sosnowiec – Czeladź)
oraz 811 o przebiegu Dąbrowa Górnicza –
Katowice (przez Sosnowiec). Zakupione
autobusy będą również wykorzystywane
do częściowej obsługi siedmiu kolejnych
linii: 35, 106, 235, 221, 902N, 635, 808.
– Autobusy są wyposażone w klimatyzację dla pasażerów, WiFi, ładowarki

USB dla pasażerów, wbudowane w poręcze w miejscach ogólnodostępnych
oraz monitoring wielokamerowy – mówi Piotr Drabek, dyrektor ds. technicznych w PKM Sosnowiec. Pasażerowie
będą mieli zapewnione zapowiedzi przystanków nie tylko wewnątrz autobusu,
ale powiadomienia zostaną również uruchomione dla pasażerów czekających
na przystankach. Ponadto autobusy posiadają alkoblokady, które wiążą się
z tym, iż każde uruchomienie autobusu
oznacza konieczność dmuchania w alko-
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mat i są wyposażone w wewnętrzne i zewnętrzne wyjścia z autobusu oraz ledowe światła mijania i drogowe.
Koszt zakupu nowych autobusów,
które wyprodukowała spółka Solaris Bus
& Coach S.A., wyniósł 17,3 mln zł,
w tym dofinansowanie około 11,8 mln zł.
Projekt został współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20072013. SK

z centrum w stronę Katowic, nie
napotkają żadnych utrudnień
na wysokości remontowanego
skrzyżowania.
Kierowcom
umożliwiono jazdę na wprost
oraz skręty w ul. Kilińskiego i ul.
Sobieskiego.
Od 16 lutego tramwaje linii
nr 21 i 26 kursują przez rozbudowywane skrzyżowanie jednym
torem. Tramwaj linii nr 15 zmienił kurs i będzie jeździć na skróconej trasie od przystanku „Zagórze Pętla” do przystanku „Milowice Pętla”. Odjazdy tramwaju
zaplanowano co 20 minut. Dodatkowo została uruchomiona tymczasowa linia tramwajowa
nr 45, która będzie kursować
w relacji: „Zagórze Pętla” – „Będzin Osiedle Zamkowe Pętla”.
Linia obsługiwana będzie taborem niskopodłogowym.
Dojazd do Katowic zapewni
komunikacja zastępcza „T-15”.
Tramwaj będzie jeździł od przystanku „Sosnowiec Urząd Miasta” do „Katowice Zawodzie Pę-

tla” (częstotliwość kursowania
co 20 minut) z przejazdem ulicami: Mościckiego, 3 Maja, Piłsudskiego, Sobieskiego, Sosnowiecka, Morawa, Hallera,
Obrońców Westerplatte, 1 Maja, kierunek do Sosnowca:
1 Maja, Obrońców Westerplatte, Morawa, Sosnowiecką, Sobieskiego, Piłsudskiego, 3 Maja, Mościckiego.
Ze względu na zmianę trasy
linii tramwajowej nr 15 (trasa
„Zagórze Pętla” do przystanku
„Milowice Pętla”) od 14 lutego
zawieszony został kurs tymczasowej linii tramwajowej nr 31.
Do maja 2015 roku będzie kursować z centrum Sosnowca
do Milowic. Przebudowa torowiska w Sosnowcu będzie się
odbywać przy okazji robót kanalizacyjnych na ul. Wiosny Ludów w Katowicach-Szopienicach, co uniemożliwia poruszanie się „15” do Katowic. Prace
moder nizacyjne kosztują ponad 7 mln zł.

Hol dworca zostanie uruchomiony
Ponad 1 mln 200 tys. zł przeznaczą
Polskie Linie Kolejowe na przebudowę dworca kolejowego Sosnowiec
Główny. Dzięki zmianom z holu
dworca znów będą mogli korzystać
pasażerowie. Adaptację wykona firma
Akces z Czechowic-Dziedzic.
W holu ponownie pojawią się kasy biletowe oraz zostanie zagospodarowana przestrzeń na poczekalnie dla podróżnych. Projekt przewiduje także powstanie nowej windy, która połączy hol
z tunelem prowadzącym na perony. Prace obejmować będą również częściowy
remont dachu i elewacji od strony wejścia głównego i mają się zakończyć
w pierwszej połowie tego roku.
Hol dworca został zamknięty kilka
lat temu, a dworcowe kasy biletowe
i infor mację przeniesiono wtedy
do podziemi. Pasażerowie od dawna narzekali, że to kuriozalna sytuacja, że jest dworzec, ale nie ma poczekalni. – Zdarza mi się być wcześniej na dworcu i czekać na pociąg.
W zimie, zwłaszcza kiedy jest mróz,
na pewno poczekalnia się przyda – uważa Jarek Knapik z Sosnow-

ca. – Dobrze, że w końcu sprawa została przemyślana i hol zostanie uruchomiony – dodaje.
Ze względu na problem ze szczelnością pasażu handlowego przy Placu Stulecia, Miejski Zakład Zasobów Lokalowych podjął decyzję o wykonaniu
uszczelnienia. – Jako administrator pasażu porozumieliśmy się z Tramwajami Śląskimi, które będą prowadziły
remont torowiska nad pasażem
wzdłuż ulicy 3 Maja. Przy tej okazji
kosztem 1,5 mln zł zleciliśmy prace,
dzięki którym skończy się problem
cieknącego pasażu. Prace powinny zakończyć się do końca maja – tłumaczy
Joanna Sekuła, dyrektor MZZL.
Kierowcy, jak i piesi, muszą uzbroić
się w cierpliwość i czekać, aż remonty
zostaną zakończone. – Ilość prac w naszym mieście jest ogromna. Wynika to
z tego, że na wiele remontów i modernizacji udało nam się pozyskać dofinansowanie unijne, a te środki musimy rozliczyć w ciągu najbliższych miesięcy.
Chciałbym wszystkich przeprosić za te
niedogodności – stwierdził Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca. SK

Pałac Ślubów jednak na sprzedaż
Budynek dawnego Pałacu Ślubów
przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Parkowej miał mieć nowe go go spo da rza.
Zgodnie z planami poprzednich władz
mia sta, by obiekt stał się ba zą dla
uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wstępnie planowano także przenieść do tego budynku
galerię „Ładniej”, mieszczącą się w pasa żu pod dworcem PKP. Osta tecz nie
jednak zadecydowano, że gmina ponow-

nie spróbuje sprzedać budynek. Przetarg
na wykonanie dokumentacji technicznej
byłego pałacu został niedawno unieważnio ny, przede wszyst kim ze wzglę du
na brak środków niezbędnych do realizacji tej inwestycji. Wiadomo, że kolejny przetarg, tym razem na sprzedaż budynku, zostanie ogłoszony w ciągu najbliż szych tygo dni. Po raz pierwszy
budynek został wystawiony na sprzedaż
pod koniec 2012 roku. Cena wywoław-

cza wynosiła 1,1 mln zł, ale nie wpłynęła wówczas żadna ofer ta.
Wiadomo, że obiekt wymaga generalnego remontu i sporych nakładów finansowych. Budynek dawnego Pałacu Ślubów
powstał w latach sześćdziesiątych. Jego
kubatura wynosi ponad 1600 metrów sześciennych. W latach dziewięćdziesiątych
rozpoczęła tu funkcjonowanie Galeria
Sztuki Extravagance. Od kilku lat obiekt
stoi jednak pusty. SK
marzec 2015 nr 3
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Nowa wiceprezydent powołana
arc UM w Sosnowcu

Stawki za śmieci przyjęte
Sylwia Kosman

Jedynie pakiet opłat „śmieciowych”, czyli związanych z gospodarką komunalną, wzbudził
najdłuższą dyskusję radnych
podczas ostatniej sesji. Radny
„Niezależnych”, Karol Winiarski wskazywał, że należy wziąć
pod uwagę sytuację działkowców i wykluczenie ich z ogólnego systemu pobierania
opłat. – W poprzednim systemie działkowcy płacili mniej.
Jak już wiadomo, wszystkie
odpady muszą być segregowane, a to oznacza jeszcze większe koszty. Trzeba się zastanowić, czy nie tylko cmentarzy,
ale i ogródków działkowych,
nie należałoby wyłączyć z tego
systemu i umożliwić indywidualne zawieranie umów z firmami – argumentował Karol
Winiarski. – Proponuję odpowiednie poprawki w tej sprawie zgłosić na komisji i ponownie zająć się tą sprawę – dodał. Jego stanowisko poparł
Paweł Wojtusiak, także radny
klubu „Niezależnych”. – Ten
problem zostanie ponownie
przeanalizowany na posiedzeniu
Komisji Rozwoju i Ochrony
Środowiska, kiedy zostanie złożony projekt uchwały – wyjaśnił.
– Należy pochylić się nad sytuacją działkowców, którzy
przecież nie produkują w zimie
tylu odpadów, ile na wiosnę

i w lecie. Ponadto, ponosimy
największe odpady za segregowanie odpadów, więc postuluję,
byśmy rozważyli już dzisiaj obniżenie stawki za selektywną
zbiórkę odpadów do 11 zł.
W innych miastach taka stawka
obowiązuje, a ponadto przypominam, że w ubiegłym roku
gmina odnotowała ponad trzymilionową nadwyżkę – wskazywał radny klubu SLD, Tomasz
Niedziela.
Głos w tej sprawie zabrał
także Krzysztof Haładus, zastępca prezydenta Sosnowca. – Należy rozważyć dwa rozwiązania. Pierwsze to wyłączenie działkowców z systemu,
a drugie to określenie stałej
stawki. Nie poszerzałbym liczby wyjątków, które znalazłyby
się poza systemem, ale należy
zastanowić się nad tym rozwiązaniem – zaproponował wiceprezydent.
Niewykluczone że sama
stawka za zbieranie odpadów
także jeszcze ulegnie zmianie
i zostanie obniżona. Ostatecznie
radni przegłosowali cały pakiet
uchwał „śmieciowych”, przewidując dalszą dyskusję na komisjach i wprowadzenie ewentualnych poprawek w kolejnych
uchwałach.
Ponadto radni podjęli kilkanaście uchwał oraz wysłuchali
rocznego sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji, oceny stanu zabezpiecze-

nia przeciwpowodziowego oraz
sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Najwyższa skala przestępczości i tym samym najwięcej
pracy mają policjanci Komisariatu I i II, a najbardziej bezpieczny obszar podlega pod Komisariat V, czyli obejmuje Kazimierz Górniczy. W ubiegłym
roku w Sosnowcu odnotowano 174 osoby podejrzane,
w tym 11 nieletnich, a 44 osoby
zostały tymczasowo aresztowane. Policjanci podjęli ponad 31

tysięcy interwencji, w tym ponad 13 tysięcy publicznych i ponad 4 tysiące domowych. –
Utrzymuje się poziom przestępczości narkotykowej w mieście.
Rynek niestety się rozwija. Pojawiają się nowe środki i dopalacze. Zmagamy się także z plagą
oszustw internetowych i tradycyjnych oszustw metodą
„na wnuczka” – wyliczał mł.
insp. Andrzej Poprawa, komendant miejski policji, wskazując
jednak, iż dynamika przestępstw
maleje, a wykrywalność stopniowo rośnie.

STAWKi OPłAT ZA WyWóZ śmieCi
W nieruchomościach zamieszkałych:
• stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny – 12 zł od osoby miesięcznie
• stawka opłaty za gospodarowanie odpadami niesegrowanymi – 18 zł
od osoby miesięcznie
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny, w nieruchomościach, w których nie
zamieszkują mieszkańcy:
13 zł za pojemnik o poj. 80 l (niesegregowane – 23 zł)
17 zł za pojemnik o poj. 120 l (niesegregowane – 30 zł)
31 zł za pojemnik o poj. 240 l (niesegregowane – 55 zł)
74 zł za pojemnik o poj. 770 l (niesegregowane – 130 zł)
90 zł za pojemnik o poj. 1100 l (niesegregowane – 157 zł)
180 zł za kontener o poj. 2,5 m sześc. (niesegregowane – 315 zł)
370 zł za kontener o poj. 5 m sześc. (niesegregowane – 647 zł)
460 zł za kontener o poj. 7 m sześc. (niesegregowane – 805 zł)
690 zł za kontener o poj. 10 m sześc. (niesegregowane – 1207 zł)
600 zł za prasokontener o poj. 5 m sześc. (niesegregowane – 1061 zł)
800 zł za prasokontener o poj. 10 m sześc. (niesegregowane – 1415 zł)
1400 zł za prasokontener o poj. 20 m sześc. (niesegregowane – 2476 zł)

Od lewej: Grzegorz Frugalski (sekretarz miasta), Zbigniew
Byszewski (pełnomocnik ds. edukacji), Krzysztof Haładus
(zastępca prezydenta), Anna Jedynak (zastępca prezydenta),
Arkadiusz Chęciński (prezydent), Mateusz Rykała (I zastępca
prezydenta), Janusz Kaczor (skarbnik miasta).
Anna Jedynak, pełniąca do tej pory
funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, została zastępcą prezydenta
Sosnowca. Pracę w sosnowieckim
Urzędzie Miejskim rozpoczęła oficjalnie 2 marca od spotkania z prezydentami i burmistrzami miast
wchodzących w skład podregionu
sosnowieckiego Subregionu Centralnego. – Od 11 lat zajmuję się
funduszami europejskimi, uczestniczyłam w pracach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozyskanie funduszy
zewnętrznych to priorytet w mojej
pracy na rzecz Sosnowca. Bliskie mi
są również zagadnienia współpracy
z organizacjami pozarządowymi – podkreśla Anna Jedynak.
Anna Jedynak jest absolwentką
Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach oraz studiów podyplo-

mowych na Uniwersytecie Warszawskim (Akademia Rozwoju Regionalnego) i poznańskiej Wyższej
Szkoły Bankowej (zarządzanie zasobami ludzkimi). Przez 11 lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie ostatnio pełniła funkcję
zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego.
– Liczymy, że praca pani prezydent sprawi, że do Sosnowca trafi większy strumień środków zewnętrznych niż miało to miejsce
w ostatnich latach. Wiele obiecujemy sobie również w związku ze
współpracą z organizacjami pozarządowymi, które dotychczas
w naszym mieście nie odgrywały
znaczącej roli. Pani Jedynak będzie
także odpowiadała za ochronę
zdrowia, politykę społeczną,
współpracę z miastami partnerskimi, a także za zamówienia publiczne – powiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. SK
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Ponad 173 mln złotych na inwestycje
zdjęcia: UM w Sosnowcu

liona złotych sieć wodociągową
i kanalizacyjną w rejonie Klimontowa. Oferta za zakup drugiej części sieci została już złożona. Trwają obecnie negocjacje. Wykup sieci uniemożliwi
sytuację, że część mieszkańców
musi płacić wyższe opłaty
za wodę – stwierdził Arkadiusz
Chęciński.

Sylwia Kosman

Aż 106 mln złotych tylko w tym
roku wyda Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W ciągu kolejnych lat
suma się niemal podwoi.
W przyszłym roku kolejne inwestycje będą kosztować 34 mln zł,
a w 2017 r. wyniosą kolejne 33,5
mln zł. – Tylko w tym roku wydamy ponad sto milionów złotych. To ogromna suma, ale inwestycje wiążą się też z pewnymi niedogodnościami, za które
chciałbym już dzisiaj mieszkańców przeprosić. Pod koniec 2019
r. kanalizacja dotrze do naszych
rubieży wschodnich, czyli
do Maczek. W tej dzielnicy widzimy bardzo duży potencjał rozwojowy. Już dzisiaj mieszkańcy
coraz chętniej osiedlają się
w Maczkach – mówi Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
W ramach planowanych inwestycji w ciągu najbliższych dwóch

RPWiK prowadzi kolejne
negocjacje ze spółką ADM
w celu odkupienia sieci
wodno-kanalizacyjnej.
W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie zmodernizowana sieć wodno-kanalizacyjna m.in. na Pogoni.
lat na Pogoni zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa
i kanalizacyjna m. in. na ulicach: Nowopogońskiej, Wodnej,
Rzecznej, Floriańskiej, Majowej, Koper nika, Żółtej, Śnieżnejm Rybnej i Szpaków. Wykonane prace pochłoną ponad 20

mln zł. Nieco mniej, bo 15 mln
złotych, będą kosztować prace
w Klimontowie na ulicach Kleeberga, Źródlanej, Środkowej,
Wschodniej i Braterstwa Broni.
Przebudowa sieci wodociągowej obejmie przebudowę wodociągu na długości 5 km

wzdłuż ulicy Wojska Polskiego
oraz 3,5 km wzdłuż ulic 1 Maja
i Sienkiewicza. Z kolei tylko
w tym roku zostanie przebudowanych 5 km sieci kanalizacyjnej. Obecnie prace trwają
przy ul. Wojska Polskiego i ulicy
Kalinowej.

Ponadto RPWiK zakończył
negocjacje prowadzone ze spółką ADM, która jest właścicielem
części sieci wodno-kanalizacyjnych w mieście. – Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w imieniu miasta
odkupiło za kwotę półtorej mi-

Do mieszkańców trafiły już
pisma o rozwiązaniu umowy
z ADM i wnioski o podpisanie
nowych umów z RPWiK. 5 i 6
marca pracownicy RPWiK będą pełnili dyżury w godz.
od 15.00 do 19.30 w Szkole
Podstawowej nr 25 przy ul. Krasickiego, podczas których będzie można uzyskać informacje
i podpisać umowy.
Sylwia Kosman

Roadshow młodych przedsiębiorców
Jak rozkręcić własny biznes i jak go skutecznie promować? Jakie pomysły są w stanie
przynieść pieniądze i na czym jeszcze można dobrze zarobić? Swoimi doświadczeniami, pomysłami oraz wiedzą, od 16 do 20 lutego, dzielili się przedsiębiorcy, którzy już
odnieśli sukces. W pięciu miastach, czyli
w Zabrzu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej,
Sosnowcu i Katowicach, w ramach Silesia
Business Roadshow, odbyły się spotkania
i warsztaty, skierowane do młodych przedsiębiorców. – Gościmy przedsiębiorców, którzy
chcą rozpocząć działalność gospodarczą, ale
i tych, którzy już biznesem się parają i odnoszą sukcesy. W Sosnowcu zorganizowaliśmy
spotkanie z Maciejem Patrzałkiem, general
manager w General Solveere, spółki, uloko-

wanej w Parku, która zajmuje się technologią 3 D. Z kolei warsztat poprowadzi Kuba
Nagórski, współwłaściciel agencji kreatywnej „Kręci się!” na temat kampanii w sieciach – wyjaśnia Monika Zając, dyrektorka
Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Do SPNT przyjechało około 50 młodych
przedsiębiorców, którzy podczas przerwy kawowej chętnie wymieniali się pomysłami,
doświadczeniami i… wizytówkami.
– Realizujemy II edycję programu „Młody
przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście”.
Każdego dnia przygotowujemy dwa spotkania: jedno z inspirującą postacią, która reprezentuje świat biznesu oraz drugie, podczas
którego przeprowadzamy praktyczny warsztat

przez jednego z ekspertów programu. Młodzi
przedsiębiorcy poszukują wiedzy, a także mają okazję zbudować sieć kontaktów i rozwijać
się biznesowo – wyjaśnia Przemysław Grzywa, wiceprzewodniczący Forum Młodych
Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie
Przedsiębiorców w Katowicach, która realizuje projekt. – Zgłosiły się do nas osoby, które
chcą założyć firmę, jak i przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą,
głównie usługową. W tym gronie znalazł się
między innymi producent dronów – dodaje.
Program „Młody przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście” jest skierowany do młodych przedsiębiorców, którzy nie ukończyli
jeszcze 35 roku życia i prowadzą firmę nie
dłużej niż trzy lata. SK

Zamiast kilku firm, kompleksowo miasto ma sprzątać tylko jedna firma

W mieście będzie czysto?
– Zamierzamy odejść od obecnego modelu, kiedy kilka firm
sprzątało różne części Sosnowca. To powodowało, że niektórzy
nie przyznawali się do „swoich”
miejsc, celowo je pomijali i te
pozostawały brudne – zapowiedział prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
I przetarg na utrzymanie porządku i sprzątanie miasta został
już ogłoszony. Jego zakres jest
ogromny. Fir ma, który wygra
w otwartej procedurze przetargowej, będzie zajmowała się m. in.
zamiataniem i odśnieżaniem
jezdni, chodników, przystanków
i przejść podziemnych oraz
opróżnianiem, malowaniem, zakupem i montażem koszy
na śmieci oraz ławek, przycinaniem żywopłotów i trawników
w pasach przyulicznej zieleni,
koszeniem trawy, przycinaniem
krzewów, wywozem śniegu oraz
utrzymaniem toalet dla psów.
W zakresie obowiązków znajdują się także mycie wiat przystan4

kowych, usuwanie z nich graffiti, grabienie i wywożenie liści
oraz wszelkich innych nieczystości z terenu miasta. Zwycięska
firma może liczyć na wynagrodzenie w wysokości ponad 24
mln 128 tys. zł netto za trzy lata,
czyli prawie 30 mln brutto.
Miasto zostało podzielone
na cztery obszary i cztery standardy czystości. Standard
A obejmuje ścisłe centrum i 11
hektarów, a standard B jest dwa
razy większy. Z kolei standard C
wynosi ponad 173 hektary,
a standard D ponad 157 hektarów.
Największe obostrzenia dotyczące utrzymania czystości przewidziano w standardzie A. I tak
m. in. utrzymanie w czystości
przejścia podziemnego i pasażu
handlowego pod ul. 3 Maja obejmuje m. in. sześciokrotne na dobę mycie posadzek w zimie
i w czasie opadów, a trzykrotne
w okresie letnim, raz na dwa tygodnie – mycie szyb i po-

wierzchni ścian, zamiatanie
schodów – dwa razy na dobę,
a ich mycie – raz na dobę. Winda ma być sprzątana trzy razy
na dobę, a kosze mają być myte
i opróżniane raz na dobę.
Przetarg wygra firma, która
przedstawi najkorzystniejszą
ekonomicznie ofertę ze względu
na cenę i czas reakcji na podjęcie prac związanych z zimowym
utrzymaniem miasta oraz spełni
szereg innych kryteriów, jak odpowiednia wiedza i doświadczenie oraz wykonywanie podobnych usług o określonych wartości. Oferty można składać do 10
marca.
Prezydent zamierza także
uruchomić infolinię, dzięki której mieszkańcy będą mogli zgłaszać istnienie m. in. dzikich wysypisk. Podczas przedostatniej
sesji prezydent zadeklarował, że
z terenów należących do miasta,
dzikie wysypiska będą usuwane
w ciągu 24 godziny od zgłoszenia. SK

Kuba Nagórski prowadził warsztat na temat kampanii
promocyjnych w internecie.

Polsko-węgierskie powitanie wiosny
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w Miejskim Biegu Ulicznym, który odbędzie
się 20 marca 2015 r. na Stawikach.
W tym roku mija 10. rocznica podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Sosnowcem i węgierskim Komarom. Z tej okazji 20 marca odbędzie się Bieg o Puchar Prezydenta Miasta
Sosnowca i Burmistrza Komarom.
– Zachęcam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w imprezie. Impreza ma charakter rodzinny, mam nadzieję, że wszyscy będziemy się
dobrze bawić – podkreśla prezydent Sosnowca.
Na Miejski Bieg Uliczny „Wbiegnij w wiosnę
po węgiersku” złoży się „Bieg główny” (Bieg
o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca i Burmistrza Komarom) na dystansie 2 km dla wszystkich
bez ograniczeń wiekowych oraz „Bieg konkursowy dzieci”, który odbędzie się w następujących
kategoriach:
• dziewczęta, chłopcy 3-5 lat, na dystansie 100 m
• dziewczęta, chłopcy 6-8 lat, na dystansie 200 m
W biegu wziąć udział może każdy cieszący się
dobrym stanem zdrowia. Od uczestników biegu
poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Każdy startujący zobowiązany jest
do wypełnienia karty uczestnictwa z dokumentem
tożsamości.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową:
wsparcie@um.sosnowiec.pl do dnia 19.03.2015

do godziny 23.59 oraz w dniu zawodów w godzinach 15.00 – 16.30 w biurze zawodów na tere nie kompleksu Stawki, przy si łowni
pod chmurką.
Dla każdego z uczestników „Biegu konkursowego dzieci”, który dobiegnie do mety, przewidziano upominki. Natomiast dla zawodników
z miejsc I-III „Biegu Głównego” przewidziano nagrody rzeczowe.

WśRóD ATRAKCji:
• pierwszy wiosenny trening dla
biegaczy – porady dla biegaczy
• degustacja potraw kuchni polskiej
i węgierskiej
• atrakcje dla dzieci (malowanie buzi, darmowa,
wata cukrowa, pokaz baniek mydlanych)
• animacja „Poszukiwacze zagubionych
Kurtoszy”
• stanowisko policji (odciski palców dla
najmłodszych, zabawa ze Sznupkiem)
• pokaz udzielenia pierwszej pomocy
(ii LO im. e. Plater w Sosnowcu)

Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
W trakcie imprezy przewidziano ciepły posiłek.
Za udział w biegu nie pobiera się opłat. KP
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ZUS RADZI

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Emerytury wcześniejsze dla górników

Odstąpienie od umowy

Warunki nabywania prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach i szczegółowe wykazy tych prac ujęto
w art. 32 wspomnianej ustawy i rozporządzeniu Rady Ministrów
z 7.02.1983 r.

Joanna Biniecka, rzecznik prasowy ZUS

Zasady nabywania uprawnień do emerytury wcześniejszej osób urodzonych po 31.12.1948 r., które udokumentowały okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, znajdują się
w art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Oprócz warunków
ogólnych są warunki dodatkowe – określają wiek uprawniający
do emerytury zależnie od charakteru i udowodnionych lat pracy
w szczególnych warunkach.
Warunki ogólne to:
• Udokumentowanie na 1.01.1999 r. okresu składkowego i nieskładkowego: minimum 20 lat – kobiety i 25 lat – mężczyźni
(w tym okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze określony w dotychczasowych przepisach).
Przy czym:
• okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 udokumentowanych okresów składkowych,
• uwzględnia się jak okresy składkowe:
• okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które płacono
składkę,
• przypadające przed 1.07.1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 lat,
• przypadające przed 1.01.1983 r. okresy pracy w gospodarstwie
rolnym rodziców po ukończeniu 16 lat.
• nieprzynależność do OFE lub złożenie wniosku o przekazanie
środków z OFE poprzez ZUS do budżetu państwa.

Osoby, które były zatrudnione na stanowiskach ujętych w wykazie
A (załącznik do tego rozporządzenia), nabędą prawo do emerytury, gdy oprócz warunków ogólnych:
• udokumentują minimum 15 lat takiej pracy,
• osiągną wiek emerytalny: minimum 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni.
Osoby, które wykonywały prace: na przeróbce mechanicznej węgla, górnicze, przy wydobywaniu i udostępnianiu węgla brunatnego ujęte w wykazie B, uzyskają prawo do emerytury, gdy łącznie
z warunkami ogólnymi:
• udokumentują minimum 20 lat zatrudnienia przy wymienionych
pracach,
• osiągną wiek minimum 50 lat kobiety i 55 lat mężczyźni.
Szczegółowe warunki w art. 39 dotyczą pracowników, którzy nie
spełniają warunków do emerytury górniczej na podstawie art. 50a,
a na 1.01.1999 r. mają udowodniony okres minimum 5 lat pracy
górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy
pod ziemią lub pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego i w kopalniach otworowych siarki. W przypadku tej grupy
wiek emerytalny 65 lat mężczyzn i 60 lat kobiet obniża się o 6 miesięcy za każdy udowodniony pełny rok wymienionej pracy górniczej, ale nie więcej niż o 15 lat. Okres pracy górniczej, stanowiący
podstawę obniżenia wieku emerytalnego, ustala się na dzień przejścia na emeryturę. A więc okresy pracy górniczej – wykonywanej
pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy – przebyte
po 31.12.1998 r. dla wymienionej grupy, także mają wpływ na obniżenie powszechnego wieku emerytalnego.
Ponadto osoby urodzone po 31.12.1948 r., a przed 1.01.1969 r., mogą
przejść na emeryturę na zasadach określonych w art. 46 w związku
z art. 32 ustawy emerytalnej, jeżeli do 31 grudnia 2008 r.:
• udokumentowały okres składkowy i nieskładkowy – 20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni,
• spełniły warunki wiekowe,
• udokumentowały wymagany okres pracy w szczególnych warunkach,
• nie należą do OFE lub złożyły wniosek o przekazanie środków
z OFE poprzez ZUS do budżetu państwa.

Adrianna Peć, rzecznik praw konsumenta

„W dniu 10 lutego 2015 r. zawarłam w moim mieszkaniu umowę o abonament telewizji cyfrowej
i umowę o instalację – montaż zestawu do odbioru
telewizji. Umowy była spisane przez firmę, która
miała instalować sprzęt. W tym samym dniu zamontowano antenę i podłączono dekoder. Po namyśle doszliśmy do wniosku, że nie chcemy tej
umowy. Wiem, że mogę z niej zrezygnować, ale
w umowie zostało zapisane, że prawo takie mi nie
przysługuje w przypadku wykonania usługi montażu. Czy to prawda? Już raz skorzystałam z takiego
prawa i było wszystko w porządku”.
Od 25 grudnia 2014 r. obowiązuje nowe prawo – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, która wprowadziła zmiany do zawieranych
po tej dacie umów na odległość i poza lokalem
przedsiębiorstwa. Wydłużeniu uległ termin na odstąpienie od umowy i wynosi aktualnie 14 dni. Jednakże przepisy zawierają również katalog wyłączeń – przypadków, w których to prawo do namysłu i odstąpienia nie przysługuje.
Niestety, obecnie prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy zawarto umowę o świadczenie usług i została ona wykonana za wyraźną zgodą
konsumenta, a przedsiębiorca przed wykonaniem
poinformował o utracie prawa do odstąpienia.

A zatem w opisanym przypadku istotne jest, czy
przedsiębiorca wywiązał się z obowiązku i poinformował o braku prawa do odstąpienia i czy wyraziła
Pani wyraźną zgodę na wykonanie montażu. Jeśli
była informacja o braku odstąpienia oraz wyraźna zgoda na montaż, a usługę wykonano, wówczas
prawo odstąpienia od umowy o instalację nie przysługuje.
Jeśli jednak firma nie podała informacji o braku prawa do odstąpienia albo nie było Pani wyraźniej zgody, wówczas prawo do odstąpienia przysługuje i należy przed upływem 14 dni wysłać oświadczenie
o odstąpieniu, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Inaczej wygląda natomiast prawo do odstąpienia
od umowy o abonament – o usługi telewizji cyfrowej. Zasadą jest, że konsument może od takiej
umowy odstąpić w terminie 14 dni. Gdy natomiast
konsument złoży wyraźne żądanie rozpoczęcia
świadczenia usług – uruchomienia sygnału telewizyjnego przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie, wówczas może odstąpić od umowy, ale musi pokryć koszty za otrzymane usługi do momentu
złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Kwotę oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
świadczenia w odniesieniu do ceny określonej
w umowie. Jeśli cena albo wynagrodzenie są nadmierne, wówczas podstawą do wyliczeń jest war tość rynkowa świadczenia. Obowiązek zapłaty
kosztów nie zachodzi, gdy przedsiębiorca nie powiadomił o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania lub gdy konsument nie wyraził na trwałym nośniku wyraźniej zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu
na podstąpienie od umowy.
WAŻNe! Zawierając umowę, należy zwrócić uwagę
na zapisy dotyczące wyrażania zgody tak, aby zbyt
pochopnie nie zgodzić się na wykonanie umowy lub
rozpoczęcie świadczenia usług, gdyż może to nas
kosztować utratę prawa do odstąpienia lub wiązać
się z koniecznością pokrycia kosztów za spełnione
usługi.

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a, ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokali
użytkowych i garaży.
Wykaz lokali znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu MZZL oraz na stronie internetowej: www.mzzl.pl, a lokale można
oglądać w dniach 06.03.2015 r. od godz. 10.00 do godz. 11.00 oraz 09.03.2015 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Druki ofert należy pobrać w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 13 lub ze strony internetowej www.mzzl.pl i wypełnione
złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zakładu pok. nr 6 do dnia 11.03.2015 r. do godz. 15.00 wraz z załącznikami
takimi jak: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, nr NIP i Regon. Wadium w wysokości jednomiesięcznego
czynszu ustalonego w/g stawki wywoławczej (bez podatku VAT) należy wpłacić na konto ING Bank Śląski S.A. Oddział
Detaliczny nr 08 1050 1360 1000 0023 0095 3714, a potwierdzenie wpłaty przedstawić w kasie Zakładu w dniu przetargu
do godz. 9.30.
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie wysokość stawki za m² powierzchni użytkowej lokalu. Otwarcie ofert
w obecności Oferentów nastąpi w dniu 12.03.2015 r. o godz. 10.30 w świetlicy MZZL. Z regulaminem przetargu można
zapoznać się w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 13 oraz na stronie internetowej www.mzzl.pl, telefon: 32 290-18-34
lub 32 290-18-69.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
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Opowieść o życiu miasta
Sylwia Kosman

Anna Urgacz-Szczęsna i Tomasz Kostro, autorzy książki „Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918 – 1939”, 19 lutego gościli w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Frekwencja dopisała. Mieszkańcy tłumnie przybyli do czytelni biblioteki, by posłuchać o historii Sosnowca w okresie
międzywojennym. Pani Anna jest socjologiem, publicystką internetową, animatorką kultury i pomysłodawczynią Klubu Zagłębiowskiego. Z kolei Tomasz
Kostro, jest absolwentem polonistyki, redaktorem magazynu „SOSNArt”, promującego młodych twórców i autorem książki „Na początku był cynk...”.
Z bARWNej HiSTORii O ŻyCiu miASTA W OKReSie mięDZy DWOmA
WOjNAmi, mOŻNA PRZeCZyTAć m.iN. O SeKReTACH óWCZeSNej
WłADZy, fAłSZyWyCH KWeSTACH NA RZeCZ AfRyKAńSKiCH
KOLONii i PROCeSACH SąDOWyCH LOKALNyCH PRZeDSiębiORCóW.
TAjemNiCe WłADZy
„Wiceprezydent Kazimierz jarża
uwikłany w miłosne tarapaty popełnił
samobójstwo. Otóż aktualna żona
niefortunnego wiceprezydenta przyjęła
posadę u adwokata Pawełka, czemu
jarża był zdecydowanie przeciwny,
dodatkowo podejrzewając żonę
o romans (mecenas Pawełek był
Przewodniczącym Rady miejskiej;
opuściwszy PPS, pozostawał, w ostrym
politycznym konflikcie
z wiceprezydentem). fatalnego dnia 16
października 1930 r. na ulicy
Sienkiewicza 5, obok drukarni
Kozińskiego i Ojdanowskiego, jarża
postrzelił swoją żonę Aleksandrę,
śmiertelnie ranił siebie i jedynie
przypadek sprawił, że mecenas Pawełek
wyszedł z awantury bez szwanku, bo
prostu nie było go w mieście”.
SPRyTNi ZłODZieje
„W karnawale 1928 r. odbył się
w „Palais de Dance” wielki bal
charytatywny. Dwaj wytwornie ubrani
panowie wnieśli na salę kryształowy
wazon i ogłosili kwestę… na polskie
kolonie w Afryce. Przedstawili się jako
pracownicy redakcji pisma „Polonia”
z Katowic, należącego do Wojciecha
Korfantego, propagatora idei kolonialnej.
Wówczas temat był modny. Działała
organizacja Liga morska i Kolonialna.

PROCeS O NieuCZCiWą KONKuReNCję
„Z fabryką Pończoch „Stara
Sosnowiczanka” łączy się ciekawa
historia procesu o nieuczciwą
konkurencję i fałszerstwo wyrobów.
Właściciel zakładu wniósł do sądu
sprawę przeciwko małżeństwu Dwojry
i Noego Abramczyków, którzy również
produkowali pończochy znakowane
podobnymi
nazwami – „Sosnowiczanka” i „Nowa
Sosnowiczanka”, choć ich zakład
nazywał się „Syrena Sosnowiecka”.
Wprowadzali oni swoje wyroby do hurtu
ze znacznie niższą ceną i oczywiście
gorszej jakości. Proces toczył się przez
kilka lat. Ostatecznie sąd zakazał
Abramczykom używania wymienionych
nazw, nakazując korzystanie tylko
z marki „Syrena”. jednak wtedy
małżeństwu było to już na rękę,
ponieważ podczas procesu firma miała
darmową reklamę i stała się znana”.

Niewykluczone, że Anna Urgacz-Szczęsna i Tomasz Kostro będą kontynuować współpracę z wydawnictwem i napiszą kolejną książkę o Sosnowcu, o jego
dalszych losach lub o samych początkach

miasta. Do wydanego albumu zostały także dołączone reprint planu Sosnowca
z II połowy lat 30. ubiegłego wieku oraz
płyta „Chłopak z Sosnowca” z największymi przebojami Jana Kiepury. SK

Bohaterowie spotkania zabrali mieszkańców w podróż sentymentalną do dawnego Sosnowca.
– Książka powstawała od kwietnia
do lipca ubiegłego roku. Później jeszcze
wprowadzaliśmy poprawki. Nie jesteśmy obydwoje historykami i nie napisaliśmy książki naukowej. Jest to książka
popularno-naukowa. Pisaliśmy ją na bazie dostępnych materiałów, prasy międzywojennej, książek historycznych.
Sięgaliśmy po materiały, dostępne w bibliotece i muzeum. Część materiałów
posiadamy w domowej bibliotece – mówiła podczas spotkania Anna Urgacz-Szczęsna.
W książce został ukazany Sosnowiec, jaki istniał w okresie pomiędzy
wojnami. Można znaleźć ciekawe informacje na temat odzyskania niepodległości, poszczególnych dzielnic, rozwijają-

cych się gałęzi przemysłu, a także na temat… przestępczości, protestów i strajków czy gwiazd o międzynarodowej
sławie, które urodziły się w Sosnowcu.
W albumie znalazły się piękne archiwalne zdjęcia, mapy, wycinki z gazet.
– Nie należy zapominać, że Sosnowiec co kilkadziesiąt lat się powiększał.
W dwudziestoleciu był obszarem
znacznie mniejszym niż obecnie. To było stutysięczne miasto, które nie było
skanalizowane. Proszę sobie wyobrazić
do tego kilkanaście tysięcy koni, kilka
tysięcy zwierzyny hodowlanej, więc
przepraszam, ale musiało choler nie
śmierdzieć. Dopiero pod koniec lat 20.
zaczęto intensywnie kanalizować Sosnowiec i udało się skanalizować więk-

szą część miasta. Po przeprowadzeniu
spisu powszechnego okazało się, że
właściwie sto tysięcy sosnowiczan
w dziewięćdziesięciu procentach mieszkało w jednoizbowych mieszkaniach.
Dwuizbowych i trzyizbowych mieszkań
było więc stosunkowo niewiele. Większość mieszkańców musiała gnieździć
się w jednej izbie, bo na nic lepszego
i większego nie było ich stać – opowiadał Tomasz Kostro.
Mieszkańcy razem z bohaterami spotkania udali się w podróż sentymentalną
i wspominali historię miasta, pierwszy
szpital, który powstał w mieście, kolej,
topografię ulic, skandale obyczajowe,
życie kulturalne i codzienne ówczesnych
mieszkańców.

Na porannego śledzika do „Palais de
Dance” lubili wpadać panowie
redaktorzy z sosnowieckiego oddziału
„Polonii”. Wysłuchali relacji o sukcesie
kwesty i… nabrali podejrzeń.
Oczywiście, nikt o niczym w redakcji nie
wiedział, a dwaj panowie już zniknęli
z hotelu, w którym się zatrzymali,
zostawiając tylko fraki z poleceniem
oddania ich do teatralnej garderoby”.

Debata oksfordzka o autonomii Zagłębia

Ostra walka na argumenty pomiędzy uczniami„Staszica” i „Korczaka”
Autonomia Zagłębia jako rozwiązanie problemów
gospodarczych regionu. Pod takim hasłem odbyła się
debata oksfordzka w Wyższej Szkole „Humanitas”.
O poparcie publiczności i ekspertów walczyły dwie
drużyny, reprezentujące IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica i VI Liceum Ogólnokształcące im.
J. Korczaka w Sosnowcu. Uczniowie nie mieli łatwego zadania, bo musieli jeszcze przed debatą przygotować się zarówno do popierania tezy debaty, jak i jej
obalenia. Kilka minut przed rozpoczęciem, w wyniku losowania, okazało się, kto będzie popierał tezę
dyskusji, a kto będzie przedstawiał kontrargumenty.
Uczniowie VI LO, czyli Justyna Gil, Patryk Malinowski, Piotr Sadowski i Wiktor Radziejewski popierali tezę o autonomii Zagłębia jako skutecznym
pomyśle na rozwój regionu, a Beatrycze Niebieszczańska, Alicja Łazarska, Magdalena Bielecka
i Adam Filus, udowadniali, że to całkowicie bezsensowny pomysł.
– Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do debaty, zarówno do obrony jednego, jak i drugiego stanowiska – przekonywała jeszcze przed rozpoczęciem
Beatrycze Niebieszczańska. – Temat jest nieco kontrowersyjny i nas zaskoczył, ale przecież takie tematy są najlepsze na debatę – dodała.
Debatę rozpoczęła strona propozycji, czyli
uczniowie „Korczaka”.
marzec 2015 nr 3

– Zagłębie leży w zachodniej Małopolsce i tylko
graniczy ze Śląskiem. Autonomia dla Zagłębia pozwoliłaby skupić się na naszych problemach, a nie
tych nękających całe województwo. Moglibyśmy ruszyć z gospodarką. Przemysł w Zagłębiu i na Śląsku
jest instrumentem w rękach władzy w Warszawie,
która wykorzystuje go do rozgrywek politycznych.
Wiemy, jakie problemy miała kopalnia „Kazimierz-Juliusz”. Nie chcemy na to dłużej pozwalać i sami
powinniśmy zarządzać pieniędzmi Zagłębia. Pieniądze te są trwonione w Warszawie, potem w województwie, a dopiero na samym końcu trafiają
do gmin. Autonomia to szansa na wytworzenie własnej kultury, która dzisiaj na siłę jest zrównywana ze
śląską – przekonywał Patryk Malinowski.
Beatrycze Niebieszczańska, zbijała argumenty
po kolei: – Czym tak naprawdę jest Zagłębie oraz
czym w jego przypadku jest autonomia? Odpowiedzi na te pytania nie są i jeszcze nigdy nie będą jednoznaczne. Zagłębie Dąbrowskie jako region uformowało się dopiero w XIX wieku i dopiero od tego
momentu możemy mówić o nim jako o osobnym regionie. Od strony południowej i zachodniej granice
Zagłębia to dawne granice z czasów rozbiorowych,
granice północne i wschodnie nie zostały nigdy
szczegółowo określone. Występuje duża rozbieżność
terytorialna, a co za tym idzie, również tożsamościo-

wa. To jedna z głównych przyczyn, dla których autonomia u nas byłaby mocno nietrwała. W ramach europejskiego podziału w Zagłębiu znalazło się
na przykład Jaworzno. Czy ktoś z państwa próbował
kiedyś powiedzieć mieszkańcowi Jaworzna, że jest
Zagłębiakiem? Reakcje nie są zbyt pozytywne. Podobnie jest z Zawierciem – stwierdziła.
Drużyna propozycji twierdziła, że autonomia
umożliwiłaby rozwój lokalnej gospodarki, tożsamości zagłębiowskiej, turystyki oraz większą możliwość
pozyskiwania pieniędzy dla regionu, szybsze podejmowanie decyzji i skuteczniejsze wydawanie środków na faktyczne potrzeby. W odpowiedzi zespół IV LO wskazywał na m.in. twarde dane statystyczne, mówiące o wysokiej migracji ludności
Zagłębia, rosnącym bezrobociu, słabej kondycji finansowej regionu oraz przywoływał argumenty historyczne.
O werdykcie zadecydowali eksperci, czyli wiceprezydent Sosnowca, Mateusz Rykała, rektor WSH,
prof. Michał Kaczmarczyk oraz prezes Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Dariusz Jurek. – Obie drużyny stanęły na wysokości zadania.
Poziom debaty był bardzo wysoki, zarówno merytorycznie, jak i pod kątem erystycznym. Po jednej
i drugiej stronie mieliśmy do czynienia z całościowymi i spójnymi wystąpieniami. Ogromny plus da-

ję także za kulturę wystąpień. Drużyna propozycji
miała dużo trudniejsze zadanie, jednak nieco zabrakło mi po państwa stronie konkretów, dlatego zagłosuję na drużynę „Staszica”, gdyż po państwa stronie
było więcej dowodów, konkretów, powołanie na badania, raporty – ocenił Michał Kaczmarczyk.
Odmienne stanowisko zajął Dariusz Jurek,
stwierdzając wprost: – Zawsze staję po stronie Zagłębia. W dyskusji o autonomii mieszają się pojęcia
ekonomiczne z politycznymi. Nikt na pewno nie będzie mówił o autonomii politycznej, ale coś musi się
wydarzyć, jeżeli chodzi o np. rozdysponowanie środków finansowych. Badania przytoczone przez
uczniów „Staszica”, to przecież efekty sytuacji, która funkcjonuje. Ja głosuję za „Korczakiem” – stwierdził Jurek.
Ostatecznie, w wyniku głosowania ekspertów,
zwyciężyli uczniowie IV LO, ale z kolei „korczakowcy” zyskali poparcie publiczności. Szalę zwycięstwa
na rzecz uczniów „Staszica” przeważył głos Mateusza Rykały, zastępcy prezydenta miasta, który początkowo uznał, że jest remis, a uczniowie „Staszica”
choć byli lepsi merytorycznie, to jednak uczniowie
„Korczaka” okazali się lepsi pod kątem warsztatowym. – Swój punkt przyznaję uczniom „Staszica” – podsumował Mateusz Rykała, decydując
o zwycięstwie drużyny IV LO. SK
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Krew za krew, życie za życie
Albańczycy przestrzegają jasnych i niezmiennych zasad, iż „Bóg w dom, gość w dom”, a za doznaną krzywdę nie ma przebaczenia. Jest za to twardy niczym prawo
Hammurabiego, system Kanun, nakazujący krwawą wendetę.
Sylwia Kosman

swój… schron. Dlatego Albania
usiana jest schronami, które znajdują się właściwie wszędzie, bardzo wysoko w górach, jak i...
na plażach, w pobliżu kurortów – mówi Grzegorz Kuśpiel.
BEZ WYJŚCIA: ALBO ZEMSTA,
ALBO HAŃBA
Albańczycy są niezwykle gościnni. Dla obcych uczynni, cierpliwi
i uczciwi. Ale wciąż bardzo przywiązani do swojej tradycji i surowego, zwyczajowego prawa, czyli
Kanunu. To prawo przez ostatnie
kilkadziesiąt lat było zabronione
przez władze komunistyczne, ale
po upadku dyktatury, wróciło ze
zdwojoną siłą. Silne jest zwłasz-

cza w Alpach albańskich. Szacuje
się, że w północnej części kraju,
nawet około sześciu tysięcy chłopców nie chodzi do szkoły, ponieważ ukrywają się wraz ze swoimi
rodzinami przed zemstą, czyli
wendetą. A przyczyną zabójstw
wciąż pozostaje zemsta rodowa.
Kanun to prawdopodobnie najstarszy system prawny Europy.
Obejmuje i reguluje wszystkie
od
narodzin
wydarzenia,
do śmierci człowieka. Początkowo, przekazywany ustnie z pokolenia na pokolenie, został spisany
na początku ubiegłego wieku.
Przede wszystkim dotyczy głównie spraw związanych z posiadaniem ziemi i wody, ze względu
na specyfikę tego górzystego kra-

ju. Te dobra są… najbardziej deficytowe i stanowią odwieczną
przyczynę sporów, dających początek krwawym zemstom, ciągnących się często przez dziesiątki lat. Wendeta to zaledwie krótki
przepis, ale mający, jak się okazuje, niebagatelne znaczenie.
W Kanunie znajdują się także
zupełnie niezrozumiałe i abstrakcyjne dla Europejczyków przepisy, jak ten o gościu, który, przebywając w cudzym domu, może robić absolutnie wszystko, ale nie
może tylko podnieść pokrywki
z wiszącego nad ogniem kociołka
z wodą. Jest to bowiem… niewyobrażalna obraza dla gospodarza.
Kiedy dochodzi do wendety? – Jeśli zostanie przelana krew

członka rodziny. Można ją odkupić tylko krwią członka rodziny,
który zabił. I należy zrobić to
szybko, najlepiej w ciągu kilkudziesięciu godzin – mówi Grzegorz Kuśpiel. Wydarzenie, które
powoduje lawinę krwawych zdarzeń? Dwóch chłopców bawi się
bronią. Nagle niezabezpieczona broń odpala i zabija jednego
z nich. Choć do tej pory chłopcy
byli najlepszymi przyjaciółmi, to
jednak zemsta i sprawiedliwość
muszą się dopełnić. Rodzina zabitego chłopca żąda krwi, ale z tego względu, że zabójca był młody, można się zemścić np. na starszym bracie. Czy zemsty
i rozlewu krwi można uniknąć?
Jest to możliwe, jeśli obie rodzi-

zdjęcia: arc Grzegorz Kuśpiel

Albania to prawdziwy raj dla wypraw poszukiwawczych polskich
grotołazów, a także dla amatorów
mocnych wrażeń. Członkowie
Klubu Speleologicznego „Aven”
w Sosnowcu byli w Albanii już
kilkukrotnie. Wyprawę, zresztą jako pierwszy klub w Polsce, zorganizowali już w 2006 r. Od tego
czasu speleolodzy systematycznie,
niemal co roku, badają kolejne doliny i zbocza wapiennego masywu
w okolicy doliny Valbona. W trakcie tych wypraw grotołazi odkrywają dziewicze jaskinie, znaczą
nieznane wcześniej otwory jaskiń
i przemierzają kilometry podziemnych korytarzy. – Tak na dobrą

sprawę, wciąż trzeba posługiwać
się mapami, które są już dostępne
lub GPS-em. Odkryliśmy do tej
pory około stu jaskiń. Najgłębsza
ma około ponad dziewięćdziesiąt
metrów – przyznaje Grzegorz
Kuśpiel, kierujący speleoklubem
„Aven” i kustosz Działu Etnograficznego w Muzeum „Sztygarka”
w Dąbrowie Górniczej. – Dlaczego wcześniej nie było nawet map?
Przez wiele lat dawnego reżimu
obowiązywała filozofia, iż państwo ma być samowystarczalne
i kompletnie zamknięte na wszystko, co dzieje się na zewnątrz.
Enver Hodża przez lata skutecznie
izolował Albanię. Nawet małe
wioski mogły wytwarzać energię,
a każda rodzina musiała posiadać

Członkowie sosnowieckiego klubu „Aven” jako pierwsi w Polsce zorganizowali wyprawę do Albanii już 8 lat temu.

Przydrożny bar...
8

Jedna z najgłębszych jaskiń liczy prawie 100 metrów głębokości.

.. i mała, czarna, mocna, parzona kawa na powitanie gości.
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Takich malowniczych jeziorek w Albanii nie brakuje. To jezioro służyło speleologom za„myjkę”.
ny wykażą dobrą wolę, chęć pojednania i zgodę na mediację,
a także na… zapłacenie okupu
za zmarłego członka rodziny
i przelaną krew.
W Kanunie krew ma największe znaczenie. Jeżeli ktoś kogoś
zabije, koszulę zabitego wiesza
się na strychu. Tam przypomina o tym, że czas upływa, a zemsta nie została jeszcze dokonana. Kiedy plamy krwi stają się coraz bledsze i płowieją, to
na rodzinę, która nie dokonała powinności zemsty, spada odium
hańby i wtedy inni… będą im podawać kawę lewą ręką przez prawe kolano. A człowiek zhańbiony
to człowiek, któremu wymierzono karę śmierci cywilnej. Więc
choć żyje, już nie istnieje, bo jest
uważany za umarłego. Gdy
śmierć zostaje pomszczona, starszyzny obu rodzin wzywają je
do pogodzenia i do spotkania. Jeżeli jest zgoda obu stron, następuje ceremonia mieszania krwi ofiary i zabójcy.
KOBIETA JAK pOCIągOWE
ZWIErZę
Życie kobiet, mieszkających
szczególnie w górach, nie jest ani
proste, ani przyjemne. Pozycja
kobiety zbliżona jest do statusu
zwierzęcia pociągowego i służy
tym samym celom, czyli głównie
do pracy fizycznej i płodzenia
potomstwa. Nie obejmuje jej prawo krwi, a i kobieta nie ma pra-

wa do zemsty. Zdarzało się często, że jeśli pan młody podczas
nocy poślubnej odkrył, że żona nie jest dziewicą, musiał ją…
zabić. Kobieta może liczyć
na szacunek, jeśli rodzi kolejne
dzieci, zwłaszcza synów. Sama
nie może sobie wybrać męża. Jeśli rodzina nie chce się zgodzić
na ślub z danym chłopakiem, ten
ostatni może ją porwać. Jeśli to
mu się uda, obie rodziny siadają
do stołu, ucztują i uzgadniają warunki wesela.
Zdarza się także, że jeśli w rodzinie, w której nie ma męskich
potomków, kobieta może przejąć
rolę mężczyzny. Staje się wówczas
tzw. Dziewicą Kanunu. – Obcina swoje włosy, ubiera spodnie
i koszule, zaczyna nosić broń, a co
najważniejsze, ślubuje, że już nigdy nie wyjdzie za mąż, nie będzie miała dzieci i nie będzie
uprawiać seksu. Wszyscy członkowie społeczności, bez wyjątku
traktują ją jako mężczyznę, a ona
może oddawać się męskim rozrywkom, przebywać z mężczyznami i ma prawo do zemsty – opowiada Grzegorz Kuśpiel.
Dzięki złożeniu ślubów dziewictwa, kobiety mogły przejąć rolę mężczyzn jako głowy rodziny
oraz zyskać prawo do noszenia
broni, posiadania własności i swobodnego poruszania się.
Powoli już ten zwyczaj zanika,
ale można jeszcze spotkać w Albanii Dziewice Kanunu.

Sosnowieccy grotołazi oznaczyli już prawie sto otworów jaskiń.

Albańczycy, którzy żyją
w miastach, potępiają prawo Kanunu i go nie stosują. Górali uważają za nieobliczalnych. Stosunkowo niedawno, bo jeszcze w 1998
roku, na głównej promenadzie
Szkodry dokonano 75 wendet,
właściwie w biały dzień. Rok
wcześniej, w Beracie, czyli na południu Albanii doszło do… 500
wendet. – Podobno kilka lat temu
w Tiranie odbył się proces ojca,
który zastrzelił z broni swoją córkę, która nie wróciła na trzy dni
do domu. Sąd go wprawdzie nie
uniewinnił, ale dostał wyrok w zawieszeniu. To też pokazuje, jak
silne jest przywiązanie do tradycji
i jak jest rola i miejsce kobiety
w tej kulturze – opowiada Grzegorz Kuśpiel.
„gOŚć JEST BOWIEM ŚWIęTY”

Cała Albania usiana jest schronami.

Albańskie powiedzenie wprost
wskazuje: „Gość i dom górala,
zgodnie z obyczajem, jest przede
wszystkim siedzibą Boga i gości, a dopiero potem gospodarza
wraz z rodziną”. Tradycyjnie, jeśli ktoś przychodzi z wizytą, nie
powi nien pukać do drzwi, ale
przed progiem musi zawołać gospo da rza. Je śli ten odpowie,
gość jest mi le wi dzia ny, a co
więcej, może się czuć w domu
gospodarza tak jak we własnym.
Kiedy zmoczył go deszcz, daje
mu się ubrania na zmianę i pozwala się ogrzać przy ogniu. Kobiety przy no szą mu wo dę

do umycia nóg. Dla wła snych
dzie ci nie ro bi się tyle, co dla
gościa. Trzeba sprawić, aby wyszedł jeszcze bardziej zadowolony, niż przyszedł.
Gdy gość opuszcza twój dom,
jesteś odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo do chwili, gdy opuści
granice twych posiadłości. Dajesz
mu na drogę zieloną gałązkę, by
inni wiedzieli, że jest pod twoją
opieką. Jeśli zostanie zabity, musisz pomścić jego śmierć.
– W dolinach już nieraz poznaliśmy smak pieczonej baraniny,
owczego słonego sera (kaszkawał), podpłomyka i oczywiście

kultowej, idealnie klarownej albańskiej śliwowicy… Czarnogórcy nazwaliby ją po prostu rakija,
ale wypowiadane przez Albańczyków słowo oznaczające ten robiony z mirabelek napój, brzmiałoby
(z przednim „L”) bardziej jak L-rakaee… – przyznaje Grzegorz
Kuśpiel. – Bardzo ciekawy kraj.
Prawo Kanunu może mrozić krew

w żyłach i oczywiście możemy się
zastanawiać, czy jak tam pojedziemy, to czy nie stracimy głowy. Ale
zapewniam, że nie. Kanun ma
bardzo dobre zastosowanie w stosunku do przybyszów. W zwykłej
wiosce zawsze zostaniemy ugoszczeni śliwowicą i mocną, maleńką, czar ną kawę – podsumował
Grzegorz Kuśpiel.

reklama

ALbANiA (SHqiPëRiA, RePubLiKA ALbANii – RePubLiKA e SHqiPëRiSe)
Państwo w południowo-wschodniej europie
na bałkanach, nad morzem Adriatyckim.
Graniczy z Grecją (282 km), macedonią (151
km), Kosowem (114 km) i Czarnogórą (173
km). łączna długość granic lądowych
wynosi 720 km, wybrzeża morskie 362 km.
Albania jest w 75 procentach krajem
górzystym. Niewielki procent kraju zajmują
niziny położone nad morzem Adriatyckim
oraz doliny większych rzek. Pozostała część
kraju to wyżyny oraz góry w paśmie Gór
Dynarskich.
28 listopada 1944 roku Albania
ogłoszona została republiką ludową,
a władzę przejęła komunistyczna APP,
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kierowana przez envera Hodżę. Rola
Związku Radzieckiego w wyzwoleniu kraju
była znikoma, dlatego po wojnie, Albania
stała się jedynym krajem, którego
niezależność po ii wojnie światowej, nie była
zagrożona przez żadne z mocarstw. josif
Tito nie powiększył Wielkiej jugosławii
o Albanię, co spowodowało późniejszą
wrogość pomiędzy pomiędzy tymi krajami.
W 1991 r. w wyniku pierwszych w historii
demokratycznych wyborów władzę
utrzymali komuniści, ale utracili ją jednak
rok później. W wyniku krachu
ekonomicznego z 1997 roku i będącej jego
skutkiem antyrządowej rebelii, która

pochłonęła ponad tysiąc ofiar śmiertelnych,
do władzy w wyniku przedterminowych
wyborów doszła
postkomunistyczna opozycja. Po ośmiu
latach sprawowania władzy
Socjalistyczna Partia Albanii utraciła władzę,
a w 2005 r. po wyborach parlamentarnych
władzę przejęła koalicja partii opozycyjnych,
na czele z Partią Demokratyczną.
W wyborach parlamentarnych w 2013 roku
zwyciężył Sojusz na rzecz europejskiej
Albanii, z Socjalistyczną Partią Albanii
na czele. 1 kwietnia 2009 r. Albania została
członkiem NATO i kandyduje do unii
europejskiej.
9
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Świątynie X Muzy,
czyli jak to było z kinami w Sosnowcu
Już niebawem zostanie oddana do użytku sala koncertowa, w której przed laty mieściło się kino Muza, ostatnie kino w mieście przed pojawieniem się
multipleksów. W dawną świątynię X Muzy tchnięto nowe życie. Nowoczesny obiekt, z elewacją imitującą dawny odbiornik radiowy ma szansę stać się
ważnym punktem na kulturalnej mapie Sosnowca. Dla kilku pokoleń sosnowiczan na zawsze pozostanie jednak dawną Muzą, kinem, z którym wielu ma
nierozerwalne wspomnienia…

arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

Sosnowieckie kino Muza miało
przedwojenny rodowód. W kilkupiętrowej kamienicy przed II wojną światową funkcjonowało najpierw kino Palace, następnie Roxy, a potem Nowe Pokolenie.
Nazwa Muza zaczęła obowiązywać w 1956 roku, kiedy to kino
zostało generalnie wyremontowane. Na „dzień dobry” widzowie
mogli obejrzeć radziecką panoramiczną superprodukcję „Kurier
carski”. Muza obok katowickiego
Rialta stało się w tamtym czasie
jednym z dwóch kin, które w regionie mogło poszczycić się mianem kina prezentującego w
pierwszej kolejności nowości filmowe.
Sosnowiczanie przez lata
tłumnie odwiedzali kino mieszczące się przy ul. Warszawskiej 2,
nawet wtedy, gdy w mieście działo co najmniej kilka kin w różnych
dzielnicach miasta. Kres nastał dopiero w momencie, gdy pojawiły
się multipleksy. Muza została zamknięta w 2005 roku, wówczas
przy Małachowskiego instalowało
się kino sieci Helios, które mieści
się tam do dziś.
Przez kilka następnych lat
w miejscu gdzie przez długi czas
mieściło się kino, funkcjonowała
kawiarnia muzyczna Art Cafe
Muza. W dawnej sali kinowej odbyło się sporo świetnych koncertów. Zagrali tam między innymi
Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Czesław Śpiewa, Dorota Miśkiewicz, Voo Voo czy też Dżem.
Lada moment w dawnym kinie znów rozbrzmi muzyka, znów
pojawią się gwiazdy. Przez kilka
lat miasto walczyło o unijną dotację i w końcu się udało. W bólach,
pracach podzielonych na kilka
etapów, z opóźnieniami, wreszcie
udało się tchnąć w to miejsce
z duszą nowe życie.
I tak w miejscu historycznego
kina powstała wielofunkcyjna sala koncertowa na 500 miejsc,
w której będą się odbywać m. in.:
koncerty muzyczne, występy teatralne, konferencje i szkolenia,
projekcje ambitnego kina i inne
wydarzenia kulturalne.
Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w obiekcie jest możliwość schowania foteli pod podłogę za pomocą jednego przycisku, dzięki temu sala w kilka
chwil zmieni się z koncertowej
w taneczną.
W czasach kiedy Muza przeżywała lata świetności w mieście,
co trudno dziś sobie wyobrazić,
działało w Sosnowcu kilka kin
10

Kino Zagłębie. Lata 70. XX wieku.

Nowa odsłona Muzy.

Dawne kino Muza.

Kino Helios.

Kino Lutnia.
w różnych jego dzielnicach. Dziś
pamięć po nich została niemal zapomniana.
W centrum miasta obok Muzy działało kino Zagłębie. Zniknęło z kulturalnej mapy miasta
wraz z wyburzeniem w latach 70. ubiegłego wieku charakterystycznej zabudowy mieszczącej się w ciągu ul. 3 Maja,
obok dawnego Sezamu. Tuż

obok znajdowała się słynna restauracja Savoy, którą, zarówno
jak i kino Zagłębie, wielu sosnowiczan, zwłaszcza tych nieco
starszych, wspomina z rozrzewnieniem.
Swoje kina miała także Pogoń.
Tutaj mieścił się Metalowiec oraz
Momus. Ten pierwszy znajdował
się obok dawnego budynku Szkoły Realnej, następnie LO im. Sta-

nisława Staszica, a potem Uniwersytetu Śląskiego. Niedawno budynek po byłym Metalowcu przeszedł w ręce prywatne i dziś jest
blokiem mieszkalnym. Kamienica na rogu Floriańskiej i Nowopogońskiej w Sosnowcu nadal stoi,
ale kina Momus nie ma tam już
od lat. Porośnięty winoroślą budynek przyciąga jedynie fotografiami w oknach Jana Kiepury,

który przez pewien okres w nim
mieszkał.
Niwka miała z kolei swoją Oazę i Lutni. Budynek tego drugiego
w centrum dzielnicy stoi do dziś.
Dla większości mieszkańców południowej dzielnicy Sosnowca to
po prostu Lutnia, choć z kinem
obiekt nie ma za wiele wspólnego. Dziś mieszczą się tam różne
sklepy i punkty usługowe. Co ciekawe, budynek wizualnie się nie
zmienił. Nawet okienko z kasy biletowej pozostało.
Kino Milowice to dziś restauracja Stara Strzecha, sala kina Polonia na Walcowni to dziś sala
gimnastyczna niepublicznej szkoły. Kiedyś sala ta wchodziła
w skład Domu Kultury przy hucie Cedler. W Kazimierzu Górniczym było z kolei kino 1000-lecia. Dziś dawna sala kinowa to
miejsce imprez Miejskiego Domu
Kultury. Porąbka miała kino Przewodnik, a Klimontów kino Lech

w Domu Kultury kopalni Czerwone Zagłębie. Dziś nie ma tam
kina, domu kultury, a przede
wszystkim kopalni…
Wspomnienia zostały także
po zagórskim kinie Górnik. Jak
widać było tego sporo, a w przeważającej większości wszystko
kręciło się wokół zakładów pracy
i przyległych do nich domów kultury. Dziś ostały się już nieliczne
domy kultury. Tak naprawdę to jeden w Kazimierzu i jeden
w Maczkach. W obu od czasu
do czasu wyświetlane są filmy, ale
to już nie to samo. Gdzie jeszcze
można obejrzeć w Sosnowcu film
na większym niż telewizyjny odbiorniku? Swoją salę ma sosnowiecka biblioteka, która przez cały rok zaprasza na różne projekcje
tematyczne. Co poza tym? Multipleksy. Kino Helios i Ciemna City. Cóż, inne realia, inne obyczaje.
Czy lepsze? Odpowiedź pozostawiam czytelnikom…
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Trzy medale HMPJ dla sosnowieckich lekkoatletów

Bój o I ligę zaczną w Brzesku

Złoty Szymon
arc MKS-MOS Sosnowiec

Trzy medale – złoty, srebrny i brązowy – wywalczyli reprezentanci MKS-MOS Płomień Sosnowiec
podczas tegorocznych Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, w lekkiej atletyce,
które odbyły się w Toruniu. Na najwyższym stopniu podium stanął kulomiot Szymon Mazur,
podopieczny trenera Andrzeja Kurdziela.

W sobotę, 7 marca, piłkarze Zagłębia zainaugurują rundę wiosenną. Na Stadionie Ludowym
po raz pierwszy w tym roku zagrają tydzień później. W sumie
przed własną publicznością wystąpią siedmiokrotnie.
Rundę wiosenną sezonu 2014/15 piłkarze Zagłębia zainaugurują przed własną publicznością 14 marca, gdy podejmą
Błękitnych ze Stargardu Szczecińskiego, tydzień wcześniej wyjadą
do Brzeska na mecz z Okocimskim. W restauracji 3Kolory
w Sosnowcu, przy ul. Kresowej 1
(„Dom Sportowca”, I piętro),
można kupować bilety i karnety
na rudę wiosenną. Wejściówki
można nabywać codziennie
od godz. 10.00 do godz. 19.00.
Przed rundą wiosenną skład naszej drużyny niewiele się zmienił.
W sumie przybyło czterech graczy, w tym doskonale znany bramkarz Szymon Gąsiński, który bronił barw naszego klubu w latach
2006-2008. Spore oczekiwania
związane są także z osobą Grze-

gorza Fonfary, który na Ludowy
trafił z Energetyka ROW Rybnik,
lidera II ligi.
Poniżej prezentujemy harmonogram wiosennych spotkań Zagłębia na Stadionie Ludowym. KP

meCZe NA STADiONie
LuDOWym:
• sobota, 14 marzec,
godz. 16.00, Zagłębie-błękitni
Stargard Szczeciński
• sobota, 28 marzec,
godz. 17.00, Zagłębie – Raków
Częstochowa
• piątek, 10 kwiecień,
godz. 18.00,
Zagłębie – Nadwiślan Góra
• sobota, 25 kwiecień,
godz. 18.00, Zagłębie energetyk ROW Rybnik
• sobota, 9 maj, godz. 18.00,
Zagłębie -Górnik Wałbrzych
• środa, 20 maj, godz. 19.00,
Zagłębie – mKS Kluczbork
• weekend, 6-7 czerwca, (termin
PZPN): Zagłębie – Puszcza
Niepołomice

Medale sosnowieckich szablistek
arc TMS Zagłębie

Zawodnicy MKS-MOS Płomień Sosnowiec potwierdzili doskonałą formę i umiejętności.
Krzysztof Polaczkiewicz

Zdecydowany faworyt i lider tegorocznych
tabel potwierdził swoją dominację w kraju,
pewnie wygrywając konkurs pchnięcia kulą 5 kg z wynikiem 20.46 m. – Szymon
srebr nego i brązowego medalistę pokonał
o ponad trzy metry – nie krył dumy szkoleniowiec naszego zawodnika.
Mazur to niejedyny zawodnik, który
w Toruniu stanął na podium. Wicemistrzem
Polski w konkursie trójskoku został z wynikiem 14.09 m Artur Kasza. – Z każdą próbą Artur zbliżał się do prowadzącego Kuby
Andrzejczaka, który w najlepszym skoku

zaliczył 14.08 m, ale ostatecznie nie zdołał
przeskoczyć rywala, do którego stracił 9
centymetrów. Jednocześnie trzeba wspomnieć, że Artur trzy razy poprawiał rekord
życiowy, skacząc w ostatniej kolejce po raz
pierwszy w karierze ponad granicę 14 metrów – podsumował start Artura trener Robert Korzeń, który podczas zawodów miał
powody do podwójnej radości. Na podium
stanął także inny jego podopieczny, również
trójskoczek, Bartosz Świerczyna. – Na szyi
Bartka zawisł brązowy krążek. Bartek swoim występem sprawił ogromną, miłą niespodziankę. Walczył w konkursie do samego
końca, dwukrotnie poprawiając rekord ży-

ciowy. Wynik 13.70 m dał mu trzecie miejsce i najniższy stopień podium – dodał trener Korzeń.
Poniżej miejsca pozostałych naszych zawodników 9. miejsce w biegu na 60 m zajęła Małgorzata Kowalska (8.05s), 12.
na 3000 m była Patrycja Kapała
(11.18.31s), 13. miejsce w konkursie pchnięcia kulą zajęła Natalia Cisicka (12.27 m),
także 13. w biegu na 3000 m był Kamil Gaik (9.11.99s), 14. w biegu na 60 m ppł z czasem (9.47s, w el. 9.39s) była Aleksandra
Krawczyk, a Mateusz Semper ukończył rywalizację w biegu na 2000 m na miejscu 18.
z czasem (6.10.88s).

Brąz Urszuli
Nęckiej

Zawodnik UKS Huragan Sosnowiec Jan Szymczyk, podopieczny
trenera Stanisława Szydło, zwyciężył w Wojewódzkim Turnieju
Eliminacyjnym do Mistrzostw
Polski Seniorów rozgrywanym
w Bytomiu. Wynik ten dał awans
do turnieju głównego 83. Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Seniorów w Wałbrzychu, w którym weźmie udział 64 najlepszych tenisistów w Polsce.
Obecnie na liście rankingowej
Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie sklasyfikowanych jest w kategorii seniorskiej 1085 zawodników. – Zwycięstwo w zawodach potwierdza
olbrzymi talent naszego gracza,
który pomimo młodego wieku, jest
jeszcze juniorem, świetnie radzi
sobie w zawodach seniorskich. W
pokonanym polu w bytomskich
zawodach Jan Szymczyk pozostawił: Dariusza Wróbla – Sokół
Orzesze, Bartosza Kwodawskiego

Z brązowym medalem wrócili zawodnicy MKS-MOS
Płomień Sosnowiec z 59.
Halowych Mistrzostw Polski
Seniorów, które odbyły się
w Toruniu. Na najniższym
stopniu podium stanęła Urszula Nęcka, która była trzecia w biegu na 3000 m
(9.24.28s). Blisko podium
była Sandra Michalak, która
w tym samym biegu zajęła
czwarte miejsce. Ponadto 5.
miejsce zajęli: Mateusz Dłutek w skoku wzwyż, Krzysztof Brzozowski w pchnięciu
kulą, Krzysztof Tomasiak
w skoku w dal. Na szóstym
miejscu w pchnięciu kulą
uplasowała się Angelika Kalinowska, 7. w biegu
na 60 m była Angelika Kowalska oraz Martyna Puschhaus na 800 m, a 8. miejsce
w skoku w dal Adrianna Ziętara. KP

arc UKS Sosnowiec Huragan

marzec 2015 nr 3

Jan Szymczyk, choć jeszcze junior, bardzo dobrze radzi sobie
w zawodach seniorskich.
LKS Orzeł Mirex Kozy oraz Adriana Eliasza KTS Lędziny – informuje Stanisław Szydło.
Eliminacje w Bytomiu zakończyły indywidualne zmagania seniorskie sezonu 2014/2015
na Śląsku. W klasyfikacji gene-

ralnej seniorek i seniorów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach spośród 101
klubów zrzeszonych w ŚLZTS
UKS Huragan Sosnowiec drugi
raz z rzędu okazał się najlepszym
klubem województwa. KP

Świetnie zaprezentowały się szablistki z Sosnowca podczas rozegranych
w Warszawie Mistrzostw Polski Juniorów. Indywidualnie triumfowała
Karolina Cieślar, zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego,
a w rywalizacji drużyn ekipa TMS Zagłębie sięgnęła po srebro.
W zmaganiach indywidualnych 5. była Anna Cios, a Natalia Walas ukończyła zawody na 8. miejscu. Obie zawodniczki reprezentują
TMS Zagłebie. Ponadto Cios wraz z Walas oraz Nadią Królikowską
i Anną Łukasik sięgnęły po srebro w turnieju drużynowym. KP

Najszybsze łyżwiarki są w SP nr 40
arc SP nr 40 w Sosnowcu

Zagra w mistrzostwach Polski

Srebrna drużyna TMS wraz z trenerami: Andrzejem Bilem
i Krzysztofem Wątorem.

Uczennice SP nr 40 w składzie:
Aleksandra Rok, Nicoletta Węgrzyn, Klaudia Stolecka, Maja
Moździerz, Zuzanna Kowalczyk
i Oliwia Sujka (na zdjęciu) zajęły I miejsce w Mistrzostwach
Sosnowca Szkół Podstawowych

w łyżwiarstwie szybkim dziewcząt. Nauczycielem i trenerem
uczennic „40” jest Jacek Szewczyk. Organizatorem zawodów
był sosnowiecki MOSiR. Młodym zawodniczkom serdecznie
gratulujemy. KP
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miasto
Płuca dla Piotra - pod takim hasłem trwa w Sosnowcu zbiórka pieniędzy na rzecz chorego na mukowiscydozę Piotra Raczyńskiego

Liczy się każda złotówka
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Prezydent Arkadiusz Chęciński wsparł akcję charytatywną
i wylicytował płytę z filmem „Ida”.
moc. Jesteś popularny, masz talent,
masz znajomości, jesteś bogaty,
a może masz pomysł na ciekawą
akcję? Możesz pomóc na wiele
sposobów...”, napisał Piotr na swoim blogu. I uruchomił lawinę zdarzeń. Piotrowi pomagają uczniowie, ich rodzice i nauczyciele
Technikum Nr 3 Gastronomiczno–Hotelarskie w CKZiU przy ul.
Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu, którzy przeprowadzili akcje
charytatywne. Zorganizowali prze-

marsz ulicami miasta, podczas
którego prosili o pomoc dla Piotra
i wypuścili w niebo setki balonów.
Ponadto w sosnowieckim
klubie Kashmir, 20 lutego, odbył
się specjalny koncert, ale także licytacja przedmiotów na rzecz
chorego. Dla Piotra zagrali i zaśpiewali, m. in. Marta Bijan,
i Mateusz Ziółko. W licytacji
wzięli udział m. in. udział radni
i prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński, który za kwotę 4 tys.

Od mszy świętej w kościele pw.
Św. Tomasza Apostoła rozpoczęły się 1 marca w Sosnowcu obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Później uroczystości przeniosły się

pod Pomnik Kobiet Walczących
w AK, gdzie wartę honorową
wystawiła jednostka strzelecka
z Dąbrowy Górniczej. W czasie
uroczystości druga jednostka
strzelecka złożyła przyrzeczenie.

dowodu tego tajemniczego
wzniesienia. Do rzeczonej altany można było dojść jedynie
od strony dworu, poprzez drewniany mostek wysoko zawieszony ponad fosą, stawami oraz
rozległymi mokradłami pokrywającymi teren.
W roku 1986 niepozorny, zarośnięty kopiec stał się obiektem
badań archeologów. W wyniku
prac prowadzonych przez Teresę
Kosmalę uznano obiekt za zabytek, datując go na XIV-XV stulecie. W czasie wykopalisk znaleziono liczne fragmenty ceramiki oraz relikty drewnianej
konstrukcji mogącej stanowić
pozostałości wieży mieszkalno-obronnej. Tego typu budowle
były
niegdyś
wznoszone
na szczytach gródków stożkowatych, pełniąc funkcje obronne
oraz podkreślając status społeczny pana na włościach. Po raz kolejny wykopaliska przeprowadzono w roku 2011. Tym razem
prace prowadziła archeolog Katarzyna Sobota-Liwoch z sosnowieckiego Muzeum. W wyniku

badań sondażowych stwierdzono, że gródek jest stanowiskiem
wielokulturowym. Odkryto artefakty charakterystyczne dla XI,
XII, XIV oraz XV stulecia. Co
ciekawe, znaleziono również
przedmioty pochodzące z czasów romantycznej „gotyckiej”
altany Mieroszewskich. Jednak
do najciekawszych, wydobytych
z ziemskich czeluści zabytków
należy datowany na XV wiek
denar koronny Władysława III Warneńczyka. Archeolodzy podczas eksploracji kopca
natknęli się także na warstwę
spalenizny, która stanowi pamiątkę po burzliwej i tragicznej
przeszłości tej budowli.
W bezpośrednim sąsiedztwie
gródka rycerskiego znajdują się
pozostałości osady produkcyjnej
sprzed około tysiąca lat. To właśnie tutaj dawni, zagórscy hutnicy zajmowali się skomplikowanym procesem wytopu ołowiu
i... srebra. Ale to już nieco inna historia...

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

„Nazywam się Piotr Raczyński
i mam 22 lata. Od urodzenia choruję na nieuleczalną i śmiertelną chorobę, mukowiscydozę. W ostatnim
roku choroba zaatakowała moje
płuca z całą swoją mocą. Każdy
mój dzień to walka o oddech. Jestem uzależniony od koncentratora tlenu 24 godziny na dobę, w nocy wspomaga mnie respirator. Jedynym ratunkiem jest szybki
przeszczep płuc. W Polsce zabieg
ten wykonywany jest bardzo rzadko. Szansą na normalne życie jest
przeszczep w Wiedniu – drogi
i nierefundowany przez NFZ. Zastanawiałeś się kiedyś ile kosztuje
ludzkie życie? 120.000 euro to
kwota, jaką muszę wpłacić, aby
klinika wpisała mnie na listę oczekujących. Nie mam obecnie takich
pieniędzy, ale wiem, że jeśli ich nie
zdobędę, to pewnego dnia zabraknie mi powietrza. Nie mam wiele
czasu, każdy tydzień przynosi pogorszenie. Po wielu latach walki
z chorobą mój organizm jest wykończony. Dzisiaj proszę Cię o po-

z zł wylicytował płytę DVD z filmem „Ida”.
– Cel był naprawdę szczytny.
Cieszę się, że mogę w ten sposób
pomóc. Musiałem ostro walczyć
o płytę, ale to dobrze, bo dzięki
temu kwota była cały czas podbijana. Cieszę się, że w akcję
włączyły się różne środowiska,
łącząc się w walce o zdobycie jak
największej kwoty potrzebnej
na przeszczep – powiedział prezydent Sosnowca.
Podczas ostatniej sesji Katarzyna Kidawa-Kałka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i właścicielka klubu Kashmir, wręczyła prezydentowi wylicytowaną
płytę i podziękowała wszystkim
uczestnikom imprezy za wsparcie
i udział w licytacji.
W sumie dzięki ludziom dobrej woli na koncie Piotra znajduje się już ponad 75 tys. zł.

Uczcili pamięć żołnierzy

Każdy, kto chce dołożyć swoją
cegiełkę pomocy, może
przeznaczyć 1 procent podatku
na rzecz Piotra: nr KRS
0000097900.

I Błękitny Marsz na rzecz dzieci autystycznych
31 marca 2015 roku o godzinie 10.30 spod Gimnazjum nr 16
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu wyruszy pierwszy sosnowiecki „Błękitny Marsz”. Ideą
marszu zorganizowanego w formie happeningu będzie solidarność z osobami chorymi na autyzm. Organizatorem i gospodarzem
tego
szlachetnego
przedsięwzięcia pod patronatem
honorowym Prezydenta Miasta

Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego będzie społeczność Gimnazjum nr 16, a przemarsz ulicami Sosnowca poprowadzi Krzysztof Skiba, członek zespołu „Big
Cyc”. Uczniowie „Szesnastki”
rozdawać będą przechodniom
symboliczne niebieskie baloniki
i broszury informacyjne na temat
autyzmu, a w Parku Sieleckim zaprezentują swoje talenty w przygotowanym programie artystycz-

nym. Ponadto zorganizowane będą stoiska gastronomiczne, występy artystyczne i sportowe. W trakcie zabawy zostaną wypuszczone
w powietrze niebieskie balony, jako symbol wrażliwości i empatii
z chorymi. A wszystko po to, aby
już teraz zaprosić mieszkańców
Sosnowca, do udziału w corocznym charytatywnym festynie rodzinnym Jarmark Cudów”, będącym tradycją Gimnazjum nr 16.

W tym roku festyn odbędzie
się 16 maja, a dochód z niego zostanie przekazany na konto dzieci
autystycznych i z Zespołem
Aspergera. Podobnie jak w ubiegłych latach przygotowany zostanie bogaty program artystyczny
dla różnych grup wiekowych.
Społeczność sosnowieckiego
Gimnazjum nr 16 apeluje i zachęca wszystkich do swoich dobroczynnych akcji. red

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Gródek rycerski w Zagórzu

Na kartach historii Zagórze pojawia się po raz pierwszy w sierpniu Roku Pańskiego 1228, kiedy
to zostaje podarowane przez Kazimierza – księcia opolsko-raciborskiego, palatynowi Klemensowi herbu Gryf. Dzisiaj o tamtych
odległych czasach i rycerskich
tradycjach sosnowieckiej dzielnicy świadczą murale malowane
przez kibiców Zagłębia oraz pozostałości siedziby możnowładczej w postaci ziemnego kopca,
czyli tzw. gródka stożkowatego.
12

Gródek zlokalizowany jest w sąsiedztwie ulicy ks. Popiełuszki.
W pobliżu sklepu ogrodniczego
znajduje się tablica informacyjna z mapką ułatwiającą dojście
do tego unikatowego zabytku.
Wiedzie do niego zapomniana uliczka o jeszcze bardziej zatartej w pamięci nazwie Browar.
Onegdaj
prowadziła
ona
do dworskiego browaru oraz
do osiedla o tej właśnie nazwie.
Obecnie na końcu uliczki znajdziemy prawdziwą niespodzian-

kę – ziemny kopiec o średnicy 25
i wysokości około 6 metrów. Otaczają go pozostałości fosy napełnianej niegdyś wodami Potoku
Zagórskiego, który w tej okolicy
bierze swój początek. Jedno z kilku źródeł znajduje się u podnóża
kopca.
Na początku XX wieku malowniczo położony kopiec stanowił cel przechadzek i kontemplowania piękna natury. Zagórzacy zachwyceni urodą tego
zakątka nazwali je „kopcem sło-

wików”. Nazwa nawiązuje
do ptaków, które w ciepłe majowe wieczory swymi pięknymi
trelami umilały włościanom odpoczynek. Około 100 lat wcześniej, w pierwszej połowie wieku XIX, Mieroszewscy (właściciele dóbr zagórskich) postawili
na szczycie kopca drewnianą altanę w kształcie wieży gotyckiej.
Być może w pełni świadomie,
a być może w sposób całkowicie
przypadkowy nawiązali w ten
sposób do średniowiecznego ro-

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
marzec 2015 nr 3

jUBiLeUsZe

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

zdjęcia: arc USC w Sosnowcu

30 stycznia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus, kierownik USC,
Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Cecylia i Włodzimierz Bajerkiewiczowie, Bogusława i Stefan Biedowie, Eufemia i Leszek Czarneccy, Matylda i Czesław Dawidowie, Józefa i Witold Deńcowie, Łucja i Edward Kocubowscy,
Julianna i Janusz Kozerowie, Marianna i Stefan Łatowie, Henryka i Edmund Mackowie, Danuta i Andrzej Nowakowie, Krystyna i Adam Bąkowie, Danuta i Tadeusz Słuszniakowie, Wiesława
i Władysław Szlękowie, Pani Jadwiga Kotyla, Pani Janina Nowakowska, Pan Bronisław Machnik, Pani Donata Bilnik, Państwo Stanisława i Julian Maleccy.

Renata i Franciszek Rusinowie, Zenobia i Jan Rutkowscy, Krystyna i Henryk Skwarkowie, Marianna i Kazimierz Szałowscy, Rozalia i Roman Szczepanowscy, Zofia i Stanisław Tomaszewscy,
Teresa i Marian Wilkowie, Stanisława i Miron Zalechowie.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Alina i Stanisław Iwanowie, Janina i Jan Zawadzińscy, Aniela i Józef Kowalscy, Irena i Ryszard Zachariaszowie, Janina i Zygmunt
Błaszczykowie, Helena i Jan Omelańczukowie, Daniela i Leon Ulatowscy, Alicja i Wacław Majewscy, Halina i Jerzy Guzowie.

100-LATKA

marzec 2015 nr 3

arc USC w Sosnowcu

Pani Józefa Okońska urodziła się 22 lutego 1915 r. w Niemczech, w miejscowości
Biesenthal, gdzie jej rodzice przyjechali za pracą.
Po pierwszej wojnie światowej rodzina wróciła do Polski. Ojciec dostał pracę w Hucie
„Buczka”, a mama Jubilatki nie pracowała, gdyż zajmowała się wychowaniem
czwórki rodzeństwa. Po śmierci ojca, w 1937 r. i po wybuchu II wojny,
w listopadzie 1939 r., Pani Józefa wyjechała z całą rodziną na przymusowe roboty
do Niemiec. Do kwietnia 1941 r. pracowała na gospodarstwie u bauera w Lubaniu,
kiedy przyszły mąż – Tomasz Okoński – namówił Panią Józefę do powrotu do Polski.
Po ślubie 14 kwietnia 1941 r. urodziła jedyną córkę Elżbietę. Mąż Tomasz w 1943 r.
za działalność podziemną został aresztowany i zamordowany w obozie śledczym
w Mysłowicach. Od tej chwili pozostała z córką sama bez środków do życia i los ich
nie oszczędzał. Cudem ocalone po wywózce do Oświęcimia ukrywały się do końca
wojny przed Gestapo. Po wojnie do 1975 r., kiedy odeszła na zasłużoną emeryturę,
pracowała jako intendentka w przedszkolu przy fabryce „Dietla”. Pani Józefa
doczekała się dwóch wnuków i czterech prawnuczek. Mimo przykrych i smutnych
przeżyć jest osobą szczęśliwą i spełnioną. Krzysztof Haładus, zastępca prezydenta
miasta, na ręce Szanownej Jubilatki, złożył życzenia oraz wręczył nagrodę
jubileuszową wraz z dyplomami.

Pani Józefie dużo zdrowia
i radości na dalsze lata życia
życzy Redakcja
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RoZRywka
WAŻNE TELEFONY

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

Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna

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

(32) 296 05 28-29
Miejski rzecznik praw
Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
państwowej Straży pożarnej

poziomo: 1 – „domek” turysty, 5 – damski salonik, 8 – „Rigoletto” lub„Carmen”, 9 – w poszwie, 10 – zamknięcie zakładu i zwolnienie pracowników, 11 – jodła karpacka, 12 – najważniejsza
część noża, 14 – byłe miasto wojewódzkie, 16 – taniec, 17 – okrasa, 19 – akwariowe rybki, 21 – imitacja skóry, 22 – miara papieru, 25 – powierzchnia, np. mieszkania, 28 – egzotyczny owoc, 29 – figura geometryczna z promieniem, 30 – komin wulkaniczny, 32 – dokładka, 34 – z Adamowego powstała Ewa, 35 – kapcie, 36 – bałagan, 37 – stojące lustro, 38 – zasłona, 39 – coś mocno rozdrobnionego.

998, (32) 266 04 01 do 02
pogotowie ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
pogotowie gazowe
(32) 266 33 56
pogotowie Energetyczne
991

pionowo: 1 – anons o czyjejś śmierci, 2 – ptak domowy z koralami, 3 – ubikacja bardziej elegancko, 4 – polski noblista, 5 – węgierskie morze, 6 – senegalski port, 7 – pracuje
na basenie, 13 – buzia jej się nie zamyka, 15 – nawlekanie, 18 – formacja roślinna Syberii, 20 – najważniejszy w kinie, 23 – rarytas, 24 – europejskie państwo na wyspie, 26 – gatunek materiału, 27 – zagadnienie, 28 – wykształcony rolnik, 31 – kolorowa na niebie, 33 – Madonna ze zwłokami Chrystusa.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2015 –WłODZIMIERZ KAlICKI – ZDARZyłO SIę

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Elżbieta Habryka z Sosnowca, Adrian Kordeusz z Sosnowca i Marian Mazurczyk z Katowic.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 3

Sarah Jio

Dom na jeziorze

(Wyd. ZNAK)

Tajemnica, nowe życie, a może także nowa miłość?
Główną bohaterką powieści Sarah Rio jest Ada, zastępca redaktora naczelnego w popular nym nowojorskim magazynie. Z pozoru więc jest to kobieta z perspekty wa mi, lecz, nie stety, sukce sy w pra cy przy ćmiewa jej osobista tragedia. Dwa lata temu kobieta
w wypadku straciła najbliższe osoby – męża i córeczkę. Ada, uciekając przed bolesną codziennością, postanawia zamieszkać na barce w Seattle, gdzie niespodziewa nie znajduje ta jem ni czą skrzynię i wpa da
na trop sekretu sprzed lat. Pół wieku wcześniej mło-

dziutka Penny właśnie w tym miejscu przeżywała wielką zakazaną miłość. Pewne go dnia jednak dziewczyna nagle zniknęła…
Adzie tajemnicę zaginięcia Penny
pomaga rozwiązać Alex, przystojny fotograf zajmujący
pobliską barkę. Stopniowo zaczynają spędzać razem
coraz więcej czasu, poznając historię, która zaskakująco splata się z losami Ady. Kim była tajemnicza Penny? Czy Ada w końcu będzie miała odwagę pokochać
na nowo?

Julie Kavanagh

Dziewczyna, która kochała kamelie
Potret kobiety, która stała się symbolem epoki.
W dzieciństwie przymierała głodem, a jako dorastająca
dziewczyna przemierząła ulice Paryża w zdartych trzewikach. Marzyła, że pewnego dnia pokaże wszystkim,
na co ją stać. Marie miała tylko jeden atut… urodę, która sprawiała, że żaden mężczyzna nie mógł przejśc obok
niej obojętnie. Na szczęście doskonale potrafiła wykorzystać swój dar. Dzięki swojemu atutowi, już w wieku 16 lat
była jedną z najbogatszych i najsłynniejszych dam dworu w Europie. Cały Paryż leżał u jej stóp. Rozkochiwała

(Wyd. ZNAK)

w sobie arystokratów i artystów, takich
jak Franciszek Liszt, czy Aleksander
Dumas (syn), który postanowił
uwiecznić jej tragiczną historię w „Damie kameliowej”.
Autorka powieści, Julie Kavanagh, doskonale odmalowała poruszający portret kobiety, która stała się symbolem epoki. W książce czytamy o Marie, takiej jakiej
była naprawdę, o żywiołowej, ambitnej dziewczynie,
której życie naznaczone było tragiczną chorobą.

Dorota Gąsiorowska

Obietnica Łucji

(Wyd. ZNAK)

Książka nowej mistrzyni literatury obyczajowej.
Główną bohaterką powieści Doroty Gąsiorowskiej jest tytułowa Łucja. Uciekając przed swoją przeszłością, trafia
ona przypadkowo do niezwykłego miejsca, Różanego Gaju – uroczego miasteczka ze starym zniszczonym pałacem. Tam przez przypadek poznaje młodą, ciężko chorą
kobietę, z którą się zaprzyjaźnia i składa jej obietnicę – ma
odnaleźć ojca jej córeczki. Kiedy w zaskakujących okolicznościach poznaje muzyka i jego bezduszną partnerkę
Adelę, dostrzega, ze przypadki odgrywają w jej życiu coraz większą rolę. Może jednak to wcale nie są zwyczajne
14

zbiegi okoliczności? Książka to opowieść o nadziei, prawdzie i przeznaczeniu. Autorka w swej powieści porusza
ulubiony motyw literacki. Opowiada
historię kobiety, która postanawia uciec
z wielkiego świata i zacząć wszystko od nowa. „Opowieść
Łucji” to lekka książka, przy której z pewnością można odpocząć po ciężkim dniu. Autorka, Dorota Gąsiorowska, poprzez napisanie tej powieści udowadnia, że w życiu zawsze można zacząć coś od nowa i nigdy nie jest
za późno, aby spełniać swoje marzenia.

co?

gdzie?

6.03 godz. 18.00 Zamek Sielecki: Wernisaż
Wystawy „Strefa wykluczenia” – Anna Bujak
7.03 MDK Kazimierz, ul. Główna 19: VIII Ogólnopolski Festiwal Taneczny – Róża 2015
7.03 godz. 11.00 Aula Biblioteki Głównej: Familijne Kino w Bibliotece – projekcja filmu
animowanego
8.03 godz. 19.00 Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65: Koncert Renaty Przemyk
10.03 godz. 12.00 Czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Zegadłowicza 2: Wernisaż Wystawy
„Królewskie miasta Rzeczypospolitej”
11.03 godz. 17.00 Aula Biblioteki Głównej:
Kino w Bibliotece – Literatura w kinie – projekcje filmowe
12.03 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej:
Wernisaż Wystawy „Milcząc, wołają” – w ramach wystawy prelekcja „Żołnierze Wyklęci,
żołnierze Niezłomni”
12.03 godz. 18.00 CIM, ul. Warszawska 3/20:
Świat na Patelni – Cykl spotkań podróżniczych „Rowerem przez USA”
14.03 godz. 18.00 Sala Koncertowa, ul. Wawel 2: Koncert Beltaine & Glendalough
14-17.03 Energetyczne Centrum Kultury oraz
Klub Remedium, ul. Sucha 7c: Weekend Kultury Irlandzkiej
14.03 Squash Point, ul. Struga 1: Puchar Sosnowca w Squasha
14.03 godz. 10.00 Miejski Klub Maczki, ul.
Krakowska 26: Turniej Brydża Sportowego
14.03 godz. 16.00 Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1: Mecz II Ligi Piłki Nożnej Zagłębie Sosnowiec – Błękitni Stargard Szczeciński
17.03 godz. 17.00 Sala Koncertowa: Koncert
Kameralny „Sonaty Fletowe”

kiedy?

18.03 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej:
Kino w Bibliotece – Literatura w kinie – projekcje filmowe
19.03 godz. 8.00 Sala Koncertowa: Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny „Wiosna z fortepianem”
20.03 MDK Kazimierz: Wystawa Malarstwa
Grupy Relax
20.03 godz. 16.00 Stawiki, ul. Kresowa: Piknik Rodzinny – Bieg o Puchar Prezydenta Sosnowca i Burmistrza Komarom (Węgry)
20.03 godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr IV – Sielec, ul. Zamkowa 9: Spotkanie Autorskie – Pisarka Beata Gołembiowska –Nawrocka
21.03 godz. 8.30 Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. Braci Mieroszewskich 91: Turniej
Tańca Nowoczesnego –World Dance 2015
22.03 godz. 15.00 Sala Koncertowa: Virski – Narodowy Balet Ukraiński
25.03 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej:
Kino w Bibliotece – Literatura w kinie – projekcje filmowe
27 – 29.03 Hala Widowiskowo – Sportowa:
Mistrzostwa Śląska Kadetów i Juniorów
w Boksie
28.03 godz. 10.00 CIM: Cafe Pod Migawką – Cykl spotkań fotograficznych
28.03 godz. 17.00 Stadion Ludowy:
Mecz II Ligi Piłki Nożnej Zagłębie Sosnowiec – Raków Częstochowa
28.03 godz. 18.00 Energetyczne Centrum
Kultury: Operetka „Zemsta Nietoperza”
29.03 godz. 11.00 Start – Aleja Mireckiego: II Harpagańska Dycha – Bieg uliczny
na 10 km
31.03 Przemarsz ulicami miasta: Błękitny
Marsz – Obchody Światowego Dnia Autyzmu,
Prowadzący Krzysztof Skiba (Big Cyc)
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03 wt godz. 19.30 Teatroteka: Walentyna/Julia Kijowska, Wojciech
Faruga
04 Śr godz. 10.00 Tango/Sławomir Mrożek
godz. 18.00 Tango/Sławomir Mrożek
05 Czw godz. 19.00 Między nami dobrze jest/Dorota Masłowska
06 Pt godz. 19.00 Najdroższy/Francis Veber
07 Sb godz. 18.00 Najdroższy/Francis Veber
08 Nd godz. 11.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
10 Wt godz. 11.00 Balladyna/ J. Słowacki – gościnnie Teatr Nowy
z Zabrza
11 Śr godz. 10.00 Balladyna/ J. Słowacki – gościnnie Teatr Nowy
z Zabrza
12 Czw godz. 10.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka

13 Pt godz. 19.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos
14 Sb godz. 18.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos
15 Nd godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
17 Wt godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
18 Śr godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
21 Sb. godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
22 Nd godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
27 Pt godz. 19.00 Korzeniec/Z. Białas, T. Śpiewak
28 Sb godz. 18.00 Najdroższy/Francis Veber
29 Nd godz. 18.00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?
31 Wt godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery

„Teatroteka” w Teatrze Zagłębia

Spektakle na dużym ekranie
Seans w teatrze? Z okazji 250lecia teatru publicznego w Polsce Teatr Zagłębia jako pierwszy
i dotychczas jedyny w województwie śląskim rozpoczyna cykl prezentacji ekranizacji
teatralnych w ramach projektu
„Teatroteka”, realizowanego
przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
Cykl prezentuje najbardziej
wartościowe osiągnięcia młodej
polskiej dramaturgii – wyróżniającej się własnym oryginalnym językiem, sposobem obrazowania i problematyką dotyczącą ludzi młodych i postrzegania
przez nich współczesnej rzeczywistości. Wśród realizacji znalazły się także prace dojrzałych
reżyserów, którzy nie mieli do-

tąd możliwości stworzenia własnego dzieła audiowizualnego.
Wybrane produkcje „Teatroteki”

arc Teatr Zagłębie

prezentowane były na tegorocznym Festiwalu Filmowym
w Gdyni. red

WiDZOWie TeATRu ZAGłębiA PODCZAS COmieSięCZNyCH SeANSóW ZObACZą
OSiem SPeKTAKLi, CZyLi WSZySTKie DOTyCHCZASOWe ReALiZACje POWSTAłe
W RAmACH „TeATROTeKi”:
WALeNTyNA – julia Kijowska, Wojciech faruga,
reż. Wojciech faruga
WALiZKA – małgorzata Sikorska-miszczuk, reż.
Wojciech Kostrzewski
NAD – reż. Tekst, scenariusz mariusz bieliński
TRASH STORy – magda fertacz, reż. marta
miłoszewska
CuKieR STANiK – Zyta Rudzka, reż. Agata Puszcz
KORONACjA – marek modzelewski, reż. Sebastian
Chondrokostas
CHłOPieC mALOWANy – Piotr Rowicki,
reż. Piotr Ratajczak
miSS HiV – maciej Kowalewski,
reż. Krzysztof Czeczot

reklama

Dodatkowo wybrane przedstawienia poprzedzone
zostaną prelekcją wprowadzającą widzów w
kontekst przedstawienia. Część realizacji posiada
napisy w języku angielskim.
Najbliższe projekcje:
3 marca, wtorek, godz. 19.30
WALeNTyNA, julia Kijowska, Wojciech faruga, reż.
Wojciech faruga
bilety: 10 zł
29 kwietnia, środa, godz. 19.30
CuKieR STANiK – Zyta Rudzka, reż. Agata Puszcz
bilety: 10 zł

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 3 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.

„Zemsta nietoperza”
w Energetycznym
Centrum Kultury
Arte Creatura Teatr Muzyczny
zaprasza na operetkę pt. „Zemsta
nietoperza” Johanna Straussa II,
która odbędzie się 28 marca
o godz. 18.00 w Energetycznym
Centrum Kultury w Sosnowcu. Operetka „Zemsta nietoperza” Johanna Straussa II nie bez
powodu uznawana jest za genialną. Posiada jedno z najlepszych
w operetkowej literaturze libretto, które tak zaintrygowało
Straussa, że w rekordowym czasie sześciu tygodni skomponował
do niego muzykę. Operetka, której akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku, przesycona jest
tanecznym rytmem i wiedeńską
radością życia. Bawi publiczność
pikanterią sytuacji i dialogów.
Tytułowa zemsta to przewrotna intryga doktora Falke, który
mści się za kawał, jaki zrobił mu
Eisenstein, porzucając go nad ranem po karnawałowej maskaradzie pijanego w przebraniu nietoperza. Falke snuje zagmatwaną
intrygę, w którą wciąga całe grono przyjaciół. Wszystko kończy
się, oczywiście, szczęśliwie, a atmosfera zabawy i upojenia towarzysząca bohaterom nawet
w więzieniu, przenika zarówno
tekst, jak i porywającą słuchaczy
muzykę. Dodatkowym atutem
polskiej wersji jest fakt, że libretto znakomicie i dowcipnie przełożył na język polski Julian Tu-

wim. W niezwykle barwnym
i pełnym operetkowych przebojów spektaklu wystąpią: Ewa Kowaluk jako Rosalinda, Jarosław
Wewióra jako Eisenstein, Jan Żądło / Kamil Zdebel jako dr Falke,
Beata Witkowska-Glik jako Adela, Dariusz Pietrzykowski jako
Alfred, Marta Gabryelczak-Paprocka / Aleksandra Pokrywczyńska jako książę Orlofsky,
Mariusz Hanulak jako Frank, Jakub Bergel jako dr Blind
i Frosch, Edyta Nowicka jako Ida
oraz Zespół Wokalny Teatru Muzycznego Arte Creatura. Śpiewakom towarzyszy Orkiestra Teatru
Muzycznego Arte Creatura
pod dyrekcją Wojciecha Gwiszcza.
Bilety kosztują 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy). Projekt jest
współfinansowany przy udziale
gminy Sosnowiec. red

„ZemSTA NieTOPeRZA”
Reżyseria: barbara bielaczyc
Produkcja i scenografia:
jarosław Wewióra
Kostiumy: Dorota Wewióra
Realizacja świateł:
Kamil michalski
Organizator: Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych
z siedzibą w Sosnowcu

KINO
Reper tuar Kina Helios Sosnowiec
6.03 – 12.03.2015.
KiNO KONeSRA
,, DZIKA DROGA”” WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
komedia/obyczajowy, od 15 lat, Polska, 104 min, NAPISY
GODZ. 19.30
PRZeDPRemieRy
,, CHAPPIE”” WYŁĄCZNIE WE WTOREK thriller/akcja, od 15 lat,
USA/Meksyk, 120 min, NAPISY GODZ. 20.30
PRemieRy
,, FOCUS” 14.30, 19.00, 21.15 komedia/kryminał, od lat 15, 104
min, NAPISY ,, FRU!” 12.30, 16.30 komedia/animacja, b/o,
USA, 91 min, DUBBING, FRU! 3D”” 10.30*, 14.30, 17.30
komedia/animacja, b/o, USA, 91 min, DUBBING *z wyjątkiem
wtorku i środy
,, BODY/CIAŁO”” 18.30 dramat, od lat 15, 93 min, Polska
,, BÓG NIE UMARŁ” 12.00
dramat, od 12 lat, Polska, 113 min, NAPISY
fiLmy TyGODNiA
,, DISCO POLO” 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30
komedia, od 15 lat, Polska, 104 min , PIĘĆDZIESIĄT TWARZY
GREYA”” 19.30*, 22.00 dramat/romans, od 17 lat, USA, 124
min, NAPISY*z wyjątkiem poniedziałku
,,SNAJPER” 20.45* dramat/akcja/wojenny, od lat 15, USA, 132

styczeń 2015 nr 1

DLA NASZyCH CZyTeLNiKóW mAmy
3 PODWójNe ZAPROSZeNiA:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Szewczyk Dratewka”
w dniu 08.03.2015 r. (niedziela), godz. 11.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”
w dniu 13.03.2015 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek”
w dniu 22.03.2015 r. (niedziela), godz. 18.00

min, NAPISY*z wyjątkiem wtorku
,,ASTERIX I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 2D”” 10.00, 17.00
komedia/animacja/przygodowy, b/o, Francja, 85 min, DUBBING
,,ASTERIX I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 3D” 13.15
komedia/animacja/przygodowy, b/o, Francja, 85 min, DUBBING
,,SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄDZIE 2D” 11.00
komedia/animacja/przygodowy, b/o, USA, 93 min, DUBBING
,,SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄDZIE 3D” 15.15
komedia/animacja/przygodowy, b/o, USA, 93 min, DUBBING
,,PINGWINY Z MADAGASAKRU”” 9.15*, 9.30**
komedia/animacja/przygodowy, b/o, USA, 92 min. DUBBING
*wyłącznie w piątek
**z wyjątkiem piątku
W Tym TyGODNiu RePeRTuAROWym fiLmAmi
ZASTRZeŻONymi Są:
-,, ASTERIX I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 3D”” DUBBING
-,, SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄDZIE 3D”” DUBBING
-„FRU! 3D””
-,, PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA”” NAPISY
uWAGA! Dla naszych Czytelników mamy
14 pojedynczych zaproszeń do kina,
do odbioru w naszej redakcji.

rYBY (19.02. – 20.03.) – Wraz
z nadejściem wiosny wTwoim sercu
zakwitnie miłość. Nie przyzwyczajaj się
jednak do nowej sytuacji, gdyż wiosna
nie trwa wiecznie. Zamiast marzyć
o wspólnej przyszłości z nowo
poznanym znajomym, ciesz się chwilą.
Wiosna to doskonały czas, aby wreszcie
wyciągnąć rower z piwnicy.
BArAN (21.03. – 19.04.) – Twoje sprawy
miłosne wreszcie się ustatkowały. Teraz
pora zacząć myśleć o sobie. Ukochany
z pewnością doceni, gdy ubędzie Ci kilka
kilogramów. Wykorzystaj też zaległy
urlop i odpocznij kilka dni. Wizyta
u kosmetyczki poprawi Ci humor. Zadbaj
też o swoje zdrowie, gdyż ostatnie
wyniki nie były najlepsze.
BYK (20.04. – 22.05.) – Samotne byki
czeka pasmo nieszczęśliwych randek.
Niestety, tegoroczna wiosna, nie okaże
się dla Ciebie owocna w bliższe
znajomości. Postanowisz więc nie szukać
miłości na siłę i zaczniesz dbać o siebie.
Być może marzec to odpowiednia
chwila, aby wreszcie zapisać się na kurs
angielskiego? W pracy z pewnością
docenią, jak dobrze porozumiewasz się
z zagranicznymi kontrahentami, co
może potwierdzić wysoka premia.
BLIŹNIęTA (23.05. – 21.06.) – Ostatnio
masz wielkie szczęście wgrach losowych.
Nie przyzwyczajaj się jednak zbytnio, gdyż
prawdziwe pieniądze, niestety, trzeba
wżyciu uczciwie zarobić. Zukochaną
zaczniecie rozmyślać oplanach
wakacyjnych. Niestety, będziecie mieli
odrębne zdania naten temat. Nie warto
jednak sprzeczać się otak błahe sprawy.
rAK (22.06. – 22.07.) – Wiosna sprawi,
że Twoje myśli będą krążyć jedynie
wokół pewnego bruneta. Czy jesteś
jednak pewna, że jego myśli także krążą
wokół Ciebie? Czeka Cię duża impreza
rodzinna. To świetna okazja, aby
odświeżyć rodzinne kontakty, czego
ostatnio Ci brakowało. Postanowisz
nawet tegoroczne wakacje spędzić
w gronie rodzinnym, a nie na wczasach
dla singli, jak to zazwyczaj bywało.
LEW (23.07. – 23.08.) – Początek roku
minął Ci bardzo szybko. Natłok
obowiązków sprawił, iż zapomniałeś
o tym, co najważniejsze. Postaraj się
spędzić więcej czasu z najbliższymi. Nie
musicie od razu wyjeżdżać na wczasy,
ale wiosna to doskonały czas, aby
wybrać się na długi, rodzinny spacer.
pANNA (24.08. – 22.09.) – Ostatnio nie
doceniasz tego, co masz. Pora to zmienić
i skończyć z narzekaniem. Pomyśl
o wizycie u specjalisty, gdyż ciągłe bóle
głowy to może być początek czegoś
poważniejszego. Z początkiem wiosny
postanowisz także zadbać o swoją
kondycję. Biegi może nie są dla Ciebie, ale
codzienna kilkukilometrowa wycieczka
rowerowa przyniesie same korzyści.
WAgA (23.09. – 22.10.) – Od początku
roku wszystko układa się wTwoim życiu
jak należy. Nie martw się, bo
najprawdopodobniej cały rok będzie taki!
Samotne wagi powinny„wyjść do ludzi”.
Nie uważasz, że wolny czas spędzasz
jedynie przed telewizorem? W ten
sposób nie spotkasz miłości swojego
życia. Pora więcej czerpać z życia!
SKOrpION (23.10. – 21.11.) –
Od początku roku praktycznie cały czas
chorujesz. Gdy jednak w końcu choroba
odpuści, wykorzystaj stary urlop i wyjedź
do miejsca, gdzie będziesz mógł
pooddychać świeżym powietrzem.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
z urlopu nie wrócisz sam… Postaraj się
też poukładać swoje sprawy zawodowe.
Nie chcesz chyba do końca roku
pracować tam, gdzie nie możesz
spełniać swoich ambicji?
STrZELEC (22.11. – 21.12.) – Ostatnio
zbyt często kłócisz się ze swoim
partnerem. Musisz postarać się
poświęcać mu więcej czasu. Zrezygnuj
z nadgodzin w pracy, a wolny czas
poświęć na sprawy rodzinne. Szczęście
sprzyjać Ci będzie w grach losowych.
Z pozoru niewielka wygrana, może
czasem okazać się miłym zastrzykiem
gotówki. Może wystarczy na krótki urlop?
KOZIOrOŻEC (22.12. – 19.01.) –
Uważaj na siebie, bo nieszczęście może
spotkać Cię na z pozoru prostej drodze!
Samotnym koziorożcom aura nie
sprzyja. Nie licz na pasmo randek,
a raczej na pasmo niepowodzeń. Nie
martw się, chwila samotności dobrze Ci
zrobi. Wolny czas wykorzystaj
na spotkania z przyjaciółmi.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nie możesz
narzekać w tej chwili na zmęczenie, gdyż
kolejny urlop czeka Cię dopiero
w przyszłym roku. Aura sprzyja za to
zakochanym wodnikom. Może pora
na kolejny krok? Nie ma co dłużej zwlekać
z tą decyzją. Czeka Cię wielka rodzinna
niespodzianka. Oby nie okazała się jednak
dla Ciebie zbyt wielkim szokiem. red
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miasto
Rewolucja w budżecie obywatelskim

6 milionów do podziału
Miasto podzielone na 16 dzielnic, a w puli przeznaczonej na inwestycje 6 mln zł. To najważniejsze zmiany w tegorocznym projekcie budżetu obywatelskiego.
arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

W ubiegłym roku budżet obywatelski
w Sosnowcu miał swoją premierę. Miasto podzielone było wówczas na 7 okręgów, a w puli było 5 mln zł. Teraz środki zostaną zwiększone o milion złotych,
a stref będzie ponad dwa razy więcej.
Projekt zakłada, że milion złotych
zostanie przeznaczony na tzw. strefę
edukacji, w której to swoje pomysły
zgłaszać będą mogły placówki oświatowe. Dana szkoła bądź przedszkole będzie mogło zgłaszać projekty związane
np.: z budową boisk czy też placów zabaw. W tym przypadku pula miliona złotych zostanie rozdzielona nie
na okręgi, na dany projekt głosować będą mogli mieszkańcy z całego miasta.
Pozostałe pięć milionów trafi do podziału na 16 stref. Każda dzielnica dostanie środki w oparciu o powierzchnię
i liczbę ludności. W związku z tym najwięcej pieniędzy trafi na Pogoń,
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Najwięcej pieniędzy trafi na Pogoń i dzielnic Centrum oraz Zagórze Południe.
do dzielnicy Centrum oraz Zagórze Południe. Pozostałe zaproponowane dzielnice to Milowice, Stary Sosnowiec, Kukułek i Sielec, Środula, Kalinowa, Niwka, Modrzejów/Jęzor, Zagórze Północ,
Klimontów, Juliusz, Kazimierz Górniczy, Ostrowy Górnicze i Maczki.
– W styczniu zbieraliśmy opinie
od mieszkańców dotyczące pierwszej
edycji. Chcieliśmy poznać ich zdanie,
uwagi, ewentualne propozycje. W oparciu o nie stworzyliśmy zasady kolejnej
edycji budżetu. Najwięcej uwag mieszkańców dotyczyło małej liczby stref. Je-

stem przekonany, że teraz, gdy podwoiliśmy ich ilość, sosnowiczanie będą zadowoleni. Mieszkańcy mieli także zastrzeżenia co do czasu głosowania, ich
zdaniem zbyt krótkiego. Ten problem
także zostanie rozwiązany – podkreśla
Michał Starzyński z Wydziału Rozwoju i Promocji UM w Sosnowcu.
W tegorocznym budżecie składane
przez mieszkańców propozycje zostaną
podzielone na dwie strefy tematyczne – mieszkańca i pieszego, a co za tym
idzie, suma na dzielnice również zostanie
podzielona na dwa. Czyli jeśli na daną
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dzielnicę przeznaczona będzie kwota 200
tys. zł, to wartość najwyższego projektu
w jednej ze stref nie przekroczy 100 tys.
zł. W strefie mieszkańca znajdą się strefy aktywności, place zabaw itd., a w strefie pieszego np.: chodniki czy też ławki.
Co ważne, w porównaniu z rokiem
ubiegłym tym razem istnieć będzie
możliwość głosowania na projekty zgłoszone w inne dzielnicy niż ta, którą się
zamieszkuje. Dotyczyć to będzie projektu ogólnomiejskiego ze strefy edukacji. Ponadto będzie można oddać głosy
na projekty ze strefy mieszkańca i pieszego w dzielnicy zamieszkania.
Kolejną nowością jest fakt, iż do zatwierdzenia budżetu obywatelskiego nie
będzie potrzebna uchwała. Tym razem

zostanie on wdrożony w życie zarządzeniem prezydenta miasta, który liczy, że
w tegorocznej edycji zainteresowanie
mieszkańców będzie większe niż w roku ubiegłym. – W ubiegłym roku
pod głosowanie poddano 123 projekty,
a w sumie oddano około 30 tys. głosów,
z czego sporo było nieważnych. Marzy
mi się, aby frekwencja w głosowaniu
wyniosła pięćdziesiąt procent. W ten
sposób naprawdę możemy decydować
o tym, co dzieje się i powstaje w naszym mieście. Korzystajmy z tego prawa – zachęca do wzięcia udziału w budżecie obywatelskim prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Więcej o budżecie czytaj na stronie
www.konsultacje.sosnowiec.pl

juŻ W mARCu ZAPRASZAmy WSZySTKiCH mieSZKAńCóW NA KONSuLTACje
SPOłeCZNe DOTyCZąCe PROPONOWANyCH ZmiAN W ii eDyCji buDŻeTu
ObyWATeLSKieGO NASZeGO miASTA.
Spotkania odbędą się:
• 7.03.2015, godz. 10.00, Centrum informacji miejskiej, ul. Warszawska 3/20
• 10.03.2015, godz. 11.00, Klub Kiepury, ul. będzińska 6
• 13.03.2015, godz. 17.00, miejska biblioteka Publiczna, ul. będzińska 6
• 17.03.2015, godz. 17.00, miejski Dom Kultury Kazimierz, ul. Główna 18
• 19.03.2015, godz. 17.00, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska
Polskiego 8
• 25.03.2015, godz. 17.00, urząd miejski, al. Zwycięstwa 20
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