Rodzice dzieci w wieku
do 3 lat już od tego miesiąca
mogą ubiegać się
o przyznanie bonu
żłobkowego. To kolejne
500 plus, tym razem
przyznawane przez miasto.
Do tej pory dotacja trafiała
do niepublicznych żłobków,
które zostały wybrane
w konkursie ofert. Teraz
pieniądze „pójdą”
za dzieckiem.
str.

Odeszli tego samego dnia.
23 grudnia 2021 r. zmarł
radny Paweł Wojtusiak
i ksiądz Sergiusz
Dziewiatowski, wieloletni
proboszcz sosnowieckiej
parafii prawosławnej.
Zasłużeni dla Sosnowca,
pracowali od lat na rzecz
mieszkańców, służąc im
wsparciem i pomocą.

3➤

str.

4➤

styczeń nr 1 /2022 (475) | SOSNOWIEC | www.kuriermiejski.com.pl | redakcja@kuriermiejski.com.pl | nakład: 30000 egzemplarzy
Mariusz Binkiewicz

KIERUNEK?
ROZWÓJ!
– Dziękuję radnym, którzy poparli ten budżet. Ważne są inwestycje,
komunikacja, pomoc społeczna, edukacja, kultura i sport. Tutaj nie ma miejsca
na podziały. Jest miejsce na zmiany oraz wspólne działanie i to właśnie chcemy
robić i robimy – stwierdził Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, dziękując
radnym podczas przedostatniej sesji za poparcie projektu budżetu na rok 2022.
Za przyjęciem budżetu głosowało 20 radnych, pięciu wstrzymało się od głosu,
nikt nie był przeciw.

Sylwia Turzańska

Finał WOŚP już 30 stycznia. Czytaj więcej na str.2 ➤
reklama

Dochody miasta mają wynieść 1 094 299 116,93 zł,
a wydatki osiągnąć poziom 1 151 304 762,53 zł.
W tym roku czeka nas finał największych i najbardziej oczekiwanych inwestycji w historii miasta.
Mieszkańcy liczą na to, że zarówno zmodernizowane Egzotarium otworzy nowy rozdział w swojej historii, jak również, iż działalność zainauguruje Zagłębiowski Park Sportowy.
Po raz pierwszy od pół wieku, zostaną oddane
do użytku gminne mieszkania. Na wiosnę zakończy się budowa 88 gminnych mieszkań w czterech
budynkach przy ul. Traugutta. W tym samym
okresie sosnowiczanie zaczną korzystać z nowej
przestrzeni w samym centrum miasta. Do użytku
zostanie oddany zmodernizowany plac przed
dworcem kolejowym PKP. Wyjątkowym obiektem będzie Centrum Edukacji Ekologicznej
– Egzotarium, który razem z Parkiem Bioróżnorodności oraz Parkiem Tysiąclecia, położonym
po drugiej strony drogi ekspresowej S86, będą stanowić zielone płuca miasta. Dołączy do nich strefa rekreacji w nowym parku w Zagórzu przy Placu Papieskim, gdzie zostanie zasadzonych po-

nad tysiąc drzew. W nadchodzącym roku zakończą się także prace przy modernizacji pływalni
krytej przy ul. Żeromskiego i przebudowany zostanie również stadion lekkoatletyczny przy al.
Mireckiego.
Przed nami przebudowa dróg i chodników,
która obejmie m.in. ulice 1 Maja, Sienkiewicza,
Piłsudskiego, Orlą, Parkową, Wawel, Zaruskiego, Blachnickiego, Bora-Komorowskiego, Ujejskiego, Czołgistów i Naftową. Rozbudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Lenartowicza z Aleją
Paderewskiego i wybudowana zostanie droga łącząca ulicę Sedlaka i ulicę Niepodległości. Ponadto termomodernizacja obejmie wiele budynków mieszkalnych, m.in. przy ul. Dobrzańskiego, Szczecińskiej, Lipowej, Andersa, Puławskiego, Czeladzkiej oraz Sobieskiego. Ostatniego
słowa nie powiedziały jeszcze Tramwaje Śląskie S. A., które budują linię tramwajową w Zagórzu i modernizują linię tramwajową wzdłuż
ulic 1 Maja i Andersa. Kolejne miliony złotych
na przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wydadzą Sosnowieckie Wodociągi, jak również powiększy się flota hybrydowych autobusów,
należących do PKM Sosnowiec.
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WOŚP zagra już po raz trzydziesty
Sosnowiec po raz kolejny będzie miejscem, w którym odbywać się będzie wojewódzki finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. O tym, co będzie się działo 30 stycznia na Górce Środulskiej, rozmawiamy
z EWELINĄ STASIK, dyrektorką IX LO im. Wisławy Szymborskiej i szefową sosnowieckiego sztabu WOŚP.
arc UM w Sosnowcu

• Zakończył się kolejny sezon Sosnowieckiego Roweru Miejskiego.
Od kwietnia do końca listopada zanotowano 49302
wypożyczenia jednośladów. Kolejny sezon ruszy 1 kwietnia.
• W dzielnicach Niwka, Sielec i Kazimierz Górniczy odbyły się
obchody Barbórki. Zagrała m.in. Sosnowiecka Orkiestra Dęta.
• Najmłodsi sosnowiczanie po raz kolejny mogli bawić się podczas
Manufaktury Świętego Mikołaja na placu przed Urzędem Miasta.
Manufakturze towarzyszył Sosnowiecki Jarmark Świąteczny oraz
ceremonia zapalenia świateł na miejskiej choince.

kurier miejski

Tomasz Szymczyk

Gdy przekazywano informację o kolejnym finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Sosnowcu, usłyszeliśmy, że jest pani
sosnowieckim Jurkiem Owsiakiem. Miło było
usłyszeć takie słowa?

Było bardzo miło, bo Jurek Owsiak to dla
mnie wzór do naśladowania, bo od trzydziestu lat robi coś wspaniałego dla wszystkich nas, nie tylko dla dzieci, bo sprzęt medyczny trafia nie tylko do szpitali dziecięcych, ale wszystkich szpitali. Jest też dla
mnie wzorem, bo potrafi znosić hejt, który
się pojawia.
• Na Placu Papieskim odbył się koncert upamiętniający 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego. Wystąpili m.in. Małgorzata
Ostrowska, Tomasz Organek, Janusz Panasewicz, Martyna
Jakubowicz i Zbigniew Hołdys.
• Nowe place zabaw powstały przy sosnowieckich przedszkolach:
nr 14 na Walcowni, nr 20 na Niwce i w filii w Jęzorze, nr 22
na Pogoni, nr 29 i 57 na Rudnej, nr 30 na Sielcu oraz nr 34
na Juliuszu.
• Policjanci wyjaśniają skutki tragicznego zdarzenia na ul.
Bohaterów Monte Cassino. Śmieciarka śmiertelnie potrąciła
tam 54-letnią kobietę.
• Działa już PsiLądek, czyli wybieg dla psów. Powstał na Starym
Sosnowcu, między ulicą Królewską a Piłsudskiego. To inwestycja
z budżetu obywatelskiego.
• Będąc po pracy post. Marek Żarowiak z Komisariatu II Policji nie
zapomniał o swojej służbie i zatrzymał złodzieja, który kradł
z jednej posesji w Zagórzu metalowe słupki ogrodzeniowe.
• Rozpoczęła się przebudowa mostu w ciągu ulicy Objazdowej
na Juliuszu. Z tego powodu autobusy linii 220, 221 i 260 kursują
objazdem.
• Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia zorganizowało w hali
sportowej w Zagórzu miejską wigilię dla potrzebujących. TOS
reklama

Pamięta pani swoje pierwsze zetknięcie
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy?

Już od siedemnastu lat jestem szefem sztabu
WOŚP. Pamiętam, że podeszli do mnie
moi uczniowie i zapytali, czy otworzymy
sztab. Trochę mnie to na początku przeraziło. Ten pierwszy sztab był bardzo niewielki. Zorganizowaliśmy imprezę i licytowaliśmy w szkole dosłownie wszystko, m.in.
gąbkę w kształcie kaczki i packę na muchy.
Wszystko udało się sprzedać.
Tegoroczny finał będzie jubileuszowy, bo
trzydziesty. Odbywać się będzie trochę później
niż zazwyczaj. Dlaczego?

To kwestia tego, że na początku stycznia
z uwagi na święta może być więcej zakażeń
koronawirusem. Wzorem roku ubiegłego 30 stycznia może być bezpieczniejszy,
dlatego taka też była decyzja fundacji.
Sosnowiec od kilku lat jest miejscem, w którym
odbywa się finał wojewódzki WOŚP.

Po raz kolejny udało nam się zdobyć przychylność dla wydarzenia, które zaproponowaliśmy fundacji WOŚP. Będą m.in. transmisje telewizyjne z Sosnowca. W tym roku
transmitowane będą wydarzenia tylko z sze-
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Bociany należą do grupy ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów. Po je dyn cze sztu ki z róż nych
przyczyn nie wyruszają w podróż. Tej
zi my je den z bo cia nów po sta no wił
spędzić ten okres w Sosnowcu z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo dar ki Od pa da mi. Przez
kilka tygodni pracownicy spółki obserwowali go, ale pewnego dnia jeden
z nich znalazł przemarzniętego ptaka
przy drodze. Bocian został przetransportowany do minizoo w Kazimierzu
Górniczym, skąd zabrali go pracownicy Leśnego Pogotowia. Tam będzie
mógł doczekać wiosny. TOS

ściu miast. Znajdzie się na tej liście m.in.
stolica Zagłębia.
Co będzie się działo na Górce Środulskiej?

Przede wszystkim zapraszamy na koncerty. Główne gwiazdy to Feel i Blue Cafe.
Wcześniej na scenie pojawią się zespoły
Pogoria i Sexy Suicide. O godz. 20 odbędzie się tradycyjne światełko do nieba. Zapraszamy także na korowód przebierańców. Osoby, które lubią się przebierać
i mają kreatywne pomysły na przebranie,
ale przede wszystkim przebranie oczu, bo
w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy gra na potrzeby diagnostyki chorób oczu u dzieci i leczenia tych chorób.
Chcemy promować ten cel w postaci masek na oczy. Osoby, które będą miały najbardziej kreatywne przebrania, oczywiście
nagrodzimy. Będzie też wiele atrakcji towarzyszących. O godz. 10 przy rondzie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

rozpocznie się organizowany przez stowarzyszenie Harpagan bieg „Policz się z cukrzycą”. Zaplanowano również pokazy
Ochotniczej Straży Pożarnej, występy
dzieci i młodzieży z sosnowieckich szkół
i przedszkoli, animacje dla dzieci, kiermasze z gadżetami rękodzielniczymi oraz wiele licytacji. Po mieście będzie też jeździł kolorowy autobus z mobilną puszką, co powinno ułatwić mieszkańcom kontakt z wolontariuszami.
Sporo osób choruje, jest na kwarantannie. Jak
pomóc, jeśli nie będziemy w stanie osobiście
wrzucić datków do puszki wolontariuszy?

Zapraszamy do skorzystania z wirtualnych
puszek. Dodatkowo wolontariusze, którzy
będą chodzić z puszką, jak i każdy z nas może poprzez stronę WOŚP założyć wirtualną
skarbonkę i w ten sposób przyłączyć się
do zbiórki albo zasilić skarbonkę swojej znajomej czy znajomego.
arc MPGO w Sosnowcu

Niezwykły gość
w sosnowieckim
MPGO

Ewelina Stasik (od lewej) kieruje sosnowieckim sztabem WOŚP od 17 lat.
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Rusza sosnowiecki bon żłobkowy
Krzysztof Polaczkiewicz

Od tego miesiąca rodzice dzieci w wieku do 3 lat mogą ubiegać się o przyznanie sosnowieckiego bonu żłobkowego. To kolejne 500 plus, tym razem przyznawane przez miasto.

Bon żłobkowy umożliwi dofinansowanie pobytu w niepublicznych żłobkach dla ok. 766 dzieci.

Sylwia Turzańska

Do tej pory dotacja wypłacana była tylko tym
niepublicznym żłobkom, które zostały wybrane w kon kur sie ofert. Wów czas wspar cie,
w wysokości 500 zł na dziecko, trafiało bezpośrednio na konto placówki. W skali roku miasto wydawało rocznie na ten cel prawie 3,6 mln
zł, co pozwalało na współfinansowanie pobytu
dla ok. 600 dzieci. Nowe rozwiązanie pozwoli
na dofinansowanie pobytu dla ok. 766 dzieci.
Wzrośnie także kwota dotacji o kolejny milion.

Samych miejsc w żłobkach już w tym roku będzie prawie 600, a jeszcze sześć lat temu było
ich zaledwie 240.
– Nowe rozwiązanie oznacza, że rodzice nie
muszą martwić się i szukać niepublicznej placówki, która w konkursie otrzymała dofinansowanie. Można powiedzieć, że teraz dotacja będzie „szła” za dzieckiem – wyjaśnia Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Bon żłobkowy ma być wsparciem dla rodziców lub opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze
względu na aktywność zawodową lub inne oko-

liczności nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem i decydują się na korzystanie z usług niepublicznych żłobków lub klubów dziecięcych.
– Świadczenie ma formę częściowej rekompensaty opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym
żłobku – dodaje Anna Jedynak, pełnomocnik
prezydenta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.
Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc,
nie później niż do ostatniego dnia miesiąca,
za który zostało przyznane, pod warunkiem
udokumentowania przez rodzica poniesienia
opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej. Wysokość bonu wynosi 500 zł miesięcznie
na każde uprawnione dziecko, nie więcej jednak
niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku
lub klubie dziecięcym, wynikająca z zawartej
umowy o objęcie dziecka opieką.
Wnioski będzie można składać przez cały rok
kalendarzowy, od 1 stycznia 2022r., w formie
papierowej, jak i elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Sosnowiecki Bon Żłobkowy. Dodatkowo urzędnicy Wydziału Polityki
Społecznej udzielają informacji pod adresem
e-mail: wps@um.sosnowiec.pl oraz numerami
telefonów: 32 296 23 01 lub 32 296 23 14.

KIEDY UZYSKASZ BON?
• Musisz mieszkać wraz z dzieckiem
na terenie Sosnowca.
• Mieć umowę o pracę lub inną pracę
zarobkową.
• Nie możesz przebywać na urlopie
macierzyńskim, rodzicielskim lub
wychowawczym.
• Trzeba zapisać dziecko do niepublicznego
żłobka lub klubu dziecięcego.
• Konieczna jest rezygnacja z ubiegania się
o objęcie dziecka opieką przez jednostkę
miejską – Zespół Żłobka i Klubów
Dziecięcych w Sosnowcu.
• Trzeba złożyć wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami.
Bon zostanie przyznany także, jeżeli nie
jesteś zatrudniony lub nie wykonujesz
innej pracy zarobkowej, ponieważ:
• jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu
znacznym lub umiarkowanym,
• kontynuujesz naukę w systemie
dziennym,
• odbywasz staż, przygotowanie zawodowe
lub uczestniczysz w programach
aktywizacji zawodowej.

Modowe perły błyszczą na wystawie „Ładniej”

reklama

arc UM w Sosnowcu

Wystawa, zatytułowana „Ładniej”, której wernisaż odbył się 16
grudnia w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, ukazuje w pigułce 75-letnią historię Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji
Ubioru. Wydarzenie wpisało się w okrągły jubileusz powstania
szkoły, który społeczność szkolna, jej absolwenci i sympatycy, świętowali przez cały ubiegły rok.
Głów ny mi eks po na ta mi na wy sta wie są pro jek ty ubrań,
przygotowane przez kolejne roczniki utalentowanych absolwentek i absolwentów szkoły na przestrzeni jej istnienia. W sumie jest ich 75. Goście, którzy przybyli na wystawę, mogli podziwiać zarówno oryginalne kreacje określane przez francuskich stylistów jako haute couture, ale także projektowe propozycje ubrań prêt-á-porter. Właściwie każdy prezentowany projekt wyróżnia się specyficzną konstrukcją, oryginalną tkaniną
oraz często niełatwą i precyzyjną technologią wykonania. Dodatkowo na wystawie zaprezentowano także stroje i projekty

Na wystawie można zobaczyć oryginalne kreacje haute couture, jak
i propozycje ubrań na co dzień.

ubrań wykonane przez osoby, które współpracują ze szkołą,
między innymi przez legendarnego polskiego projektanta mody Jerzego Antkowiaka.
reklama

Osoby, które widziały wystawę, są pod dużym wrażeniem zaprezentowanych projektów. – Niezwykle różnorodne, hipnotyzujące, a czasem wręcz oszałamiające – przyznaje Anna Konieczek. – Od niektórych sukien wręcz nie można oderwać oczu.
Niebanalny krój, forma i ta precyzja wykonania, zwłaszcza
w przypadku strojów haute couture. Projektantom i wykonawcom zazdroszczę talentu i pasji – podsumowała sosnowiczanka.
Wystawa została przygotowana pod kierunkiem nauczycielek
przedmiotów zawodowych związanych z szyciem, projektowaniem
i stylizacją ubioru, czyli Laury Holeczek, Anny Bogdziewicz i Żanety Manikowskiej. Tego rodzaju wystawy są przygotowywane
niezwykle rzadko. Wystawa „Ładniej” uchodzi za jedyną dotąd ekspozycję związaną z odzieżą w Sosnowcu i Zagłębiu i jest jedyną tego rodzaju wystawą prezentowaną obecnie w województwie
śląskim. Koniecznie trzeba ją zobaczyć. W sosnowieckim Muzeum
można ją oglądać do 30 stycznia. ST
reklama
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Paweł Wojtusiak
(19862021)

Trudno mi w to uwierzyć i niezwykle
trudno przekazuje się takie
informacje – napisał 23 grudnia
na Facebooku prezydent Sosnowca
Arkadiusz Chęciński, powiadamiając
o śmierci sosnowieckiego radnego
Pawła Wojtusiaka. Trudno w to
uwierzyć, bo Paweł Wojtusiak przez
cały czas był aktywny, z urzędnikami
kontaktował się, by załatwić sprawy
ważne dla mieszkańców Środuli
i okolic, a wraz z kolegami z Rady
Miasta nagrywał świąteczną
piosenkę. Trudno w to uwierzyć, bo
miał zaledwie 35 lat.

społecznych w zakresie nauk
o polityce. Ukończył również studia
podyplomowe m.in. z zakresu
pozyskiwania i rozliczania projektów
finansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Zawodowo spełniał się
m.in. w branży nieruchomości (był
prezesem zarządu Czeladzkiego
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o.), prowadził
również zajęcia ze studentami,
a społecznie pełniąc mandat radnego
w Sosnowcu. Pierwszy raz do Rady
Miasta dostał się w 2010 roku,
zdobywając 670 głosów. Podczas
wyborów cztery lata później zebrał
ich 1163, a w wyborach w 2018 roku
już 2650. W bieżącej kadencji pełnił
funkcję współprzewodniczącego
klubu radnych Koalicja Obywatelska
Wspólnie dla Sosnowca. Wśród rzeczy,
które wymieniał jako swoje
osiągnięcia, był m.in. remont ul. Wita
Stwosza, budowa kompleksu boisk
przy dawnym „Roździeniu”, nowy plac
zabaw przy Przedszkolu nr 51 czy
inwestycje na Górce Środulskiej. Cały
czas zabiegał o budowę kanalizacji
na Środuli Dolnej czy stworzenie
kompleksowego planu modernizacji
Konstantynowa.

Paweł Wojtusiak był
absolwentem VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza
Korczaka. Studiował w Instytucie Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa
Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie później
uzyskał także tytuł doktora nauk

Prywatnie Paweł Wojtusiak pochodził
z rodziny od lat związanej ze Środulą.
Był szczęśliwym mężem i ojcem. Wśród
swoich pasji wymieniał m.in. piłkę
nożną i akwarystykę. Uroczystości
pogrzebowe Pawła Wojtusiaka odbyły
się 31 grudnia. Zmarły spoczął
na cmentarzu przy ul. Zuzanny.
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Ksiądz Sergiusz Dziewiatowski
(19462021)

Wspaniały człowiek, niepowetowana
strata, prawdziwy przewodnik
duchowy – tak wspominają internauci
księdza Sergiusza Dziewiatowskiego,
wieloletniego proboszcza
sosnowieckiej parafii prawosławnej,
który zmarł 23 grudnia 2021 roku.
Parafią pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby
i matki ich Zofii zarządzał przez
prawie czterdzieści lat – od 1979
do 2018 roku.
Ksiądz Sergiusz Dziewiatowski
pochodził z Białostoczyzny. Urodził się
w 1946 roku w Ploskach koło Bielska
Podlaskiego w rodzinie
prawosławnego duchownego,
budowniczego i wieloletniego
proboszcza Soboru św. Trójcy
w Hajnówce, księdza Antoniego
Dziewiatowskiego i matuszki
Walentyny Dziewiatowskiej. W 1973
roku ukończył Chrześcijańską
Akademię Teologiczną w Warszawie,
a w 1976 roku otrzymał święcenia
kapłańskie. 1 stycznia 1979 roku objął
po ks. Wiktorze Rzeckim parafię

w Sosnowcu. Okazało się, że do jego
zadań należeć będzie nie tylko
duszpasterska opieka nad wiernymi,
ale też konieczność wykonania prac
remontowych, bo ani w cerkwi, ani
w budynkach parafialnych żadnych
poważniejszych prac nie wykonywano
od czasów wojny. Dzięki
zaangażowaniu ks. Sergiusza
na początku lat osiemdziesiątych,
mimo trudności w zaopatrzeniu
w materiały budowlane, udało się
rozpocząć generalny remont świątyni
zakończony w październiku 1983 roku.
Na lata pracy ks. Dziewiatowskiego
w Sosnowcu przypadł też duży rozwój
parafii. Zaczęły odbywać się tutaj
również koncerty muzyki cerkiewnej.
Pracując w Sosnowcu, utrzymywał też
ekumeniczne stosunki z duchownymi
innych wyznań. Uznając te zasługi,
Synod Biskupów Polskiego
Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego odznaczył ks.
Sergiusza Złotą Palicą, Krzyżem
z Ozdobami, Orderem św. Marii
Magdaleny oraz Prawem Noszenia
Mitry. Od 1994 roku ks. Dziewiatowski
był też kapelanem w Prawosławnym
Ordynariacie Polowym Wojska
Polskiego. Pełnił też funkcję dziekana
okręgu krakowskiego diecezji łódzkopoznańskiej. Funkcję proboszcza
parafii prawosławnej w Sosnowcu ks.
Dziewiatowski pełnił do 2018 roku,
kiedy to przeszedł w stan spoczynku.
Zmarł 23 grudnia w godzinach
wieczornych. Został pochowany
27 grudnia na cmentarzu
prawosławnym przy ul. Smutnej.
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Szansa na zdrowie i lepsze życie
Pierwszą w historii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji operację kręgosłupa przeprowadził jeszcze w ubiegłym roku zespół chirurgów
pod kierunkiem dr n. med. Bogdana Wójcika i dr Rafała Sadło. Operacja 69-letniej pacjentki powiodła się. Tym samym nowy rozdział w historii szpitala został rozpoczęty.
Wysokospecjalistyczne zabiegi chirurgiczne stały się dostępne dla pacjentów.

– Poddana operacji pacjentka zgłosiła się do nas
z krytycznym uciskiem na struktury neurologiczne, które powodowały, że była praktycznie
wyłączona z normalnego funkcjonowania.
W przeszłości kobieta przeszła już podobny zabieg, jednak doszło do zdestabilizowania elementu i nasilenia zmian chorobowych – mówi
doktor Rafał Sadło, chirurg ortopeda przeprowadzający operację.
Operacja polegała na usunięciu zdestabilizowanego implantu, następnie wykonaniu laminek tomii, czyli otwar ciu kanału kręgowego
oraz wycięciu elementów z kanału kręgowego,
które były przyczyną ucisku na struktury neurologiczne. W celu stabilizacji kręgosłupa 69latki kręgi połączone zostały śrubami tytanowymi.
– Operacja trwała trzy i pół godziny. Dzięki zabiegowi pacjentka zyskała nowy komfort poruszania się. Obecnie jej stan jest bardzo dobry, a sama jest bardzo zadowolona z uzyskanego efektu.
Teraz pozostaje praca z rehabilitantem, który pomoże jej powrócić do pełnej sprawności – dodaje
dr n. med. Bogdan Wójcik, dyrektor medyczny Pierwsza, zakończona sukcesem, operacja kręgosłupa, przeprowadzona w sosnowieckim szpitalu,
trwała trzy i pół godziny.
sosnowieckiego szpitala i ordynator oddziału.

Maciej Łydek

Mianowany do stopnia
podpułkownika

Mjr Zdzisław Mierzejewski odebrał nominację na
stopień podpułkownika.

Ostatni żołnierz Kedywu AK, 98 – letni mjr
Zdzi sław Mie rze jew ski, zo stał mia no wa ny
podpułkownikiem przez płk Marka Majochę,
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Ka to wi cach. Uro czy stość od by ła się 17
grud nia w Pałacu Schoena Mu zeum w So snowcu.
Decyzję o awansie na kolejny stopień hierarchii wojskowej wydał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Ppłk Zdzisław Mierzejewski, pseudomin
„Gaweł”, zapisał piękną i chlubną kartę polskiej
historii. Urodził się w 1923 roku w Sosnowcu
w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych.
Jego ojciec był legionistą i brał udział w wojnie 1920 roku.
Ppłk Zdzisław Mierzejwski jest absolwentem Li ceum im. Sta ni sła wa Sta szi ca w So snowcu. Podczas okupacji został wywieziony
na przy mu so we ro bo ty do Nie miec. W la tach 1942 – 1945 brał czynny udział w walkach z hitlerowskim okupantem w Sosnowieckim Pułku Piechoty Armii Krajowej – II Bata lio nie Sta ni sła wa Pia sec kie go ps. „Szczy gieł”, następnie w II Kompanii Gierczyńskiego – pseudonim „Żbik”. Walczył w oddziale
dy wer syj no –par ty zanc kim Kedywu Ar mii
Kra jo wej, w wy ni ku cze go od niósł ran ny.
Po woj nie ukoń czył Po li tech ni kę Ślą ską
na Wydziale Budownictwa.
W uroczystości wzięli udział m.in. ks. biskup
Grzegorz Kaszak, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, ks. dr Michał Borda, kapelan
ŚZŻAK, prof. Dariusz Nawrot, ppłk Wojciech
Bakalarz, Komendant WKU Będzin, mjr Jacek
Łukasik, szef Wydziału Planowania i Administrowania Rezerwami, ppłk Daniel Baron, dowódca Brygady Obrony Terytorialnej w Cieszynie. Szkolne Kluby Historyczne im. AK reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 10 im. Orła Białego z dyrektorką szkoły,
Małgorzatą Wierzbicką. ST

arc UM w Sosnowcu

Sylwia Turzańska

Chirurgia ortopedyczna w Sosnowieckim
Szpi ta lu Miej skim wkro czy ła na no wy po ziom. Od teraz pacjenci, którzy zmagają się
z poważnymi schorzeniami kręgosłupa, m.in.
dys ko pa tia mi, krę go zmy ka mi, ura za mi czy
chorobami nowotworowymi, uniemożliwiającymi im normalne poruszanie się, będą mogli
pod dać się le cze niu chi rur gicz ne mu
pod okiem najlepszych specjalistów z zakresu
ortopedii. Coraz więcej osób zmaga się z różnorodnymi problemami w obrębie kręgosłupa.
Często przyczynami są zarówno praca biurowa i siedzący tryb życia, jak i ciężka praca fizyczna. Ze schorzeniami kręgosłupa borykają
się tak że oso by, któ re… zbyt in ten syw nie
uprawiają sport.
– Tego typu operacje są szansą na przywrócenie zdrowia i komfortu życia dla wielu pacjentów
zmagających się z zaawansowanymi schorzeniami kręgosłupa. Cieszymy się, że wśród naszych
lekarzy są cenieni eksperci w tej dziedzinie, dr n.
med. Bogdan Wójcik i dr Rafał Sadło, dzięki
którym mogliśmy wdrożyć ten nowy typ zaawansowanych operacji i doskonalić się z myślą
o naszych pacjentach – podsumowała Aneta
Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

reklama

Podsumowanie projektu „Aktywni+”

Caritas Diecezji Sosnowieckiej w projekcie
dofinansowanym ze środków Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025,
w ubiegłym roku zaproponował seniorom,
urodzonym przed 1961r. wspaniałą „kurację odmładzającą”. Wyrównując wiedzę
i nadążając za rozwojem technologii, pracowaliśmy pod hasłem „Nie płacz, że starość,
nie płacz, że latka, zdobądź z nami tytuł nowoczesnego Dziadka”, o babciach nie zapominając. Odbyliśmy prawie 300 godzin
spotkań, odczytów, warsztatów, które sprzyjały pięknej integracji, podczas wycieczek
Szlakiem Orlich Gniazd lub do Kopalni Soli
w Wieliczce. W salce, przy ul. Korczaka 5
w Sosnowcu, w siedzibie Caritas Diecezji
Sosnowieckiej, odbywały się zajęcia trenujące pamięć, ćwiczenia fizykoterapeutyczne, usprawniające ruch, warsztaty komputerowe i „tabletowo/smartfonowy zawrót
głowy”. Seniorzy poznawali zagadnienia
ekonomiczno-prawne, dotyczące praw konsumentów oraz uczyli się asertywności, czyli sztuki odmawiania. Pomocą służyli im
specjaliści: prawnik, dietetyk kliniczny i psycholog. Seniorzy, podopieczni i współpra-

cownicy Parafialnych Zespołów Caritas mieli możliwość skorzystania z ciekawych zajęć, nie tylko w Sosnowcu. Osobom, jako panaceum na samotność, przez pandemię pozbawionych często kontaktu z rodziną, m.in.
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Będzinie lub Schronisku dla Bezdomnych,
Noclegowni w Będzinie i Dąbrowie Górniczej, zaproponowano zajęcia z wideorozmów przez urządzenia takie jak tablet czy
smartfon. Aby słaby wzrok nie był przeszkodą dla miłośników literatury, zachęcaliśmy
z lektorem do „czytania słuchem”. Na zajęciach seniorzy poznawali zalety audiobook-ów, a nawet spróbowali nagrać własne.
Także w Dziennym Domu Senior+ w Olkuszu zajęcia znalazły wielu zwolenników, nawet wśród prawie 100-latków. Dziękujemy
naszym seniorom za systematyczne uczestnictwo. Cieszymy się, że ponad 150 osób
skorzystało z proponowanych programów.
Przepiękne wspomnienia z przeżytego czasu uwieczniliśmy na fotografiach i nagraniach z zajęć. Zachęcamy do obejrzenia relacji na stronie: www.sosnowiec.caritas.pl.
Mocno odczuwalny niedosyt, z pewnością
będzie zaspokojony w 2022r., podczas kontynuacji projektu w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych na lata 2021-2025, współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej.
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Z myślą o godnej starości
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie
można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. To sucha, pozbawiona emocji
informacja dotycząca tego, kto i dlaczego trafia do domu pomocy społecznej. W poniższym artykule postaramy się na przykładzie Domów Pomocy Społecznej
w Sosnowcu pokazać ich prawdziwe oblicze. Obecnie w naszym mieście znajdują się dwie takie placówki.

Budynek Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Andersa w Sosnowcu.

Zajęcia aktywizujące są niezwykle ważne dla mieszkańców DPS-ów.
Na zdjęciu mieszkanki domu przy ul. Jagiellońskiej.
arc

Często okazuje się, że starsze osoby po latach odkrywają talenty, o których do tej pory
nie miały pojęcia.

– podkreśla z kolei Jadwiga Siodłak,
dyrektorka DPS nr 2.
Sosnowieckie DPS-y mieszczą się
w budynkach pozbawionych barier architektonicznych z rozbudowanym zapleczem sanitarnym. Obecnie są one
domem dla ponad 150 osób. Mieszkają
oni w pokojach jedno lub dwuosobowych. – Do domu kierowane są osoby
na podstawie decyzji Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Prawo do umieszczenia w placówce przysługuje osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, która
nie jest w stanie samodzielnie funkcjo-

arc

– Misją sosnowieckich domów pomocy społecznej jest zapewnienie mieszkańcom warunków do bezpiecznego
i godnego życia, intymności, wolności
oraz umożliwienie rozwoju osobowości
i usamodzielnienia na miarę ich możliwości w warunkach odpowiadających
godności człowieka – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta
Sosnowca m.in. ds. zdrowia i pomocy
społecznej.
Dom Pomocy Społecznej nr 1 mieści się przy ul. Andersa, z kolei DPS nr 2
przy ul. Jagiellońskiej. – Zapewniamy
mieszkańcom całodobową opiekę
oraz zaspokajamy potrzeby bytowe,
opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne
w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Domy Pomocy Społecznej to instytucje
opiekuńcze, które w społeczeństwie zbyt
często postrzegane są pejoratywnie. Krążą o nich liczne legendy, które są krzywdzące zarówno dla personelu, jak i dla
podopiecznych tych placówek. Nie trafiają tutaj osoby przypadkowe, ale takie,
które wymagają naszej, często intensywnej i wieloaspektowej opieki w codziennym życiu. Personel zaś to ludzie, którzy
w sposób profesjonalny starają się zapewnić realizację podstawowych potrzeb oraz umożliwiają aktywizację osób
w podeszłym wieku, w życiu społeczności domu – tłumaczy Elżbieta Matuszczyk, dyrektorka DPS nr 1.
– Społeczeństwo ocenia negatywnie
proces starzenia się i ludzi w starszym
wieku. Najczęstszymi poglądami wobec osób starszych są te mówiące o ich
niesprawności, negatywnym podejściu
do życia i ludzi, bierności, niechęci,
izolacji, konserwatyzmie. Większość
stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie utożsamia starość z wizją
klęski, gdzie osoba starsza rezygnuje
z pracy zawodowej, pełnienia ról społecznych oraz przyjemności. Stereotypy te niestety są krzywdzące i fałszują
rzeczywisty obraz seniorów i domów
pomocy społecznej. Zbytnie upraszczanie, wszechobecne generalizacje
pomijają istotne kwestie prorozwojowe i projakościowe starości. Przeciwstawiając się wyżej wymienionym stereotypom, personel Domu Pomocy
Społecznej nr 2 podejmuje szereg działań mających na celu pokazanie faktycznego, pozytywnego wizerunku seniorów zamieszkujących nasz dom.
Nasi mieszkańcy to osoby posiadające
bogactwo wiedzy, mądrości i umiejętności, to wzór doświadczeń i talentów

arc

arc

Krzysztof Polaczkiewicz

Pandemia to szczególnie trudny czas dla
pensjonariuszy domów pomocy
społecznej. Ruch na świeżym powietrzu ma
ogromne znaczenie w codziennym życiu.

nować w dotychczasowym środowisku,
z racji braku możliwości zapewnienia
jej niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych – podkreśla Sabina Stanek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM w Sosnowcu.
W zakresie usług opiekuńczych
DPS-y zapewniają opiekę lekarską
i pielęgniarską oraz niezbędną pomoc
w załatwianiu spraw osobistych.
– Opieka nad osobami starszymi to
przede wszystkim pomoc w realizacji
potrzeb życiowych. Dla osoby starszej
bardzo ważny jest drugi człowiek, możliwość komunikowania się z nim,
utrzymywanie kontaktów z rodziną.
Realizacja usług wspomagających następuje poprzez umożliwienie udziału
w terapii zajęciowej, podnoszenie
sprawności i aktywizowanie mieszkańców – mówi Jadwiga Siodłak.
– Wiemy, że na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej dobrze wpływa uśmiech, pozytywny nastrój, brak
nudy i monotonii. Dlatego rozwijamy
formy terapii zajęciowej, aby uaktywnić
podopiecznych przez wykonywanie
różnych czynności. Świętujemy wspólnie urodziny i imieniny, w których bierze również udział rodzina. Formy terapii dostosowujemy do pory roku. Wiosną i latem spotykamy się w ogrodzie,
gdzie organizujemy pikniki, festyny,
grillowanie oraz biesiadowanie. Dbamy
i kultywujemy tradycję świąt i innych
ważnych uroczystości. Gwarantujemy
aktywne spędzanie wolnego czasu,
dzięki terapii zajęciowej oraz prowadzimy zróżnicowane formy zajęć dostosowanych do wieku, możliwości psychofizycznych i zainteresowań mieszkańca.
Należą do nich: zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, biblioterapia i filmoterapia. Dużym zainteresowaniem cieszą się codzienna gimnastyka grupowa i indywidualna – dodaje z kolei Elżbieta Matuszczyk.
DPS-y zapewniają dostęp do specjalistycznych usług psychologicznych,
lekarzy pierwszego kontaktu oraz spe-

cjalistów, a także rehabilitacji i codziennej opieki pielęgniarskiej.
– Każdy mieszkaniec traktowany jest
indywidualnie, z należytym szacunkiem
i poszanowaniem jego godności. Działa
u nas Rada Mieszkańców, która reprezentuje wszystkich i działa w ich imieniu, współpracując z dyrektorem i pracownikami domu. Poprzez naszą działalność opiekuńczą i codzienną aktywność zawodową, staramy się łamać szkodliwe społecznie mity o domach pomocy społecznej, pokonywać uprzedzenia
i stereotypy, które przyjmowane w sposób bezrefleksyjny, mogą dystansować
seniorów i ich bliskich w kwestii decyzji
o zamieszkaniu w placówce opiekuńczej.
Niejednokrotnie sytuacja ta przynosi
wiele niekorzystnych skutków dla osoby
wymagającej opieki, opóźnia profesjonalną interwencję socjalno-bytową, leczniczą, terapeutyczną, i rehabilitacyjną
– zaznacza dyrektor Matuszczyk.
Każdego dnia pracownicy DPS-ów
stwarzają mieszkańcom godne warunki
przeżywania starości.
– W bieżącej działalności zdecydowanie opowiadamy się za teorią aktywnego trybu życia ludzi w wieku podeszłym. Realizujemy nasz program poprzez zaspakajanie potrzeb kulturalnych, estetycznych, duchowych. Nie
mniej ważne jest również utrzymanie
dobrej kondycji fizycznej oraz aktywny
udział w życiu społecznym. Aktywizacja osób starszych oraz prawidłowa organizacja zajęć i czasu wolnego stanowi
źródło rozwoju mieszkańców naszego
domu. W procesie aktywizacji pracownicy zwracają uwagę na indywidualne
cechy każdej osoby, takie jak: wiek, zainteresowania, stan psychiczny, samopoczucie i osobowość. Oferta różnorodnych usług świadczonych seniorom
w naszym domu promuje pozytywny
wizerunek pomocy społecznej i przyczynia się do rzetelnego, skutecznego
i profesjonalnego wsparcia osób wymagających pomocy – podsumowała dyrektor Siodłak.
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Co robią zimą pszczoły z Sosnowca?
Sosnowiec razem z włoskim Bergamo, chorwackim Osijekiem i bułgarskim Banskiem jest jednym z uczestników międzynarodowego projektu BeePathNet, którego
celem jest tworzenie w miastach przyjaznego środowiska dla pszczół. O projekcie i o życiu pszczół opowiada KRZYSZTOF POPPE ze stowarzyszenia Śląskie Miody –
Pasieki Miejskie, które również jest partnerem projektu.

Czym zajmują się pszczoły zimą przy takiej pogodzie jak teraz?

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie śpią podczas zimy. Po to
właśnie zbierają nektar z kwiatów od wiosny do jesieni, latają
po kwiatkach i produkują miód, żeby zimą mieć zapasy i mieć co jeść.
Zimą pszczoły tworzą tzw. kłąb. Przytulają się mocno do siebie,
a w centrum kłębu jest królowa. W ten sposób wzajemnie się ogrzewają i podobnie jak u pingwinów, te, które zmarzły na zewnątrz,
wchodzą do środka, a te które były w środku, przechodzą na zewnątrz.
Tak jest przez całą zimę aż do wiosny. Kiedy temperatura na zewnątrz
sięga około 10 stopni, pierwsze pszczoły wychodzą poza ul.
Jak przyznaje Krzysztof Poppe, miasto jest dla pszczół czasem nawet
lepszym środowiskiem niż inne obszary.

Tak samo zimę spędzają sosnowieckie pszczoły z pasiek zlokalizowanych
m.in. na Teatrze Zagłębia czy na Pałacu Schoena.

W Sosnowcu mamy obecnie dwie pasieki. Rzeczywiście, jedna znajduje się na dachu Teatru Zagłębia, a druga na tarasie Pałacu Schoena. Do pasiek zapraszamy zwłaszcza dzieci. Staramy się
im mówić o tym, co zawdzięczamy pszczołom. Dzieci przebieramy w bluzy pszczelarskie i razem zaglądamy do prawdziwego ula.
Pokazujemy, że pszczół wcale nie trzeba się bać.
Miasto z dużym ruchem, spalinami itd. jest dobrym miejscem dla
organizowania takich pasiek?

Miasto jest często takim samym środowiskiem dla pszczół jak inne obszary, a często jest nawet środowiskiem lepszym ze względu
na to, że nie mamy w mieście oprysków i pestycydów. W mieście
reklama

nie stosuje się również nawozów sztucznych. Coraz częściej
w mieście możemy spotkać również łąki kwietne. W tym roku takie łąki powstały również w Sosnowcu.
Miejskie pasieki są częścią większego projektu, w którym udział bierze
Sosnowiec. Co to za projekt i jaki ma cel?

Jako stowarzyszenie Śląskie Miody – Pasieki Miejskie wspólnie
z miastem Sosnowiec zaangażowaliśmy się w projekt BeePathNet.
To kontynuacja projektu i polega na tym, że miasta partnerskie wymieniają się doświadczeniem w zakresie tworzenia środowiska
miejskiego przyjaznego dla pszczół i innych owadów zapylających.
Trzeba pamiętać, że pszczoła to tak naprawdę około 470 gatunków
w całej Polsce. Staramy się poprzez edukację dotrzeć do dzieci.

Tomasz Szymczyk

Tomasz Szymczyk

Uświadamianie znaczenia pszczół jest bardzo ważne,
bo bez pszczół nie będzie przecież życia.

Pszczoły kojarzymy głównie z miodem, ale trzeba pamiętać, że
pszczołom zapewniamy warzywa i owoce. Dzięki pszczołom mamy tak naprawdę co jeść. Około 70 procent wszystkich roślin zapylanych przez owady daje nam około 90 procent żywności. Gdybyśmy chcieli w samej tylko Unii Europejskiej wycenić pracę
pszczół, to rocznie byłoby to około 150 miliardów euro. Gdyby nie
pszczoły, zostałyby nam rośliny wiatropylne. Jedlibyśmy codziennie ziemniaki, kukurydzę i zboża.
Warto też pamiętać o leczniczych właściwościach miodu,
a to kolejna korzyść z obecności pszczół wokół nas.

Miód przede wszystkim wzmacnia naszą odporność. Pszczoły kojarzymy głównie z miodem, ale trzeba pamiętać też o takich produktach jak pyłek pszczeli, propolis, który ma cudowne właściwości również w zwalczaniu komórek glejaka, ale też właściwości
przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym powinniśmy miód spożywać, aby poprawić naszą
odporność.
Jak rozpoznać dobry miód na półce sklepowej?

Najlepiej miody kupować bezpośrednio ze sprawdzonego źródła, czyli u pszczelarza. Każdy naturalny miód powinien się
krystalizować, czyli powinien przejść z formy płynnej to formy
stałej. To świadczy o tym, że miód jest prawdziwy i nie został
przegrzany.

Miasto
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Nowe połączenia już na torach
Mieszkańcy okolic ul. Jagiellońskiej, Dańdówki, Porąbki i Kazimierza Górniczego od połowy grudnia zyskali nowe połączenia kolejowe na trasie Katowice-Sławków.
Do tej pory pociągów w ciągu doby było kilka, teraz jadą średnio co godzinę. Są też atrakcyjne oferty biletowe.

Organizatorem komunikacji kolejowej w regionie jest zarząd województwa, ale część połączeń jest dofinansowywana przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W porównaniu z 2019 rokiem w roku 2022 dofinansowanie ze strony GZM do pasażerskiej komunikacji kolejowej wzrosło z 1,2 mln zł aż do 17,1
mln zł. O ile w 2019 roku Metropolia dofinansowywała 15 połączeń, to w 2022 dofinansowanie obejmuje 101 połączeń.
– Myśleliśmy o tym, że linia w kierunku
Sławkowa i dalej Olkusza obsługiwana przez
spółkę Polregio uciekała nam z horyzontu działań, dlatego postanowiliśmy przede wszystkim
włączyć Polregio do systemu wspólnego biletu
metropolitalnego. Uważaliśmy też, że siedem
par połączeń w dni robocze nie było dostatecznie dobrą ofertą, dlatego postanowiliśmy ją
wzmocnić. Średnio raz na godzinę w ciągu dnia
jedzie teraz pociąg, co umożliwia mieszkańcom
dużo sprawniejsze dotarcie do pracy czy domu
– mówi Wojciech Dinges z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Pociągiem ze stacji Sosnowiec Kazimierz
do centrum Katowic dostać się można nawet
w około 25 minut (czas podróży waha się
reklama

Tomasz Szymczyk

Tomasz Szymczyk

Z dworca Sosnowiec Południowy odjeżdża teraz znacznie więcej pociągów.

z uwagi na to, że linia jest jednotorowa, a pociągi mogą oczekiwać na mijankach na stacjach
Sosnowiec Dańdówka lub Sosnowiec Południowy). Dla porównania autobus linii M4
z przystanku Kazimierz Kopalnia na ul. Skargi
w Katowicach rozkładowo jedzie aż 45 minut.
Atrakcyjna jest również oferta biletowa. Cała
linia Katowice-Sławków została objęta czerwoną taryfą metropolitalną. Miesięczny bilet
normalny kosztuje 179 złotych, a ulgowy 89,50

złotych. Taki bilet ważny jest nie tylko na pociąg, ale też na autobus czy tramwaj, by podjechać do któregoś z sosnowieckich dworców lub
w Katowicach dojechać do celu podróży oddalonego od dworca. Można też zakupić jednorazowy bilet 24h+kolej. Bilet w cenie 15 zł
(normalny) lub 7,50 zł (ulgowy) będzie obowiązywać przez 24 godziny od momentu zakupu lub aktywacji w pociągach, tramwajach
i autobusach.

GODZINY ODJAZDÓW
Godziny odjazdów ze stacji Sosnowiec Kazimierz
do Katowic: 5.04 (z Sędziszowa, pon.-pt.), 5.58
(z Sędziszowa, codz.), 6.29 (z Kozłowa, pon.pt.), 7.06 (z Kozłowa, sob.-niedz.), 7.06 (ze
Sławkowa, pon.-pt.), 8.00 (z Kielc, codz.), 10.01 (ze
Sławkowa, codz.), 11.00 (z Kozłowa, pon.-pt.), 11.59
(ze Sławkowa, codz.), 13.00 (z Kozłowa, codz.), 14.07
(z Sędziszowa, codz.), 15.19 (ze Sławkowa, pon.pt.), 16.09 (z Kozłowa, pon.-pt.), 16.33 (ze Sławkowa,
sob.-niedz.), 17.49 (z Buska-Zdroju, codz.), 19.00 (ze
Sławkowa, codz.). Ze stacji Sosnowiec Porąbka,
Sosnowiec Dańdówka i Sosnowiec Południowy
pociągi odjeżdżać będą od kilku do kilkunastu
minut później.
Odjazdy z Katowic w kierunku Sosnowca
Kazimierza: 5.52 (do Sławkowa, pon.-pt.), 6.38
(do Kozłowa, pon.-pt.), 6.38 (do Sławkowa, sob.niedz.), 7.26 (do Sędziszowa, codz.), 7.52
(do Sławkowa, pon.-pt.), 8.33 (do Kozłowa,
codz.), 9.43 (do Buska-Zdroju, codz.), 10.42
(do Sławkowa, codz.), 12.20 (do Kozłowa, pon.pt.), 13.40 (do Sławkowa, codz.), 14.25
(do Sędziszowa, codz.), 15.30 (do Sędziszowa,
codz.), 16.22 (do Sławkowa, pon.-pt.), 16.53
(do Kozłowa, pon.-pt.), 17.31 (do Sławkowa, sob.niedz.), 19.20 (do Kielc, codz.).

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
z siedzibą przy ulicy Partyzantów 10a
ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych i garaży
Wykaz lokali użytkowych i garaży wraz
z podaniem adresu, powierzchni użytkowej,
wyposażenia technicznego lokalu oraz wysokości stawki wywoławczej netto/m2 znajduje
się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu i na stronie www.mzzl.pl.
Otwarcie ofert nastąpi 20 stycznia 2022
roku o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej
w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 10a. Oferty wraz z dokumentami rejestrowymi, oświadczeniem o nieposiadaniu zadłużenia względem Gminy Sosnowiec, potwierdzeniem wpłaty wadium oraz podpisaną
klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nie otwierać – oferta najmu na lokal użytkowy” w Kancelarii Zakładu
pokój nr 4 do 19 stycznia 2022 roku do godziny 15.00.
Wadium w wysokości jednomiesięcznego
czynszu ustalonego według stawki wywoławczej (bez podatku VAT) należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802
0579 7990 nie później niż przed upływem
terminu składania ofert.
Lokale użytkowe i garaże wystawione
do przetargu można oglądać w terminie
od daty opublikowania ogłoszenia do 19
stycznia 2022 roku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem.

Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz
garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, a także druk
oferty przetargowej, oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia względem gminy Sosnowiec
oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych
osobowych dostępny jest w siedzibie Zakładu,
w Biurze Najmów Lokali, budynek C, pokój numer 40 oraz na stronie www.mzzl.pl.
Kryterium wyboru ofert stanowi wysokość
stawki netto za m2 powierzchni lokalu użytkowego. Oferent, którego oferta wygrała przetarg, ma obowiązek zawrzeć umowę najmu
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, pod rygorem utraty wadium.
Termin związania ofertą wynosi 3 miesiące.
Dyrektor Zakładu może unieważnić przetarg
w części lub w całości bez podania przyczyny.
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu posiada w swojej ofercie również lokale użytkowe oraz garaże do wynajęcia
w trybie bezprzetargowym, których wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zakładu oraz na stronie www.mzzl.pl.
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
w Sosnowcu
ulica Partyzantów 10a
41-200 Sosnowiec
telefon: 32 290 18 34
e-mail: mzzl@mzzl.pl

styczeń 2022 nr 1

Miasto

kurier miejski

9

Powołano największy ruch samorządowy w kraju

Tak! Dla Polski. Nie dla Lex Czarnek
Największa organizacja zrzeszająca samorządowców, czyli Tak! Dla Polski, zainaugurowała swoją działalność w połowie grudnia, podczas konferencji, która odbyła się
w Poznaniu. W spotkaniu wzięło udział kilkuset samorządowców z całego kraju, w tym Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Nowy ruch samorządowy skupia
ponad 300 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast. Przewodzić będzie Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Tomasz Szymczyk

– Jest to wielki dzień dla samorządów,
ale też dla Polski – stwierdził Jacek
Karnowski, przyznając, że powstał
zdecydowanie największy ruch w Polsce. – Spotkali się przedstawiciele różnych poglądów – z lewa i z prawa
– dodał prezydent.
Samorządowcy zaprezentowali
główne cele, które zamierzają zrealizować. W pierwszej kolejności będą
bronić się przed ograniczaniem roli
samorządów i będą dążyć do zmiany
układu sił w kolejnej kadencji parlamentu przez silne zaangażowanie środowisk samorządowych oraz wsparcie
partii i organizacji opozycyjnych. Zamierzają także powołać Komisję
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, która miałaby zajmować się
opiniowaniem ustaw. Liczą, że uda
im się wzmocnić wszystkie szczeble
samorządu terytorialnego, przez
udzielenie konstytucyjnych lub ustawowych gwarancji. Liderzy wskazywali też m.in. na wyzwania związane
z naprawą finansowania samorządów,
skuteczną edukacją, zmianami klimatycznymi oraz koniecznymi reformami w służbie zdrowia.
Samorządowcy reagują przede
wszystkim na bieżące wydarzenia.
Obecnie sprzeciwiają się między innymi zmianom w edukacji, które planuje
wprowadzić Ministerstwo Edukacji Przeciwko Lex Czarnek protestowali przedstawiciele sosnowieckich środowisk oświatowych.

Narodowej, a które od nazwiska ministra nazwano „Lex Czarnek”.
– To dotyczy nas wszystkich, bo
do szkół chodzą nasze dzieci czy nasi
wnukowie. Musimy walczyć o to, by nie
zostały odwrócone zmiany, które w polskiej oświacie zaszły po 1989 roku – argumentował podczas konferencji prasowej prezydent Arkadiusz Chęciński.
– Ten gniot nie powinien w ogóle
ujrzeć światła dziennego. To wstyd dla
tych, którzy zaprojektowali te przepisy.
To wstyd, że dzisiaj cofa się polską
oświatę do czasów słusznie minionych.
Przeciwni nowym przepisom są
również oświatowi związkowcy ze
Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Solidarności.
– Reformy należy zacząć od podstaw. Nauczyciele są jedyną grupą
zawodową, która od trzech lat nie
dostała podwyżki. Obawiamy, że
będzie wchodził w życie pakiet nowych zmian, które doprowadzą
do wielu dramatycznych konsekwencji dla nauczycieli – przekazała
Małgorzata Pochopień z oświatowej
Solidarności.
Czytanie projektu nowych przepisów miało się rozpocząć we wtorek
po południu na połączonym posiedzeniu komisji sejmowych, już po zamknięciu tego numeru „Kuriera
Miejskiego”. red

Wzięli sprawy we własne ręce

Nowa Rada Seniorów wybrana

SIM Za głę bie, czy li Spo łecz na Ini cja ty wa
Mieszkaniowa, to czwarta tego rodzaju spółka w województwie śląskim i dziesiąta w kraju. Została powołana 7 grudnia w Sosnowcu.
Obej mu je 10 gmin: Bę dzin, Bo brow ni ki,
Czeladź, Chrzanów, Ogrodzieniec, Siewierz,
Sosnowiec, Szczekociny, Psary i Wojkowice.
Najważniejszy cel, który postawiły przez sobą wła dze spół ki, to bu do wa pra wie 1000
mieszkań.
– To ważny dla nas moment, bo wszyscy
wiemy, jak duże są potrzeby, jeśli chodzi o budownictwo komunalne w naszych miastach
i miasteczkach. Widzimy też, jak mocno i szybko rosną ceny mieszkań, a to sprawia, że coraz
więcej mieszkańców nie może sobie pozwolić
na kupno własnego mieszkania – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Jestem
przekonany, że dodatkowa możliwość budowy
mieszkań komunalnych ucieszy wszystkich,
którzy marzą o nowym mieszkaniu. Nie ukrywam, że przed nami ogromne wyzwanie
– stwierdził Arkadiusz Chęciński.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 30 milionów zło tych. Gmi ny, któ re przy stą pi ły
do SIM Zagłębie, objęły udziały w spółce po 3

I inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Seniorów Miasta Sosnowca odbyła się w połowie
grudnia. Radzie przewodzić będzie Halina Zwaniecka. Jej zastępczynią została Stanisława Wysocka, a sekretarzem Celina Alochno.
– Proces starzenia się społeczeństwa sprawia,
że coraz większego znaczenia społeczno-gospodarczego nabiera polityka senioralna i jej założenia zamierzamy konsekwentnie realizować – mówi Halina Zwaniecka. – W tym celu został wydany dokument „Polityka senioralna miasta Sosnowca na lata 2021-2027”. Jest to strategia wyznaczająca podstawowe cele dotyczące środowisk
senioralnych. Pierwszym celem jest poprawa warunków i kreowanie nowych rozwiązań sprzyjających aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Drugi cel to wzmacnianie potencjału ludzkiego i zachęcanie środowisk osób starszych do prowadzenia zdrowego stylu życia – dodaje przewodnicząca. Radni seniorzy zamierzają
także działać na rzecz poprawy jakości życia i promować działania na rzecz zmniejszenia e-wykluczenia oraz przeciwdziałać wszelkim formom
dyskryminacji osób starszych.
– Dla nas priorytetem jest dostępność do lekarzy, wsparcie psychologiczne, zwłaszcza

miliony złotych każda. Pozostałe źródła finansowania inwestycji mają pochodzić z Rządowe go Fun du szu Roz wo ju Miesz kal nic twa
(do 10 procent kosztów inwestycji), wsparcia
z Funduszu Dopłat, partycypacji najemców
i zaciągniętego preferencyjnego kredytu, w ramach realizacji rządowego programu popierania bu dow nic twa miesz ka nio we go z Ban ku
Gospodarstwa Krajowego.
– Dziwię się gminom, które jeszcze nie przystąpiły do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Ten program działa zarówno w większych miastach, jak i mniejszych gminach.
W województwie śląskim planujemy w sumie
budowę 4 tysięcy mieszkań i powołanie kolejnych spółek – zapowiedział Arkadiusz Urban,
prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Do dat ko wo w przy szłym ro ku Kra jo wy
Za sób Nie ru cho mo ści za mie rza wnieść
do spół ki aport nie ru cho mo ści po ło żo nej
w So snow cu przy ul. Do brzań skie go, o po wierzchni około 1,22 ha. Ma powstać na niej
nie ru cho mość z 89 miesz ka nia mi. Kry te ria
najmu lokali określać będzie gmina, na terenie której inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana. ST

w okresie pandemii. Zamierzamy przeprowadzić bilans potrzeb osób starszych. Uruchomimy formy pomocy sąsiedzkiej, punkty doradcze
i telefony zaufania. Zamierzamy zacieśniać
współpracę seniorów z placówkami edukacyjnymi i domami pomocy społecznej. Bardziej
szczegółowe plany będą opracowane na sesjach
rady seniorów – zapowiedziała przewodnicząca
sosnowieckiej Rady Seniorów. Kadencja obecnej Rady potrwa do 2025 r. ST

CZŁONKOWIE RADY SENIORÓW
W SOSNOWCU:
Celina Alochno, Halina Podgórska,
Urszula Such, Urszula Kaczmarczyk,
Arkadiusz Rogala, Ewa KamizelaBaranowska, Elżbieta Michalik, Robert
Deląg, Jadwiga Kamerdyn, Jerzy
Karpiński, Zofia Roskosz, Jolanta Koziak,
Urszula Szumniak, Stanisław Czekalski,
Bogusława Tutajewicz, Józef Krzynówek,
Stanisława Wolszczak, Aleksandra
Skoczeń, Roman Kwiatkowski, Halina
Zwaniecka, Stanisława Wysocka.
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Starożytna kolumna
Przed trzydziestu pięciu laty, gdy byłem jeszcze pełnym zapału młodym fascynatem historii Zagłębia, wpadł mi w ręce wydany w 1939 roku „Przewodnik po Zagłębiu
Dąbrowskim”. W przewodniku tym opisującym najciekawsze miejsca w Zagłębiu (oraz sporą liczbę miejsc położonych poza nim) natrafiłem na ciekawy fragment.

Kolumna, a w tle zbudowana w połowie XIX stulecia plebania oraz tzw. nowa wikariatka (z 1903 roku) kościoła
pw. św. Joachima. Zdjęcie najprawdopodobniej pochodzi sprzed I wojny światowej. Wedle przekazu znajduje
się na nim ówczesny organista. Fotografia pochodzi ze zbiorów pani Marii Masłoń (zdjęcie nr 2).

Brzmiał następująco: „(…) Z osobliwości Zagórza należy wymienić starożytną kolumnę,
stojącą przy drodze do Sosnowca (…)”.
Jako że Zagórze znałem dość dobrze, to wielce zaintrygowała mnie owa „starożytna kolumna”,
o której istnieniu nie miałem pojęcia. Niedługo
potem podobną minimalistyczną informację
o kolumnie znalazłem w wydanym w 1932 roku
drugim tomie monumentalnego dzieła Mariana Kantora – Mirskiego „Z przeszłości Zagłębia
Dąbrowskiego i okolicy – Szkice monograficzne
z ilustracjami”. Tym razem do tekstu zostało dołączone zdjęcie (zdjęcie nr 1), które rzuciło nieco
światła na lokalizację zaginionego w czasie i przestrzeni zabytku. Stuprocentowej pewności jednak
nie miałem. Co ciekawe, Kantor opisuje to zdjęcie słowami: „kolumna – pomnik”. Kluczem
do rozwiązania tej (oraz wielu innych) zagadki było poznanie przewspaniałej, pełnej ujmującego
ciepła i szczerej serdeczności osoby – pani Marii
Masłoń. Pani Maria nie tylko mieszkała w pobliżu poszukiwanej przeze mnie kolumny, ale posiadała najstarszą z fotografii (dotychczas odkrytych)
tego zabytku (zdjęcie nr 2) – ba, miała również
zdjęcie na tle „mojej” kolumny (zdjęcie nr 3). Ale
to nie wszystko. Pani Maria pożyczyła mi wydaną w 1914 roku w Warszawie, kompletnie zapomnianą książkę autorstwa ks. Grzegorza Augustynika „Pamiątka po dobrym Pasterzu, czyli
wspomnienie pośmiertne po śp. ks. Józefie Dotkiewiczu”. W publikacji tej znalazłem taki oto
fragment:
„(…) Na pagórku przy drodze, naprzeciw
plebanii stoi piękna wysoka kamienna kolumna z figurą na wierzchu N. M. Panny. Figura ta
była wzniesiona w 1852 r. na pamiątkę ogłoszenia przez ojca św. Piusa IX dogmatu, że N. M.
Panna w poczęciu swojem była wolna od grzechu pierworodnego. Figura pierwotna, uległa
zniszczeniu, zastąpiono ją nową także drewnianą (szkoda, że nie kamienną), a kolumnę ogrodzono żelaznemi sztachetami na podmurowaniu, staraniem śp. ks. J. Dotkiewicza* (…)”.
I wszystko stało się jasne. Poszukiwana przeze mnie kolumna – kapliczka była „protoplastą”

W tle za kolumną widać zabudowania folwarczne
oraz fragment pałacyku Mieroszewskich. Źródło:
Marian Kantor – Mirski „Z przeszłości Zagłębia
Dąbrowskiego i okolicy – Szkice monograficzne
z ilustracjami”, Sosnowiec 1932 r. (zdjęcie nr 1).

Zagórzanki na tle kolumny. Od lewej stoją siostry:
Ola, Marysia i Basia Mertówny. Fotografię wykonano
w 1938 roku – archiwum rodzinne pani Marii Masłoń
– z domu Merta (zdjęcie nr 3).

Kapliczka i okolice – grudzień 2021 r.

Kapliczka oraz opisywane w tekście „rozwidlenie”. Skrajnie po prawej znajduje się ulica Kamienna, odrobinę
bardziej na lewo od niej biegnie dawna droga do Sosnowca. Plebania i nowa wikariatka znalazły się tuż poza
kadrem (po prawej). Poza kadrem po lewej ku Mecowi wspina się ul. ks. Popiełuszki. Zdjęcie z lipca 2010 r.

doskonale znanej mi kapliczki z figurą Matki
Bożej ustawionej na ceglanym postumencie
w miejscu, gdzie znajduje się rozwidlenie dróg
prowadzących od ul. ks. Jerzego Popiełuszki
w kierunku tzw. Górki (dawna droga do Sosnowca) oraz ulicy Kamiennej (dawny trakt Kraków – Będzin – Wrocław i dalej). Znam to miejsce od czasów dzieciństwa. Mijałem je setki razy
– a to w drodze na lekcje religii, a to włócząc się
(poznając świat) po okolicy, a to podczas procesji w święto Bożego Ciała, gdy urządzano tam
ołtarz.
Kolumna została „namierzona”, ale pozostała
jednak jeszcze kwestia tego, w jakich okolicznościach „starożytna kolumna” przeistoczyła się w ceglany postument. Na to pytanie udzielił mi odpowiedzi pan Włodzimierz Głaz, który jest istną
skarbnicą wiedzy o dawnym Zagórzu. Otóż pan
Włodzimierz pamięta, jak w latach sześćdziesiątych (może początek siedemdziesiątych) przedłużano ówczesną ulicę Dzierżyńskiego (wcześniej
Kościelna, później Manifestu Lipcowego, obecnie
ks. Popiełuszki), dobudowując jezdnię oraz chodniki pomiędzy wspomnianym wyżej rozwidleniem
dróg a ulicą Czerwonej Gwardii (wcześniej
Metz/Mec, obecnie Dworska). W wyniku tych

prac tuż przy kapliczce pojawiło się nowe skrzyżowanie ulic – wtedy to miano dokonać niedużej
„korekty” jej lokalizacji. Być może kolumna nie
przetrwała tego zabiegu, a być może była już na tyle
nadszarpnięta zębem czasu, że postanowiono zastąpić ją nowszą ceglaną konstrukcją.
Obecnie trudno ustalić, kiedy dokładnie kolumna zniknęła z krajobrazu Zagórza, nie wiem
również, jakie były dalsze jej losy. Liczę na Waszą pomoc w tej sprawie – w końcu mamy tu
do czynienia z zabytkiem, który był na tyle osobliwy, że wraz z Maczugą Herkulesa oraz Zamkiem w Będzinie znalazł się w przedwojennym
„Przewodniku po Zagłębiu Dąbrowskim”.
Artur Ptasiński,
Centrum Informacji Miejskiej
* Ksiądz Józef Dotkiewicz w latach 1873 – 1913 był proboszczem
kościoła p. w. św. Joachima w Zagórzu.

To już kolejny rok, gdy mogę na łamach
„Kuriera” dzielić się z Państwem moimi
zdjęciami i artykułami. Dziękuję za życzliwość
i wyrozumiałość. W Nowym 2022 roku życzę
Szanownym Czytelnikom pomyślności, pięknych
dni, dobrego zdrowia i świętego spokoju.
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Zawsze są ludzie i ludziska
Rozmawiamy z HENRYKĄ MAŁYSIAK, z domu LEŻUCH, rodowitą sosnowiczanką, więźniarką ocalałą z Oświęcimia
arc

W tym miesiącu, 27 stycznia,
obchodzimy 77. rocznicę wyzwolenia
obozu w Oświęcimiu. Jak to się stało,
że trafiła Pani do obozu?

Z łapanki. 19 stycznia 1943 r. zatrzymali mnie w Olkuszu. Po prostu znalazłam się w złym miejscu o złej godzinie.
Blisko granicy. Miałam wtedy 17 lat.
Uznali, że… jestem więźniem politycznym.
Wbrew wszystkiemu, udało się Pani
przetrwać…

Została Pani w Niemczech?

Archiwalne zdjęcie, wykonane w obozie w Oświęcimiu.
Sylwia Turzańska

Nie rozumiałam tego, co sią stało i co
będzie dalej. Młodość też dodawała sił
i wiary, że uda mi się przeżyć. Byłam
twarda. Chyba nie zdawałam sobie
sprawy z tego, na czym życie polega. I tak mijał każdy kolejny dzień.
W obozach, bo nie był to tylko Oświęcim, trzymali mnie w sumie dwa i pół
roku. W Oświęcimiu byłam dwa lata,
następnie pół roku trochę w Ravensbrück i trochę w Sachsenhausen.
Rodzice przed długi czas nic nie wiedzieli, co się ze mną stało i gdzie jestem.
Po prostu mnie przyprowadzili. Zniknęłam. Rozebrali nas wszystkie do naga,
ogolili włosy i przyprowadzili na blok.
Jak nas przywieźli, to kazali pacierz mówić. Uważali, że jeśli ktoś nie znał modlitwy, to nie Polak. Los innych, zwłaszcza Żydów, był przesądzony. A potem
czekała już na nas tylko ciężka praca fizyczna przy kopaniu rowów dla wojska
lub przy rozbieraniu domów. Do ręki
dostałam kilof i trzeba było robić, choć
nigdy wcześniej nie miałam kilofa w ręce. Przy tej pracy przynajmniej ciepło
było, zwłaszcza w zimie, kiedy baliśmy
się, że zamarzniemy. Codziennie była
tylko ciężka praca, bez odpoczynku,
a czasem i noc bez snu, gdy kazali stać
godzinami podczas apelu i przeprowadzali selekcję. Moja koleżanka ze Środuli, dziewczynka z dobrego domu, przetrwała tylko dwa tygodnie.
Każdego dnia dostawałyśmy taką
małą pajdeczkę chleba na cały dzień.
Obiadu żadnego. Odzież była cała zarobaczona. Bród był taki, że tego się nie
da opisać. A to były nasze jedyne rzeczy,
w których pracowałyśmy i spałyśmy. Jak
ktoś umarł, to ściągałyśmy ubrania i buty. Na dodatek wszędzie wszy. Od metra. Rano podczas apelu każdy pokazywał dłonie. Jak miał świerzb, to od razu
palili. Komin i już. Jak weszliśmy, zobaczyliśmy napis „Arbeit macht freich”,
czyli „Praca czyni wolnym”. Taka ironia. Śmiech przez łzy. Wtedy nie znałam niemieckiego. Dopiero potem poznałam znaczenie tych słów.
Warunki były straszne. Było tak ciasno, że jak spałyśmy w nocy, to wszystkie w jednej pozycji, na tym samym boku. Gdy chciałam wstać, to szturchałam koleżankę, która musiała się „wypleść”, usiąść i zmienić pozycję. Noca-

hausen. Przyszli i powiedzieli: „Jesteście
wolni. Możecie iść, gdzie chcecie”.
Był 9 maja 1945 r. Pamiętam, że zanim
się pojawili, ubrałyśmy niemieckie
mundury, bo nasze ubrania były zniszczone. I Amerykanie chcieli nas aresztować. Doszło nawet do szarpaniny.
Dopiero, jak pokazałyśmy numery
na rękach, to odpuścili. Zabrali nas
do Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża i dali kawałek chleba. Bardzo
mądrze. Bo gdyby dali nam odrobinę
więcej jedzenia, to już byśmy tego nie
przeżyły.

Amerykanie proponowali, bym wyjechała, do nich, do Ameryki lub
do Szwecji. Ale nie chciałam. Zdecydowałam się na to, by jeszcze rok zostać
w Niemczech, w Lubece. Zapisałam
się na różne kursy handlowe. Przyznam, że było wspaniale. Cudowne życie. Uczyli nas profesorowie przedwotrzeć”, mówił. Jego słowa tłumaczyła jenni, nauczyciele z Polski, a zajmował
nam koleżanka, która znała niemiecki. się nami Międzynarodowy Czerwony
Myślę, że on nam współczuł, że los nas Krzyż. Postanowiłam jednak wrócić
tak doświadczył. Tak po ludzku. Że nas do ojca, do rodziny i Sosnowca, choć
uwięzili i skazali na niewolniczą pracę. dostałam „przepustkę” do Ameryki.
Inne komanda nie miały takiego szczę- Statkiem przypłynęłam do Szczecina,
ścia. Nadzorca, który miał koman- a potem pociągiem przyjechałam
do nr 11, tak maltretował ludzi, tak się do Sosnowca. Pamiętam, że stałam
nad nimi znęcał, że ciężko im było do- na balkonie i zobaczyłam, jak tata wraczekać kolejnego dnia i przeżyć. I był to ca z nocki, z kopalni. Jak mnie zobaczył
już w domu, co to było za szczęście! Co
Polak. Młody. 19 lat.
myśmy się napłakali z radości. Pierwszy
raz w życiu widziałam, jak ojciec płakał.
Czy ojciec wiedział, że Panią wywieźli
do Oświęcimia?

Henryce Małysiak udało się przeżyć Oświęcim, Sachsenhausen i Ravensbrück
oraz wrócić do Sosnowca.

mi umierało najwięcej ludzi. I grasowały szczury. To był codzienny widok, że
szczury jedzą zmarłych.
Czy Oświęcim różnił się od obozów
na terenie Niemiec?

Było podobnie. Pamiętam jednak, że
w Oświęcimiu było… głośno. W porównaniu do obozów w Niemczech.
Bo krematorium pracowało dzień
i noc. Mój blok był na froncie, od drogi, którą przechodzili ludzie z transpor-

tów. Nigdy nie zapomnę, jak któregoś
dnia, dzieci wysiadły z pociągu, takie
małe. Niosły laleczki w rękach. Od razu, prawie wszystkie zostały skazane
na śmierć. Już więcej ich nie widziałam.
Wszędzie byli ludzie i ludziska. Tak
samo jest i dzisiaj. Ja miałam niemieckiego nadzorcę. To był bardzo dobry
człowiek i nie boję się tego powiedzieć
głośno.
„Jestem w porządku, ale macie pracować, zwłaszcza jak inni będą pa-

Nie wiedział. Jak mnie wzięli z łapanki, to jechałam przez Środulę. Kiedy
zobaczyłam mój dom, to serce mi zamarło. Z obozu pisałam grypsy i w ten
sposób tata dowiedział się, gdzie jestem. Przyjechał do mnie, z moją
przyszywaną mamą. Wtedy nasz nadzorca, kazał mi wiadro wziąć, wyjść
na zewnątrz, rzekomo coś umyć, bym
tylko mogła się z nimi zobaczyć.
Mogli na mnie spojrzeć przed druty, a
ja na nich. Jak byłam w Niemczech,
rzuciłam taki gryps z wiadomością, że
żyję i gdzie jestem, za mur obozu. I proszę sobie wyobrazić, że ktoś
w Niemczech przesłał tę wiadomość
do mojego ojca, do Sosnowca, na Targową, gdzie mieszkaliśmy.
Był strach, że nie uda się dotrwać
do końca wojny?

W Ravensbrück było niebezpieczne.
Tam baliśmy się każdego dnia. Bo
więźniom pobierali szpik i wiedzieliśmy o medycznych eksperymentach.
Mnie to ominęło. Miałam „tylko” pracować.

Ciężko było się odnaleźć w Polsce?

Jak przyjechałam, od razu postanowiłam poszukać pracy. Poszłam na kopalnię Sosnowiec zapytać o pracę, w biurze. I wtedy przeklnęłam takiego jednego personalnego. Przychodzę do niego,
w dobrej wierze, a on się pyta, gdzie ja
byłam tak długo. Odpowiadam, że
w Niemczech. Co tak długo? – dopytuje. Bo tam kursy robiłam – odpowiadam. A on na to: chyba pani czekała
na pierwszą bombę atomową. I mnie
nie przyjął. Poszłam pracować do biura. A potem wyszłam za mąż i urodziłam dzieci. Pracowałam w handlu i jakoś tak przeleciało.
Była Pani później w Oświęcimiu?

Tak. Pojechałam, pokazywałam rodzinie, gdzie żyłam, gdzie spałam. Moje
dzieci jednak nie pojechały, nie chciały.
Jaka jest recepta na taką życiową energię
i optymizm?

Kto uwolnił więźniów?

Nie dowierzam, że udało mi się to
przetrwać. Zawsze byłam bardzo żywotna. A tak pół żartem, pół serio, palę jak smok. Zwłaszcza kiedy się zdenerwuję.

Myślę, że to byli Amerykanie. Oswobodzili nas w Niemczech, w Sachsen-

Rozmawiała: Sylwia Turzańska
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Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 12 października 2021 roku w Sali Widowiskowo – Koncer
Maziarz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Marlena Formas vel Król/Fotofinezja

50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:

Zofia i Zdzisław Adamkowie, Grażyna i Leon Barańscy, Halina i Stefan Bieleccy, Teresa i Jan Bigajowie, Jadwiga i Czesław Blachlińscy, Zofia i Józef Bochnowie, Elżbieta i Sylwester Bodkowie, Halina i Łucjan
Brandtowie, Alicja i Stefan Brożynowie, Krystyna i Jerzy Bublowie, Anna i Andrzej Cebratowie, Teresa i Józef Cyptorowie, Ewa i Henryk Danisowie, Irena i Jerzy Dembowscy, Celina i Józef Derdowie, Maria
i Jan Dobiechowie, Irena i Stanisław Dobrowolscy, Anna i Zbigniew Dudowie, Krystyna i Ryszard Dybiszowie, Danuta i Adam Dymarscy, Lidia i Zbigniew Dyrkowie, Maria i Marian Dziedzicowie, Ewa
i Zbigniew Dziurowiczowie, Wiesława i Wiesław Flakowie, Halina i Stanisław Gawędowie, Irena i Jerzy Gęborkowie, Romana i Włodzimierz Giemborkowie, Dorota i Tadeusz Głuszkowie, Irena i Janusz
Grzesiczakowie, Renata i Jarosław Hinczakowie, Elzbieta i Stanisław Jadowscy, Ewa i Wacław Kaczmarczykowie, Joanna i Władysław Kalarusowie, Barbara i Henryk Kaniowie, Teresa i Zdzisław Kapustowie,
Danuta i Jerzy Karkoszowie, Barbara i Stanisław Kędziorowie, Maria i Stanisław Kłosuniowie, Anna i Mirosław Kmiecikowie, Zofia i Zbigniew Kochowie, Danuta i Marian Kopytkowie, Krystyna i Piotr
Kosińscy, Halina i Tadeusz Kosmowie, Mirosława i Krzysztof Kossowscy, Barbara i Zbigniew Kotasińscy, Halina i Jan Kowalscy, Helena i Tadeusz Krawcowie, Krystyna i Mieczysław Krochmalowie, Stanisława
i Józef Krzystankowie, Teresa i Andrzej Książkowie, Alfreda i Marian Kubarowie, Maria i Zbigniew Kubasikowie, Teresa i Ryszard Kubikowie, Stanisława i Tadeusz Kucowie, Janina i Stefan Kukiełkowie, Anna
i Jerzy Kurachowie, Henryka i Andrzej Kurkowie, Grażyna i Zbigniew Kusiowie, Alina i Jan Lasoniowie, Teresa i Janusz Lipińscy, Danuta i Tadeusz Lisowie, Helena i Jan Łukasikowie, Wanda i Tadeusz
Majcherowie, Barbara i Wiesław Marczewscy, Władysława i Ryszard Matyjowie, Maria i Leszek Mazurkiewiczowie, Teresa i Krzysztof Mesjaszowie.
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rtowej „Muza” w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca oraz Maciej

60 i 50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:

Marianna i Eugeniusz Kucharscy, Elżbieta i Dionizy Michalakowie, Irena i Jan Michalikowie, Halina i Krzysztof Miskowie, Jadwiga i Andrzej Mościńscy, Maria i Henryk Mrówkowie, Janina i Marek Mucowie,
Grażyna i Zdzisław Nowak, Teresa i Jan Nowosielscy, Sabina i Kazimierz Olszewscy, Halina i Andrzej Olszewscy, Bożena i Bogusław Osińscy, Ryszarda i Bogdan Pacanowie, Krystyna i Czesław Paciorkowie,
Maria i Zbigniew Pastuszkowie, Krystyna i Waldemar Pawełczykowie, Anna i Stanisław Piechocińscy, Teresa i Jerzy Putowie, Helena i Henryk Rempalscy, Maria i Krzysztof Robakowscy, Irena i Stanisław
Rogozikowie, Teresa i Czesław Rokowie, Maria i Henryk Rotkegelowie, Zofia i Jerzy Ruszkowscy, Stefania i Jerzy Sapotowie, Agnieszka i Tadeusz Sękowie, Zofia i Krzysztof Skorupkowie, Wiesława i Edward
Skowronkowie, Jolanta i Józef Służałkowie, Krystyna i Stanisław Skorkowie, Małgorzata i Andrzej Srokowie, Maria i Jerzy Stankowie, Wiktoria i Stanisław Stasiłowie, Teresa i Dionizy Stępniewscy, Elżbieta
i Jerzy Sułkowscy, Anna i Czesław Szymikowie, Krystyna i Jan Tuszyńscy, Barbara i Julian Wanicowie, Grażyna i Zofian Wanicowie, Irena i Józef Węcelowie, Alicja i Jerzy Wilkowscy, Helena i Zygmunt
Witkowscy, Bernarda i Henryk Wójcikowie, Bożena i Sylwester Wysoccy, Bożena i Józef Zapalscy, Zynaida i Janusz Zapałowiczowie, Irena i Marek Zaporowie, Krystyna i Adam Zarzyccy, Barbara i Andrzej
Zgołowie, Barbara i Henryk Ziętkowie, Teresa i Ryszard Zyskowie, Barbara i Zdzisław Żakowie, Stanisława i Mieczysław Całkowie, Helena i Zenon Chłądzyńscy, Wanda i Jan Gęborkowie, Elżbieta i Ryszard
Kałużowie, Renata i Edward Kierkowie, Anna i Włodzimierz Kuśmierscy, Wiesława i Henryk Lipowie, Barbara i Stanisław Lisowie, Pelagia i Włodzimierz Malinowscy, Liliana i Włodzimierz Pluteccy, Emilia
i Stanisław Ryczkowie, Janina i Tadeusz Siemionkowie, Halina i Ryszard Szczepanikowie, Helena i Kazimierz Szczepkowie.
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Rozrywka

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Praw Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 266 37 83
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Miejski Zakład
Usług Komunalnych
(32) 291 79 22
Schronisko dla bezdomnych
zwierząt
(32) 293 75 56
Jednostka terenowa Federacji
Konsumentów w Sosnowcu
(32) 360-11-38
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Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym
rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać
do 25. dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:
41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane zostaną
nagrody, które prosimy odbierać osobiście w redakcji.
Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi rozwiązanie
krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych, związanych
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce
„Krzyżówka”.

Poziomo: 1 – chytry wybieg, 5 – piękny młodzieniec, ukochany
Afrodyty, 8 – zwrot charakterystyczny dla danego języka,
9 – do usunięcia z wiejskiego dachu, 10 – nasz kontynent,
11 – filmowy kochanek, 12 – ryba, którą złowił Santiago
w opowiadaniu „Stary człowiek i morze”, 14 – japońska
mafia, 16 – azjatycka rzeka, 17 – rodzaj kary, 19 – autor,
21 – gaz do usypiania, 22 – wieńczy dom, 25 – rurka
do odprowadzania moczu, 28 – fragment budynku wystający
z elewacji, 29 – umożliwia rozładowywanie pociągów,
ciężarówek, 30 – okrasa, 32 – jednokołowy „pojazd”
na budowie, 34 – odłam jakiejś religii, 35 – autor „Martina
Edena”, 36 – gwara, 37 – po takim okrzyku zwykle mówimy
„na zdrowie”, 38 – wojskowy płaszcz, 39 – w filmie szukał
miliona.
Pionowo: 1 – część całości, 2 – kolor w kartach, 3 – długa
modlitwa, 4 – satelita Urana, 5 – kamień szlachetny
o fioletowym odcieniu, 6 – jedzonko konia, 7 – spacerowy,
konny pojazd, 13 – krakuska, 15 – rozpustnik, marnotrawca,
18 – filtrują nasz organizm, 20 – narzędzie do ładowania
snopków na wóz, 23 – mimowolne ruchy gałki ocznej,
24 – pocisk artyleryjski, 26 – skrzat, 27 – amator dobrego
jedzenia, 28 – przywódca Kozaków, 31 – rodzaj nadwozia
samochodu, 33 – ryba karpiowata.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2021, PAWEŁ JASIENICA – OSTATNIA Z RODU
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu.

KUPON
krzyżówka nr 11/2021

NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.
Zuzanna Gajewska

Maria Kowalska, Wiktor Krajewski

Marcin Margielewski

Burza

Kobiety pistolety. Maria
Kowalska w rozmowie
z Wiktorem Krajewskim

Porzuciłam islam,
muszę umrzeć

(Wyd. Prószyński i Ska)

(Wyd. Prószyński i Ska)

Ewelina Zawadzka,
właścicielka zakładu
pogrzebowego
w Młynarach, samotna
matka czteroletniej
Karoliny, wiedzie
spokojne i stabilne życie
– aż do dnia, gdy
podczas gwałtownej
burzy koło dawnego
młyna wodnego zostaje
znaleziona martwa
kobieta, Marzena Tolak,
blogerka, która
niedawno wraz z rodziną
zamieszkała w dawnym
browarze. Policja
podejrzewa zabójstwo,
jednak sprawę przysłania śmierć kilkunastu osób
w tragicznym wypadku autobusu, zgniecionego przez
przewracające się w czasie nawałnicy drzewa. Ciało
Marzeny z powodu braku miejsc w elbląskim prosektorium
trafia do zakładu Eweliny.
Jest to początek zaskakującej serii wydarzeń, które bez
reszty pochłaniają główną bohaterkę. Martwa kobieta nie
była jej obca – znały się, spotykały, a feralnego popołudnia
Ewelina opiekowała się córeczką denatki.

Maria Kowalska, pseudonim
„Myszka”, sanitariuszka z pułku
„Baszta”. Jako siedemnastolatka
wstąpiła do konspiracji, by potem
pomagać rannym. Koniec Powstania
Warszawskiego był dla niej
początkiem piekła. W grupie
czterdziestu sanitariuszek i łączniczek
z powstania trafiła do pierwszego
i najdłużej działającego na polskich
ziemiach obozu koncentracyjnego
– Stutthof. Były to jedyne Polki
o statusie jeńców wojennych, które
trafiły do obozu. Wcielone
w mundurach i z opaską powstańczą
na rękach wzbudzały szacunek i chęć
pomocy ze strony innych więźniów,
ale też niechęć czy zazdrość.
Odważnie żądały respektowania
praw jeńców wojennych i śpiewały okupacyjne piosenki. Stanowczo
sprzeciwiły się włożeniu obozowych ubrań i naszyciu numerów. Ich historia to
opowieść o kobiecej przyjaźni i solidarności jako szansie na przetrwanie
w obozie.

Farita od dziecka była ciekawa
świata i zadawała wiele pytań
dotyczących religii, w której ją
wychowywano.
W przeciwieństwie
do większości grzecznych
i cichych muzułmańskich
dziewczynek, ku irytacji jej
pobożnych bliskich
i nauczycieli, wiecznie
dociekała prawdy. Nie
zadowalały jej cytowane
w odpowiedzi fragmenty
Koranu. Wręcz przeciwnie,
rodziły jeszcze więcej pytań. Kwestionowanie słów proroka
nie jest jednak w Arabii Saudyjskiej bezpiecznym zajęciem.
Wątpliwości spowodowały, że nie była w stanie utrzymać
wiary w przedstawiany przez islam porządek świata. Musiała
uciekać ze swojego kraju. Odrzucając wiarę, automatycznie
sprowadziła na siebie wyrok śmierci, ale zanim orzeczono go
oficjalnie, nakaz uśmiercenia Farity wydał jej własny ojciec.
Jej brat podjął się jego wykonania. Przez wiele lat Farita
ukrywała się w Europie. Kiedy dowiedziała się o śmierci ojca,
odetchnęła z ulgą, ale przedwcześnie… Teraz nikt już wyroku
na nią nie odwoła.

Data wydania: 11.01.2022

Data wydania: 20.01.2022

Data wydania: 25.01.2022

(Wyd. Prószyński i Ska)
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.)
– Nowy Rok – nowe wyzwania.
Przygotuj się na nie zarówno
fizycznie, jak i psychicznie.
Przy odrobinie wkładu własnego
poradzisz sobie ze wszystkim, co zostanie Ci
sowicie nagrodzone.
WODNIK (20.01. – 18.02.)
– W nadchodzącym roku czeka Cię
szereg ważnych decyzji
do podjęcia. Nie pytaj nikogo
o rady – w tym wypadku liczy się
tylko to, co Ty myślisz i czujesz. Wyjaśni się
ostatecznie Twoja sytuacja sercowa oraz
zawodowa.

Komedia francuska w reż. Jana Jankowskiego, czyli „Wąsik”, zagości
na scenie Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” już 8 stycznia.
Czasem sumiasty wąs, a czasem skromny wąsik… A potrafi tyle
namieszać! Nie tylko wywoła dodatkowy stres w oczekiwaniu
na przyszłego teścia, ale też sprowokuje wiele komicznych sytuacji.
arc

6, czw., godz. 16:00 Opowieść wigilijna
7, pt., godz. 18:00 Opowieść wigilijna
8, sb., godz. 18:00 Potop (gościnnie Teatr Śląski)
9, ndz., godz. 18:00 Potop (gościnnie Teatr Śląski)
14, pt., godz. 19:00 Kreszany
15, sb., godz. 18:00 Kreszany
16, ndz., godz. 18:00 Boeing, Boeing
20, czw., godz. 19:00 Utracona cześć Katarzyny W.
21, pt., godz. 19:00 Utracona cześć Katarzyny W.
22, sb., godz. 18:00 Pomoc domowa
23, nd., godz. 10:00 Powitanie
23, nd., godz. 12:00 Powitanie
23, nd., godz. 14:00 Powitanie
27, czw., godz. 19:00 ZEN_IT (zwycięzca II edycji Katowickiej
Rundy Teatralnej)
28, pt., godz. 19:00 Nikaj
29, sb., godz. 15:30 Nikaj
29, sb., godz. 18:00 Nikaj
30, ndz., godz. 15:30 Nikaj
30, ndz., godz. 18:00 Nikaj

Pioronująca
siła wąsika

BYK (20.04. – 22.05.) – To będzie
rok odpoczynku i stabilizacji. Nie
szukaj problemów na siłę, rób
swoje, a wszystko będzie w jak
najlepszym porządku. Doceń spokój
zawodowy i zajmij się domem oraz sobą,
szczególnie pod względem zdrowotnym.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno podwójne
zaproszenie na spektakl „Potop” (8 stycznia), „Boeing,
Boeing” (16 stycznia) i „Nikaj” (28 stycznia).

Barwny orszak mędrców
Orszak Trzech Króli odbędzie się po raz kolejny w Sosnowcu.
Zgodnie z tradycją, 6 stycznia, mieszkańcy o godzinie 10.00 spotkają się na mszy świętej w kościele Chrystusa Króla w Klimontowie i następnie wyruszą na Plac Papieski. Po drodze, do orszaku
dołączą wierni z innych parafii w Sosnowcu. Około godziny 11.30
wszyscy spotkają się na Placu Papieskim. Mieszkańcy co roku
tłumnie celebrują tę tradycję. Podążając za trzema królami, wspólnie spędzają czas i razem kolędują. ST
BILETY DO KINA
Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają
pojedyncze wejściówki do kina „Helios” do odebrania
po 11 stycznia.
reklama

RYBY (19.02. – 20.03.) – Sprawy
uczuciowe nabiorą w tym roku
prawdziwej mocy. Twoja rodzina
się powiększy, a życie całkiem
„stanie na głowie”. Szybko
odnajdziesz się w nowej rzeczywistości
i sprostasz każdemu wyzwaniu.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Początek
roku przyniesie kilka złych wieści
i gorsze chwile. Dzięki rodzinie
i przyjaciołom poradzisz sobie ze
wszystkim. Druga połowa roku
będzie znacznie lepsza, ale bez fajerwerków.

ZAPROSZENIA

Pierwsze osoby, które zadzwonią do naszej redakcji i podadzą swoje imię i nazwisko,
otrzymają zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.
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Francuska komedia w polskim klimacie zagości w „Muzie” już 8 stycznia.

Młody, wyjątkowo nieasertywny, bezrobotny mężczyzna przygotowuje się na pierwszą
wizytę przyszłego teścia. Narzeczona i bezrobotny kumpel – lokator oraz nadto gadatliwy sprzątacz nie pomagają w tym trudnym dniu. W krytycznym momencie zawodzi maszynka do golenia, pozostawiając
na twarzy bohatera wąsik. I ten wąsik może

sprawić cuda i zmienić chłopa w mężczyznę. W spektaklu występują: Marta Wierzbicka (Milena Staszuk), Mirosław Baka
(Radosław Pazura), Jan Jankowski (Jarosław Boberek), Rafał Cieszyński (Maurycy
Popiel) i Michał Koterski. Aktorzy zagrają
spektakl dwukrotnie, o godz. 16.00 i 18.30.
Bilety są w cenie 90 i 120 zł. ST

Premiera spektaklu „Kreszany”, gościnny „Potop” i spektakl dla najnajów

Będzie się działo na teatralnej scenie
Z premierą spektaklu „Kreszany”, w reżyserii ukraińskiej reżyserki młodego pokolenia Oleny Apczel, wchodzi w nowy rok
Teatr Zagłębia. Sztuka miała premierę
podczas Międzynarodowego Festiwalu
Boska Komedia w Krakowie.
„Kreszany” to dokument ruchu i pieśni
o przerywaniu cyklu niepamiętania,
zbudowany na podstawie prawdziwych
i wyobrażonych wierzeń słowiańskich. To
baśń-rytuał, gdzie pod pozornym
spokojem tli się zarzewie niepokoju i
konfliktu.
Spektakl powstał w koprodukcji z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie w ramach Festiwalu Boska Komedia 2021.
Premiera odbędzie się 14 stycznia. To niejedyna nowość, na którą warto wybrać się
do teatru.
– W drugi weekend stycznia zapraszamy na „Potop”, spektakl Teatru Śląskiego
w Katowicach. Jakub Roszkowski, reżyser
spektaklu i autor adaptacji, postanowił
przyjrzeć się Sienkiewiczowskiej opowieści przez pryzmat tego, co zakopaliśmy
na cmentarzu historii i pamięci. W spektaklu grają aktorzy Teatru Śląskiego i będzie to jedyna okazja, żeby zobaczyć go

na naszej scenie – mówi Roksana Wasilewska z Działu Programowego Teatru.
W styczniowym repertuarze znalazły się
także znane i lubiane farsy, takie jak „Pomoc
domowa” oraz „Boeing, Boeing” w reż.
Wojciecha Leśniaka. Nie zabraknie również propozycji dla najmłodszej widowni.
– Wznawiamy nasz spektakl dla najnajów, czyli najmłodszej części naszej widowni w wieku do trzech lat. „Powitanie”
w reż. Bartosza Kurowskiego będzie można zobaczyć w niedzielę, 23 stycznia.
Przedstawienie teatralne jest nasycone obrazem i dźwiękiem, jest zaproszeniem
do zabawy, poznawania rzeczywistości
wszystkimi zmysłami i wspólnego twórczego doświadczenia i rozwoju relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem – dodaje
Roksana Wasilewska.
Pod koniec stycznia widzowie będą mogli zobaczyć zwycięski spektakl II Katowickiej Rundy Teatralnej – „ZEN_IT”
w reż. Pauliny Prokopiuk. Ponadto
w ostatni weekend zaplanowano pokazy
spektaklu „Nikaj” Zbigniewa Rokity w reż.
Roberta Talarczyka, czyli spojrzenie
na trwające od dekad antagonizmy, dzielące mieszkańców Zagłębia i Śląska. ST

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Ten
rok przyniesie o wiele więcej
dobrego niż poprzedni. Skończą
się Twoje problemy finansowe
oraz miłosne. Zamkniesz
definitywnie jeden rozdział życia, ale
niebawem do Twego serca zapuka nowa miłość.
RAK (22.06. – 22.07.) – Nowy Rok
– nowa Ty. Czeka Cię całkowita
przemiana – zacznij od najbardziej
widocznych spraw, czyli radykalnej
zmiany fryzury. Następnie czeka Cię
kilka wizyt u specjalisty, aby Twoja dusza
również mogła zacząć żyć od nowa. Z nową
energią i wyglądem zaczniesz podbijać świat!
LEW (23.07. – 23.08.) – Wreszcie
przyjdzie czas na odpoczynek
i własne przyjemności. Nie
rezygnuj z marzeń, nie przekładaj
podróży! Jeśli coś jest w zasięgu
Twoich możliwości, staraj się dążyć do celu.
W sprawach sercowych nie szykują się żadne
rewelacje.
PANNA (24.08. – 22.09.) – To
będzie rok pełen zmian i wyzwań.
Zmiany – czy chcesz czy nie
– będziesz musiała zaakceptować
i się z nimi pogodzić. Opór w tej
kwestii może się źle skończyć. Co do wyzwań,
przy niewielkim zaangażowaniu świetnie sobie
ze wszystkim poradzisz.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Początek
roku przyniesie kilka przykrych
niespodzianek. Sprostasz
wszystkim problemom szybciej niż
myślisz i będziesz mogła zająć się
realizacją planów. Nadchodzi sporo zmian
w życiu prywatnym. Będziesz musiała nauczyć
się żyć z kimś, a czasem odpuścić i iść
na kompromis.
SKORPION (23.10. –21.11) – Rok
zaczniesz z prawdziwym
przytupem. Sytuacja jednak
szybko się uspokoi i będziesz
mogła zaznać chodź trochę
upragnionego spokoju. Korzystaj z wolności,
gdyż za jakiś czas możesz odczuć jej niedosyt.
STRZELEC (22.11. – 21.12.)
– Zapowiada się o wiele lepszy rok
niż poprzedni. Czeka Cię
co prawda mnóstwo pracy, ale
będzie ona niezwykle opłacalna,
dzięki czemu pozwolisz sobie na realizację
największych marzeń. Zadbaj tylko o to, by
dobrobyt nie przewrócił Ci w głowie.
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