Indianie nie są już
wojownikami ani dzikimi
barbarzyńcami. Mieszkają
w zwykłych domach, noszą jeansy
i używają telefonów komórkowych.
Ale dalej najbardziej cenią odwagę
i honor.

Dominika TajnerWiśniewska „kupiła” dla idei
Arkadiusza Chęcińskiego,
członka zarządu województwa
śląskiego. Wygrała licytację
w ramach WOŚP i przyjechała
do Sosnowca i Katowic.

Piłkarze Mirosława Smyły
mają za sobą
zgrupowanie w Dębicy
i kilka sparingów, w tym
z drużynami z ekstraklasy,
w których zaprezentowali się
więcej niż dobrze.
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Sukcesem tej
kadencji jest otwarcie
Sali Koncertowej,
postawienie na nogi
sosnowieckiego
szpitala
i rozbudowa sieci
tramwajowej,
podsumowuje
decyzje samorządowców
Mateusz Rykała

3

Jesteś dumny z Sosnowca? Pokaż to!
Trwa akcja „Dumni Sosnowiczanie”, dzięki której mieszkańcy naszego miasta mogą w sieci pochwalić się swoim pochodzeniem. Jej organizatorami są lokalni
patrioci, którzy postanowili pokazać, czym się szczycą. Żeby wziąć udział w projekcie, wystarczy przesłać swoje zdjęcie z kartką papieru, na której wyrażone
będzie zadowolenie z bycia sosnowiczaninem.
arc

Ewa Gajewska

Pomysłodawcą inicjatywy jest Mateusz
Wiatr, koordynator ruchu lokalnego
„Zmieniaj Sosnowiec”. Jej cel to zmiana wizerunku miasta i negatywnych stereotypów z nim związanych, jak również
pokazanie, że mieszkańcy Sosnowca nie
wstydzą się tego skąd pochodzą. Pomysł
jest bardzo prosty. Fotografowane osoby
na kartkach papieru prezentują wyznania
takie jak: „Jestem dumnym sosnowiczaninem”, „Jestem dumna, że jestem z Sosnowca”, „Sosnowiec – Moja Mała Ojczyzna”. Zdjęcia są następnie zamieszczane
na facebooku. Na profilu projektu „Dumni Sosnowiczanie” czekają gotowe do wydruku wzory tekstów do pobrania i wydrukowania.
– Pierwsza akcja fotografowania osób,
które swój przekaz pokazują na kartkach
papieru, powstała prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych. Dotyczyła tam problemu bezdomności. W Polsce pojawiały
się już podobne inicjatywy m.in. w Jeleniej Górze. Taki sam charakter miała również kampania Forum Obywatelskiego
Rozwoju NieZaglosuje. pl, w której młodzi ludzie protestowali przeciwko zmianom w systemie emerytalnym. Częściowo

Akcję można śledzić na stronie: www.facebook.com.sosnowiecinaczej.
wzorowaliśmy się na tych projektach, ale
nasza akcja jest przede wszystkim innowacyjną formą promocji miasta, ponieważ to
jego mieszkańcy okazują dumę ze swojego pochodzenia – wyjaśnia Mateusz
Wiatr.
Projekt „Dumni Sosnowiczanie” jest
zarazem reakcją na liczne negatywne treści i grafiki dotyczące miasta, które krążą w sieci. Te już dawno wykroczyły poza obszar śląsko-zagłębiowskich animozji. Ich autorzy obrali sobie Sosnowiec
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i jego mieszkańców za cel drwin, a nawet obelg, bez podania konkretnej przyczyny. Niestety tego typu komentarze
pogłębiają negatywne stereotypy dotyczące miasta.
– Facebookowy fanpage „Polska przeprasza za Sosnowiec” był nieprzemyślany. Ludzie, którzy go stworzyli i poparli, tak naprawdę nie wiedzą za co nie lubią Sosnowca i dlaczego niby nasze
miasto jest gorsze od innych – mówi koordynator.

Walka z czarnym PR-em w sieci nie jest
rzeczą łatwą, dlatego w portalach społecznościowych na odsiecz miastu przybywają internauci. Dzięki nim powstają coraz
liczniejsze profile, które mają pokazać Sosnowiec z jak najlepszej strony i korzystnie wpłynąć na jego wizerunek. W chwili
powstania artykułu, profil „Dumni Sosnowiczanie” miał prawie 1200 „polubień”.
Ciekawych informacji o mieście można szukać również na profilu Centrum Informacji Miejskiej, „Sosnowiec Inaczej”,
czy też „Miejsca w Sosnowcu, o których
nie miałeś pojęcia”.
Organizatorzy potwierdzają, że w kampanię zaangażowało się do tej pory wiele
osób. Żeby rozpropagować akcję w sobotnie przedpołudnie wyruszyli w teren, namawiając mieszkańców w centrum Sosnowca do sfotografowania się z przygotowanymi wcześniej kartkami. Wilhelm
Zych, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, był jedną z takich osób.
– Dorwało mnie kilku chłopaków
przy alei Zwycięstwa, zgodziłem się.
Z Sosnowcem czuję się bardzo związany
i jestem zaangażowany w życie tego miasta, dlatego leżą mi na sercu jego problemy. Jestem bardzo dumny z faktu, że pomimo bolesnych decyzji władz central-

nych dotyczących likwidacji przemysłu
ciężkiego, które zagrażały poważnie egzystencji miasta i przyczyniły się do załamania poziomu gospodarczego, potrafiliśmy poprzez różne działania, takie jak
wprowadzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zachęcić zewnętrznych inwestorów do zakładania firm właśnie tutaj.
Dzięki temu przekwalifikowanie z przemysłu wydobywczego i hutniczego
na przemysł maszynowy czy też samochodowy, powiodło się. Dumny jestem
również z tego, że już wkrótce w naszym
mieście powstanie stacjonarne hospicjum – mówi Wilhelm Zych, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Do akcji mogą przyłączyć się wszyscy
mieszkańcy miasta, przesyłając swoje
zdjęcie na adres mailowy: dumnisosnowiczanie@gmail.com lub bezpośrednio
na facebookowy fanpage. Przykładowe fotografie znajdują się na profilu projektu.
Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na profilu „Dumni Sosnowiczanie” w ramach
akcji „Pokażmy, że jesteśmy Dumnymi
Sosnowiczanami!”. Organizatorzy wkrótce planują rozszerzenie zasięgu działań
i stworzenie profilu „Dumnych Zagłębiaków”.
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21 – 23 lutego 2014
Centrum Diagnostyczne
HELIMED
41-219 Sosnowiec
ul. Kisielewskiego 2

7. Targi Budowlane
Wydarzenia towarzyszące:

TOMOGRAFIA

• Targi Wyposażenia Wnętrz SilesiaINTERIOR •
• Targi Technologii Izolacyjnych IZOLACJE •
• Targi Mieszkaniowo-Developerskie TeMD •

RTG
USG

• Salon Bram, Rolet i Ogrodzeń BRAMexpo •
• Salon Techniki Grzewczej i Instalacyjnej SILTERM-INSTAL •
• Salon ENERGIA dla DOMU • Śląskie Mistrzostwa Dekarzy •

www.sibex.pl

www.helimed.pl

godziny
otwarcia

9.00 – 17.00

ZAPRASZAMY
Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124

MIASTO
ŚKUP miał ruszyć w kwietniu, ale prace… wciąż trwają

Zdarzy∏o si´
Bal inwestora

arc

W pomieszczeniach Pałacu,
odrestaurowanych przez
obecnych właścicieli obiektu,
Ewę i Stanisława Kuliś, bawili się przedstawiciele firm
działających w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej, a także
firm i instytucji otoczenia biznesu, władz samorządowych oraz
zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. KSSE
zgodnie z przyjętą tradycją prezentowania podczas balów,
wywodzących się z Zagłębia przedstawicieli sztuki, kultury czy
nauki, przygotowała dla gości niespodziankę, którą był pokaz
mody, wykonany przez uczennice Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota Roweckiego
w Sosnowcu. – Dziewczęta wypadły doskonale, a godny
podkreślenia jest fakt, że to właśnie uczennice zaprojektowały
i uszyły prezentowane ubiory – podkreślał Bartłomiej
Leszczyński z KSSE.
Artystyczną gwiazdą wieczoru był Rafał Brzozowski, który
wystąpił ze swoim zespołem. Rozbrzmiewająca w głównej sali
balowej Pałacu muzyka porwała przybyłych gości do zabawy,
która trwała do późnych godzin nocnych. – Zarząd
i pracownicy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
składają serdeczne podziękowania wszystkim licznie
przybyłym gościom za udział w Balu. Dziękujemy również
państwu Kuliś, CKZiU oraz firmom i instytucjom pomagającym
przy organizacji Balu – dodał Leszczyński. KP

Chcą wejść do strefy
Nawet sto nowych miejsc pracy może pojawić się
w sosnowieckiej Hucie Buczek w przeciągu najbliższych
miesięcy.
Obecnie w hucie pracuje 125 osób, ale zarząd huty zapewnia,
że to dopiero początek pozytywnych zmian. By wszystkie
planowane przedsięwzięcia, w więc przede wszystkim wzrost
zatrudnienia, jak i modernizacja zakładu pracy, mogły się
powieść, członkowie zarządu starają się o przyłączenie huty
do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podczas
przedostatniej sesji sosnowieccy radni wyrazili zgodę
na włączenie terenu huty do strefy. Jednak sam proces
poszerzenia strefy zakończy się najszybciej za kilka miesięcy.
Ostatecznie wniosek o powiększenie strefy ekonomicznej
zgłosi minister właściwy do spraw gospodarki po uzyskaniu
opinii zarządu województwa śląskiego i zgody sosnowieckiej
Rady Miejskiej. W następnej kolejności Rada Ministrów musi
wydać właściwe rozporządzenie.
– W przeciągu ostatnich miesięcy udało nam się przejść ze
śmieciowych umów na umowy o prace. Przez ten rok udało
nam się także zwiększyć zamówienia i utrzymać obrót
na takim poziomie, że huta kończy ten rok z minimalnym
zyskiem. Stan techniczny urządzeń jest w opłakanym stanie.
Przez ostanie lata sprzęt w ogóle nie był modernizowany, tylko
i wyłącznie eksploatowany. Chcemy pozyskać środki
na modernizację przedsiębiorstwa. Wejście do strefy umożliwi
nam realizowanie naszych planów – wyjaśniał podczas sesji
Mirosław Rybak, wiceprezes zarządu Huty Buczek sp. z o.o.
Jednym z kryteriów ubiegania się o włączenie do strefy jest
przedstawienie przez inwestora innowacyjnego projektu
inwestycyjnego, którego realizacja pozwoli na utworzenie
nowych miejsc pracy. Ponadto firmy, które swoje siedziby
zlokalizowały na terenie stref, mogą liczyć na ulgi w podatku
dochodowym, dlatego przynależność do strefy jest atrakcyjna.
Wiadomo, że wejście huty do strefy spowoduje zmniejszenie
udziału dochodów gminy w podatku dochodowym od osób
prawnych, ale nie ograniczy tego wpływu z tytułu podatku
od nieruchomości. Co najważniejsze, jeśli uda się poszerzyć
strefę, przybędzie miejsc pracy. SK
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II Bal Inwestora,
organizowany przez
Katowicką Specjalną Strefę
Ekonomiczną, odbył się
11 stycznia w zabytkowym
Pałacu Dietla w Sosnowcu.

Podwyżki biletów nie będzie
Sylwia Kosman

Przesunięcie w czasie terminu wprowadzenia do sprzedaży biletów elektronicznych spowodowało, że ceny
papierowych biletów tramwajowych
i autobusowych nie wzrosną. Przynajmniej do czasu uruchomienia
Śląskiej Kar ty Usług Publicznych.
Pier wotnie od 1 kwietnia miały
o kilka procent podrożeć tradycyjne
bilety, a wprowadzone bilety elektroniczne miały być sprzedawane
w tej samej cenie. Wtedy także miała zacząć działać ŚKUP. Projekt nowej taryfy zakładał obniżkę ceny biletów na najkrótsze trasy i pozostawienie pozostałych cen biletów
nabywanych za pomocą biletu elektronicznego na dotychczasowym poziomie. Ostatecznie, zarząd KZK
GOP, biorąc pod uwagę niewielką
inflację i obniżkę cen oleju napędowego, a co więcej poślizg Asseco
Poland SA przy realizacji inwestycji,
zadecydował, że planowana zmiana taryfy KZK GOP nie wejdzie
w życie, a ceny wszystkich dotychczas dostępnych w ofercie biletów
pozostaną bez zmian. – Podwyżka
miała dotyczyć jedynie biletów pa-

Bilety podrożeją najwcześniej pod koniec roku.
pierowych, a bilety elektroniczne
miały kosztować tyle samo – przekonuje Anna Koteras, naczelnik
Wydziału Prasowego w KZK GOP
w Katowicach.

Wdrożenie ŚKUP ma
kosztować 150 mln złotych.
Mieszkańcy twierdzą, że ceny biletów i tak są zbyt drogie. – Bilet sieciowy autobusowo-tramwajowy na
całe województwo kosztuje 150 zło-

tych miesięcznie. Jeśli kilku domowników korzysta z takiego biletu, to
robi się już okrągła sumka. Bilet
w obrębie jednego miasta kosztuje 3,20 zł. To także nie jest mało.
Po przeliczeniu ceny benzyny, dojazd samochodem do pracy kosztuje
tyle samo, a przynajmniej komfort
jest nieporównywalny – przekonuje
Weronika Kobierska z Sosnowca.
Kiedy zmienią się ceny biletów? – Według zapewnień realizatora, ŚKUP będzie działał od czwartego kwar tału tego roku i być może

CKZiU zacieśnia współpracę
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul.
Grota- Roweckiego zacieśnia współpracę z firmą NORMAN Spółka z o.o. 20
stycznia w sosnowieckim Urzędzie
Miejskim podpisano stosowne dokumenty, które parafowały władze miasta,
dyrektor CKZiU, Elżbieta Czernik oraz
prezes zarządu firmy NORMAN, Cezary Przybyszewski (na zdjęciu).
– Celem niniejszej umowy jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Centrum a firmą NORMAN na rzecz
podniesienia jakości i atrakcyjności
kształcenia praktycznego w zawodach
technik technologii odzieży i krawiec – podkreśla Elżbieta Czernik.

Współpraca przewiduje wspieranie Centrum w realizacji procesu dydaktycznego opartego na zdobywaniu
praktycznych umiejętności zawodowych. Ponadto Firma NORMAN zobowiązała się do wspierania przedsięwzięć szkolnych, mających na celu
promowanie branży modowej oraz
objęcia systemem stypendialnym
uczniów kształcących się w zawodach
technik technologii odzieży i krawiec.
– Podpisanie umowy partnerskiej
zapoczątkuje proces tworzenia otoczenia pracodawców wokół CKZiU.
Postrzegając edukację młodzieży jako obszar wspólnych działań CKZiU
oraz fir my NORMAN, partnerzy

UM

rozpoczynają współpracę mającą
na celu rozwój regionalnego rynku
pracy – dodał zastępca prezydenta

Wygrała dzień z marszałkiem
Sylwia Kosman

Dominika Tajner-Wiśniewska, żona muzyka Michała Wiśniewskiego
i córka prezesa Apoloniusza Tajnera,
prezesa PZN, wygrała jedną z licytacji w ramach 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na licytację wystawił się… Arkadiusz
Chęciński, członek zarządu województwa śląskiego, który promował
pomysł hasłem: „Kup mnie dla idei”.
W ramach licytacji, odbywających
się na rzecz WOŚP, sosnowiczanin
Arkadiusz Chęciński zaproponował
spędzenie ze sobą dnia. Jego propozycja została wylicytowana na sumę 240 zł, a zwyciężczyni licytacji
przyjechała do Katowic 21 stycznia.
Wizyta rozpoczęła się kilka minut
przed godziną ósmą, a trwała prawie
do 19. Dominika Tajner-Wiśniewska
miała okazję nie tylko uczestniczyć
w posiedzeniu zarządu województwa
śląskiego, ale co więcej, zwiedzić
także Sosnowiec. W Katowicach zobaczyła gmach Sejmu Śląskiego oraz

ACH

Dominika Tajner-Wiśniewska wylicytowała spotkanie
z Arkadiuszem Chęcińskim.
sekretne pomieszczenia skarbca,
a wizytę w Sosnowcu rozpoczęła
od przyjazdu do Centrum Pediatrii
im. Jana Pawła II. Zwiedziła m. in.
oddział pediatrii i niedawno wyremontowany oddział gastroenterologiczny. Spotkała się z małymi pa-

wtedy zmienią się ceny biletów – dodaje Anna Koteras.
Problem polega na tym, że każdy z etapów realizacji ŚKUP nie
zakończył się w planowanym ter minie i nie ma żadnej pewności, że
system zacznie działać jeszcze
w tym roku.
Śląska Karta Usług Publicznych,
której samo wdrożenie ma kosztować około 150 mln złotych, to system infor matyczny umożliwiający
obsługę płatności za usługi dostarczane przez różne instytucje publiczne. Równolegle do funkcji pieniądza
elektronicznego karta stanowić będzie identyfikator mieszkańca, bilet
oraz nośnik certyfikatu podpisu elektronicznego. System pozwoli na korzystanie z różnych usług: komunikacyjnych, kulturalnych, sportoworekreacyjnych, bibliotecznych czy
płatnego parkowania. Ponadto ma
stanowić platformę wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektu i mieszkańcami. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

cjentami oraz przekazała im upominki oraz słodycze. Pani Dominika
miała okazję także zobaczyć Pałac
Dietla i wypić kawę w jednej z sosnowieckich kawiarni, zlokalizowanych w Pogoni. Ostatnim punktem
dnia były odwiedziny nowej siedzi-

miasta, Ryszard Łukawski, który
podpisał umowę w imieniu prezydenta Kazimierza Górskiego. KP

by Muzeum Śląskiego w Katowicach i kameralny obiad.
– Wraz z mężem wystawialiśmy
dotąd na licytację kolację z nami
i zapraszaliśmy zwycięzców do siebie, więc teraz chciałam zobaczyć
jak to jest od tej drugiej strony – wyjaśniała Dominika Tajner – Wiśniewska.
Arkadiusz Chęciński zapowiada,
że w przyszłym roku także będzie
chciał pomóc WOŚP, a ten dzień będzie długo pamiętać. – Było bardzo
fajnie i przyjemnie. Pani Dominika
jest otwartą i kontaktową osobą. Nie
brakowało nam tematów do rozmowy – mówi Arkadiusz Chęciński. – Szczególnie pani Dominika była zainteresowana małymi pacjentami Centrum Pediatrii, a wrażenie
zrobił na niej Pałac Dietla oraz krakowskie klimaty pogońskiej kawiarenki – dodaje. W Sosnowcu gościła
po raz pierwszy, więc Arkadiusz
Chęciński, oprócz roli gospodarza
wizyty, pełnił także funkcję przewodnika i opowiadał o Sosnowcu.
luty 2014 nr 2
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RADA MIEJSKA
Sukcesem tej kadencji jest otwarcie nowej Sali Koncertowej, postawienie na nogi Szpitala Miejskiego oraz rozbudowa sieci tramwajowej, uważa Mateusz Rykała

Rozwój miasta to priorytet
Rozmowa z Mateuszem Rykałą, przewodniczącym Rady Miejskiej w Sosnowcu
Zbliża się powoli czas podsumowań działań podjętych przez
samorządowców tej kadencji. Która z decyzji,
podejmowanych przez radnych, była najtrudniejsza, ale którą
należało bezwzględnie podjąć?
Najtrudniejsze decyzje, które podejmowali radni w tej
kadencji, to te reformujące sosnowiecką oświatę. Były, są i będą odbierane w różny sposób. Tylko dobre,
precyzyjne wykonanie i bieżąca realizacja mogą bronić tych decyzji. Spojrzyjmy przykładowo na przeniesienie gimnazjum z ul. Ostrogórskiej na ul. Jagiellońską – po przeprowadzonym remoncie warunki są dużo lepsze niż w poprzedniej szkole.
Których problemów nie udało się rozwiązać?
Czuję niedosyt w sprawie stanu sosnowieckiego sportu. Decyzje, które były podejmowane, a dotyczyły
sportu zawodowego, nie satysfakcjonują mnie. Wystarczy spojrzeć na liczbę problemów i ogromne długi,
które wygenerowało zarządzanie hokejowym Zagłębiem, a końca problemów jeszcze nie widać. Zamknięcie przeszłości spółki hokejowej to jedna sprawa, a sprawa przyszłości hokeja w Sosnowcu to zupełnie inna,
otwarta kwestia.
Największy sukces tej kadencji samorządu?
Dla mnie jako radnego okręgu II (Centrum, Stary Sosnowiec) osobistym sukcesem jest to, że na zakończenie kadencji mamy wreszcie w budżecie pieniądze
na budowę ronda turbinowego Grabowa-Kierocińskiej-Piłsudskiego wraz z nowym projektem i ważnym pozwoleniem na budowę. Dla Sosnowca sukcesem jest
otwarcie nowej Sali Koncertowej oraz postawienie

czasach najłatwiej rezygnuje się z finansowania kultury, co jest elementarnym błędem, o trudnych do przewidzenia skutkach.
To również grzech zaniechania przy wielu istotnych
tematach. Możemy się zastanawiać, czy decyzje dotyczące oświaty, zostały podjęte w odpowiednim czasie.
Myślę, że za późno. Nie należało też podejmować
wszystkich działań jednocześnie, ale zrealizować je
w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. Ta kadencja zaczęła jednak naprawiać zarządzanie oświatą, które nie
było najlepsze w ostatnich latach.

na nogi sosnowieckiego szpitala. Szpital po przekształceniu nie jest obarczony długami, inwestuje w remonty kolejnych oddziałów i realnie poprawia jakość
świadczonych usług. Trudno nie dostrzec też wielkiej
modernizacji sieci tramwajowej. Już w 2015 roku będziemy mogli przemieszczać się nowoczesnymi tramwajami po zmodernizowanych torach od Zagórza
po Katowice. Wiąże się z tym generalna przebudowa
ulicy Sobieskiego, również w moim okręgu wyborczym. To naprawdę cieszy.
Porażka?
Zmniejszające się wydatki na kulturę. Nie mogę się
z tym pogodzić. Niestety, w trudniejszych finansowo

Jak Pan ocenia działania opozycji w mieście?
Mocna opozycja jest sprawą bardzo ważną w funkcjonowaniu każdego samorządu. Taka opozycja dawałaby szansę na merytoryczną dyskusję i konstruktywne
działania. Niestety, sosnowiecka opozycja jest wątła.
Propozycje są wysuwane ad hoc, czysto politycznie,
służą zbijaniu doraźnego kapitału politycznego, a nie
służą naszemu miastu. Nawet ostatnia debata budżetowa, ze strony opozycji była bez przygotowania, wręcz
jałowa, okraszona jedynie chwytami marketingu politycznego.
Europoseł Marek Migalski zarzucił publicznie nadmierne
zadłużanie miasta i zbyt szybką dynamikę wzrostu długu
publicznego Sosnowca, który jego zdaniem, przyniesie
katastrofalne skutki dla miasta i jego mieszkańców
w przyszłości. Czy jego argumenty są słuszne?
Zbliżają się powoli wybory do Parlamentu Europejskiego, stąd wzmożona aktywność kandydatów. Zjawisko podniesione w trakcie konferencji dotyczy

wszystkich dużych miast w Polsce. To kwestia rozwiązań systemowych, wprowadzanych w drodze ustaw,
na które czekają samorządy. Emitowanie obligacji jest
klasycznym sposobem na montaż pieniędzy unijnych
w kontekście inwestycyjnym, prorozwojowym. Oczekuję propozycji systemowych, składanych w parlamencie, a nie na schodach sosnowieckiego magistratu.
Czy zawiązanie koalicji SLD-PO było dobrym rozwiązaniem?
To było rozwiązanie dla miasta najbezpieczniejsze
z możliwych. Miałem sporo wątpliwości po doświadczeniach poprzedniej kadencji, ale z dużym zaskoczeniem przyjąłem postawę prezydenta w tej kadencji,
który realnie podszedł do współpracy z Platformą Obywatelską i ta współpraca jest dobra. Większość w Radzie i spokojny rozwój miasta powinny być priorytetem kolejnej kadencji, niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem miasta.
Kto będzie kandydatem na prezydenta miasta z ramienia
Platformy Obywatelskiej?
Kandydatem najprawdopodobniej zostanie Arkadiusz
Chęciński. To naturalny, sprawdzony w samorządzie
kandydat, posiadający dobre zaplecze. Obecnie zarządza środkami unijnymi i programuje rozwój regionalny w całym województwie śląskim. Doświadczenia takie mogą zapewnić temu miasta spokojny rozwój
na kolejne lata.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman

53. sesja Rady Miejskiej

Nowe projekty za nowe miliony

Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Podsumowanie okresu programowania w subregionie centralnym w latach 2007 – 2013 i informacja na temat perspektywy
na nowy okres 2014 – 2020 oraz
dyskusja nad odwołaniem Karola Winiarskiego ze stanowiska
przewodniczącego Komisji Budżetowej, zdominowały ostatnią
sesję Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z realizacji najważniejszych inwestycji w subregionie centralnym, obejmujące
liczbę zrealizowanych wniosków
oraz wysokość dofinansowania
do wykonanych projektów przedstawił Arkadiusz Chęciński, członek zarządu województwa śląskiego, który obok posła Jerzego
Borkowskiego z „Twojego Ruchu”, uczestniczył w sesji. – W samym podregionie sosnowieckim zrealizowano 92
wnioski na łączną sumę ponad 139 mln złotych, z czego
w Sosnowcu wybrano 28 wniosków na sumę ponad 45 mln złotych, a np. w Dąbrowie Górniczej
wybrano 19 wniosków na łączną
sumę ponad 19 milionów złotych. W całym subregionie centralnym podjęto się realizacji 436
projektów za ponad 488 mln
zł – mówił Arkadiusz Chęciński.
W Sosnowcu powstały m.in. Park
Naukowo-Technologiczny, Skate
Park, a w Centrum Pediatrii pojawił się wolny dostęp do Internetu. W nowym okresie programowania środków nie powinno być
luty 2014 nr 2

Sosnowieccy radni przyłączyli się także do akcji „Dumni Sosnowiczanie”.
mniej, a co ważniejsze w ramach
ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, każdy
z samorządów przygotowuje
swój plan kluczowych projektów
do realizacji, a poszczególne subregiony wskażą własne wiązki
projektów. W ramach subregionu
centralnego ponad 693 mln euro
ma pochodzić z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kolejne prawie 100 mln euro
zostanie wydanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Na etapie uzgadniania alokacji środków przeznaczonych
na realizację ZIT, uwzględniono
szczególną sytuację subregionu
sosnowieckiego, ze względu
na wyższe niż w innych miastach
bezrobocie i przyznano dodatkowo dla Sosnowca prawie 28 mln
euro – wyjaśniał Chęciński, próbując przekonać, że nawet zmiana członków zarządu wojewódz-

twa śląskiego, nie zmieni wstępnie prognozowanych do rozdysponowania sum i nie spowoduje
ich przesunięcia w stronę… śląskich, a nie zagłębiowskich
miast.
Podregion sosnowiecki zaproponował na najbliższe lata 266
projektów na sumę 1 mld 107
mln zł (dofinansowanie unijne – ponad 877 mln złotych),
z czego gmina Sosnowiec chce
wydać swoją pulę na m.in. oświetlenie miejskie i niskoemisyjny
transport miejski, termomodernizację obiektów, kompleksową rewitalizację i wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
– Przed nami siedem tłustych
lat, przekonywała wicepremier
Bieńkowska, a ja myślę, że wie,
co mówi – podkreślał Arkadiusz
Chęciński, nawiązując do słów
radnego Karola Winiarskiego,
który podczas debaty budżetowej

przekonywał, że teraz nadejdzie
dla Sosnowca siedem chudych
lat, a gmina nie dysponuje wkładem własnym na planowane inwestycje. – To nie będą chude lata, ale dziesiątki chudych lat – ripostował Karol Winiarski, prognozując spadek dochodów budżetu pochodzących z podatku
dochodowego od osób fizycznych, których z roku na rok będzie ubywać.
Emocje studził Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. – Prognozy dotyczące wyludnienia
miast straszą nas już od lat. Przypominam, że w 2000 roku Sosnowiec miał liczyć osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców. Niepokojące
prognozy muszą nas uzbrajać
do walki – przekonywał prezydent, wskazujac odniesione sukcesy. – Szpital Miejski ma bardzo
dobrą sytuację finansową i żadnych „przeterminowanych” dłu-

gów, RPWiK planuje w najbliższych latach inwestycje na prawie 200 mln złotych. Kolejna miejska spółka, czyli PKM Sosnowiec ma bardzo dobrą sytuację
finansową, a Radio Eska wypłaciła dywidendę – wyliczał prezydent.
Kolejną dyskusję radnych wywołał wniosek klubu Platformy
Obywatelskiej o odwołanie
z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetowej, Karola Winiarskiego. Pod adresem radnego
padły same miłe słowa, które jednak nie uchroniły go przed odwołaniem.
– Karol Winiarski jest jednym
z najlepszych radnych Sosnowca
i jednym z najbardziej doświadczonych. Odwołanie radnego
Dziewanowskiego z funkcji szefa
Komisji Oświaty, radnego
Adamca z wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej czy odwołanie
radnego Mędrzaka z funkcji szefa
Komisji Kultury to polityka. Odwołanie Karola Winiarskiego to
też polityka, ale również głupota – stwierdził radny Paweł Wojtusiak z klubu „Niezależnych”.
– Nie rozumiem merytorycznych podstaw tej decyzji, bo rozpoznaję intencje polityczne. To
wielka strata dla Komisji Budżetowej. W imieniu PiS-u dziękuję
za to, jakim fachowym był pan
przewodniczącym – powiedział
radny Tomasz Mędrzak.
– Chciałbym także serdecznie
podziękować Karolowi za jego
pracę. Kolega Winiarski zrezy-

gnował z pracy w naszym klubie,
więc nie widzę powodu, żeby go
popierać, mimo jego kompetencji. Tak to już jest – podsumował
radny Daniel Miklasiński.
– Karol Winiarski jest jednym
z najlepszych radnych. Możemy
go jeszcze wykorzystać w tej kadencji. Przydałby się w Komisji
Rewizyjnej. Karolu i państwo
radni, przemyślcie to – apelował
radny Przemysław Wydra z „Solidarnej Polski”.
– Miałam wrażenie, jakbym była
na stypie, gdzie wspomina się osobę, która chichocze w trumnie. Nie
zdążyłam się zapisać do Komisji
Budżetowej i już tego nie zrobię – stwierdziła krótko radna Halina Sobańska z klubu SLD.
Za odwołaniem Karola Winiarskiego było 17 radnych,
a przeciwko ośmiu.
– Następnym razem takich słów
doczekam się chyba na pogrzebie.
Chcę podziękować wszystkim,
z którymi współpracowałem, zarówno radnym, jak i przedstawicielom władzy wykonawczej,
szczególnie panu skarbnikowi,
z którym toczyłem nieraz ostre
spory oraz prezydentowi Łukawskiemu, który najczęściej uczestniczył w pracach Komisji Budżetowej – powiedział już po głosowaniu Karol Winiarski.
Przewodniczącym nowej Komisji Budżetowej wybrano Wiesława Suwalskiego, dotychczasowego wiceprzewodniczącego komisji, który podziękował za dokonany wybór.
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Dla pokrzywdzonych przez los
Joanna Biniecka,
Rzecznik Prasowy ZUS

Świadczenia, jakie można otrzymać z ZUS-u, czyli emerytury, renty, zasiłki oraz dodatki przysługują osobom, które
były ubezpieczone, czyli płaciły składki (lub pracodawca
za nie płacił). Jest jednak wyjątek – mianowicie renta socjalna, którą przyznaje i wypłaca Zakład, a finansuje budżet państwa.
Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest
całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia
sprawności organizmu, które powstało:
przed ukończeniem 18. roku życia albo
w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspitatury naukowej.
War to zaznaczyć, że za osobę pełnoletnią uważa się nie
tylko osobę, która ukończyła 18 lat, ale również kobietę,
która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat, ale nie miała
jeszcze wówczas 18 lat.
Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik
ZUS lub komisja lekarska ZUS na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W myśl tej ustawy za całkowicie niezdolną do pracy
uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. A więc w przypadku renty socjalnej częściowa niezdolność do pracy nie wchodzi
w rachubę, a oznacza ona utratę w znacznym stopniu

zdolności do pracy zgodnej z poziomem posiadanych
kwalifikacji.
Renta socjalna może być przyznana na stałe – jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała. Natomiast jeśli
w ocenie lekarza orzecznika niezdolność ta jest okresowa, świadczenie jest przyznawane na wskazany okres.
Przeważnie okres ten nie przekracza pięciu lat. Jednak
w uzasadnionych przypadkach, gdy według wiedzy medycznej nie ma rokowań do odzyskania zdolności
przed upływem tego okresu, renta socjalna może być
przyznana na dłużej.
Zdarzają się przypadki, że mimo spełnienia wymienionych warunków, ZUS odmówi prawa do renty socjalnej.
Tak się stanie w przypadku osoby, która:
– ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie
spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
– pobiera świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
– jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności,
– ma ustalone prawo do renty rodzinnej w wysokości
przekraczającej 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
– jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni
użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych
lub – jako współwłaściciel – ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.
Wysokość renty socjalnej jest uzależniona od wysokości
najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – stanowi 84 proc. tej renty. Obecnie renta socjalna wynosi 698,17 zł. Wkrótce kwota ta się zmieni, ponieważ renta socjalna podlega waloryzacji corocznie od 1 marca.

Zawieranie umów konsumenckich
Adrianna Peć,
Miejski Rzecznik Praw Konsumenta

Zawierając umowę konsumenci nie zawsze wiedzą, albo nie pamiętają na co zwrócić uwagę. Niestety zbyt często dochodzi
do zawierania umów nieprzemyślanych, przypadkowych, bez potwierdzenia na piśmie najważniejszych postanowień.
KONSUMENCIE PAMIĘTAJ:
Zawierając umowę sprzedaży konsumenckiej – stroną umowy jesteś TY i SPRZEDAWCA. Kupując towar w sklepie nie zawierasz
umowy z producentem, tylko ze sprzedawcą.
Najważniejszymi elementami umowy są: określenie kupującego i sprzedawcy bądź usługodawcy, cena towaru, właściwości
towaru, termin realizacji umowy. Nie zawieraj umowy jeśli nie
jesteś pewien czy znasz jej wszystkie warunki. Drobne umowy zawierane na co dzień zwykle zawieramy ustnie. Jeśli
chcesz kupić drogi towar lub złożyć zamówienie na usługę lub
dzieło zadbaj o potwierdzenie warunków umowy na piśmie.
W razie wątpliwości albo sporu będzie można udowodnić na co
się umówiłeś.
Jeśli strony chcą zmienić umowę ustną zmiana nie musi, ale
powinna mieć formę pisemną. Jeśli natomiast umowa była
pisemna to zmiana także musi być sporządzona na piśmie.
Kupując towar zwracaj uwagę na wszystkie elementy, nawet
na te które wydają Ci się mało istotne. Czytaj wszystkie dokumenty – nie tylko treść umowy, którą podpisujesz ale także: etykiety
na towarze, instrukcje obsługi, zalecenia producenta, zasady konserwacji, karty gwarancyjne. Jeśli np. nie sprawdzisz jak czyścić

kupowany płaszcz może okazać się, że wymaga wyłącznie chemicznego czyszczenia, co oznaczać może dla Ciebie dodatkową
uciążliwość i wyższe koszty.
Sprzedawca (usługodawca) dokonujący sprzedaży w Polsce ma
obowiązek udzielenia kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z towaru lub dzieła, które jest rzeczą ruchomą.
Sprzedawca/ usługodawca musi obowiązkowo podać: cenę
brutto, nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak
zgodności np. CE – znak potwierdzający że towar spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości wynikające z przepisów europejskich,
określenie energochłonności.
Wszystkie dokumenty wydawane przez sprzedawcę muszą być
sporządzone w języku polskim, lub jeśli to możliwe sporządzone
w zrozumiałej formie graficznej. Języka polskiego nie stosuje się
do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych,
oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej
terminologii naukowej i technicznej.
Weź paragon lub fakturę. Zasadą jest wydawanie paragonu lub
faktury na żądanie kupującego. Możesz żądać w każdym wypadku wydania dowodu zakupu.
Bez Twojego żądania sprzedawca musi potwierdzić istotne warunki umowy na piśmie przy sprzedaży na raty, na przedpłaty,
na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz gdy cena jest
wyższa niż 2 tysiące złotych. Sprzedawca ma zawsze obowiązek
wydania instrukcji obsługi.
W TWOIM INTERESIE jest sprawdzenie czy dostałeś wszystkie
dokumenty, a także czy opis towaru i jego użytkowania spełnia
Twoje oczekiwania. Zadbaj o SWÓJ INTERES i weź pisemne potwierdzenie umowy i jej warunków. Udowadnianie treści umowy
ustnej jest trudne oraz ryzykowne, że w razie sporu sąd da wiarę
sprzedawcy, który z racji swojego profesjonalizmu wypadnie bardziej wiarygodnie.

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane
w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach:
Lp
1.
2.
3.

Adres lokalu
Swobodna 11
Racławicka 1
Racławicka 1

ADM
1
2
2

Pow. użytk. w m2
81,00
34,00
20,00

Wyposażenie lokalu
Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna, wc w pom. piwnicznym, piec c.o. na paliwo stałe
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna

UWAGI
Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony ul. Odrodzenia Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Stawka minimalna
12,00
10,00
6,00

5.
6.

Grottgera 11
Grottgera 16

2
2

22,00
20,60

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wc.
Instalacja elektryczna, nwodno-kanalizacyjna, c.o., wc

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem z klatki schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

10,00
16,00

4.

7.
8.
9.

10.

Racławicka 1

Modrzejowska 41
Warszawska 6
Targowa 12

Zamkowa 8B

2

3
3
3
3

11.

3 Maja 11

3

12.

3 Maja 5

3

14.

Piłsudskiego 14/I

4

15.

Dęblińska 7

4

17.

Sobieskiego 3D

4

13.

16.
18.
19.
20.
21.

Piłsudskiego 34

Sobieskiego 3

Hanki Ordonówny 3A
Kołłątaja 17

Warszawska 13

4
4
4
4

263,30
108,00
74,51

pom. nr 205 - 10,20
pom. nr 208 - 16,59
pom. nr 209 - 18,65
pom. nr 210 - 14,19
pom. nr 214 - 215 –
8,45
pom. nr 219 - 12,29
pom. nr 220 - 11,60

Instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, wc

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

15,00

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.

Lokal usytuowany w suterenie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

15,00

149,40

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do wymiany.

15.00

87,14 + piwnica 27,28
118.95
113,65
16,93

6

13,32

6
7
7
7
7
7

55,13

7

39.
40.
41.
42.

Modrzejowska 32a
Modrzejowska 32a
Wspólna 22
Ostrogórska 21
Ostrogórska 21

13.71

pom. nr 7 pow.
148,11m2
25,00
46,11
18,00
54,93
16.26

Wojska Polskiego 102

38.

7
7
7
7

12,00

36,26

Widok 1

37.

90,00

36,58

30.

Reymonta 25
Kalinowa - pawilon
Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 8
Wojska Polskiego 102

Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia.

12,00

30,00

72,32

5
5
5
5
5
5

32.
33.
34.
35.
36.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od strony frontowej (ul. Modrzejowska). Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

15,00

Lokal składa się z pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze z wejściem od strony ul. Warszawskiej, wejście do budynku z klatki
schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

H. Dobrzańskiego 124
H. Dobrzańskiego 142
Saperów 5,5a
Saperów 7
Dmowskiego 28E
Zapały 10

6

Instalacja wodno – kanalizacyjna, wc, instalacja elektryczna, c.o. (kotłownia olejowa).

Lokal usytuowany w podwórzu, na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal składa się z 11 odrębnych pomieszczeń + pomieszczenie
wc + korytarz. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.

119,52

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Widok 1

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o. - węglowe niekompletne, wc

8,00

15,00

5

31.

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc z lokalizacją w podwórzu

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Możliwość podłączenia instalacji wodno –
kanalizacyjnej w lokalu.

Lokale usytuowane na II piętrze.

H. Dobrzańskiego 99
I piętro

6

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna – nieuzbrojona w armaturę

nstalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

22.

Dąbrowszczaków 17

5

24,90

165,40
pok.1.14 - 11,93 pok.
1.11- 11,85
pok.1.15 -13,79
pok.1.16-11,96
19,20 12,66
222,48
od 4,03 do 5,60
od 4,14 do 5,40
93,00
86.03

29.

Komandosów 5

4

22,50

48,15

98,00

7,00
538,38
144,49

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. wc.
Instalacja wodna, c.o., instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na wysokim parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Budynek wolnostojący z wejściem od strony ul. Teatralnej. Składa się z czterech pomieszczeń w tym jedno pomieszczenie typu wc. Istnieje
możliwość zainstalowania wc po wykonaniu sieci wodno – kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Garaż usytuowany w 10 piętrowym budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

15,00

15,00
15,00
16.00
12,00
6,00

Instalacja elektryczna, c.o. , wc - wspólne

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

10,00

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc – wspólne.
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,c.o.
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna - wspólna
instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Pomieszczenia usytuowane na parterze budynku w Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej.
6 boksów garażowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych.
2 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym.

12,00
12,00
7,00
7,00
16,00
15,00

Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne.

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

10,00

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc.

Lokal usytuowany w piwnicy budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

8,00

–

Lokale usytuowane w budynku o charakterze garażowym wolnostojącym. Istnieje możliwość wykonania podłączenia wod-kan.

5,00

Instalacja elektryczna, c.o., wc – (wspólne na korytarzu)

Lokal usytuowany na parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

12,00

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna.
Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,wc
–
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc (wspólne na korytarzu)
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o., klimatyzacja
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o., klimatyzacja
Instalacja elektryczna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o.

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia
Lokal usytuowany w pawilonie w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą.

Lokal usytuowany na I piętrze segmentu C budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. Wejście do lokalu od strony
ul. Modrzejowskiej.
Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Kompleks pomieszczeń usytuowany na II piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

Kompleks pomieszczeń usytuowany na III piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

15,00
6,00
8,00
13,00
12,00
27,00
39,00
12,00
10,00
10,00

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44, tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM – 1 ul. Sportowa 2 tel: /32/ 291-50-75, ADM – 2 ul. Lwowska 29 tel: /32/ 291-70-57, ADM – 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /32/ 266-33-59 ADM – 4 ul.
Dęblińska 7 tel: /32/ 266-32-73, ADM – 5 ul. Boh. Monte Cassino 8a tel: /32/ 263-22-23, ADM – 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /32/ 291-36-74, ADM – 7 ul. 1-go Maja 21/23 tel: /32/ 266-80-26, ul. Jodłowa 4 tel: /32/ 263-38-51, Pasaż – ul. Modrzejowska 1a tel: /32/ 368-17-75/76.
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.
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MIASTO

Spotkanie z kulturą Indian

Zdarzy∏o si´
Przynieśli uśmiech iradość
HM

Artur Ptasiński

Marek Ptasiński przyciągnął do CIM-u miłośników podróży.
Ewa Gajewska

W sobotnie przedpołudnie, 11 stycznia, w Centrum Informacji Miejskiej
odbyła się inauguracja nowego cyklu
spotkań podróżniczych „Świat
na Patelni”. O kulturze Indian żyjących w Ameryce Północnej i bezkresnych preriach Dzikiego Zachodu,
z prawdziwą pasją opowiadał Marek
Ptasiński.
Tego dnia sosnowiecki CIM zapełnił się miłośnikami dalekich podróży.
Kulturę rdzennych mieszkańców
Ameryki Północnej, przedstawił jej
największy w regionie znawca i propagator – Marek Ptasiński. Indianie fascynują go od najmłodszych lat.
– Ta pasja nie wypaliła się we mnie
jak u innych kolegów, zaraziłem się
do końca życia. Był czas, kiedy się jej
wstydziłem, ponieważ inni traktowali
ją tylko jak zabawę, z której trzeba wyrosnąć – mówił Marek Ptasiński.
Przełomowym momentem było
spotkanie z założycielem zespołu Hey
i Indios Bravos – Piotrem Banachem.
– W trakcie jednej z rozmów okazało się, że mamy wspólne zainteresowania. Od niego dowiedziałem się
o zlotach przyjaciół Indian. Kiedy pojechałem na swój pierwszy i zobaczyłem 87 tipi rozbitych na polanie, to był
dla mnie szok! – wspominał.

– Mój zapał wtedy był ogromny,
ale wiedza, niestety, niewielka. Przykładem może być kamizelka, którą robiłem przez dziewięć miesięcy po kilka godzin dziennie, jak się później
okazało – źle. Wszystko pomyliłem,
nawet kolory i wzory – dodał.
Od tamtego czasu minęło wiele
lat, a rękodzieło pana Marka na pewno można określić jako „dobrą robotę”. Wyrabia wierne repliki odzieży,
broni i rzeczy codziennego użytku.
Zamawiają je nie tylko kolekcjonerzy,
ale nawet sami Indianie. Oprócz tego
pan Marek organizuje wystawy, wykłady i konferencje, pracuje także jako
konsultant przy produkcji filmów
i tancerz. W Jaworznie otworzył
„Wioskę indiańską”, gdzie prezentuje
historię i kulturę ludzi zamieszkujących prerie. Uczestniczy również
w zlotach organizowanych na całym
świecie, jeździ na święta tancerzy
Pow Wow. Przez cztery miesiące
w roku mieszka w swojej indiańskiej
wiosce.
– Wolę nocować na wolnym powietrzu w tipi. Kiedy po kilku miesiącach wracam do domu, nie mogę się
przyzwyczaić i śpię przy otwartym
oknie z głową na parapecie – mówił.
Chociaż nie jest spokrewniony
z żadnym z indiańskich plemion, utożsamia się ze Siuksami, których podsta-

wowymi cechami są odwaga i hojność. Tematyka jego prelekcji, wciąż
budzi spore zaciekawienie. Każdy ma
jakieś wyobrażenie o kulturze Indian,
ale dokładnie nie wie kim byli i jak
współcześnie wygląda ich życie w rezerwatach.

– Śpię przy otwartym oknie
z głową na parapecie.
– Indian wyobrażamy sobie jako poważnych, szlachetnych wojowników
w pióropuszach i na koniu albo jako
dzikich barbarzyńców. To wizerunek
zniekształcony przez filmy. W dzisiejszych czasach Indianie mieszkają
w zwykłych domach, noszą jeansy, jedzą frytki, używają telefonów komórkowych. Jedynie w czasie świąt rozkładają tipi, zakładają tradycyjne stroje i tańczą – opowiadał Marek
Ptasiński.
Pan Marek walczy ze stereotypami utrwalonymi w naszej świadomości, dotyczącymi na przykład skalpowania. Mówił o tym jak naprawdę
żyli i żyją obecnie Indianie, o ich
wierze, strojach, obrzędach, zwyczajach, różnicach pomiędzy plemionami, obowiązkach kobiet i mężczyzn,
roli jaką odgrywały w ich życiu
zwierzęta, np. bizony. Opowiadał

także, jak walczyli o przetrwanie
z białym najeźdźcą i jak są obecnie
traktowani przez społeczeństwo.
Tłem fascynującej opowieści były
setki zdjęć, wykonane podczas wielu wypraw do Stanów Zjednoczonych, kiedy to podróżnik odwiedził
miejsca najważniejsze dla kultury Indian. Nie zabrakło też rekwizytów,
z jego bogatej kolekcji. Każdy mógł
z bliska zobaczyć barwne pióropusze, oryginalne stroje oraz torby wyszywane najmniejszymi koralikami
świata oraz sprzęty codziennego
użytku, takie jak sztućce czy zabawki. Pytań było wiele, lecz na wszystkie potrafił odpowiedzieć. Swoją
wiedzę czerpie zwykle nie z książek,
tylko z bezpośrednich kontaktów
z ludźmi. Chociaż poznał osobiście
wielu Indian i ma wśród nich przyjaciół przyznał, że niektóre początki
znajomości nie były łatwe, a problemy komunikacyjne tylko komplikowały sprawę. – Podczas jednego z festiwali rozmawiałem z Indianinem
produkującym flety. Pokazywał mi
jakieś ulotki, łamanym angielskim,
próbowaliśmy się porozumieć, ale
niewiele zrozumiałem. Za pół roku
spotkałem go znowu. Przywitaliśmy
się jak starzy przyjaciele. Znowu
mieliśmy problem z dogadaniem się,
więc poprosiłem moją dziewczynę,
żeby ustaliła o co mu chodzi… Okazało się, że on po raz kolejny zaprasza mnie do swojej grupy tanecznej,
ja mu ciągle obiecuję, a nigdy nie
przyjeżdżam – wspominał.
Wszystkie osoby, które zainteresowała opowieść o Indianach, nie muszą
jechać do Ameryki, żeby dowiedzieć
się więcej. Wystarczy, że odwiedzą
wioskę indiańską „Preria” w Jaworznie i samemu zgłębią tajniki ich kultury. Szczegóły dotyczące zwiedzania,
oferty oraz planowanych imprez znajdują się na stronie: http://preria.net/.
Kolejne spotkania w ramach cyklu
„Świat na Patelni” będą odbywać się
raz w miesiącu w sobotnie przedpołudnie. 8 lutego o swojej wyprawie samochodem terenowym do Gruzji,
opowiedzą Aleksandra Cebo i Jacek
Pielgrzym.

Seniorzy zatańczą na balu walentynkowym, a potem czeka ich życie po włosku

To może być prawdziwe dolce vita
Sylwia Kosman

Miłość o wiek nie pyta. Pod takim hasłem odbędzie się już 15 lutego w Restauracji Okrąglak Walentynkowy Bal Seniorów. Wszystko dzięki temu,
że projekt „Seniorzy Decydują” i pierwszy bal,
zorganizowany w ramach projektu przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i miasto Sosnowiec, odniosły olbrzymi sukces. Seniorzy będą mieli okazję ponownie zatańczyć na parkiecie. Bo potrzebują towarzystwa innych ludzi i lubią się
bawić. – Efektem projektu jest ogromna aktywność sosnowieckich seniorów w różnych obszarach
życia, w tym i towarzyskim. Seniorzy chcą wyjść
z domu, by poznać rówieśników i wspólnie działać – mówi Halina Sobańska, pomysłodawczyni
projektu i prezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety.
Realizatorzy projektu powtarzają, że seniorzy
chcą być aktywni i realizować swoje pasje, a także działać na rzecz miasta. – Zapraszamy pary
z dłuższym stażem, jak i osoby samotne, które
chciałyby kogoś poznać. Opracowałyśmy specjalny system, dzięki któremu osoby przychodzące
luty 2014 nr 2

na bal bez partnera, będą mogły spotkać się we
wspólnym tańcu – mówi Katarzyna Głuc, menadżerka projektu „Seniorzy Decydują”.
Podczas pierwszego balu, który odbył się w listopadzie, na balu bawiło się 300 osób, a około
100 oczekiwało na liście rezerwowej. W trakcie
najbliższej imprezy również nie zabraknie atrakcji, dobrego jedzenia oraz konkursów z nagrodami.
Oprócz organizacji balu, Stowarzyszenie będzie zajmowało się w najbliższym czasie kolejnym projektem, skierowanym do seniorów. Będzie to wolontariat zagraniczny seniorek – „Kobiety zmie nia ją świat”. Projekt dotyczy
współpracy partnerskiej pomiędzy polskim Stowa rzysze niem Aktywne Kobiety z Sosnowca
i wło ską orga ni za cją ANAFI Asso cia zione
z Rzymu. Obie organizacje dokonają wymiany
wolon ta riuszek w cią gu naj bliż szych 2 lat.
Uczestnicz ki spę dzą 5 tygodni, pracując jako
wolontariuszki z lokalną społecznością, prowadząc „kół ka stu dyj ne”, warsz ta ty i spotka nia
kulturowe, prezentując publicznie kulturę swojego kraju i problemy kobiet. – Wolontariat dla

se niorek w Rzy mie, któ ry proponuje my, jest
wiel ką szan są sprawdze nia się w nowych re aliach i okazją poznania innej kultury – mówi
Monika Sobańska, pomysłodawczyni projektu
i wiceprezeska Stowarzyszenia Aktywne Kobiety. Można w tym czasie pomóc w pracy projektowej włoskiej organizacji, zwiedzić Rzym, nauczyć się ję zyka wło skie go i spróbować jak
smakuje „życie po włosku” – dodaje Sobańska.
Grupa docelowa może liczyć 12 kobiet w wieku powyżej 50 lat. Uczestniczki zainteresowane
wyjazdem zostaną zaproszone do udziału w 3miesięcznym kursie przygotowawczym. W tym
czasie będą uczyć się języka angielskiego, języka włoskiego, podstaw couchingu oraz poznawać kulturę Włoch.
Nabór uczestniczek potrwa do 7 lutego 2014 r.
Zainteresowane osoby są proszone o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, dostępnego w wersji
elektronicznej lub w wersji papierowej w siedzibie
Stowarzyszenia Aktywne Kobiety przy ul. 3 Maja 11. W razie pytań, można kontaktować się bezpośrednio z Katarzyną Głuc pod adresem: kasiag.sak@gmail.com lub nr tel. 32 266 16 72.

Są takie miejsca, o których nie myślimy dopóki
jesteśmy młodzi. W tych miejscach mieszkają
starsi ludzie, którzy z różnych powodów są
samotni i opuszczeni. Tacy, którzy nie mają
nikogo bliskiego, ale też tacy, o których nie
wiedzieć czemu, bliscy zapomnieli.
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu
przy ul. Gen. Andersa tuż przed feriami odwiedziły dzieci.
A to z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Zerówkowicze
z Zespołu Szkół Prywatnych Nr 1 przy ul. Maliny, z klasy B,
przynieśli ze sobą uśmiech i radość dla pensjonariuszy.
Śpiewali piosenki, recytowali wierszyki i wręczyli seniorom
zrobione samodzielnie, czerwone serca. Laurki i kwiaty,
które dzieci ofiarowały Babciom i Dziadkom, to też ich
pomysł. Dzieci wprowadziły miłą atmosferę a seniorzy byli
bardzo wzruszeni. Na dzieci również czekała niespodzianka.
Pyszny poczęstunek i spacer po ogrodzie, w którym
w pogodne dni wypoczywają seniorzy. – Dzieci powinny
wiedzieć, że są takie miejsca, a w nich ludzie, którzy nie
mają nikogo bliskiego. Dzień Babci i Dzień Dziadka to dobry
powód, by seniorom dać radość, a dzieciom przekazać
naukę, jakie wartości w życiu są ważne – mówi Wioletta
Zawadzka, wychowawczyni klasy.
– To wspaniale, że ktoś o takich ludziach pamięta. Trzeba
uczyć najmłodszych, że jest w życiu taki etap jak starość
i trzeba szanować ludzi starszych. Jest wiele osób, które
mają rodziny, a trafiają do takich miejsc… Dawniej
doceniało się i szanowało takie osoby. Dzisiaj jest inaczej.
Pęd za pracą, za pieniądzem powoduje, że gdzieś
po drodze ludzie się pogubili. Nie mają czasu na rozmowę
z dziećmi o tym, czym jest rodzina, babcia, dziadek.
Cieszę się, że w szkole powstała taka inicjatywa. Uczmy
dzieci od najmłodszych lat szacunku do ludzi
starszych – mówi Elżbieta Matuszczyk, dyrektor Domu
Pomocy Społecznej nr 1. HM

Rozmowy z profesorem
„Europejskie Klimaty – Rozmowy
z profesorem Adamem Gierkiem”
to tytuł książki Ireneusza Łęczka,
której prezentacja odbyła się
17 stycznia w sali Benedyktynka
Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Książka składa się z kilkunastu
rozdziałów zawierających
rozmowy z prof. zw. dr. hab. inż.
Adamem Gierkiem, posłem
do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego.
Porusza m. in. takie tematy, jak: polityka, rodzice (Stanisława
i Edward Gierkowie), kryzys, górnictwo, hutnictwo,
energetyka, klimat, praca w Parlamencie Europejskim.
Prof. Adam Gierek dotyka w książkowych rozmowach także
następujących wątków: kto w 1980 roku był człowiekiem
MSW w Komitecie Strajkowym w Gdańsku? Jak Edward
Gierek chciał być postrzegany po śmierci? Czy gen. Jaruzelski
celowo wysłał pułkownika Kuklińskiego do USA? Warto się
spieszyć z wejściem Polski do strefy euro? Węgiel nadal
„polskim czarnym złotem”. Polscy szkodnicy gospodarczy.
Fatalny wpływ Pakietu Klimatyczno – Energetycznego
na polską gospodarkę. Złamana noga prof. Gierka,
a Mikrohuta w Strzemieszycach. Rozmowy Helmuta
Schmidta z Edwardem Gierkiem (I sekretarzem KC PZPR)
i Adamem Gierkiem (europosłem).
Wypowiedzi skomentowane są kilkunastoma przekornymi
rysunkami autorstwa Magdaleny Rechłowicz. Książka,
wydana przez WDR PROGRES, zawiera 20 zdjęć
przedstawiających rozmówcę między innymi w towarzystwie
rodziców, żony i syna, Lecha Wałęsy, Helmuta Schmidta. U
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MIASTO
Licealiści „Korczaka” sami zorganizowali koncert, by pomóc swojemu koledze

Po prostu warto pomagać
zdjęcia: Agnieszka Zmysłowska

Sylwia Kosman

Około 2600 złotych udało się zebrać uczniom VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka, podczas koncertu charytatywnego, który 10 stycznia odbył się
w Klubie im. J. Kiepury w Sosnowcu. Licealiści postanowili pomóc swojemu szkolnemu koledze,
Kubie Majzlowi, który od kilku lat
choruje na postępujący zanik mięśni. Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na rehabilitację Kuby, który walczy z chorobą każdego dnia i nie zamierza się poddać. – Kuba jest pełen energii
i chce realizować swoje marzenia.
Zamierza studiować dziennikarstwo. Uczy się bardzo dobrze – przekonuje przewodniczący
samorządu uczniowskiego Piotr
Sadowski, jeden z organizatorów
koncertu i kolega Kuby, jeszcze
z podstawówki.

Kuba walczy każdego
dnia i nie zamierza się
poddać.
Kubie pomagali uczniowie SP
nr 6, a potem Gimnazjum nr 16,
organizując festyny i koncerty.

W „Kiepurze” królowały ostre brzmienia rocka i punka.
Odkąd Kuba wybrał liceum, pomagają mu uczniowie „Korczaka”. Organizacja styczniowego
koncertu okazała się nie lada wyzwaniem. Licealiści uznali, że
najlepiej koncert zorganizować
w „Kiepurze”, ponieważ klub
mieści się w centrum miasta,
więc każdy, kto zechce posłuchać
dobrej muzyki, a przy okazji jeszcze pomóc, trafi bez problemu.
Akcję promocyjną zaczęli jednak
od internetu. Najpierw nakręcili
film, w którym śpiewająco przekonują, że naprawdę warto poma-

gać, a potem zamieścili go w sieci. Film zobaczyło już prawie 24
tysiące internautów. Tak narodził
się FUNNY MCDRIVE RAP,
czyli pierwszy projekt grupy, ale
na pewno nie ostatni. Maciej
Adamczak, uczeń VI LO im. J.
Korczaka i Wojciech Kapuścik,
student Akademii Górniczo-Hutniczej, pomysłodawcy klipu, już
dziś zapowiadają, że pracują
nad kolejnymi projektami, a pomagać zamierzają teraz bardziej… globalnie, kręcąc kolejne
filmy.

Na koncert do „Kiepury”
przyszły tłumy młodych ludzi.
Koncert poprowadzili koledzy
Kuby z klasy, czyli Karolina Szczepańska w roli Pandy
oraz Norbert Czaj w roli Renifera. Najpierw zagrała Paranoja,
grupa punkowo-rockowa, a zaraz
po nich swoje autorskie utwory
zaprezentowali członkowie Old
Wisdom Lies. Basistą grupy jest
jeden z organizatorów koncertu,
czyli właśnie Maciej Adamczak.
Rockowe, ostre klimaty wyciszyły licealistki, czyli Wiktoria Ka-

leta oraz Basia Dratwińska, które zaśpiewały pięknie i nastrojowo. Mocniejsze brzmienie zaserwowała grupa IN YOUR FACE,
czyli poplątany skład Old Wisdom Lies, oraz PAKAMAGESS.

Gwiazdą wieczoru był…
Grzegorz Majzel, czyli tata Kuby, a jego występ podczas koncer tu połączył pokolenia. Co
więcej, pan Grzegorz zdobył się
na piękny gest, który niemal dosłownie odjął mowę Maciejowi
Adamczakowi. – Dostałem od
taty Kuby winylową wersję albumu „Live after death” z podpisem basisty Iron Maiden, Steve'a Har risa – mówi Maciej
Adamczak. – Tata Kuby jest
wielkim fanem zespołu, a płyta
była dla niego niezwykle cenną
pamiątką. To niesamowite, że ja
ją dostałem – dodaje. Wszystko,
co się wydarzyło, można podsumować bardzo krótko: – Naprawdę warto pomagać, to fajne
uczucie – podkreśla licealista.
Uczniowie „Korczaka” zamierzają zorganizować kolejny
koncert na rzecz Kuby już
w czerwcu.

Pomóż KuBIE!
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Świerklaniec
Numer konta: 83 8467 0001 0000 3522 2000 0001
uWAGA! W tytule należy umieścić hasło: „JAKuB mAJZEL”
Akcje licealistów „Korczaka” można śledzić
na: https://www.facebook.com/pomagamytv
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KLIMONTÓW – rys historyczny
zdjęcia źródło: Sosnowiec spacerownik historyczny wyd. 2011 r. P.H.U. „DIKAPPA” oraz www.klimontow.prw.pl

Stacja wodociągów zasilających Dąbrowę w wodę.
Aktualna dzielnica Sosnowca wzmiankowana jest w dokumencie z 1228 roku, kiedy to książę opolski Kazimierz
podarował palatynowi Klimutowi kilka
miejscowości, a wśród nich m.in. Czeladź i Zagórze. Pola klimontowskie,
które wówczas graniczyły z Zagórzem,
również stały się własnością Klimuta,
który to najprawdopodobniej dał podwaliny wsi nazwanej jego imieniem.
Powstał wówczas Klimuntów. Kolejnymi właścicielami Klimontowa (Klimuntowa) według zachowanych źródeł
pisanych w XIII i XIV wielu byli: Marek Gryfita – wojewoda krakowski, Otto z Pilicy, Piotr Szafraniec – podkomorzy krakowski, Wisław i Piotr Mysłowscy. Po wielokrotnych zmianach
właścicieli w XV wieku król Kazimierz
Jagiellończyk wykupił wieś i włączył
ją do dóbr będzińskich. Właścicielami
Klimontowa w XVIII i XIX wieku była rodzina Mieroszewskich.

Dzielnica częścią Sosnowca
stała się w 1975 roku.
Wioska osadzona była na prawie niemieckim. Należały do niej trzy kolonie:
Browar, Rabka i Skotnica. Posiadała folwark, gorzelnię, browar i kuźnię. W połowie XIX wieku zaczął powstawać tutaj
przemysł wydobywczy. Od II rozbioru
(1793) Klimontów znajdował się w zaborze pruskim. Po 16 latach wszedł w skład
Księstwa Warszawskiego, a po kolejnych 8 (1815) do Królestwa Polskiego,
podległego carskiej Rosji. W 1886 roku
reklama
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Likwidacja kopalni Klimontów.

stał się własnością Towarzystwa Kopalń
i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich.
Już w połowie XIX wieku zaczął powstawać na tym terenie przemysł wydobywczy. Od 1856 roku czynna była przez
krótki okres kopalnia rudy żelaza „Jacek”. W 1898 roku Towarzystwo Sosnowieckie przystąpiło do budowy kopalni
z dwoma szybami: „Władysław” i „Jan”.
Ukończona w latach 1904-1908 kopalnia
węgla kamiennego wchodziła początkowo w skład kopalni „Niwka”. W roku 1908 usamodzielniła się (była własnością Towarzystwa Kopalń i Zakładów
Hutniczych Sosnowieckich) i wkrótce
rozbudowała. W roku 1913 uruchomiono kopalnię „Klimontów II” zwaną także
„Jadwiga”. Obie kopalnie „Klimontów I”
(„Władysław”) i „Jadwigę” zatopiono
w 1933 roku. Podczas okupacji Niemcy
uruchomili je pod nazwą „Bismarck I”
i „Bismarck II”. Nieco wcześniej, bo podczas I wojny światowej (1914-1918) Klimontów wraz z gminą Zagórze znajdował się pod okupacją austriacką. Na przełomie XIX i XX wieku w Klimontowie
rozwinęło się osadnictwo żydowskie.
Miała na to wpływ budowa przykopalnianego osiedla górniczego. Żydzi przeważnie zakładali sklepy, wykonywali różne
usługi oraz zajmowali się produkcją piwa
w browarze. Sporządzony w 1920 roku
spis mieszkańców Klimontowa zawiera
dziesięć rodzin żydowskich.
Zatopienie kopalni Klimontów w 1933
roku spowodowało bezrobocie i zubożenie społeczeństwa. Spadło zapotrzebowanie na usługi, w związku z czym zmalała
także ludność żydowska. W roku 1943
reklama

Jeden z domów wybudowanych dla pracowników kopalni.
wszystkich Żydów klimontowskich
umieszczono w getcie na Środuli, a stamtąd zostali oni przetransportowani do obozów koncentracyjnych. Na początku wojny w Klimontowie utworzono polowe lotnisko drugiego pułku lotniczego
z Krakowa. Dzisiaj tereny ówczesnego
lotniska stanowią pola przy ulicy Kukułek. Po 1945 roku Klimontów był groma-

dą w powiecie będzińskim, w 1954 roku
otrzymał status osiedla, a w 1967 roku
prawa miejskie. Częścią Sosnowca stał się
w 1975 roku. W wyniku swojego rozwoju już 1 maja 1952 roku uzyskał połączenie tramwajowe ze śródmieściem Sosnowca, a w 7 lat później z pobliską Porąbką. Niestety, w wyniku likwidacji
kopalni pod koniec XX wieku dzielnica

straciła na swoim znaczeniu. 14 czerwca 1999 roku miało miejsce ważne wydarzenie, kiedy to przy ul. Gwiezdnej (dawne pola klimontowskie) w ramach VII Pielgrzymki do Polski gościł
papież Jan Paweł II, a na spotkaniu z nim
obecnych było ponad 300 tysięcy osób.
Michał Węcel
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Jakość nie ilość,
czyli Zagłębie się zbroi

Pamiętajmy o Włodku
16 lutego w hali przy ul. żeromskiego odbędzie się XIX edycja
memoriału upamiętniającego byłą gwiazdę piłkarskiego Zagłębia
Włodzimierza mazura. Zmagania te są zarazem Halowymi
mistrzostwami Zagłębia Dąbrowskiego. Początek imprezy
o godz. 13.30.

arc

Piłkarze Zagłębia pracowicie przygotowują się do rundy wiosennej. Piłkarze Mirosława Smyły mają za sobą
już zgrupowanie w Dębicy i kilka sparingów, w tym z drużynami z ekstraklasy, w których to spotkaniach
zaprezentowali się więcej niż dobrze. Działacze i sztab szkoleniowy domykają z kolei sprawy kadrowe.

Piłkarze Zagłębia nieźle radzą sobie podczas zimowych sparingów. Oby wiosną
w lidze było tak samo.
Krzysztof Polaczkiewicz

Podczas dotychczasowych sparingów nasza
drużyna zremisowała m.in.: 2:2 z Górnikiem
Zabrze i pokonała 2:1 Podbeskidzie Bielsko-Biała. – Pamiętajmy jednak, że to tylko sparingi. Trzeba tonować nastroje, choć widać,
że zespół chce grać, wygrywać i jest żądny
gry w wyższej lidze. Aspiracje trzeba będzie
przelać na boisko i pokazać swoją wartość.
Mam nadzieję, że zimowy okres nam w tym
pomoże, a praca wykonana na treningach nie
pójdzie na marne – mówi z uśmiechem szkoleniowiec naszej drużyny.
Zgodnie z zapowiedziami tak prezesa
Marcina Jaroszewskiego, jak i sztabu szkoleniowego w sprawach kadrowych postawio-

no tym razem na jakość, a nie ilość. Nie było więc tabunów graczy z niższych lig.
Na chwilę obecną nowym piłkarzem Zagłębia jest Słowak Michał Farkas, ostatnio gracz
Ruchu Radzionków, w przeszłości także
GKS Katowice. Sztab szkoleniowy chce także zatrzymać trenujących od dłuższego czasu z drużyną Wojciecha Wojcieszyńskiego
z Okocimskiego Brzesko, który jest już praktycznie dogadany z klubem, a także Grzegorza Arułkowicza (ostatnio Jagiellonia Białystok) oraz Krzysztofa Kaliciaka (Kolejarz
Stróże). – Dwaj pierwsi to pomocnicy, Krzysiek to napastnik, a wiadomo, że w tej formacji konkurencja musi zostać wzmocniona,
zresztą tak jak w drugiej linii. Jestem przekonany, że każdy z nich da tej drużynie spo-

ro, zobaczymy jeszcze czy nie trafi się nam
ktoś z Legii. Najbliższe dni powinny wszystko wyjaśnić – dodaje Smyła.
Zagłębia sięga po nowych graczy, ale
z kilkoma się także żegna. W Sosnowcu nie
będzie już grał Adrian Marek oraz wypożyczony z Legii Bartłomiej Czarnecki, a także
Łukasz Cymański. Na wypożyczenie pójdą
Jakub Malara i Filip Kazimierczyk. Niepewny jest los Wojciecha Białka, który przechodzi rehabilitację po wiosennej kontuzji. Dobra wiadomość to z kolei powrót do zdrowia
Dawida Weisa, który trenuje już na pełnych
obrotach i rozpoczął grę w sparingach.
– Drużynie potrzebne są konkretne
wzmocnienia, oczywiście wszystko w granicach naszych możliwości finansowych. Musimy działać z głową. Mamy wspólną wizję
z trenerem Smyłą i staramy się ją realizować.
Transfery to zawsze jest niewiadoma, zobaczymy jak będzie tym razem. Cieszy to, że
chcą do nas przychodzić gracze z wyższych
lig, to dowód na to, że jesteśmy wiarygodni
dla potencjalnych zawodników – podkreśla
prezes Zagłębia, Marcin Jaroszewski.
Zarówno sztab szkoleniowy, jak i zawodnicy podkreślają dobry klimat, który wytworzył się wokół klubu i drużyny. Optymistyczne nastroje na pewno dodatkowo zostały
wzmocnione informacją o decyzji radnych,
którzy zadecydowali o zabezpieczeniu dodatkowych 600 tys. zł w budżecie miasta
w przypadku awansu Zagłębia do I ligi. – Klub wnioskował o zabezpieczenie 600
tysięcy złotych. Pismo o takiej treści do nas
wpłynęło. Kwota ta miałaby być przeznaczona na podniesienie poziomu spor towego
w razie awansu. Prezes ma pomysł na drużynę i ocenił realnie możliwości. Na dzień dzisiejszy nie mamy takiej kwoty, nie była ona
ujęta w budżecie, ale uchwałę skierowaliśmy
do komisji, aby zabezpieczyć taką sumę
w przyszłości. Radni pozytywnie przegłosowali ten wniosek – podkreśla Agnieszka
Czechowska-Kopeć, zastępca prezydenta
miasta odpowiedzialna m.in. za sport.

Rywalizowali w turnieju League of Legends
Turniej League of Legends – LCS odbył się
w dniach 11-12 stycznia w VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu. W turnieju organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta wzięło
udział 41 drużyn, w sumie przed monitorami
komputerów zasiadło ponad 210 uczestników
z różnych rejonów naszego kraju.
– Główną nagrodą był bon o war tości 1000 zł do wykorzystania w sklepie Gigaland. Główne zmagania poprzedziły eliminacje. Półfinałom towarzyszyły wyjątkowe
emocje. Oba spotkania zakończyły się wynikiem 2: 1. W meczu o trzecie miejsce rywalizowały ze sobą Adversa Esports oraz Bogowie Solo Kolejki. Ostatecznie trzecie miejsce zajęła drużyna Tomasza Cier pioła.
W finale drużyna Trefle Piki Karo zmierzyła się z Quality Zippy Team. Decydujące
starcie jako jedyny mecz był rozgrywany
w systemie Best of 5. QZP doskonale dobrała taktykę wykluczając ulubioną postać Renektona, gracza Bedvolfa. Toper zespołu
TPK „wycarrował” grę tą postacią w półfinale przeciwko Adversie Esports – relacjoluty 2014 nr 2

nował Jakub Kubiczek, przewodniczący
MRM w Sosnowcu.
Najlepszym graczem turnieju został Kamil Dąbrowski – mid’er i kapitan zwycięskiej drużyny finału Quality Zippy Team.
League of Legends to gra drużynowa. – Liczą się w niej umiejętności indywidualne, ale najważniejszą rzeczą jest komunikacja zespołu. Jedni z faworytów – drużyna Krzycz Trybson właśnie przez brak
porozumienia została pokonana już w I rundzie turnieju. Turnieju nie wygrała drużyna indywidualnie najlepsza, lecz najbardziej
zgrana – dodał Kubiczek.
Organizacja LCSosnowiec to kolejny bagaż doświadczeń dla Młodzieżowej Rady. – Odpowiedni zespół ludzi to podstawa
do osiągnięcia sukcesu. Podziękowania należą się szczególnie Wojtkowi Chwałowi i Kamilowi Judaszowi, którzy przez trzy dni turnieju, który odbył się w sosnowieckim „Korczaku” dawali z siebie wszystko, aby
impreza przebiegała jak najsprawniej. Pomysł
narodził się już w październiku zeszłego roku,
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Piotr Deląg z MRM – uczestnik turnieju.
a przygotowania trwały kilka miesięcy. Wielkim szokiem była ilość FPS jaka towarzyszyła zawodnikom na Summoners Rift – średnio
było to 130. Ogromną satysfakcję dawało nam
oglądanie zmagań zawodników przed monitorami – podkreślał Kubiczek. KP

W chwili zamykania bieżącego wydania „Kuriera” znamy już czterech
z sześciu finalistów. Oprócz broniącego trofeum sprzed roku Zagłębia
Sosnowiec są to Sarmacja Będzin, która wygrała turniej eliminacyjny
rozgrywany w Będzinie-Łagiszy, LKS Niwy Brudzowice, który triumfował
w Siewierzu oraz RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza, zwycięzca zmagań
w Sławkowie. Do rozegrania zostały jeszcze turnieje w Czeladzi i Zawierciu.
Przypomnijmy, że przed rokiem Zagłębie po dramatycznym spotkaniu
pokonało Unię Ząbkowice 6:5, choć po 4 minutach przegrywało 0:3.
Bohaterem finału, a także MVP i królem strzelców turnieju, został Łukasz
Matusiak (w finale zdobył 4 bramki).
Jak co roku całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany rodzinie
zmarłego Włodzimierza Mazura. KP

Jak zawsze z sukcesami
Na sosnowieckich szablistów zawsze można liczyć. Zawodnicy TmS
od początku roku biorą udział w zawodach rangi mistrzowskiej,
oczywiście startując z sukcesami.
Seniorzy już 4 stycznia spotkali się na planszach w Łodzi, aby rywalizować
w turnieju z cyklu Pucharu Polski. Tydzień później, po raz kolejny
w Sosnowcu, rozegrany został Puchar Polski do lat 20 w szabli kobiet
i mężczyzn.
W Łodzi najlepiej z TMS-u zaprezentowała się Marta Puda, która zajęła trzecie
miejsce. W walce o wejście do ścisłego finału przegrała z Aleksandrą Sochą,
zawodniczką AZS AWF Warszawa i jednocześnie reprezentantką kraju
na Igrzyskach Olimpijskich. – Marta nie walczyła w fazie grupowej, gdyż
wysokie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PZSzerm uprawniało ją
do awansu bezpośredniego – wyjaśnia Dawid Adamowski, trener w TMS
Zagłębie
Najlepiej spośród mężczyzn w Pucharze Polski zaprezentował się Damian
Skubiszewski, który przegrał swoją walkę ćwierćfinałową z finalistą
turnieju i zajął ostatecznie 6 lokatę.
Kilka dni potem w Sosnowcu odbył się Puchar Polski do lat 20 w szabli
kobiet i mężczyzn. W tej rywalizacji najlepiej zaprezentowała się Angelika
Wątor, która nie dała żadnych szans rywalkom i nie przegrała żadnej
swojej walki zarówno w dwóch fazach grupowych, jak również
w pucharach. W drodze do ścisłego finału pokonała koleżankę klubową
Kingę Dróżdż, która tym samym zajęła 3 miejsce. – W najlepszej ósemce
turnieju znalazła się jeszcze Karolina Cieślar, która uplasowała się
ostatecznie na 5 pozycji, przegrywając swoją walkę ćwierćfinałową
zaledwie jednym trafieniem – dodał Adamowski.
Sosnowieckim szablistom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy! KP

Sukcesy sosnowieckich
łuczników
mateusz i Szymon Porębscy, sosnowiczanie trenujący łucznictwo,
w minionym roku odnieśli szereg sukcesów, co zaowocowało
powołaniem do Kadry Polski Juniorów młodszych na 2014 rok.
Zawodnicy odnoszą sukcesy w uprawianej dziedzinie sportu i są
stypendystami Sosnowca
Bracia Porębscy trenują łucznictwo terenowe w UKS „Grot” w Rudzie
Śląskiej, gdyż na terenie Sosnowca nie ma takiej sekcji. Poniżej prezentujemy
najwyższe osiągnięcia obu zawodników w sezonie łuczniczym w 2013 roku:
mateusz Porębski
– Indywidualny Wicemistrz Polski w Łucznictwie Terenowym FIELD WA w kat.
Junior Młodszy w Rudzie Śląskiej,
– Indywidualny Wicemistrz Polski w Łucznictwie Olimpijskim w kat.
Młodzików Starszych w Ludwikowicach Kłodzkich,
– Drużynowy Wicemistrz Polski w Łucznictwie Olimpijskim w kat. Młodzików
Starszych w Ludwikowicach Kłodzkich,
– Indywidualny Mistrz Makroregionu Śląsko-Opolskiego w kat. Młodzików
Starszych w Łucznictwie Olimpijskim w Żywcu,
– 2 miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Polski w łucznictwie terenowym
FIELD WA w kat. Junior Młodszy za rok 2013.
Szymon Porębski
– Indywidualny Mistrz Polski w Łucznictwie Terenowym FIELD WA w kat.
Junior Młodszy w Rudzie Śląskiej,
– Puchar Polski w łucznictwie terenowym FIELD WA za rok 2013 w kat. Junior
Młodszy,
– Drużynowy Wicemistrz Polski w Łucznictwie Olimpijskim w kat. Młodzików
Starszych w Ludwikowicach Kłodzkich,
– 4 miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Olimpijskim
w kat. Młodzików Starszych w Ludwikowicach Kłodzkich.KP
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Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56
Całodobowa Pomoc
Drogowa
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać wraz z wyciętym kuponem pod adresem redakcji (41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
do 25 lutego 2014 r. Wśród autorów poprawnych
rozwiązań rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy odbierać osobiście w Redakcji.
Poziomo: 1 – obraz zamiast szyby, 5 – materiał ognioodporny, 8 – brat Mojżesza, 9 – stolica z Big Benem, 10 – płytki, głęboki lub deserowy, 11 – starorzymska srebrna moneta, 12 – w parze z Sodomą, 14 – uliczny łobuziak, 16 – długodzioby ptak wilgotnych łąk, 17 – ten pogląd uznaje nierówność
ras, 19 – gorąca, wilgotna strefa klimatyczna, 21 – sterta siana, 22 – następstwo złego czynu, 25 – miejscowość uzdrowiskowa, 28 – gromkie brawa, 29 – gatunek antylopy, 30 – o starej miotle, 32 – niepotrzebna roślina, 34 – nosze, 35 – bóg Indian, 36 – waleń, 37 – piętra roślinne w Tatrach, 38 – partnerka łosia, 39 – niezbędna w drzwiach.
Pionowo: 1 – brat Wyrwidęba, 2 – „Zet”, „Trójka” lub
„Złote Przeboje”, 3 – wielokrotnie wcielał się w niego
Louis de Funes, 4 – zdrój, w górach i nad morzem, 5 – przerwa, 6 – duży meteor, 7 – jeden z narządów w jamie brzusznej, 13 – niepotrzebna po obiedzie, 15 – naprawa, 18 – chronometr, 20 – z mankietem, 23 – mieszkanie studenta, 24 – zburzono ją w Paryżu 14 lipca, 26 – gruby papier, 27 – odlotowa impreza, 28 – od punktu do punktu, 31 – król znany z„Iliady”, 33 – jeden z obowiązków żołnierza.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK

Rozwiązanie krzyżówki numer 1/2014: MAŁGORZATA TUSK –„MIĘDZY NAMI”
Nagrody otrzymują: Elżbieta Czyż, Anna Swoboda oraz Florentyna Wesoła z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Grażyna Jagielska

Karen Mack, Jennifer Kaufman

Anioły jedzą trzy razy
dziennie. 147 dni w psychiatryku

Kochanka Freuda

Wyd. ZNAK

Porywająca opowieść o niezwykłej kobiecie,
fascynującej epoce i człowieku legendzie
Kiedy inteligentna i niepokorna Minna nagle traci pracę,
ma tylko jedno wyjście: zamieszkać z siostrą i jej mężem Zygmuntem Freudem. Wkrótce odkrywa, że rozmowy z kontrowersyjnym psychoanalitykiem są nie tylko fascynującą intelektualną przygodą, ale też budzą w niej pożądanie i namiętność, jakich dotąd nie zaznała.

Poznaj tajemnice, o których nie
mówimy nawet najbliższym. Autorka głośnej „Miłości z kamienia”
przełamuje kolejne tabu
Grażynę Jagielską przez lata paraliżował strach. Żyła problemami
męża. Dla jego pasji poświęciła
swoje życie. W końcu jednak musiała zawalczyć o siebie. Przeżyła
własny „lot nad kukułczym gniazdem”. Spędziła pół roku w szpitalu
psychiatrycznym.
Poznała kobiety, które tak jak
ona długo udawały, że wszystko jest
w porządku. Spotkała twardzieli,
którzy musieli nauczyć się płakać.
Była w miejscu, w którym można było wszystko. Nie wolno było
jednego – kłamać.

Julia musiała być coraz lepsza,
aż pod wpływem stresu odcięła sobie ucho.
Ratownik wiecznie golił głowę
i wierzył, że dzięki temu stanie się
kimś innym.
Marek wrócił z wojny jako bohater, ale nie potrafił już żyć z tym,
co tam widział.
Karolinka była przekonana, że
jest aniołem i nikt jej nie widzi.
Autorka zabiera nas w podróż
pełną intymnych zwierzeń i prawdziwych emocji. W poruszający
sposób opisuje azyl dla zagubionych oraz obrazy, które prześladowały ich latami. Opowiada o szczerości, potrzebie zrozumienia i bliskości.

Mitch Albom

Zaklinacz czasu
Wyd. Znak Literanova

Książka, która dla wielu czytelników stała się inspiracją
i impulsem do życiowych zmian
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu.
Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia.
A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami.
Tylko człowiek odmierza czas.
Tylko człowiek odlicza godziny.
I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu,
którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie.
Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
„Zaklinacz czasu” to piękna opowieść na miarę „Alchemika” – książka, która dla wielu czytelników na całym świecie stała się inspiracją i impulsem do życiowych zmian.
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gdzie?

Wyd. Znak Literanova

Maria Nurowska

Zabójca
Wyd. ZNAK

Maria Nurowska odkrywa tajniki góralskiej duszy
Maria Nurowska, pisząc tę powieść, czerpała inspirację
z prawdziwych historii, które zdarzyły się na Podhalu.
„Zabójca” to historia Joanny Padlewskiej, młodej dziennikarki, w drodze do Zakopanego spotykającej tajemniczego
mężczyznę. Zaintrygowana zachowaniem współpasażera kobieta, pod pretekstem pisania reportażu o Polakach, którzy
wrócili z Ameryki, postanawia za wszelką cenę poznać historię Adama Madeja.
Wkrótce dowiaduje się, że spędził wiele lat w więzieniu
San Quentin, które jest jednym z najcięższych więzień
w USA. Trafił tam za zabójstwo, ale czy na pewno?
Z czasem Joanna zaprzyjaźnia się z Adamem, pomaga mu
odbudować dom i stopniowo odkrywa, dlaczego trafił do więzienia i co tam przeżył. Adam powierza jej prowadzone przez
lata zapiski więzienne, których lektura pozwala jej poznać
prawdę o tym wyjątkowym człowieku. Wkrótce Joanna uświadamia sobie, że to, co czuje do Adama, to nie tylko
przyjaźń.
Czy będzie potrafiła przekonać go, że ktoś taki jak on jest
zdolny do miłości?
Niespodziewanie jednak sprawy się komplikują, wydawca Joanny publikuje nieautoryzowany wywiad, a zraniony
Adam postanawia zerwać z Joanną wszelkie kontakty.
Czy Joannie uda się go odszukać?
Czy po tym, co się stało, potrafią jeszcze być razem?
Historia miłosna, jakiej jeszcze nie było.

KUPON
krzyżówka nr 2

co?

kiedy?

03 -09 lutego – Restauracja Magiel Kulinarny, ul. Warszawska 5a:
Tydzień Kuchni Włoskiej. Codziennie inna kolacja przygotowana
przez ANGELO MELLE – włoskiego szefa kuchni.
10 lutego godz. 18.00 - Energetyczne Centrum Kultury, ul.
Będzińska 65: spektakl teatralny Fajerwerk (p)różności w
wykonaniu Teatru Umownego pod dyr. art. Szczepana Dyrki.
Obsada: Aleksandra Stępińska, Natalia Zatorska, Przemek
Paleczek, Mateusz Nowak, Szczepan Dyrka - kierownictwo
artystyczne. Po występie degustacja ociosanowych ciastek. Wstęp
wolny.
14 lutego godz. 19.00 - Teatr Zagłębia: koncert SINGIN’ BIRDS swingowe brzmienia w rock'n'rollowym klimacie, inspirowane
amerykańską muzyką lat 40. i 50. Należy nastawić się na retro
wieczór, z nowymi interpretacjami przebojów "Sing, Sing", "Moves
like Jagger", "Na językach", czy słynnej piosenki z serialu "Wojna
domowa" i innych. Dziewczyny z zespołu wzorują się na
amerykańskim stylu pin-up obowiązującym w latach 40. i 50. XX
wieku. Bilety w cenie: 50 zł (parter), 45 zł (balkon).
14 lutego godz. 18.00 - Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek
Sielecki: koncert Walentynowy „Miłosne motywy muzyczne” Duet PEDRO Y MARI i Jakub Mielcarek.
Standardy jazzowe, smooth jazz, latin jazz, swing, bossa-nova,
samba. W repertuarze m.in.
My funny Valentine, When I fall in love, Body and soul, Loverman,
L.O.V.E Bilety w cenie 15 zł.
14 lutego godz. 18.00 - Energetyczne Centrum Kultury, ul.
Będzińska 65: Katarzyna Groniec na Walentynki. Bilety w cenie: 30
zł (normalne) 20 zł (ulgowe).
20 lutego godz. – Miejska Biblioteka Publiczna, Aula, ul.
Kościelna: spotkanie autorskie z Mariuszem Wilkiem –
dziennikarzem, podróżnikiem i eseistą.
21 lutego godz. 18.00 - Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek
Sielecki: wernisaż wystawy pt. „Dywersyfikacja sztuki”. Twórczość
Anny66 Andrzejewskiej, Katarzyny Piotrowicz i Ewy Skowron artystek młodego pokolenia. Kurator wystawy: Małgorzata
Malinowska-Klimek. Wstęp na wernisaż bezpłatny. Wystawa
potrwa do 23 marca. U
luty 2014 nr 2
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TEATR - luty 2014

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266-07-91, centrala tel. 32/266-04-94,
e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona inter netowa: www.teatrzaglebia.pl

05 Śr godz. 10.00 Królewna Śnieżka/ Wg baśni braci Grimm
06 Czw godz. 10.00 Najmniejszy bal świata/Malina
Prześluga
07 Pt godz. 19:00 Sztuka kochania/Zbigniew Książek
08 Sb godz. 18:00 Bobiczek/ Hanoch Levin (A) Rodzice do
teatru
09 Nd godz. 11.00 Najmniejszy bal świata/Malina Prześluga
godz. 18:00 Prawda/Florian Zeller
12 Śr godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll
13 Czw godz. . 10:00 i 17.00 Tango /Sławomir Mrożek
14 Pt godz. 10:00 Tango /Sławomir Mrożek
godz. 19.00 RETRO WALENTYNKI – koncert zespołu
SINGIN’ BIRDS

15 Sb godz. 18:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak
16 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
18 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
19 Śr godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
20 Czw godz. 19:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
21 Pt godz. 19:00 Bobiczek/ Hanoch Levin
22 Sb godz. 18:00 Zaćmienie/Antoni Czechow
23 Nd godz. 18:00 Prawda/Florian Zeller
26 Śr godz. 10:00 Sen nocy letniej/William Shakespeare
27 Czw godz. 19:00 Prywatna klinika/J. Chapman, D.
Freeman
28 Pt godz. 19:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?

reklama

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 2 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 11) podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.
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Dla naszych Czytelników mamy do wygrania:
• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „Prawda”
w dniu 9 lutego (niedziela) o godz. 18.00.
• podwójne zaproszenia na spektakl „Zaćmienie”
w dniu 22 lutego (sobota) o godz. 18.00.

HELIOS SOSNOWIEC
ul. Modrzejowska 32B, 41-200 Sosnowiec
REZERWACJA TEL.: 32 363 14 14

KINO HELIOS,
ul. Modrzejowska 32b,
http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 32 363 14 14,
e-mail: sosnowiec@heliosnet.pl
REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS
SOSNOWIEC 31.01.– 06.02.2014
WIELKI KARNAWAŁ Z MONSTER HIGH:
„MONSTER HIGH: UPIORYŻ MIASTO STRACHU”
WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ – 01.02.2014
animacja, od 6 lat, dubbing, USA, 58 min. GODZ. 12.00.
„MONSTER HIGH: 13 ŻYCZEŃ” WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ – 02.02.2014 animacja, od 6 lat, dubbing,
USA, 70 min. GODZ. 12.00
PREMIERY: „ZNIEWOLONY. 12 YEARS A SLAVE”
10.30, 15.15, 19.30. dramat, od 15 lat, USA, 133 min.
„AMERICAN HUSTLE” 14.45, 17.30, 20.15.
dramat/kryminał, od 15 lat, USA, 138 min. „PIŁKARZYKI
ROZRABIAJĄ” 2D 14.45. animacja/przygodowy, b/o,
Argentyna/Hiszpania, 106 min. DUBBING
„PIŁKARZYKI ROZRABIAJĄ” 3D 9.45*, 10.15**.
animacja/przygodowy, b/o, Argentyna/Hiszpania, 106 min.
DUBBING

* WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
** Z WYJĄTKIEM SOBOTY I NIEDZIELI
FILMY TYGODNIA:
„SIERPIEŃ W HRABSTWIE OSAGE” 17.00.
komedia/dramat, od 15 lat, USA, 121 min. „PARANORMAL
ACTIVITY: NAZNACZENI” 13.15, 18.00, 22.15. horror,
od 15 lat, USA, 84 min. „POD MOCNYM ANIOŁEM”
14.15, 18.30, 20.45. dramat, od 15 lat, Polska, 95 min.
„SEKRETNE ŻYCIE WALTERA MITTY” 10.15.
komedia/przygoda, od 15 lat, USA, 114 min.
„WKRĘCENI” 12.00, 16.30, 20.00, 22.15. komedia, od 15 lat,
Polska, 107 min.
FILMY DLA DZIECI:
„ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DOLINY” 2D 10.00.
animacja, b/o, Francja, 84 min. „ROBACZKI Z ZAGINIONEJ
DOLINY” 3D 12.30*. animacja, b/o, Francja, 84 min. *
Z WYJĄTKIEM SOBOTY I NIEDZIELI „SKUBANI” 2D
12.45.animacja, b/o, USA, 91 min. DUBBING

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy do wygrania14
pojedynczych zaproszeń do kina, do odbioru wnaszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja11) znajnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” Nr 2.

„Ekonomik” promuje zdrowie
Certyfikat I stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
otrzymało Technikum Ekonomiczne nr 1 w Sosnowcu. Uroczystość, która odbyła się 15
stycznia w CKZiU przy ul. Grota-Roweckiego w Sosnowcu,
rozpoczęła prezentacja multimedialna, dokumentująca działania,
które zostały zrealizowane w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie. Oprawę artystyczną stanowiły wiersze oraz scenki kabaretowe, nawiązujące
do zdrowego stylu życia. Punktem kulminacyjnym uroczystości było nadanie tytułu „Ekonomikowi” i wręczenie certyfikatu
Szkoły Promującej Zdrowie.
Wyróżnienie z rąk koordynatorów Śląskiej Sieci Szkół Promu-

jących Zdrowie, którzy reprezentowali Regionalny Ośrodek
Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, odebrała dyrektor CKZiU, Elżbieta Czernik.
Już w lutym 2011 roku podpisano deklarację przystąpienia

do udziału w programie Śląskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przez ostatnie trzy lata
w szkole realizowano założenia
programowe projektu funkcjonującego pod nazwą „W zdrowym
ciele zdrowy duch”. Warunkiem

otrzymania certyfikatu było propagowanie idei i wdrażanie działań prozdrowotnych, dlatego
w działania zaangażowali się
wszyscy nauczyciele i uczniowie
szkoły. Na lekcjach wychowawczych, biologii, języków obcych
czy edukacji dla bezpieczeństwa
odbywały się pogadanki na temat
zdrowej żywności, racjonalnego
odżywiania, uzależnień, zagrożeń
niesionych przez Internet, sposobów walki ze stresem, czy higieny pracy umysłowej. Zorganizowano także szereg konkursów tematycznych, mających na celu
uświadomienie młodzieży zasad
zdrowego odżywiania, zgubnego
wpływu palenia, zagrożenia
AIDS, znaczenia dobrej kondycji
fizycznej i zdrowego stylu życia.

Kwalifikacja wojskowa
W dniach od 10 marca do 17 kwietnia w Sosnowcu przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.
Odbędzie się ona w budynku
przy ul. Rzeźniczej 12 (pok. nr 4)
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-15.00.
Obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej podlegają: mężczyźni urodzeni w 1995 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej zdolności do
czynnej służby wojskowej. Zgłosić
się muszą także osoby urodzone
w roku 1993 -1994, które zostały
uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia,
za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej, jeżeli okres tej
niezdolności upływa przed zakońluty 2014 nr 2

czeniem kwalifikacji wojskowej lub
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan
zdrowia, za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej, jeżeli
okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej
i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b
ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski,
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej. Obowiązek obejmuje
także kobiety urodzone w latach 1990– 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym

Pierwszemu etapowi realizacji
projektu przyświecało hasło „Dzisiaj kilometr – jutro maraton”,
a priorytetowym działaniem stało
się motywowanie do biegania.
Nauczyciele wychowania fizycznego zachęcili młodzież do udziału w wielu akcjach sportowych
i cyklach biegów przełajowych.
W uroczystości nadania certyfikatu uczestniczyli m. in. poseł
na Sejm RP, Jarosław Pięta, zastępcy prezydenta Sosnowca
Agnieszka Czechowska-Kopeć
i Zbigniew Szaleniec, przedstawiciele Rady Miejskiej, dyrektor
Teatru Zagłębia, Zbigniew Leraczyk, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy, Jolanta Goncerz
oraz dyrektorzy sosnowieckich
szkół ponadgimnazjalnych. U

BARAN (21.03. – 19.04.) – Zapowiada
się spokojny czas pozbawiony
większych wydarzeń. Postaraj się
wykorzystać pozytywny wpływ planet
i finalizuj sprawy. Postępuj jednak
z rozwagą. W domu przyjazna
atmosfera.
BYK (20.04. – 20.05.) – Przed Tobą
trudny okres. Nadchodzące dni
spowodują chaos i zamieszanie
w Twoim życiu. Będziesz rozkojarzony
i nerwowy. Dobrze więc się zastanów
zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję.
BLIŹNIĘTA (21.05.- 21.06.) –
Rozpoczyna się pomyślny okres
w Twoim życiu. Partner mocno
zmobilizuje Cię do działania, rozbudzi
Twoją ciekawość i wyobraźnię.
Nieoczekiwanie przyjdą Ci do głowy
nowe pomysły.
RAK (22.06. – 22.07.) – W najbliższych
dniach pomyślny układ planet zapewni
Ci przypływ pozytywnej energii
i sprawi, że Twoje szare komórki będą
pracować na najwyższych obrotach.
Nie zabraknie Ci więc dobrych
pomysłów
LEW (23.07. – 22.08.) – W tym
miesiącu możesz być
poddenerwowany i łatwo ulegać
zmiennym nastrojom. Nawet błahe
sprawy będą Cię wyprowadzać
z równowagi i wywoływać konflikty.
Unikaj dyskusji z przełożonymi.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Czekają Cię
trudne rozmowy w sprawach
zawodowych. Wykaż cierpliwość
i umiar, ale nie ustępuj, bo w większości
spraw to Ty masz rację. Przed Tobą
sporo pracowitych i nerwowych dni.
Bez obawy – dasz radę.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie
przesadzaj w pracoholiźmie. Ważne
sprawy załatwiaj na początku lub
końcu tygodnia, gdyż jego środek
zapowiada się nieciekawie.
Na szczęście możesz liczyć na poparcie
i pomoc wielu ludzi.
SKORPION (23.10.-21.11.) – Masz
szansę na zawarcie korzystnych
kontaktów zawodowych. Warto
również wystartować z nowym
pomysłem, który może przynieść Ci nie
tylko uznanie, ale również całkiem
dobre rezultaty finansowe.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) –
Wchodzisz w bardzo sprzyjający okres.
W sprawach zawodowych nie będzie
dla Ciebie rzeczy niemożliwych, nie trać
więc czasu na skomplikowane strategie
i zmierzaj do celu prostą drogą.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) –
Pozytywny wpływ planet sprawi, że
z powodzeniem uporasz się ze wszystkimi
zadaniami i podpiszesz intratną umowę.
W perspektywie wpłynie to korzystnie
naTwoją sytuację finansową.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Poświęć
więcej uwagi relaksowi i zdrowiu. Jeżeli
je teraz zlekceważysz to szybko
odczujesz negatywne skutki swojego
zaniedbania. W sprawach sercowych
bez większych sensacji.
RYBY (21.02 – 20.03.) – W najbliższych
dniach pojawią się nowe możliwości
w sprawach materialnych. Unikaj
jednak ryzyka i nie stawiaj wszystkiego
na jedną kartę. Więcej uwagi poświęć
swoim relacjom z otoczeniem. VENA

Dyskusyjny Klub Książki w sosnowieckiej bibliotece
lub akademickim 2013/2014 kończą
naukę w szkołach lub na uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz
na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania
grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).
Do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej wzywa się: osoby, które
ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się
do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie do ochotniczego pełnienia czynnej służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej
zdolności do czynnej służby wojskowej. KP

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza do udziału w nowym projekcie czytelniczym. Kochasz literaturę? O przeczytanej książce mógłbyś rozprawiać godzinami? Interesuje
Cię współczesna literatura polska i obca?
Chciałbyś porozmawiać z ludźmi o podobnych
upodobaniach i czytelniczej pasji? A może dopiero próbujesz określić swe literackie preferencje i chciałbyś się dowiedzieć, co warto przeczytać i gdzie szukać war tościowych lektur?
Masz nie mniej niż 18 i nie więcej niż 99 lat?
Jeśli tak, to najnowsza kulturalna oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu jest dla
Ciebie idealnym rozwiązaniem.
Już 24 lutego o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy do sali konferencyjnej Biblioteki
Głównej przy ul. Kościelnej 11 na pierwsze, organizacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki. Podczas spotkania moderator – Beata
Szymczak – wraz z kandydatami na członków
klubu, określą zainteresowania grupy, ustalą co

wspólnie czytać, jak często się spotykać, jak
rozmawiać o literaturze. Uczestnicy otrzymają
również egzemplarze książek do przygotowania
na kolejne spotkanie.
Osoby chętne do udziału w przedsięwzięciu
prosimy o wstępny „rachunek sumienia” i odpowiedzenie sobie na pytania: czego szukam
w literaturze? Co lubię czytać najbardziej?
Gdzie czytam i jak często? Jaka była moja ostatnia lektura? W jaki sposób wybieram lektury?
Za co kocham książki?
By stać się członkiem DKK wystarczy przysłać swoje zgłoszenie (imię i nazwisko, telefon
kontaktowy) na adres: beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl. Ilość miejsc ograniczona!!! Czekamy tylko do 17 lutego. Członkostwo w DKK
jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne, ma służyć
zacieśnianiu więzów między miłośnikami dobrej
lektury, szeroko rozumianemu szerzeniu świadomości kulturalnej mieszkańców miasta oraz
przede wszystkim wartościowej zabawie. U
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Zdarzy∏o si´
Rury, Żyleta
i Sezam
na koszulkach

Dom Kultury dla wszystkich
Rok 2004 zapoczątkował odrodzenie dawnej świetności kulturalnej Kazimierza Górniczego. Tego roku zarząd KWK
„Kazimierz-Juliusz” podjął decyzję o przekazaniu budynku dawnego Domu Kultury w dzierżawę sosnowieckiej gminie. Dzięki temu
placówka wznowiła działalność, początkowo jako filia Miejskiego Klubu „Maczki”. Dwa lata później, sosnowieccy radni postanowili
nadać mu miano Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”, który oficjalnie rozpoczął działalność 1 czerwca 2006 roku. W październiku,
tego samego roku, urząd dyrektora MDK „Kazimierz” objął Rafał Rybak, który sprawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego.
mdk

Sosnowiec bliski niczym ciału
koszula? Teraz to dosłownie
możliwe. Na początku roku
powstał internetowy sklep
z odzieżą streetartową, w której
wykorzystano motywy związane
z miastem.
Do wyboru są bluzy, koszulki oraz
torby z m. in. atletycznym Janem
Kiepurą, budynkiem Wydziału Nauk
o Ziemi czy też Domem Handlowym
„Sezam”. Artykuły można zakupić
w sklepie utworzonym
przy facebookowym profilu
Sosnowiec Inaczej.
– Chcieliśmy spojrzeć na miasto
przez pryzmat historii miejsc
obecnych oraz przeszłych,
nawiązując również do postaci
rozpoznawalnych, takich jak Kiepura
czy Szpilman – mówią inicjatorzy
Sklepu Sosnowiec Inaczej.
Pomysłodawcy postanowili iść drogą
odzieży streetartowej, widocznej też
w Warszawie, Katowicach, Gdańsku
i Wrocławiu, ponieważ dzięki niej
można utożsamić się z miastem
w modny sposób. W planach mają
także sprzedaż ubrań i gadżetów
nawiązujących do miasta, które
pomogą wypromować lokalnych
i krajowych designerów.
Sklep działa w Internecie zaledwie
od początku roku, ale jego twórcy
myślą już o otworzeniu w przyszłości
małego stacjonarnego punktu,
pełniącego również funkcję galerii,
pracowni i kawiarni, na wzór
katowickiego Geszeftu lub
warszawskiej Ordynacka Store.
– To jest oczywiście uzależnione
od tego jak rozwinie się sprzedaż.
Póki co największym powodzeniem
cieszą się koszulki z motywem Żylety
i nieistniejącego już Pomnika Czynu
Rewolucyjnego w Parku Sieleckim,
zwanego przez mieszkańców
„Rurami”. Wkrótce planujemy
rozszerzyć nasz asortyment o kurtki
i kubki „stołówkowe” – mówi Mariusz,
jeden z pomysłodawców sklepu.
Produkty są dostępne w sklepie
internetowym:
www.facebook.com/sosnowiecinaczej
EG
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Od tamtego czasu można zauważyć dynamiczny rozwój placówki. Z roku na rok przybywa imprez, koncertów, warsztatów i kół
zainteresowań. Celem Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”
jest udostępnianie, inspirowanie
i upowszechnianie wartości kultury. Do zakresu działania należy
m.in.: integrowanie społeczności
lokalnej poprzez współtworzenie
warunków do kultywowania
i rozwijania regionalnych oraz
środowiskowych wartości kulturowych, inspirowanie, pobudzanie
i tworzeniezorganizowanych form
czynnego uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w życiu kulturalnym osiedla i miasta, tworzenie
warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego oraz
sprawowanie opieki nad społecznymi inicjatywami w tym zakresie, prowadzenie działalności rozrywkowej, edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej, organizacja
ogólnomiejskich uroczystości
i koncertów okolicznościowych
w swej siedzibie oraz przy wykorzystaniu walorów rekreacyjnych
Parku im. Jacka Kuronia.
MDK „Kazimierz” jest organizatorem wielu wydarzeń odbywających się cyklicznie.
– 3 września 2007 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy
Festiwal Muzyki Reggae. W
trakcie trwania tego wydarzenia
kulturalnego mamy możliwość
posłuchania polskich zespołów,
które grają muzykę reggae.
Od czterech lat imprezę uświetnia występ artysty zagranicznego. Gościliśmy m. in. zespół an-

gielsko-jamajski Twinkle Brothers, który zagrał z polskim zespołem Trebunie Tutki, Dr. Ring
Ding z Niemiec, zespół Yellow
Umbrella z Niemiec, Skaferlatine z Francji – mówi Rafał Rybak, dyrektor placówki.

W MDK Kazimierz każdy
może znaleźć coś dla
siebie.
– Spośród najpopularniejszych
imprez należy wymienić przede
wszystkim Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża”. Na występy przyjeżdżają zespoły zarówno
z Sosnowca, okolicznych miejscowości, całego województwa
śląskiego, jak i województw,
m.in. małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i opolskiego. Festiwal przyciąga ponad 1000 uczestników – dodaje.
Od 2008 roku na scenie muzycznej zaczęto gościć zespoły
o cięższym brzmieniu. Z biegiem lat koncerty te zyskały szeroką publiczność i od roku 2010
„Metalfest” stał się również imprezą cykliczną. – W ciągu
trzech lat grali u nas czołowi
przedstawiciele tego gatunku
muzyki m.in. Frontside, Kat,
Acid Drinkers, Post Profession,
Iscariota, Horrorscope – chwali
się szef MDK.
W styczniu 2010 roku wraz
z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu i Filią
nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Górniczym zrealizowano pierwszy Fe-

Zajęcia plastyczne dla najmłodszych.
stiwal Jasełek. Jego celem jest
konfrontacja dokonań artystycznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz pielęgnowanie tradycji związanych
z obrzędami i zwyczajami.
Do imprez cyklicznych zaliczyć
należy „Noc Horrorów” oraz tematyczne spotkania fotograficzne,
które odbywają się od 2010 roku.
Przez dwa ostatnie lata w „Kazimierzu” odbywała się impreza „Zagłębie Rocka” – promująca
lokalne kapele rockowe Zagłębia
Dąbrowskiego, która być może
na stałe wpisze się w kalendarz
Miejskiego Domu Kultury.
Oprócz koncertów i festiwali
w MDK „Kazimierz” odbywają
się również zajęcia stałe. Ich
głównym celem jest poszerzanie
horyzontów kulturalnych wśród
wszystkich ludzi chętnych
do współpracy. Szeroki wachlarz
warsztatów, którym dysponuje
dom kultury, daje możliwość

kreatywnego spędzenia wolnego
czasu. Organizowane są m.in.:
warsztaty teatralne i recytatorskie
(dla dzieci i młodzieży), warsztaty muzyczne (dla dzieci i młodzieży), zajęcia z tenisa stołowego (dla wszystkich), kursy informatyczne (dla młodzieży
i dorosłych), zajęcia plastyczne
(dla dzieci i młodzieży), papieroplastyka (dla dzieci i młodzieży),
zajęcia fotograficzne (dla młodzieży), warsztaty z grafiki (dla
dorosłych), kurs tańca towarzyskiego (dla młodzieży i dorosłych), breakdance (dla dzieci
i młodzieży), zajęcia z malarstwa sztalugowego (dla dorosłych), ceramika (dla wszystkich), Ju-jitsu i Muay Thai (dla
wszystkich). Od tego roku ruszają zajęcia z akrobatyki dla dzieci i młodzieży oraz aerobik dla
seniorów. Dodatkowo, w każdą
środę odbywają się projekcje filmowe.

Więcej infor macji na temat
dostępnych zajęć jest na stronie
inter netowej: www.mdk-kazimierz.pl w zakładce news. Dzięki różnorodności oferowanych
kursów i warsztatów każdy może znaleźć coś interesującego,
w zależności od zamiłowania
i niezależnie od wieku.
– W naszej placówce organizujemy również imprezy okolicznościowe: Dzień Matki,
Dzień Dziecka, Dzień Seniora,
Barbórkę, Obchody związane ze
Świętem Niepodległości. Co roku odbywa się u nas Otwar ty
Turniej w Szachach Aktywnych
oraz Turniej Tenisa Stołowego.
Na stałe wpisały się wycieczki
lokalne oraz wycieczki zagraniczne. Zainteresowani mogli
zwiedzić m.in. Paryż, Budapeszt, Lwów, Wilno, Pragę,
Krym. W tym roku planujemy
wycieczkę do Rzymu – mówi
Rafał Rybak.
Miejski Dom Kultury promuje także młodych artystów. W ciągu całego roku można zobaczyć
prace około 10 twórców. W roku 2013 miała miejsce wystawa w
ramach jubileuszowego V OFFO –
Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej.
Przy instytucji działają także:
grupa teatralna oraz fotograficzna. MDK jest również współorganizatorem takich imprez jak:
Dni Sosnowca, ESKAlator oraz
BCC Dzieciom.
Życzymy zatem dalszego
rozkwitu Miejskiego Domu Kultury i wielu wspaniałych imprez
w całym 2014 roku. U

Tropem znalezisk, tęsknoty za Krzemieńcem i ciepła z elektrociepłowni
Sylwia Kosman

Trzy wystawy, czyli „Krzemieniec.
Miasto wielkiej tęsknoty”, „Archeologiczna autostrada”, oraz „100lecie Elektrociepłowni Będzin
S.A.” można oglądać w Muzeum
w Sosnowcu. Wystawy zostały
uroczyście otwarte w ubiegłym
miesiącu.
Na wystawę, której przedmiotem jest Krzemieniec, składają się
przede wszystkim fotografie,
pocztówki, archiwalia, wydawnictwa i obrazy. Pochodzą one z Kolekcji Krzemienieckiej Muzeum
Niepodległości w Warszawie.
Oglądając stare fotografie, można poczuć klimat przedwojennego i powojennego miasteczka,
w którym po raz ostatni obradował we wrześniu 1939 r. rząd
Rzeczypospolitej, przed wyjazdem do Rumunii. Wystawa została podzielona na kilka głównych
tematów: „Miasto i ludzie”,
w którym pokazano przenikanie
się wpływów polskich, żydowskich i ukraińskich, „Pamięć
o Słowackim”, „Religie” oraz

„Wojna i czasy powojenne”. Goście Muzeum mogą także podziwiać współczesny obraz miasta,
takim, jaki go widzą artyści oraz
fotografie, które dokumentują życie Polaków, którzy pozostali
w Krzemieńcu po zakończeniu II wojny światowej.
Druga z wystaw, czyli „Archeologiczna autostrada”, przedstawia jeden z największych w historii polskiej archeologii przedsięwzięć
badawczych,
czyli
wykopaliska, które poprzedziły
budowę autostrad i realizację innych
wielkich inwestycji drogowych.
Skupia się na odcinku autostrady
A4 Kraków – Tarnów, które biegnie przez tereny intensywnie zamieszkane w pradziejowej Europie. Najciekawsze odkrycia zostały zaprezentowane w formie
reportażu fotograficznego i odzwierciedlają trop znalezisk archeologicznych. Finalnym etapem podróży w czasie są komputerowe rekonstrukcje osób,
biżuterii, broni, a także grobów
i domów z czasów ich użytkowania. Najstarsze zabytki liczą na-

wet 15 tysięcy lat. Z kolei najmłodsze pochodzą z XIX wieku.
Wystawy w Muzeum będą czynne do 21 kwietnia.
Nieco krócej, bo jedynie
do końca tego miesiąca, moż-

na zwiedzać wystawę, zatytułowaną „100-lecie Elektrociepłowni Będzin S. A”. Wystawa została
przygotowana z okazji przypadającej w ubiegłym roku setnej
rocznicy powstania elektrowni

w Małobądzu, która dała początek Elektrociepłowni „Będzin”
S.A. Historia elektrociepłowni liczy wprawdzie sto lat, ale jej źródła są wcześniejsze, bo sięgają
1909 roku.
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