Ruszyła nowa strona internetowa
„Kuriera Miejskiego”!
Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl
przeczytasz naszą gazetę w wersji
elektronicznej, dowiesz się, co się dzieje
i dziać będzie w Sosnowcu oraz
znajdziesz niepublikowane w gazecie
teksty i zdjęcia.

Mieszkańcy sami
zadecydują, na co
w przyszłym roku
wydadzą 3 mln
złotych. Czas na
budżet obywatelski!

Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie
Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą
współpracować. – To nie jest i nie będzie współpraca
papierowa – zapewnia Marcin Jaroszewski, prezes
Zagłębia. – Piłka nożna jest flagową inwestycją w
Sosnowcu – dodaje Kazimierz Górski, prezydent
Sosnowca. Kluby zawarły umowę o współpracy.
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Masz pytanie do radnego,
sprawę, którą trzeba
pilnie rozwiązać czy
dobry pomysł, który
można zrealizować?
Sprawdź, w jaki sposób
możesz skontaktować się
ze swoim radnym
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Zakład utylizacji odpadów przy ul. Radocha w Sosnowcu nie powstanie. Prezydent Kazimierz Górski przeciął wszystkie spekulacje na ten temat

Spalarnia tak, ale… w innym mieście?
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

„Nie” dla budowy spalarni odpadów komunalnych i ścieków
w Sosnowcu. To oficjalne stanowisko władz miasta. Podczas
ostatniego posiedzenia Komisji
Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska radni klubu SLD i PO zadecydowali, że są przeciwni powstaniu spalarni przy ul. Radocha.
Wprawdzie radni klubu „Niezależnych” postulowali przeprowadzenie referendum w tej sprawie,
to jednak inicjatywa upadła.
– Od kilku tygodni żyjemy tematem, którego w rzeczywistości
nie ma. Czytam na stronach internetowych i w gazetach, że budujemy spalarnię. Zapytam więc jak
Owsiak: „Gdzie jest ta spalarnia? – wskazywał Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. – Za kilkanaście miesięcy wejdą w życie
przepisy, które nakazują zagospodarowanie odpadów ściekowych,
dlatego szukaliśmy rozwiązania
tego problemu. Teksty, które krążą
w internecie i gazetach, pokazują
kompletne niezrozumienie tematu, indolencję technologiczną, mylenie spalania z utylizacją. Przez
takie działania borykamy się z ir-

Prezydent Kazimierz Górski zapewniał, że jest przeciwny
powstaniu spalarni przy ulicy Radocha.
racjonalnymi problemami i walczymy z wiatrakami. Powód jest
jeden. Zbliżają się wybory samorządowe. Jeśli już dzisiaj nawet
brak wiadomości wzbudza emocje i zmusza naszych mieszkańców do noszenia masek gazowych, to należy przerwać tę dyskusję – dodał prezydent.
Stanowisko prezydenta poparł także Arkadiusz Chęciński, członek
zarządu województwa śląskiego.
Radni przez kilka kolejnych godzin dyskutowali na ten temat.
– Cieszę się z jasnej deklaracji
prezydenta i dialogu z mieszkańcami. Pytam tylko, dlaczego do-
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piero teraz? – podkreślał Tomasz
Mędrzak, przewodniczący klubu
PiS. Wtórował mu radny Paweł
Wojtusiak, radny klubu „Niezależnych”. – Proszę nie powtarzać, że
nie wiedział pan, że spalarnia ma
powstać w tym mieście. Chciałbym, żebyście wskazali, kto jest
winien tego całego zamieszania – zwracał się radny Wojtusiak
do zastępcy prezydenta Ryszarda
Łukawskiego. – Powstanie zakładu utylizacji odpadów pościekowych nie było żadną tajemnicą.
Nieraz dyskutowaliście panowie
o tym problemie, a wpisywanie
spalarni do programu rewitalizacji
reklama

Decyzja śroDowiskowa w rękach samorząDowego kolegium oDwoławczego
W listopadzie 2012 r. pełnomocnik Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. z siedzibą
w Sosnowcu przy ul. Radocha 4 wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli tzw.
decyzji środowiskowej dla planowanej budowy zakładu. Decyzję środowiskową wydał prezydent Siemianowic Śląskich,
ze względu na to, że prezydent Sosnowca zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
o wyłączenie od prowadzenia postępowania, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się
nieruchomości, stanowiące własność gminy Sosnowca i Skarbu Państwa. SKO wyznaczyło prezydenta Siemianowic
Śląskich do wydania decyzji środowiskowej, która ostatecznie została wydana 13 grudnia ubiegłego roku. Prezydent
Sosnowca, odwołał się od tej decyzji, wskazując, że nie zostały należycie spełnione warunki prowadzonego
postępowania, przede wszystkim dotyczące faktycznego udziału społeczeństwa w postępowaniu. Co więcej, prezydent
Siemianowic Śląskich przeprowadził wprawdzie rozprawę administracyjną, ale wyłącznie z udziałem stron
postępowania. Wniosek prezydenta Sosnowca o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla
społeczeństwa został przez prezydenta Siemianowic oddalony. Ponadto pełna wersja raportu oddziaływania
na środowisko (niezbędny element, składany z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej) była dostępna dopiero od 2
sierpnia 2013 r., a społeczeństwo mogło zapoznać się z dokumentacją w ciągu 21 dni, licząc od dnia… 12 lutego 2013 r.
W opinii władz Sosnowca mieszkańcy nie mieli więc możliwości zapoznać się z pełną dokumentacją sprawy, dlatego też
powinna być powtórzona procedura z udziałem społeczeństwa. Ostatecznie, odwołanie od decyzji środowiskowej,
będzie SKO rozpatrywać 15 maja. Nawet jeśli, decyzja środowiskowa zostanie podtrzymana przez SKO, w dalszej
kolejności władze ZUTOŚ będą musiały uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
a następnie pozwolenie na budowę.
Planowana inwestycja miała kosztować około 400 mln złotych, a zatrudnienie w zakładzie miało znaleźć koło 40 osób.
Druga możliwa lokalizacja spalarni jest oddalona od obecnego miejsca około… 2 km i znajduje się w Mysłowicach.
było jawne – odpowiadał Łukawski. – Oświadczenie prezydenta
jest niewygodne, bo wytrąca prowadzone obecnie działania polityczne innych radnych. Dlaczego
jednak protestuje społeczność? Bo
te protesty są uzasadnione. Gdyby
doszło do spotkań konsultacyjnych mieszkańców z przedstawi-

cielami firmy, to niepotrzebna byłaby cała dyskusja i straszenie
mieszkańców – podsumował radny Tomasz Bańbuła, przewodniczący klubu SLD.
Mieszkańcy wypowiadali się
przeciwko tej inwestycji, wskazując na zanieczyszczenie środowiska oraz brak rzetelnych informa-

cji. Nie brakowało głosów pozytywnych sosnowiczan, którzy
wskazywali, że zlokalizowanie inwestycji w innym mieście oznacza
większe koszty ścieków i wody dla
mieszkańców Sosnowca, utratę
miejsc pracy i podatku dochodowego dla miasta, w wysokości
około 8 mln rocznie.
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Nie ma miejsc bezpiecznych i niebezpiecznych. Ofiarą przestępstwa można stać się zawsze i wszędzie, przekonuje Komendant Miejski Policji

Bezpieczeństwo? Coraz lepiej
Rozmowa z mł. insp. Andrzejem Poprawą, Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu

Sosnowiczanie wierzą w skuteczność policji
czy po prostu nie zgłaszają popełnianych
przestępstw?
My przedstawiamy nasze statystyki, ale
o „ciemnej liczbie” przestępstw nie wiemy. Od prawie dwóch lat jestem komendantem w Sosnowcu i kiedy trafiają

Sylwia Kosman

Jak ocenia Pan stan bezpieczeństwa w mieście w minionym roku?
Zaobserwowałem wzrost bezpieczeństwa
w Sosnowcu – w kontekście zdarzeń kryminalnych. Dynamika wszczęć postępowań ukształtowała się na poziomie 93,5
procenta w porównaniu do roku 2012, co
oznacza, że odnotowaliśmy 6,5-procentowy spadek. Zwiększyła się wprawdzie
liczba zgłoszonych czynów, ale dynamika faktycznie stwierdzonych przestępstw
zmalała o 14 procent. W 2013 roku dane
przedstawiają się mniej korzystnie, jeśli
chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach samochodowych. Stan przestępczości kryminalnej się poprawił, liczba
przestępstw zmalała, ale odnotowujemy
większą liczbę wypadków drogowych
i wyższą liczbę ofiar śmiertelnych, co
mogłoby wskazywać, że stan bezpieczeństwa w tym zakresie się pogarsza. Czy on
się rzeczywiście pogarsza? Bardzo często dochodzi do wypadków, które wynikają z całkowitego braku wyobraźni, nadmiernej prędkości i brawury, czyli po prostu łamania przepisów. Będziemy
prowadzić wzmożone działania, zmierzające do wyeliminowania piratów drogowych i ograniczenia liczby zdarzeń z ich
udziałem.

względu na miejsce, w którym się znajduje. Jeśli ludzie nadmiernie eksponują
posiadane dobra, następnie nie zamykają torebek z telefonami komórkowymi
lub niedbale je wkładają do kurtki, to
należy spodziewać się, że staną się ofiarami przestępstwa. W lecie walczyliśmy
z plagą kradzieży łańcuszków i biżuterii. Niestety, my ludzie, mamy już taką
przywarę, że jeśli już coś posiadamy, to
szczególnie o to nie dbamy. Pozostawiamy rzeczy bez nadzoru. W taki sposób
giną na przykład rowery, które są zostawiane na klatkach schodowych bez żadnych zabezpieczeń.

do mnie informacje, że osoby zgłaszają
nawet kradzież takich rzeczy, jak czajnik
elektryczny, to myślę, że przestępstwa
o większej dolegliwości tym bardziej są
zgłaszane. Choć faktycznie zdarzają się
przypadki, kiedy jakaś wartościowa rzecz
jest kradziona, a jej właściciele nie zgłaszają faktu kradzieży czy oszustwa. Dlaczego? Przyczyny bywają bardzo różne.
Czasami jednak i do takich przestępstw
udaje się dotrzeć.
Które miejsca w Sosnowcu są najbardziej bezpieczne, a które lepiej omijać?
Wbrew pozorom, to trudne pytanie, bo
ofiarą przestępstwa można stać się
wszędzie. Jeśli ktoś zachowuje się
w sposób nieroztropny, nierozsądny
i lekkomyślny, to jest duża szansa, że
stanie się ofiarą przestępstwa bez

Z jakimi przestępstwami najczęściej walczą
policjanci?
Najczęstsze są przestępstwa przeciwko
mieniu. Próbujemy zwłaszcza ostrzegać
starsze osoby, którzy są oszukiwane metodą „na wnuczka” i tracą u schyłku życia
całe swoje oszczędności. Prób podjęcia
pieniędzy u osób starszych odnotowaliśmy w ubiegłym roku około stu, z czego 22 były to próby skuteczne. Na szczęście udało się zatrzymać sprawcę tych
czynów. Mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty. W tej sprawie sąd nie
przychylił się do wniosku prokuratury
o tymczasowe aresztowanie.
Druga grupa, z którą walczymy, to
przestępstwa narkotykowe. Po narkotyki
często sięgają ludzie, którzy nie mają
środków finansowych i by je zdobyć, popełniają przestępstwa przeciwko mieniu.
Tu się zazębiają te dwie grupy przestępstw.

Trzecia grupa przestępstw dotyczy
czynów przeciwko życiu i zdrowiu
oraz rodzinie i opiece. W ubiegłym roku, statystycznie rzecz ujmując, około
dziesięciu osób dziennie było wywożonych do izby wytrzeźwień. Zmniejsza
się liczba zakładanych niebieskich
kart, ale przypadki nadużywania alkoholu mają często tragiczne konsekwencje. Pogłębia się patologia rodziny, negatywne zachowania rodziców przenoszą się na zachowanie i czyny karalne
ich dzieci.
Czy w ciągu ostatnich miesięcy doszło w mieście do jakiejś zuchwałej kradzieży?
Niedoszły zięć ukradł teściom 120 tysięcy złotych. Ze względu na to, że znał
zwyczaje domowników, przyszedł, kiedy
nikogo nie było w mieszkaniu i ukradł
zgromadzone pieniądze.
Rozbiliśmy także zorganizowaną grupę złodziei, która okradała sklepy, kioski
i hurtownie.
Czy sosnowiecka jednostka dysponuje wolnymi wakatami?
Cały garnizon śląski stara się na bieżąco
uzupełniać stany etatowe. Podobnie dzieje się w sosnowieckiej jednostce. Praca
w policji cieszy się ogromną popularnością. Liczba kandydatów ubiegających
się o pracę w policji, jest bardzo duża.
W ubiegłym roku napłynęło około 30 tysięcy ofert pracy w całym kraju. Czasem
o jedno miejsce ubiega się 15 kandydatów, a o pracę na stanowisku cywilnym
nawet i sto osób.

Jak układa się współpraca z gminą Sosnowiec?
Bardzo dobrze. Budowa komisariatu
przy ul. Piłsudskiego przebiega w szybkim tempie. Zaczynaliśmy w listopadzie 2012 roku, łopaty były wbijane
na wiosnę, a dziś budynek już stoi i jest
wykańczany. Nie byłoby to możliwe bez
wsparcia miasta oraz bardzo sprawnego
załatwienia wszystkich procedur administracyjnych. Wszystko wskazuje na to, że
uda się oddać komisariat do użytkowania
zgodnie z planem pod koniec tego roku.
Miasto przekazało także w ubiegłym roku 258 tysięcy złotych, które zostały spożytkowane na zakup pojazdów dla policji.
Udało nam się kupić osiem samochodów,
a w 2012 roku dwa samochody. Liczymy,
że w tym roku uda nam się także kupić
kilka pojazdów. Tym samym będziemy
dysponować większą bazą środków transportu. Plan na ten rok przewiduje także
zakup psa – przewodnika, który byłby już
naszym piątym psem. Funkcjonariusze
z psami będą m.in. patrolowali miejsca,
gdzie ludzie spędzają swój wolny czas.
Podobne zadanie otrzyma policja „rowerowa”, która będzie monitorować
w pierwszej kolejności obszar Stawików
oraz parków miejskich, a taką formę aktywności sosnowieckiej policji mieszkańcy miasta mogli już zaobserwować minionego lata. Działania te cieszyły się dużą
aprobatą.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman

54. sesja Rady Miejskiej

Ulgi za remont elewacji kamienic i„rozbiór” Maczek
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Ponad 30 uchwał przyjęli radni
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zgodnie podjęli uchwałę,
na mocy której właściciele budynków mieszkalnych, znajdujących
się w centrum miasta, w zamian
za remont elewacji budynku będą
mogli uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości. Inne uchwały wzbudziły jednak burzliwą dyskusję radnych.
Zatwierdzone ulgi są skierowane do właścicieli prywatnych kamienic, wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych, którzy zakończą
prace remontowe po dniu wejścia
w życie uchwały, co nastąpi po publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego (najszybciej w kwietniu tego roku). Zwolnienie przysługuje do wysokości 50 procent poniesionych kosztów na remont, na okres nie dłuższy niż 5 lat, a będzie można z nie-

go skorzystać od dnia 1 stycznia
roku podatkowego, następującego
po roku, w którym zakończono remont elewacji.
Zwolnienie będzie obowiązywać w przypadku ukończenia elewacji do 31 grudnia 2016 r.
Do kosztów kwalifikujących
do objęcia zwolnieniem zaliczać
się będą: udokumentowane fakturami lub rachunkami nakłady poniesione na wykonanie projektu
budowlanego, dokumentacji powykonawczej, malowanie, odnowienie lub uzupełnienie tynków,
okładzin i elementów architektonicznych albo ich odtworzenie,
wykonanie remontów balkonów,
termomodernizację oraz zakup
materiałów budowlanych.
Radni podjęli także uchwałę
o zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków
i budowli zajętych na prowadzenie
działalności przez parki technologiczne. Oznacza to sporą ulgę fi-
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nansową, w wysokości 400 tys. zł
(do końca 2015 r.) dla Parku Naukowo-Technologicznego, którym
zarządza ARL. Zdania radnych
w tej kwestii były jednak podzielone. Radni koalicji postanowili
wesprzeć w ten sposób park, ale
część radnych wyraziła zdecydowany sprzeciw. – Czterysta tysięcy złotych, które nie wpłyną
do budżetu miasta, to spora strata – podkreślali. – Widzę tu pewną małostkowość. Zastanawiacie
się, czy nie za dużo, nie za mało.
Park potrzebuje wsparcia. Tu chodzi o przyszłość tego miasta, którą może dać powiązanie nauki
z biznesem – argumentował Daniel Miklasiński, przewodniczący
klubu PO.
Burzliwą wymianę zdań radnych wywołało oświadczenie przewodniczącego zarządu dzielnicy
Maczki, Jana Jelonka, który zarzucił ościennym dzielnicom „rozbiór
Maczek”, wypowiadając się
w sprawie utworzenia Rad Dzielnic w Kazimierzu Górniczym,
Ostrowach Górniczych i w Juliuszu. Jan Jelonek podkreślał m.in.,
że okolice zbiornika Balaton, historycznie należące do Maczek, powinny być częścią właśnie tej dzielnicy, a nie Juliusza.
– Kiedy Maczki włączano
do Sosnowca, wnieśliśmy pewne

tereny. Wymagamy, aby te tereny
zostały teraz włączone do dzielnicy Maczki. Nie można nazwać tego inaczej jak rozbiór Maczek. Nie
godzimy się na to. Następne pokolenia maczkowian nie wybaczą
nam tego, jeżeli teraz nie będziemy działać – mówił Jelonek.
Radni nie szczędzili mu słów
krytyki. – Ta wypowiedź jest żenująca. Jestem przewodniczącym
Komisji Samorządności w Radzie
Miejskiej i pamiętam, jak rozpoczynała się procedura utworzenia
rady dzielnicy i jakie były proponowane przez pana granice dzielnicy. Takich miejsc w Sosnowcu
jest więcej. W Radzie Dzielnicy
Południe jest Jęzor, który historycznie nie był w Sosnowcu. Gra-

nice Rady Dzielnicy są wyznaczane według obwodowych komisji
wyborczych – mówił radny Jan
Bosak z klubu PO.
Karol Winiarski z klubu „Niezależnych” pytał wprost Jana Jelonka: – Gdy zaczyna się starania
o utworzenie rady dzielnicy, trzeba przedstawić podpisy 10 procent
mieszkańców i określić granice
dzielnicy. Czy wówczas te uwagi
się pojawiły?
W odpowiedzi Jan Jelonek
przyznał, że rejon ulicy Wileńskiej nie był zawarty w projekcie
w sprawie utworzenia rady dzielnicy. O zgodę apelował radny
Zbigniew Dziewanowski z „Niezależnych”: – Trzeba zrobić tak,
by był wilk syty i owca cała. My-

ślę, że możemy podjąć uchwały
w sprawie nowych rad dzielnic,
a potem mogą się one spotkać
i Rada Miejska będzie mogła
podjąć odpowiednie dzielnice.
Póki co nie blokujmy rad w nowych dzielnicach – stwierdził.
Radni ostatecznie przegłosowali
uchwały o utworzeniu rad dzielnic.
Nie zabrakło także dyskusji
na temat powstania spalarni w mieście. Prezydent, Kazimierz Górski,
po raz kolejny oświadczył, że zajął
w tej sprawie jednoznaczne stanowisko i wbrew woli mieszkańców
nie będzie zgody na budowę zakładu przy ul. Radocha w Sosnowcu.
Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Miejskiego Policji i informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdaniem z działalności Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za rok 2013. Podjęli
także uchwały w sprawie przyznanie nagród miasta Sosnowca. Nagrodę artystyczną za całokształt
twórczości otrzyma w tym roku
Bogdan Mizerski, za upowszechnianie kultury – Jerzy Łakomski
i Janusz Osiński. „Trenerem roku 2013” został Jerzy Górak,
a „sportowcem roku 3013” Eugenia Bujak.
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RADA MIEJSKA

Dyżury radnych Rady Miejskiej
Masz pytanie do radnego, sprawę, którą trzeba pilnie rozwiązać czy dobry pomysł, który można zrealizować? Sprawdź, w jaki sposób możesz skontaktować
się ze swoim radnym.
okręg ii
wojciech Nitwinko,
klub SLD

michał zając,
klub PO
maciej adamiec,
klub „Niezależni”

okręg iV
adam Będzieszak,
klub PO

(każdy ostatni czwartek miesiąca
w godz. 17.30 – 18.30). Tel. 531 712 045.
E-mail: przewyd@o2.pl.

okręg V
Dyżury: ZSO Nr 13, ul. Baczyńskiego 14
(każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 16.00 – 17.00), Gimnazjum Nr 13,
ul. Zamenhofa 15 (każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 17.30 – 18.30), dyżur
telefoniczny (codziennie, od poniedziałku
do piątku, w godz. 18.00 -19.00),
Tel.: 530 464 127.
Dyżur elektroniczny: za pośrednictwem
formularza kontaktowego
na stronie – www.nitwinko.pl

Dyżury: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Hutnik”, ul. Gwiezdna 1 e (każdy pierwszy
wtorek miesiąca od godz. 15.00
po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym). Termin innego spotkania
można ustalić telefonicznie. Dyżur
telefoniczny od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 do 15.00. Tel. 32 363 45 25.
E-mail: maciej.adamiec@op.pl.

Tomasz Bańbuła,
klub SLD
ewa szota,
klub PO

Dyżury: Miejska Biblioteka Publiczna Filia
nr 2, ul. Gospodarcza 32 – Rudna IV (każdy
pierwszy wtorek miesiąca),
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13,
ul. Baczyńskiego 14 (każda pierwsza środa
miesiąca), Miejski Klub im.
Jana Kiepury, ul. Będzińska 6
(każdy pierwszy czwartek miesiąca),
w godz. 17.00– 18.00. Inny termin
można ustalić telefonicznie.
Tel. 606 353 239.
E-mail: e.szota@interia.pl

stefan wojnowski,
klub PiS

Dyżury: Urząd Miejski w Sosnowcu,
al. Zwycięstwa 20, pokój 303 (12 maja
w godz. 14.00 – 15.00, tel. 32 296 05 99, 32 296
05 14), ul. Wspólna 19 (wejście z boku budynku
od ul. Teatralnej, każda pierwsza środa miesiąca
w godz. 16.00 – 17.30). Tel.: 501 760 148.

Dyżury: stały dyżur telefoniczny
od poniedziałku do piątku.
Tel. 501 265 128.

okręg iii
zbigniew
jaskiernia,
klub SLD

Dyżury: siedziba Demokratycznej Unii
Kobiet, ul. Dobrzańskiego 99 (każdy drugi
wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.30),
siedziba Rady Miejskiej SLD,
al. Zwycięstwa 17, I piętro, (każda druga
środa miesiąca w godz. 17.00-18.30).
Tel. 513 451 205.
E-mail:zbigniew.jaskiernia@gmail.com.pl,
strona internetowa: www.jaskiernia.pl

jacek kazimierczak,
klub „Niezależni”

Dyżury: Przedszkole nr 59, ul. Długosza 11 a
(każdy ostatni czwartek miesiąca
w godz. 15.00 – 16.00). Tel. 601 819 024.
E-mail: jacek080@autograf.pl.

halina sobańska,
klub SLD

jan Bosak,
klub PO

Dyżury: Biuro Poselskie J. Pięty,
ul. Warszawska 1/2 (każda pierwsza,
druga i trzecia środa miesiąca w godz. 11.00 –
13.00), Rada Dzielnicy Południe,
ul. Wojska Polskiego nr 25 – 27
(każdy drugi wtorek miesiąca
w godz. 13.00 – 15.00).
Dodatkowe spotkania umówione telefonicznie
(rano dogodz..9.00, wieczorem po godz. 20.00).
Tel. 508 209 137.
E-mail: poczta@janbosak.eu

zbigniew
Dziewanowski,
klub „Niezależni”

aleksander kalański,
klub SLD

Danuta
gojna-ucińska,
klub PO

Dyżury: Biuro Poselskie J. Pięty,
ul. Warszawska 1/2 (od poniedziałku
do piątku po telefonicznym umówieniu się).
Tel.: 606 942 672. E-mail: dangoj@gazeta.pl.

Dyżury: siedziba Ogniska TKKF „Zagórze”,
ul. Zielonogórska 63 (każdy pierwszy i trzeci
piątek miesiąca w godz. 16.30 – 17.30).
Tel. 501 454 825.
E-mail: abedzieszak@op.pl.

zdjęcia: Sylwia Kosman oraz arc UM

okręg i

Dyżury: Szkoła Podstawowa nr 40,
ul. Kisielowskiego 4b (każdy ostatni czwartek
miesiąca w godz. od 16.00 do 17.00), Warsztaty
Terapii Zajęciowej, ul. Jodłowa 1 (każdy ostatni
czwartek miesiąca w godz. 17.30 – 18.30),
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Kossaka 10 a (każda ostatnia środa miesiąca
w godz. 17.00 – 18.00). Tel. 604 923 225.
E-mail: kalanski.olek@wp.pl.

Dyżury: Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 7, ul. Gwiezdna 2 (ostatni czwartek
miesiąca w godz. 17.00 – 18.00), dyżur
telefoniczny (każdy czwartek i piątek
miesiąca w godz. 18.00 – 19.00).
Tel. 660 748 534.
E-mail: sobanska.halina1@gmail.com.

wiesław suwalski,
klub PO

Dyżur telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 20.00.
Ustalenie spotkania telefonicznie.
Spotkanie we wskazanym miejscu lub
wizja w terenie. Tel. 796 977 823.
E-mail: radnydz@wp.pl.

Daniel miklasiński,
klub PO

maciej ornowski,
klub SLD
Stały dyżur telefoniczny
w godz. 7.30 – 20.00. Tel. 535 510 511.

adam wolski,
klub „Niezależni”

Dyżury: ZSO Nr 13, ul. Baczyńskiego 14
(każdy poniedziałek miesiąca
w godz. 17.00 – 18.00) lub telefoniczne
umówienie spotkania. Tel.: 535 149 921.
E-mail: adam.wolski@interia.pl

wilhelm zych,
klub PO

Dyżury: Urząd Miejski w Sosnowcu,
al. Zwycięstwa 20, pokój 303
(14 kwietnia w godz. 14.00 – 15.00.
tel. 32 296 05 99, 32 296 05 14),
ul. Gospodarcza 11 (każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 16.00 – 18.00),
dyżur telefoniczny (od poniedziałku do piątku,
w godz. 12.00 – 19.00). Tel. 602 388 497.
E-mail: poczta@wilhelmzych.pl

wojciech kulawiak,
klub PO

Dyżury: telefoniczny, od poniedziałku
do piątku w godz. 15.00 – 16.00.
Tel. 603 919 813.

mateusz rykała,
klub PO

Dyżury: stały dyżur telefoniczny.
Tel. 601 455 353.

Dyżury: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zagórze”, ul. Lenartowicza 41/11
(każda trzecia środa miesiąca
w godz. 17.30 – 18.30). Stały dyżur
telefoniczny i możliwość spotkania
indywidualnego w innym terminie.
Tel. 607 561 464.
E-mail: dgs.suwalski@op.pl.

Dyżury: stały dyżur telefoniczny.
Tel. 506 747 284. E-mail: tom.m@autograf.pl.

Paweł wojtusiak,
klub „Niezależni”

alicja skarbińska
-Poznańska,
klub PiS

Dyżury: siedziba PiS, ul. Kościelna 16
(każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 15.00 – 16.00). Tel. 518 778 038.
E-mai: alicja154@interia.pl.

Tomasz Niedziela,
klub SLD

Tomasz mędrzak,
klub PiS
karol winiarski,
klub „Niezależni”

Dyżury: Urząd Miejski, al. Zwycięstwa 20,
pokój 303 (4 marca, 1 kwietnia, 6 maja, 3
czerwca w godz. 13.00 – 16.00).
Tel. 32 296 05 15.
E-mail: przew.rady@um.sosnowiec.pl

Dyżury: telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godz. 12.00 – 14.00.
Tel. 601 987 813.

Dyżury: telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godz. 18.00 – 20.00.
Tel. 501 401 193. E-mail: kwiniarski@onet.eu.

Dyżury: Rada Dzielnicy Południe, ul. Wojska
Polskiego nr 25 – 27 (pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 16.00 – 17.00). Stały
dyżur telefoniczny od poniedziałku
do piątku. Tel. 790 599 293. E-mail:
tomasz.niedziela@tomasz-niedziela.eu.

zygmunt witkowski,
klub SLD

Przemysław wydra,
„Solidarna Polska”
Dyżury: filia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Kossaka (każdy drugi wtorek miesiąca
w godz. 17.00 – 19.00), stały dyżur
telefoniczny (od poniedziałku do piątku).
Tel. 792 198 626.
E-mail: kontakt@pawelwojtusiak.pl.

Dyżury: Urząd Miejski, al. Zwycięstwa 20,
pok. 303 (w dniach 10.03 i 9.06
w godz. 14.00 – 15.00. tel. 32 296 05 99, 32
296 05 14), Gimnazjum nr 7, ul. Białostocka 17

Dyżury: Biuro Rady Dzielnicy „Południe”,
ul. Wojska Polskiego nr 25 – 27 (druga
środa miesiąca w godz. 16.00 – 17.00).
Stały dyżur telefoniczny. Tel. 501 294 174.
E-mail: zygmunt-witkowski@wp.pl.

Kolumnę opracowała Sylwia Kosman
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MIASTO
Kraina Świetlików otworzy po raz kolejny swoje wrota

Aleksander Kalański

Uzdrawiająca siła bajek

Budownictwo szansą Maczek

Symboliczny czek na kwotę 12.400 euro przekazał 8 lutego Artur Papierniak, dyrektor Centrum Handlowego
Auchan, na rzecz Stowarzyszenia Moc Wsparcia. Członkowie stowarzyszenia będą realizować kolejną edycję
programu profilaktycznego„Kraina Świetlików”.
arc SMW

Kolejna edycja programu ruszy już od września.
Sylwia Kosman

– Projekt „Kraina Świetlików” będzie realizowany w tym roku
w pięciu wybranych przedszkolach na terenie miasta. Ruszy
na dobre od nowego roku szkolnego i potrwa do grudnia. Wkrótce
wybierzemy przedszkola, która
wezmą udział w programie, przeszkolimy kadrę i wolontariuszy – mówi dr Aleksander Mańka,
superwizor i ekspert merytoryczny projektu.
reklama

reklama

4

Pilotażowa edycja programu,
która odbyła się w 2012 r., spotkała się z dużym zainteresowaniem i odzewem. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych wybrało
„Świetliki” najlepszym krajowym projektem w zakresie profilaktyki, który tym samym
kandydował do nagrody Europejskiej Sieci Zapobiegania
Przestępczości. W grudniu
ubiegłego roku projekt został
zaprezentowany w Wilnie podczas międzynarodowej konfe-

rencji. Został także uwzględniony jako dobra praktyka i zaprezentowany w styczniu na miękonferencji
dzynarodowej
w Tallinie. – Duże zainteresowanie programem wykazali Litwini, Czesi i Francuzi – mówi
Mańka.
Program „Kraina Świetlików” objął kompleksowe działania kierowane do dzieci, rodziców, pracowników przedszkoli oraz innych instytucji.
Najważniejszym narzędziem
reklama

projektu jest bajka i jej terapeutyczne oddziaływanie. Istniejący w innym wymiarze, świat,
czyli kraina świetlików, to opis
pewnej przestrzeni, fantazji,
która może dzieci przeprowadzić przez świat, w jakim doświadczą różnych sytuacji
i emocji. W rezultacie dzieci
uczą się, jak szukać rozwiązań
trudnych sytuacji i przezwyciężać problemy. W każdym
przedszkolu odbyło się w sumie sześć spotkań, a każde zostało poświęcone innemu
szczególnemu obszarowi, która
najczęściej dotyka dzieci, czyli
potrzebą pomocy, poczuciem
bezradności, poczuciem miłości, niezrozumieniem intencji,
poczuciem odpowiedzialności
i poczuciem osamotnienia.
Stowarzyszenie Moc Wsparcia tworzy grupa psychologów,
pedagogów i terapeutów, którzy
od wielu lat zajmują się profesjonalną pracą z dziećmi i rodzicami oraz środowiskiem specjalistów. Partnerem projektu jest
miasto Sosnowiec.

Kilkudziesięciu mieszkańców Maczek (na zdjęciu), 26 lutego, spotkało
się z prezydentem Sosnowca, Kazimierzem Górskim. Spotkanie w Maczkach, dzielnicy, stanowiącej zielone płuca Sosnowca, zorganizował Marek Sekuła. Prezydent Sosnowca podkreślił ogromną szansę dla mieszkańców w postaci rozpoczęcia nowych inwestycji w dzielnicy, w tym
zwłaszcza budownictwa jednorodzinnego. Problemem, który należy rozwiązać, jest komunalizacja, czyli przekazanie infrastruktury oraz terenów
miastu przez spółki kolejowe, które dziś zdominowały dzielnicę.
Cywilizacyjny skok, który ma dokonać się w Maczkach, nie może
zostać wykonany bez pomocy miasta. Jedną z kluczowych i sztandarowych inwestycji w dzielnicy jest droga do Euroterminalu w Sławkowie,
której budowa rozpocznie się w dzielnicy Dańdówka i przez Cieśle prowadzić będzie aż do Sławkowa.
Wydłużenie trasy autobusu 220, której domagają się mieszkańcy,
remonty dróg w Maczkach oraz przeprowadzenie kompleksowej kanalizacji dzielnicy, to główne problemy mieszkańców. Prezydent Kazimierz Górski zdeklarował się wspomóc starania mieszkańców w walce
o dogodniejszy kurs autobusu, kolejne remonty dróg (w ubiegłym roku wykonano remont ulicy Krakowskiej) oraz rozważenie kilku alternatywnych możliwości rozwiązania problemu kanalizacji dzielnicy.
Mieszkańcy pozytywnie ocenili zmiany, które przeprowadzono
w dzielnicy w ostatnich latach. Jednocześnie kilku z nich wyraziło krytyczne uwagi dotyczące nowego systemu segregacji odpadów. Prezydent poinformował wszystkich, że dopiero od momentu uruchomienia
punktu segregacji odpadów w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz, przy ulicy Grenadierów, nowy system segregacji odpadów w Sosnowcu będzie
w stu procentach sprawny. RED

Kandydat już
oficjalny

HM

Prezydent Sosnowca, Kazimierz
Górski, oficjalnie otrzymał
od Sojuszu Lewicy Demokratycznej rekomendację w sprawie
ponownego ubiegania się w jesiennych wyborach samorządowych o to stanowisko. Rekomendację Kazimierzowi Górskiemu
wystawiła obradująca 22 lutego
konwencja miejska SLD.
– Sosnowiec może być bardzo dobrym i ciekawym przykładem, jak zmieniać miasto
w bardziej przyjazne, a szczególnie w trudnym momencie, czyli
w czasie transformacji gospodarczej i ustrojowej – podkreślał
Grzegorz Napieralski, poseł
SLD. – Zmienił się gospodarczy
charakter miasta i to pokazuje
kolejne wielkie wyzwanie. Tam,
gdzie jest dobry gospodarz, człowiek, który ma wizję, pomysł
i jest zdeterminowany do działań, można małą ojczyznę zmieniać – mówił na konferencji prasowej Grzegorz Napieralski. HM
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Mieszkańcy zadecydują, na co wydadzą w przyszłym roku trzy miliony złotych

Sylwia Kosman

Czas na budżet obywatelski!

Uczniowie VI LO wzięli udział w debacie na temat budżetu obywatelskiego.
Sylwia Kosman

Podział środków na poszczególne obszary wynika
z liczby mieszkańców i powierzchni danej strefy
(50 procent zostało równo podzielonych na
7 obszarów, a pozostałe 25 procent zależy
od liczby mieszkańców i kolejne 25 procent
od powierzchni danej strefy. mieszkańcy
poszczególnych stref sami zadecydują, co jest
najbardziej potrzebne w ich dzielnicy. może to być
nowy plac zabaw, boisko, a także… remont
chodnika czy dodatkowe oświetlenie ulic.

Odzyskają pieniądze
3 mln 100 tys. zł zapłaci Narodowy Fundusz zdrowia
szpitalowi im. św. Barbary w sosnowcu za wykonane
w 2011 r. ponad limit świadczenia ratujące życie
i zdrowie pacjentów.
7 lutego strony zawarły ugodę w tej sprawie przed Sądem
Okręgowym w Katowicach. Szpital domagał się pierwotnie 5
mln zł, w tym 4 mln 400 tys. zł za świadczenia udzielone
pacjentom po wypadkach ponad limit określony w umowie
z NFZ i 600 tys. zł z tytułu wyceny świadczeń dotyczących
leczenia udarów i ostrych zespołów wieńcowych. NFZ nie
zgadzał się na tak wysoką sumę. Podczas negocjacji strony
ostatecznie uzgodniły kompromis i wypłatę dla
sosnowieckiego szpitala 3,1 mlna zł. Pełnomocnik szpitala,
mecenas Mariusz Orliński przyznał, że pozostaje niedosyt,
ponieważ spora część żądanej kwoty nie zostanie przyznana
szpitalowi. Z uwagi jednak na to, by nie przedłużać
postępowania sądowego i uniknąć postępowania
przed sądem apelacyjnym, władze szpitala zadecydowały
o zawarciu ugody.
Cały kontrakt szpitala im. św. Barbary z NFZ w 2011 r.
wynosił około 95 mln zł. Gdyby ten kontakt, tak jak w latach
wcześniejszych, wynosił ok. 100 mln zł, to szpital
prawdopodobnie zmieściłby się w limicie wydatków i sprawa
nie trafiłaby przed sąd.
Zgodnie z przepisami za świadczenia ratujące życie
i zdrowie pacjentów wykonane ponad limit określony
w kontrakcie NFZ powinien jest zapłacić. Nie musi pokrywać
kosztów zabiegów planowych, które zostały wykonane ponad
limit określony w kontrakcie. SK.

Mistrzowie fryzjerstwa
arc CKZiU

Ruszyła kampania informacyjna i konsultacje społeczne na temat budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło
w pierwszym spotkaniu, które odbyło się 11 lutego w Urzędzie Miejskim. W dyskusji wzięli udział
przedstawiciele Rady Seniorów, mieszkańcy poszczególnych dzielnic, a przysłuchiwali się licznie
zgromadzeni uczniowie m.in. VI LO im. J. Korczaka oraz II LO im. E. Plater. i St. Staszica.
Sosnowiczanie mogli dowiedzieć się, co to
jest budżet obywatelski i w jaki sposób będzie
tworzony. Zgłaszali także swoje uwagi i zadawali pytania. Spotkanie prowadził Michał Starzyński z Wydziału Informacji i Promocji, który
wstępnie przedstawił założenia przygotowanego
projektu uchwały o budżecie obywatelskim. Projekt, który jest obecnie szeroko konsultowany,
zostanie podjęty przez radnych w marcu lub
kwietniu. Wszystkie uwagi i propozycje, które
uda się ze brać w cza sie konsul ta cji, zo sta ną
przekazane specjalnemu zespołowi i będą miały wpływ na koń cowy kształt uchwa ły. Naj prawdopodobniej już w czerwcu będzie można składać pierwsze projekty do budżetu obywatelskiego.

Według wstępnych założeń zgłoszenie zadania
do budżetu obywatelskiego będzie mógł dokonać
każdy mieszkaniec Sosnowca, który ukończył 16
lat. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na for mularzu przez co najmniej 15
mieszkańców obszaru konsultacyjnego. Każdy
mieszkaniec może dokonać zgłoszenia tylko jednego zadania publicznego, właściwego dla jego
miejsca zamieszkania. Do podziału na wszystkie
obszary konsultacyjne, których wyznaczono
w sumie siedem, przeznaczono trzy mln złotych.
Następnie mieszkańcy mogliby głosować
na najlepsze ich zdaniem projekty, które będą zrealizowane w ich dzielnicach. Środki, które w poszczególnych obszarach konsultacyjnych nie zostaną wykorzystane, przejdą na następny rok.
– Każdy projekt musi zostać dobrze przygotowany. Powinien zawierać m.in. nazwę i opis zadania, dokładną lokalizację i koszt jego zrealizowania – wyjaśniał Michał Mercik, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej w UM w Sosnowcu.
Aktualne informacje na temat budżetu obywatelskiego znaleźć można na stronie: www.konsultacje.sosnowiec.pl.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji
i przebiegu spotkania. Wszystkie uwagi były skrupulatnie przez nas notowane i na pewno się

nad nimi pochylimy – podkreślała Agnieszka
Czechowska-Kopeć, zastępca prezydenta miasta. – Mamy również nadzieję, że przybyli na spotkanie wzbogacili swoją wiedzę na temat budżetu obywatelskiego. Bardzo cieszę się, że tak wielu młodych ludzi zdecydowało się uczestniczyć
w naszym spotkaniu, zwłaszcza że projekty będą
mogli składać mieszkańcy, którzy ukończyli 16.
rok życia – dodała.
Uczniowie VI LO im. Janusza Korczaka podkreślają, że mają pomysły na zagospodarowanie pieniędzy dla „swoich” obszarów. – To było ciekawe
doświadczenie. Zobaczyliśmy, jak wygląda dialog
pomiędzy władzą publiczną a mieszkańcami, którzy zadawali bardzo dobre pytania – przyznają
Magdalena Krempa i Aleksandra Zięba z klasy II e. – Wiemy, jak kalkulować projekty i na ile
środków może liczyć każdy z obszarów konsultacyjnych. Poznaliśmy także procedury prawne i dowiedzieliśmy się, jak powstaje uchwała na temat
budżetu obywatelskiego – podsumowały.

Zdarzy∏o si´

Podział sosnowca na okręgi w ramach budżetu
obywatelskiego:
● obszar pierwszy: stary sosnowiec i śródmieście
- 440 tys. zł
● obszar drugi: milowice i Pogoń – 420 tys. zł,
● obszar trzeci: środula, sielec – 360 tys. zł
● obszar czwarty: zagórze – 460 tys. zł
● obszar piąty: klimontów – 370 tys. zł
● obszar szósty: maczki, kazimierz, ostrowy
górnicze – 508 tys. zł
● obszar siódmy: Niwka – 430 tys. zł

Rusza II etap gospodarki ściekowej

Mariusz Binkiewicz

Sylwia Kosman

Umowa na realizację dwóch kontraktów dotyczących budowy kanalizacji
sanitarnej w mieście, została podpisana 5 lutego w Urzędzie Miejskim. Inwestycje, które mają zostać zakończone pod koniec 2016 r., będą kosztować około 26 mln zł. Umowa jest
częścią realizowanego projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II”. Łączna wartość inwestycji, której zakończenie planowane
jest na październik 2015 roku, zamknie się w kwocie 31 mln zł, a całkowita wartość wyniesie aż 65 mln zł.
W ramach umowy wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, o łącznej długości
ok. 19 km w rejonie Niwki, Jęzora,
Modrzejowa, Boru (budowa pompowni ścieków „Biała Przemsza”
wraz z rurociągiem tłocznym do kolektora Bobrek). Dodatkowo w ramach projektu aktualnie realizowana jest sieć kanalizacji sanitar nej
w rejonie Klimontowa przy ul. Rewolucji 1905 r.
Gmina wnioskowała także o rozszerzenie prac. Dzięki realizacji projektu zostanie stworzona możliwość
podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 3956 mieszkańców. – Projekt
marzec 2014 nr 3

W ramach umowy zostanie wybudowana kanalizacja o długości 19 km.
udało się rozszerzyć w zakresie budowy kanalizacji w ulicach Gacka, Zagórska, Traugutta, Rzeszowska oraz
Bielska o łącznej długości ok. 5,3 kilometra. Rozszerzenie zakresu pozwoli
na dodatkowe skanalizowanie 847
mieszkańców – mówi Ryszard Łukawski, zastępca prezydenta miasta.
Wykonawcą prac będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Instalacji
Sanitar nych „INSBUD” Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie. Przedsiębiorstwo „INSBUD” realizuje podobne
projekty na terenie województwa śląskiego. m.in. w Jaworznie, Katowicach oraz w okolicach Krakowa.

– Projekt przewidywał wkład własny gminy na ponad 34 miliony, ale
dzięki tarnowskiej firmie „INSBUD”
możemy wykonać niezbędne prace
budowlane taniej. Będzie to kolejna inwestycja, obok gospodarki odpadami
i inwestycji tramwajowych, która wpisuje się w cykl działań proekologicznych miasta – wyjaśnia Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca.
Już w maju ubiegłego roku gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu z Unii Europejskiej
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 30 mln 847 tys. zł

przy całkowitej war tości projektu
„Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”, którego realizacja pochłonie ponad 65 mln zł.
Projekt „Gospodarka ściekowa
w Sosnowcu – Etap II” stanowi kontynuację działań podjętych w I etapie
realizacji inwestycji pod nazwą „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”.
Przedsięwzięcie ma na celu spełnienie wymogów określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie stopnia skanalizowania aglomeracji
do końca roku 2015, jak również poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie liczby bezodpływowych zbior ników o złym stanie
technicznym, a tym samym wyeliminowanie odprowadzania ścieków
bezpośrednio do gleby. To nie jedyne
działania związane z siecią wodociągowo-kanalizacyjną w południowej
części Sosnowca. Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2014-2015
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu będzie modernizowało i przebudowywało istniejącą już sieć wodociągowo-kanalizacyjną o długości
ok. 16 km. Na ten cel zaplanowano
ok. 30 mln zł.

Finał X edycji konkursu regionalnego „młody mistrz
fryzjerstwa” odbył się 11 lutego w centrum
kształcenia zawodowego i ustawicznego przy
ul. grota roweckiego w sosnowcu.
Młodzi adepci fryzjerstwa startowali w dwóch
konkurencjach. Mieli za zadanie wykonanie klasycznego
koka z elementem nowoczesności na główce treningowej
o naturalnym kolorze włosów oraz wykonać fryzurę
inspirowaną epoką romantyzmu. Jurorzy
pod przewodnictwem Henryka Nowoka, mistrza
fryzjerstwa, egzaminatora i sędziego międzynarodowych
konkursów fryzjerskich, brali pod uwagę precyzyjność,
czystość i efektowność wykonanej fryzury, a w drugiej
konkurencji: pomysł, efektowność, staranność wykonanej
fryzury, a także dobór stroju i makijażu. Spośród 12
finalistów jurorzy wyłonili zwycięzców. Pierwsze miejsce
zdobyła Paulina Dzwonek, uczennica Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Drugie miejsce
przypadło w udziale Annie Rak, uczennicy Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia
Praktycznego w Jaworznie, a trzecie
miejsce zajęła Justyna Kania, także uczennica
sosnowieckiego Centrum.
Paulina Dzwonek nagrodę główną odebrała z rąk Agnieszki
Czechowskiej- Kopeć, zastępcy prezydenta miasta oraz
Wilhelma Zycha, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Nagroda została ufundowana przez UM Sosnowiec. Ponadto
zwyciężczyni konkursu oraz zdobywczynie II i III miejsca
otrzymały nagrody ufundowane przez tegorocznych
sponsorów. Pozostali uczestnicy odebrali wyróżnienia, dyplomy
i nagrody rzeczowe. Tegoroczną X edycję konkursu uświetnił
pokaz metamorfoz, przygotowany przez stylistki salonu Jean
Louis Dawid, Annę Kiepurę oraz Gabrielę Karbownik. SK
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Tryb postępowania
o przyznanie renty

Egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego
od dłużnika przebywajacego za granicą

Joanna Biniecka,
Rzecznik Prasowy ZUS

Postępowanie w sprawie przyznania renty wszczyna się
na wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Wniosek taki zgłasza się bezpośrednio w ZUS-ie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioskodawca może skorzystać także z pośrednictwa płatnika składek, czyli pracodawcy.
Wniosek może być też zgłoszony w formie elektronicznej przez internet za pośrednictwem elektronicznej
skrzynki podawczej ZUS. Jednak w takim przypadku
dokument musi być podpisany za pomocą e-podpisu
weryfikowanego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
Do wniosku z tytułu niezdolności do pracy należy dołączyć:
– zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9)
wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o świadczenie,
– wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10) – ankietę
wypełnioną przez płatnika składek,
– kwestionariusz dotyczący okresów składkowych
i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6),
– dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową),

– zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (na formularzu według wzoru
określonego przez ZUS – druk Rp-7) bądź legitymację ubezpieczeniową zawierająca odpowiednie
wpisy,
– kar tę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli
ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem
w drodze do pracy lub z pracy.
Druki potrzebne do wystąpienia z wnioskiem
o ustalenie renty z tytułu niezdolności do pracy dostępne są nieodpłatnie w każdej jednostce ZUS (oddziałach, inspektoratach, biurach terenowych) lub na stronie internetowej pod adresem: www.zus.pl.
Wniosek o rentę może być wycofany, nie później
jednak niż do dnia uprawomocnienia się decyzji
w sprawie renty (tj. w terminie jednego miesiąca
od dnia doręczenia decyzji). Prośba o wycofanie wniosku jest skuteczna tylko wówczas, gdy została złożona na piśmie lub ustnie do protokołu.
Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności
do pracy następuje w formie decyzji ZUS-u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby
zainteresowanej. Od tej decyzji przysługuje odwołanie – za pośrednictwem ZUS-u do Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu
w ZUS-ie w terminie miesiąca od dnia doręczenia
decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne
od opłat.
ZUS ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 30 dni
od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Ilona Cebo-Kubiczek,
adwokat

Rodzic, który nie otrzymuje alimentów na swoje dzieci, ponieważ
dłużnik przebywa poza granicami Polski, ma prawo ubiegać się
o ich egzekwowanie w kraju, w którym przebywa dłużnik. Do tego
celu może wykorzystać jedną z dwóch umów międzynarodowych:
Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą
sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r.
nr 17, poz. 87) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.
Urz. UE L 01.12.1)
Jednakże podstawą dochodzenia alimentów musi być prawomocny wyrok sądu zasądzający alimenty.
Na podstawie Konwencji Nowojorskiej, obowiązującej w 57
państwach, którą ją podpisało, osoba uprawniona do alimentów
lub jej przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic, powinien zwrócić się
do sądu okręgowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania o to, aby ten sąd w imieniu osoby uprawnionej przesłał
do sądu w kraju pobytu dłużnika alimentacyjnego dokumenty upoważniające do przeprowadzenia egzekucji w celu uzyskania alimentów.
Osoba uprawniona musi wypełnić specjalny wniosek i dołączyć
odpisy aktów urodzenia dzieci, odpis wyroku zasądzającego alimenty dla celów obrotu zagranicznego, zaświadczenie ze szkoły
dziecka, jeżeli jest objęte obowiązkiem szkolnym oraz inne dokumenty, w zależności od konkretnych okoliczności danej sprawy.

Potrzebne będzie też pełnomocnictwo dla organu, który będzie
prowadził egzekucję alimentów.
Zagraniczny sąd wyda orzeczenie o wykonalności wyroku sądu
polskiego. Jeżeli dłużnik uchyla się od płacenia alimentów, miejscowy organ rozpocznie procedurę egzekucyjną.
Wydanie wniosku i jego złożenie jest bezpłatne, natomiast trzeba zapłacić za wydanie odpisów wyroku i aktu urodzenia dziecka
oraz notarialnie potwierdzonego podpisu na pełnomocnictwie.
Druga możliwość wynika z rozporządzenia UE i dotyczy wyroków wydanych w krajach UE, na podstawie których można ubiegać się o egzekucję alimentów bezpośrednio w kraju, w którym
znajduje się dłużnik. Wnioskodawca składa wniosek w okręgu sądu, w którym przebywa dłużnik i wskazuje adres do doręczeń.
Do wniosku, który jest sporządzony w języku odpowiedniego kraju, trzeba dołączyć dokumenty przetłumaczone przez biegłego tłumacza – odpis polskiego wyroku, odpisy aktów urodzenia dzieci.
Osoba uprawniona może zgłosić się po pomoc prawną do polskiego sądu, np. poprosić o pośrednictwo w przekazaniu wszystkich
dokumentów. W takiej sytuacji może się też ubiegać w sądzie
o zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli udowodni, że nie może
ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.
Jednakże w praktyce dochodzenie świadczeń alimentacyjnych
od dłużników przebywających za granicą jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe.
W takiej sytuacji jedyną możliwością otrzymania świadczeń dla
osoby uprawnionej, jest skorzystanie ze świadczeń Funduszu Alimentacyjnego. Nowela przepisów obowiązująca od 1 października 2008 r. wprowadziła ułatwienia dla osób, które mają problemy
z otrzymywaniem zasądzonych alimentów z powodu przebywania
niesolidnego rodzica za granicą.
Zasady te zostaną omówione w kolejnym artykule z cyklu „Adwokat radzi”

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

Adres lokalu

ADM Pow. użytk.

w m2

Wyposażenie lokalu

1.

Swobodna 11

1

81,00

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

3.

Racławicka 1

2

20,00

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Racławicka 1
Racławicka 1
Grottgera 11
Grottgera 16

Modrzejowska 41
Warszawska 6
Targowa 12

Zamkowa 8B

2
2
2
2
3
3
3
3

11.

3 Maja 11

3

12.

Piłsudskiego 34

4

14.

Sobieskiego 3

4

13.
15.
16.
17.

Dęblińska 7

Sobieskiego 3D

Hanki Ordonówny 3A
Kołłątaja 17

4
4
4
4

18.

Warszawska 13

4

20.

H. Dobrzańskiego 99
I piętro

5

19.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Komandosów 5

H. Dobrzańskiego 124
H. Dobrzańskiego 142
Saperów 5,5a
Saperów 7

Dmowskiego 28E
Zapały 10
Widok 1
Widok 1
Widok 1

Reymonta 25

Kalinowa - pawilon

Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 8

Wojska Polskiego 102
Wojska Polskiego 102
Modrzejowska 32a

5

12,00
6,00

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

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

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc z lokalizacją w podwórzu
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. - węglowe niekompletne, wc
Instalacja wodno – kanalizacyjna, wc, instalacja elektryczna, c.o. (kotłownia olejowa).
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc

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

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

Lokale usytuowane na II piętrze.

15,00

72,32

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc

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

15,00

87,14 + piwnica 27,28

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

15,00

22,50
22,00
20,60
24,90

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
36,26

149,40
118.95
113,65
16,93

5
5

od 4,03 do 5,60

5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7

222,48

od 4,14 do 5,40

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

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

Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc

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.

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

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

Instalacja wodna, c.o., instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna, c.o. , wc - wspólne

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

Instalacja elektryczna - wspólna

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 budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

pom. nr 7 pow. 148,11m2

pom. nr 8 pow. 113,29m2
25,00
46,11

18,00
54,93
16.26
48,15

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

Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna.

Lokale usytuowane w budynku o charakterze garażowym wolnostojącym. Istnieje możliwość wykonania podłączenia wod-kan.
Lokale usytuowane w budynku o charakterze garażowym wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Istnieje możliwość wykonania podłączenia wod-kan.
Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

-

Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Instalacja elektryczna.

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

Lokal usytuowany w pawilonie w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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 parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

7,00

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.

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.

144,49

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o.

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

55,13

Ostrogórska 21

7

538,38

7

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne.

39.

Ostrogórska 21

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

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

13,32

86.03

98,00

40.

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

Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

7
7

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna – nieuzbrojona w armaturę

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

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

Modrzejowska 32a
Wspólna 22

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna.

93,00

37.
38.

Stawka
minimalna

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

34,00

165,40
pok.1.14 - 11,93 pok.
1.11- 11,85pok.1.15 13,79 pok.1.16-11,96
19,20 12,66

5

UWAGI

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o.

Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą.

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

10,00
8,00

10,00
16,00
15,00
12,00
90,00
12,00

15,00
15.00
15,00
16.00
12,00
6,00

10,00
12,00
12,00
7,00
7,00

16,00
15,00
10,00
5,00
5,00

15,00
6,00
8,00

13,00
12,00
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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Słowa - to żywa magia
zdjęcia: OPP nr1

21 lutego w sosnowieckim Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1
przy ul. Grabowej odbył się uroczysty finał jubileuszowej edycji
Konkursu Recytatorskiego „Magia żywego słowa” przy współudziale Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.
Konkurs organizowany jest już od dziesięciu lat. Posiada status miejskich eliminacji
do rejonowego etapu Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR.
Na przestrzeni lat wzięło w nim udział
łącznie ponad tysiąc uczniów sosnowieckich szkół.
Podczas X finału uhonorowano 21 najlepszych uczestników tegorocznej edycji
Konkursu w trzech kategoriach wiekowych
oraz podsumowano dziesięciolecie projektu. Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej
wiekowej
zaprezentowali
kategorii
przed zgromadzoną publicznością przygotowane na konkurs recytacje.
Wręczono również wyróżnienia honorowe i statuetki tym szkołom, które mogą
poszczycić się największą liczbą sukcesów
swoich uczniów. Otrzymały je: Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 23,
Szkoła Podstawowa nr 45, Gimnazjum
nr 16 oraz Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5.
W czasie uroczystość nagrodzono również trzynastoletnią uczennicę Gimnazjum
nr 16, Wiktorię Kuklę, zwyciężczynię konkursu na logo konkursu „Magia żywego
słowa” ogłoszonego wśród uczniów sosnowieckich szkół w związku z tegorocznym
jubileuszem.

Doceniono również pedagogów od lat
wspierających talenty recytatorskie i mogących poszczycić się największą liczbą laureatów. Listy gratulacyjne otrzymały Panie:
Katarzyna Bochniak, Jolanta Cypel, Katarzyna Piszke-Rozińska oraz Bożena Kowalik.
Laureatów, którzy będą reprezentowały
Sosnowiec w eliminacjach rejonowych
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2014” ogłosił przewodniczący jury, Tomasz Molitor, reprezentujący Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.
Są to: Wojciech Rzońca ze Szkoły Podstawowej nr 8, Weronika Kijowska ze
Szkoły Podstawowej nr 23 i Julia Łamacz
z Gimnazjum nr 16.
O oprawę muzyczną uroczystości zadbały Aleksandra Stano i Zofia Metto.
Na scenie zaprezentowały się uczestniczki
zajęć wokalnych w sosnowieckim Ognisku
Pracy Pozaszkolnej nr 1: Natalia Gruca,
Natalia Maciąg, Agnieszka Lupierz, Joanna Widera oraz Katarzyna Posikata.
Na zakończenie wszyscy laureaci zostali zaproszeni do wspólnego, pamiątkowego
zdjęcia. Miłą niespodzianką dla wszystkich
przybyłych gości okazał się jubileuszowy
tort oraz słodki poczęstunek. U

Wszyscy laureaci z gośćmi honorowymi.

Reprezentanci do „Małego OKR-u” z przewodniczącym jury.

Jubileuszowa niespodzianka.
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HISTORIA

Wspomnienie o Marcie Eggerth
Nazywano ją „Marią Callas operetki”, ponieważ w tym gatunku muzyczno-teatralnym osiągnęła mistrzostwo. Była światowej sławy śpiewaczką, gwiazdą
filmów muzycznych lat 30. i ukochaną żoną Jana Kiepury. Martha Eggerth zmarła 26 grudnia 2013 roku w swym domu pod Nowym Jorkiem w wieku 101 lat.
Przeżyła prawie o pół wieku swojego życiowego i artystycznego partnera – Jana Kiepurę, o którym zawsze mówiła, że był miłością jej życia.
na Kubie i w Kanadzie. Razem z mężem
często pojawiała się zarówno na scenie,
jak i przed kamerą. Byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w świecie
muzyki i filmu. Wspólnie występowali
m.in. w filmach „Czar cyganerii” i „Kraina uśmiechu”.

Ewa Gajewska

Urodzona 17 kwietnia 1912 roku w Budapeszcie, już w wieku dziesięciu lat śpiewała w Teatrze Węgierskim, a rok później
w Węgierskiej Operze Państwowej. Talent
prawdopodobnie odziedziczyła po matce – śpiewaczce operowej. Uznano ją
za cudowne dziecko. W latach dwudziestych wyruszyła na podbój scen najważniejszych oper europejskich. W 1929 roku
debiutowała w wiedeńskiej Staatsoper. Już
wtedy od światowej sławy dzielił Martę
zaledwie krok, którego wykonanie umożliwił jej, w tamtych czasach najwybitniejszy kompozytor operetkowy – Emmerich
Kalman. Zaproponował młodej artystce
główną rolę w wystawianym w Wiedniu
„Fiołku z Montmartre”. Po sukcesie spektaklu zaproszono ją do Berlina, który
w owym czasie stawał się europejską stolicą przemysłu filmowego. W tym samym
roku debiutowała na dużym ekranie, później posypały się kolejne propozycje, a wraz z nimi spektakularne sukcesy.
Kino umożliwiło osiągnięcie takiej popularności, o jakiej artyści operowi nigdy dotąd nie mogli nawet marzyć.
Swojego przyszłego męża poznała
w 1934 roku na planie filmu muzycznego „Dla ciebie śpiewam”. On miał 32 lata, ona – 22. Pobrali się w Katowicach
w 1936 roku. Dwa lata później Kiepura
podpisał kontrakt z Metropolitan Opera
w Nowym Jorku i oboje wyemigrowali

Dwa tysiące razy wcieliła się
w tytułową rolę w„Wesołej
Wdówce” Lehara.

do USA. Za oceanem Marta Eggerth
święciła triumfy w bardzo wówczas popularnym musicalu „Higher and Higher”. O piękną blondynkę obdarzoną
naturalnym wdziękiem i sopranem koloraturowym o jasnej barwie, szybko
upomniało się też Hollywood. Nakręciła
tam zaledwie dwa filmy, lecz w jednym
z nich „For Me and My Gal”, zagrała
obok Judy Garland i Gene'a Kellyego.
Wkrótce czekała ją rola gwiazdy w musicalach na nowojorskim Broadwayu.
W Majestic Theatre dwa tysiące razy
wcieliła się w tytułową rolę w „Wesołej
wdówce” Lehara. Dużo koncertowała
m.in. w Rio de Janeiro, Sao Paulo,

Po niespodziewanej śmierci Kiepury
w 1966 roku, Eggerth osiadła w Stanach
Zjednoczonych, na kilka lat przerwała karierę poświęcając się głównie spuściźnie
artystycznej męża oraz wychowywaniu
dwóch synów – Jana Tadeusza i Wiktora. Utrzymywała jednak później kontakt
ze sceną. Sporadycznie występowała
w Nowym Jorku i Wiedniu, gdzie w Theater an der Wien świętowała swoje 90.
urodziny. W 1989 roku można ją było
usłyszeć podczas festiwalu w Łańcucie.
W czasie wizyty w USA we wrześniu 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Martę Eggerth
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi
RP za wybitne zasługi dla kultury polskiej. Składając podziękowania za odznaczenie, artystka płynną polszczyzną wyznała: – Mój mąż zapytał mnie raz, czy
potrafię tak kochać Polskę jak on. Odpowiedziałam, że oczywiście, tak. Śpie-

Zagórze
Michał Węcel

Najnowsze badania archeologiczne przeprowadzone
przez sosnowieckie Muzeum potwierdzają istnienie
w Zagórzu osady o charakterze hutniczym już w połowie XI wieku. Niewykluczone zatem, że
w XII wieku istniała już tutaj osada rycerska. W źródłach pisanych Zagórze wzmiankowane jest w dokumencie z 1228 roku, a istnienie osady rycerskiej
w XV wieku na tym terenie potwierdza kronikarz Jan
Długosz. Właścicielami Zagórza byli wówczas Jan
Zagórski i Jarocki z Sielca. W późniejszych wiekach
wielokrotnie zmieniali się właściciele miejscowości.
Jednak najbardziej na pamięć zasługują rodziny Mieroszewskich i Siemieńskich. Kolejnym właścicielem
był Gustaw von Kramsta, który w latach 60. XIX wieku sprzedał ją kapitalistom francuskim zgrupowanym w Towarzytwie Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich. Do wsi należały
przysiółki: Wola Zagórska, Pod Borem, Chechłów,
a od początku XIX w. przyłączony przez Mieroszewskich folwark z osadą Brzezie (zwany Wańczykowem). Wśród zasług wspomnianej rodziny Mieroszewskich należy wymienić wzniesienie dzięki staraniom i funduszom hr. Jadwigi kościoła pw. św.
Joachima. Zaprojektowali go znani krakowscy architekci: Stanisław Gołębiowski i Tomasz Majewski. Tutaj, w 1852 r. przeniesiono parafię z Niwki, którą konsekrował bp Tadeusz Łubieński, sufragan diecezji
wrocławskiej i kanonik krakowski. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Walenty Macha (do 1877).
Pod koniec XIX w. kościół stał się za mały dla mieszkańców Zagórza. W 1898 r. ówczesny proboszcz ks.
Józef Dotkiewicz rozpoczął więc jego rozbudowę.
Władze carskie nie zezwoliły bowiem na wybudowanie nowego obiektu sakralnego. W rzeczywistości
na przedłużeniu starego, powstał nowy, ogromny kościół zaprojektowany przez utalentowanego architek10

ta Józefa Pomian-Pomianowskiego. Stary budynek
odgrywa w nim rolę kruchty wejściowej. Budowę kościoła finansowaną ze składek przemysłowców i miejscowych robotników, ukończono w 1908 r. Wraz
z plebanią i stojącą w pobliżu osiemnastowieczną kaplicą tworzy on interesujący zespół architektoniczny.
Świątynię konsekrował 15 sierpnia 1910 r. biskup
kielecki August Łosiński. Nowy kościół jest dużą
pseudobazyliką z transeptem i wydłużonym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium. Fasady i wieże kościoła wraz z dekoracją wykonane zostały z cegły. Starszy kościół jest otynkowany i pozbawiony
ozdób. Świątynia ma trzy nawy. W prezbiterium,
na podwyższeniu znajduje się bogato rzeźbiony, neogotycki ołtarz wykonany przez Przesmyckiego posługującego się pseudonimem Wit Wisz. Przedstawia on
liryczną scenę z postaciami śś. Anny, Joachima i Naj-

waczka nigdy nie uczyła się naszego języka, poznała go dzięki mężowi.
Jolanta Szczurek, prezes Fundacji im.
Jana Kiepury wspomina artystkę: – „Zaczarowany słowik”, śpiewała i biegle mówiła w 6 językach, w tym w rodzimym węgierskim i polskim. Jak często podkreślała,
aby nie stracić kontaktu z językiem polskim,
zatrudniła gosposię z Polski, również Jej
asystentka była Polką. Także listy, które
przysyłała do Klubu J. Kiepury pisała zawsze po polsku, przysyłając w nich cenne
pamiątki po swoim mężu Janie Kiepurze.
Były to zarówno zdjęcia, partytury z naniesionymi przez „Chłopaka z Sosnowca” poprawkami i uwagami, ale także wycinki
z prasy świadczące o sławie i sukcesie jaki
odniósł wraz z żoną.
Zanim Marta Eggerth spotkała Kiepurę, miała na swoim koncie role w kilkunastu filmach muzycznych. W sumie
zagrała aż w ponad 40 produkcjach!
Część z nich była nagrywana w trzech
wersjach językowych – francuskiej, niemieckiej i angielskiej. – Nakręciliśmy
na przykład po angielsku scenę jedzenia
posiłku – wspominała po latach Marta
Eggerth – aktorzy wyszli i przychodzili
ci niemieccy. Przechodziliśmy więc z Janem na niemiecki. Potem przychodził reżyser i aktorzy francuscy. A przecież
w każdym języku mówi się choćby takie
„kocham cię” inaczej, z inną intonacją,
natężeniem głosu. To było rzeczywiście
trudne.

świętszej Marii Panny. Poświęconą przez Ojca Świętego, Jana Pawła II figurę Matki Bożej, ozdobił koroną w pierwszą rocznicę pobytu papieża w Sosnowcu,
bp diecezji sosnowieckiej – Adam Śmigielski. Ołtarze boczne – Matki Boskiej Częstochowskiej, Ukrzyżowania i św. Barbary są dziełem znakomitego artysty, Pawła Turbasa. Turbas był ponadto twórcą ambony, czterech konfesjonałów i stacji drogi krzyżowej.
Na ścianach wewnętrznych kościoła zachowały się
płyty nagrobkowe: ks. J. Dotkiewicza, Stefanii Gadomskiej, Wandy Stanisławy Gadomskiej. Dopiero
po 1989 roku z parafii tej obejmującej całe Zagórze
zaczęły wyodrębniać się nowe. Jednak swój rozwój
Zagórze zawdzięcza przede wszystkim kopalnictwu
węgla kamiennego. Pierwsze dwie kopalnie „Wańczyków” i „Wincenty” powstały na początku XIX w.,
a zamknięte zostały w drugiej jego połowie. W połowie XIX w. powstała również huta cynku „Paulina”,
która została zamknięta po I wojnie światowej. Trzecia z kopalń „Ignacy” w 1891 roku przeszła w ręce
Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych i otrzymała nazwę „Mortimer”, a dzięki licznym inwestycjom powstał równieższyb „Mortimer II”. W latach I wojny światowej zakład znalazł się pod przymusowym zarządem niemieckim. W okresie
międzywojennym kopalnia pozostała własnością Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich. Przejściowo, w latach 1920-1927 nosiła poprzednią nazwę „Ignacy”.”Mortimer” dotkliwie odczuł skutki wielkiego kryzysu gospodarczego. Mimo
protestu załogi, w 1933 r. kopalnia, wraz z sąsiednim
„Klimontowem” została unieruchomiona i zatopiona. Podczas okupacji hitlerowskiej, w 1942 r. kopalnię przejął pruski koncern państwowy Preusag. Wobec dużego zapotrzebowania na węgiel Niemcy odwodnili i uruchomili zakład pn. „Bismarck II”.
Pod koniec okupacji ponownie go zatopili. Po wyzwoleniu kopalnia została przejęta pod zarząd państwowy i podporządkowana Dąbrowskiemu Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego z siedzibą w Sosnowcu. W lipcu 1945 r. połączono ją z „Klimontowem”
i nadano nazwę „Klimontów-Mortimer”. Fuzja trwała do 1950 r. W tym czasie odtopiono kopalnię i roz-

Zawsze bardzo ciepło i z dużą miłością wyrażała się o swoim mężu i jego ojczyźnie. Gościła w Polsce kilkakrotnie,
zarówno z Janem, jak i po jego śmierci,
ze swym młodszym synem. Dbała również o to by na grobie męża, na warszawskich Powązkach, zawsze były świeże
kwiaty.

„Zaczarowany słowik”,
śpiewała i biegle mówiła
w sześciu językach.
– Marta Eggerth jawi mi się jako osoba
pełna temperamentu i wigoru. Mówię
to jedynie na podstawie kilku rozmów
telefonicznych jakie miałam okazję odbyć z tą wielką diwą. Nasze rozmowy
kończyła odśpiewaniem choć jednej
zwrotki, jak to mówiła „piosnki”, w języku polskim. Dziękowała za kultywowanie pamięci po „Jaśku” prosząc, aby
choć trochę przypominać Jej osiągnięcia ar tystyczne, a doprawdy miała
z czego być dumną. Ostatni raz rozmawiałam z maestrą składając Jej życzenia z okazji Jej setnych urodzin. Mówiła wówczas, że jeszcze śpiewa mini
recitale w kameralnych salach oraz daje lekcje śpiewu i jak zwykle zakończyła rozmowę piosenką, tym razem była
to znana melodia „Gdybym to ja miała
skrzydełka jak gąska”- wspomina Jolanta Szczurek.

budowano; od stycznia 1951 r. do połowy 1958 r. była samodzielnym zakładem. Następnie połączono ją
z kopalnią „Porąbka” w budowie pn. „Mortimer-Porąbka”. Dalszych zmian dokonano w 1974 r. – z połączenia kopalń „Mortimer-Porąbka” i „Klimontów”
powstało duże przedsiębiorstwo górnicze pn. „Czerwone Zagłębie”. W 1992 r. kopalnia zmieniła nazwę
na „Porąbka-Klimontów”, a następnie przekształcona została w spółkę akcyjną. Z powodu wyczerpania
się zasobów węgla i restrukturyzacji górnictwa zadecydowano o likwidacji przedsiębiorstwa. Ostatnie
wydobycie kopalni przypadło w 1998 r. Już w 1915
roku część Zagórza przyłączono do Sosnowca.
W dwudziestoleciu międzywojennym i w okresie powojennym aż do 1953 roku Zagórze było gminą,
w roku następnym uzyskało status osiedla, a w 1967
r. –iasta. Dopiero na początku XXI w. zaczęto mówić
o dwóch wydarzeniach jakie miały miejsce w Zagórzu: 15 lipca1959 r. – nieudana próba zamachu
na I sekretarza KC Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego (KPZR) Nikitę Chruszczowa i 3 grudnia1961 r. – nieudana próba zamachu na I sekretarza
KC PZPR Władysława Gomułkę przy ówczesnej ul.
Krakowskiej (później PKWN, dziś Szymanowskiego). Obydwa zamachy przygotował Stanisław Jaros
umieszczając bombę zegarową przy trasie przejazdu
dygnitarzy. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej w 1975 roku Zagórze zostało wchłonięte przez organizm miejski Sosnowca, stanowiąc od tego czasu
jedną z największych jego dzielnic. W latach 70. XX wieku Zagórze zmieniło wygląd – powstały tu osiedla mieszkaniowe dla kilkudziesięciutysięcy osób przybyłych do Sosnowca w związku z rozwojem przemysłu i budową pobliskiej Huty
„Katowice”. W XXI wieku zmienił się charakter
dzielnicy z przemysłowej w handlowo-usługową.
W miejscu zakładu przemysłowego (Silma) powstały np. Targi „Silesia-Expo”. W dzielnicy funkcjonują przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne) oraz filie MiejskiejBiblioteki Publicznej, a także hala i boisko sportowe Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji służące potrzebom mieszkańców.
marzec 2014 nr 3
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Pod szpital na ochotnika
Ponad 40 osób wzięło udział w kolejnej wycieczce w ramach cyklu „Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”. Trasa
wiodła od Szpitala Górniczego, przez Osiedle Syberka, Dąbrówkę Małą i Bogucice, aż do katowickiego Spodka.
Tomasz Pawlik

Ewa Gajewska

Grupa uczestników wyruszyła w sobotę, 22 lutego, z placu przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
Tam wycieczkowicze zwiedzili ogród
japoński na tyłach szpitala. Następnie,
przez łąki i relikty średniowiecznych
kamieniołomów, skierowali się w stronę Górek Małobądzkich, na Osiedle
Syberka – swego czasu uznawane
za perłę PRL-owskiej architektury.
Z Syberki trasa prowadziła dalej przez
kładkę nad popularną Warszawianką
na Piaski – dzielnicę Czeladzi. Tam
uczestnicy wyprawy zobaczyli wzorcowe osiedle patronackie w stylu normańskim, wybudowane z cegły i kamienia na początku ubiegłego stulecia
oraz pomnik górników zabitych przez
granatową policję w 1924 roku. Na zakończenie przez Gilowice, Dąbrówkę
Małą i Bogucice podążyli w stronę katowickiego Spodka, po drodze mijając
zróżnicowane krajobrazy obfitujące
w działki, pola, hałdy oraz zagajniki.
Wśród uczestników sobotniej wyprawy pojawiła się 10-osobowa grupa
wychowanków z Domu Dziecka
na Pogoni.
– Na każdej wycieczce pojawia się
dużo nowych twarzy. Tym razem przyjechały osoby nawet z Pszczyny czy

Młodzież nad popularną Warszawianką.
Wodzisławia. W poprzednim, rekordowym szwendaniu po Mikołowie wzięło udział ponad 100 osób! Jeszcze jednym, ważnym aspektem wycieczek jest
wielopokoleniowość ich uczestników – wspólnie spacerują ze sobą co
najmniej trzy pokolenia, wymieniając
się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami – mówi pomysłodawca, Paweł
Graja z Centrum Kultury Katowice.
Śląsko-zagłębiowskie szwendania
okoliczne to cykl sobotnich wycieczek,
organizowanych od prawie roku przez
Centrum Kultury Katowice oraz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytetu Śląskiego. Ich celem jest
dotarcie do miejsc, które pomimo swej
lokalizacji „tuż za rogiem” zazwyczaj
nie są dostrzegane. Ideą przyświecającą organizatorom jest ukazanie przyrody na wiele sposobów wkraczającej
w przestrzeń naszych miast. Czasem
stanowi ona ich zapomniany margines,
czasami upomina się o pominięte
przez urbanistów tereny, a od czasu
do czasu przybiera ucywilizowaną formę parków, lasów i ogrodów.
– Kolejnym wymiarem naszych
szwendań jest integracja mieszkańców różnych obszarów naszego woje-

wództwa. Ślązacy biegają na przykład
po wschodnich rubieżach Dąbrowy
Górniczej, zaś Zagłębiacy penetrują
lasy w okolicach Żor – mówi Paweł
Graja.
Kolejna wyprawa już 8 marca.
Trasa będzie prowadziła z Szopienic
przez Sosnowiec do Chelsea, jak
w młodzieżowym slangu nazywana jest Czeladź. Przewodnikiem grupy będzie pomysłodawca trasy, Jukka
Male, Fin mieszkający na stałe w Katowicach i wierny uczestnik szwendań. Informacje i zapisy: pawel.graja@ck.art.pl

Zdarzy∏o si´
Remonty w szkołach za
prawie 6 mln złotych
Prawie 6 mln zł. z budżetu miasta zostanie w tym
roku zainwestowane w sosnowieckie szkoły.
za tę kwotę prowadzone będą prace remontowe
w miejskich placówkach.
Z najważniejszych prac: 360 tys. zł zostanie
przeznaczonych na prace w ZSO nr 2 przy ul.
Czeladzkiej (m. in.: dokończenie wymiany okien i drzwi,
jak również dalsze prace na basenie), 350 tys. zł
na dalsze prace przy przebudowie dachu
z dociepleniem oraz remont sanitariatów w gimnazjum
nr 16 przy ul. Legionów, 260 tys. zł na prace w ZSO
nr 10 przy ul. Czołgistów (m. in.: docieplenie ścian
zewnętrznych segmentu gimnazjum), 200 tys. zł
na prace malarskie i wymianę parkietu w sali
gimnastycznej, a także malowanie korytarzy
i uzupełnienie wykładzin po wymianie kaloryferów, 180
tys. zł na remont dachu nad basenem w budynku
przy ul. Legionów wchodzącego w skład CKZiU, 170
tys. na wymianę dachu w SP nr 20 przy ul.
Andersa, 170 tys. na prace w LO. im. E. Plater (m. in.:
na wymianę pokrycia dachu). – Prace remontowe
prowadzone będą w kilkudziesięciu placówkach.
Oczywiście w tej puli znajdują się środki, które muszą
być zabezpieczone w przypadku nagłych awarii.
Na bieżąco staramy się poprawiać komfort nauki
naszych uczniów i tak też będzie się działo w tym
roku – podkreśla prezydent Kazimierz
Górski. – Oczywiście oprócz prac remontowych
nadzorowanych przez Wydział Edukacji nie można
zapomnieć o inwestycjach dotyczących m. in: bodowy
boisk przy szkołach, gdzie sztandarowym działaniem
będzie w tym roku budowa kompleksu przy ul.
Ostrogórskiej, z którego będą korzystać uczniowie
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych –
dodaje prezydent. KP

reklama
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JUBILACI

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

Design Sebkam

24 stycznia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: Zastępcy Prezydenta Miasta Ryszard
Łukawski i Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz. Do życzeń dołącza się Prezydent Miasta Kazimierz Górski.

Maria i Mieczysław Nowakowie, Stanisława i Jerzy Oleszakowie, Wiesława i Zenon Otkowie, Daniela
i Jerzy Pawlakowie, Zdzisława i Andrzej Perzyńscy, Anna i Mieczysław Rakowie, Barbara i Adam
Ratajowie, Janina i Marian Rosowie, Stefania i Bogdan Rzepeccy, Alfreda i Walenty Serwiccy, Alicja
i Waldemar Sochańscy, Janina i Władysław Szczepańscy, Adamina i Janusz Szczerbikowie, Barbara
i Tadeusz Ślipkowie, Teresa i Marian Tekielowie, Wiesława i Edward Tetelowie, Zofia i Zdzisław
Nowakowscy, Marianna i Tadeusz Stępniowie.

Danuta i Leszek Urbankiewiczowie, Zenobia i Józef Więckowie, Stanisława i Wiktor Wilczyńscy,
Stefania i Leszek Włodarscy, Krystyna i Stanisław Wójcikowie, Irena i Janusz Wywiałowie, Wanda
i Eugeniusz Wyżykowscy, Barbara i Tadeusz Zgryskowie, Józefa i Józef Ziarkowscy, Leokadia i Witold
Ziółkowscy, Edyta i Jan Zygmuntowie, Grażyna i Włodzimierz Wójcikowie, Krystyna i Jan Zbrońscy.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Antonina i Mieczysław Wykurzowie, Stanisława
i Stefan Nykowie, Irena i Mieczysław Filipkowie, Wanda i Mirosław Trzmielowie, Anna i Zdzisław
Urbańscy, Irena i Tadeusz Uchnastowie, Alicja i Waldemar Masiorowie.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

7 lutego w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta, Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC,
Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz. Do życzeń dołącza się Prezydent Miasta Kazimierz Górski.

Renata i Janusz Bałazowie, Janina i Stanisław Baranowie, Stanisława i Wiesław Baranowie,
Bronisława i Witold Będkowscy, Alicja i Władysław Bocheńscy, Zofia i Stefan Bochniowie, Marianna
i Stanisław Bryłowie, Krystyna i Waldemar Chmielniccy, Marianna i Jan Czechowie, Zofia
i Mieczysław Derejczykowie, Wanda i Józef Drabczykowie, Krystyna i Zdzisław Drabowiczowie,
Danuta i Ryszard Fiałkowscy, Teresa i Zygmunt Fulasowie, Halina i Jan Gockowie, Halina i Leonard
Gołębiowscy, Aurelia i Michał Jabłońscy, Janina i Mieczysław Jarosowie, Anna i Wiesław
Gwoździkowie. 60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Janina i Ryszard Wawrowscy.

Józefa i Franciszek Jędrychowscy, Krystyna i Grzegorz Jurowie, Janina i Waldemar Kądzielowie,
Barbara i Stanisław Klasowie, Barbara i Michał Krakowiakowie, Stefania i Tadeusz Krokowie, Stefania
i Antoni Kucharscy, Józefa i Władysław Kułachowie, Bożena i Adolf Kurczynowie, Genowefa
i Eugeniusz Lichwowie, Czesława i Stanisław Ligienzowie, Halina i Stanisław Lipkowie, Władysława
i Zbigniew Malinowscy, Anna i Henryk Młynarczykowie, Zofia i Zygmunt Musiałowie, Joanna
i Henryk Muszyńscy, Halina i Zygmunt Nowaccy, Julianna i Zygmunt Oborowie, Daniela i Marian
Suwałowie, Pani Irena Kucytowska.

zdjęcia: M. Binkiewicz

100 LAT!
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10 lutego jubileusz 102. urodzin
obchodziła Pani maTylDa
sierka. Z tej okazji dyplom
oraz nagrodę Jubileuszową
na ręce szanownej Jubilatki
złożyli przedstawiciele władz
miasta. W uroczystości wzięła
udział Agnieszka CzechowskaKopeć, Zastępca Prezydenta
Miasta. Pani Matyldzie
składamy serdeczne życzenia
zdrowia, pomyślności oraz
pogody ducha.
Redakcja „Kuriera” dołącza się
do tych życzeń. U

15 lutego 100. urodziny
obchodziła Pani juliaNNa
osag. Dyplom oraz nagrodę
z tej okazji na ręce
szanownej Jubilatki złożyli
przedstawiciele władz
miasta. W uroczystości wziął
udział Zbigniew Szaleniec,
Zastępca Prezydenta
Miasta. Solenizantce
składamy serdeczne
życzenia, przede wszystkim
zdrowia na dalsze lata życia.
Do życzeń dołącza się nasza
redakcja. U
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Sarmacja triumfatorem memoriału im. Włodzimierza Mazura

Mistrzowie Zagłębia są z Będzina
Piłkarze Sarmacji zostali Halowym Mistrzem Zagłębia w piłce nożnej. W finale imprezy, będącej zarazem memoriałem im. Włodzimierza Mazura, ekipa z Będzina
pokonała broniące trofeum Zagłębie 5:4.
KP

wyNiki meczów gruPowych:
grupa a:
Zagłębie Sosnowiec - Zagłębiak Dąbrowa
Górnicza 6:2
Bramki: 1:0 Grube, 1:1 Sularz, 2:1 Sierczyński,
3:1 Sierczyński, 4:1 Grube, 5:1 Tumicz, 6:1
Tumicz, 6:2 Sularz.
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - Niwy
Brudzowice 3:6
Bramki: 1:0 Sularz, 1:1 Krzyżowski, 1:2
Kmiecik, 1:3 Kmiecik, 1:4 Kmiecik, 2:4 Sularz,
2:5 Kowalski, 2:6 Krawczyk, 3:6 Sularz.
Zagłębie Sosnowiec - Niwy Brudzowice 5:3
Bramki: 1:0 Tumicz, 2:0 Sierczyński, 3:0
Grube, 3:1 Nadolny, 3:2 Krawczyk, 4:2 Tumicz,
4:3 Krawczyk, 5:3 Grube.
Tabela:
1. Zagłębie 2 mecze - 6 punktów - 11:5 bilans
bramkowy
2. Niwy 2 - 3 - 9:8
3. Zagłębiak 2 - 0 - 5:12

W finałowej batalii emocji nie brakowało.
Krzysztof Polaczkiewicz

Zagłębie i Sarmacja wygrały rywalizację w swoich grupach, choć na słowa pochwały zasłużyli także gracze
Niw Brudzowice, którzy prezentowali
niezwykle ofensywny futbol. W półfinale prowadzili nawet z Sarmacją,
ale ostatecznie opadli z sił i będzinianie wygrali mecz o wejście do finału 3: 1. Drugi półfinał bez historii. Zagłębie ograło w nim 5:0 War tę Zawiercie i w finale zmierzyło się
z drużyną z Będzina. Finał dostarczył
sporej grupie kibiców, którzy zjawili
się w hali przy ul. Żeromskiego w So-

snowcu, ogromnych emocji. Zaczęło
się od prowadzenia Zagłębia, które
poprowadził podczas turnieju asystent
trenera Mirosława Smyły, Artur Derbin, ale potem trzy gole strzelili Sarmaci. Co ciekawe, dwa z nich zdobył
bramkarz Adam Bensz, w przeszłości
golkiper sosnowiczan. Zagłębie próbowało niwelować straty, ale gdy zbliżało się do rywala na jedno trafienie
przewagi, rywale od razu odpowiadali
kolejnym golem. Ostatecznie będzinianie wygrali 5:4 i zgarnęli tytuł mistrzowski.
– Cóż, taki jest futbol, zespół chciał
wygrać i obronić tytuł, ale tym razem

to rywale byli górą. W memoriale zagrała oczywiście tylko grupa chłopaków, dla których był to fajny przerywnik w trakcie przygotowań do rundy
wiosennej – powiedział Artur Derbin.
W rywalizacji sportowej publiczności w hali przy ul. Żeromskiego zaprezentowała się tylko kilkuosobowa grupa piłkarzy Zagłębia, ale podczas oficjalnej prezentacji fani sosnowiczan
mogli przyjrzeć się wszystkim, w tym
także nowym graczom, którzy wiosną
będą bronili barw II-ligowca.
Obok prezentujemy wyniki zmagań
oraz składy drużyn i laureatów nagród
indywidualnych.

Umowa z Legią podpisana

grupa B
Sarmacja Będzin - Warta Zawiercie 4:2
Bramki: 0:1 Karpiński, 0:2 Karpiński, 1:2
Derlatka, 2:2 Dyrda, 3:2 Derlatka, 4:2 Woźniak.
Warta Zawiercie - CKS Czeladź 6:1
Bramki: 1:0 Karpiński, 2:0 Karpiński, 3:0
Sołtysik, 4:0 Karpiński, 4:1 Lichacz, 5:1
Karpiński, 6:1 Kozłowski.
Sarmacja Będzin – CKS Czeladź 4:0
Bramki: 1:0 Barchan, 2:0 Nowak, 3:0 Skórski,
4:0 Bińkowski.
Tabela:
1. Sarmacja 2 - 6 - 8:2
2. Warta 2 - 3 - 8:5
3. CKS 2 - 0 - 1:10
Półfinały:
Zagłębie Sosnowiec - Warta Zawiercie 5:0
Bramki: 1:0 Grzesik, 2:0 Grube, 3:0 Grube, 4:0
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Marcin Jaroszewski, prezes Zagłębia, opowiada o korzyściach płynących
ze współpracy z Legią. Obok zastępca prezydenta miasta, Agnieszka
Czechowska-Kopeć oraz prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski.
Z takiego obrotu sprawy cieszy się
także prezydent Kazimierz Górski. – Mam nadzieję, że ponownie zaczynamy proces wspinania się w hierarchii.
Staramy się w sposób prawidłowy, krok
po kroku, budować klub. Mamy wspaniały kompleks piłkarski, teraz umowę z Legią, a także zauważalna jest coraz większa przychylność biznesu dla Zagłębia.
Najważniejszą sprawą jest to, aby klub

mecz o 5. miejsce:
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - CKS Czeladź 3:3
karne 3:2
Bramki: 1:0 Stefański, 2:0 Fus, 2:1
Popadeńczuk, 2:2 Nowak, 3:2 Nowak, 3:3
Sularz.
mecz o 3. miejsce:
Warta Zawiercie - Niwy Brudzowice 3:5
Bramki: 1:0 Karpiński, 1:1 Krzyżowski, 2:1
Sołtysik, 2:2 Krawczyk, 3:2 Sołtysik, 3:3
Krawczyk, 3:4 Kowalski, 3:5 Krzyżowski.
FiNał:
Zagłębie Sosnowiec - Sarmacja Będzin 4:5 (2:3)
Bramki: 1:0 Grube, 1:1 Bensz, 1:2 Tylec
(samobójcza), 1:3 Bensz, 2:3 Kazimierczyk,
2:4 Dyrda, 3:4 Grube, 3:5 Woźniak (w
przewadze), 4:5 Tylec.
Zagłębie Sosnowiec: Grzywa, Kujawa,
Kazimierczyk, Sierczyński, Grzesik, Cyganek,
Tylec, Grube, Tumicz.
Nagrody indywidualne:
Najmłodszy zawodnik: Patryk Kujawa
(Zagłębie Sosnowiec)
Najstarszy zawodnik: Sebastian Krawczyk
(Niwy Brudzowice)
Najlepszy bramkarz: Adam Bensz (Sarmacja
Będzin)
Najlepszy strzelec: Łukasz Grube (Zagłębie
Sosnowiec)
MVP turnieju: Michał Skórski (Sarmacja
Będzin)

KP

Krzysztof Polaczkiewicz

25 lutego w Sosnowcu na taki właśnie
okres została parafowana umowa przez
przedstawicieli gminy Sosnowiec (właściciela klubu), prezydenta Kazimierza
Górskiego oraz zastępcę Agnieszkę
Czechowską-Kopeć, prezesa Zagłębia
Marcina Jaroszewskiego i prezesa Legii
Bogusława Leśnodorskiego.
Przypomnijmy, że 17 czerwca ubiegłego roku Zagłębie i Legia podpisały
list intencyjny w tej sprawie. Po kilku
miesiącach współpracy obie strony postanowiły sfinalizować umowę, która
ma obowiązywać przez kilka najbliższych lat. – To nie jest współpraca papierowa, zapewne przez tych kilka miesięcy pojawiły się wątpliwości i pytania
na temat tej inicjatywy. W tym czasie
nasi trenerzy byli na licznych szkoleniach, a także brali udział w naborze nowych piłkarzy do Legii Warszawa, a następnie podobny przeprowadzili tutaj
w Sosnowcu, już do naszych grup młodzieżowych. W jeden weekend gościliśmy u nas 4 grupy młodzieżowe Legii,
a nasi piłkarze pojechali do Warszawy,
dzięki czemu rozegranych zostało 9
spotkań 9 grup młodzieżowych – mówił
Marcin Jaroszewski.

Sierczyński, 5:0 Cyganek.
Sarmacja Będzin - Niwy Brudzowice 3:1
Bramki: 0:1 Krzyżowski, 1:1 Dyrda, 2:1
Skórski, 3:1 Dyrda.

był kochany przez kibiców. Piłka nożna,
dla nas w Sosnowcu, jest tą flagową dyscypliną – mówił prezydent Sosnowca.
– W okresie obowiązywania umowy
będziemy sprzyjać, jako gmina Sosnowiec, realizacji tego projektu, zapewniając obiekty sportowe, a także w miarę
możliwość wkład finansowy w Zagłębie S.A. – dodała Agnieszka Czechowska-Kopeć, zastępca prezydenta miasta.

Cieszą się w Sosnowcu, radości nie
kryją także w Warszawie, o czym zapewniał prezes Legii, Bogusław Leśnodorski. – Gratuluję przedstawicielom Zagłębia, ale także naszej akademii, którzy są
w ten projekt zaangażowani. Deklaruję,
że Legia wywiąże się ze wszystkich
obietnic i deklaracji. Po tych kilku miesiącach mamy bardzo dobre doświadczenie. Widzimy, że ludzie, którzy pracują
w Zagłębiu podchodzą odpowiedzialnie
do swoich zadań – przyznał sternik warszawskiego klubu, który nie ukrywał zachwytu nad warunkami w jakich trenują
na co dzień piłkarze w Sosnowcu. – Mimo, iż jesteśmy klubem z Ekstraklasy, to
zazdrościmy państwu tego ośrodka, infrastruktura jest tu imponująca – dodał prezes warszawskiego klubu.
Współpraca między Legią a Zagłębiem, to przede wszystkim szkolenie młodzieży, ale nie tylko. – Dziś szacunkowo
szkolimy grupę między 420 a 450 dzieci.
Zaczynaliśmy od podstawówki, ale postanowiliśmy zejść jeszcze niżej i prowadzimy zajęcia dla przedszkolaków, od 3. do 6.
roku życia. Chcemy „stworzyć” także grupę trenerów i zainwestować w nich bardzo
mocno. Przyglądamy się ich pracy, ci ludzie często jeżdżą na szkolenia. Więc to
nie tylko dzieci, ale także ich opiekunowie,

którzy są bardzo ważnym elementem w tej
układance – mówił prezes Jaroszewski.
Oczywiście jednym z elementów
współpracy jest także wypożyczenie zawodników. Jesienią na Ludowy trafiło
trzech graczy z warszawskiego klubu:
Bartłomiej Czarnecki, Jan Grzesik i Michał Grudniewski. Tylko ten pierwszy
nie sprawdził się i wiosną nie zobaczymy go w barwach Zagłębia.
Do Grzesika i Grudniewskiego dołączył jednak kolejny zawodnik. To Przemysław Mizgała, który będzie grał w naszym
klubie w rundzie wiosennej, która dla sosnowiczan rozpocznie się 8 marca wyjazdowym spotkaniem z Błękitnymi Stargard
Szczeciński. Pierwszy mecz w Sosnowcu
Zagłębia rozegra 15 marca. O godz. 15.00
zmierzy się z Górnikiem Wałbrzych.
Oprócz Mizgały nowymi piłkarzami
przed rozpoczęciem rundy rewanżowej
zostali Michał Farkas (Ruch Radzionków), Krzysztof Kaliciak (Kolejarz Stróże), Wojciech Wojcieszyński (Okocimski
Brzesko) oraz Grzegorz Arułkowicz (Jagiellonia Białystok). Z Zagłębiem pożegnali się z kolei Adrian Marek, wspomniany Czarnecki, Paweł Grzywa oraz
najprawdopodobniej Wojciech Białek
i Jakub Malara. Trzej ostatni będą wypożyczeni do klubów niższych lig.
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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 20 marca 2014 r. Wśród autorów poprawnych
rozwiązań rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy odbierać osobiście w Redakcji.
Poziomo: 1 – zrobi się gdy nie będziesz używać grzebienia, 5 – czerpany lub toaletowy, 8 – legendarna żona argentyńskiego przywódcy, 9 – cześć uprzęży, 10 – odnowa, 11 – typ komputera sprzed
lat, 12 – letni miesiąc, 14 – z niego kwaśna zupa, 16 – nie dziś, 17 – kobieta-ryba, 19 – w Beskidzie
Żywieckim, niedaleko Zwardonia, 21 – państwo
na Morzu Śródziemnym, 22 – trend, 25 – ogranicza hałas, 28 – autor teorii ewolucji, 29 – stolica polskiej piosenki, 30 – coś z biżuterii, 32 – zasłona, 34 – jedzenie
na telefon, 35 – imię męskie, 36 – subtelna różnica, 37 – gatunek materiału, 38 – starożytne liczydło, 39 – córka Uranosa i Gai.
Pionowo: 1 – panama lub borsalino, 2 – handlowa impreza, 3 – zaprzeczenie, 4 – protestująca grupa, 5 – niezbędny jesienią, 6 – ratunek, 7 – pracuje na strzeżonej
plaży, 13 – nutowy zapis opery, 15 – poszedł się rozejrzeć w terenie, 18 – filtr człowieka, 20 – siły zbrojne, 23 – tam hoduje się konie, 24 – zdobienie drewna innymi gatunkami drewna, 26 – okład, 27 – coś
strasznego, 28 – kilka parafii, 31 – Adolf Dymsza dla
znajomych, 33 – rodzaj monopolu.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK

Rozwiązanie krzyżówki numer 2/2014: SARA SHEPARD –„NIGDY, PRZENIGDY”
Nagrody otrzymują: Edwarda Cieślik z Dąbrowy Górniczej oraz Ewelina Papke i Mariusz Wiecha z Sosnowca.

✂

WAŻNE TELEFONY

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Robert W. Green

Marcin Ciszewski

Amerykański przekręt

www.ru2012.pl

Tłumaczenie: Łukasz Müller,
Michał Romanek
Wyd. ZNAK

Wyd. ZNAK

Z zasmarkanego dzieciaka biegającego po ulicach Bronxu
wyrósł na jednego z największych oszustów Ameryki
U szczytu swojej „kariery” Mel Weinberg obracał milionami dolarów i zatrudniał kilkaset osób ale, jak chętnie podkreślał, robił to nie dla zysku, ale dla frajdy.
To Weinberg pomógł FBI wymyślić i przeprowadzić najgłośniejszą akcję w historii biura: na jej potrzeby udawał
przedstawiciela niewyobrażalnie bogatych arabskich szejków, którzy chcieli zainwestować w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce „szejkowie” dotarli do urzędników i polityków, którzy ułatwili im zakładanie kasyn, kupowanie
nielegalnej broni i handel narkotykami. W wyniku tych
operacji dwóch senatorów i pięciu kongresmenów straciło
swoje posady.

Niemożliwe staje się rzeczywistością
Czas: 25 września 2012.
Miejsce: Warszawa, Port Lotniczy Okęcie.
Jerzy Grobicki opuszcza pokład samolotu lecącego z USA. Nim
wsiądzie do auta stojącego przed terminalem, padają strzały.
Kontrolę nad warszawskim lotniskiem przejmują terroryści. Są
ofiary śmiertelne. To największy zamach w historii kraju.
Czas: 27 września 2012.
Miejsce: Borne Sulinowo
Kolumna rosyjskich wozów bojowych pędzi w stronę płyty lotniska polowego. Na jej drodze staje niespodziewany przeciwnik.
Czołgi z czarnymi krzyżami na burtach otwierają ogień.
Jaką tajemnicę kryje wybudowane przez Niemców podziemne
miasto w Bor nem Sulinowie? Skąd wzięły się na Pomorzu
w 2012 roku oddziały Wehrmachtu i SS? Jaką misję wykonują
rosyjscy żołnierze 20 lat po oficjalnym opuszczeniu Polski?
www.ru2012.pl trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej
strony.

Magdalena Kordel

Malownicze.
Wymarzony dom

Henryk Krzosek

Wstrząsające świadectwo
nawróconego alkoholika

Wyd. Znak Literanova
Wyd. ZNAK

Każdy ma swój Wymarzony Dom. Miejsce, w którym może
znaleźć ukojenie, szczęście i miłość. Kiedy Magda podejmuje szaloną decyzję i kupuje stary dom w Malowniczem, miasteczku u podnóża Sudetów, nie wie jeszcze, jak bardzo zmieni się jej życie. W pierwszym odruchu chce się go pozbyć, ale
dom nie chce wcale pozbyć się jej. Siła kryjąca się w jego wnętrzu pozwala Magdzie odnaleźć swoje miejsce i pomóc innym:
Małej Marcysi, która potrzebuje mamy.
Krysi, która leczy złamane serca kawą migdałową, a wieczorami piecze „kłopotki”, by zapomnieć o przeszłości.
Michałowi, który uczy się walczyć o miłość Magdy.
„Malownicze. Wymarzony dom” to wzruszająca i pełna humoru opowieść o spełnianiu marzeń, a przede wszystkim
o miłości, która zmienia życie i nadaje mu sens. Jeśli wyciągniesz rękę do innych i nauczysz się marzyć, los uśmiechnie
się do ciebie.
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Henryk Krzosek nie miał łatwego dzieciństwa. Jego ojciec był
alkoholikiem, matka zajęta utrzymaniem rodziny nie miała czasu dla dzieci. Wychowała go ulica. Zaczął kraść, trafił do więzienia. Później było jeszcze gorzej: alkoholizm, utrata rodziny,
bezdomność.
Pewnego dnia, kiedy stracił już całą nadzieję, postanowił się zabić. Wszystko zaplanował: ukradł sznur odpowiednio mocny, by
nie pękł pod ciężarem jego ciała, a potem poszedł po raz ostatni
coś zjeść. I wtedy, niespodziewanie w jego plany wmieszał się
Bóg, przywracając mu wiarę, że w życiu nigdy nie jest za późno na zmianę.
Henryk Krzosek – kiedyś bezdomny alkoholik, były więzień.
Dziś głosi świadectwo swojego nawrócenia.
Prowadzi katechezy, był współautorem i bohaterem telewizyjnego „Słowa na niedzielę”.

co?

gdzie?

KUPON
krzyżówka nr 3

kiedy?

08 marca godz. 20.00 Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65: koncert
z okazji Dnia Kobiet – Grzegorz Majzel lirycznie oraz Ireneusz Krosny dla
dziewczyn. Bilety: 30 zł normalny, 20 zł ulgowy.
08-09 marca EXPO Silesia: Targi Motocyklowe „Kocham dwa kółka”.
22 marca godz. 9: 00 Biblioteka Główna, ul. Zegadłowicza 2/1: Spotkanie
z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat bezpłatnych szkoleń
dofinansowanych przez Unię Europejską oraz zakładania działalności
gospodarczej.
22 marca Hala Widowiskowa, ul. Braci Mieroszewskich: VI Ogólnopolski
Festiwal Tańca Nowoczesnego „World Dance Sosnowiec 2014”.
23 marca godz. 18.00 Energetycznym Centrum Kultury, ul. Będzińska 65:
operetka „Kraina uśmiechu” F. Lehara. Spektakl doczekał się kilku ekranizacji,
w tym z Janem Kiepurą i Martą Eggerth (1952). Był to równocześnie ostatni film
nakręcony przez Jana Kiepurę. W spektaklu wystąpią: Jarosław Wewióra jako Sou
Czong, Joanna Szynkowska vel Sęk/Justyna Dyla jako Liza, Paweł Brożek jako
Gustaw, Beata Witkowska-Glik jako Mi oraz Sebastian Gabryś, Barbara Bielaczyc,
Mariusz Hanulak, Justyna Brożek i Anna Gabryś. Śpiewakom towarzyszy
orkiestra pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej. Reżyseria i choreografia: Barbara
Bielaczyc. Produkcja i scenografia: Jarosław Wewióra. Bilety: 30 zł normalny
i 20 zł ulgowy.
28 marca godz. 18.00 Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki: wernisaż
wystawy malarstwa Ireneusza Walczaka „Multikulti”, wybitnego malarza,
profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, laureata wielu nagród
artystycznych. Na wystawie w Galerii Extravagance znajdą się najnowsze dzieła
artysty, w większości prezentowane po raz pierwszy. Kurator wystawy: Małgorzata
Malinowska-Klimek. Wystawa potrwa do 4 maja.
29 marca godz. 19.00 Sala Koncertowa przy ZSM, ul. Wawel: występ Chóru
Aleksandra Pustovalova. Zespół liczy ok. 60 artystów: śpiewaków, muzyków
i solistów. Usłyszymy dynamiczne, marszowe pieśni wojskowe, rzewne pieśni
rosyjskie i ukraińskie oraz ballady ludowe. Ideą słynnego dyrygenta jest ochrona
przed zapomnieniem najpiękniejszych pieśni wojskowych, ludowych
i popularnych. Sceniczne kostiumy są takie, jak dawniej, wierne kopie
historycznych mundurów Armii Czerwonej.
29 marca MDK Kazimierz: V Festiwal METALFEST.
31 marca godz. 18.00 Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65: koncert
pasyjny „Siedem Ostatnich Słów Chrystusa” Josefa Haydna. Wykonanie Śląska
Orkiestra Kameraln. Dariusz Zboch – koncertmistrz i prowadzenie; Karina
Paszek – słowo o muzyce. Bilety: 30 zł normalny i 20 zł ulgowy. U
marzec 2014 nr 3
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e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona inter netowa: www.teatrzaglebia.pl

05 Śr godz. 10.00 Tango /Sławomir Mrożek
06 Czw godz. 19.00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
07 Pt godz. 19:00 Kabaret Hrabi
08 Sb godz. 18:00 Prywatna klinika/J. Chapman, D. Freeman
09 Nd godz. 18:00 Zaćmienie/Antoni Czechow
13 Czw godz. 19:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak 2 bilety w cenie 1
14 Pt godz. 19.00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz Śpiewak
15 Sb godz. 18:00 Bobiczek/ Hanoch Levin
16 Nd godz. 18:00 Bobiczek/ Hanoch Levin
18 Wt godz. 11:00 Tango /Sławomir Mrożek
19 Śr godz. 10:00 Najmniejszy bal świata/Malina Prześluga

20 Czw godz. 19:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
21 Pt godz. 19:00 Prawda/Florian Zeller
22 Sb godz. 18:00 Prawda/Florian Zeller Rodzice do teatru
23 Nd godz. 18:00 Koncert Tercja Pikardyjska
25 Wt godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll
26 Śr godz. 17:00 Zaćmienie/Antoni Czechow
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
27 Czw godz. 17:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
28 Pt godz. 19:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz Śpiewak
29 Sb godz. 18:00 Prywatna klinika/J. Chapman, D. Freeman
30 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?

reklama

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 3 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 zaproszenie na spektakl „zaćmienie”
w dniu 09 marca (niedziela) o godz. 18.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Bobiczek”
w dniu 15 marca (sobota) o godz. 18.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Prawda”
w dniu 22 marca (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 28.02.– 06.03.2014
KINO KONESERA:
„NIMFOMANKA CZ. II” WYŁĄCZNIE W
PONIEDZIAŁEK - 03.03. dramat/erotyczny, od 18 lat,
Dania/Belgia/Francja/Niemcy/WB, 123 min. GODZ. 18.15
PREMIERY:
„NON-STOP” 10.30, 15.15, 19.15, 21.30. thriller/akcja, od 15
lat, USA/Francja, 106 min.
„OBROŃCY SKARBÓW 12.45, 17.30, 20.45. dramat/akcja,
od 15 lat, USA/Niemcy, 118 min.
FILMY TYGODNIA:
„RODZINKA NIE Z TEJ ZIEMI” 10.00, 12.00, 15.00.
animacja/komedia, b/o, USA/Kanada, 98 min.
„POMPEJE” 2D 9.45, 14.15. dramat/przygoda, od 12 lat,
Niemcy/USA, 105 min.
„POMPEJE” 3D 16.30, 18.45.dramat/przygoda, od 12 lat,
Niemcy/USA, 105 min.

Będą topić marzannę

Z głosem czynią wszystko

Zapraszamy wszystkich chętnych do tradycyjnego powitania
wiosny, które zaplanowaliśmy na 21 marca – zapowiadają Jerzy Karpiński i Ireneusz Świerkot, przedstawiciele Rady Seniorek i Seniorów. – Zbieramy się na placu Stulecia o godz. 11.00.
Przejdziemy w korowodzie ulicami: Warszawską, 3 Maja
do Parku Sieleckiego i z mostu w okolicy pomnika utopimy
marzannę – dodają. Do udziału w tradycyjnym obrzędzie przywitania wiosny seniorzy zapraszają wszystkich chętnych mieszkańców Sosnowca. Wiek uczestników od… 0 do 100 lat. SK.

Na Ukrainie zdobyli wszystkie możliwe prestiżowe
i profesjonalne nagrody. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w Europie Zachodniej oraz Stanach
Zjednoczonych. Zapraszamy na koncert Tercji Pikardyjskiej do Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Zespół tworzy sześciu absolwentów Wydziału Dyrygentury
Konserwatorium we Lwowie.
Śpiewają a cappella. W repertuarze grupy znajdują się klasyczne chóralne i instrumentalne dzieła kompozytorów XVII – XIX wieku, ukraińskie piosenki
ludowe oraz folklor innych narodów, szlagiery muzyki pop, standardy jazzowe i rozpisane na głosy rockowe hity.
Podczas koncertu muzycy zaprezentują popularne
utwory światowej i ukraińskiej muzyki rozrywkowej.
Interpretacje takich utworów jak „A Kind Of Magic”
(Queen), Gypsy Raggey (Goran Bregovic), „Moon
River” (z filmu „Śniadanie u Tiffany'ego”) urzekają
perfekcją wykonania połączoną z olbrzymią spontanicznością.
Koncert odbędzie się 23 marca o godzinie 1800. Bilety w cenie 80 zł (parter) i 70 zł (balkon) do nabycia
w kasie biletowej Teatru oraz na stronie www.teatrzaglebia.pl U

Walczyli o puchar marszałka
województwa
Turniej par brydża sportowego o puchar marszałka województwa, Arkadiusza Chęcińskiego, odbył się 6 lutego w lokalu
DorJan, w ramach działającego od stycznia klubu brydżowego. – W turnieju wzięły udział 24 pary, a przez cały czas panowała sportowa atmosfera i gra fair play – mówi Adam Będzieszak, prezes TKKF „Zagórze”. Pierwsze miejsce zajęła para
Marek Kostur – Jacek Michalski, drugie miejsce Andrzej Badanko – Jan Podsiadły, a trzecie Tomasz Baran – Krzysztof Gawędzki – mówi Adam Będzieszak, prezes TKKF„Zagórze”.
Kolejny turniej odbędzie się 6 marca o godz. 17.00. SK

„72 GODZINY” 21.00.thriller/akcja, od 15 lat, USA, 115 min.
„FACET (NIE) POTRZEBNY OD ZARAZ 20.00, 22.00.
komedia, od 15 lat, Polska, 87 min.
„JACK STRONG” 18.00*. dramat/biograficzny, od 12 lat,
Polska, 127 min.
* Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU
„WKRĘCENI” 12.00, 17.00.komedia, od 15 lat, Polska, 107 min.
FILMY DLA DZIECI:
„LEGO PRZYGODA” 2D 12.45, 16.00*.animacja, b/o,
Australia/USA, 100 min.
* Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU
„LEGO PRZYGODA” 3D 10.30, 14.00*, 14.30**.
animacja, b/o, Australia/USA, 100 min.
* Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU
** WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:
-„LEGO PRZYGODA” 3D, -„POMPEJE” 3D.

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

BARAN (21.03.-20.04.) – Druga połowa
marca to dobry czas, by przypomnieć
sobie o wszystkich zaległych sprawach,
gdyż trochę ich się nazbierało. Pozałatwiaj
je jak najszybciej. Gdy przyjdą ciepłe dni,
znowu zapomnisz o obowiązkach.
BYK (21.04.-20.05.) – Nadchodzi Twój
czas. Nie trać go na błahostki, zastanów
się, jak można wykorzystać dobrą passę.
Być może ktoś podsunie Ci dobry pomysł,
dlatego uważnie przysłuchuj się temu, co
mówią do Ciebie inni ludzie.
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.) –
W nadchodzących dniach czekają Cię
niewielkie problemy. Postaraj się nie
odsuwać ich rozwiązań„na później”.
Załatwiaj je od razu, by nie urosły
do większych rozmiarów, gdyż możesz
sobie z nimi nie poradzić bez pomocy
innych.
RAK (22.06.-22.07.) – To bardzo dobrze,
że martwisz się o innych, ale czy nie
przesadzasz z tymi dobrymi radami? Co
innego delikatna sugestia, a co innego
narzucanie swojego zdania. Przecież Ty
też nie lubisz, jak ktoś Ci mówi, jak masz
postępować.
LEW (23.07.- 23.08.) – Czy wszystko
wTwoim życiu jest w jak najlepszym
porządku? Nie daj się zwieść pozorom.
Wprawdzie nie dzieje się jeszcze nic złego,
ale to może być cisza przed burzą. Trochę
więcej czujności w nadchodzących
tygodniach nie zaszkodzi.
PANNA (24.08.-23.09.) – Coraz cieplejsze
dni nastrajają Cię bardzo optymistycznie.
To świetnie, bo w nadchodzących dniach
przyda Ci się dobry humor. Tylko on
pomoże zapobiec rozwinięciu drobnej
sprzeczki z przyjacielem w większy
konflikt.
WAGA (24.09.-23.10.) –
W nadchodzącym miesiącu nie unikniesz
zmian, które ostatecznie wyjdą Ci
na dobre. Jednak pod warunkiem, że
pozytywnie się do nich nastawisz.
Pamiętaj, że nowe nie musi być gorsze
od tego już sprawdzonego.
SKORPION (24.10.-22.11.) – Coraz
dłuższe dni sprawią, że nabierzesz ochoty
na ruch na świeżym powietrzu. Za to
można Cię tylko pochwalić. Pamiętaj
tylko, żeby na początku zbytnio się
forsować, bo odczują to mięśnie.
STRZELEC (23.11.-21.12.) – Niestety,
nadchodzą trochę gorsze dni, które trzeba
przeczekać. W nic się nie angażuj.
Załatwiaj tylko te ważne sprawy. Rób to
jednak bardzo uważnie, gdyż„licho nie
śpi”.
KOZIOROŻEC (22.12.-20.01.) – Wiosna
sprzyja nagłym porywom serca. Jeśli
jesteś wolnym – poddaj się
ogarniającemu Cię uczuciu. Może
przekształci się w coś poważniejszego?
Jeżeli masz partnera, to nie baw się
w przelotne flirty.
WODNIK (21.01.-20.02.) – WTwoim
życiu zacznie się teraz dużo dziać. Nowe
sytuacje postawią Cię przed pewnym
wyborem. Jednak zanim go dokonasz,
dobrze się zastanów. To co teraz wygląda
tak różowo, może przyjąć całkiem inny
kolor.
RYBY (21.02.-20.03.) – Zrób coś, na co
od dawna masz ochotę, a boisz się
nieprzewidzianych konsekwencji. Istnieje
prawdopodobieństwo, że teraz Twoje
działania zakończą się sukcesem. VENA

Z„Kurierem” po mieście
06. 02. – odbyły się uroczystości upamiętniające 151.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Część z nich
odbyła się 6 lutego, druga – 8 lutego. W uroczystości,
która odbyła się pod Dworcem Głównym, wziął udział
zastępca prezydenta Zbigniew Szaleniec oraz
przedstawiciele sosnowieckich związków kombatanckich.
07. 02. – przy tablicy na terenie Huty Buczek odbyły się
uroczystości upamiętniające 109. rocznicę Rewolucji 1905
roku. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz
samorządowych z Ryszardem Łukawskim, zastępcą
prezydenta miasta, kombatanci oraz młodzież z I LO im.
Walentego Roździeńskiego.
08. 02. – w hali przy ul. Żeromskiego odbył
się II Memoriał Tomasza „Tonio” Krawczyka, poświęcony
pamięci zmarłego w młodym wieku Tomasza Krawczyka,
wiernego kibica Zagłębia, a także dobrze znanego
w regionie Zagłębia Dąbrowskiego piłkarza. W turnieju
wystąpiło 8 drużyn, podzielonych na 2 grupy. Nie zabrakło
marzec 2014 nr 3

ekip beach-soccerowych. Tomasz Krawczyk w tej
dyscyplinie sportu reprezentował barwy klubu Kiepscy
Sosnowiec, drużyna ta była bardzo lubiana w środowisku
„plażowiczów”.
08. 02. – młodzież VIII LO im. C. K. Norwida oraz Technikum
nr 4 Transportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego przy ul. Kilińskiego 25 brała udział
w uroczystym otwarciu wystawy „Dizajn bez granic”,
przygotowanym w ramach pracy podyplomowej z historii
sztuki nauczycielki języka polskiego Joanny Czuber.
14. 02. – w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji
w Sosnowcu odbyła się odprawa roczna z udziałem
zaproszonych gości. Poświęcona była omówieniu
wyników i efektów rocznej pracy Komendy Miejskiej Policji
w Sosnowcu oraz analizie stanu bezpieczeństwa miasta
w 2013 roku. Udział w konferencji wziął I Zastępca
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp.
Zbigniew Klimus.

17. 02. – w hali Expo Silesia rozdano „Gazele Biznesu”,
nagrody przyznawane firmom biorącym udział w rankingu
Pilsu Biznesu. Patronat honorowy nad imprezą objął
prezydent Kazimierz Górski. Ranking Gazele Biznesu – to
ranking najdynamiczniej rozwijających się małych
i średnich firm. Nagrody otrzymały najlepsze
przedsiębiorstwa z województwa śląskiego oraz
opolskiego.
20. 02. – w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Św.
Barbary oddano po modernizacji oddział ortopedyczny.
Oddział posiada komfortowe sale dla pacjentów
wyposażone w jedno, dwa lub trzy łóżka. Każda sala ma
aneks kuchenny, prysznic oraz toaletę. Sosnowiecki
oddział jest jednym z największych w woj. śląskim: ma 67
łóżek i wykonuje się w nim rocznie ok. 2 tys. zabiegów
operacyjnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu
ruchu u dorosłych i dzieci. Remont i wyposażenie
kosztowało ok. 5,7 mln zł. Większość środków pochodzi

z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
20. 02. – w Auli Biblioteki Głównej przy ul. Kościelnej 11
odbyło się spotkanie autorskie z dziennikarzem,
podróżnikiem, eseistą – Mariuszem Wilkiem,
mieszkającym na co dzień pod kołem podbiegunowym.
W poznaniu fascynującej sylwetki autora m. in.: czterech
części „Dziennika północnego” pomógł prowadzący
dyskusję – Marian Sworzeń – członek Polskiego PEN
Clubu, laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2012.
27. 02. – w Wyższej Szkole Humanitas odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „Podróżuj z Erasmusem”, promujące
wymianę studencką w ramach programu Erasmus.
Otwarty wykład poprowadził Marcin Meller, historyk,
dziennikarz, felietonista, prezenter telewizyjny i podróżnik.
28. 02. – w Sali Koncertowej przy Szkole Muzycznej odbył
się koncert Roberta Janowskiego z zespołem Energy
Band. u
15

MIASTO
Studenci Śląskiego Uniwersytetu Ekonomicznego organizują przegląd kapel na
rzecz budowy sosnowieckiego hospicjum

Nie zamykajcie serc!
Przekażcie 1% podatku
Sylwia Kosman

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach organizuje w tym
roku Przegląd Kapel Studenckich,
z którego dochód zostanie przeznaczony na budowę sosnowieckiego hospicjum. „Nie Zamykajcie
Serc” jest akcją charytatywną,
dzięki której studenci starają się
spełniać marzenia innych. Organizują koncert, podczas którego prowadzą także licytacje przedmiotów
otrzymanych od zaprzyjaźnionych
artystów, sportowców, ludzi świata
polityki, muzyki i władz uczelni.
Podczas wszystkich dotychczasowych edycji udało się zebrać ponad 17 tys. złotych. – W ubiegłym
roku zebrane środki przeznaczyliśmy na Dom Opiekuńczo-Wychowawczy w Siemianowicach Śląskich. W tym roku zdecydowaliśmy, że będzie to sosnowieckie
hospicjum, które bardzo prężnie
działa i rozwija się. Ponadto ma
powstać hospicjum stacjonarne,
więc uznaliśmy, że przyda się
wsparcie tej inicjatywy – mówi Justyna Pszczółka, studentka III roku ŚUE, która razem z sosnowiczaninem Rafałem Smudą, propozycję zorganizowania koncertu
władzom hospicjum przedstawiła
jeszcze w ubiegłym roku. – Byliśmy bardzo zaskoczeni i szczęśliwi, że z taką piękną inicjatywą wystąpili studenci – podkreśla Małgorzata Czapla, prezes zarządu
stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła. – Jak widać zasiane przez
nas ziarno, zakiełkowało i przyniosło owoce, ponieważ Rafał brał
udział w akcjach, organizowanych
przez hospicjum już jako uczeń
Gimnazjum nr 16, a następnie jako uczeń II Liceum im. E. Plater.
A teraz występuje z taką wspaniałą propozycją. Postanowiliśmy, że
zebrane pieniądze podzielimy równo i połowę otrzyma nasza „starsza siostra”, czyli hospicjum, prowadzone przez stowarzyszenie
w Katowicach – dodaje.
reklama

W konkursie, organizowanym
przez NZS, mogą wziąć udział
zespoły, w którym choć jedna osoba jest studentem uczelni
publicznej lub prywatnej. Do
przeglądu może przystąpić zespół
grający muzykę o dowolnym stylu. Zgłoszenie do przeglądu należy przesłać na adres e-mail: niezamykajcieserc@gmail.com.
W zgłoszeniu powinny się znaleźć trzy utwory w formacie mp3,
krótka historia powstania zespołu
i zdjęcie w celu zamieszczenia informacji na stronach organizatora. Materiał demo powinien być
uzupełniony o tytuły utworów
wraz z imieniem i nazwiskiem
autora tekstu oraz kompozytora.
Wybrane materiały będą udostępniane na stronie internetowej
(www.niezamykajcieserc.blogspot.com) i na fanpage’u. Termin
zgłoszeń upływa 7 marca, natomiast 10 marca zostaną ogłoszone najlepsze zespoły zakwalifikowane do wystąpienia w finale
Przeglądu Kapel Studenckich,
który odbędzie się 4 kwietnia
w klubie Gugalander w Katowicach. Więcej informacji można
reklama

znaleźć na stronie: http://www.niezamykajcieserc.blogspot.com/.
Wstęp na koncert jest bezpłatny.
Za to podczas imprezy będzie
można wylicytować m.in. autografy znanych polskich wokalistów, książki, koszulki, przekazane przez PZPN, a wygrać będzie można m.in. kurs prawa
jazdy czy wizytę w studiu tatuażu. Zespół, który zwycięży,
prawdopodobnie będzie miał
szansę zaprezentować się na Juwenaliach. Pozostali laureaci
mogą liczyć na 20 godzin w studiu nagraniowym lub sprzęt muzyczny.

(W)łączmy się!
Apeluje Jacek Cygan
Przypominamy, że sosnowieckie
hospicjum liczy na mieszkańców
i odpis 1% podatku na budowę stacjonarnego hospicjum (KRS
0000056797). Akcję, podobnie, jak
w ubiegłym roku, promuje Jacek
Cygan. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hospicjum.sosnowiec.pl.

Ruszył miejski Program
„Aktywny Senior 60+”
Sosnowieccy Seniorzy, którzy
ukończyli sześćdziesiąty rok życia mogą już korzystać z ulg,
zniżek, rabatów oferowanych
przez instytucje kulturalne, sportowe oraz punkty usługowo-handlowe, które przystąpiły do Programu „Aktywny Senior 60+”.
Seniorzy, z kar tą seniora,
mogą już za połowę ceny kupić
bilet do: Miejskiego Domu „Kazimierz”, Zamku Sieleckiego
czy Miejskiego Klubu „Maczki”, jak również skorzystać z
ofer ty Teatru Zagłębia – bilet
ulgowy na wszystkie spektakle
lub 2 bilety w cenie jednego
(w wybrany dzień wyznaczony
przez Teatr). Senior otrzyma
również zniżkę za korzystanie
z obiektów Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji: basen, siłownia, kor ty tenisowe. Rabaty
uczestnikom programu dają nie
tylko jednostki miejskie. Sosnowiczanie dostaną 25% rabatu u optyka, 40% rabatu na kursy
językowe w grupach economy
w Empik School, czy 20% zniżki na kurs powyżej 12 zł korporacją taksówkarską POLONIA
TAXI. Zniżki dla Seniorów
przygotowały też kawiarnie, biura podróży, salony kosmetyczne
i fryzjerskie w Sosnowcu – informuje Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, naczelnik Wydziału
Polityki Społecznej Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu.
Partnerami programu są także placówki spoza Sosnowca tj.
Aquapark Nemo Wodny Świat
z Dąbrowy Gór niczej, Ogród

www.senior60.sosnowiec.pl

Zoologiczny w Chorzowie, Kinoteatr Rialto w Katowicach,
Biuro Nieruchomości FOCUSS
z Będzina, a nawet sanatoria
w Ustroniu czy Rabce Zdroju.
Przypomnijmy, aby uczestnicy
programu (seniorzy) mogli korzystać ze zniżek wystarczy przyjść
do Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
przy ul. 3 Maja 33, pokój 408,
piętro III i złożyć właściwie wy-

pełniony wniosek. Przy składaniu
wniosku należy okazać się aktualnym dokumentem (dowód osobisty), a karta zostanie wydana „od ręki”.
Szczegółowy wykaz ulg, zniżek, rabatów w ramach Programu
„Aktywny Senior 60+” oraz pełną listę placówek i instytucji można znaleźć na stronie internetowej
www.senior60.sosnowiec.pl
w zakładce Partnerzy.

reklama

Z odwagą startuj w przyszłość
dniach 26-27 lutego oraz 4-5 marca w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się warsztaty – „Z odwagą
startuj w przyszłość” – przygotowane dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.
Inicjatorem akcji jest sosnowiecka firma Hakawa s. c., której założycielki: Elżbieta Kowacka
i Maria Szruba, korzystając z wiedzy i doświadczenia postanowiły się tym podzielić, chcąc
po prostu zrobić coś dobrego dla innych.
Program warsztatów przygotowany jest dla
młodzieży powyżej 15. roku życia i ma na celu
promocję aktywnej integracji i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności zawodowych tej grupy.
– Warsztaty mają zapewnić przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu komunikacji społecznej, rozwijając u uczestników przede wszystkim
ich kompetencje komunikacyjno-językowe.

W

Naszym zamiarem nie jest wygłoszenie akademickiej prelekcji, ale „przepracowanie”
z uczestnikami omawianych zagadnień na licznych przykładach. Zależy nam by wynieśli z tych
warsztatów nowe umiejętności, dzięki którym
będzie im choć trochę łatwiej w życiu. Tego byśmy sobie życzyły – mówi organizator warsztatów.
– Oddajemy do dyspozycji uczestników swoją
wiedzę i czas, natomiast nie byłoby możliwe zorganizowanie warsztatów bez współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które okazały nam
wsparcie w tym przedsięwzięciu: Urząd Miasta
Sosnowca, CH Pogoria z Dąbrowy Górniczej oraz
Cadelan z Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Każde wsparcie pozwala
na usprawnienie działań organizacyjnych. Dlatego organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
za okazaną pomoc i jednocześnie zachęcają innych do włączenia się w akcję wierząc, że ludzi
dobrej woli jest więcej.

Szczegóły na www.hakawa.pl/realizacje
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