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Krzysz tof Po lacz kie wicz

In we sty cyj ny bo om dro go wy w So snow -
cu. Do 2015 ro ku sto li ca Za głę bia Dą -
brow skie go wy da na re mon ty i prze bu -
do wy na dro gach po nad 65 mln zło tych.
Co waż ne, spo ra część tych pie nię dzy to
do fi nan so wa nie ze wnętrz ne.

Naj wię cej, bo po nad 17 mln zło tych,
po chło nie re mont ul. Bę dziń skiej, któ ry
po wo li do bie ga koń ca. Aż 85 pro cent tej
kwo ty, a więc po nad 14 mln zło tych, to
do fi nan so wa nie ze środ ków unij -
nych. – To kom plek so wa prze bu do wa,
któ ra obej mu je nie tyl ko po wsta nie no -
wej jezd ni, ale tak że do ty czy prze bu do -
wy chod ni ków, sy gna li za cji świetl nej,
wy ty cze nia ście żek ro we ro wych. To kon -
ty nu acja re mon tu z 2011 ro ku, kie dy to
pra ce od by wa ły się w kie run ku cen trum
mia sta. Efek ty tych prac już wi dać. Mam
na dzie ję, że już nie ba wem miesz kań cy
So snow ca w peł ni bę dą cie szyć się ze
zmian na jed nej z naj waż niej szych dróg
w mie ście – pod kre śla Ka zi mierz Gór -
ski, pre zy dent So snow ca, któ ry wspo mi -
na rów nież o waż nej in we sty cji w ra mach
prze bu do wy Bę dziń skiej. –  Wspól nie
z Tram wa ja mi Ślą ski mi prze bu do wu je -
my rów nież prze jaz dy przez to ro wi ska
tram wa jo we w tech no lo gii tzw. „szy ny
pły wa ją cej”. W su mie na ten cel wy da ne

zo sta nie po nad 4 mln zł – do da je pre zy -
dent.

Trwa ją tak że pra ce ma ją ce na ce lu po -
łą cze nie ul. Kli mon tow skiej z ul. 11 Li -
sto pa da. – Cho dzi o pra wie ki lo me tro wy
(921 m) od ci nek od ul. Gó ral skiej
do ron da przy ul. 11 Li sto pa da, czy li
po śla dzie obec nej dro gi grun to wej.
Koszt tej in we sty cji to pra wie 3,5 mln zł.

8,3 mi lio na zło tych to do fi nan so wa nie
przy zna ne na bu do wę ron da na skrzy żo -
wa niu ulic Woj ska Pol skie go, Tu wi ma
i Wy go da. To bar dzo do bra wia do mość
dla miesz kań ców Niw ki i Bo ru, któ rym
ta kie roz wią za nie przy słu ży się nie tyl ko
do zwięk sze nia kom for tu jaz dy, ale i bez -

pie czeń stwa. W su mie bu do wa ron da
w tym miej scu po chło nie 10 mln zł.

– Na tę że nie ru chu przy ul. Woj ska
Pol skie go jest jed nym z naj więk szych
w So snow cu. Oprócz jeż dżą cych sa mo -
cho dów, przez skrzy żo wa nie z ul. Wy go -
da, Tu wi ma i Kon sty tu cji, bie gną tak że
to ry tram wa jo we. Miesz kań cy ca ły czas
pod kre śla li, że sy tu ację w tym miej scu
po pra wi je dy nie po wsta nie ron da. Te raz,
dzię ki do fi nan so wa niu  otwie ra się moż -
li wość re ali za cji ta kiej in we sty cji. Cie szę
się że Urząd Mar szał kow ski udzie la nam
fi nan so we go wspar cia dla in we sty cji
na Niw ce. To bę dzie ko lej ny krok, po bu -
do wie So sno wiec kie go Par ku Na uko wo -

-Tech no lo gicz ne go, w re wi ta li za cji tej
po gór ni czej dziel ni cy – mó wi Ka zi mierz
Gór ski.

Ron da ma ją po wstać tak że w Sta rym
So snow cu i Za gó rzu. W pierw szym
przy pad ku cho dzi o re jon ulic Pił sud -
skie go, Gra bo wą i Kie ro ciń skiej. Po -
za tzw. ron dem tur bi no wym, w ra mach
roz bu do wy na uli cy Pił sud skie go, zo sta -
ną wy ko na ne pa sy włą cze nia/wy łą cze nia
za rów no na uli cę Gra bo wą, jak i Kie ro -
ciń skiej. Do tych cza so wa lo ka li za cja wlo -
tu Kie ro ciń skiej, któ ra łą czy ła się z Pił -
sud skie go pod ostrym ką tem, zo sta nie
zmie nio na. Uli ce bę dą prze ci na ły się
pod ką tem pro stym. Co waż ne, na Pił -
sud skie go prze bu do wa ne też zo sta ną za -
to ki au to bu so we, a tak że chod ni ki, za -
rów no na Pił sud skie go, jak i Kie ro ciń -
skiej i Gra bo wej. Koszt to oko ło 6 mln zł.

Dwa ra zy tyle ma kosz to wać ron -
do w Za gó rzu u zbie gu ulic Bra ci Mie -
ro szew skich, Dmow skie go, Po pie łusz ki
i Dłu go sza w Za gó rzu. Mia sto otrzy ma -
ło in for ma cję o przy zna niu 10 mln zł do -
fi nan so wa nia i choć na po cząt ku wy da -
wa ło się, że z nie go nie sko rzy sta, to osta -
tecz nie wy sto so wa ło pi smo do Urzę du
Mar szał kow skie go o prze su nię cie in we -
sty cji w cza sie. Cho dzi o pra ce cie płow -
ni cze na wy żej wy mie nio nym te re nie.
Cho dzi o moż li wość ukoń cze nia prac

do sierp nia 2015 ro ku, a nie jak pier wot -
nie pro po no wa no do czerw ca przy szłe go
ro ku. – Oczy wi ście, nie mo gę na 100
procent za pew nić, że Urząd Mar szał kow -
ski wy ra zi zgo dę, ale je śli wnio sek bę -
dzie miał sen sow ne uza sad nie nie – a ta -
kim mo że być do dat ko wa ko niecz ność
prze kład ki rur czy nit ki cie płow ni czej –
to jest wiel ka szan sa na po zy tyw ne za ła -
twie nie spra wy – po wie dział nam Ar ka -
diusz Chę ciń ski, czło nek za rzą du wo je -
wódz twa śląskiego.

To nie ko niec do brych wia do mo ści. Są
dwa ko lej ne pro jek ty dro go we zgło szo ne
przez So sno wiec z do fi nan so wa niem
przy zna nym przez wła dze wo je wódz twa
ślą skie go. Cho dzi o skrzy żo wa nie ul. Na -
ru to wi cza – Wa wel – Kli mon tow ska (na
zdjęciu) wraz z sy gna li za cją świetl ną
oraz skrzy żo wa nie ul. Ko pal nia nej i Wat -
ta z uli cą Woj ska Pol skie go wraz z do bu -
do wą miejsc po sto jo wych.

– Każ da in for ma cja o do fi nan so wa niu
cie szy, tak też jest w tym przy pad ku. Bę -
dzie my re ali zo wać obie in we sty cje. Dwa
skrzy żo wa nia wy ma ga ją prze bu do wy.
Na Sielcu swo je zro bi ły szko dy gór ni cze,
na to miast na Niw ce prze bu do wa umoż li -
wi do stęp do 30 ha te re nów przy ul. Wat -
ta, na roz wo ju któ rych bar dzo nam za le -
ży – podsumował Ka zi mierz Gór ski, pre -
zy dent So snow ca.

Sosnowiec się zmienia. Za ponad 65 milionów złotych!

Milionowe inwestycje drogowe

W Sosnowieckim Parku Naukowo-
Technologicznym działa już pierwsze
w Polsce Centrum Naukowo-Badawcze
Żywienia Klinicznego! Wytworzone
mieszanki do żywienia pozajelitowego będą
udostępniane szpitalom w całym regionie.

2www.kuriermiejski.com.pl
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Targi Motoryzacyjne
• motoryzacyjne premiery  •  motocykle   
•   II Tuning Show Sosnowiec  • I Rajd Eko 
Sport Rally  •  zawody car audio EASCA  • 
caravaning  •  Nocny Rajd Samochodów 
Zabytkowych  •   Retro Salon  •  Strefa 
Rajdowa   •   parada motocykli  •  pokazy 
bezpiecznej jazdy  •  zawody car audio  
•   wybory MISS MOTO   •   spotkania z 
kierowcami rajdowymi i wyścigowymi   •   
konkursy   •  i wiele innych atrakcji...

17 – 18 maja 2014

www.automotoshow.com.pl     
www.motoshow.com.pl 
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Sylwia Kosman

Naj więk sza w So snow cu przy -
chod nia wie lo spe cja li stycz na zo sta -
nie otwar ta na po cząt ku czerw ca
w Szpi ta lu Miej skim przy ul. Szpi -
tal nej w Za gó rzu. Po miesz cze nia
w bu dyn ku przy chod ni, prze ję tej
od Za kła du Lecz nic twa Am bu la to -
ryj ne go, zo sta ły grun tow nie prze -
bu do wa ne. Re mont kosz to wał po -
nad 4 mln zło tych. – Na szym za -
mia rem by ło sku pie nie pra wie
wszyst kich przy chod ni w jed nym
miej scu i wy po sa że nie jej na naj -
wyż szym po zio mie po to, by za -
pew nić miesz kań com od po wied ni

po ziom usług i naj lep szą opie -
kę – mó wi Zbi gniew Sza le niec, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta. 

Na par te rze Szpi ta la Miej skie go
przy w Za gó rzu pa cjen ci już
od daw na mo gą ko rzy stać z pod sta -
wo wej opie ki zdro wot nej, po mo cy
noc nej i świą tecz nej oraz ap te ki.
Wy żej znaj du ją się po rad nie za cho -
waw cze, a na ostat nim pię trze są
zlo ka li zo wa ne po rad nie za bie go we.
Każ da kon dy gna cja przy chod ni ma
in ny ko lor oraz in tu icyj ny sys tem
ozna ko wa nia, co za pew nia pa cjen -
tom lep szą orien ta cję.

To jed nak nie ko niec zmian
w szpi ta lu. Efek tem prze pro wa dzo -

nej in for ma ty za cji jest – moż li wość
re je stra cji, sko mu ni ko wa nej ze
znaj du ją cy mi się w po cze kal niach
mo ni to ra mi. Te raz moż na spraw -
niej za rzą dzać ko lej ką i le piej za go -
spo da ro wać czas w trak cie cze ka -
nia na wi zy tę le kar ską. Sze ro kie za -
ple cze dia gno stycz ne umoż li wia
wy ko na nie szcze gó ło wych spe cja -
li stycz nych ba dań, a zin te gro wa nie
pra cow ni dia gno stycz nych w jed -
nym kom plek sie bę dzie ko lej nym
eta pem roz wo ju lecz nic twa am bu -
la to ryj ne go przy ul. Szpi tal nej.  

– Szpi tal zmie nia się na du ży
plus – oce nia An na Kor czyń ska
z So snow ca. – Re mont cał ko wi cie
od mie nił ob li cze szpi ta la. Pla ców -
ka jest no wo cze śniej sza i ma co raz
lep szy sprzęt. Co raz bar dziej zbli -
ża się do stan dar dów XXI wie -
ku – do da je. 

W szpi ta lu sys te ma tycz nie ro -
śnie licz ba łó żek. Zwięk szo no licz -
bę łó żek w Od dzia le Re ha bi li ta cji
Neu ro lo gicz nej do 25, w Od dzia le
Psy chia trycz nym do 37, a Za kła -

dzie Opie kuń czo Lecz ni czym
do 45. So sno wiec ki Od dział Psy -
chia trycz ny zo stał wy re mon to wa -
ny w ubie głym ro ku. Zy skał nie
tyl ko do dat ko we sa le dla cho rych,
ale po pra wio no tak że bez pie czeń -
stwo pa cjen tów przez za mon to wa -
nie mo ni to rin gu. Pa cjen ci mo gą

tak że ko rzy stać z ogro du i do brze
wy po sa żo ne go za ple cza te ra peu -
tycz ne go. 

Ko lej ne in we sty cje bę dą re ali -
zo wa ne w tym ro ku w szpi ta lu
przy ul. Ze ga dło wi cza. W no -
wych po miesz cze niach zo sta nie
zlo ka li zo wa ny Od dział Chi rur gii

Ogól nej, zin te gro wa ny z Od dzia -
łem Oto la ryn go lo gii. – Naj now -
sza kon cep cja prze wi du je, że
dru ga du ża przy chod nia po wsta -
nie tak że przy ul. Ze ga dło wi cza.
Idea jest ta ka, by pa cjen ci, ko rzy -
sta ją cy z usług przy chod ni, nie
wcho dzi li do szpi ta la, co za pew -
ni więk szy po rzą dek. In ni le ka -
rze bę dą tak że za trud nie ni
w przy chod niach, tak by pa cjen -
ci mie li pew ność, że zo sta ną
przy ję ci o umó wio nej po rze i nie
mu szą cze kać na le ka rza, któ ry
wła śnie ope ru je w szpi ta lu – za -
po wia da Zbi gniew Sza le niec. 
No we po miesz cze nia i wię cej łó -
żek zy ska Od dział Psy chia trycz ny
dla Cho rych So ma tycz nie. Ru szy
tak że bu do wa blo ku ope ra cyj ne go
w no wym pa wi lo nie. Obok blo ku
ope ra cyj ne go, w no wych po miesz -
cze niach znaj dą się tak że od dział
in ten syw nej opie ki me dycz nej, kil -
ku łóż ko wy ko mer cyj ny od dział
za bie go wy oraz po rad nia ura zo wo -
-or to pe dycz na.

maj 2014 nr 52

MIASTO

Krzysztof Polaczkiewicz

Pro jekt „Stra te gia roz wo ju go -
spo dar cze go miast My sło wi ce,
Ja worz no, So sno wiec w opar ciu
o po sia da ny po ten cjał te re nów
po prze my sło wych w od nie sie -
niu do ob sza ru funk cjo nal ne go
Aglo me ra cji Ślą skiej” prze wi -
dzia ny jest do re ali za cji w la -
tach 2014-2015. Je go war tość
cał ko wi ta wy no si 2.479.460,00
zł, w tym do fi nan so wa nie wy -
no szą ce 2.231.514,00 zł (90%
kosz tów kwa li fi ko wa nych).
Wkład wła sny gmi ny So sno -
wiec to 82.649,00 zł. 

Ce lem dzia ła nia jest przy go to -
wa nie do no wych funk cji te re nów
zde gra do wa nych prze my sło wo
w opar ciu o wspól ne pla no wa nie
roz wo ju i roz wią zy wa nie ich pro -

ble mów w ra mach part ner stwa
z My sło wi ca mi i Ja worz nem.

W trak cie pod pi sa nia po ro zu -
mie nia, pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski pod kre ślił, że pro jekt jest kon -
ty nu acją dzia łań, ja kie umoż li wia
Unia Eu ro pej ska. – Do tych cza so we
do świad cze nia So snow ca po ka zu -
ją, że sa mo rzą dy do brze ra dzą so -
bie z re kul ty wa cją te re nów zde gra -
do wa nych prze my sło wo. Przy oka -
zji te go pro jek tu rów nież zro bi my
wszyst ko, że by do tknę ła je do bra
sa mo rzą do wa rę ka. Przy oka zji
zwró ci my uwa gę, że na te re nie Ślą -
ska i Za głę bia nie jest do koń czo ny
pro ces ko mu na li za cji – po wie dział
pre zy dent So snow ca.

Pod kre ślił tak że, że wspól ne
pro jek ty są nie ja ko wy mu sza ne
przez no we fi nan so wa nie z bu dże -
tu UE. Po ka zu ją bo wiem, że pod -

mio ty ubie ga ją ce się o do fi nan so -
wa nia po tra fią po dejść do pro jek -
tu w spo sób kom plek so wy.

Pre zy den to wi So snow ca wtó -
ro wał Pa weł Sil bert, pre zy dent Ja -
worz na. – Dzi siaj, mi mo hi sto -
rycz nych róż nic Ślą ska, Za głę bia
i Ma ło pol ski uda je nam się
współ dzia łać. Mam ogrom ną na -
dzie ję, że te re ny umę czo ne przez
dzia łal ność prze my sło wą zo sta ną
przy wró co ne – stwier dził.

Go spo darz kon fe ren cji, pre zy -
dent My sło wic Edward La sok,
za zna czył, że jest to bar dzo istot -
ne ze wzglę du na przy szłe in we -
sty cje. – Umo wa part ner ska po -
zwo li na opra co wa nie do ku men -
ta cji dla tych te re nów, któ re
przy cią gną tu przy szłych in we sto -
rów – pod su mo wał pre zy dent
My sło wic.

Będą razem rekultywować 
tereny poprzemysłowe
7 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Mysłowicach prezydenci Sosnowca, Mysłowic i Jaworzna podpisali porozumienie dotyczące projektu zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
Podczas specjalnej konferencji, wszyscy zgodnie podkreślili, że to kolejny projekt, z którym wiązane są duże nadzieje na rozwój sąsiadujących ze sobą miast.

Pierwsze w Polsce Centrum Naukowo-Badawcze Żywienia Klinicznego firmy NUTRICO otwarto 23 kwietnia w Sosnowcu. Jego siedziba znajduje się w budynku 
Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Wojska Polskiego. 

Krzysztof Polaczkiewicz

Cen trum bę dzie się zaj mo wa ło do star cza niem
pro duk tów i usług po pra wia ją cych ja kość le -
cze nia pa cjen tów i zmniej sza ją cych kosz ty
dzia łal no ści me dycz nej.

– Je ste śmy w miej scu, któ re świad czy o po -
dej ściu So snow ca do in no wa cyj no ści. Jesz cze
kil ka na ście lat te mu do kład nie tu taj ćwi czy li ra -
tow ni cy gór ni czy po to, że by póź niej sku tecz nie
ra to wać ży cie. Dziś wi ta my w bu dyn ku Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz ne go no wo cze sną fir mę,
któ ra rów nież przy czy nia się do ra to wa nia te go
ży cia – mó wił pod czas otwar cia Ka zi mierz Gór -

ski, pre zy dent So snow ca. Pod kre ślił on, że po -
dob nych za kła dów jest w mie ście wię cej.
–W zde cy do wa nej więk szo ści są one wy bu do -
wa ne na te re nach po prze my sło wych, któ re ja ko
sa mo rząd mu sie li śmy przy wra cać do ży cia.
Przed na mi ostat nie tak du że fi nan so wa nie ze
środ ków unij nych. Ży czył bym so bie, że by stru -
mień pie nię dzy ze wnętrz nych w tej per spek ty -
wie do cie rał do in no wa cyj nych sa mo rzą -
dów – do dał pre zy dent.

Pre zes NU TRI CO, dr Łu kasz Drozd, pod czas
swo je go wy stą pie nia uznał ży wie nie kli nicz ne
za trze cią po za sto so wa niu znie czu le nia ogól ne -
go i an ty bio ty ków, re wo lu cję w me dy cy nie. 

– Bę dzie my w So snow cu nie tyl ko po ma ga li le -
czyć, ale też słu żyć wie dzą przy szłym le ka rzom
i far ma ceu tom – za zna czył pre zes.

Sko rzy sta ją z te go przede wszyst kim stu -
den ci Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. 
– So sno wiec to dla nas bar dzo szczę śli we
miej sce. Jest tu taj kli mat do te go, aby się roz -
wi jać – stwierdziła prof. Kry sty na Ol czyk,
pro rek tor ŚUM, mó wiąc o po mo cy władz
miej skich i wo je wódz kich przy bu do wie kam -
pu su na Dań dów ce. – NU TRI CO to dla nas
ogrom na szan sa roz wo ju, po nie waż swo ją
dzia łal no ścią do sko na le wpi su je się w to, cze -
go uczy my na szych stu den tów – do da ła. 

Nowoczesne centrum badawcze w Parku Naukowo-Technologicznym
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Największe przychodnie specjalistyczne w mieście będą docelowo działać przy dwóch siedzibach Szpitala Miejskiego 

Szpital coraz bardziej nowoczesny

Wspólny projekt zostanie zrealizowany w ciągu dwóch lat.
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RADA MIEJSKA

Rozpad koalicji? 
Na razie… separacja

56. sesja Rady Miejskiej

Sylwia Kosman 

Za wie sze nie ko ali cji SLD -PO
oraz dys ku sja nad wspar ciem
przy szłej za wo do wej dru ży ny
ko szy ków ki zdo mi no wa ły ostat -
nią se sję Ra dy Miej skiej. Te dwa
te ma ty są ze so bą ści śle po wią -
za ne. Brak wy pra co wa ne go
wspól ne go sta no wi ska w tej
spra wie miał po dzie lić ko ali cyj -
ne klu by SLD i PO. Tak brzmi
przy naj mniej ofi cjal na wer sja,
ja ką za pre zen to wał pod czas se sji
Ar ka diusz Chę ciń ski, czło nek
za rzą du wo je wódz twa ślą skie go.
Ani on, ani rad ni klu bu PO, nie
po pie ra ją po my słu, by do to wać
spół kę ko szy kars ką, któ ra mia ła -
by grać w przy szłym se zo nie
w eks tra kla sie. Wstęp nie po mysł
ten by li by skłon ni po przeć rad ni
klu bów PiS, Nie za leż nych
i część rad nych SLD.
Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski, już
na wstę pie ob rad, stwier dził jed -
nak, że pod ję cie de cy zji o prze ka -
za niu środ ków na spół kę ko szy kar -
ką jest obec nie nie moż li -
we. – W dniu dzi siej szym nie ma
pod staw, by dać pie nią dze fik cyj -
ne mu klu bo wi, któ re go jesz cze nie
ma. Po nad to re gu la min roz gry wek
jest bar dzo re stryk cyj ny. Wy raź nie
pre cy zu je, ja kie wa run ki na le ży
speł nić. Trze ba za pew nić dwa mi -
lio ny zło tych ma se zon, a jed en mi -
lion po cho dził by od nas, gdy by
do te go do szło. Je że li nie bę dzie
ha li na trzy ty sią ce osób, bę dzie my
mu sie li za pła cić 150 ty się cy ka ry.
Sa mą ha lę spor to wą na le ża ło by
od po wied nio zmo der ni zo wać
i przy sto so wać, co po cią gnę ło by
za so bą wy da tek kil ku set ty się cy
zło tych. Nie daj my so bie go rącz ką
wy bor czą znisz czyć te go, co już
wy pra co wa li śmy. Mu si my się za -
sta no wić, czy sen sow nie wy da my
pie nią dze, czy bę dzie z te go ja ki -
kol wiek po ży tek. Sto ję na stra ży
pra wa, a pie nią dze mu szą być wy -
da wa ne zgod nie z pra wem – pod -
kre ślał pre zy dent. 

Rad ny Ma ciej Ada miec, szef
klu bu „Nie za leż nych”, wnio sko -
wał o włą cze nie do po rząd ku ob -
rad se sji te ma tu po mo cy  dla spół -
ki ko szy kar skiej. Pro po zy cja prze -

pa dła, po nie waż za bra kło więk -
szo ści bez względ nej, ale go rą ca
dys ku sja i tak mia ła miej sce. 

– Je stem prze ciw ny, że by dzie -
się ciu za wod ni kom z za gra ni cy
dać pie nią dze. Oni je dy nie wy ko -
rzy sta ją na sze pie nią dze, ha lę spor -
to wą i wy ja dą… Za 450 ty się cy
zło tych, któ re pla nu je się wstęp nie
prze zna czyć z bu dże tu mia sta
na ten cel, na sze dzie ci, któ re
świet nie gra ją w ko szy ków kę, sa -
me mo gą grać w eks tra kla sie.
A nie sta ną się ar mią za cięż ną z in -
nych kra jów. Te 450 ty się cy zło -
tych pro po nu ję ra zem z klu bem
rad nych PO prze ka zać na bu do wę
bo iska szkol ne go przy Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 12 w
Ka zi mie rzu Gór ni czym – roz po -
czął dys ku sję Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – Uwa żam, że więk szość do -
brych rze czy uda ło się wspól nie
rad nym klu bów SLD i PO prze -
pro wa dzić. Czę sto jed nak by wa ło
tak, że w klu bie SLD rad ni gło so -
wa li nie zgod nie z na szy mi wspól -
ny mi uzgod nie nia mi. Mu szę za ko -
mu ni ko wać, że Plat for ma Oby wa -
tel ska za wie sza ja ką kol wiek
współ pra cę z klu bem SLD.
Do współ pra cy za wsze można
wró cić. Jest mi z te go po wo du
przy kro, ale cza ra go ry czy już się
prze la ła – za ko mu ni ko wał Chę ciń -
ski. 

Prze wod ni czą cy klu bu SLD,
To masz Bań bu ła, nie po zo stał mu
dłuż ny. 

– Je śli ta współ pra ca mia ła by tak
wy glą dać, jak pan to so bie wy obra -
ża, to mo że i do brze, że bę dzie za -
wie szo na. Klub SLD jest wy wa żo -
ny i za wsze zdro wo roz sąd ko wo
pod cho dzi do spra wy – od po wie -
dział To masz Bań bu ła. – Na ra zie
roz ma wia my owspie ra niu za wo do -
wej dru ży ny ko szy kar skiej. W tym
te ma cie mu si być naj pierw pod ję ta
uchwa ła, a póź niej zmia na w bu -
dże cie, a te raz roz ma wia my o pro -
po zy cji. De cy zję o za wie sze niu
współ pra cy sza nu je my – pod kre ślił
Bań bu ła, wska zu jąc jed no cze śnie,
że uza sad nie nie za wie sze nia współ -
pra cy po mię dzy klu ba mi jest dla
nie go ma ło wia ry god ne. 

– Pan Chę ciń ski po sta wił
na dość nie ja sną fra zę: za wie sze -

nie. Po wta rza się sce na riusz wy da -
rzeń z 2008 r., ale czy miesz kań cy
da dzą się po now nie na brać na ten
fik cyj ny roz wód? Nie po do ba mi
się to na pusz cza nie lu dzi na sie bie,
pró ba ich skłó ce nia, stra sze nia, że
ktoś coś chce im ode brać. Nie daj -
my się szan ta żo wać ta kie mu sty lo -
wi, ja ki pró bu je na rzu cić pan Chę -
ciń ski, któ ry trak tu je mów ni cę jak
tram po li nę do kam pa nii wy bor czej
i… wy cho dzi – prze ko ny wał rad -
ny To masz Mę drzak, prze wod ni -
czą cy klu bu PiS. 

Głos w dys ku sji za brał tak że
szef klu bu PO, Da niel Mi kla siń -
ski. – Miesz kań cy wy cią gną wnio -
ski z tej spra wy. Dla czę ści miesz -
kań ców ko szy ków ka to waż -
na spra wa, ale dla mnie, jak i dla
wie lu, to dro biazg w po rów na niu
z pro ble ma mi, ja kie mu si my roz -
wią zać i wy dat ka mi, któ re mu si -
my po nieść. Co do roz wo du, to
pan czło wiek PiS -u, po wi nien wie -
dzieć, że ist nie je coś ta kie go jak se -
pa ra cja – stwier dził. 

Z ini cja ty wą re ak ty wa cji ko szy -
kar skie go Za głę bia wy stą pił To -
masz Słu ża łek, je den z naj bar dziej
zna nych tre ne rów ko szy ków ki
w Pol sce, któ ry dwu krot nie do pro -
wa dził dru ży nę Za głę bia do ty tu łu
mi strza Pol ski. – Zwró ci li się
do mnie by li za wod ni cy i dzia ła -
cze, że by re ak ty wo wać ko szy ków -
kę w So snow cu z py ta niem, czy
bym się pod jął te go za da nia.
Po wie lu kon sul ta cjach zde cy do -
wa łem się. Zło ży li śmy do pa -
na pre zy den ta pe ty cję z dwo ma ty -
sią ca mi pod pi sów. Pan pre zy dent
za pro sił nas na ko le gium z mo imi
spon so ra mi, aby śmy mo gli przed -
sta wić ca ły plan – wy ja śniał pod -
czas se sji To masz Słu ża łek. 

Zwo len ni cy re ak ty wa cji  klu -
bu już po zy ska li kli ku spon so rów,
a do dat ko wo pie nią dze chcie li tak -
że otrzy mać z bu dże tu mia sta. 

De cy zja w spra wie po wsta nia
dru ży ny ko szy kar skiej ma za paść
dokoń ca kwiet nia. Czy ma riaż klu -
bów rad nych SLD iPO osta tecz nie
się za koń czy? Na ra zie for mu ła
„za wie sze nia”, czy li swo istej se pa -
ra cji, bę dzie utrzy my wa na. Al bo
do roz pra wy po jed naw czej, al bo
do cał ko wi te go roz pa du.

Debatowali o wychowaniu fizycznym i sporcie

Szukajmy złotego środka

Sylwia Kosman

– Ta de ba ta jest w imie niu i dla
mło dzie ży. Mu si my się o was
upo mnieć, po nie waż w ostat nich
dwu dzie stu la tach trans for ma cji
tro chę się zmie ni ło na nie ko -
rzyść – za in au gu ro wał de ba tę
„Wy cho wa nie fi zycz ne i sport
w szko le” Ja nusz Kar bow ski, pre -
zes Miej skie go Szkol ne go
Związ ku Spor to we go. 

– Na po cząt ku lat 90. w ra -
mach pro gra mu oszczęd no ścio -
we go za wie szo no dzia łal ność za -
jęć po za lek cyj nych, czy li za jęć
spor to wych, tzw. sks -ów, gdzie
moż na by ło upra wiać wie le dys -
cy plin spor to wych. W szko łach
zli kwi do wa no tak że tzw. gry i za -
ba wy ru cho we oraz obo wiąz ko we
za ję cia na ba se nie w kla sach 1-3
szko ły pod sta wo wej.  –  wy li czał
Ja nusz Kar bow ski. Po nad to
w okre sie ostat nich 20 lat zo sta ły
tak że za wie szo ne za ję cia z gim -
na sty ki ko rek cyj nej w kla sach 1-
3 szko ły pod sta wo wej. – Du żo
jest dzie ci z wa da mi po sta wy, dla -
te go bar dzo waż ne są ba da nia
w szko le i kie ro wa nie dzie ci
na za ję cia z gim na sty ki ko rek cyj -
nej, że by za po bie gać tym wa -
dom, a nie póź niej le czyć – do dał
pre zes Kar bow ski.

Da ne, któ re przed sta wił Da -
riusz Wil czak, ślą ski wi ce ku ra tor
oświa ty, są nie po ko ją ce. – Na sto
szkół pod sta wo wych aż 270
uczniów ma sta łe zwol nie nie z za -
jęć wy cho wa nia fi zycz ne go. Kie -
dy prze pro wa dzi li śmy kon tro lę
tyl ko w jed nym dniu, to oka za ło
się, że na sto li ce ów, zo sta ło zwol -
nio nych 3700 uczniów z lek cji
wu efu. Od wrze śnia do stycz nia
w ca łym wo je wódz twie z lek cji
wu efu zwol nio no 18 ty się cy
uczniów – pod kre ślił Wil czak.

Ucznio wie wska zy wa li, że nie
ćwi czą z róż nych po wo dów. – Cza -

sa mi le piej po czy tać książ kę. In ni
wy bie ra ją in ter net i kom pu ter.
Cza sem lek cje są po pro stu nud -
ne – wy ja śnia li ucznio wie. Win ni
są tak że… ro dzi ce. – Pro blem po -
le ga na tym, że to prze cież ro dzi ce
pod pi su ją zwol nie nia z lek cji wu -
efu. Zga dza ją się na to, by ich dzie -
ci nie ćwi czy ły, nie upra wia ły żad -
ne go spor tu, a po tem są zdzi wie ni,
że spraw ność fi zycz na ich dzie ci
jest ta ka ni ska al bo że po ja wił się
pro blem oty ło ści – mó wił Mateusz
Winter, uczeń VI LO im. J. Kor -
cza ka w So snow cu. 

Ar ka diusz Chę ciń ski, czło nek
za rzą du wo je wódz twa ślą skie go,
pod kre ślał, że spor to wą po sta wę
na le ży kształ to wać od naj młod -
szych lat. – Ja oso bi ście, ni gdy
nie pod pi su ję cór ce zwol nień
z lek cji wu efu. Je że li dziec ko jest
zdro we, ma ćwi czyć. Ta kie jest
mo je zda nie i go nie zmie -
nię – do dał. 

Na uczy cie le wy cho wa nia fi -
zycz ne go wska zy wa li, że pierw -
sze la ta w szko le pod sta wo wej
prze są dza ją o tym, na ja kim po -
zio mie ukształ tu ją się ce chy mo -
to rycz ne dziec ka. – Je śli w pierw -
szych trzech kla sach pod sta wo -
wych w ma łej sa li gim na stycz nej
ćwi czy 30 uczniów, to na uczy ciel
przede wszyst kim dba o ich bez -
pie czeń stwo, dla te go ucznio wie
już w czwar tej kla sie, cho ciaż są
peł ni ener gii i za pa łu, to czę sto
ich spraw ność jest prze ra ża ją co
ni ska. Ob ser wu je my na gmin nie,
że dzie ci, bie gnąc, po ty ka ją się
o wła sne no gi, a kie dy rzu ca ją pi -
łecz ką, upa da ona metr za ni mi.
Dla cze go? Bo w zi mie cho ciaż by
nie rzu ca ją śnież ka mi – mó wi ła
Mag da le na Ko peć, na uczy ciel ka
wy cho wa nia fi zycz ne go w VI LO
im. J. Kor cza ka w So snow cu. 

Mi chał Za jąc, rad ny i na uczy -
ciel wu efu w Tech ni kum nr 3 Ga -
stro no micz no -Ho te lar skim w So -

snow cu, wska zy wał, że na za ję -
ciach, są zbyt licz ne gru -
py – Dwu dzie stu uczniów przy -
pa da ją cych na na uczy cie la by ło -
by ide al nie. Dwu dzie stu sze ściu
uczniów to za du żo. Pro ble mem
dla czę ści uczniów są tak że za ję -
cia na jed nej wspól nej sa li gim na -
stycz nej. Zu peł nie in ne ocze ki -
wa nia i po trze by wzglę dem lek cji
ma ją dziew czę ta, a in ne chłop -
cy – prze ko ny wał. 

Z ko lei rad ny Jan Bo sak ape -
lo wał o stwo rze nie miej skiej stra -
te gii so sno wiec kie go spor -
tu. – Po win ni śmy przy go to wać
rze tel ny do ku ment, w któ rym za -
sta no wi my się, ja kie dys cy pli ny
upra wiać, gdzie prze zna czać
środ ki fi nan so we, jak bu do wać
so sno wiec ki sport – ape lo wał. 

Pre zy dent mia sta, Ka zi mierz
Gór ski, prze ko ny wał, że trze ba
przy go to wać pro mo cyj ny pro jekt
unij ny w dzie dzi nie spor tu z po -
mo cą ku ra to rium i mi ni ster -
stwa. – Ko niecz ne jest jed nak włą -
cze nie was w two rze nie stra te gii,
bo tyl ko w tak in no wa cyj ny spo -
sób je ste śmy w sta nie zmie niać
men tal ność i po dej ście do wy cho -
wa nia fi zycz ne go – pod kre ślił pre -
zy dent.– My ślę, że ta kon fe ren cja
da nam du żo do my śle nia i po -
zwo li zna leźć zło ty śro dek. Pa mię -
taj my, by w po rę ode rwać się
od krze sła i nie od kła dać w spra -
wach spor tu ni cze go na eme ry tu -
rę. Bo po tem już mo że być za póź -
no – za chę cał pre zy dent. 

Ja nusz No wa kow ski, zna ny
dzia łacz spor to wy, prze ko ny wał
do upra wia nia spor tu, cy tu jąc po -
etę Zbi gnie wa Her ber ta. – Moi
dro dzy, na li tość bo ską, nie bądź -
cie, tak bar dzo no wo cze śni! Bądź -
cie rze tel ni, wy trwa li i uczciwi.
Mam na my śli nie tyl ko spraw -
ność umy słu, ale i cia ła, tak że roz -
wój, cha rak ter i po sta wę mło dych
Po la ków – stwier dził.

reklama

Jak zachęcić uczniów do ćwiczeń fizycznych i zaszczepić w nich ducha sportu
i zdrowej rywalizacji na całe życie? Czy faktycznie internet i facebook zawsze
zwyciężą starcie z lekcją wychowania fizycznego w szkole i ślizgawką
na„białym orliku”? Na te pytania starali się odpowiedzieć sosnowieccy
samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oświaty, posłowie, nauczyciele
wychowania fizycznego i uczniowie szkół, podczas debaty, która odbyła się
15 kwietnia w Sali Koncertowej przy ZSM w Sosnowcu. 

Jo an na Bi niec ka

W ma ju w Tech ni kum Gra fi ki,
Lo gi sty ki i Śro do wi ska w So -
snow cu roz po czął się pi lo taż
pro jek tu edu ka cyj ne go „Lek cje
z ZUS”. Lek cje pro wa dzi Lon gi -
na Fo le jew ska. 

„Lek cje z ZUS” to au tor ski
pro jekt Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych pod pa tro na tem Mi -
ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej oraz przy współ pra cy
z Mi ni ster stwem Edu ka cji Na ro -
do wej. Je go ce lem jest bu do wa nie
świa do mo ści mło de go po ko le nia
Po la ków w za kre sie obo wią zu ją -
ce go w na szym kra ju sys te mu za -

bez pie cze nia spo łecz ne go. Pro -
jekt jest re ali zo wa ny w wy bra -
nych szko łach na te re nie ca łe go
kra ju. 

Pi lo taż po le ga na prze pro wa -
dze niu przez na uczy cie la czte -
rech lek cji z pro ble ma ty ki zwią -
za nej z ubez pie cze nia mi. Każ da
z lek cji ma okre ślo ny te mat.
A więc: „Świa do my za wsze
ubez pie czo ny”, „Pła cisz i masz,
czy li co ci się na le ży, gdy pła cisz
skład ki?”, „Eme ry tu ra – two ja
przy szłość w two ich rę kach”
oraz „e -ZUS, czy li fir ma pod rę -
ką”. 

Lek cje ma ją cha rak ter po ka -
zu mul ti me dial ne go, któ ry jest

ko men to wa ny przez na uczy cie -
la. Ucznio wie i na uczy cie le
otrzy ma li ma te ria ły dy dak tycz -
ne, któ re są po moc ne w oma -
wia niu pro ble ma ty ki. Istot ne
jest to, że mło dzież czyn nie
włą cza się w prze bieg za jęć,
wy peł nia jąc an kie ty czy spo -
rzą dza jąc tzw. ma py my śli
i dys ku tu jąc.

Pi lo taż po trwa do koń ca ma ja,
a je go zwień cze niem bę dzie ogól -
no pol ski kon kurs wie dzy o ubez -
pie cze niach spo łecz nych. Bę dzie
on po dzie lo ny na czerw co we eli -
mi na cje szkol ne i re gio nal ne oraz
wrze śnio wy fi nał, któ ry od bę dzie
się w War sza wie. 

Lekcje z ZUS
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Kolejny etap prac w ogrodzie polisensorycznym
Niebawem rozpocznie się kolejny etap budowy wielozmysłowego ogrodu w sąsiedztwie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4. Dzięki sponsorom w Parku
Harcerskim powstanie także minipark linowy.

Za cza ro wa ny świat te ra pii wie lo zmy sło -
wej w otwar tej prze strze ni ogro du to po -
mysł na nie stan dar do we wy ko rzy sta nie
spraw dzo nych roz wią zań w So snow cu.
Po mysł po wstał w Ze spo le Szkól Spe cjal -
nych nr 4 w So snow cu. To pla ców ka
prze zna czo na dla dzie ci z upo śle dze niem
umy sło wym w stop niu umiar ko wa nym,
znacz nym i głę bo kim ze sprzę że nia mi.

– Kon se kwent nie od kil ku lat two rzy -
my ca ło ścio wy sys te mu opie ki nad oso ba -
mi z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną -

mó wi Iwo na Du rek -Sy pek, dy rek torka Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4. – W ra mach
te go sys te mu bu du je my tak że ogród. Bę -
dzie to prze strzeń wy po czyn ku, te ren upo -
rząd ko wa nej upra wy ro ślin, współ cze sne
dzie ło sztu ki (po ka że my w nim twór czość
osób nie peł no spraw nych), a tak że prze -
strzeń do in te gra cji spo łecz nej, na uki i te -
ra pii. Sztu ka ogro do wa, któ rą pla nu je my
wy ko rzy stać w two rze niu ogro du, bę dzie
od zwier cie dle niem kul tu ry na sze go mia -
sta. Jed no cze śnie ma my na dzie ję, że sta -

nie się je go wi zy tów ką świad czą cą o po -
zio mie ży cia i za mi ło wa niach je go miesz -
kań ców – do da je Du rek - Sy pek.

Ogród po li sen so rycz ny, w za my śle
oświe tlo ny, mo ni to ro wa ny i ogro dzo ny,
po wsta je ka wa łek po ka wał ku, w mia rę
zdo by tych środ ków.

W po bli żu rze ki po wstał już hi po drom,
w któ rym za ję cia z hi po te ra pii od by wa ją
ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4
w So snow cu. W ra mach pierw sze go eta -
pu prac mo der ni zo wa ny bę dzie plac za -

baw, stwo rzo ne zo sta ną zie lo ne la bi ryn ty.
Prze targ na wy ko na nie prac zo stał już
ogło szo ny. – Z par ku wy wie zio na zo sta ła
już znisz czo na na wierzch nia ale jek, po -
nad to po sa dzi li śmy po nad 60 drzew owo -
co wych, w tym gru sze, ja bło nie, cze re śnie,
śli wy oraz ja błon ki raj skie – pod kre śla dy -
rek torka ZSS nr 4.

To nie ko niec do brych wia do mo ści.
Dzię ki spon so rom zna la zły się środ ki
na ko lej ne eta py prac. Wia do mo już, że
w par ku po wsta nie mi ni park li no wy z m.

in.: tram po li na mi, huś taw ką wie lo oso bo -
wą, ka ru ze la mi dla dzie ci i miej sca mi
do wspi nacz ki.

Po nad to w dru gim eta pie po wsta nie
m.in.: ogród zio ło wy na ra ba tach wznie -
sio nych, umoż li wia ją cy pie lę gna cję
i pra cę przy ra ba tach oso bom nie peł no -
spraw nym ru cho wo, po ru sza ją cym się
na wóz kach in wa lidz kich i ścież ki utrud -
nień, czy li ob szar słu żą cy do ćwi czeń dla
dzie ci po ru sza ją cych się na wóz kach in -
wa lidz kich.

WIOSNA W SOSNOWIECKIM PARKU
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Sylwia Kosman 

32. miej sce za ję ła rad na Ha li na So bań -
ska, pre ze ska sto wa rzy sze nia „Ak tyw ne
Ko bie ty”, w ple bi scy cie Dzien ni ka Za -
chod nie go, „50 naj bar dziej wpły wo wych
ko biet województwa ślą skie go”. Uro czy -
sta ga la od by ła się 12 kwiet nia w Fil har -
mo nii Ślą skiej. Miesz kań cy wo je wódz -
twa wy bie ra li spo śród 100 zna nych ko -
biet. – Kon ku ren cja i emo cje by ły
du że – przy zna je Ha li na So bań -
ska. – Miesz kań cy wy bra li pięć dzie siąt
ko biet, a ka pi tu ła kon kur su wy bra ła dzie -
siąt kę, w któ rej pierw sze miej sce za ję ła
mi ni stra Elż bie ta Bień kow ska. Zna jo mi
śle dzi li mo je lo sy co dzien nie i od jed nej
z ko le ża nek  o siód mej ra no otrzy my wa -
łam sms z in for ma cją, któ ra je stem i ile
mam gło sów. To by ło bar dzo sym pa tycz -

ne i po ka zy wa ło ogrom ne za an ga żo wa -
nie wspie ra ją cych mnie osób – do da je
So bań ska. 

Rad na nie ma pro ble mu z wy ja śnie -
niem, co kry je się pod po ję ciem: ko bie ta
wpły wo wa. – To zna czy swo imi dzia ła nia -
mi, ak tyw no ścią, opi nią wpły wać na prze -
strzeń pu blicz ną, ob li cze re gio nu, mia sta,
kra ju, a mo że Eu ro py. To du że za ufa nie
i jed no cze śnie du ży kom ple ment – przy -
zna je So bań ska. 

– Dam przy kład. W ubie głym ro ku
z mo jej ini cja ty wy, a za rzą dze niem pre -
zy den ta mia sta, po wsta ła So sno wiec ka
Ra da Se nio rek i Se nio rów. Je ste śmy
pierw si w oko li cy. Do dam, że War sza wa
do pie ro po wo łu je ta ką ini cja ty wę. Człon -
ki nie i człon ko wie so sno wiec kiej Ra dy
czu ją się od po wie dzial ni za in nych se nio -
rów i dla nich i z ni mi, po dej mu ją sze reg

ini cja tyw, np. przy go to wu ją ak ty wi za cję
spor to wą se nio rów – za wo dy pły wac -
kie – do da je. Lau re at ka ple bi scy tu pla nu -
je już ko lej ne przed się wzię cia. Wy li -
cza: – Dzia ła nia na rzecz zmia ny świa do -
mo ści w ob sza rze obec no ści ko biet
w po li ty ce, po strze ga nia se nio rów ja ko
osób nie ak tyw nych, pod nie sie nia kom -
pe ten cji Ra dy Se nio rek i Se nio rów, edu -
ka cja fi nan so wa ko biet, ne twor king ko -
biet uczest ni czą cych w ży ciu pu blicz nym
oraz du że wspar cie dla miesz kań ców  za -
an ga żo wa nych w two rze nie bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go. My ślę też o wspie ra niu
ak tyw no ści spor to wej i tu ry stycz nej ko -
biet. Chcę zin ten sy fi ko wać pro mo cję wo -
lon ta ria tu eu ro pej skie go, za rów no wśród
lu dzi mło dych, jak i se nio rów – do da je. 

Rad na zo sta ła ko bie tą wpły wo wą już
po raz dru gi, wcze śniej pięć lat te mu.

Wpływowe kobiety na Śląsku

reklamareklama

Halina Sobańska (druga z prawej) została kobietą wpływową już po
raz drugi. 

Anna Klam
ecka

Centrum Aktywności
Społecznej już działa

– Cen trum Ak tyw no ści Spo łecz nej
po trzeb ne jest po to, że by móc
wspie rać nie tyl ko gru py zor ga ni zo -
wa ne i sto wa rzy sze nia, ale i oso by
nie zrze szo ne. Do tej po ry nie mo gli -
śmy z ni mi współ pra co wać, w tej
chwi li jest ina czej – po wie dzia ła
Pau li na Ada mus, sze fo wa So sno -
wiec kie go Cen trum Or ga ni za cji Po -
za rzą do wych.

– Cen trum Ak tyw no ści Spo łecz -
nej jest miej scem szcze gól nym,
gdzie mło dzi lu dzie nie zrze sze ni
w or ga ni za cjach po za rzą do wych
ma ją moż li wość za pre zen to wa nia
swo ich prac. Każ dy z nich jest in dy -
wi du ali stą, jest kre atyw ny i two rzy
rze czy, któ re są praw dzi wie pięk -
ne – do da ła Agniesz ka Cze chow ska -
-Ko peć, za stęp ca pre zy den ta mia sta.

Jak pod kre śla Pau li na Ada mus,
Cen trum cie szy się ol brzy mim za in -
te re so wa niem. – Na sa me wy sta wy
ter mi ny ma my za re zer wo wa ne

do koń ca czerw ca. Ma my mnó stwo
lu dzi i mnó stwo szkół, któ re chcą
z na mi współ pra co wać – mó wi sze -
fo wa So sno wiec kie go Cen trum Or -
ga ni za cji Po za rzą do wych.

Na Cen trum Ak tyw no ści Spo -
łecz nej skła da ją się dwa po łą czo ne
ze so bą po miesz cze nia miesz czą ce
się w sie dzi bie SCOP na Pla cu Ko -
ściusz ki 5. Ka wia ren ka Kre atyw -
na – miej sce kre atyw nych spo tkań,
Ga le ria z Kon tra stem – miej sce prze -
zna czo ne na eks po zy cje róż ne go ro -
dza ju form i dzie dzin sztu ki, zwłasz -
cza fo to gra fii, dzieł ma lar skich.

Jed nak Cen trum to nie tyl ko po -
miesz cze nia. – To przede wszyst kim
ini cja ty wa ma ją ca na ce lu kształ to -
wa nie w na szych miesz kań cach po -
staw pro spo łecz nych bę dą cych do -
me ną III sek to ra, a ro zu mia nych ja -
ko go to wość do bez in te re sow ne go
dzia ła nia na rzecz in nych lu dzi. Dla -
te go też na szą uwa gę pra gnie my

skon cen tro wać przede wszyst kim
na mło dzie ży. Nie jest bo wiem ta -
jem ni cą, iż kształ to wa nie umie jęt no -
ści spo łecz nych roz po czy na się już
w pro ce sie wy cho wa nia – mó wi
Bar ba ra Ka sza z so sno wiec kie go
MOPS -u.

Z Cen trum Ak tyw no ści Spo -
łecz nej mo gą ko rzy stać gru py nie for -
mal ne – co naj mniej trzy oso -
by – przed sta wi cie le jed no stek sys -
te mu oświa ty, przed sta wi cie le
pod mio tów pro wa dzą cych dzia łal -
ność kul tu ral ną oraz or ga ni za cje po -
za rzą do we, na po trze by dzia łal no ści
ma ją cej na ce lu krze wie nie wśród
na szych miesz kań ców za an ga żo wa -
nia spo łecz ne go.

Wię cej o mi sji i ce lach Cen trum
Ak tyw no ści moż na do wie dzieć się
na stro nie in ter ne to wej So sno wiec -
kie go Cen trum Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych: www.wspar cie.so sno -
wiec.pl. KP

4 kwietnia 2014 r. odbyło się otwarcie Centrum Aktywności Społecznej. Oficjalnie
otwarte Centrum, mieszące się w budynku przy pl. Kościuszki w Sosnowcu, ma
już na swoim koncie szereg inicjatyw w postaci wystaw i warsztatów. 

Re stau ra cja „Ma giel Ku li nar ny”  za pra sza
do udzia łu w kon kur sie i od by cia po dró ży
w kra inę wspo mnień z dzie ciń stwa. Or ga ni za to -
rzy za chę ca ją do po dzie le nia się za głę biow ski -
mi sma ka mi, któ re za pa mię ta li ście z tam te go
okre su.

Dzie ciń stwo to czas naj mil szych ma rzeń
i prze żyć, za pa mię ty wa nia – lu dzi, miejsc, ob -
ra zów, dźwię ków, za pa chów i… sma ków. Nie -
któ re to wa rzy szą nam w do ro słym ży ciu, są kon -
ty nu owa ne w na szych do mach i dzie li my się ni -
mi z naj bliż szy mi. Ma ją one tak że wpływ na to,
co lu bi my jeść, a cze go nie ja da my w ogó le.

Or ga ni za to rzy za ba wy pro szą o nad sy ła nie
prze pi sów na naj lep szą po tra wę za pa mię ta ną

z dzie ciń stwa. Moż na też prze słać jej opis:
smak, wy gląd, skład ni ki. Nie bez zna cze nia jest
też przez ko go, kie dy i gdzie by ła przy go to wa na.

Prze pi sy i opi sy po traw moż na prze sy łać
na ad res ma ilo wy: re stau ra cja@ma giel ku li nar -
ny.pl lub pocz to wy: Ma giel Ku li nar ny, 41-200
So sno wiec, War szaw ska 5a z do pi skiem „Za -
głę biow skie sma ki dzie ciń stwa”. Na ich pod -
sta wie or ga ni za to rzy spró bu ją od two rzyć za pa -
mię ta ny smak, a na stęp nie za pro szą do de gu -
sta cji. Spo śród naj smacz niej szych po traw
stwo rzą kar tę me nu za głę biow skich sma ków
dzie ciń stwa. Naj lep sze prze pi sy zo sta ną na gro -
dzo ne na gro da mi pie nięż ny mi, rze czo wy mi
i dy plo ma mi. eg

Przypomnij sobie smaki z dzieciństwa i weź udział w konkursie

Za pra sza my do no wej miej skiej za ba wy z So -
snow cem w ro li głów nej! Kon kurs opar ty jest
na po pu lar nej grze ko ścia nej Sto ry Cu bes, skła -
da ją cej się z 9 ko ści, 54 ob raz ków i nie skoń czo -
nej ilo ści moż li wych do opo wie dze nia hi sto rii.

9 kwiet nia w Cen trum In for ma cji Miej skiej
ko ści zo sta ły rzu co ne! Na pod sta wie wy lo so wa -
nych 9 ob raz ków, uczest ni cy kon kur su ma ją te -
raz za za da nie stwo rzyć opo wieść o So snow cu.
Każ dy, kto ze chce wy my śleć wła sną hi sto rię
i za wal czyć o fan ta stycz ne na gro dy, bę dzie
mógł wy słać ją na ad res pocz ty elek tro nicz -
nej CIM (cim@um.so sno wiec.pl). Opo wieść
po win na do ty czyć So snow ca i na wią zy wać do 9
wy lo so wa nych ele men tów. Za sa da gry jest bar -
dzo pro sta – każ dy łą cząc ob raz ki w do wol nej
ko lej no ści, snu je na ich pod sta wie wła sną opo -
wieść. Dla osób, któ re nie by ły obec ne pod czas

lo so wa nia, zdję cia ko stek zo sta ły opu bli ko wa -
ne na stro nach in ter ne to wych or ga ni za to rów
www.so sno wiec.pl i www.ace bo.pl. Tam rów -
nież znaj du ją się szcze gó ło we in for ma cje oraz
re gu la min kon kur su. 10 naj cie kaw szych prac
zo sta nie opu bli ko wa nych, a trzy pierw sze na -
gro dzo ne:

I miej sce – gra z se rii Sto ry Cu bes, Puz zle So -
sno wiec kie oraz ze staw ga dże tów od or ga ni za to -
rów – al bum o So snow cu, al bum o J. Kie pu rze,
ko szul ka i ku bek, ze staw de mon stra cyj ny gier:
Dob ble, Ti mes’up, Car cas so ne. 

Wy róż nie nia – ze sta wy ga dże tów od or ga ni -
za to rów – ze staw de mon stra cyj ny gier: Dob ble,
Ti mes’up, Car cas so ne. 

Or ga ni za to rzy: Cen trum In for ma cji Miej skiej
w So snow cu oraz Alek san dra Ce bo – Gry Plan -
szo we. eg

Zagraj, opowiedz i wygraj nagrody!
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, 
ad wo kat

Warun ki na by wa nia pra wa do świad cze nia z fun du szu ali men ta cyj ne go
oraz za sa dy usta la nia, przy zna wa nia i wy pła ca nia te go świad cze nia okre śla
usta wa o po mo cy oso bom upraw nio nym do ali men tów z dnia 7 wrze -
śnia 2007r. (Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm).
Świad cze nia z fun du szu ali men ta cyj ne go:
– przy słu gu ją oso bie upraw nio nej do ali men tów od ro dzi ca na pod sta wie
ty tu łu wy ko naw cze go po cho dzą ce go lub za twier dzo ne go przez sąd, je że -
li je go eg ze ku cja oka za ła się bez sku tecz na.
– przy słu gu ją oso bie upraw nio nej:
– do ukoń cze nia 18 ro ku ży cia al bo
– do ukoń cze nia 25 ro ku ży cia w przy pad ku, gdy oso ba upraw nio na uczy
się w szko le lub w szko le wyż szej;
– bez ter mi no wo, je że li oso ba upraw nio na le gi ty mu je się orze cze niem
o znacz nym stop niu nie peł no spraw no ści;
– przy słu gu ją, je że li do chód na oso bę w ro dzi nie nie prze kra cza net to kwo -
ty 725 zł;
– przy słu gu ją w wy so ko ści bie żą co usta lo nych ali men tów, jed nak że nie
wię cej niż 500 zł.
Do świad cze nia z fun du szu ali men ta cyj ne go ma pra wo oso ba upraw nio -

na do ali men tów od ro dzi ca na pod sta wie ty tu łu wy ko naw cze go po cho dzą -
ce go lub za twier dzo ne go przez sąd, je że li eg ze ku cja oka za ła się bez sku -
tecz na.
Bez sku tecz ność eg ze ku cji mu si być po twier dzo na za świad cze niem or -

ga nu pro wa dzą ce go po stę po wa nie eg ze ku cyj ne o bez sku tecz no ści eg ze -
ku cji lub oświad cze niem o bez sku tecz no ści eg ze ku cji ali men tów za wie ra -

ją ce in for ma cję o sta nie eg ze ku cji, przy czy nach jej bez sku tecz no ści, oraz
o dzia ła niach po dej mo wa nych w ce lu wy eg ze kwo wa nia za są dzo nych ali -
men tów.
Bez sku tecz ność  eg ze ku cji  ozna cza  eg ze ku cję,  w wy ni ku  któ rej

w okre sie ostat nich dwóch mie się cy nie wy eg ze kwo wa no peł nej na leż no -
ści z ty tu łu za le głych i bie żą cych zo bo wią zań ali men ta cyj nych. Za bez sku -
tecz ną eg ze ku cję uwa ża się rów nież nie moż ność wsz czę cia lub pro wa -
dze nia eg ze ku cji ali men tów prze ciw ko dłuż ni ko wi ali men ta cyj ne mu prze -
by wa ją ce mu po za gra ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej, w szcze gól no ści
z po wo du:
– bra ku pod sta wy praw nej do po dję cia czyn no ści zmie rza ją cych do wy ko -
na nia ty tu łu wy ko naw cze go wmiej scu za miesz ka nia dłuż ni ka,
– bra ku moż li wo ści wska za nia przez oso bę upraw nio ną miej sca za miesz -
ka nia dłuż ni ka ali men ta cyj ne go za gra ni cą.
Do ku men ty nie zbęd ne do usta le nia pra wa do świad cze nia z fun du szu

ali men ta cyj ne go okre śla Roz po rzą dze nie Mi ni stra Po li ty ki Spo łecz nej
z dnia 27 grud nia 2011 r. w spra wie spo so bu i try bu po stę po wa nia, spo so -
bu usta la nia do cho du oraz wzo rów wnio sku, za świad czeń i oświad czeń
ousta le nie pra wa do świad czeń z fun du szu ali men ta cyj ne go (Dz. U. nr 298,
poz. 1770).
Pra wo do świad czeń z fun du szu ali men ta cyj ne go usta la się odmie sią ca,

w któ rym wpły nął wnio sek z pra wi dło wo wy peł nio ny mi do ku men ta mi.
Pra wo do świad cze nia z fun du szu ali men ta cyj ne go usta la się, na okres

świad cze nio wy, tj. od dnia 1 paź dzier ni ka do dnia 30 wrze śnia na stęp ne go
ro ku ka len da rzo we go.
Wnio ski o usta le nie pra wa do świad cze nia z fun du szu ali men ta cyj ne go

na no wy okres świad cze nio wy przyj mo wa ne są od dnia 1 sierp nia.
Wnio sek skła da się wurzę dzie gmi ny lub mia sta wła ści wym ze wzglę du

namiej sce za miesz ka nia oso by upraw nio nej.
Oso by upraw nio ne, za miesz ka łe na te re nie mia sta So snow ca, mo gą

skła dać wnio ski o przy zna nie świad czeń na ad res Miej skie go Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej w So snow cu przy ul. 3 Ma ja 33.

PRAWNIK RADZI

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego
ZUS RADZI

Wypłata zawieszonych emerytur
Jo an na Bi niec ka, 
rzecz nik pra so wy ZUS

Od19 lu te go br. we szły w ży cie prze pi sy owy pła -
cie za wie szo nych eme ry tur. Pra wo do zwro tu
świad czeń wraz z od set ka mi ma ją oso by, któ -
rym za wie szo no wy pła tę świad czeń, po nie waż
nie roz wią za ły umo wy o pra cę, gdy prze cho dzi ły
na eme ry tu rę.
Usta wa z 13 grud nia 2013 r. o usta le niu

i wy pła cie eme ry tur, do któ rych pra wo ule gło
za wie sze niu w okre sie od 1 paź dzier ni ka 2011
r. do 21 li sto pa da 2012 r., re gu lu je sy tu ację
osób, któ rym pra wo do po bie ra nia eme ry tu ry
zo sta ło za wie szo ne ze wzglę du na kon ty nu -
owa nie  za trud nie nia.  Wy pła tę  za wie szo nej
eme ry tu ry mo gą otrzy mać oso by, któ re pra wo
do jej po bie ra nia na by ły przed 1 stycz nia 2011
r., a ze wzglę du na nie roz wią za nie sto sun ku
pra cy jej wy pła ta zo sta ła za wie szo na od 1 paź -
dzier ni ka 2011 r. Wy pła ta za wie szo nej eme ry -
tu ry nie przy słu gu je oso bom, któ rym ZUS wy -
pła cił eme ry tu rę na pod sta wie pra wo moc ne go
wy ro ku są du. Je że li ZUS pod jął wy pła tę eme ry -
tu ry przed dniem 21 li sto pa da 2012 r., wy pła ta
za wie szo nej eme ry tu ry przy słu gu je do dnia po -
prze dza ją ce go dzień, od któ re go pod ję to wy -
pła tę eme ry tu ry.

Do kwo ty za wie szo nej eme ry tu ry zo sta ną
do li czo ne od set ki li czo ne do dnia wej ścia w ży -
cie usta wy, czy li do 19 lu te go 2014 r. Chy ba, że
eme ry tu ra zo sta ła wy pła co nawcze śniej na pod -
sta wie wy ro ku są du – wów czas do dnia jej wy -
pła ce nia.
Eme ryt po wi nien zło żyć wnio sek za wie ra -

ją cy imię i na zwi sko, ad res za miesz ka nia oraz
nu mer eme ry tu ry. Do dat ko wo we wnio sku
trze ba za zna czyć, że do ty czy on eme ry tu ry
za wie szo nej  w okre sie  od 1  paź dzier ni -
ka 2011 r. do 21 li sto pa da 2012 r. wraz z od -
set ka mi. Je śli w mo men cie skła da nia wnio -
sku spra wa ak tu al nie znaj du je się w są dzie,
to rów nież na le ży to uwzględ nić we wnio sku.
Po nad to  oso by,  któ re  do 31  paź dzier ni -
ka 2011  r.  nie  ukoń czy ły  obo wią zu ją ce go
wów czas wie ku eme ry tal ne go, czy li 60 lat dla
ko biet i 65 lat dla męż czyzn, a kon ty nu owa ły
za trud nie nie i osią ga ły z te go ty tu łu przy cho -
dy, mu szą do star czyć wraz z wnio skiem za -
świad cze nie od pra co daw cy o wy so ko ści uzy -
ska nych przy cho dów. Przed usta le niem wy -
pła ty eme ry tu ry ZUS do ko na jej roz li cze nia
za wska za ny okres. 
Na pod sta wie zło żo nych do ku men tów ZUS

jest zo bo wią za ny wy dać de cy zję mak sy mal nie
w cią gu 60 dni. Wię cej in for ma cji na te mat za -
sad wy pła ty za wie szo nych eme ry tur w kon tek -
ście unij nej i bi la te ral nej ko or dy na cji sys te mów
za bez pie cze nia  spo łecz ne go moż na zna leźć
na stro nie: www.zus.pl. 

reklama
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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:

reklama

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.

Lp Adres lokalu ADM Pow. użytk. w
m2 Wyposażenie lokalu UWAGI

Stawka
minimalna

netto

1. Racławicka 1 2 34,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna. Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od  strony frontowej.
Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

2. Racławicka 1 2 20,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. 6,00

3. Racławicka 1 2 22,50 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna nieuzbrojona w armaturę Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. Możliwość podłączenia instalacji wodno – kanalizacyjnej w lokalu. 8,00

4. Grottgera 16    2 20,60 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wc Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16,00

5. Żeromskiego 5 2 11,00 Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 20,00

6. Lwowska 19B 2 16,53 Instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem. 12,00

7. Warszawska 6 3 263,30 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. - węglowe
niekompletne, wc

Lokal usytuowany na parterze w oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal składa się z 11
odrębnych pomieszczeń + pomieszczenie wc + korytarz. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

8. Targowa 12 3 108,00 Instalacja  wodno – kanalizacyjna, wc, instalacja elektryczna, c.o.
(kotłownia olejowa).

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od  strony frontowej (ul.
Modrzejowska).  Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 90,00

9. 3 Maja 11 3 pom. nr 208-
16,59 Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o. Lokal usytuowany na II piętrze. 15,00

10. Małachowskiego 22 3 27,50 Instalacja elektryczna, c.o.
Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym z wejściem od zaplecza budynku.
Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Istnieje możliwość wykonania instalacji wodno -
kanalizacyjnej i wc. 

15,00

11. Swobodna 11 4 81,00 Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna, wc w pom. piwnicznym, piec
c.o. na paliwo stałe

Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony ul.
Odrodzenia. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

12. Piłsudskiego 34 4 72,32 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

13. Dęblińska 7 4 36,26 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal usytuowany w  suterenie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia 15,00

14. Sobieskiego 3 4 87,14 + piwnica
27,28 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany od strony frontowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna

do sprawdzenia. 15,00

15. Sobieskiego 3D 4 149,40 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej.
Instalacja elektryczna do wymiany. 15.00

16. Hanki Ordonówny 3A 4 118.95 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. wc Lokal usytuowany na wysokim parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. 15,00

17. Kołłątaja 17 4 113,65 Instalacja wodna, c.o., instalacja elektryczna 
Budynek wolnostojący z wejściem od strony ul. Teatralnej. Składa się z czterech pomieszczeń
wtym jedno pomieszczenie typu wc. Istnieje możliwość zainstalowania wc po wykonaniu sieci
wodno – kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

16.00

18. H. Dobrzańskiego 99  I
piętro 5

Pok. 1.11-11,85
pok.1.14 -11,93
pok.1.15 -13,79
pok.1.16-11,96

Instalacja elektryczna, c.o., wc - wspólne Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. 10,00

19. H. Dobrzańskiego 124 5 19,20 12,66 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc – wspólne. Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym.  Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. 12,00

20. Komandosów 5 5 165,40 Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym. 6,00

21. Saperów 5,5a 5 od 4,03 do 5,60 Instalacja elektryczna 7 boksów garażowych  usytuowanych w budynkach mieszkalnych. 7,00

22. Saperów 7 5 od 4,14 do 5,40 Instalacja elektryczna - wspólna 2 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem. 7,00

23. Dmowskiego 28E 5 93,00 instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16,00

24. Zapały 10   5 86.03 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym. 15,00  

25. Bratków 1 6 44,00 Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna,  wc wspólne. Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze. 10,00

26. Bratków 1 6 41,00 Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna,  wc wspólne, ogrzewanie –
piec kaflowy. Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze. 14,00

27. Widok 1 6 13,32 Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne. Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

28. Widok 1 6 26,88 Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne z innymi użytkownikami. Lokal usytuowany na parterze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. 10,00

29. Reymonta 25 6 25,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna. Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od  strony frontowej.
Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

30. Kalinowa - pawilon 7 46,11 Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w pawilonie w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. 6,00

31. Kalinowa - Pawilon 7 54,40 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal usytuowany na I piętrze w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Alarm nie stanowi
wyposażenia lokalu i zostanie zdemontowany przed przekazaniem lokalu nowemu Najemcy. 15,00

32. Orląt Lwowskich 18 7 18,00 - Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem. 8,00

33. Wrzosowa 8 7 54,93 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja
elektryczna do sprawdzenia. 13,00

34. Wojska Polskiego 102 7 16.26 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc (wspólne na
korytarzu)

Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza.
Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

35. Wojska Polskiego 102 7 48,15 Instalacja elektryczna, c.o., wc – (wspólne na korytarzu) Lokal usytuowany  na  parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. 12,00

36. Modrzejowska 32a 7 55,13 Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja

Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na
działalność gospodarczą. 27,00

37. Modrzejowska 32a 7 98,00 Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja

Lokal usytuowany na I piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na
działalność gospodarczą. Wejście do lokalu od strony ul. Modrzejowskiej. 39,00

38. Wspólna 1/1 7 24,41 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. 15,00

39. Wspólna 22 7 7,00 Instalacja elektryczna, c.o. Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

40. 1 Maja 40 7 13,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. Lokal usytuowany na wysokim parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, wejście z klatki
schodowej. 15,00

41. Ostrogórska 21  7 144,49 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o. Kompleks pomieszczeń usytuowany na III piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja
elektryczna do sprawdzenia. 10,00

42. Ostrogórska 21 7

pom. Nr 35 –
17,31 pom. Nr 36
– 17,25 pom. Nr
37 – 52,77 pom.
Nr 38 – 17,34
pom. Nr 39 –
52,87 pom. Nr 40
– 53,41 pom. Nr
41 – 17,29 pom.
Nr 42 – 35,98
pom. Nr 43 –
53,54 pom. Nr 44
– 32,54 pom. Nr
45 – 53,05 pom.
Nr 46 – 53,42
pom. nr 47 –
53,01

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, wc wspólne, c.o.
Pomieszczenia usytuowane na II piętrze w  budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. Najemca zobowiązany będzie do ewentualnego wyodrębnienia obwodu
elektrycznego i montażu podlicznika energii elektrycznej.

7,00



Sylwia Kosman

Im po nu ją cy cze ko la do wy tort po kro ił rad -
ny Zyg munt Wit kow ski, szef spo łecz ne go
ko mi te tu obro ny miesz kań ców, któ ry
od dzie wię ciu lat, ra zem z in ny mi na jem -
ca mi, wal czył o moż li wość wy ku pu miesz -
kań za kła do wych, na le żą cych pier wot nie
do ko pal ni „Niw ka -Mo drze jów”. Osta tecz -
nie, po dłu gich la tach wal ki, moż na by ło
ogło sić zwy cię stwo. 14 kwiet nia w So sno -
wiec kim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz -
nym Zyg munt Wit kow ski po dzię ko wał
wszyst kim, któ rzy wspie ra li ko mi tet
w żmud nej wal ce o wy kup miesz kań
po pre fe ren cyj nych ce nach. Pod su mo wał
do tych cza so we dzia ła nia ko mi te tu i ser -
decz nie dzię ko wał so sno wiec kim wła dzom
mia sta, pre zy den to wi Ka zi mie rzo wi Gór -
skie mu, po słan ce Ewie Ma lik i Zbi gnie wo -
wi Sza leń co wi, ów cze sne mu se na to ro wi,
a dziś wi ce pre zy den to wi So snow ca oraz
przed sta wi cie lom Ka to wic kie go Hol din gu
Gór ni cze go. 

Ostatecznie, po długich latach
walki, można było ogłosić
zwycięstwo

– Sprze daż miesz kań za kła do wych jest dzi -
siaj na pół met ku. Ko lej ne miesz ka nia,
sprze da wa ne za pięć pro cent war to ści, są
przy go to wy wa ne do sprze da ży. My ślę, że
za koń czy li śmy na szą ba ta lię, dla te go chcę
po dzię ko wać wszyst kim lu dziom do brej
wo li, któ rzy nam po mo gli. Gdy by nie po -
moc wie lu osób, któ ry nas wspie ra ły, nie
od zy ska li by śmy na szych miesz kań – mó -
wił Wit kow ski. 

W 2005 r. wy da wa ło się, że na jem cy nie
bę dą mie li naj mniej szej szan sy na wy kup
miesz kań. Pięć lat wcze śniej upa dła ko pal -
nia „Niw ka -Mo de rze jów” i syn dyk sprze -
dał 1160 miesz kań na jem com. Po zo sta łe,
po nad 766 miesz kań, mia ło nie ure gu lo wa -

ny stan praw ny grun tów. Od sa me go po -
cząt ku miesz kań cy pró bo wa li wy ko rzy stać
wszyst kie do stęp ne środ ki i for my na ci sku,
by miesz ka nia od ku pić. Nie ste ty, w 2005 r.
sę dzia ko mi sarz zło żył syn dy ko wi pro po -
zy cję, by ten przed sta wił na ra dzie wie rzy -
cie li sy tu ację ko pal ni i prze ko nał ją do pod -
ję cia uchwa ły o sprze da ży miesz kań
na wol nym ryn ku. – Do kład nie, 30 mar ca,
mia ło od być się po sie dze nie wie rzy cie li.
Po in for mo wa łem miesz kań ców i ze bra ło
się po nad sto osób. Pod ję li śmy de cy zję, że -
by po wo łać ko mi tet obro ny miesz kań ców.
Człon ko wie ra dy wie rzy cie li prze rwa li ob -
ra dy i po in for mo wa li nas, że spo tka ją się
po now nie 13 kwiet nia – opo wia da Wit kow -
ski.

Pi sma pro te sta cyj ne człon ków ko mi te tu
tra fi ły m. in. do hol din gu wę glo we go, jak
i do pre zy den ta mia sta. Od po wiedź tych
dwóch stron by ła bły ska wicz na. Za de kla ro -
wa li, że ra da wie rzy cie li nie po dej mie
uchwa ły i uchwa ła fak tycz nie nie za pa dła. 

Osta tecz nie ko mi tet mu siał przejść czte -
ry eta py, za nim na jem cy mo gli zło żyć
pierw sze pod pi sy na ak tach no ta rial nych.
Po pierw sze, najemcy nie mo gli do pu ścić
do pod ję cia uchwa ły ra dy wie rzy cie li. Dru -
gi etap po le gał na prze ko na niu ka to wic kie -
go hol din gu, by ten prze jął miesz ka nia
od syn dy ka i włą czył do swo je go ma jąt ku. 

– W na szą ba ta lię za an ga żo wa li śmy 21
osób ze „świecz ni ka”, po cząw szy od sa me -
go pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew skie -
go aż po mi ni strów, po słów i se na to rów.
Po trzech la tach hol ding prze jął za so by
od syn dy ka – mó wi Zyg munt Wit kow ski. 

Trze cim eta pem by ło do pro wa dze nie
do za mia ny grun tów po mię dzy gmi ną So -
sno wiec, na któ rych wy bu do wa ne zo sta ły
za kła do we miesz ka nio we a Ka to wic kim
Hol din giem Wę glo wym. Kie dy już to się
uda ło, po zo stał je dy nie fi nał, czy li uchwa ła
za rzą du hol din gu o sprze da ży miesz -
kań. – Wal czy li śmy twar do, po nie waż prze -
pi sy by ły prze ciw ko nam. Bar dzo za wi ły

stan praw ny wska zy wał, że nie uda nam się
wy grać, dla te go dzi siej sze spo tka nie prze -
bie ga pod ha słem: „Gdy by wszy scy lu dzie
do brej wo li…”, bo uda ło nam się uzy skać
wspar cie wie lu osób, któ re nam po mo -
gły – pod kre śla Zyg munt Wit kow ski. 

Ty le szczę ścia nie ma ją na ra zie miesz -
kań cy Ka zi mie rza i Ju liu sza przy wy ku pie
miesz kań za kła do wych na le żą cych do ko -
pal ni „Ka zi mierz -Ju liusz”. Pro blem ten po -
ru szy ła po słan ka Ewa Ma lik, py ta jąc
o moż li wość wy ku pu miesz kań obec nych
pod czas spo tka nia przed sta wi cie li Ka to wic -
kie go Hol din gu Wę glo we go, czy li Je rze go
Mo ze sa, dy rek to ra ze spo łu nad zo ru i za rzą -
dza nia ak ty wa mi po za pro duk cyj ny mi
KHW oraz Mar ka Ma tu sza ka, za stęp cę dy -
rek to ra.

– W obec nym kształ cie usta wa za wie ra
fa kul ta tyw ność, co zna czy, że za kład mo -
że sprze da wać miesz ka nia, ale nie mu si.
Wła ści ciel Ka to wic kie go Hol din gu Wę -
glo we go pod jął na stę pu ją cą uchwa łę. Je że li
was na to stać, to za zgo dą Ra dy Nad zor -
czej mo że cie sprze da wać miesz ka nia ze
stra tą. W związ ku z tym hol ding zwa ża
i miar ku je, jak by pa nu je nad stra tą zwią za -
ną ze sprze da żą swo ich miesz kań. –
stwier dził Ma rek Ma tu szak. – To sa mo ty -
czy się ko pal ni „Ka zi mierz -Ju liusz”, któ -
rej sy tu acja, ze wzglę du na to, że koń czą
się za so by, nie jest do bra. W związ ku
z tym sprze daż miesz kań ze stra tą dzia ła
nie ko rzyst nie na moż li wo ści prze dłu że nia
dzia łal no ści tej ko pal ni –  wy ja -
śnił. – W obec nej sy tu acji za rząd nie wi dzi
moż li wo ści, że by tą stra tę ge ne ro wać – do -
dał. 

Na ra zie na le ży cze kać na zmia ny usta -
wo we w tej ma te rii. Po słan ka Ewa Ma lik
po in for mo wa ła, że cho ciaż pro jekt usta wy,
przy go to wa ny przez po słów PiS, wy lą do -
wał w ko szu, to jed nak w naj bliż szych mie -
sią cach roz pocz nie się de ba ta nad pro jek -
tem, zgło szo nym przez SLD.
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Po dzie wię ciu la tach na jem cy ku pu ją daw ne miesz ka nia, na le żą ce do ko pal ni „Niw ka -Mo drze jów” 

Wal czy li i wy gra li!
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Sylwia Kosman

Nie trzy, jak prze wi dy wa no
do tej po ry, ale pięć mi lio nów
zło tych, bę dą mo gli „wy dać”
miesz kań cy w ra mach bu dże tu
oby wa tel skie go. – Miesz kań com
So snow ca się to na le ży, tym bar -
dziej, że do tej po ry wy ka za li
ogrom ne za in te re so wa nie i za an -
ga żo wa nie w kwe stiach zwią za -
nych z wdra ża niem bu dże tu par -
ty cy pa cyj ne go w So snow -
cu  – stwier dził Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent mia sta, roz po -
czy na jąc kon fe ren cję pra so wą,
któ ra od by ła się 9 kwiet nia
w Urzę dzie Miej skim w So -
snow cu. 

We dług wstęp nych za ło żeń
zgło sić za da nie do bu dże tu
oby wa tel skie go bę dzie mógł
każ dy miesz ka niec So snow ca,
któ ry ukoń czył 16 lat. Pro po zy -
cja pro jek tu mu si zo stać po par -
ta pi sem nie na for mu la rzu
przez co naj mniej 15 miesz kań -
ców ob sza ru kon sul ta cyj ne go.
Każ dy miesz ka niec mo że do -

ko nać zgło sze nia tyl ko jed ne go
za da nia pu blicz ne go, wła ści we -
go dla je go miej sca za miesz ka -
nia. Środ ki, któ re w po szcze -
gól nych ob sza rach kon sul ta cyj -
nych nie zo sta ną wy ko rzy sta ne,
przej dą na na stęp ny rok. Wnio -
ski zgła szać bę dzie moż -
na do Wy dzia łu Po li ty ki Go -
spo dar czej w czerw cu. Na stęp -
nie zo sta ną pod da ne ana li zie
i przed sta wio ne pod gło so wa -
nie miesz kań ców we wrze śniu.
Gło so wać bę dzie moż na na je -
den pro jekt tyl ko dla ob sza ru
za miesz ka nia. Wy bra ne pro jek -
ty zo sta ną wpi sa ne do bu dże tu
mia sta i zre ali zo wa ne w na stęp -
nym ro ku. 

– Zwięk sze nie pu li pie nię dzy
to ukłon w stro nę miesz kań ców.
Je stem prze ko na ny, że te pie nią -
dze zo sta ną do brze spo żyt ko wa -
ne. Czę sto roz ma wia my o wiel -
kiej po li ty ce i wiel kich in we sty -
cjach, a za po mi na my o tych
bli skich co dzien ne mu ży ciu
i wy go dzie miesz kań ców – mó -
wił pre zy dent.

Rad ni tak że są za do wo le ni,
że po ja wił się po mysł bu dże tu
oby wa tel skie go i uda ło się wy -
go spo da ro wać wię cej pie nię dzy
do po dzia łu. 

– Je stem pe wien dwóch rze czy.
Po pierw sze re ali za cja te go pro jek -
tu po zwo li zwięk szyć po czu cie od -
po wie dzial no ści miesz kań ców
za po dej mo wa nie de cy zji,
a po dru gie bę dzie in te gro wa ła
spo łecz ność lo kal ną  – stwier -
dził pod czas kon fe ren cji pra so wej
Ma te usz Ry ka ła, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w So snow cu. 

Bu dżet oby wa tel ski bę dzie
ści śle zwią za ny z no wą stra te gią
roz wo ju mia sta, któ ra już jest
kon sul to wa na. W no wym do ku -
men cie, któ ry okre śla po li ty kę
roz wo ju So snow ca, zo stał m. in.
położony ak cent na po pra wę ja -
ko ści ży cia oraz roz wój in fra -
struk tu ry re kre acyj nej. 

Ak tu al ne in for ma cje na te -
mat bu dże tu oby wa tel skie go
zna leźć moż na zna leźć na stro -
nie:  www.kon sul ta cje.so sno -
wiec.pl.

W su mie 5 mln zło tych bę dą mo gli prze zna czyć so sno wi cza nie na wy ma rzo ne in we sty cje w swo ich dziel ni cach

Wię cej pie nię dzy do po dzia łu
Jak będą dzielone pieniądze?
5 milionów złotych podzielono
na siedem obszarów
konsultacyjnych według
zasad: 50 procent w równych
częściach dla wszystkich
obszarów, 25 procent środków
proporcjonalnie do liczby
mieszkańców poszczególnych
obszarów i 25 procent
proporcjonalnie do powierzchni.

● Obszar konsultacyjny nr I:
Stary Sosnowiec,
Ludmiła – 735 tys. 175 zł

● Obszar konsultacyjny nr II:
Milowice, Pogoń – 708
tys. 992 zł

● Obszar konsultacyjny nr III:
Środula,
Sielec – 607 tys. 686 zł

● Obszar konsultacyjny nr IV:
Zagórze – 763 tys. 955 zł

● Obszar konsultacyjny nr V:
Klimontów, Dańdówka,
Dębowa Góra – 616 tys. 855 zł

● Obszar konsultacyjny nr VI:
Kazimierz, Porąbka, Juliusz,
Ostrowy, Maczki, Kolonia
Cieśla – 846 tys. 855 zł 

● Obszar konsultacyjny nr VII:
Bobrek, Bór, Jęzor, Niwka,
Modrzejów – 720 tys. 430 zł  

Radna Ewa Szota przekonała, że remont jest konieczny

Elewacja po 40 latach 

Przed szko le nr 29 przy ul. Hal le ra
w So snow cu już nie bę dzie stra szyć
swo im ze wnętrz nym wy glą dem. Jesz -
cze w tym ro ku zo sta nie po ma lo wa -
na ele wa cja bu dyn ku. Na ten cel
wstęp nie za re zer wo wa no w bu dże cie
mia sta oko ło 100 tys. zł. O pie nią dze
na re mont ele wa cji wal czy ła Ewa
Szo ta, rad na klu bu PO. – Wy gląd bu -
dyn ku bu dzi spo re za strze że nia.
Na ścia nach wi docz ne są licz ne spę -
ka nia i pła ta mi od pa da far ba. Przed -
szko le zo sta ło otwar te w 1974 r.
i od te go cza su nie re mon to wa no ele -
wa cji – mó wi Ewa Szo ta, któ ra już
dwa la ta te mu zwró ci ła się po raz
pierw szy z in ter pe la cją do pre zy den -
ta mia sta o wy go spo da ro wa nie środ -
ków na re mont oraz na wy mia nę
urzą dzeń na pla cu za baw. Środ ków
jed nak nie uda ło się wcze śniej po zy -
skać. – Przed szko le znaj du je się w sa -
mym cen trum dziel ni cy Rud na. Ze
wzglę du na to, że spół dziel nia miesz -
ka nio wa wy re mon to wa ła ele wa cję są -
sied nich bu dyn ków, tym bar dziej ra -

żą cy jest wy gląd przed szko la. Sa mo
przed szko le cie szy się bar dzo do brą
opi nią i jest bar dzo no wo cze sne.
Do zro bie nia zo sta ła je dy nie ele wa -
cja – do da je rad na. Z kon tro li prze -
pro wa dzo nej przez in spek to ra nad zo -
ru bu dow la ne go w ubie głym ro ku, ja -
sno wy ni ka, iż stan ele wa cji zo stał
oce nio ny ja ko mier ny ze wzglę du
na licz ne spę ka nia i ubyt ki tyn ku.
Osta tecz nie rad na prze ko na ła wła dze
mia sta, że re mont jest ko niecz ny.
Prze targ zo stał ogło szo ny, a wy ko -
naw ca zo sta nie wy ło nio ny już w ma -
ju. – Wy ko naw ca, któ ry zwy cię ży
w prze tar gu, bę dzie miał 40 dni
na zre ali zo wa nie prac. Re mont od bę -
dzie się w cza sie wa ka cji – za po wia -
da Mał go rza ta Ka im, dy rek tor ka
Przed szko la nr 29 w So snow cu. Pro -
jekt na wy ko na nie ele wa cji zo stał już
przy go to wa ny. Ścia ny zo sta ną po ma -
lo wa ne m. in. na ko lor czer wo ny, zie -
lo ny i zła ma ną biel. – Bę dzie po pro -
stu pięk nie – prze ko nu je dy rek tor ka
przed szko la. 

Już po wa ka cjach przed szko le zu peł nie zmie ni ob li cze.

Ew
a Szo ta
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Syl wia Ko sman

Osiem bra mek pa dło w me czu cha -
ry ta tyw nym, zor ga ni zo wa nym przez
uczniów VI LO im. Ja nu sza Kor cza -
ka. „Kor cza kow cy”, wspie ra ni przez
uczniów so sno wiec kich szkół, zmie -
rzy li się 29 kwiet nia na sta dio nie
„Czar nych” z dru ży ną gwiazd. Choć
jed ni, jak i dru dzy, wal czy li o zwy cię -
stwo, to jed nak naj waż niej szy był in -
ny cel. Ze bra nie pie nię dzy na le cze -
nie Ku by Maj zla, ucznia VI LO, któ -
ry cho ru je na po stę pu ją cy za nik
mię śni. 

Osta tecz nie, zwy cię ży li „Kor cza -
kow scy”, któ rych wspie ra li m. in.
ucznio wie li ce ów Sta szi ca, Nor wi da,
Ba czyń skie go, „Elek tro ni ka” oraz
„Sa mo cho dów ki”. W bram ce prze -
ciw ni ków ulo ko wa li pięć bra mek.
Cel nie strze la li Ma te usz Ar se niuk
(dwa ra zy), Mi chał Bry ła, Alek san -
der Wil czyń ski i Bar tosz Trze ja.

Rów nie do brze ra dzi ły so bie gwiaz -
dy pod do wódz twem Ar ka diu sza
Klo ca, na uczy cie la VI LO, któ rych
re pre zen tan ci zdo by li trzy bram ki.
Bram ka rza „Kor cza kow ców” po ko -
na li Ar ka diusz Chę ciń ski, czło nek
za rzą du wo je wódz twa ślą skie go,
Ma ciej Strze miń ski, na uczy ciel
Gim na zjum nr 16 oraz ksiądz Mi -
chał Gór ski, na uczy ciel w „Kor cza -
ku”. W dru ży nie gwiazd za gra li tak -
że m. in. Ra fał Ły dek, dy rek tor MO -
SiR -u, rad ni To masz Nie dzie la,
Pa weł Woj tu siak i To masz Mę drzak,
urzęd ni cy Mi chał Mer cik, Ar ka -
diusz Ka czor oraz pił ka rze i szko le -
niow cy jak Łu kasz Na dol ny czy Pa -
weł Ga sik. „Kor cza ków ców”
i gwiaz dy za grze wa li do wal ki tłum -
nie zgro ma dze ni na try bu nach
ucznio wie so sno wiec kich szkół oraz
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
i Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć, za -
stęp ca pre zy dent mia sta. 

– Im pre za jest nie sa mo wi ta. Za -
wsze bar dzo chęt nie wspie ra my
swo ją obec no ścią ta kie wy da rze -
nia – de kla ro wał przed me czem
rad ny To masz Nie dzie la. – Przy -
zna ję, że bę dzie bar dzo cięż ko wy -
grać z mło dzie żą, bo cho ciaż by rad -
ny Woj tu siak, to jak po dej rze wam,
nasz koń tro jań ski, któ ry zdra dzi
nas w ostat niej chwi li – żar to wał
rad ny. 

Do bry na strój nie opusz czał tak że
sę dzie go, czy li rad ne go Mi cha ła Za -
ją ca, prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Spor tu i jed no cze śnie pierw szo li go -
we go sę dzie go pił kar skie go. – Bo isko
jest bar dzo do brze przy go to wa ne.
Mu ra wa su per, a po go da ide al -
na do gry. Nie za cie pło, nie za zim -
no. A na wet, je śli tro chę po pa da, to
i tak bę dzie bar dzo do brze – oce nił
pro fe sjo nal nie przed pierw szym
gwizd kiem. 

Wal ce na bo isku przy glą dał się
tak że Ku ba Maj zel. – To wspa nia ła
im pre za. Chcę po dzię ko wać wszyst -
kim za wspar cie – mó wił w prze rwie
spo tka nia Ku ba. 

To już ko lej na im pre za cha ry ta -
tyw na na rzecz ucznia „Kor cza ka”.
Kil ka mie się cy te mu w Klu bie Kie -
pu ry od był się kon cert na rzecz Kuby,
a już 21 czerw ca ucznio wie zor ga ni -
zu ją wie lki fe styn ro dzin ny i kon cert,
któ ry od bę dzie się na bo isku VI LO. 

Pod czas me czu uda ło się ze brać oko -
ło2 tys.70zł oraz…1,84 eu ro i 1 pens.

Graliśmy dla Kuby, czyli mecz „Korczakowcy” kontra gwiazdy

Liczył się cel

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 
Sosnowiec, ul. Teatralna 9 
tel. 32 266 50 41, 32 293 36 10
fax 32 293 37 31 
e-mail: arl@arl.org.pl 
www.arl.org.pl  

Pożyczki dla �rm
Pożyczki do 120 tys. zł z okresem spłaty do 5 lat.
Możliwość karencji do 12 miesięcy.
Oprocentowanie już od 4,95%.
Prowizja od 1%.
Profesjonalna obsługa oraz indywidualne podejście.
Szybka decyzja i proste zasady.
Elastyczne formy zabezpieczenia pożyczki.
Szeroki zakres przeznaczenia pożyczki.
Finansowanie do 90% wartości przedsięwzięcia.

Fundusz Pożyczkowy ARL S.A. 
działa od 1998 r., udzielił 
przedsiębiorcom ponad
600 pożyczek na łączną
kwotę ponad 40 mln zł. 
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Dzie więć dru żyn, zło żo nych z uczniów szkół
po nad gim na zjal nych z te re nu So snow ca i Dą -
bro wy Gór ni czej, wzię ło udział w re jo no wych
Mi strzo stwach Pierw szej Po mo cy Przed me -
dycz nej, zor ga ni zo wa nych 29 kwiet nia przez
so sno wiec ki PCK. 

Uczest ni cy naj pierw mu sie li roz wią zać test
teo re tycz ny i od po wie dzieć m.in. na py ta nia,
któ re kon wen cja ge new ska do ty czy trak to wa -
nia jeń ców, ile jest za sad PCK i ja kie czyn no -
ści na le ży pod jąć przy opa rze niu. Na stęp nie
mu sie li po ra dzić so bie z przy go to wa ny mi za -
da nia mi i udo wod nić, że po tra fią wie dzę prze -
kuć na prak ty kę i ura to wać ludz kie zdro wie
i ży cie. – Ma my tu taj przy pa dek dziew czy ny,
któ ra spa dła ze scho dów, ma krwo tok z no sa
i uraz pal ca u rę ki. Mu si my jej udzie lić po mo -
cy, przede wszyst kim wska zać, jak za ta mo wać
krwo tok z no sa i jak usztyw nić pa lec – mó wi
Ka ro li na Za cie ra, uczen ni ca II LO im. S. Że -
rom skie go w Dą bro wie Gór ni czej. – Naj pierw
jed nak mu si my wy ja śnić, ja kie czyn no ści na -
le ży pod jąć do cza su przy jaz du ka ret ki po go -
to wia i jak udzie lić pierw szej po mo cy – do da -
je. Na dru gim sta no wi sku uczest ni cy udzie la li

po mo cy oso bie, któ rą kie row ca po trą cił na pa -
sach. Jed no cze śnie po szko do wa ny mógł do -
znać ura zu krę go słu pa, miał zde for mo wa ne
pod udzie i do szło do per fo ra cji… je li ta, cze go
nie któ re dru ży ny nie za uwa ży ły. – Wy trze wie -
nie jest mo im zda niem rzad ko spo ty ka ne i bar -
dzo nie bez piecz ne, ale uda ło nam się je za -
uwa żyć i od po wied nio za opa trzyć – mó wi
Piotr Sy wa ła, ka pi tan dru ży ny VI LO im. J.
Kor cza ka w So snow cu. 

Trze cie za da nie po le ga ło naudzie le niu po mo cy
ro we rzy ście, któ ry po trą cił pie sze go w par ku i sam
do znał, w wy ni ku upad ku, pięk nie nia pod sta wy
czasz ki. Naj mniej trud no ści spra wi ło za wod ni kom
przed sta wie nie peł ne go sche ma tu po stę po wa nia
z oso bą bez za cho wa nych funk cji ży cio wych
i wy ko na nie re scu ta cji krą że nio wo -od de cho wej
z wy ko rzy sta niem au to ma tycz ne go de fi bry la to ra
ze wnętrz ne go (AED). 

Za wod ni cy by li do brze przy go to wa ni i or -
ga ni za to rzy mu sie li prze pro wa dzić do gryw kę.
Osta tecz nie, zwy cięz ca mi oka za li się ucznio -
wie Ze spo łu Szkół Ar chi tek to nicz no -Bu dow -
la nych w So snow cu (CKZiU), dru gie miej sce
za ję li ucznio wie II LO im. E. Pla ter w So -
snow cu, a trze cie Tech ni kum nr 3 (ZSE)
w Dą bro wie Gór ni czej. 

– Po ziom za wo dów z ro ku na rok jest co -
raz wyż szy, a ucznio wie ca ły czas chcą wie -
dzieć wię cej na te mat udzie la nia pierw szej po -
mo cy i tę wie dzę chęt nie zdo by wa ją, co mo -
że je dy nie cie szyć, bo cho dzi o ra to wa nie
ludz kie go zdro wia i ży cia. Ce lem za wo dów
jest pro pa go wa nie za sad udzie la nia pierw szej
po mo cy przed me dycz nej – pod su mo wał Ad -
rian Uciń ski, sę dzia głów ny za wo dów. Zwy -
cięz cy mi strzostw re jo no wych bę dą te raz mie li
szan sę wy ka zać się w za wo dach wo je wódz -
kich, a po tem naj lep si we zmą udział w kon kur -
sie ogól no pol skim. SK

Pierwsza pomoc na wagę życia

„Korczakowcy” okazali się niepokonani. Wygrali 5:3.

Zawodnicy ZSE w Dąbrowie Górniczej
udzielali pomocy pieszemu, w którego
uderzył samochód. 



maj 2014 nr 5

REKLAMA

10

reklama

Pięć lat temu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego otrzymał Pan około 70 tysięcy
głosów. Największa liczba wyborców głosowała
„na Gierka” w Sosnowcu...
… z któ rym je stem oso bi ście zwią za ny od 1947
ro ku. Wte dy, ja ko 9-la tek, po kil ku dnio wej po dró -
ży po cią giem przez zruj no wa ną Eu ro pę przy je -
cha łem do Bab ci Pau li ny, do Za gó rza, dzi siej szej
dziel ni cy So snow ca. To by ło mo je pierw sze ze -
tknię cie z Pol ską. Uro dzi łem się prze cież w Bel -
gii, do kąd moi Ro dzi ce wy je cha li za chle bem
i pra cą, po dob nie jak to zmu szo na jest ro bić
współ cze sna mło dzież. We wspo mnia nym Za gó -
rzu cho dzi łem do pod sta wów ki.

Stam tąd wy wę dro wał Pan w sze ro ki świat.
Naj pierw kie ru nek tej wę drów ki wy zna cza ła pra -
ca me go Oj ca. Stąd uczy łem się w Li ceum w Ka -
to wi cach i w War sza wie, roz po czą łem stu dia
na Po li tech ni ce War szaw skiej, by je do koń czyć
na Po li tech ni ce Ślą skiej. Na stęp nie kon ty nu owa -
łem dro gę na uko wą. Pra cę dok tor ską (kan dy -
dac ką) z za kre su na uk tech nicz nych obro ni łem
w Mo skwie. Ha bi li to wa łem się na Po li tech ni ce
Ślą skiej w Gli wi cach, tam że by łem póź niej kie -
row ni kiem Ka te dry Sto pów Me ta li i Kom po nen -
tów. Zo sta łem pro fe so rem i człon kiem ko re spon -
den tem Pol skiej Aka de mii Na uk. Przez kil ka lat
pra co wa łem na uko wo na Uni wer sy te cie Tech -
nicz nym w Dreź nie.

Przed dzie się ciu la ty po wró cił Pan, po nie kąd,
do kra ju swe go uro dze nia do Bel gii.
Z li sty SLD – UP zo sta łem po słem do Par la men -
tu Eu ro pej skie go. Wcze śniej by łem se na to rem
RP z re ko men da cji Unii Pra cy, któ rej je stem
człon kiem. W spra wo wa niu tych funk cji bar dzo

mi po mo gły do świad cze nia na by te pod czas wie -
lo let nich za gra nicz nych po by tów za wo do wych.
Stąd też mo ja zna jo mość ję zy ka nie miec kie go
i ro syj skie go. Po słu gu ję się też dość spraw nie ję -
zy kiem an giel skim, nie odzow nym w co dzien nych
kon tak tach z eu ro po sła mi.

W wy bo rach 25 ma ja ubie ga się Pan o man dat
po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go, z pierw sze -
go miej sca li sty SLD -UP, pew nie li cząc na moc -
ne wspar cie ze stro ny so sno wi czan. Co Pan dla
nich za ła twił w po przed nich ka den cjach?
Oczy wi ście, li czę na gło sy so sno wi czan. Chęt nie
mó wię o tym, co dla nich ro bi łem i chcę ro bić
w Par la men cie Eu ro pej skim, ale nie na za sa dzie
szal bier cze go „za ła twi łem”, al bo „za ła twię, je śli
mnie wy bie rze cie”. Pro ces two rze nia i har mo ni -
za cji eu ro pej skie go pra wa, a przez to eu ro pej -
skiej rze czy wi sto ści, czy li rów nież so sno wiec kiej,
jest skom pli ko wa ny i dłu go trwa ły. W po czy na -
niach na fo rum Par la men tu Eu ro pej skie go,
zwłasz cza w mo jej Ko mi sji Prze my słu Ba dań Na -
uko wych i Ener gii sku pia łem się szcze gól nie
na pro ble mach ener ge ty ki, pa kie tu kli ma tycz -
no – ener ge tycz ne go, wła sno ści in te lek tu al nej
oraz in no wa cyj no ści w prze my śle oraz stan da ry -
za cji.

Jak to się ma do So snow ca?
Zwią zek ten jest bar dziej bez po śred ni i bliż szy
niż mo gło by się wy da wać. Ja ko dzia łacz le wi cy
zwra cam w tych że re la cjach szcze gól ną uwa gę
na Czło wie ka i je go po ło że nie spo łecz ne. Prze -
cież np. wal ka z ne ga tyw ny mi skut ka mi zmian kli -
ma tycz nych nie mo że być sztu ką dla sztu ki,
w do dat ku z fa tal ny mi na stęp stwa mi dla pol skiej
go spo dar ki. Dla te go w PE prze ciw sta wiam się

w mak sy mal nym stop niu nie mą drym za pi som
pa kie tu kli ma tycz ne go ude rza ją cym w na szą go -
spo dar kę, mię dzy in ny mi tak że w so sno wi czan.
Je śli bo wiem roz krę ca na bę dzie na dal nie od po -
wie dzial na an ty prze my sło wa po li ty ka pseu do -
eko lo gów, czę sto ste ro wa nych przez po tęż ne
gru py in te re sów, to skut ki te go bę dą dla nas wię -
cej niż fa tal ne. Po ja wi się tak że po waż ny pro blem
spo łecz ny ubó stwa ener ge tycz ne go.

Czy li?
Gro zi nam mię dzy in ny mi np. prze nie sie nie pro -
duk cji Ar ce lor Mit tal do In dii lub Chin, któ re nie

przy ję ły za pi sów ww. pa kie tu. Moż li we jest ude -
rze nie w Kok sow nię Przy jaźń, elek trow nie wę -
glo we w Ja worz nie i Ła gi szy. Po tym mo że na -
stą pić li kwi da cja dzie siąt ków ty się cy miejsc pra -
cy. Dla te go je śli zo sta nę wy bra ny, bę dę się
na dal kon se kwent nie sprze ci wiał tej kli ma tycz -
nej hi ste rii, kła dąc na cisk na stwa rza nie wa run -
ków dla współ cze sne go uprze my sło wie nia re -
gio nu i roz wo ju no wo cze snych tech no lo gii. Po -
la cy mu szą mieć u sie bie od po wied nie wa run ki
dla re ali za cji swo ich za wo do wych i ży cio wych
am bi cji.

Czę sto Pan by wa w na szym mie ście?
Rza dziej niż bym chciał. Przy Alei Zwy cię stwa
znaj du je się fi lia mo je go Biu ra Po sel skie go.
Udzie la my tam bez płat nych po rad praw nych.
Od pre zy den ta So snow ca Ka zi mie rza Gór skie -
go do wie dzia łem się o nie pra wi dło wo ściach
w po dzia le na szcze blu wo je wódz kim unij nych
środ ków fi nan so wych prze zna czo nych na roz wój
re gio nal ny. W tym że po dzia le Za głę bie Dą brow -
skie zo sta ło po trak to wa ne po ma co sze mu.
W spra wie dys try bu cji środ ków unij nych skie ro -
wa łem py ta nie do Ko mi sji Eu ro pej skiej. Oczy wi -
ście by wam w So snow cu rów nież wte dy, gdy od -
wie dzam cmen tarz przy uli cy Zu zan ny...

No tak, jest tam po cho wa ny Pań ski Oj ciec oraz
Mat ka...
Tak że bab cia Pau li na i mój dzia dek Adam Gie -
rek. Zgi nął w pod zie miach ko pal ni Ka zi mierz -
-Ju liusz, dziś ostat niej so sno wiec kiej i za głę -
biow skiej ko pal ni. Me an dry lo su spra wi ły, że to
mnie przy padł obo wią zek za bie ga nia w Bruk -
se li o in te re sy pol skie go gór nic twa i na sze go
prze my słu.

Zwra cam szcze gól ną uwa gę na Czło wie ka

Bel gia – So sno wiec – Bruk se la

Da mian Żak

Ży je my w świe cie, w któ rym gra ni ce
geo gra ficz ne ma ją co raz mniej sze zna -
cze nie. Naj ła twiej to za uwa żyć w Unii
Eu ro pej skiej, gdzie każ dy Eu ro pej czyk
bez naj mniej szych pro ble mów mo że się
po ru szać po wszyst kich pań stwach człon -
kow skich. Dzię ki te mu, eks pan sje lud no -
ści w Eu ro pie są na po rząd ku dzien nym;
je ste śmy w sta nie in te gro wać się tak
w za sa dzie na każ dej płasz czyź nie, po -
znać bo gac two róż no rod no ści kul tu ro wej.
W XXI wie ku, ba rie ry ję zy ko we nie ma -
ją więk sze go zna cze nia. Ję zyk an giel ski
jest po wszech nie zna ny, a na wet gdy by
ktoś go nie znał, to te raz każ dy smart fon
jest wy po sa żo ny w trans ala tor, któ ry jest
w sta nie prze tłu ma czyć pra wie wszyst kie
ję zy ki, ja kie są uży wa ne na świe cie, a już
na pew no w Eu ro pie. Pa mię taj my też
o ko mu ni ka cji wspól nej dla ludz ko ści
z ca łe go świa ta, czy li mo wie cia ła, któ ra
na wet w naj trud niej szych oko licz no -
ściach po tra fi zdzia łać „cu da”. Tak więc
nic in ne go nam nie po zo sta je jak la tać,
jeź dzić i zwie dzać. 

Unia Eu ro pej ska do sko na le ro zu mie,
jak bar dzo waż na jest in te gra cja mię dzy -
na ro do wa, a zwłasz cza wśród mło dzie ży,
bo to w koń cu my je ste śmy przy szło ścią,
dla te go też zo sta ły utwo rzo ne spe cjal ne
pro jek ty ta kie jak Le onar do da Vin ci lub
Co me nius. Ma ją one róż ny cha rak ter, np.
mo gą to być wy mia ny, wy jaz dy ukie run -
ko wa ne na da ną te ma ty kę lub tak jak
u nas w CKZiU ja ko prak ty ka za wo do -
wa. Ta ostat nia moż li wość z tych wszyst -
kich jest naj cie kaw sza i war ta uwa gi, po -

nie waż w ra mach wy jaz du nor mal nie
pra cu je my w za kła dzie pra cy, tyl ko że
za gra ni cą, a ta ki wpis w CV jest jak „wi -
sien ka na tor cie”! Do świad cze nie, ja kie
moż na na być, jest kil ku krot nie więk sze,
niż w szko le czy ro dzi mym za kła dzie
pra cy. Prócz sa mej pra cy mo że my do sko -
na le po znać men tal ność tam tej szej lud no -
ści, zwy cza je czy też kul tu rę. Naj waż niej -
szym aspek tem bra nia udzia łu w ta kich
pro jek tach jest fakt, że są one cał ko wi cie
bez płat ne, otrzy mu je my kie szon ko we
na wła sne wy dat ki oraz po mo ce na uko -
we. U nas w szko le są organizowane
wyjazdy w za sa dzie po ca łej Eu ro pie:
Wiel ka Bry ta nia, Wło chy, Fran cja, Niem -
cy, Cze chy, Hisz pa nia… i wciąż są pi sa -
ne no we pro jek ty do co raz in nych kra jów,
więc po ten cjał jest nie ogra ni czo ny. 

Pew nie te raz, wie lu z was po my śli, że
na ta ki wy jazd jest trud no się do stać. Nic
bar dziej myl ne go. Każ dy uczeń na szej
szko ły ma ta ką moż li wość. W prak ty ce

trze ba wy ra zić tyl ko tro chę chę ci i uczest -
ni czyć w za ję ciach przy go to wu ją cych
pod ką tem ko mu ni ka cji i pra cy w in nym
ję zy ku. In ną spra wą jest też fakt, że są
oso by, któ re bo ją się ta kich wy jaz dów, np.
z po wo du ba rie ry ję zy ko wej lub nie zna -
jo mo ści ob ce go kra ju. Nie mniej jed nak
war to się prze ła mać i po je chać. Czło wiek
mi mo róż nic kul tu ro wych, ję zy ko wych
itd. jest tym sa mym czło wie kiem, więc
za wsze się do ga da my (opie ram się tu taj
na pod sta wie swo ich wła snych do świad -
czeń). Pi sząc ten ar ty kuł, ak tu al nie prze -
by wam we Wło szech, gdzie od by wam
prak ty ki. Je stem tu już kil ka dni i po wiem
szcze rze, mi mo że Wło si pra wie w ogó -
le nie mó wią po an giel sku (wy ni ka to
z ich men tal no ści), to jesz cze ani ra zu nie
mia łem pro ble mu z ko mu ni ka cją. Raz
zu peł nie przez przy pa dek wsia dłem
do złe go au to bu su. Choć wy da wa ło mi
się, że do brze ja dę, to mia łem nie spo -
dzian kę, kie dy by łem zmu szo ny wy siąść,

bo był to ko niec tra sy, na gra ni cach mia -
sta, w do dat ku nie by ło roz kła dów jaz dy.
Jed nak ku mo je mu zdzi wie niu bez pro -
ble mu do ga da łem się z pew ną pa nią, któ -
ra nie zna ła an giel skie go, a roz mo wa
opie ra ła się na zna jo mo ści kil ku słów
po wło sku, któ re na uczy łem się w cią gu
ostat nich dni. Nie tyl ko mi wska za ła do -
bry au to bus, ale też po ka za ła mi, gdzie
wy siąść i jak dojść na miej sce. Tak więc
nie ma się cze go bać, trze ba ko niecz nie
te go do świad czyć, bo my ja ko ucznio wie
w prak ty ce oprócz po sia da nia wy ma ga -
nej wie dzy, nie mu si my się ni czym in -
nym zaj mo wać, aby je chać. Wszyst kim
zaj mu je się szko ła. 

Or ga ni za cja ta kich prak tyk jest do sko -
na le prze my śla na pod każ dym aspek tem.
To nie jest tak, że pra co daw ca do bie ra ny
jest dro gą np. lo so wa nia. Wszyst ko opie -
ra na na szym do świad cze niu, umie jęt no -
ściach oraz wie dzy. Kil ka mie się cy
przed wy jaz dem pi sa li śmy CV, któ re na -
stęp nie zo sta ło ro ze sła ne do firm, i to za -
kła dy pra cy osta tecz nie do ko ny wa ły wy -
bo ru. Na tym jed nak nie ko niec! Po przy -
jeź dzie są pro wa dzo ne roz mo wy
kwa li fi ka cyj ne, a wszyst ko dla te go, aby
do brze wy ko rzy stać nas po ten cjał. Na wet
sam ter min jest do pa so wa ny tak, aby śmy
na by li naj pierw prak tycz ną wie dzę
w Pol sce, a po tem wy ko rzy sta li ją za gra -
ni cą. To wy ni ka też z ba rier ko mu ni ka cji,
bo nie za wsze każ dy zna spe cja li stycz ne
słow nic two. 

Głów ną za le tą pra cy za gra ni cą, jest
ogrom na war tość do świad cze nia, ja kie
moż na tu na być. Wy star czy spoj rzeć
na to od stro ny ko mu ni ka cji. Je że li bez

pro ble mu do ga dasz się z w ob cym ję zy -
ku, w ob cym kra ju, i jesz cze po praw nie
zro bisz to, o co cię pro szo no, to nor mal -
na płat na pra ca w Pol sce czy w Eu ro pie,
a na wet w Azji, nie bę dzie sta no wi ła dla
cie bie pro ble mu, po nie waż wła śnie prze -
ła ma łeś ba rie rę, ja ka cię dzie li ła od ob -
co kra jow ców. Pra ca do wy ko na nia jest
za zwy czaj po dob na do tej kra jo wej,
a każ dy ją wy ko nu je na swój in dy wi du -
al ny spo sób, tym bar dziej, że nie je ste -
śmy w ro dzi mym kra ju. Na ucze nie się
no wych roz wią zań bądź me tod, zwłasz -
cza tych in no wa cyj nych lub po wszech nie
nie do stęp nych, z pew no ścią w przy szło -
ści nam uła twi pra cę lub wy cią gnie
z opre sji. Ni gdy nie wia do mo, ja ka wie -
dza bę dzie nam po trzeb na, więc naj le piej
chło nąć wszyst ko, jak tyl ko jest to moż -
li we. 

Sam wy jazd, to ko lej na przy go da
w na szym ży ciu. Prze ży łem we Wło -
szech wie le za baw nych i cie ka wych sy tu -
acji, do któ rych czę sto bę dę wra cał wspo -
mnie nia mi. Ob ca kul tu ra, jak i zwy cza je,
mo gą być na praw dę za ska ku ją ce, a cza -
sem na wet dla nas dziw ne, bo np. ka wiar -
nie i piz ze rie we Wło szech czę sto są
otwar te ca łą noc i wca le nie są pu ste,
a zno wuż zwy kle skle py za my ka ne oko -
ło 20.30. Ok. godz. 13.00 dla Wło chów
za czy na się czas lun chu i mniej wię cej
do go dzi ny 15.00 wszyst kie skle py są za -
mknię te. Mógł bym tu taj wie le opo wia -
dać, ale uwa żam, że naj le piej jest i tak
prze ko nać się sa me mu, nie ko niecz nie we
Wło szech!

Damian Żak jest uczniem CKZiU
i dziennikarzem magazynu „Prekursor”

Przechadzka po Unii Europejskiej
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SOSNOWIEC POSZUKUJE KANDYDATÓW 
NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH!

31 ma ja przy pa da Dzień Ro dzi ciel stwa Za stęp cze -
go. MOPS w So snow cu chce przy tej oka zji przy -
bli żyć miesz kań com So snow ca pro ble ma ty kę ro -
dzin za stęp czych. 1 czerw ca w ra mach or ga ni zo -
wa nych co rocz nie przez mia sto ob cho dów Dnia
Dziec ka, któ re od bę dą się na Gór ce Śro dul skiej,
zo sta nie prze pro wa dzo na ak cja pro mo cyj na ro dzi -
ciel stwa za stęp cze go. Wy sta wi my spek takl, któ re -
go współ twór ca mi są dzie ci – pod opiecz ni Ze spo -
łu Pie czy Za stęp czej. Mło dzi, zdol ni ak to rzy two -
rzy li to przed sta wie nie pod czuj nym okiem
ko or dy na to rów ro dzin za stęp czych. W efek cie po -
wsta ła baj ka, któ ra ma za da nie w pro sty spo sób
prze ka zać isto tę ro dzi ciel stwa za stęp cze go. Za pra -
sza my ser decz nie do przyj ścia na im pre zę. Bę dzie
moż na po roz ma wiać z pra cow ni ka mi Ze spo łu Pie -
czy i uzy skać szcze gó ło we in for ma cje o ro dzi ciel -
stwie za stęp czym.

Pra gnie my rów nież za pro sić so sno wi czan
do wi zy ty w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ka zi -
mierz”, gdzie w dniach 23 ma ja – 1 czerw ca bę -
dzie moż na zo ba czyć wy sta wę prac pla stycz nych
na szych dzie cia ków, któ re po wsta ły pod czas or ga -
ni zo wa nych przez nas za jęć pla stycz no - te ra peu -
tycz nych.

Czym w ogóle jest rodzina zastępCza?

Naj le piej od da ją to sło wa ro dzin za stęp czych z na -
sze go mia sta. Pa ni Mał go rza ta z pa nem To ma szem
wy cho wu ją dwój kę ma łych chłop ców oraz dwóch
bio lo gicz nych sy nów. Twierdzą, że by cie dla nich
ro dzi ną za stęp czą na uczy ło ich cier pli wo ści, po zna -
nia pro ble mów, za rów no dzie ci, jak ich ro dzi ców.
Pa ni Mał go rza ta zdra dza: – Nie za wsze jest ko lo ro -
wo i sie lan ko wo, ale kie dy dziec ko ro bi po stę py, lu -
bi spę dzać z na mi czas i mó wi cio ci „ko cham cię”,

wte dy czu je my że war to, że na sza pra ca nie idzie
na mar ne. Po za tym dzie ci bio lo gicz ne uczą się ak -
cep ta cji, jak rów nież wraż li wo ści i dzie le nia się
z dzieć mi, któ re nie za zna ły, za rów no po czu cia bez -
pie czeń stwa, mi ło ści, opie kuń czo ści, jak i cza su
spę dzo ne go z ro dzi ną. Je śli ktoś ma rzy o du żej ro -
dzi nie i ma w so bie si łę do po mo cy dru giej oso bie,
tak jak my mie li śmy i ma my, to mu si zo stać ro dzi -
ną za stęp czą. Pa ni Agniesz ka, któ ra wraz z mę żem
sta no wi po go to wie ro dzin ne, gdzie dzie ci prze by -
wa ją do czte rech mie się cy, do da je, że naj więk szą
sa tys fak cję wraz z mę żem od czu wa ją wte dy, gdy
dzie ci po wra ca ją do ro dzin bio lo gicz nych al bo znaj -
du ją no wy, bez piecz ny dom na sta łe. 

Pa ni Alek san dra z pa nem Paw łem two rzą ro -
dzi nę za stęp czą dla dwóch kil ku let nich dziew czy -
nek. Ma ją też dwóch bio lo gicz nych sy nów. Pa ni
Alek san dra utrzymuje, że dla niej ro dzi na za stęp -
cza jest czymś nor mal nym, na tu ral nym, oczy wi -
stym, czymś, co na da je jej ży ciu głęb szy sens.
Uważa, że są ro dzi ną zwy czaj ną i nie zwy czaj ną za -
ra zem. Cza sem w żar tach mó wią o so bie „pat -
chwor ko wa ukła dan ka”. Pa ni Alek san dra opi su -
je: – Ży je my nor mal nie – pra cu je my, jeź dzi my
na wa ka cje. Mie wa my upad ki i wzlo ty. Dzie ci
przy jaź nią się ze so bą i na wią zu ją praw dzi wie bra -
ter skie wię zi, ale wy ma ga to du żo cza su i nie jest
pro stym pro ce sem. Mu sie li śmy na uczyć się żyć ze
so bą. Gdy dziec ko ro dzi się w ro dzi nie – wszyst ko
dzie je się po ko lei i przy cho dzi na tu ral nie. Gdy po -
ja wia się w na szej ro dzi nie ma ły czło wiek wy rwa -
ny z trud nej sy tu acji, wy glą da to zu peł nie ina czej.
Zwy kłe przy tu le nie jest du żą spra wą – i te go trze -
ba się uczyć. Cza sem je ste śmy zmę cze ni, obo wiąz -
ków przy czwór ce dzie ci jest na praw dę spo ro. Jed -
nak sia da jąc w tym ro ku do śnia da nia Wiel ka noc -
ne go z gro ma dą pod eks cy to wa nych ma lu chów,

Pa weł (mój mąż) po wie dział: „Wiesz, w ta kich
chwi lach je stem jesz cze bar dziej szczę śli wy, że
ma my ta ką du żą ro dzi nę…”.

Ro dzi na za stęp cza za pew nia opie kę i wy cho wa -
nie dziec ku po zba wio ne mu cał ko wi cie lub czę ścio -
wo opie ki ro dzi ciel skiej. Peł ni swo je funk cje cza so -
wo, tzn. dziec ko mo że wró cić do ro dzi ny bio lo gicz -
nej, bądź zo stać umiesz czo ne w ro dzi nie ad op cyj nej
al bo też po zo stać w ro dzi nie za stęp czej do 18 ro ku
ży cia. Ro dzi na za stęp cza, to nie to sa mo co ad op cja.
Ad op cja do ty czy wy łącz nie dzie ci, któ re ma ją ure -
gu lo wa ną sy tu ację praw ną. Ad op cja ozna cza peł ne
przy spo so bie nie. Ro dzi ny za stęp cze otrzy mu ją po -
moc fi nan so wą oraz me ry to rycz ną w peł nie niu
funk cji wy cho waw czej, mo gą li czyć na wspar cie ko -
or dy na to rów oraz pe da go gów i psy cho lo gów
z MOPS. Po nad to raz w mie sią cu pro wa dzo na jest
gru pa wspar cia dla ro dzi ców za stęp czych.

Je śli chcesz zo stać za wo do wą ro dzi ną za stęp -
czą mo żesz zy skać:
• sa tys fak cjo nu ją cą pra cę, któ rą wy ko nu jesz we

wła snym do mu,
• bez płat ne szko le nie dla kan dy da tów na ro dzi ny

za stęp cze,
• moż li wość sa mo roz wo ju (wy cho wan ko wie nie

po zwo lą ci na sta gna cję i za pew ni my ci rów nież
sze reg war to ścio wych szko leń),

• świad cze nia pie nięż ne na po kry cie kosz tów
utrzy ma nia dziec ka,

• wy na gro dze nie (za wo do wa ro dzi na za stęp cza
pod pi su je z gmi ną umo wę cy wil no -praw ną).

Chcąc stwo rzyć ro dzi nę za stęp czą, trze ba wie -
dzieć, że peł nie nie tej funk cji mo że być po wie rzo -
ne oso bie, któ ra:
• nie jest i nie by ła po zba wio na wła dzy ro dzi ciel -

skiej oraz nie ma ogra ni czo nej bądź za wie szo nej
wła dzy ro dzi ciel skiej,

• nie jest ogra ni czo na w zdol no ści do czyn no ści
praw nych,

• nie ma prze ciw wska zań zdro wot nych (po sia da
od po wied nie za świad cze nie le kar skie),

• za pew ni od po wied nie wa run ki by to we i miesz ka -
nio we umoż li wia ją ce dziec ku za spa ka ja nie po -
trzeb, w tym wszech stron ne go roz wo ju, wła ści -
wej edu ka cji, roz wo ju za in te re so wań, wy po czyn -
ku i or ga ni za cji cza su wol ne go,

• nie by ła ka ra na,
• w przy pad ku ro dzi ny nie za wo do wej, co naj mniej

jed na oso ba two rzą ca tę ro dzi nę mu si po sia dać
sta łe do cho dy.

Ak tu al nie trwa na bór kan dy da tów do szko le nia
na ro dzi ny za stęp cze, któ re roz pocz nie się już
w ma ju. Jest jesz cze szan sa na pod ję cie de cy zji
o uczest nic twie w szko le niu w naj bliż szych mie -
sią cach.

Pa mię taj my, że są dzie ci, któ rym ro dzi ce nie
mo gą za pew nić od po wied niej opie ki we wła snym
do mu. Wte dy wła śnie po trze bu ją ro dzin za stęp -
czych. Być mo że ty mógł byś po móc?

Za in te re so wa nych utwo rze niem ro dzi ny za stęp -
czej za chę ca my do wi zy ty na stro nach in ter ne to -
wych: http://mops so sno wiec.pl/, http://ro dzi -
niec.word press.com, www.ro dzi naw po trze bie.org

Za pra sza my tak że do kon tak tu z pra cow ni ka mi
MOPS, ul. 3-go Ma ja 33 w So snow cu (bu dy nek
daw ne go szpi ta la nr 2), III pię tro, po kój 424 oraz
pod nu me ra mi te le fo nów: 32 296 22 81,
32 296 22 46 w go dzi nach 7.30 – 15.30 i ad re sem
elek tro nicz nym: dr@mops so sno wiec.pl.

Tekst opra co wa ły: 
ko or dy na tor ds. pie czy za stęp czej, 

Ewe li na Szczu pi der 
i pe da gog, Be ata Wach nik
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In sty tu cja pro wa dzi dzia łal ność kul tu ral ną
i po pu la ry za tor ską po przez or ga ni za cję
i pre zen ta cję róż nych form twór czo ści ar -
ty stycz nej wy ni ka ją cych z po trzeb śro do -
wi ska  z roz sze rze niem o dzia łal ność spor -
to wo – re kre acyj ną. Waż nym ele men tem
w pro gra mie edu ka cji kul tu ral nej jest pro -
wa dzo na edu ka cja re gio nal na oraz roz wi -
ja nie i do sko na le nie zdol no ści, za in te re so -
wań dzie ci i mło dzie ży w ry sun ku, ma lar -
stwie, rzeź bie oraz tań cu. Wi zy tów ką
klu bu sta ły się warsz ta ty wi kli niar skie. Ta
wy mie ra ją ca już for ma rę ko dzie ła cie szy
się ogrom ną po pu lar no ścią, a sta le po więk -
sza ją ce się gro no uczest ni ków warsz ta tów
za in spi ro wa ło in struk to ra, To ma sza Ko wa -
la do stwo rze nia au tor skie go pod ręcz ni ka
dla po cząt ku ją cych wi kli nia rzy, któ ry zo -
sta nie wy da ny jesz cze w tym ro ku.

Ogromnym zainteresowaniem
cieszą się organizowane
cyklicznie: League of Legends,
Headshot, czy konkurs kreatywny
pn.  „Budowniczy” Minecraft

W sze ścio sta no wi sko wej, no wo cze snej
pra cow ni kom pu te ro wej pro wa dzo ne są
za ję cia dla dzie ci i mło dzie ży, np.
warsz ta ty twór czo ści mul ti me dial nej
obej mu ją ce gra fi kę, di gi pa in ting, fo to -
gra fię cy fro wą, fo to mon taż oraz two rze -
nie dźwię ków i mu zy ki. Or ga ni zo wa ne
są rów nież mul ti me dial ne tur nie je gier
kom pu te ro wych – MKM Ga ming – pro -
jekt re ali zu ją cy i po pu la ry zu ją cy e -
-sport, bę dą cy ry wa li za cją w ob rę bie
gier kom pu te ro wych, re ali zo wa ną za -
rów no w for mie luź nej, re kre acyj nej, jak
i w po sta ci zor ga ni zo wa nych tur nie jów
i kon kur sów. Ogrom nym za in te re so wa -
niem cie szą się or ga ni zo wa ne cy klicz -
nie: Le ague of Le gends, He ad shot, czy

kon kurs kre atyw ny pn. „Bu dow ni czy”
Mi ne craft. 

Ogrom ne zna cze nie w dzia łal no ści
Miej skie go Klu bu „Macz ki” ma rów nież
ak ty wi za cja ru cho wa dzie ci i mło dzie ży.
Klub or ga ni zu je sze reg im prez o cha rak te -
rze spor to wym, m. in.: Bieg Prze ła jo wy
o Pu char Dy rek to ra Klu bu, Mię dzysz kol -
ne Po tycz ki Spor to we dla Szkół Pod sta wo -
wych, tur nie je bry dża spor to we go, bi lar da,
tur nie je te ni sa sto ło we go, pił ki siat ko wej,
uni ho ke ja, tur niej sza cho wy oraz gry
w scrab ble, ko ści i bo ul les, raj dy ro we ro we
oraz pie sze wy ciecz ki po oko li cy. W pla -
ców ce dzia ła klub zrze sza ją cy mi ło śni ków
tu ry sty ki gór skiej PERĆ, któ ry or ga ni zu je
co mie sięcz ne wy pra wy gór skie.

Du żym za in te re so wa niem cie szy się
dzia łal ność gru py PO ZY TYW NI 50+,
któ rej uczest ni cy po za dzia ła nia mi klu -
bo wy mi – warsz ta ta mi rę ko dzie ła, fil mo -
te ką, gim na sty ką – an ga żu ją się w dzia -
ła nia na rzecz dzie ci nie peł no spraw nych.

W ofer cie Klu bu znaj du ją się rów nież
spek ta kle pro fi lak tycz ne i przed sta wie -
nia te atral ne dla dzie ci i mło dzie ży, kon -

cer ty ka ba re to we i mu zycz ne oraz or ga -
ni zo wa ny wspól nie z Ze spo łem Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 11 fe styn ro -
dzin ny. W tym ro ku od bę dzie się rów -
nież ko lej na edy cja Rock & Rol lo we go
Tur nie ju Ta necz ne go „Na gra ni cy”.

W ra mach współ pra cy z Miej ską Bi -
blio te ką Pu blicz ną or ga ni zo wa ne są
rów nież mię dzysz kol ne kon kur sy re cy -
ta tor skie i spo tka nia te ma tycz ne dla
dzie ci i mło dzie ży. 

Klub pro wa dzi fi lię na te re nie
dziel ni cy Kli mon tów, w któ rej ma
swo ją sie dzi bę ze spół folk lo ry stycz -
ny KLI MON TO WIAN KI, lau re at
wie lu re gio nal nych prze glą dów
i kon kur sów. Dzia ła tam Klub Se nio -
ra, w ra mach któ re go or ga ni zo wa ne
są spo tka nia sza ra dzi stów, za ję cia
pla stycz ne, warsz ta ty rę ko dzie ła i li -
te rac kie oraz wy ciecz ki kra jo znaw -
cze. 

Sen sem dzia łal no ści Miej skie go Klu -
bu „Macz ki” jest pra ca na rzecz miej -
sco wej spo łecz no ści, jej roz wo ju i za -
pew nie nia jej jak naj lep szej, bo ga tej
ofer ty spę dza nia wol ne go cza su. Pro -
gram in sty tu cji jest na bie żą co do sto so -
wy wa ny do zmie nia ją cych się ocze ki -
wań miesz kań ców Ma czek, in sty tu cja
roz wi ja się i zmienia sta jąc się sta łym
ele men tem ży cia spo łecz ne go tej nie -
wiel kiej dziel ni cy. RED

Na Maczkach nie można się nudzić!                                                  
W jednej z najbardziej oddalonych od centrum dzielnic Sosnowca, działa mała, ale bardzo istotna dla miejscowej społeczności placówka – Miejski Klub „Maczki”. 

Artur Ptasiński

W śro dę, 15 ma ja 2002 ro ku,
w przed dzień set nych uro dzin,
w pod nio słej at mos fe rze, do ko na -
no od sło nię cia po mni ka na sze go
mi strza. Ge ne za uho no ro wa nia
„chło pa ka z So snow ca” się ga ro -

ku 1992. Wów czas to Ra da Miej -
ska So snow ca ogło si ła kon kurs
na pro jekt po mni ka Ja na Kie pu -
ry. Spo śród 38 pro po zy cji wy bra -
no pra cę dwóch war szaw skich ar -
ty stów: rzeź bia rza Ta de usza Mar -
kie wi cza oraz pla sty ka An drze ja
Ga brie la Kar wow skie go.

Z wiel kim za pa łem, spo łecz -
nym po par ciem, pod ho no ro wym
pa tro na tem Mar ty Eg gerth, do pra -
cy ru szył Spo łecz ny Ko mi tet Bu -
do wy Po mni ka. Roz wa ża no czte ry
lo ka li za cje: al. Zwy cię stwa, „Pa tel -
nię”, skwer przy ul. Mo ścic kie go,
ul. Dę bliń ską. Osta tecz nie po mnik
sta nął przy Pla cu Stu le cia – na zwa -
nym tak z oka zji po dwój nych uro -
dzin – mia sta So snow ca oraz naj -
słyn niej sze go z oby wa te li. 

Od lew wy ko na no z brą zu
w szczy cą cych się po nad dwu stu
let nią tra dy cją Gli wic kich Za kła -
dach Urzą dzeń Tech nicz nych.
Rzeź ba mie rzy 280 cm wy so ko -
ści i wa ży po nad 900 kg. 

W lip cu 2014 ro ku w Kry ni -
cy wznie sio no bliź nia czy po -
mnik, któ ry od pier wo wzo ru od -
róż nia zie lo ne pa ty no wa nie. 

Po kry cie pa ty ną cza su nie
do ty czy jed nak pa mię ci, ja ką no -
szą w ser cu so sno wi cza nie. 

W mie ście pa mięć o Ja nie
Kie pu rze jest wciąż ży wa.
Ostat nio po stać mło de go Jan ka
po ja wi ła się na kar tach „Ko -
rzeń ca” i de skach Te atr tu Za -
głę bia. 

Po mnik Ja na Kie pu ry przy Pla cu Stu le cia

Artur Ptasiński

To ist ny raj dla mi ło śni ków sta -
rych drzew oraz osób lu bią cych
kon tem plo wać pięk no na tu ry.
War to po świę cić nie co cza su
na bliż sze po zna nie te go uro kli -
we go za kąt ka. Po za wspa nia ły mi
oka za mi bu ka, dę bu, klo na, je sio -
nu i ja wo ra do naj cie kaw szych ro -
ślin, któ re tu taj spo tka my, trze ba
za li czyć czo snek niedź wie dzi.
Ro śli na ta w okre sie kwit nie nia
(maj, czer wiec) spra wia, że ca ły
park po kry wa się nie zwy kłym,

bia łym ko bier cem. Zwłasz cza
wie czo ro wą po rą, w świe tle księ -
ży ca, mo że my de lek to wać się
uni kal nym pięk nem te go miej -
sca – wów czas ca łe ła ny bia łych
kwia tów w ma gicz ny spo sób roz -
świe tla ją ta jem ni czą gę stwi nę
sta ro drze wiu. Wio sną znaj dzie -
my tu taj rów nież za wil ce ga jo we
i żół te, ziar no płon oraz złoć żół tą. 

Nie zwy kle uro czo wy glą da
park o po ran ku. Moż na wte dy za -
ob ser wo wać, jak ostat nie po ran ne
mgieł ki ustę pu ją miej sca bo ga tej
pa le cie barw. Dzie je się tak, gdy

pierw sze sło necz ne pro mie nie
prze bi ja ją się przez gę ste li sto wie. 

Park zo stał za ło żo ny oko ło 200
lat te mu i na dal kry je bu dow le
z tam tych cza sów. Na le ży do nich
gro ta skal na – ro man tycz na ru ina,
któ rą na ka zał wznieść sam hra bia
Jó zef Mie ro szew ski. Oneg daj we -
wnątrz gro ty znaj do wa ło się wej -
ście do słyn nych, owia nych nim -
bem ta jem ni cy za gór skich lo chów.
Pod ziem ne tu ne le i kom na ty sta no -
wi ły swe go ro dza ju sys tem ko mu -
ni ka cyj ny, słu żąc jed no cze śnie
do prze cho wy wa nia lo du oraz
wsze la kich zie mio pło dów. Je den
z ko ry ta rzy pro wa dził do par ko wej
stud ni, któ rą do strzec mo że je dy -
nie wpraw ne oko do świad czo ne go
tro pi cie la za ga dek prze szło ści.

Park nie gdyś sta no wił per łę
wko ro nie po sia dło ści prze sław ne go
ro du Mie ro szew skich i roz po ście rał
się na du żo więk szym ob sza -
rze – od Me cu po Gró dek Ry cer ski.

Dzi siaj wraz z po bli skim pa ła -
cy kiem fi gu ru je w re je strze za byt -
ków i w naj bliż szym cza sie spo -
dzie wa się grun tow nej re wi ta li za cji.

Te ren par ku w więk szo ści na -
le ży do Szpi ta la Miej skie go. 

Park Mie ro szew skich w Za gó rzu 
Z KURIEREM PO SOSNOWCU
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Wizytówką klubu są warsztaty wikliniarskie, twórczości multimedialnej i rajdy rowerowe.
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Uczniowie 12 szkół specjalnych, m.in.
z Sosnowca, Czeladzi, Katowic czy
Chorzowa, walczyli o zwycięstwo
w Regionalnym Konkursie Wiedzy
o Zdrowiu, który odbył się w kwietniu
w Zespole Szkół Specjalnych nr 2
w Sosnowcu. 

Gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą
z zakresu chorób pasożytniczych, ponieważ
taki był temat konkursu. Uczestnicy bez
trudu potrafili odpowiedzieć na pytania, jak
zapobiegać zarażeniu się i gdzie szukać
pomocy, kiedy okaże się, że pasożytuje
w nas glista, owsik, lamblia czy tasiemiec
albo gdy zaatakują nas pasożyty
zewnętrzne i staniemy się ofiarami komara,
kleszcza czy wszy. Zawodnicy dowiedzieli
się m. in. tego, co to są wektory, czy są one
niebezpieczne dla człowieka i jakie
wywołują choroby. A mogą to być malaria,
odkleszczowe zapalenie mózgu oraz
borelioza. 
Drugi etap konkursu miał charakter
praktyczny. Uczniowie prezentowali, jak
udzielić pierwszej pomocy i wykorzystali
do tego celu fantoma. Musieli także
odpowiedzieć na pytania, jak zatamować
krwotok albo co zrobić, gdy dojdzie do urazu
nogi lub ręki. Padły także pytania o to, jak
trzeba zachować się w przypadku porażenia
prądem elektrycznym, poparzenia lub
odmrożenia stopy. Musieli też wykonać np.

opatrunek uciskowy, unieruchomić
kończynę po urazie z wykorzystaniem szyny
Kramera czy chusty trójkątnej. Zawodnicy
uczestniczyli także w szkoleniu
z prawidłowego wezwania pogotowia
ratunkowego. Profesjonalne pokazy
ratownictwa medycznego z użyciem
defibrylatora przeprowadzili podczas
konkursu ratownicy ze Stacji Ratownictwa
Górniczego KWK „Mysłowice-Wesoła”. 
W finałowych rozgrywkach sportowych
rywalizowały trzy drużyny, które uzyskały
najwięcej punktów w dwóch pierwszych
etapach. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie
ZSS nr 2 w Sosnowcu. Tuż za nimi byli
zawodnicy, którzy reprezentowali Zespół
Szkól Specjalnych Nr 11 w Katowicach.
Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie
katowickiego ZSS NR 7. 
– W naszym konkursie nie ma
przegranych – podkreśla Urszula
Wojnarowska, organizatorka imprezy. 
Wszystkim drużynom biorących udział
w imprezie sponsorzy ufundowali cenne
nagrody. 
Uczestnicy odebrali nagrody i pamiątkowe
dyplomy z rąk Anety Jurkowskiej, dyrektorki
ZSS nr 2. Dla zawodników oraz
zaproszonych gości przygotowano także
poczęstunek.
Honorowy patronat nad imprezą objął
Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta
Sosnowca. SK

Uczniowie Technikum nr 7
Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9
Artystyczno-Rzemieślniczej z Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego święcili triumfy
podczas XIV Ogólnopolskiego
Seminarium Studenckiego TEXTIL 2014,
który odbył się 10 kwietnia w Łodzi. 

Kolekcja „Salvajismo espanoli”, czyli
„Hiszpańska dzikość”, której autorką jest
Monika Karlik oraz „Sen Barona”, autorstwa
Arkadiusza Kulity z klasy IV TB zajęły ex
aequo I miejsce w kategorii prezentacje
kolekcji wyrobów odzieżowych
namodelkach. Z kolei kolekcja „La
Revolution” Arletty Chrobot z klasy IV TB
zajęła I miejsce w kategorii prezentacje
kolekcji wyrobów odzieżowych
namanekinach. 

XIV Ogólnopolskie Seminarium
Studenckie TEXTIL 2014 pt. „Śladami
mody w uczniowskie progi” zostało
zorganizowane przez Wydział
Technologii Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.
Seminarium jest formą ogólnopolskiego
konkursu, który jest przeznaczony dla
młodych adeptów sztuki projektowania
i krawiectwa. Uczniowie CKZiU
zaprezentowali kolekcje, które zostały
zauważone i docenione przez komisję
konkursową, a jurorzy podkreślili
profesjonalizm wykonania wszystkich
nagrodzonych kolekcji. W seminarium
wzięło udział 48 uczniów, którzy mieli
okazję wysłuchać interesujących
wykładów, zwiedzić uczelnię oraz
uczestniczyć w targach branżowych
TECHCONFEX, które odbywały się w Hali
Expo- Łódź. SK

Dziewięciu utalentowanych sosnowiczan
przez pół roku będzie otrzymywać
miejskie stypendia w dziedzinie kultury.
Stypendia są przeznaczane dla osób,
zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieką
nad zabytkami. Kazimierz Górski,
prezydent miasta, wydał zarządzenie w tej
sprawie. 

Miejskie stypendium otrzyma Edyta
Antoniak – Kiedos na realizację cyklu
wywiadów zatytułowanych „Siadamy
z kulturą” (700 zł) oraz Paweł Barański
na realizację książki poetyckiej pod roboczym
tytułem „Pieśń, taniec drzew” (400 zł). Z kolei
Wojciech Dzienniak będzie zajmował się
wykonaniem etnicznych instrumentów
muzycznych z gliny oraz materiałów
przekształcalnych, ekologicznych pn.
„Ceramiczne dźwięki i świat muzyki
etnicznej” (900 zł). Mirosława Kostyła

otrzyma stypendium na realizację książki
artystycznej pt. „Ilustracje do niezapisanych
wierszy” (500 zł). 
Sławomir Matusz przeznaczy stypendium
na realizację tomu wierszy pt. „Piosenka
ookienkach. Podwórko Szpilmana” (400 zł).
Z kolei Krystyna Matyjasek zrealizuje film
ososnowieckich dżudokach pod roboczym
tytułem „Górnik i Bębenek” (500 zł). Z kolei
Sebastian Steć przygotuje album muzyczny
zespołu STC LISEWA, złożonego z grupy
zagłębiowskich artystów podkierownictwem
Sebastiana „Stecyka” Steć (500 zł). Sławomir
Witkowski zajmie się opracowaniem historii
i dokumentacji dotyczącej cmentarza
żydowskiego wSosnowcu przy ulicy
Gospodarczej oraz dziejami Żydów
sosnowieckich (700 zł), a Jerzy Lucjan
Woźniak przeznaczy stypendium na realizację
książki poetyckiej pt. „Ciężar cienia” (400 zł).
Stypendium będzie wypłacane w terminie
odmaja dopaździernika tego roku. SK

Pokonają każdego pasożyta

Nagrodzone kolekcje

Stypendia w dziedzinie kultury przyznane 

17 ma ja 2014 ro ku w godz. od 10.00
do 14.00 na te re nie Gim na zjum nr 16
im. Ma rii Ko nop nic kiej w So snow cu
od bę dzie się cha ry ta tyw ny fe styn ro -
dzin ny „Jar mark Cu dów”. 

To tra dy cja szko ły, któ ra łą czy ogrom -
ną rze szę miesz kań ców So snow ca
i uwraż li wia na krzyw dę dru gie go czło -
wie ka. W ubie głych la tach w kon cer tach
udział wzię li m. in. My slo vitz, Uni ver se,
Jó zef Skrzek, a wi ze run ku na li cy to wa -
ne fo to gra fie uży czy ła Mag da le na Wa -
lach. W tym ro ku gim na zjum wy zna -
czy ło so bie po dwój ny cel. Pra gnie wes -
przeć bu do wę Sta cjo nar ne go Ho spi cjum
Św. To ma sza w So snow cu, a tak że jak
w ro ku ubie głym po móc w re ha bi li ta cji
je de na sto let nie go Mi ło sza De low skie go,
bra ta ab sol wen ta szko ły.

Z Ho spi cjum Św. To ma sza „Szes nast -
ka” ak tyw nie współ pra cu je od 2008 ro ku.
W mia rę swo ich moż li wo ści spo łecz ność
szkol na po dej mu je wszel kie dzia ła nia, aby
uła twić je go pra cow ni kom opie kę nad nie -
ule czal nie cho ry mi oso ba mi. W 2012 ro -
ku za ak tyw ną wie lo let nią pra cę na rzecz
So sno wiec kie go Ho spi cjum szko ła otrzy -
ma ła ty tuł „Przy ja cie la Ho spi cjum”.

W ubie głym ro ku do chód z im pre -
zy zo stał prze ka za ny na kon to nie peł no -
spraw ne go Mi ło sza De low skie go, któ ry
uro dził się z nie do tle nie niem oko ło po ro -
do wym. Ze bra ne pie nią dze uła twi ły ro -
dzi com dziec ka sfi nan so wać kosz tow ną
del fi no te ra pię. W efek cie u chłop ca wi -
docz na jest nie wiel ka po pra wa. Nie ste ty,
moż li wo ści fi nan so we ro dzi ny wciąż  nie
są ade kwat ne do po no szo nych kosz tów,
dla te go gim na zjum po raz dru gi prze ka -
że część kwo ty na ten cel.

Gim na zjum nr 16 jest szko łą o bo ga -
tych tra dy cjach, ce nio ną przez wła dze
miej skie i oświa to we. Do świad cze nie
i umie jęt no ści gro na pe da go gicz ne go we
współ pra cy z wraż li wą mło dzie żą i ich
ro dzi ca mi gwa ran tu ją per fek cyj ne wy ko -
na nie wszel kich dzia łań. W ubie głych la -
tach pod czas fe sty nów szko ła za pew ni ła
wie le atrak cji, dla róż nych grup wie ko -
wych. Po mo gli nie tyl ko ro dzi ce, ale
rów nież hoj ni spon so rzy. W tym ro ku
pro gram im pre zy jest rów nież bo ga ty
i atrak cyj ny. Spo łecz ność szkol na, jak
przy sta ło na po sia da czy cer ty fi ka tu
„Szko ły Od kryw ców Ta len tów”, w trak -
cie fe sty nu po chwa li się swo imi ta len ta -

mi mu zycz ny mi i ak tor ski mi. Na sce nie
za pre zen tu ją się ze spo ły mło dzie żo we
i gru py ta necz ne. Przy go to wa ne bę dą
sto iska: ga stro no micz ne, rę ko dzie ła ar -
ty stycz ne go, ko sme tycz ne. Po ja wią się
służ by mun du ro we, a ra tow ni cy me dycz -
ni za pre zen tu ją tech ni ki udzie la nia
pierw szej po mo cy przed me dycz nej.
W trak cie za ba wy bę dzie prze pro wa dzo -
na li cy ta cja war to ścio wych przed mio -
tów. W ro li kon fe ran sje ra im pre zy wy -
stą pi Ku ba Abra ha mo wicz, ak tor Te atru
Pol skie go w Biel sku - Bia łej, lau re at
„Zło tej Ma ski”.     

Te go rocz ny „Jar mark Cu dów”, któ -
re mu przy świe ca ją sło wa: „Do bro za -
wsze po wra ca”, po now nie bę dzie świę -
tem ra do ści i uśmie chu. Spo łecz ność so -
sno wiec kie go Gim na zjum nr 16 to
lu dzie z pa sją two rze nia, o wraż li wych
ser cach, któ rzy ape lu ją do wszyst kich
o wspar cie te go szla chet ne go przed się -
wzię cia. War to więc w ten dzień wy go -
spo da ro wać tro chę cza su i ra zem z ca łą
ro dzi ną wy brać się na te go rocz ną im pre -
zę ple ne ro wą, by wes przeć po trze bu ją -
cych, a przy oka zji mi ło i ak tyw nie spę -
dzić so bot nie przed po łu dnie. RED

Będzie się działo na jarmarku

reklama
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Ho ke iści z So snow ca mi strza mi Pol ski!
Na lo do wi sku w Ja strzę biu -Zdro ju się gnę -
ła po mistrzostwo dru ży na Ża ków Star -
szych UKS Sie lec, do wo dzo na przez Pio -
tra Ma tla kie wi cza i Pio tra Ma jew skie go.

Na si ho ke iści za czę li od wy gra -
nej 5: 0 z ŁKH Łódź, na stęp nie ogra -
li 11: 4 Pod ha le No wy Targ i ule gli 6: 9
KTH KM Kry ni ca. Mi mo po raż ki
z eki pą z Kry ni cy ze spół Siel ca awan -
so wał do pół fi na łu roz gry wek. W wal -
ce o fi nał so sno wi cza nie po ko na li JKH

GKS Ja strzę bie 4:2, dzię ki cze mu
awan so wa li do wiel kie go fi na łu, w któ -
rym wzię li re wanż za fa zę za sad ni czą
i w dru gim po je dyn ku z KTH KM Kry -
ni ca wy gra li pew nie 6:2.

Na sza dru ży na wy stą pi ła w skła dzie:
Mar cel Ko tu ła, Ma te usz Ma ło ta, Mi ko łaj
Steh lik – Pa tryk Bu chacz, Ka mil Cio łek,
Nor bert Cio łek, Ad rian Du szak, Ma riusz
Maj, Da niel Mal czew ski, Kac per Opił ka,
Mi łosz Plu ta, Łu kasz Sa cha – Ad rian
Cha bior, Kac per Ga jew ski, Mar cel Hy la,

Ar tur Jur czyń ski, Bar tło miej Lis, Pa tryk
Ma la now ski, Łu kasz Mal cher, Bar tło miej
Mu siał, Da wid Otak, Ma riusz Pio trow ski,
Ka rol Pohl, Ma te usz Rech nio, Mi chał
Wró bel, Ka mil Za gur ba, Bar tosz Adam -
czyk, Ar ka diusz Bia ły.

Tre ne rzy: Piotr Ma tla kie wicz, Piotr
Ma jew ski.

Na gro dy in dy wi du al ne: Ma riusz
Pio trow ski zo stał wy bra ny naj lep szym
na past ni kiem tur nie ju, a Mi ko łaj Steh -
lik naj lep szym bram ka rzem. KP
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Krzysztof Polaczkiewicz

Za cznij my od spraw czy sto spor to wych.
W Chełm ży so sno wi cza nie po ko na li naj -
pierw 3:0 UKS OPP Po wiat Ko ło brze ski, a na -
stęp nie wy gra li 3:2 z MUKS Siat karz Wie luń.
O wszyst kim miał więc de cy do wać po je dy nek
z go spo da rza mi im pre zy, KS Chełm ża. Prze -
ciw ni cy przed star ciem z na szą dru ży ną po ko -
na li po 3:0 eki py z Wie lu nia i Ko ło brze gu.

W pierw szej par tii me czu o wszyst ko to so -
sno wi cza nie dyk to wa li wa run ki i wy gra li go
do 19. W dru giej od sło nie do sta nu 9:10 trwa ła
wy mia na cio sów, ale po tem ry wa le od sko czy li,
prze ję li ini cja ty wę i pew nie wy gra li 25:17.
W trze ciej par tii do pie ro gra na prze wa gi wy ło ni -
ła wy gra ne go te go se ta. Nie ste ty dla nas gó rą
w tym frag men cie gry by ła eki pa z Chełm ży, któ -
ra wy gra ła do 25. So sno wi cza nie nie za ła ma li się
jed nak i w czwar tym se cie wy gra li 25:22, do pro -
wa dza jąc tym sa mym do tie -bre ak’u. To miał być
naj waż niej szy set se zo nu. So sno wi cza nie prze -
gry wa li już 1:4, ale do go ni li ry wa li i przy zmia -
nie stron pro wa dzi li 8:7. Od te go mo men tu zdo -
ła li jed nak ugrać za le d wie je den punkt! – Nie ste -
ty, ko lej ne ak cje to dra mat w na szym wy ko na niu.
Za wod nik Chełm ży wszedł na za gryw kę i nas
roz strze lał. Wcho dzi ło mu do słow nie wszyst ko,
a my czu li śmy się jak by ktoś wy łą czył nam ener -
gię. To by ł naj gor szy mo ment nie tyl ko te go me -
czu, ale te go se zo nu – mó wił po spo tka niu roz -
gry wa ją cy Pło mie nia Ka rol Pa cho łek.

Co war te pod kre śle nia, po raż ka w tym me -
czu by ła do pie ro dru gim me czem prze gra nym
w se zo nie przy 28 wy gra nych.

Po za koń cze niu tur nie ju fi na ło we go, kie dy
emo cje nie co opa dły, po ja wi ły się gło sy, że

jesz cze nic stra co ne go i że być mo że to dru gie
miej sce da awans lub grę w ba ra żach. Pro blem
w tym, że re gu la min awan sów jest bar dzo nie -
ja sny. Prze czy tać w nim mo że my m. in.:

„W se zo nie 2013/2014 nie bę dą roz gry wa -
ne me cze ba ra żo we o wej ście do II li gi męż -
czyzn. Dru ży ny, któ re zaj mą I miej sca w Tur -
nie jach Fi na ło wych, awan su ją bez po śred nio
do Roz gry wek II li gi męż czyzn.”

Jest jed nak pew ne „ale”. III etap cen tral -
ny – Ba ra że o miej sce w II li dze.

Ze spo ły, któ re zaj mą II miej sce w po szcze -
gól nych gru pach fi na ło wych, ro ze gra ją dwu -
mecz z ze spo łem, któ ry zaj mie przed ostat nie
miej sce w roz gryw kach II li gi. Go spo da rzem
pierw sze go spo tka nia jest ze spół dru go li go wy.

Mecze barażowe o miejsce w II lidze zostaną
rozegrane wg następującego klucza:
• II m z Grupy I Turnieju finałowego o II ligę 

– przedostatnie miejsce z Grupy I II ligi 
• II m z Grupy II Turnieju finałowego o II ligę 

– przedostatnie miejsce z Grupy II II ligi
• II m z Grupy III Turnieju finałowego o II ligę

– przedostatnie miejsce z Grupy III II ligi
• II m z Grupy IV Turnieju finałowego o II ligę

– przedostatnie miejsce z Grupy IV II ligi

Mecze zostaną rozegrane w następujących
terminach:
I TER MIN 17.05.2014
II TER MIN 24.05.2014

Tak ca łą spra wę ko men tu je Pol ski Zwią zek
Pił ki Siat ko wej usta mi rzecz ni ka Ja nu sza
Uznań skie go. – W se zo nie 2013/2014 nie bę dą
roz gry wa ne me cze ba ra żo we o wej ście do II li -

gi męż czyzn. Dru ży ny, któ re zaj mą I miej sca
w Tur nie jach Fi na ło wych, awan su ją bez po śred -
nio do Roz gry wek II li gi męż czyzn – tak brzmi
za pis Re gu la mi nu Roz gry wek o wej ście
do II li gi ko biet i męż czyzn w se zo -
nie 2013/2014. Prze pis o ba ra żach do ty czy roz -
gry wek żeń skich – mó wi rzecz nik PZPS.

Na chwi lę obec ną do II li gi, po za dru ży ną KS
Chełm ża, awan so wa ły tak że klu by: MKS MDK
War sza wa, SPS Słupsk oraz Gór nik Ra dlin. Co
cie ka we, ostat nia z dru żyn jest do sko na le zna -
na Pło mie nio wi. So sno wi cza nie wy gra li ze swo -
im ry wa lem 3:0 i ule gli, 1:3. War to w tym miej -
scu do dać, że na swo jej dro dze do awan su, ra dli -
nia nie do zna li… pię ciu po ra żek.

Z II li gi spa dło 6 ze spo łów, awan se wy wal -
czy ły 4. Kto uzu peł ni staw kę? Te go na ra zie nie
wia do mo, na wet w sa mym związ ku.

– Ze spor to we go punk tu wi dze nia wszyst ko
jest ja sne. Prze gra li śmy tur niej w Chełm ży, nie
ma nas w II li dze. Wszyst ko by ło w na szych rę -
kach, ale ta ki jest sport. Po ja wią się sprzecz ne
in for ma cje do ty czą ce awan sów i spad ków i do -
pó ki nie bę dzie osta tecz nej de cy zji, po zo sta je
nam cze kać na roz wój wy pad ków, jed no cze śnie
ża łu jąc, że te raz to nie my je ste śmy pa na mi
wła sne go lo su – mó wi tre ner Da riusz So bie raj.

– In for ma cje są sprzecz ne. Po cząt ko wo mó -
wi ło się, że zwy cięz ca tur nie ju uzy ska bez po -
śred ni awans, a dru gi ze spół za gra w ba ra żach.
Po tem po ja wi ła się in for ma cja, że na wet wy gra -
ny za gra w ba ra żach. Już w Chełm ży do wie -
dzie li śmy się jed nak, że za rów no pierw szy, jak
i dru gi ze spół tur nie ju za gra ją w dru giej li dze.
A jak bę dzie? Cze ka my na ofi cjal ny ko mu ni -
kat – do dał Mi chał Grzyb, od po wie dzial ny
w klu bie za kon tak ty z me dia mi.

Zdarzy∏o si´�

Po przeniesieniu się z trawiastych boisk na parkiet, dobrze
znany w naszym regionie sosnowiczanin – Artur Popławski
odnosi sukcesy. Tym razem z Rekordem Bielsko-Biała
wywalczył złoty medal i zagra w Lidze Mistrzów! 

Artur „Popy” Popławski po grze wniższych ligach postanowił
zawiesić korki na kołku i założyć halówki, przeniósł się na parkiet.
Najpierw grał wClearex Chorzów, jednak szybko trafił doRekordu
Bielsko Biała, z którym wywalczył Puchar Polski. Znanawnaszym
regionie „Wajcha” a'la „Popy” szybko podbiła parkiety, a Zagłębiak
trafił do reprezentacji Polski, której został kapitanem! Artur
Popławski nie zwalnia tempa, w tym sezonie razem zRekordem
wywalczył mistrzostwo Polski! – Co tu dużo mówić o tytule... Ciężko
pracowaliśmy cały sezon na to, aby zdobyć to upragnione trofeum,
dodatkowo udało nam się to osiągnąć na 20-lecie klubu. Graliśmy
najrówniej przez cały sezon i w100 procentach nam się należał.
Myślę, że to był kolejny udany futsalowy sezon dla mnie, choć
jeszcze się nie zakończył. Nie zapominamy o kolejnym wyzwaniu,
jakie nas czeka już za 3 miesiące, czyli reprezentowanie Polski
wLidze Mistrzów. Co będzie, czas pokaże, teraz będziemy się
cieszyć i świętować – przekazał Artur Popławski. 
„Popy” rozegrał 20 ligowych spotkań i zdobył 7 bramek. KP

Sosnowiczanin zagra 
w Lidze Mistrzów

Najlepsze kluby w punktacji Sportu Młodzieżowego w Polsce
za rok 2013 w koszykówce kobiet to: GTK Gdynia (224,96),
JAS FBG Sosnowiec (196,31), INEA AZS Poznań (188), UKS
Trójka Żyrardów (144), AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski
(138).

Na tak wysoką pozycję klubu JAS-FBG Sosnowiec w punktacji
ogólnopolskiej za rok 2013 zapracowały:
• młodziczki KU-13 Mistrz Polski szkół podstawowych – trener Ewa
Błachut
• młodziczki KU-14 Vicemistrz Polski – trener Marek Sałata
• kadetki KU-16, 6 miejsce wPolsce – trener Jacek Szewczyk
• juniorki starsze KU-20 Vicemistrz Polski – trener Jacek Dyja
Gratukujemy sosnowieckim koszykarkom i czekamy na kolejne
sukcesy! KP

Koszykarki z Sosnowca w elicie

Zawodniczki UKS Dwójka Sosnowiec rozegrały ostatni mecz
bieżącego sezonu w II lidzie kobiet w tenisie stołowym.
Sosnowiczanki pokonały LKS Orzeł Stanica i ostatecznie
zakończyły rywalizację na siódmym miejscu.

Siódme miejsce dla UKS Dwójki Sosnowiec w seniorskiej II lidze
kobiet to duży sukces kobiecego tenisa stołowego wZagłębiu.
Warto przypomnieć, że wpoprzednim sezonie UKS Dwójka
Sosnowiec zajął 15. miejsce. Postęp (awans na 7. miejsce)
i aktualnie najwyższe miejsce z Zagłębiowskich Klubów Tenisa
Stołowego (wśród kobiet) to w ogromnej mierze zasługa grającej
trenerki – Marty Nowak, która od sezonu2013/2014 występuje
wbarwach UKS Dwójki Sosnowiec. Organizatorami meczu
i opiekunami drużyny dziewcząt byli instruktorzy UKS Dwójka
Sosnowiec: Marta Nowak oraz Adrian Eliasz.
– Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu wSosnowcu, Fundacji
Partnerstwo, firmie VEGMET, firmie Orawskie Ciacho, Dyrekcji
i Radzie Rodziców ZSO9 wSosnowcu za ogromne wsparcie, dzięki
któremu UKS Dwójka Sosnowiec osiąga bardzo wyniki w drugiej
lidze kobiet – podkreśla kierownik sekcji UKS Dwójka Sosnowiec,
Adrian Eliasz. KP

Dwójka zakończyła sezon

Nie pew ny los so sno wiec kich siat ka rzy

W któ rej li dze za gra Pło mień?
Na to pytanie nie ma dziś konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi. Wprawdzie podczas turnieju finałowego
w Chełmży siatkarze Płomienia po porażce 2:3 w ostatnim meczu z gospodarzami zawodów zajęli drugie
miejsce, które nie gwarantowało awansu, to być może w przyszłym sezonie zagrają w II lidze. Zamieszanie
spowodowane jest niezbyt jasnym regulaminem awansów do II ligi.

Żaki z UKS-u Sielec mistrzami Polski

Siat ka rze Pło mie nia wy gra li w tym se zo nie 28 spo tkań, prze gra li tyl ko dwa, ale i tak mo że ich za brak nąć w II li dze.

Ma ciej Wa sik

arc U
KS Sielec
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Mi chał Wę cel

Naj star sza wzmian ka o wsi Po -
goń po cho dzi z 1345 ro ku. We -
dług kro nik, w tym cza sie na jej
te re nach ro ze gra ła się bi twa po -
mię dzy woj ska mi pol ski mi i wę -
gier ski mi, a nę ka ją cy mi oko licz -
ne zie mie od dzia ła mi cze ski mi.
We dług za pi sków, na cze le ry cer -
stwa pol skie go sta nąć miał sam
król Ka zi mierz Wiel ki. Na prze -
strze ni wie ków wie lo krot nie
zmie nia li się jej wła ści cie le. Wieś
le ża ła w gra ni cach Księ stwa Sie -
wier skie go – do 1442 ro ku by ła
wła sno ścią ksią żąt ślą skich, a na -
stęp nie prze szła we wła da nie bi -
sku pów kra kow skich. W 1489 ro -
ku wy ku pił ją Ka zi mierz Ja giel -
loń czyk i włą czył do dóbr
kró lew skich. Od 1502 ro ku wła -
ści cie la mi Po go ni by li mię dzy in -
ny mi: Ko wa cze, Ty miń scy, Ja roc -
cy, Mie ro szew scy, Sie mień scy,
My ciel scy. To naj pew niej przy -
czy ni ło się do po dzia łu Po go ni
na Po goń Gzi chow ską (na zwa
po cho dzi od dziel ni cy – Gzi chów
w Bę dzi nie) i Po goń Sie lec ką
(ana lo gicz nie – od osa dy Sie lec).
Na po cząt ku XIX wie ku od kry to
na te re nie wio ski zło ża wę gla
i już w 1816 ro ku otwar to pierw -
szą ko pal nię „Po go nia”. W 1822
ro ku wy bu do wa no rów nież hu tę
cyn ku „An na” (póź niej „Ro ma -
nia”). W po ło wie XIX wie ku Po -
goń prze szła w po sia da nie Niem -
ców: hra bie go Ja na Re nar da (Po -
goń Sie lec ka) i Gu sta wa von
Kram sta (Po goń Gzi chow ska).
Do Po go ni na le ża ły rów nież
przy siół ki: Wy gwiz dów gra ni czą -
cy z Siel cem, po ło żo ny nad brze -
giem Czar nej Prze mszy; Zło dzie -
jów w za chod niej czę ści osa dy;
So sno wiec, któ ry dał po czą tek
mia stu. Na hi sto rycz nych grun -
tach po goń skich po wsta ły rów -
nież wsie Ostra Gór ka i Ra do cha.
Du ży wpływ na roz wój Po go ni
mia ło uru cho mie nie w 1878 ro ku
pierw szej w Kró le stwie Pol skim
przę dzal ni weł ny cze san ko wej
(po II Woj nie Świa to wej „Po li -
tex”) – uru cho mił ją Hen ryk Die -
tel. Oprócz otwar cia za kła dów
pro duk cyj nych Die tel był fun da -
to rem po goń skiej Szko ły Re al nej
oraz ko ścio ła pro te stanc kie go
i czę ścio wo cer kwi pra wo sław nej.
W 1886 r. H. Die tel prze zna czył
na Dom Mo dli twy ewan ge li ków
ha lę w swo jej fa bry ce, któ rą prze -
bu do wa no i wy po sa żo no w oł -
tarz, rzeź bio ną am bo nę, or ga ny,
ław ki, na czy nia li tur gicz ne itp. 4
wrze śnia 1886 r. ks. Müller po -
świę cił świą ty nię i od pra wił
w niej pierw sze na bo żeń stwo.
W cha rak te rze or ga ni sty i kan to -
ra za trud nie ni zo sta li na uczy cie -
le szko ły przy fa brycz -
nej – Edward Ot to i Edward Mu -
de row. Chó rem mę skim
i dzie cię cym kie ro wał Her man
Hor che z Ka to wic. W kwiet -
niu 1887 r. H. Die tel za trud nił pa -
sto ra ks. Er ne sta Eu ge niu sza Uth -
ke na sta no wi sku ka pe la na do mo -

we go. Peł nił on rów nież wszel kie
po słu gi dusz pa ster skie dla so sno -
wiec kich ewan ge li ków. Na bo żeń -
stwa od by wa ły się w każ dą nie -
dzie lę i świę ta. Ko ściół mie ścił
oko ło 800 osób. Pro te stan ci sta -
no wi li wów czas sto sun ko wo licz -
ną gru pę wy zna nio wą.

Na terenach Pogoni
rozegrała się bitwa. Na
czele wojsk polskich miał
stanąć król Kazimierz
Wielki
W 1888 r. do ko ścio ła do bu do -
wa no wie żę, w któ rej za in sta lo -
wa no dwa dzwo ny i ze gar. Czę -
ścio wo zmie nio no rów nież wy -
strój wnę trza. Świą ty nię ozdo bił
ob raz oł ta rzo wy w rzeź bio nej ra -
mie, przed sta wia ją cy bło go sła -
wią ce go Chry stu sa, wy ko na ny
przez Stur te wan da z Wro cła wia.
Obec ny wy gląd ko ściół uzy skał
w 1910 r., po ko lej nej prze bu do -
wie. Ni ską wie żę za stą pio no
wte dy bar dziej oka za łą i strze li -
stą. Za in sta lo wa no tak że trze ci
dzwon i od no wio no or ga ny. 30
paź dzier ni ka 1910 r. od by ła się
uro czy stość po świę ce nia ko ścio -
ła. Na bo żeń stwa od by wa ły się
po cząt ko wo w ję zy ku nie miec -
kim. Wo bec po lo ni za cji czę ści
ewange li ków od 1907 r. msze od -
pra wia no tak że po pol sku.
W 1922 r. przy ko ście le ewan ge -
lic ko – au gs bur skim w So snow -
cu, pod we zwa niem św. Ja -
na Ewan ge li sty, utwo rzo no pa ra -
fię. Pierw szym pro bosz czem
zo stał ks. Je rzy Tyc, za słu żo ny
du chow ny, pu bli cy sta i dzia łacz
spo łecz ny.

Ko ściół sta no wi eklek tycz ną bu -
dow lę z prze wa gą ele men tów neo -
ba ro ko wych. Po sia da ona wie le
cech wspól nych z in ny mi re pre -
zen ta cyj ny mi obiek ta mi ufun do -
wa ny mi przez Die tla. Do dnia dzi -
siej sze go za cho wa ło się wy po sa że -
nie świą ty ni z lat 1886 – 1888.
Or ga ny wy bu do wa ła w 1886 r.
zna na fir ma Schlag und Söhne.
Wi tra że po cho dzą praw do po dob -
nie z te go sa me go okre su, a wy ko -
na ne zo sta ły przez fir mę Ri chard
Schle in z Zit tau (Ży ta wa). Wi traż
fi gu ral ny przed sta wia pa tro na ko -
ścio ła, św. Ja na Ewan ge li stę.
Na in nym – znaj du ją cym się na -
prze ciw ko, do mi nu je wi ze ru nek
krzy ża. Po zo sta łe wi tra że ma ją
cha rak ter or na men tal ny. Pre zbi te -
rium zdo bi po li chro mia.

Po II woj nie świa to wej ca ły
ma ją tek Die tlów zo stał zna cjo na -
li zo wa ny, co kom pli ko wa ło funk -
cjo nowa nie ko ścio ła. Do pie ro
w 1996 r. for mal nie stał się on
wła sno ścią pa ra fii so sno wiec kiej,
któ rej w dwa la ta póź niej prze ka -
za no tak że cmen tarz ewan ge lic ki
i dom przy cmen tar ny. Od 1952 r.
pa ra fia w So snow cu wcho dzi
w skład tzw. pa ra fial ne go ośrod -
ka szo pie nic kie go obej mu ją ce go
czte ry pa ra fie (Szo pie ni ce, So sno -
wiec, My sło wi ce i Hoł du nów).
Ad mi ni stra to rem ośrod ka a za ra -

zem pa ra fii so sno wiec kiej jest
obec nie (od 1997) ks. pro boszcz
Adam Ma li na. H. Di etel był rów -
nież wła ści cie lem pięk ne go,
w sty lu neo ba ro ko wym z ele men -
ta mi ro ko ko pa ła cu oto czo ne go
par kiem, wy bu do wa ne go pod ko -
niec XIX wie ku na prze ciw ko za -
kła dów włó kien ni czych i wspo -
mnia ne go ko ścio ła. W 1881 ro ku
gli wic ki prze my sło wiec Huld -
czyń ski za ło żył w Po go ni wal -
cow nię że la za i rur kow nię, prze -
kształ co ną w 1897 ro ku w spół kę
ak cyj ną pod na zwą To wa rzy stwo
Ak cyj ne So sno wiec kich Fa bryk
Rur i Że la za (póź niej sza Hu ta im.
Bucz ka). Po goń na le ża ła do gmi -
ny Gzi chów, a po tem do gmi ny
Osad Gór ni czych. Od 1900 ro ku
wcho dzi ła w skład nad so łec twa
so sno wiec kie go, by w dwa la ta
póź niej wejść w skład no wo utwo -
rzo ne go mia sta So sno wiec. Po -
goń na le ża ła do pa ra fii my sło wic -
kiej do 1819 ro ku, na stęp nie
do pa ra fii pod we zwa niem św.
Sta ni sła wa BM w Cze la dzi.
Od 1896 ro ku wcho dzi ła w skład
pa ra fii pod we zwa niem Wnie bo -

wzię cia NMP (dzi siej szej pa ra fii
ka te dral nej). W 1903 ro ku wznie -
sio no drew nia ną ka pli cę, w któ rej
wi ka riu szem zo stał ks. Mie czy -
sław Fro elich. Ma jąc po zwo le nie
od władz car skich na wznie sie nie
du żej świą ty ni, za ło żył Ko mi tet
Bu do wy Ko ścio ła, a fun du sze
mia ły po cho dzić z co mie sięcz -
nych skła dek pa ra fian. W 1904
ro ku roz po czę to bu do wę ko ścio ła
we dług pro jek tu Jó ze fa Po mia -
now skie go, któ ry zna ko mi cie wy -
wią zał się z po wie rzo ne go za da -
nia. Nie ste ty du żo więk szym wy -
zwa niem oka za ło się
udźwi gnię cie tru dów fi nan so -
wych zwią za nych z wznie sie niem
tej neo go tyc kiej bu dow li. Mi mo
za an ga żo wa nia wier nych i wspar -
cia dar czyń ców, wśród któ rych
był lo kal ny prze my sło wiec Hen -
ryk Die tel, ko niecz ne oka za ło się
do ko na nie kil ku od stępstw
od pier wot ne go pro jek tu, aby
po licz nych tru dach, w ro ku 1911,
za koń czyć w sta nie su ro wym bu -
do wę świą ty ni. W tym sa mym ro -
ku bi skup kie lec ki Au gu styn Ło -
siń ski, utwo rzył pa ra fię pod we -

zwa niem św. To ma sza Apo sto ła
i Mat ki Bo skiej Ró żań co wej. Jej
pierw szym pro bosz czem zo stał
ks. Mie czy sław Fro elich. Dal sze
pra ce wy koń cze nio we pro wa dzi li
pro bosz czo wie, ks. pra łat Sta ni -
sław Ma zur kie wicz i ks. pra łat
Fran ci szek Pę dzich. Z te go okre -
su po cho dzi istot na część wy po -
sa że nia ko ścio ła, w tym oł tarz
głów ny z rzeź bą zmar twych wsta -
łe go Chry stu sa uka zu ją ce go się
św. To ma szo wi i Apo sto łom. Ks.
pra łat Je rzy Imie la za ku pił 54-
gło so we or ga ny, ław ki, kon fe sjo -
na ły, wy ko na no rów nież po li chro -
mie i wsta wio no część wi tra ży
z wi ze run ka mi świę tych. Przy ko -
ście le wy bu do wa no ple ba nię. 

W latach 70. XX wieku w
dzielnicy powstały osiedla
mieszkaniowe,
przedszkola, szkoły

Świą ty nię kon se kro wał 26 kwiet -
nia 1956 ro ku bi skup czę sto -
chow ski Zdzi sław Go liń ski. Ks.
pra łat Wła dy sław Sob czyk zbu -

do wał oł tarz so bo ro wy z brą zu
oraz ka pli cę cmen tar ną pod we -
zwa niem św. Ka ro la Bo ro me -
usza. Ks. Pra łat Jan Szkoc za ło -
żył 15 krysz ta ło wych ży ran do li
z kin kie ta mi oraz pod jął się dzie -
ła do koń cze nia bu do wy wież.
Z je go ini cja ty wy w 2005 ro ku
roz po czę to pra ce we dług no we go
pro jek tu Ewy i To ma sza Ta czew -
skich. Od no wił ka pli cę cmen tar -
ną i mur, zdo bio ny fi gu ra mi anio -
łów. Wy bu do wał i za ło żył Gim -
na zjum i Li ceum Ka to lic kie.
Obec nie pro bosz czem jest ks. ka -
no nik An drzej Do ma ga ła. W la -
tach 70. XX wie ku w dziel ni cy
po wsta ły osie dla miesz ka nio we,
przed szko la, szko ły oraz znacz nie
wzro sła licz ba jej miesz kań ców.
Od 30 lat swo ją sie dzi bę ma tu taj
Miej ski Klub im. Ja na Kie pu ry.
Sam Kiepura miesz kał przy ul.
Ma jo wej 6 nie da le ko ko ścio ła pw.
św. To ma sza Apo sto ła. Współ -
cze śnie na Po go ni swo ją sie dzi bę
zna la zły wy dzia ły Uni wer sy te tu
Ślą skie go i Ślą skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go oraz kam pus
stu denc ki. 

Po goń

Nieistniejący fragment ul. Nowopogońskiej.

Gimnazjum im. S. Staszica. Lata trzydzieste XX wieku.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Po cho dził z Bę dzi na, w któ rym przy szedł na świat
w 1972 ro ku. Od naj młod szych lat in te re so wał się
spor tem, a spor to we wzor ce czer pał od oj ca, któ ry
był pił ka rzem. Za nim chwy cił za sza blę, ma rzył
o ho ke ju na lo dzie, ale skoń czy ło się na pla nach.
W wie ku 14 lat tra fił do szer mier cze go „Za głę bia”
pod skrzy dła Je rze go Wan dzio cha. Zna lazł się tam
za na mo wą ko le gi, któ ry już tam tre no wał. Pierw -
szy suk ces przy szedł w 1990 ro ku. Wów czas się -
gnął po ty tuł mło dzie żo we go wi ce mi strza Pol -
ski. – To był trud ny czas – wspo mi nał Sznaj -
der. – Za głę bie ban kru to wa ło, za my ka no ko pal nie,
bra ko wa ło pie nię dzy. By ły mo men ty, że je dy nym
spa ring part ne rem był dla mnie tyl ko tre ner. Ta kie
sy tu acje po tra fią jed nak czło wie ka wzmoc nić
i w mo im przy pad ku wła śnie tak by ło – pod kre ślał
Sznaj der.

Po suk ce sach mło dzie żo wych przy szły se nior skie
trium fy, za rów no w kra ju, jak i pod czas za wo dów

Pu cha ru Świa ta. W 1996 ro ku po raz pierw szy po -
je chał na Igrzy ska Olim pij skie do Atlan ty, gdzie
w ry wa li za cji in dy wi du al nej był 7, a w dru ży nie wy -
wal czył 4 miej sce. Na olim pia dzie star to wał jesz cze
dwu krot nie, w Syd ney oraz w Ate nach.

W mię dzy cza sie wy wal czył czte ry me da le mi -
strzostw świa ta, dwu krot nie się gał po me da le mi -
strzostw Eu ro py, w tym po zło to w ry wa li za cji dru -
żyn. Był wie lo krot nym mi strzem Pol ski.

W 2003 ro ku wraz z ko le ga mi z MO SiR So sno -
wiec, któ re po upad ku sek cji Za głę bia prze ję ło
pod swo je skrzy dła sza bli stów, się gnął po Klu bo wy
Pu char Eu ro py.

Ka rie rę za wod ni czą za koń czył pod czas Pu cha ru
Świa ta Mło dzie żow ców w so sno wiec kiej Ha li Wi -
do wi sko wo -Spor to wej 13 paź dzier ni ka 2007.
Mistrz szcze gól ne sło wa uzna nia kie ro wał wów czas
do tre ne ra An drze ja Bi la. – Ukształ to wał mnie
spor to wo. To zna ko mi ty tre ner, dzię ku ję mu, bo
gdy by nie on, pew nie nie do szedł bym tak wy so -
ko – mó wił Sznaj der.

Wy bit ne osią gnię cia sza bli sty zy ska ły uzna nie
władz So snow ca. Trzykrotnie zo stał wy bra ny spor -
tow cem ro ku (1996, 1998, 2000).

Po za koń cze niu ka rie ry nie od szedł od szer mier -
ki. Był człon kiem za rzą du Pol skie go Związ ku Szer -
mier cze go, wi ce pre ze sem To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Szer mier ki w So snow cu, sę dzią mię dzy na ro do wym,
m.in.: pod czas olim pia dy w Lon dy nie w 2012 ro ku.

– Był opie ku nem na sze go klu bu, roz jem cą, pa -
sjo na tem, któ re go mi łość do szer mier ki prze ka zy -
wa na by ła ko lej nym po ko le niom mło dych spor tow -
ców. Czło wie ko wi o wiel kim ser cu, wspa nia łe mu
sza bli ście, wier ne mu kom pa no wi oraz to wa rzy szo -
wi nie zli czo nych walk, od da je my hołd i skła da my
naj głęb sze wy ra zy współ czu cia je go naj bliż szym.
Niech je go du sza znaj dzie uko je nie i niech spo czy -
wa w po ko ju – po wie dzia ła Be ata Rak, pre zes To -
wa rzy stwa Mi ło śni ków Szer mier ki „Za głę bie”
w So snow cu.

Po grzeb zna ko mi te go sza bli sty od był się 23
kwiet nia na cmen ta rzu w Bę dzi nie -Ma ło bą dzu.

Odszedł wybitny szablista

Pożegnaliśmy Rafała Sznajdera
Ta wiadomość zasmuciła nie tylko fanów sportu w naszym mieście.13 kwietnia zmarł wybitny szablista Rafał Sznajder. Został on znaleziony martwy na terenie
Targów w Płowdiw, gdzie rozgrywano mistrzostwa świata kadetów i juniorów, a on prowadził tam zawody w szabli jako sędzia. Przyczyną śmierci był atak serca.

Kamil Borkowski

Do bro i zło, świa tło i mrok – du -
ali stycz na wi zja świa ta zna na jest
czło wie ko wi od ty się cy lat. Jed -
nym z pierw szych obiek tów kul -
tu był ogień, któ ry lu dziom ży ją -
cym w pre hi sto rii ja wił się ja ko
znak in ge ren cji sił bo skich, nie wi -
dzial nej mo cy wy ma ga ją cej re -
spek tu, sza cun ku i od da nia na leż -
nej czci. Wraz z roz wo jem ogień
uda ło się udo mo wić i okieł znać,
co jest uzna wa ne za jed ną z naj -
więk szych re wo lu cji kul tu ro wych
w dzie jach ga tun ku ludz kie go
(we dług Mir cea Elia de, zna ne go
ru muń skie go fi lo zo fa kul tu ry, hi -
sto ry ka re li gii, re li gio znaw cy, pi -
sa rza, in do lo ga i dy plo ma ty).
Roz pa le nie ogni ska w no cy po -
zwa la ło ów cze sne mu czło wie ko -
wi roz świe tlić mrok wo kół i prze -
pę dzić dra pież ni ki. Nie ustan -
na wal ka tych dwóch
me ta fo rycz nych sił, tzn. świa tła
i mro ku bę dzie to wa rzy szy ła na -
sze mu ga tun ko wi aż do współ cze -
sno ści, po dro dze przy bie ra jąc
naj róż niej sze for my, by w koń cu
zo stać wy de sty lo wa nym i prze -
mie lo nym przez po pkul tu rę to po -
sem.

Ty tuł ni niej sze go tek stu jest
cy ta tem z książ ki pt. „Faust” au -
tor stwa Jo han na Wol fgan ga von
Go ethe. Opo wia da o za kła dzie
mię dzy Bo giem a Me fi sto fe le sem
(dia błem) o du szę Fau sta – sta re -
go uczo ne go, wiel kie go mę dr ca,
któ re mu wie dza zdo by ta z ksią -
żek prze sta je wy star czać; za czy -
na cier pieć z po wo du wła snej, do -
mnie ma nej głu po ty, bra ku pie nię -
dzy, szczę ścia i mi ło ści.
W ob li czu na ra sta ją cej pust ki
i chę ci po zna nia ta jem ni cy ist nie -
nia po sta na wia zgłę bić taj ni ki
czar nej ma gii. Pra co wnię Fau sta
od wie dza Me fi sto fe les i ofe ru je
mu układ – speł ni wszyst kie je go
za chcian ki, ma rze nia, po zwo li za -
sma ko wać szczę ścia i ca łej ir ra -
cjo nal nej sfe ry ży cia, bę dzie uni -

żo nym słu gą, lecz gdy przyj dzie
od po wied nia po ra, upo mni się
o du szę uczo ne go. Faust przy sta -
je na to, jed nak wpro wa dza pew -
ną klau zu lę do umo wy. Od da swą
du szę tyl ko wte dy, gdy sam wy -
po wie sło wa: „Trwaj chwi lo, je -
steś pięk na”.

Me fi sto fe les przed sta wia się
w na stę pu ją cy spo sób: „Jam jest
tej si ły cząst ką drob ną, co za wsze
złe go chce i za wsze spra wia do -
bro”. To na po zór pa ra dok sal ne
stwier dze nie za my ka w so bie jed -
ną z naj cie kaw szych wi zji re la cji
mię dzy do brem a złem, ja kie mo -
gli śmy do tej po ry za ob ser wo wać
w ca łej hi sto rii kul tu ry. Po dob -
nym klu czem kie ro wał się Mi cha -
ił Buł ha kow pod czas pi sa nia „Mi -
strza i Mał go rza ty”. Tam dia beł
przed sta wia się bo ha te rom w nie -
mal iden tycz ny spo sób i peł ni tę
sa mą ro lę. Obaj pi sa rze, za rów no
Go ethe, jak i Buł ha kow wie rzy li,
że do bro i zło to dwie si ły, któ re
nie mo gą eg zy sto wać bez sie bie
na wza jem. Na wet, je śli z de fi ni cji
są prze ci wień stwa mi. Po dob ne
za ło że nia przed sta wia tao izm re -
li gij ny, któ ry gło si za sa dę yin
i yang – ich wza jem ne do peł nia -
nie się sta no wi o har mo nii świa ta.

Uosa bia ne z sza ta nem i Bo -
giem wi zje re la cji dwóch an ta go -
ni stycz nych wo bec sie bie sił,
przed sta wio ne w wy mie nio nych
prze ze mnie dzie łach li te ra tu ry, są
wbrew wszel kim po zo rom nie -
zwy kle lo gicz ne. Zło z ca łym
swo im ba ga żem de fi ni cyj nym na -
pę dza czło wie ka do dzia ła nia,
do te go, by mógł się roz wi jać, cią -
gle iść do przo du – na wet, je śli
po dro dze po peł ni mnó stwo błę -
dów. Sam Go ethe pi sał „błą dzi
czło wiek, pó ki dą ży”. To, co do -
bre, mo że stać się przy czyn kiem
złe go, a to, co złe, mo że stać się
przy czyn kiem do bre go.

A mo że do bro i zło są tym sa -
mym, lecz wi dzia nym z dwóch
róż nych per spek tyw? W grze
„Bio shock In fi ni te” au tor stwa stu -

dia Ir ra tio nal Ga mes głów ny bo -
ha ter o imie niu Bo oker De Witt,
otrzy my wał za da nie od bi cia pew -
nej dziew czy ny z pod nieb ne go
mia sta o na zwie Co lum bia,
a na póź niej szym eta pie roz gryw -
ki za bi cie za ło ży cie la owej (an ty)
uto pii – Za cha re go Com stoc ka.
Na koń cu gry oka zu je się, że Bo -
oker i Com stock to w rze czy wi -
sto ści ta sa ma oso ba, jed nak obaj
po cho dzą z dwóch róż nych wy -
mia rów. Pew na klu czo wa de cy zja
pod ję ta w prze szło ści ukształ to -
wa ła ich i po pro wa dzi ła w dwóch
zu peł nie róż nych kie run kach. Za -
cha ry zo stał przy wód cą re li gij -
nym i nie kwe stio no wa nym wład -
cą mia sta, któ re zbu do wał, na to -
miast De Witt pi ja kiem
z umi ło wa niem do ha zar du. Do -
dat ko wo sprze dał wła sną cór kę,
że by wy ma zać dłu gi. Prze szła
ona w rę ce… De Wit ta, z tym, że
te go z in ne go wy mia ru (czy li
Com stoc ka). W mo men cie, gdy
po zna je my głów ne go bo ha te ra,
je go wspo mnie nia są za tar te i po -
mie sza ne, dla te go nie zda je so bie
spra wy z te go, że dziew czy -
na o imie niu Eli za beth to w rze -
czy wi sto ści je go pier wo rod na.
Do bro i zło przy bra ły w grze wy -
jąt ko wo ma ło du ali stycz ną for mę,
a brak wi docz ne go po dzia łu za -

chę ca od bior cę do głęb szej in ter -
pre ta cji po zna nej hi sto rii.

Książ ka „Me tro 2033” Dmi tri -
ja Glu kho vskie go przed sta wia
rów nie nie stan dar do wy ob raz poj -
mo wa nia sił rzą dzą cych świa tem
i umie jęt nie ma ni pu lu je, a na wet
ba wi się uczu cia mi czy tel ni ka.
Ma my rok 2033 – świat wsku tek
wo jen nu kle ar nych zo stał nie mal
do szczęt nie znisz czo ny, licz ba po -
pu la cji wa ha się w oko li cach ze ra,
ca ła po wierzch nia zie mi zo sta ła
ska żo na, a kil ku me tro we szczu ry
oraz in ne mu tan ty sta ły się co -
dzien no ścią. Je dy ną mek ką i re la -
tyw nie bez piecz nym schro nie -
niem jest mo skiew skie  me tro,
w któ rym po wsta ło mi kro spo łe -
czeń stwo. Pew ne go dnia pa nu ją cy
w me trze po rzą dek zo sta je za bu -
rzo ny, przez co raz częst sze do nie -
sie nia o po ja wie niu się Czar nych,
ogrom nych stwo rów mor du ją cych
lu dzi i wy wo łu ją cych sza leń stwo
u każ de go, kto ich spo tka.

Au tor po cząt ko wo przed sta -
wia Czar nych ja ko swo iste per so -
ni fi ka cje zła, któ re głów ny bo ha -
ter mu si znisz czyć z po mo cą zdo -
by tych w trak cie po dró ży
kom pa nów. Jed nak z cza sem czy -
tel nik za czy na się za sta na wiać,
kto tak na praw dę jest tu taj zły: po -
two ry czy lu dzie? Glu kho vski

wraz z roz wo jem ak cji co raz bar -
dziej za cie ra tak oczy wi stą
na pierw szy rzut oka gra ni cę,
stop nio wo zmu sza jąc od bior cę
do re flek sji nad pod no szo ny mi te -
ma ta mi, by na ostat nich kar tach
po wie ści cał ko wi cie wy wró cić
po zna ną hi sto rię do gó ry no ga mi,
na da jąc jej zu peł nie no wy sens
i wy dźwięk.

Ter ry Prat chett udo wod nił
w se rii ksią żek „Świat Dys ku”, że
zło moż na za le ga li zo wać.
W Ankh -Mor pork, naj więk szej
aglo me ra cji zna nej na Dys ku,
znaj du je się Gil dia Zło dziei, dzia -
ła ją ca cał ko wi cie le gal nie. Za ło żył
ją Lord Ve ti na ri, pa try cjusz mia -
sta. Uznał, że prze stęp czo ści nie
moż na cał ko wi cie wy ple nić, więc
za le ga li zo wał ją, by móc spra wo -
wać peł ną kon tro lę nad miej sco -
wy mi zło dzie ja mi. Od te go cza su
prze stęp cy za re je stro wa ni w Gil dii
mo gą w peł ni le gal nie do ko ny wać
ra bun ków i kra dzie ży, ma jąc jed -
nak na uwa dze kil ka na rzu co nych
przez nią za sad. Mu szą m. in. wy -
le gi ty mo wać się i za cho wy wać
kul tu ral nie wo bec ofiar. Po do ko -
na niu kra dzie ży człon ko wie Gil dii
zo sta wia ją okra dzio nej oso bie po -
kwi to wa nie, któ re przez pe wien
okres cza su słu ży ja ko ochro -
na przed ko lej ny mi na pa ścia mi.
Miesz kań cy Ankh -Mor pork mo -
gą też do bro wol nie wy ku pić ubez -
pie cze nie od kra dzie ży, któ re za -
bez pie cza przed na pa ścia mi.
W mie ście funk cjo nu je rów nież
Gil dia Skry to bój ców, trud nią cych
się wia do mym fa chem.

Do bro mo że z cza sem prze ro -
dzić się w zło, i od wrot nie. Naj -
lep szym po pkul tu ro wym przy kła -
dem te go zja wi ska jest bez wąt -
pie nia se rial „Bre aking Bad”.
Głów nym bo ha te rem jest Wal ter
Whi te – na uczy ciel che mii w jed -
nej ze szkół śred nich w Al bu qu -
erque w sta nie No wy Mek syk.
Pew ne go dnia od kry wa, że cho ru -
je na nie ope ra cyj ne go ra ka płuc.
Aby przed śmier cią za bez pie czyć

fi nan so wo ro dzi nę, po sta na wia
za cząć pro du ko wać i sprze da wać
me tam fe ta mi nę, wraz ze swo im
wspól ni kiem Jes se’m Pink ma -
nem. 

Prak tycz nie ca ły se rial pre zen -
tu je stop nio wą prze mia nę Wal te ra
z sym pa tycz ne go i cał ko wi cie nie -
szko dli we go, lek ko pod sta rza łe go
na uczy cie la no szą ce go swe ter
i prze bie ra ją ce go się za Mi ko ła ja
w świę ta, w okrut ne go ba ro na nar -
ko ty ko we go, nie stro nią ce go
od roz bo jów, kra dzie ży, wy mu -
szeń, czy na wet mor derstw.
Na pew nym eta pie fa bu ły widz
sam za czy na mieć wąt pli wo ści ko -
mu ki bi co wać – głów ne mu bo ha -
te ro wi czy po li cji pró bu ją cej go
zła pać. Jed nak sum ma sum ma rum
trud no po obej rze niu kil ku se zo -
nów se ria lu za cząć an ta go ni zo wać
się do po sta ci Wal te ra, na wet bio -
rąc pod uwa gę po stę pu ją cą prze -
mia nę we wnętrz ną. Gra ni ca mię -
dzy do brem a złem z każ dym od -
cin kiem za cie ra się co raz bar dziej.
Osta tecz nie za czy na my współ czuć
Whi te’owi, wi dząc, do cze go osta -
tecz nie do pro wa dzi ły go po dej mo -
wa ne dzia ła nia i de cy zje.

Re la cje mię dzy do brem
a złem to te mat rze ka. I to ta ka,
któ ra przy po mi na Ama zon -
kę – set ki od pły wów, do pły wów,
roz wi dleń, a do te go nie spo sób
pre cy zyj nie okre ślić po cząt ku
i koń ca. Nie mo gę wam za gwa -
ran to wać, Dro dzy Czy tel ni cy, że
prze czy ta nie mo je go skrom ne go
ar ty ku łu wzbo ga ci ło was o wie -
dzę, któ rej nie mo gli by ście zna -
leźć w wy mie nia nych prze ze
mnie książ kach, grach i se ria lach.
Jed nak głęb sze za po zna nie się
z ni mi ozna cza, oprócz wa lo rów
edu ka cyj nych, mnó stwo roz ryw -
ki na naj wyż szym po zio mie,
a (wbrew te mu, co twier dzą nie -
któ rzy) ona rów nież jest nie by wa -
le waż na w ży ciu.

Kamil Borkowski jest
uczniem CKZiU i dziennikarzem

magazynu „Prekursor”

Trwaj chwilo, jesteś piękna
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6 maja godz. 17.00 Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek
Sielecki, ul. Zamkowa 2: „Rękopis znaleziony
w Saragossie – idea dzieła sztuki
na przełomie XVIII i XIX wieku” – wykład z cyklu
„Między literaturą a sztukami plastycznymi”. Wstęp wolny
6 maja – 4 czerwca Miejska Biblioteka
Publiczna w Sosnowcu, ul. E. Zegadłowicza 2: 
X Sosnowieckie Dni Literatury
8 maja godz. 16.30,Katedra pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu, ul. Kościelna 1:
Śląsko – zagłębiowskie rozmówki okazjonalne „Horror
vacui, czyli rzecz o katedrze sosnowieckiej”. Wstęp wolny
10 maja godz. 19.00 Szkoła Realna, ul. S. Żeromskiego 4:
Zbigniew Białas czyta fragmenty swojej powieści 
10 maja godz. 10.00 Park Miejski im. J. Kuronia Kazimierz
Górniczy: „Sosnowiecka Wiosna
z NGO” – impreza sportowo – artystyczna organizowana
przez Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
10 maja godz. 10.00 Centrum Informacji Miejskiej, ul.
Warszawska 3/20: Świat na Patelni „Tam gdzie kawa
i herbata rośnie – wyprawa szlakiem egzotycznych
aromatów”. Wstęp wolny
11 maja godz. 17.00 Kościół ewangelicko-augsburski, ul.
Żeromskiego 1: Chór mieszany Jubilate Deo (Mysłowice)
pod dyr. Joanny Bliwert-Hoderny
11 maja godz. 11.00 Kompleks Piłkarski, ul. Kresowa 1:
Euro Sosnowiec Cup – gry, zabawy i turniej piłkarski
12 maja godz. 19.00 Energetyczne Centrum Kultury, ul.
Będzińska 65: Koncert w wykonaniu Śląskiej Orkiestry
Kameralnej
13 maja godz. 17.00 Sosnowieckie Centrum Sztuki
Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2: „Zygmunt ks.
Czartoryski, O stylu krajowym w budownictwie
wiejskim zamek Sielecki”- wykład z cyklu „W polskim
dworze”. Wstęp wolny
15 maja godz. 12.00 Muzeum w Sosnowcu, 
ul. Chemiczna 12: konferencja popularnonaukowa
„Legiony polskie w Zaglębiu Dąbrowskim”

16 maja godz. 16.00 Plac Stulecia: Jan Kiepura Superstar.
Janek w tanecznym klimacie.
17-18 maja EXPO Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124:
Targi Motoryzacyjne AUTO MOTO SHOW 2014
17 maja godz. 10.30 Stowarzyszenie „Razem z Seniorami”,
ul. Jagiellońska 2 – Integracyjny Piknik Europejski
w Sosnowcu
17 maja godz. 18.00 – 23.00 Muzeum w Sosnowcu, ul.
Chemiczna 12: „Noc z Legionami” w ramach
Międzynarodowej Nocy Muzeów 
18 maja godz. 19.00 Sala Koncertowa, ul. Wawel 2: Gala
Kiepurowska – Lwowska Orkiestra
Symfoniczna pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego
20 maja godz. 18.00 KANA, ul. Legionów 10: „Gotowanie
w AfreeKANIE”. Dodatki do grillowanych mięs – warzywa,
sałatki, dipy
24 maja godz. 10.00 Miejska Biblioteka
Publiczna w Sosnowcu: Odjazdowy
Bibliotekarz 2014 – rajd rowerowy szlakiem Trójkąta
Trzech Cesarzy.
24 maja godz. 10.00, 18.30 Energetyczne Centrum
Kultury, ul. Będzińska 65: Przesłuchania
finałowe XI Europejskiego Integracyjnego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej Intermuza 2014, pod dyr. art. Jacka
Cygana
25 maja – 1 czerwca, Górska Środulska: Tydzień Dziecka
28 maja godz. 18.00 KANA, ul. Legionów 10: Wernisaż
wystawy „Obrazy skórą malowane i nie tylko” autorstwa
Grażyny Głowackiej
29 maja godz. 19.00 Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4:
Spektakl „Koń, kobieta i kanarek” Tomasza Śpiewaka, reż.
Remigiusz Brzyk w ramach akcji promocyjny czwartek
(bilety 25 zł) 
31 maja godz. 9.00 – 20.00Energetyczne Centrum Kultury,
ul. Będzińska 65: V Festiwal Energetyczny – Święto
Energetycznego Centrum Kultury – Miejskiego Klubu im.
Jana Kiepury w Sosnowcu. Gwiazdą imprezy będzie zespół
SISTARS wraz z Energy Bandem.

co? gdzie? kiedy?

Po zio mo: 1 – ja da drew no, 5 – pra cu je na gra ni cy, 8 – w niej
uwię zio na księż nicz ka, 9 – z ży cze nia mi od wnu ka dla bab ci, 10
– re no wa cja, 11 – spo sób od ży wia nia się, 12 – ro dzaj fla ma -
stra, 14 – mar ka per fum, 16 – ry nek w sta ro żyt nej gre cji, 17
– dra pież nik z ro dzi ny ko tów, 19 – tam po wsta je au dy cja ra dio -
wa, 21 – po pu lar ny szwedz ki ze spół sprzed lat, 22 – w„re per tu -
arze” bok se ra, 25 – mag mo wa ska ła głę bi no wa, 28 – bi let
na cykl im prez, 29 – ob fi ty deszcz, 30 – ubra nie, 32 – pra wo
do ko rzy sta nia z wy na laz ku, 34 – lek ka ka wa le ria uzbro jo -
na w sza ble, 35 – pra cu je w są dzie, 36 – nie kom plet ny strój pla -
żo wy, 37 – nie mną ca się tka ni na, 38 – na pój al ko ho lo wy, 39
– przy ro da.

Pio no wo: 1 – daw na ma chi na wo jen na, 2 – pra cu je w ska fan -
drze, 3 – ma wszyst kie bo ki rów ne, 4 – zwar ta gru pa ko la rzy, 5
– sto li ca we ne zu eli, 6 – kin kiet lub ży ran dol, 7 – ta niec, w któ -
rym do bie ra ją się tan ce rze z od po wied ni mi znacz ka mi, 13 – Fi -
diasz lub du ni kow ski, 15 – farsz, 18 – zwie rzę z ro dzi ny ży raf, 20
– gru pa wę drow nych ak to rów, 23 – nie uk, 24 – gra w fil mie, ale
nie jest ak to rem, 26 – daw niej dłu ga, czar na ma ry nar ka wi zy to -
wa, 27 – ko ściel na jed nost ka ad mi ni stra cyj na, 28 – ze stat ku
scho dzi ostat ni, 31 – au tor „dzi kiej kacz ki”, 33 – bez czel ność. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 4/2014: WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Nagrody otrzymują: Małgorzata Bubak, Marta Olszewska oraz Janusz Topolski z Sosnowca 
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

Anna Herbich 

Dziewczyny z Powstania (Wyd. ZNAK)

WAŻNE TELEFONY

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

KUPON
krzyżówka nr  5

✂

W su kien kach na ba ry ka dy
Sław ka do dziś ża łu je, że nie po ca ło wa ła

mło de go po wstań ca, któ ry się w niej ko chał.  
Ha li na uro dzi ła syn ka tuż przed go dzi ną

„W” i cu dem oca li ła mu ży cie. 
Zo sia zła ma ła kon spi ra cyj ne za sa dy i zdra -

dzi ła swo je imię uko cha ne mu.
Po wsta nie War szaw skie mia ło trwać kil ka

dni. Go dzi na „W” za sta ła ko bie ty w co dzien -
nych sy tu acjach: na uli cach, w szko łach, w do -
mach. Wal czy ły wszyst kie, każ da na swój spo -
sób. Ra to wa ły ran nych, chro ni ły swo je dzie ci,

chwy ci ły za broń. Uma wia ły
się na rand ki w cie niu spa da -
ją cych bomb, bra ły ślu by
w bia łych ki tlach sa ni ta riu szek za miast su kien.
Od nio sły naj więk sze zwy cię stwo – prze ży ły.
An na Her bich w przej mu ją cy spo sób po ka zu -
je, jak na praw dę wy glą da ło ży cie w cza sie 63
dni he ro icz nej bi twy. Po zwa la nam zo ba czyć
Po wsta nie War szaw skie z zu peł nie in nej per -
spek ty wy: ocza mi ko biet. Książ ka w be st sel -
le ro wej se rii Praw dzi we Hi sto rie. Po -
nad 250 000 sprze da nych eg zem pla rzy.

Mitch Albom 

Jeszcze jeden dzień (Wyd. ZNAK)

Kie dy ostat ni raz mó wi li śmy na szym mat kom,
że je ko cha my? 
Tak czę sto trak tu je my mat czy ną mi łość jak

coś oczy wi ste go, na tu ral ne go, da ne go na za -
wsze. Wy da je nam się, że za wsze bę dzie jesz -
cze mnó stwo cza su, że by się za nią od wdzię -
czyć. A kie dy na gle oka zu je się, że jest już
za póź no, od da li by śmy wszyst ko za jesz cze je -
den dzień. Jesz cze je den dzień, że by po wie -
dzieć, jak waż na jest dla nas mat czy na mi łość.

Ta ką szan sę otrzy mał bo ha ter
książ ki, Chick, któ ry dzię ki cu -
dow ne mu splo to wi wy da rzeń
mógł od być tę naj waż niej szą roz mo wę...
„Jeszcze jeden dzień” to książ ka, któ rą au tor
de dy ko wał swo jej mat ce. To do sko na ły pre -
zent na Dzień Mat ki! Ma gicz na, cie pła i skła -
nia ją ca do za du my lek tu ra, któ ra mo że zmie -
nić nie jed no ży cie! Źró dło afo ry zmów i po -
wszech nie lu bia nych zło tych my śli. 

Elin Hilderbrand 

Piękny dzień (Wyd. ZNAK)

Ro dzi na Jen ni fer przy go to wu je się do jej ślu -
bu na pięk nej wy spie Nan tuc ket u wy brze ży
Sta nów Zjed no czo nych.

Mar got, sio stra pan ny mło dej, przy glą da
się te mu z roz cza ro wa niem, bo już nie wie -
rzy w mi łość. A Do ug, ich oj ciec, mu si
wresz cie za de cy do wać, co czu je do ko bie -
ty, z któ rą się zwią zał po śmier ci uko cha nej
żo ny.

Pan na mło da nie roz sta je się z no tat ni -
kiem, w któ rym jej mat ka za war ła szcze gó -
ło we wska zów ki do ty czą ce te go pięk ne go
dnia. Ale czy na wet naj bar dziej dro bia zgo -

we za pi ski mo gą przy go to wać
Jen ni fer na praw dę, któ ra te go
dnia wyj dzie na jaw? Co jesz -
cze mo że się zda rzyć, gdy ca -
ła ro dzi na zgro ma dzi się na jed nej ma łej wy -
spie?

Au tor ka wzru sza, ba wi, ma lu je słod ko -
-gorz kie por tre ty, po ka zu je, że ży cie pi sze
naj cie kaw sze sce na riu sze; ma lu je róż ne ob li -
cza mi ło ści, związ ku.  Po ka zu je, co zna czy
wier ność, za ufa nie, szczę ście. Spra wia, że
każ da z czy tel ni czek utoż sa mia się z bo ha -
ter ką.

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 maja 2014 r. 

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w Redakcji.
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TEATR - maj 2014
03 Sb godz. 18.00 Prawda/F. Zeller 
04 Nd godz. 18.00 Prywatna klinika/J. Chapman, D. Freeman 
07 Śr godz. 09.00 i 11.30 Tajemniczy ogród / F.G Burnett 
gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
08 Czw godz. 09.00 i 11.30  Tajemniczy ogród / F.G Burnett
gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
09 Pt godz. 19.00 Korzeniec/ Z. Białas, Tomasz Śpiewak
10 Sb godz. 18.00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, T. Śpiewak 
11 Nd godz. 18.00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła? 
13 Wt godz. 10.00 Królewna Śnieżka/ Wg baśni braci Grimm  
14 Śr godz. 10.00 Alicja w krainie czarów/L. Carroll 
15 Czw godz. 11.00 Sen nocy letniej/ W. Shakespeare, M. Lechman
16 Pt godz. 19.00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
17 Sb godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak 
18 Nd godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak 
20 Wt godz. 10.00 Najmniejszy bal świata/Malina Prześluga

21 Śr godz. 10.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
22 Czw godz. 10.00 Królewna Śnieżka/ Wg baśni braci Grimm  
23 Pt godz. 19.00 Bobiczek/ Hanoch Levin
24 Sb godz. 18.00 Prywatna klinika/J. Chapman, D. Freeman /Rodzice
do Teatru
25 Nd godz. 18.00 Sztuka kochania/ Zbigniew Książek 
27 Wt godz. 10.00 Alicja w krainie czarów/L. Carroll 
28 Śr godz. 10.00 Alicja w krainie czarów/L. Carroll 
29 Czw godz. 19.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
Promocyjny czwartek – 25 zł
30 Pt godz. 19.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
31 Sb godz. 18.00 Sztuka kochania/ Zbigniew Książek 
SPEKTAKLE WYJAZDOWE
09 i 10.04 Alicja w krainie czarów/Teatr Nowy w Zabrzu
12.04 Zaćmienie / Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie
(A) Abonament

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 5 do naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje
imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno
podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne
zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl Korzeniec

w dniu 09.05.2014 r. (piątek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl Bobiczek

w dniu 23.05.2014 r. (piątek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl Koń,

kobieta i kanarek w dniu 30.05.2014 r. (piątek)
godz. 19.00

HO RO SKOP

BYK (21.04.-20.05.) przed tobą dobre dni.
słońce i merkury spotkają się w twoim
znaku zodiaku! to najlepszy aspekt
na spełnienie marzeń. Bądź dobrej myśli!
Unikniesz kłopotów i wreszcie trochę
odpoczniesz. szczęście będzie ci sprzyjać
i sam chętnie pomożesz komuś, kto tego
potrzebuje. podziel się swoim szczęściem!
BLIŹNIĘTA (21.05.-20.06.)Będziesz
wyrozumiały, serdeczny i ciekawy tego, co
dzieje się u twoich znajomych. wenus
sprzyja miłości i częstszym spotkaniom
z ludźmi, których lubisz. wszyscy będą dla
ciebie mili, a ty przestaniesz się złościć
z byle powodu. mile spędzaj czas! 
RAK (22.06.-22.07.)Będziesz w dobrym
humorze i ze wszystkim świetnie dasz
sobie radę. w pracy podsumujesz swoje
dokonania i śmiało upomnisz się o premię
lub awans. merkury sprawi, że nabierzesz
ochoty na podróżowanie i poznawanie
nowych, niezwykłych miejsc.
LEW (23.07.-23.08.) Kwadratura słońca
sprawi, że będziesz musiał pokazać
pazury i zawalczyć o sprawy, na których ci
zależy. nie bierz na siebie cudzych
obowiązków, kup sobie coś, co ci się
spodoba i odpoczywaj, jeśli tylko czujesz
się zmęczony. lwom też się coś należy
od życia!
PANNA (24.08.-23.09.) maj będzie
udany. znajdziesz się w samym centrum
ciekawych wydarzeń. Będziesz
organizować weekendowe atrakcje,
a w pracy szybko uporasz się
z niespodziankami. weźmiesz na siebie
więcej odpowiedzialności i po raz kolejny
pokażesz otoczeniu, że bez ciebie nie da
rady.
WAGA (24.09.-23.10.) odpoczywaj, ale
też pamiętaj o ważnych rodzinnych
sprawach. Bardzo dużo będzie teraz
zależeć od twojej decyzji i opinii. jak
zwykle wykażesz się rozsądkiem
i dyplomatycznymi zdolnościami. wenus
sprzyja także udanym wyjazdom
na majowy weekend i nowym
znajomościom.
SKPORPION (24.10.-22.11.) początek
maja sprzyja rachunkom i układaniu
planów ważnych wydatków. nie pożyczaj
pieniędzy komuś, kto zwykle ich nie
oddaje, nawet jeśli czaruje cię
komplementami i obiecuje krociowe
zyski. postaraj się też unikać akwizytorów,
a w banku lub w pracy czytaj dokładnie
każdą umowę. 
STRZELEC (23.11.-21.12.) majowy
weekend sprzyja ważnym przemyśleniom
i refleksom na temat tego, w jakim
kierunku zmierza twoja kariera. zastanów
się, co mógłbyś zrobić, aby zyskać
dodatkowe pieniądze. jeśli trochę lepiej
się zorganizujesz, to teraz uda się znaleźć
czas na ambitniejsze zadania. wcześniej
jednak postaraj się o relaks i odzyskaj
równowagę psychiczną.
KOZIOROŻEC (22.12.-20.01) maj to czas
na ambitne przedsięwzięcia. planety
dodadzą ci energii i sprawią, że spełnisz
swoje marzenia. zakończ stare sprawy,
uciekaj ze złych związków i zaczynaj
wszystko od nowa. teraz szczęście ci
sprzyja, a słońce i jowisz otoczą cię dobrą
opieką.
WODNIK (21.01.01.-19.02.) miesiąc
sprzyja zawodowym sukcesom. Będzie
można na tobie polegać, z trudnych
zadań znakomicie się wywiążesz. szybko
uporasz się z zaległościami, a w weekendy
znajdziesz czas na trochę rozrywki.
szczęście ci sprzyja, będziesz energiczny
i wesoły.
RYBY (20.02.-20.03.) zainteresuj się
wszystkim, co może przydać ci się
w dalszej karierze. także inwestycja
w komputer lub podręczniki może się
szybko zwrócić. na koniec miesiąca
możesz odnieść większe sukcesy, bo
merkury będzie ci bardzo sprzyjać
podczas ważnych zebrań i prezentacji. 
BARAN (21.03.-20.04.) odpoczywaj
i niczym się nie martw. merkury zapewni
ci dobre towarzystwo, a Uran podsunie
nowe, bardzo ciekawe hobby. spędzisz
czas mile i ciekawie, a kłopotów wreszcie
będzie mniej. przemyśl, w jakim kierunku
zmierza twoja kariera lub edukacja.
zastanów się, czy warto poświęcać się dla
kogoś, kto wcale tego nie docenia.

KINO
KI NO HE LIOS, 
ul. Mo drze jow ska 32b,
http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na 32 363 14 14, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl
REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS
SOSNOWIEC 9.05.– 15.05.2014

FILMOWE PORANKI ZE SCOOBY-DOO
„SCOOBY-DOO! WRESTLEMANIA: TAJEMNICA
RINGU” WYŁĄCZNIE W NIEDZIELĘ – 11.05.2014
animacja, b/o, USA, 70 min. GODZ. 10.30
PREMIERY:„POWSTANIE WARSZAWSKIE”

10.00*, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.
dramat/wojenny, od 12 lat, Polska, 85 min. *
Z WYJĄTKIEM ŚRODY, „VIOLETTA-KONCERT”
9.30*, 11.45, 14.00, 16.15, 18.30. muzyczny/dokument,
b/o, Wielka Brytania, 95 min. NAPISY*WYŁĄCZNIE
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ „RIO 2” 2D 12.15, 16.45.
animacja, b/o, USA, 101 min. DUBBING „RIO 2” 3D
10.00, 14.30, 19.00. animacja, b/o, USA, 101 min.
DUBBING „CASANOVA PO PRZEJŚCIACH”

15.00, 20.45. komedia, od 15 lat, USA, 98 min.
NAPISY„TRANSCENDENCJA” 17.00, 19.30, 22.00.
science-fiction/akcja, od 15 lat, USA, 119 min.
NAPISY
FILMY TYGODNIA:
„JAN PAWEŁ II -SANTO SUBITO. ŚWIADECTWA
ŚWIĘTOŚCI” 13.00. dokument, od 7 lat, Polska, 90
min. LEKTOR, „NIESAMOWITY SPIDER-
MAN 2” 2D 10.15*.  science-fiction/akcja, od 12 lat,
USA, 152 min. DUBBING * Z WYJĄTKIEM
NIEDZIELI, „NIESAMOWITY SPIDER-MAN 2” 3D
21.15. science-fiction/akcja, od 12 lat, USA, 152 min.
NAPISY

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM
FILMAMI ZASTRZEŻONYMI SĄ:
– „NIESAMOWITY SPIDER-MAN 2” 3D 
– „RIO 2” 3D 

HELIOS SOSNOWIEC
ul. Modrzejowska 32B,   41-200 Sosnowiec

REZERWACJA TEL.: 32 363 14 14

reklama

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy
dowygrania14 pojedynczych zaproszeń dokina, do
odbioru wnaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja11)
znajnowszym wydaniem  „Kuriera Miejskiego” .

ROZRYWKA

Kto walczył o niepodległą ojczyznę? Kolejna dotacja dla Muzeum

„W wal ce o Nie pod le głą 1914-1918. Syl wet ki Za głę -
bia ków” oraz „Le gio ni ści Ślą ska i Za głę bia po le gli
w la tach 1914-1918”, to dwie pu bli ka cje, zre ali zo wa -
ne przez Mu zeum w So snow cu. Są one czę ścią pro -
jek tu, za ty tu ło wa ne go „Le gio ny Pol skie w Za głę biu
Dą brow skim”.

Pierw sze wy daw nic two, au tor stwa Zbi gnie wa Stu -
denc kie go, dy rek to ra Mu zeum i dr Mał go rza ty Śmia -
łek, hi sto ry ka i pra cow ni ka Mu zeum, no si ty tuł
„W wal ce o Nie pod le głą 1914-1918. Syl wet ki Za głę -
bia ków”. Au to rzy pre zen tu ją bio gra my 42 le gio ni -
stów uro dzo nych lub miesz ka ją cych przed I woj ną
świa to wą w Za głę biu Dą brow skim. Naj licz niej szą
gru pę sta no wią oso by, któ re pro wa dzi ły dzia łal ność
w or ga ni za cjach nie pod le gło ścio wych przed 1914 r.,
na stęp nie wal czy ły w woj nie pol sko -bol sze wic kiej,
po wsta niach ślą skich i kam pa nii wrze śnio wej w 1939
r. oraz by ły żoł nie rza mi Pol skich Sił Zbroj nych na Za -
cho dzie i uczest ni ka mi an ty hi tle row skie go ru chu
opo ru. W gru pie tych osób zna lazł się m. in. pre zy -
dent So snow ca Hu go Alm sta edt, ge ne rał bro ni Le on
Ber bec ki, bur mistrz Cze la dzi Bro ni sław Do rob czyń -

ski, pre zy dent Dą bro wy Gór ni czej Adam Pi wo war,
dzien ni karz Jó zef Re nik oraz pre mier Fe li cjan Sła -
woj -Skład kow ski. 

Au to rem dru giej pu bli ka cji, „Le gio ni ści Ślą ska
i Za głę bia po le gli w la tach 1914-1918”, jest Zbi gniew
Stu denc ki. Książ ka przed sta wia krót kie not ki bio gra -
ficz ne pra wie 250 żoł nie rzy i ofi ce rów, któ rzy po le -
gli w wal kach, zmar li z ran i na sku tek cho rób. Zo -
sta li oni po dzie le ni na czte ry gru py. Pierw sze trzy
obej mu ją tych, któ rzy uro dzi li się na te re nie daw ne -
go wo je wódz twa ślą skie go, na ob sza rze hi sto rycz ne -
go Ślą ska Cie szyń skie go, tj. na tzw. Za ol ziu, w obec -
nych gra ni cach po wia tu ol ku skie go zwią za ne go bli -
sko z Za głę biem Dą brow skim. Czwar tą gru pę two rzą
le gio ni ści, któ rzy zo sta li za mor do wa ni w na szym re -
gio nie w 1914 ro ku. Każ da not ka bio gra ficz na za wie -
ra ta kie in for ma cje jak: imię, na zwi sko, uży wa ny
pseu do nim, da tę i miej sce uro dze nia, za wód lub wy -
kształ ce nie, sto pień i na zwę jed nost ki oraz da tę i miej -
sce śmier ci. Pod czas zbie ra nia ma te ria łów zna la zły
się pew ne roz bież no ści czy też błę dy, któ re sta ra no
się wy ja śnić lub po pra wić. SK

50 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na dokończenie modernizacji (etap drugi) stałej wystawy
„Polskie szkło współczesne” otrzymało Muzeum w Sosnowcu. 

Pie nią dze zo sta ną prze zna czo ne na za kup ga blo ty do pre zen ta cji
krysz ta łów oraz po dest wy sta wien ni czy do eks po zy cji szkła uni -
ka to we go, szkla nych rzeźb i kom po zy cji. W ten spo sób zo sta nie
za koń czo na wy mia na sprzę tu wy sta wien ni cze go na no wo cze sny,
któ ry za pew ni bez pie czeń stwo eks po na tom o wy so kich wa lo rach
es te tycz nych. Re ali zo wa ny pro jekt obej mu je tak że kon fe ren cję na -
uko wą „Pol skie szkło w XX wie ku” oraz dzia ła nia edu ka cyj ne
skie ro wa ne do dzie ci, mło dzie ży i se nio rów. Za ję cia pla stycz ne,
po świę co ne ma lo wa niu na szkle, wy ko na nie wi tra ży oraz lek cje
i wy kła dy, za pla no wa no na okres od wrze śnia do li sto pa da 2014
ro ku. 

W wy ni ku ze szło rocz nej do ta cji, przy zna nej tak że przez mi ni -
ster stwo, za 100 tys. zł za ku pio no sie dem no wych ga blot, w któ -
rych wy eks po no wa no szkło użyt ko we, za pro jek to wa ne przez naj -
wy bit niej szych pol skich de si gne rów. SK

Koncert Doroty Miśkiewicz
i Zespołu Kwadrofonik
15 MAJA 2014 (CZWARTEK) O GODZ. 18.00 MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA IM. G. DANIŁOWSKIEGO W SOSNOWCU GORąCO ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W JUBILEUSZOWyM KONCERCIE „LUTOSŁAWSKI, TUWIM.
PIO SEN KI NIE TyL KO DLA DZIE CI” W Wy KO NA NIU DO RO Ty MIŚ KIE WICZ
I ZE SPO ŁU KWA DRO FO NIK.  

Im pre za or ga ni zo wa na w ra mach X So sno wiec kich Dni Li te ra tu ry
od bę dzie się w sa li kon cer to wej przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych
w So snow cu. Za pra sza my do od bio ru bez płat nych wej śció wek!

Za in te re so wa ne oso by pro si my o kon takt z Dzia łem Mul ti me dial -
nym MBP przy ul. Ze ga dło wi cza 2 lub Cen trum In for ma cji Miej skiej
przy ul. War szaw skiej 3/20, w ce lu oso bi ste go od bio ru bez płat nych
wej śció wek. Licz ba miejsc ogra ni czo na!

Mu zy cy pro po nu ją no wą, nie zwy kle barw ną, no wo cze sną, ale re -
ali zo wa ną w ca ło ści na aku stycz nych in stru men tach in ter pre ta cję pio -
se nek, któ re, choć po wsta ły po nad 60 lat te mu, są po nad cza so we.

Kon cert or ga ni zo wa ny jest we współ pra cy z Cen trum Sztu ki
Dziec ka w Po zna niu. 
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