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W Sosnowieckim Parku NaukowoTechnologicznym działa już pierwsze
w Polsce Centrum Naukowo-Badawcze
Żywienia Klinicznego! Wytworzone
mieszanki do żywienia pozajelitowego będą
udostępniane szpitalom w całym regionie.
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Sosnowiec się zmienia. Za ponad 65 milionów złotych!

Milionowe inwestycje drogowe
arc UM

Krzysztof Polaczkiewicz

Inwestycyjny boom drogowy w Sosnowcu. Do 2015 roku stolica Zagłębia Dąbrowskiego wyda na remonty i przebudowy na drogach ponad 65 mln złotych.
Co ważne, spora część tych pieniędzy to
dofinansowanie zewnętrzne.
Najwięcej, bo ponad 17 mln złotych,
pochłonie remont ul. Będzińskiej, który
powoli dobiega końca. Aż 85 procent tej
kwoty, a więc ponad 14 mln złotych, to
dofinansowanie ze środków unijnych. – To kompleksowa przebudowa,
która obejmuje nie tylko powstanie nowej jezdni, ale także dotyczy przebudowy chodników, sygnalizacji świetlnej,
wytyczenia ścieżek rowerowych. To kontynuacja remontu z 2011 roku, kiedy to
prace odbywały się w kierunku centrum
miasta. Efekty tych prac już widać. Mam
nadzieję, że już niebawem mieszkańcy
Sosnowca w pełni będą cieszyć się ze
zmian na jednej z najważniejszych dróg
w mieście – podkreśla Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca, który wspomina również o ważnej inwestycji w ramach
przebudowy Będzińskiej. – Wspólnie
z Tramwajami Śląskimi przebudowujemy również przejazdy przez torowiska
tramwajowe w technologii tzw. „szyny
pływającej”. W sumie na ten cel wydane

zostanie ponad 4 mln zł – dodaje prezydent.
Trwają także prace mające na celu połączenie ul. Klimontowskiej z ul. 11 Listopada. – Chodzi o prawie kilometrowy
(921 m) odcinek od ul. Góralskiej
do ronda przy ul. 11 Listopada, czyli
po śladzie obecnej drogi gruntowej.
Koszt tej inwestycji to prawie 3,5 mln zł.
8,3 miliona złotych to dofinansowanie
przyznane na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Tuwima
i Wygoda. To bardzo dobra wiadomość
dla mieszkańców Niwki i Boru, którym
takie rozwiązanie przysłuży się nie tylko
do zwiększenia komfortu jazdy, ale i bez-
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pieczeństwa. W sumie budowa ronda
w tym miejscu pochłonie 10 mln zł.
– Natężenie ruchu przy ul. Wojska
Polskiego jest jednym z największych
w Sosnowcu. Oprócz jeżdżących samochodów, przez skrzyżowanie z ul. Wygoda, Tuwima i Konstytucji, biegną także
tory tramwajowe. Mieszkańcy cały czas
podkreślali, że sytuację w tym miejscu
poprawi jedynie powstanie ronda. Teraz,
dzięki dofinansowaniu otwiera się możliwość realizacji takiej inwestycji. Cieszę
się że Urząd Marszałkowski udziela nam
finansowego wsparcia dla inwestycji
na Niwce. To będzie kolejny krok, po budowie Sosnowieckiego Parku Naukowo-

-Technologicznego, w rewitalizacji tej
pogórniczej dzielnicy – mówi Kazimierz
Górski.
Ronda mają powstać także w Starym
Sosnowcu i Zagórzu. W pierwszym
przypadku chodzi o rejon ulic Piłsudskiego, Grabową i Kierocińskiej. Poza tzw. rondem turbinowym, w ramach
rozbudowy na ulicy Piłsudskiego, zostaną wykonane pasy włączenia/wyłączenia
zarówno na ulicę Grabową, jak i Kierocińskiej. Dotychczasowa lokalizacja wlotu Kierocińskiej, która łączyła się z Piłsudskiego pod ostrym kątem, zostanie
zmieniona. Ulice będą przecinały się
pod kątem prostym. Co ważne, na Piłsudskiego przebudowane też zostaną zatoki autobusowe, a także chodniki, zarówno na Piłsudskiego, jak i Kierocińskiej i Grabowej. Koszt to około 6 mln zł.
Dwa razy tyle ma kosztować rondo w Zagórzu u zbiegu ulic Braci Mieroszewskich, Dmowskiego, Popiełuszki
i Długosza w Zagórzu. Miasto otrzymało informację o przyznaniu 10 mln zł dofinansowania i choć na początku wydawało się, że z niego nie skorzysta, to ostatecznie wystosowało pismo do Urzędu
Marszałkowskiego o przesunięcie inwestycji w czasie. Chodzi o prace ciepłownicze na wyżej wymienionym terenie.
Chodzi o możliwość ukończenia prac
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do sierpnia 2015 roku, a nie jak pierwotnie proponowano do czerwca przyszłego
roku. – Oczywiście, nie mogę na 100
procent zapewnić, że Urząd Marszałkowski wyrazi zgodę, ale jeśli wniosek będzie miał sensowne uzasadnienie – a takim może być dodatkowa konieczność
przekładki rur czy nitki ciepłowniczej –
to jest wielka szansa na pozytywne załatwienie sprawy – powiedział nam Arkadiusz Chęciński, członek zarządu województwa śląskiego.
To nie koniec dobrych wiadomości. Są
dwa kolejne projekty drogowe zgłoszone
przez Sosnowiec z dofinansowaniem
przyznanym przez władze województwa
śląskiego. Chodzi o skrzyżowanie ul. Narutowicza – Wawel – Klimontowska (na
zdjęciu) wraz z sygnalizacją świetlną
oraz skrzyżowanie ul. Kopalnianej i Watta z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych.
– Każda informacja o dofinansowaniu
cieszy, tak też jest w tym przypadku. Będziemy realizować obie inwestycje. Dwa
skrzyżowania wymagają przebudowy.
Na Sielcu swoje zrobiły szkody górnicze,
natomiast na Niwce przebudowa umożliwi dostęp do 30 ha terenów przy ul. Watta, na rozwoju których bardzo nam zależy – podsumował Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.
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MIASTO

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.
arc UM Mysłowice

blemów w ramach partnerstwa
z Mysłowicami i Jaworznem.
W trakcie podpisania porozumienia, prezydent Kazimierz Górski podkreślił, że projekt jest kontynuacją działań, jakie umożliwia
Unia Europejska. – Dotychczasowe
doświadczenia Sosnowca pokazują, że samorządy dobrze radzą sobie z rekultywacją terenów zdegradowanych przemysłowo. Przy okazji tego projektu również zrobimy
wszystko, żeby dotknęła je dobra
samorządowa ręka. Przy okazji
zwrócimy uwagę, że na terenie Śląska i Zagłębia nie jest dokończony
proces komunalizacji – powiedział
prezydent Sosnowca.
Podkreślił także, że wspólne
projekty są niejako wymuszane
przez nowe finansowanie z budżetu UE. Pokazują bowiem, że pod-

Krzysztof Polaczkiewicz

Projekt „Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice,
Jaworzno, Sosnowiec w oparciu
o posiadany potencjał terenów
poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego
Aglomeracji Śląskiej” przewidziany jest do realizacji w latach 2014-2015. Jego war tość
całkowita wynosi 2.479.460,00
zł, w tym dofinansowanie wynoszące 2.231.514,00 zł (90%
kosztów kwalifikowanych).
Wkład własny gminy Sosnowiec to 82.649,00 zł.
Celem działania jest przygotowanie do nowych funkcji terenów
zdegradowanych przemysłowo
w oparciu o wspólne planowanie
rozwoju i rozwiązywanie ich pro-

Wspólny projekt zostanie zrealizowany w ciągu dwóch lat.

mioty ubiegające się o dofinansowania potrafią podejść do projektu w sposób kompleksowy.
Prezydentowi Sosnowca wtórował Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Dzisiaj, mimo historycznych różnic Śląska, Zagłębia
i Małopolski udaje nam się
współdziałać. Mam ogromną nadzieję, że tereny umęczone przez
działalność przemysłową zostaną
przywrócone – stwierdził.
Gospodarz konferencji, prezydent Mysłowic Edward Lasok,
zaznaczył, że jest to bardzo istotne ze względu na przyszłe inwestycje. – Umowa partnerska pozwoli na opracowanie dokumentacji dla tych terenów, które
przyciągną tu przyszłych inwestorów – podsumował prezydent
Mysłowic.

Nowoczesne centrum badawcze w Parku Naukowo-Technologicznym
Mariusz Binkiewicz

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

Centrum będzie się zajmowało dostarczaniem
produktów i usług poprawiających jakość leczenia pacjentów i zmniejszających koszty
działalności medycznej.
– Jesteśmy w miejscu, które świadczy o podejściu Sosnowca do innowacyjności. Jeszcze
kilkanaście lat temu dokładnie tutaj ćwiczyli ratownicy górniczy po to, żeby później skutecznie
ratować życie. Dziś witamy w budynku Parku
Naukowo-Technologicznego nowoczesną firmę,
która również przyczynia się do ratowania tego
życia – mówił podczas otwarcia Kazimierz Gór-

ski, prezydent Sosnowca. Podkreślił on, że podobnych zakładów jest w mieście więcej.
–W zdecydowanej większości są one wybudowane na terenach poprzemysłowych, które jako
samorząd musieliśmy przywracać do życia.
Przed nami ostatnie tak duże finansowanie ze
środków unijnych. Życzyłbym sobie, żeby strumień pieniędzy zewnętrznych w tej perspektywie docierał do innowacyjnych samorządów – dodał prezydent.
Prezes NUTRICO, dr Łukasz Drozd, podczas
swojego wystąpienia uznał żywienie kliniczne
za trzecią po zastosowaniu znieczulenia ogólnego i antybiotyków, rewolucję w medycynie.

– Będziemy w Sosnowcu nie tylko pomagali leczyć, ale też służyć wiedzą przyszłym lekarzom
i farmaceutom – zaznaczył prezes.
Skorzystają z tego przede wszystkim studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
– Sosnowiec to dla nas bardzo szczęśliwe
miejsce. Jest tutaj klimat do tego, aby się rozwijać – stwierdziła prof. Krystyna Olczyk,
prorektor ŚUM, mówiąc o pomocy władz
miejskich i wojewódzkich przy budowie kampusu na Dańdówce. – NUTRICO to dla nas
ogromna szansa rozwoju, ponieważ swoją
działalnością doskonale wpisuje się w to, czego uczymy naszych studentów – dodała.

Największe przychodnie specjalistyczne w mieście będą docelowo działać przy dwóch siedzibach Szpitala Miejskiego

Szpital coraz bardziej nowoczesny
Sylwia Kosman

Największa w Sosnowcu przychodnia wielospecjalistyczna zostanie otwarta na początku czerwca
w Szpitalu Miejskim przy ul. Szpitalnej w Zagórzu. Pomieszczenia
w budynku przychodni, przejętej
od Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, zostały gruntownie przebudowane. Remont kosztował ponad 4 mln złotych. – Naszym zamiarem było skupienie prawie
wszystkich przychodni w jednym
miejscu i wyposażenie jej na najwyższym poziomie po to, by zapewnić mieszkańcom odpowiedni

poziom usług i najlepszą opiekę – mówi Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta miasta.
Na parterze Szpitala Miejskiego
przy w Zagórzu pacjenci już
od dawna mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy
nocnej i świątecznej oraz apteki.
Wyżej znajdują się poradnie zachowawcze, a na ostatnim piętrze są
zlokalizowane poradnie zabiegowe.
Każda kondygnacja przychodni ma
inny kolor oraz intuicyjny system
oznakowania, co zapewnia pacjentom lepszą orientację.
To jednak nie koniec zmian
w szpitalu. Efektem przeprowadzo-
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nej informatyzacji jest – możliwość
rejestracji, skomunikowanej ze
znajdującymi się w poczekalniach
monitorami. Teraz można sprawniej zarządzać kolejką i lepiej zagospodarować czas w trakcie czekania na wizytę lekarską. Szerokie zaplecze diagnostyczne umożliwia
wykonanie szczegółowych specjalistycznych badań, a zintegrowanie
pracowni diagnostycznych w jednym kompleksie będzie kolejnym
etapem rozwoju lecznictwa ambulatoryjnego przy ul. Szpitalnej.
– Szpital zmienia się na duży
plus – ocenia Anna Korczyńska
z Sosnowca. – Remont całkowicie
odmienił oblicze szpitala. Placówka jest nowocześniejsza i ma coraz
lepszy sprzęt. Coraz bardziej zbliża się do standardów XXI wieku – dodaje.
W szpitalu systematycznie rośnie liczba łóżek. Zwiększono liczbę łóżek w Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej do 25, w Oddziale
Psychiatrycznym do 37, a Zakła-

Mariusz Binkiewicz

dzie Opiekuńczo Leczniczym
do 45. Sosnowiecki Oddział Psychiatryczny został wyremontowany w ubiegłym roku. Zyskał nie
tylko dodatkowe sale dla chorych,
ale poprawiono także bezpieczeństwo pacjentów przez zamontowanie monitoringu. Pacjenci mogą

także korzystać z ogrodu i dobrze
wyposażonego zaplecza terapeutycznego.
Kolejne inwestycje będą realizowane w tym roku w szpitalu
przy ul. Zegadłowicza. W nowych pomieszczeniach zostanie
zlokalizowany Oddział Chirurgii

Ogólnej, zintegrowany z Oddziałem Otolaryngologii. – Najnowsza koncepcja przewiduje, że
druga duża przychodnia powstanie także przy ul. Zegadłowicza.
Idea jest taka, by pacjenci, korzystający z usług przychodni, nie
wchodzili do szpitala, co zapewni większy porządek. Inni lekarze będą także zatrudnieni
w przychodniach, tak by pacjenci mieli pewność, że zostaną
przyjęci o umówionej porze i nie
muszą czekać na lekarza, który
właśnie operuje w szpitalu – zapowiada Zbigniew Szaleniec.
Nowe pomieszczenia i więcej łóżek zyska Oddział Psychiatryczny
dla Chorych Somatycznie. Ruszy
także budowa bloku operacyjnego
w nowym pawilonie. Obok bloku
operacyjnego, w nowych pomieszczeniach znajdą się także oddział
intensywnej opieki medycznej, kilkułóżkowy komercyjny oddział
zabiegowy oraz poradnia urazowo-ortopedyczna.
maj 2014 nr 5
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56. sesja Rady Miejskiej

Debatowali o wychowaniu fizycznym i sporcie

Rozpad koalicji?
Na razie… separacja
Sylwia Kosman

Zawieszenie koalicji SLD-PO
oraz dyskusja nad wsparciem
przyszłej zawodowej drużyny
koszykówki zdominowały ostatnią sesję Rady Miejskiej. Te dwa
tematy są ze sobą ściśle powiązane. Brak wypracowanego
wspólnego stanowiska w tej
sprawie miał podzielić koalicyjne kluby SLD i PO. Tak brzmi
przynajmniej oficjalna wersja,
jaką zaprezentował podczas sesji
Arkadiusz Chęciński, członek
zarządu województwa śląskiego.
Ani on, ani radni klubu PO, nie
popierają pomysłu, by dotować
spółkę koszykarską, która miałaby grać w przyszłym sezonie
w ekstraklasie. Wstępnie pomysł
ten byliby skłonni poprzeć radni
klubów PiS, Niezależnych
i część radnych SLD.
Prezydent Kazimierz Górski, już
na wstępie obrad, stwierdził jednak, że podjęcie decyzji o przekazaniu środków na spółkę koszykarką jest obecnie niemożliwe. – W dniu dzisiejszym nie ma
podstaw, by dać pieniądze fikcyjnemu klubowi, którego jeszcze nie
ma. Ponadto regulamin rozgrywek
jest bardzo restrykcyjny. Wyraźnie
precyzuje, jakie warunki należy
spełnić. Trzeba zapewnić dwa miliony złotych ma sezon, a jeden milion pochodziłby od nas, gdyby
do tego doszło. Jeżeli nie będzie
hali na trzy tysiące osób, będziemy
musieli zapłacić 150 tysięcy kary.
Samą halę sportową należałoby
odpowiednio zmodernizować
i przystosować, co pociągnęłoby
za sobą wydatek kilkuset tysięcy
złotych. Nie dajmy sobie gorączką
wyborczą zniszczyć tego, co już
wypracowaliśmy. Musimy się zastanowić, czy sensownie wydamy
pieniądze, czy będzie z tego jakikolwiek pożytek. Stoję na straży
prawa, a pieniądze muszą być wydawane zgodnie z prawem – podkreślał prezydent.
Radny Maciej Adamiec, szef
klubu „Niezależnych”, wnioskował o włączenie do porządku obrad sesji tematu pomocy dla spółki koszykarskiej. Propozycja prze-

padła, ponieważ zabrakło większości bezwzględnej, ale gorąca
dyskusja i tak miała miejsce.
– Jestem przeciwny, żeby dziesięciu zawodnikom z zagranicy
dać pieniądze. Oni jedynie wykorzystają nasze pieniądze, halę sportową i wyjadą… Za 450 tysięcy
złotych, które planuje się wstępnie
przeznaczyć z budżetu miasta
na ten cel, nasze dzieci, które
świetnie grają w koszykówkę, same mogą grać w ekstraklasie.
A nie staną się armią zaciężną z innych krajów. Te 450 tysięcy złotych proponuję razem z klubem
radnych PO przekazać na budowę
boiska szkolnego przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 12 w
Kazimierzu Górniczym – rozpoczął dyskusję Arkadiusz Chęciński. – Uważam, że większość dobrych rzeczy udało się wspólnie
radnym klubów SLD i PO przeprowadzić. Często jednak bywało
tak, że w klubie SLD radni głosowali niezgodnie z naszymi wspólnymi uzgodnieniami. Muszę zakomunikować, że Platforma Obywatelska zawiesza jakąkolwiek
współpracę z klubem SLD.
Do współpracy zawsze można
wrócić. Jest mi z tego powodu
przykro, ale czara goryczy już się
przelała – zakomunikował Chęciński.
Przewodniczący klubu SLD,
Tomasz Bańbuła, nie pozostał mu
dłużny.
– Jeśli ta współpraca miałaby tak
wyglądać, jak pan to sobie wyobraża, to może i dobrze, że będzie zawieszona. Klub SLD jest wyważony i zawsze zdroworozsądkowo
podchodzi do sprawy – odpowiedział Tomasz Bańbuła. – Na razie
rozmawiamy o wspieraniu zawodowej drużyny koszykarskiej. W tym
temacie musi być najpierw podjęta
uchwała, a później zmiana w budżecie, a teraz rozmawiamy o propozycji. Decyzję o zawieszeniu
współpracy szanujemy – podkreślił
Bańbuła, wskazując jednocześnie,
że uzasadnienie zawieszenia współpracy pomiędzy klubami jest dla
niego mało wiarygodne.
– Pan Chęciński postawił
na dość niejasną frazę: zawiesze-

nie. Powtarza się scenariusz wydarzeń z 2008 r., ale czy mieszkańcy
dadzą się ponownie nabrać na ten
fikcyjny rozwód? Nie podoba mi
się to napuszczanie ludzi na siebie,
próba ich skłócenia, straszenia, że
ktoś coś chce im odebrać. Nie dajmy się szantażować takiemu stylowi, jaki próbuje narzucić pan Chęciński, który traktuje mównicę jak
trampolinę do kampanii wyborczej
i… wychodzi – przekonywał radny Tomasz Mędrzak, przewodniczący klubu PiS.
Głos w dyskusji zabrał także
szef klubu PO, Daniel Miklasiński. – Mieszkańcy wyciągną wnioski z tej sprawy. Dla części mieszkańców koszykówka to ważna sprawa, ale dla mnie, jak i dla
wielu, to drobiazg w porównaniu
z problemami, jakie musimy rozwiązać i wydatkami, które musimy ponieść. Co do rozwodu, to
pan człowiek PiS-u, powinien wiedzieć, że istnieje coś takiego jak separacja – stwierdził.
Z inicjatywą reaktywacji koszykarskiego Zagłębia wystąpił Tomasz Służałek, jeden z najbardziej
znanych trenerów koszykówki
w Polsce, który dwukrotnie doprowadził drużynę Zagłębia do tytułu
mistrza Polski. – Zwrócili się
do mnie byli zawodnicy i działacze, żeby reaktywować koszykówkę w Sosnowcu z pytaniem, czy
bym się podjął tego zadania.
Po wielu konsultacjach zdecydowałem się. Złożyliśmy do pana prezydenta petycję z dwoma tysiącami podpisów. Pan prezydent
zaprosił nas na kolegium z moimi
sponsorami, abyśmy mogli przedstawić cały plan – wyjaśniał podczas sesji Tomasz Służałek.
Zwolennicy reaktywacji klubu już pozyskali kliku sponsorów,
a dodatkowo pieniądze chcieli także otrzymać z budżetu miasta.
Decyzja w sprawie powstania
drużyny koszykarskiej ma zapaść
do końca kwietnia. Czy mariaż klubów radnych SLD i PO ostatecznie
się zakończy? Na razie formuła
„zawieszenia”, czyli swoistej separacji, będzie utrzymywana. Albo
do rozprawy pojednawczej, albo
do całkowitego rozpadu.

bezpieczenia społecznego. Projekt jest realizowany w wybranych szkołach na terenie całego
kraju.
Pilotaż polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela czterech lekcji z problematyki związanej z ubezpieczeniami. Każda
z lekcji ma określony temat.
A więc: „Świadomy zawsze
ubezpieczony”, „Płacisz i masz,
czyli co ci się należy, gdy płacisz
składki?”, „Emerytura – twoja
przyszłość w twoich rękach”
oraz „e-ZUS, czyli firma pod ręką”.
Lekcje mają charakter pokazu multimedialnego, który jest

komentowany przez nauczyciela. Uczniowie i nauczyciele
otrzymali materiały dydaktyczne, które są pomocne w omawianiu problematyki. Istotne
jest to, że młodzież czynnie
włącza się w przebieg zajęć,
wypełniając ankiety czy sporządzając tzw. mapy myśli
i dyskutując.
Pilotaż potrwa do końca maja,
a jego zwieńczeniem będzie ogólnopolski konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Będzie
on podzielony na czerwcowe eliminacje szkolne i regionalne oraz
wrześniowy finał, który odbędzie
się w Warszawie.

Szukajmy złotego środka
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.
Sylwia Kosman

– Ta debata jest w imieniu i dla
młodzieży. Musimy się o was
upomnieć, ponieważ w ostatnich
dwudziestu latach transformacji
trochę się zmieniło na niekorzyść – zainaugurował debatę
„Wychowanie fizyczne i sport
w szkole” Janusz Karbowski, prezes Miejskiego Szkolnego
Związku Sportowego.
– Na początku lat 90. w ramach programu oszczędnościowego zawieszono działalność zajęć pozalekcyjnych, czyli zajęć
sportowych, tzw. sks-ów, gdzie
można było uprawiać wiele dyscyplin sportowych. W szkołach
zlikwidowano także tzw. gry i zabawy ruchowe oraz obowiązkowe
zajęcia na basenie w klasach 1-3
szkoły podstawowej. – wyliczał
Janusz Karbowski. Ponadto
w okresie ostatnich 20 lat zostały
także zawieszone zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w klasach 13 szkoły podstawowej. – Dużo
jest dzieci z wadami postawy, dlatego bardzo ważne są badania
w szkole i kierowanie dzieci
na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, żeby zapobiegać tym wadom, a nie później leczyć – dodał
prezes Karbowski.
Dane, które przedstawił Dariusz Wilczak, śląski wicekurator
oświaty, są niepokojące. – Na sto
szkół podstawowych aż 270
uczniów ma stałe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. Kiedy przeprowadziliśmy kontrolę
tylko w jednym dniu, to okazało
się, że na sto liceów, zostało zwolnionych 3700 uczniów z lekcji
wuefu. Od września do stycznia
w całym województwie z lekcji
wuefu zwolniono 18 tysięcy
uczniów – podkreślił Wilczak.
Uczniowie wskazywali, że nie
ćwiczą z różnych powodów. – Cza-

sami lepiej poczytać książkę. Inni
wybierają internet i komputer.
Czasem lekcje są po prostu nudne – wyjaśniali uczniowie. Winni
są także… rodzice. – Problem polega na tym, że to przecież rodzice
podpisują zwolnienia z lekcji wuefu. Zgadzają się na to, by ich dzieci nie ćwiczyły, nie uprawiały żadnego sportu, a potem są zdziwieni,
że sprawność fizyczna ich dzieci
jest taka niska albo że pojawił się
problem otyłości – mówił Mateusz
Winter, uczeń VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu.
Arkadiusz Chęciński, członek
zarządu województwa śląskiego,
podkreślał, że sportową postawę
należy kształtować od najmłodszych lat. – Ja osobiście, nigdy
nie podpisuję córce zwolnień
z lekcji wuefu. Jeżeli dziecko jest
zdrowe, ma ćwiczyć. Takie jest
moje zdanie i go nie zmienię – dodał.
Nauczyciele wychowania fizycznego wskazywali, że pierwsze lata w szkole podstawowej
przesądzają o tym, na jakim poziomie ukształtują się cechy motoryczne dziecka. – Jeśli w pierwszych trzech klasach podstawowych w małej sali gimnastycznej
ćwiczy 30 uczniów, to nauczyciel
przede wszystkim dba o ich bezpieczeństwo, dlatego uczniowie
już w czwartej klasie, chociaż są
pełni energii i zapału, to często
ich sprawność jest przerażająco
niska. Obserwujemy nagminnie,
że dzieci, biegnąc, potykają się
o własne nogi, a kiedy rzucają piłeczką, upada ona metr za nimi.
Dlaczego? Bo w zimie chociażby
nie rzucają śnieżkami – mówiła
Magdalena Kopeć, nauczycielka
wychowania fizycznego w VI LO
im. J. Korczaka w Sosnowcu.
Michał Zając, radny i nauczyciel wuefu w Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskim w So-

snowcu, wskazywał, że na zajęciach, są zbyt liczne grupy – Dwudziestu uczniów przypadających na nauczyciela byłoby idealnie. Dwudziestu sześciu
uczniów to za dużo. Problemem
dla części uczniów są także zajęcia na jednej wspólnej sali gimnastycznej. Zupełnie inne oczekiwania i potrzeby względem lekcji
mają dziewczęta, a inne chłopcy – przekonywał.
Z kolei radny Jan Bosak apelował o stworzenie miejskiej strategii sosnowieckiego sportu. – Powinniśmy przygotować
rzetelny dokument, w którym zastanowimy się, jakie dyscypliny
uprawiać, gdzie przeznaczać
środki finansowe, jak budować
sosnowiecki sport – apelował.
Prezydent miasta, Kazimierz
Górski, przekonywał, że trzeba
przygotować promocyjny projekt
unijny w dziedzinie sportu z pomocą kuratorium i ministerstwa. – Konieczne jest jednak włączenie was w tworzenie strategii,
bo tylko w tak innowacyjny sposób jesteśmy w stanie zmieniać
mentalność i podejście do wychowania fizycznego – podkreślił prezydent.– Myślę, że ta konferencja
da nam dużo do myślenia i pozwoli znaleźć złoty środek. Pamiętajmy, by w porę oderwać się
od krzesła i nie odkładać w sprawach sportu niczego na emeryturę. Bo potem już może być za późno – zachęcał prezydent.
Janusz Nowakowski, znany
działacz sportowy, przekonywał
do uprawiania sportu, cytując poetę Zbigniewa Herberta. – Moi
drodzy, na litość boską, nie bądźcie, tak bardzo nowocześni! Bądźcie rzetelni, wytrwali i uczciwi.
Mam na myśli nie tylko sprawność umysłu, ale i ciała, także rozwój, charakter i postawę młodych
Polaków – stwierdził.

reklama

Lekcje z ZUS
Joanna Biniecka

W maju w Technikum Grafiki,
Logistyki i Środowiska w Sosnowcu rozpoczął się pilotaż
projektu edukacyjnego „Lekcje
z ZUS”. Lekcje prowadzi Longina Folejewska.
„Lekcje z ZUS” to autorski
projekt Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przy współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jego celem jest budowanie
świadomości młodego pokolenia
Polaków w zakresie obowiązującego w naszym kraju systemu zamaj 2014 nr 5
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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.
Zaczarowany świat terapii wielozmysłowej w otwartej przestrzeni ogrodu to pomysł na niestandardowe wykorzystanie
sprawdzonych rozwiązań w Sosnowcu.
Pomysł powstał w Zespole Szkól Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. To placówka
przeznaczona dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim ze sprzężeniami.
– Konsekwentnie od kilku lat tworzymy całościowy systemu opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną-

mówi Iwona Durek-Sypek, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4. – W ramach
tego systemu budujemy także ogród. Będzie to przestrzeń wypoczynku, teren uporządkowanej uprawy roślin, współczesne
dzieło sztuki (pokażemy w nim twórczość
osób niepełnosprawnych), a także przestrzeń do integracji społecznej, nauki i terapii. Sztuka ogrodowa, którą planujemy
wykorzystać w tworzeniu ogrodu, będzie
odzwierciedleniem kultury naszego miasta. Jednocześnie mamy nadzieję, że sta-

nie się jego wizytówką świadczącą o poziomie życia i zamiłowaniach jego mieszkańców – dodaje Durek- Sypek.
Ogród polisensoryczny, w zamyśle
oświetlony, monitorowany i ogrodzony,
powstaje kawałek po kawałku, w miarę
zdobytych środków.
W pobliżu rzeki powstał już hipodrom,
w którym zajęcia z hipoterapii odbywają
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4
w Sosnowcu. W ramach pierwszego etapu prac modernizowany będzie plac za-

baw, stworzone zostaną zielone labirynty.
Przetarg na wykonanie prac został już
ogłoszony. – Z parku wywieziona została
już zniszczona nawierzchnia alejek, ponadto posadziliśmy ponad 60 drzew owocowych, w tym grusze, jabłonie, czereśnie,
śliwy oraz jabłonki rajskie – podkreśla dyrektorka ZSS nr 4.
To nie koniec dobrych wiadomości.
Dzięki sponsorom znalazły się środki
na kolejne etapy prac. Wiadomo już, że
w parku powstanie mini park linowy z m.

in.: trampolinami, huśtawką wieloosobową, karuzelami dla dzieci i miejscami
do wspinaczki.
Ponadto w drugim etapie powstanie
m.in.: ogród ziołowy na rabatach wzniesionych, umożliwiający pielęgnację
i pracę przy rabatach osobom niepełnosprawnym ruchowo, poruszającym się
na wózkach inwalidzkich i ścieżki utrudnień, czyli obszar służący do ćwiczeń dla
dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.

WIOSNA W SOSNOWIECKIM PARKU
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Centrum Aktywności
Społecznej już działa
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.
– Centrum Aktywności Społecznej
potrzebne jest po to, żeby móc
wspierać nie tylko grupy zorganizowane i stowarzyszenia, ale i osoby
niezrzeszone. Do tej pory nie mogliśmy z nimi współpracować, w tej
chwili jest inaczej – powiedziała
Paulina Adamus, szefowa Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
– Centrum Aktywności Społecznej jest miejscem szczególnym,
gdzie młodzi ludzie niezrzeszeni
w organizacjach pozarządowych
mają możliwość zaprezentowania
swoich prac. Każdy z nich jest indywidualistą, jest kreatywny i tworzy
rzeczy, które są prawdziwie piękne – dodała Agnieszka Czechowska-Kopeć, zastępca prezydenta miasta.
Jak podkreśla Paulina Adamus,
Centrum cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. – Na same wystawy
terminy mamy zarezerwowane

do końca czerwca. Mamy mnóstwo
ludzi i mnóstwo szkół, które chcą
z nami współpracować – mówi szefowa Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Na Centrum Aktywności Społecznej składają się dwa połączone
ze sobą pomieszczenia mieszczące
się w siedzibie SCOP na Placu Kościuszki 5. Kawiarenka Kreatywna – miejsce kreatywnych spotkań,
Galeria z Kontrastem – miejsce przeznaczone na ekspozycje różnego rodzaju form i dziedzin sztuki, zwłaszcza fotografii, dzieł malarskich.
Jednak Centrum to nie tylko pomieszczenia. – To przede wszystkim
inicjatywa mająca na celu kształtowanie w naszych mieszkańcach postaw prospołecznych będących domeną III sektora, a rozumianych jako gotowość do bezinteresownego
działania na rzecz innych ludzi. Dlatego też naszą uwagę pragniemy

skoncentrować przede wszystkim
na młodzieży. Nie jest bowiem tajemnicą, iż kształtowanie umiejętności społecznych rozpoczyna się już
w procesie wychowania – mówi
Barbara Kasza z sosnowieckiego
MOPS-u.
Z Centrum Aktywności Społecznej mogą korzystać grupy nieformalne – co najmniej trzy osoby – przedstawiciele jednostek systemu oświaty, przedstawiciele
podmiotów prowadzących działalność kulturalną oraz organizacje pozarządowe, na potrzeby działalności
mającej na celu krzewienie wśród
naszych mieszkańców zaangażowania społecznego.
Więcej o misji i celach Centrum
Aktywności można dowiedzieć się
na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych: www.wsparcie.sosnowiec.pl. KP

Przypomnij sobie smaki zdzieciństwa iweź udział wkonkursie
Restauracja „Magiel Kulinarny” zaprasza
do udziału w konkursie i odbycia podróży
w krainę wspomnień z dzieciństwa. Organizatorzy zachęcają do podzielenia się zagłębiowskimi smakami, które zapamiętaliście z tamtego
okresu.
Dzieciństwo to czas najmilszych marzeń
i przeżyć, zapamiętywania – ludzi, miejsc, obrazów, dźwięków, zapachów i… smaków. Niektóre towarzyszą nam w dorosłym życiu, są kontynuowane w naszych domach i dzielimy się nimi z najbliższymi. Mają one także wpływ na to,
co lubimy jeść, a czego nie jadamy w ogóle.
Organizatorzy zabawy proszą o nadsyłanie
przepisów na najlepszą potrawę zapamiętaną

z dzieciństwa. Można też przesłać jej opis:
smak, wygląd, składniki. Nie bez znaczenia jest
też przez kogo, kiedy i gdzie była przygotowana.
Przepisy i opisy potraw można przesyłać
na adres mailowy: restauracja@magielkulinarny.pl lub pocztowy: Magiel Kulinarny, 41-200
Sosnowiec, Warszawska 5a z dopiskiem „Zagłębiowskie smaki dzieciństwa”. Na ich podstawie organizatorzy spróbują odtworzyć zapamiętany smak, a następnie zaproszą do degustacji. Spośród najsmaczniejszych potraw
stworzą kartę menu zagłębiowskich smaków
dzieciństwa. Najlepsze przepisy zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi, rzeczowymi
i dyplomami. eg

Zagraj, opowiedz i wygraj nagrody!
Zapraszamy do nowej miejskiej zabawy z Sosnowcem w roli głównej! Konkurs oparty jest
na popularnej grze kościanej Story Cubes, składającej się z 9 kości, 54 obrazków i nieskończonej ilości możliwych do opowiedzenia historii.
9 kwietnia w Centrum Informacji Miejskiej
kości zostały rzucone! Na podstawie wylosowanych 9 obrazków, uczestnicy konkursu mają teraz za zadanie stworzyć opowieść o Sosnowcu.
Każdy, kto zechce wymyśleć własną historię
i zawalczyć o fantastyczne nagrody, będzie
mógł wysłać ją na adres poczty elektronicznej CIM (cim@um.sosnowiec.pl). Opowieść
powinna dotyczyć Sosnowca i nawiązywać do 9
wylosowanych elementów. Zasada gry jest bardzo prosta – każdy łącząc obrazki w dowolnej
kolejności, snuje na ich podstawie własną opowieść. Dla osób, które nie były obecne podczas

losowania, zdjęcia kostek zostały opublikowane na stronach internetowych organizatorów
www.sosnowiec.pl i www.acebo.pl. Tam również znajdują się szczegółowe informacje oraz
regulamin konkursu. 10 najciekawszych prac
zostanie opublikowanych, a trzy pierwsze nagrodzone:
I miejsce – gra z serii Story Cubes, Puzzle Sosnowieckie oraz zestaw gadżetów od organizatorów – album o Sosnowcu, album o J. Kiepurze,
koszulka i kubek, zestaw demonstracyjny gier:
Dobble, Times’up, Carcassone.
Wyróżnienia – zestawy gadżetów od organizatorów – zestaw demonstracyjny gier: Dobble,
Times’up, Carcassone.
Organizatorzy: Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu oraz Aleksandra Cebo – Gry Planszowe. eg

Wpływowe kobiety na Śląsku
Anna Klamecka

Sylwia Kosman

32. miejsce zajęła radna Halina Sobańska, prezeska stowarzyszenia „Aktywne
Kobiety”, w plebiscycie Dziennika Zachodniego, „50 najbardziej wpływowych
kobiet województwa śląskiego”. Uroczysta gala odbyła się 12 kwietnia w Filharmonii Śląskiej. Mieszkańcy województwa wybierali spośród 100 znanych kobiet. – Konkurencja i emocje były
duże – przyznaje Halina Sobańska. – Mieszkańcy wybrali pięćdziesiąt
kobiet, a kapituła konkursu wybrała dziesiątkę, w której pierwsze miejsce zajęła
ministra Elżbieta Bieńkowska. Znajomi
śledzili moje losy codziennie i od jednej
z koleżanek o siódmej rano otrzymywałam sms z informacją, która jestem i ile
mam głosów. To było bardzo sympatyczreklama
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Halina Sobańska (druga z prawej) została kobietą wpływową już po
raz drugi.

ne i pokazywało ogromne zaangażowanie wspierających mnie osób – dodaje
Sobańska.
Radna nie ma problemu z wyjaśnieniem, co kryje się pod pojęciem: kobieta
wpływowa. – To znaczy swoimi działaniami, aktywnością, opinią wpływać na przestrzeń publiczną, oblicze regionu, miasta,
kraju, a może Europy. To duże zaufanie
i jednocześnie duży komplement – przyznaje Sobańska.
– Dam przykład. W ubiegłym roku
z mojej inicjatywy, a zarządzeniem prezydenta miasta, powstała Sosnowiecka
Rada Seniorek i Seniorów. Jesteśmy
pierwsi w okolicy. Dodam, że Warszawa
dopiero powołuje taką inicjatywę. Członkinie i członkowie sosnowieckiej Rady
czują się odpowiedzialni za innych seniorów i dla nich i z nimi, podejmują szereg

inicjatyw, np. przygotowują aktywizację
sportową seniorów – zawody pływackie – dodaje. Laureatka plebiscytu planuje już kolejne przedsięwzięcia. Wylicza: – Działania na rzecz zmiany świadomości w obszarze obecności kobiet
w polityce, postrzegania seniorów jako
osób nie aktywnych, podniesienia kompetencji Rady Seniorek i Seniorów, edukacja finansowa kobiet, networking kobiet uczestniczących w życiu publicznym
oraz duże wsparcie dla mieszkańców zaangażowanych w tworzenie budżetu partycypacyjnego. Myślę też o wspieraniu
aktywności sportowej i turystycznej kobiet. Chcę zintensyfikować promocję wolontariatu europejskiego, zarówno wśród
ludzi młodych, jak i seniorów – dodaje.
Radna została kobietą wpływową już
po raz drugi, wcześniej pięć lat temu.
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Wypłata zawieszonych emerytur Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Joanna Biniecka,
rzecznik prasowy ZUS

Od 19 lutego br. weszły w życie przepisy o wypłacie zawieszonych emerytur. Prawo do zwrotu
świadczeń wraz z odsetkami mają osoby, którym zawieszono wypłatę świadczeń, ponieważ
nie rozwiązały umowy o pracę, gdy przechodziły
na emeryturę.
Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu
i wypłacie emerytur, do których prawo uległo
zawieszeniu w okresie od 1 października 2011
r. do 21 listopada 2012 r., reguluje sytuację
osób, którym prawo do pobierania emerytury
zostało zawieszone ze względu na kontynuowanie zatrudnienia. Wypłatę zawieszonej
emerytury mogą otrzymać osoby, które prawo
do jej pobierania nabyły przed 1 stycznia 2011
r., a ze względu na nierozwiązanie stosunku
pracy jej wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r. Wypłata zawieszonej emerytury nie przysługuje osobom, którym ZUS wypłacił emeryturę na podstawie prawomocnego
wyroku sądu. Jeżeli ZUS podjął wypłatę emerytury przed dniem 21 listopada 2012 r., wypłata
zawieszonej emerytury przysługuje do dnia poprzedzającego dzień, od którego podjęto wypłatę emerytury.

Do kwoty zawieszonej emerytury zostaną
doliczone odsetki liczone do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 19 lutego 2014 r. Chyba, że
emerytura została wypłacona wcześniej na podstawie wyroku sądu – wówczas do dnia jej wypłacenia.
Emeryt powinien złożyć wniosek zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz
numer emerytury. Dodatkowo we wniosku
trzeba zaznaczyć, że dotyczy on emerytury
zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami. Jeśli w momencie składania wniosku sprawa aktualnie znajduje się w sądzie,
to również należy to uwzględnić we wniosku.
Ponadto osoby, które do 31 października 2011 r. nie ukończyły obowiązującego
wówczas wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a kontynuowały
zatrudnienie i osiągały z tego tytułu przychody, muszą dostarczyć wraz z wnioskiem zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskanych przychodów. Przed ustaleniem wypłaty emerytury ZUS dokona jej rozliczenia
za wskazany okres.
Na podstawie złożonych dokumentów ZUS
jest zobowiązany wydać decyzję maksymalnie
w ciągu 60 dni. Więcej informacji na temat zasad wypłaty zawieszonych emerytur w kontekście unijnej i bilateralnej koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego można znaleźć
na stronie: www.zus.pl.

Ilona Cebo-Kubiczek,
adwokat

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa
ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
– przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
– przysługują osobie uprawnionej:
– do ukończenia 18 roku życia albo
– do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy
się w szkole lub w szkole wyższej;
– bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 725 zł;
– przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie
więcej niż 500 zł.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawiera-

jące informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności, oraz
o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której
w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
z powodu:
– braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
– braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. nr 298,
poz. 1770).
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres
świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego
roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Osoby uprawnione, zamieszkałe na terenie miasta Sosnowca, mogą
składać wnioski o przyznanie świadczeń na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.
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Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane
w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach:
Lp

Adres lokalu

ADM

Pow. użytk. w
m2

Wyposażenie lokalu

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

Stawka
minimalna
netto

1.

Racławicka 1

2

34,00

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna.

2.

Racławicka 1

2

20,00

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna

3.

Racławicka 1

2

22,50

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna nieuzbrojona w armaturę

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.

Instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem.

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

27,50

Instalacja elektryczna, c.o.

15,00

81,00

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

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym z wejściem od zaplecza budynku.
Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Istnieje możliwość wykonania instalacji wodno kanalizacyjnej i wc.

5.
6.

Żeromskiego 5
Lwowska 19B

2
2

11,00
16,53

7.

Warszawska 6

3

263,30

8.

Targowa 12

3

108,00

9.

3 Maja 11

3

10.

Małachowskiego 22

3

11.

Swobodna 11

4

12.
13.
14.

Piłsudskiego 34
Dęblińska 7

Sobieskiego 3

4
4
4

15.

Sobieskiego 3D

4

16.

Hanki Ordonówny 3A

17.

pom. nr 20816,59

72,32
36,26

87,14 + piwnica
27,28

Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna

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

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, wc

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

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

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

10,00
6,00
8,00
16,00
20,00
12,00

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

Lokal usytuowany na II piętrze.

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

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

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

15,00

12,00
15,00
15,00
15,00

149,40

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

4

118.95

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

Kołłątaja 17

4

113,65

Instalacja wodna, c.o., instalacja elektryczna

18.

H. Dobrzańskiego 99 I
piętro

5

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

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

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.

19,20 12,66

12,00

Saperów 5,5a

5

od 4,03 do 5,60

Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc

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

21.

165,40

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

7 boksów garażowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych.

7,00

20.

Komandosów 5

5

22.

Saperów 7

5

od 4,14 do 5,40

23.

Dmowskiego 28E

5

93,00

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

25.

Bratków 1

6

44,00

Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna, wc wspólne.

24.
26.
27.
28.

Zapały 10

Bratków 1
Widok 1
Widok 1

5
6
6
6

86.03
41,00
13,32
26,88

Instalacja elektryczna - wspólna

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

Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna, wc wspólne, ogrzewanie –
piec kaflowy.
Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne.

Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne z innymi użytkownikami.

29.

Reymonta 25

6

25,00

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna.

30.

Kalinowa - pawilon

7

46,11

Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna, wc

31.

Kalinowa - Pawilon

7

54,40

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

32.

Orląt Lwowskich 18

7

18,00

-

33.

Wrzosowa 8

7

54,93

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

34.

Wojska Polskiego 102

7

16.26

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

55,13

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja

35.
36.

Wojska Polskiego 102
Modrzejowska 32a

7
7

48,15

37.

Modrzejowska 32a

7

98,00

38.

Wspólna 1/1

7

24,41

39.

40.

Wspólna 22
1 Maja 40

7
7

41.

Ostrogórska 21

7

42.

Ostrogórska 21

7

7,00

13,00
144,49

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

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja

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

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

2 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem.

6,00

7,00

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze.

10,00

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym na parterze.

Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

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

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

Lokal usytuowany na I piętrze w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Alarm nie stanowi
wyposażenia lokalu i zostanie zdemontowany przed przekazaniem lokalu nowemu Najemcy.
Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem.

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

Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza.
Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia.
Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na
działalność gospodarczą.
Lokal usytuowany na I piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na
działalność gospodarczą. Wejście do lokalu od strony ul. Modrzejowskiej.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Lokal usytuowany na wysokim parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, wejście z klatki
schodowej.

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

16.00

16,00

Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym.

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

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o.

15,00

Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia.

Instalacja elektryczna, c.o.

15.00

Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

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.

15,00
14,00
10,00
10,00
15,00
6,00
15,00
8,00
13,00
12,00
12,00
27,00
39,00
15,00
12,00
15,00
10,00

7,00

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

Walczyli i wygrali!

Elewacja po 40 latach

Sylwia Kosman

Imponujący czekoladowy tort pokroił radny Zygmunt Witkowski, szef społecznego
komitetu obrony mieszkańców, który
od dziewięciu lat, razem z innymi najemcami, walczył o możliwość wykupu mieszkań zakładowych, należących pierwotnie
do kopalni „Niwka-Modrzejów”. Ostatecznie, po długich latach walki, można było
ogłosić zwycięstwo. 14 kwietnia w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym Zygmunt Witkowski podziękował
wszystkim, którzy wspierali komitet
w żmudnej walce o wykup mieszkań
po preferencyjnych cenach. Podsumował
dotychczasowe działania komitetu i serdecznie dziękował sosnowieckim władzom
miasta, prezydentowi Kazimierzowi Górskiemu, posłance Ewie Malik i Zbigniewowi Szaleńcowi, ówczesnemu senatorowi,
a dziś wiceprezydentowi Sosnowca oraz
przedstawicielom Katowickiego Holdingu
Górniczego.

Ostatecznie, po długich latach
walki, można było ogłosić
zwycięstwo
– Sprzedaż mieszkań zakładowych jest dzisiaj na półmetku. Kolejne mieszkania,
sprzedawane za pięć procent wartości, są
przygotowywane do sprzedaży. Myślę, że
zakończyliśmy naszą batalię, dlatego chcę
podziękować wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy nam pomogli. Gdyby nie pomoc wielu osób, który nas wspierały, nie
odzyskalibyśmy naszych mieszkań – mówił Witkowski.
W 2005 r. wydawało się, że najemcy nie
będą mieli najmniejszej szansy na wykup
mieszkań. Pięć lat wcześniej upadła kopalnia „Niwka-Moderzejów” i syndyk sprzedał 1160 mieszkań najemcom. Pozostałe,
ponad 766 mieszkań, miało nieuregulowareklama

ny stan prawny gruntów. Od samego początku mieszkańcy próbowali wykorzystać
wszystkie dostępne środki i formy nacisku,
by mieszkania odkupić. Niestety, w 2005 r.
sędzia komisarz złożył syndykowi propozycję, by ten przedstawił na radzie wierzycieli sytuację kopalni i przekonał ją do podjęcia uchwały o sprzedaży mieszkań
na wolnym rynku. – Dokładnie, 30 marca,
miało odbyć się posiedzenie wierzycieli.
Poinformowałem mieszkańców i zebrało
się ponad sto osób. Podjęliśmy decyzję, żeby powołać komitet obrony mieszkańców.
Członkowie rady wierzycieli przerwali obrady i poinformowali nas, że spotkają się
ponownie 13 kwietnia – opowiada Witkowski.
Pisma protestacyjne członków komitetu
trafiły m. in. do holdingu węglowego, jak
i do prezydenta miasta. Odpowiedź tych
dwóch stron była błyskawiczna. Zadeklarowali, że rada wierzycieli nie podejmie
uchwały i uchwała faktycznie nie zapadła.
Ostatecznie komitet musiał przejść cztery etapy, zanim najemcy mogli złożyć
pierwsze podpisy na aktach notarialnych.
Po pierwsze, najemcy nie mogli dopuścić
do podjęcia uchwały rady wierzycieli. Drugi etap polegał na przekonaniu katowickiego holdingu, by ten przejął mieszkania
od syndyka i włączył do swojego majątku.
– W naszą batalię zaangażowaliśmy 21
osób ze „świecznika”, począwszy od samego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego aż po ministrów, posłów i senatorów.
Po trzech latach holding przejął zasoby
od syndyka – mówi Zygmunt Witkowski.
Trzecim etapem było doprowadzenie
do zamiany gruntów pomiędzy gminą Sosnowiec, na których wybudowane zostały
zakładowe mieszkaniowe a Katowickim
Holdingiem Węglowym. Kiedy już to się
udało, pozostał jedynie finał, czyli uchwała
zarządu holdingu o sprzedaży mieszkań. – Walczyliśmy twardo, ponieważ przepisy były przeciwko nam. Bardzo zawiły

stan prawny wskazywał, że nie uda nam się
wygrać, dlatego dzisiejsze spotkanie przebiega pod hasłem: „Gdyby wszyscy ludzie
dobrej woli…”, bo udało nam się uzyskać
wsparcie wielu osób, które nam pomogły – podkreśla Zygmunt Witkowski.
Tyle szczęścia nie mają na razie mieszkańcy Kazimierza i Juliusza przy wykupie
mieszkań zakładowych należących do kopalni „Kazimierz-Juliusz”. Problem ten poruszyła posłanka Ewa Malik, pytając
o możliwość wykupu mieszkań obecnych
podczas spotkania przedstawicieli Katowickiego Holdingu Węglowego, czyli Jerzego
Mozesa, dyrektora zespołu nadzoru i zarządzania aktywami pozaprodukcyjnymi
KHW oraz Marka Matuszaka, zastępcę dyrektora.
– W obecnym kształcie ustawa zawiera
fakultatywność, co znaczy, że zakład może sprzedawać mieszkania, ale nie musi.
Właściciel Katowickiego Holdingu Węglowego podjął następującą uchwałę. Jeżeli
was na to stać, to za zgodą Rady Nadzorczej możecie sprzedawać mieszkania ze
stratą. W związku z tym holding zważa
i miarkuje, jakby panuje nad stratą związaną ze sprzedażą swoich mieszkań. –
stwierdził Marek Matuszak. – To samo tyczy się kopalni „Kazimierz-Juliusz”, której sytuacja, ze względu na to, że kończą
się zasoby, nie jest dobra. W związku
z tym sprzedaż mieszkań ze stratą działa
niekorzystnie na możliwości przedłużenia
działalności tej kopalni – wyjaśnił. – W obecnej sytuacji zarząd nie widzi
możliwości, żeby tą stratę generować – dodał.
Na razie należy czekać na zmiany ustawowe w tej materii. Posłanka Ewa Malik
poinformowała, że chociaż projekt ustawy,
przygotowany przez posłów PiS, wylądował w koszu, to jednak w najbliższych miesiącach rozpocznie się debata nad projektem, zgłoszonym przez SLD.

Ewa Szota

Po dziewięciu latach najemcy kupują dawne mieszkania, należące do kopalni „Niwka-Modrzejów”

Już po wakacjach przedszkole zupełnie zmieni oblicze.
Przedszkole nr 29 przy ul. Hallera
w Sosnowcu już nie będzie straszyć
swoim zewnętrznym wyglądem. Jeszcze w tym roku zostanie pomalowana elewacja budynku. Na ten cel
wstępnie zarezerwowano w budżecie
miasta około 100 tys. zł. O pieniądze
na remont elewacji walczyła Ewa
Szota, radna klubu PO. – Wygląd budynku budzi spore zastrzeżenia.
Na ścianach widoczne są liczne spękania i płatami odpada farba. Przedszkole zostało otwar te w 1974 r.
i od tego czasu nie remontowano elewacji – mówi Ewa Szota, która już
dwa lata temu zwróciła się po raz
pierwszy z interpelacją do prezydenta miasta o wygospodarowanie środków na remont oraz na wymianę
urządzeń na placu zabaw. Środków
jednak nie udało się wcześniej pozyskać. – Przedszkole znajduje się w samym centrum dzielnicy Rudna. Ze
względu na to, że spółdzielnia mieszkaniowa wyremontowała elewację sąsiednich budynków, tym bardziej ra-

żący jest wygląd przedszkola. Samo
przedszkole cieszy się bardzo dobrą
opinią i jest bardzo nowoczesne.
Do zrobienia została jedynie elewacja – dodaje radna. Z kontroli przeprowadzonej przez inspektora nadzoru budowlanego w ubiegłym roku, jasno wynika, iż stan elewacji został
oceniony jako mier ny ze względu
na liczne spękania i ubytki tynku.
Ostatecznie radna przekonała władze
miasta, że remont jest konieczny.
Przetarg został ogłoszony, a wykonawca zostanie wyłoniony już w maju. – Wykonawca, który zwycięży
w przetargu, będzie miał 40 dni
na zrealizowanie prac. Remont odbędzie się w czasie wakacji – zapowiada Małgorzata Kaim, dyrektorka
Przedszkola nr 29 w Sosnowcu. Projekt na wykonanie elewacji został już
przygotowany. Ściany zostaną pomalowane m. in. na kolor czerwony, zielony i złamaną biel. – Będzie po prostu pięknie – przekonuje dyrektorka
przedszkola.

W sumie 5 mln złotych będą mogli przeznaczyć sosnowiczanie na wymarzone inwestycje w swoich dzielnicach

Więcej pieniędzy do podziału
Sylwia Kosman
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Nie trzy, jak przewidywano
do tej pory, ale pięć milionów
złotych, będą mogli „wydać”
mieszkańcy w ramach budżetu
obywatelskiego. – Mieszkańcom
Sosnowca się to należy, tym bardziej, że do tej pory wykazali
ogromne zainteresowanie i zaangażowanie w kwestiach związanych z wdrażaniem budżetu partycypacyjnego w Sosnowcu – stwierdził Kazimierz
Górski, prezydent miasta, rozpoczynając konferencję prasową,
która odbyła się 9 kwietnia
w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu.
Według wstępnych założeń
zgłosić zadanie do budżetu
obywatelskiego będzie mógł
każdy mieszkaniec Sosnowca,
który ukończył 16 lat. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na for mularzu
przez co najmniej 15 mieszkańców obszaru konsultacyjnego.
Każdy mieszkaniec może do-

konać zgłoszenia tylko jednego
zadania publicznego, właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Środki, które w poszczególnych obszarach konsultacyjnych nie zostaną wykorzystane,
przejdą na następny rok. Wnioski zgłaszać będzie można do Wydziału Polityki Gospodarczej w czerwcu. Następnie zostaną poddane analizie
i przedstawione pod głosowanie mieszkańców we wrześniu.
Głosować będzie można na jeden projekt tylko dla obszaru
zamieszkania. Wybrane projekty zostaną wpisane do budżetu
miasta i zrealizowane w następnym roku.
– Zwiększenie puli pieniędzy
to ukłon w stronę mieszkańców.
Jestem przekonany, że te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane. Często rozmawiamy o wielkiej polityce i wielkich inwestycjach, a zapominamy o tych
bliskich codziennemu życiu
i wygodzie mieszkańców – mówił prezydent.

Radni także są zadowoleni,
że pojawił się pomysł budżetu
obywatelskiego i udało się wygospodarować więcej pieniędzy
do podziału.
– Jestem pewien dwóch rzeczy.
Po pierwsze realizacja tego projektu pozwoli zwiększyć poczucie odpowiedzialności mieszkańców
za
podejmowanie
decyzji,
a po drugie będzie integrowała
społeczność lokalną – stwierdził podczas konferencji prasowej
Mateusz Rykała, przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu.
Budżet obywatelski będzie
ściśle związany z nową strategią
rozwoju miasta, która już jest
konsultowana. W nowym dokumencie, który określa politykę
rozwoju Sosnowca, został m. in.
położony akcent na poprawę jakości życia oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej.
Aktualne infor macje na temat budżetu obywatelskiego
znaleźć można znaleźć na stronie: www.konsultacje.sosnowiec.pl.

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

maj 2014 nr 5

WYDARZENIA
Graliśmy dla Kuby, czyli mecz „Korczakowcy” kontra gwiazdy

Pierwsza pomoc na wagę życia

Sylwia Kosman

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

Osiem bramek padło w meczu charytatywnym, zorganizowanym przez
uczniów VI LO im. Janusza Korczaka. „Korczakowcy”, wspierani przez
uczniów sosnowieckich szkół, zmierzyli się 29 kwietnia na stadionie
„Czarnych” z drużyną gwiazd. Choć
jedni, jak i drudzy, walczyli o zwycięstwo, to jednak najważniejszy był inny cel. Zebranie pieniędzy na leczenie Kuby Majzla, ucznia VI LO, który choruje na postępujący zanik
mięśni.
Ostatecznie, zwyciężyli „Korczakowscy”, których wspierali m. in.
uczniowie liceów Staszica, Norwida,
Baczyńskiego, „Elektronika” oraz
„Samochodówki”. W bramce przeciwników ulokowali pięć bramek.
Celnie strzelali Mateusz Arseniuk
(dwa razy), Michał Bryła, Aleksander Wilczyński i Bartosz Trzeja.

Równie dobrze radziły sobie gwiazdy pod dowództwem Arkadiusza
Kloca, nauczyciela VI LO, których
reprezentanci zdobyli trzy bramki.
Bramkarza „Korczakowców” pokonali Arkadiusz Chęciński, członek
zarządu województwa śląskiego,
Maciej Strzemiński, nauczyciel
Gimnazjum nr 16 oraz ksiądz Michał Górski, nauczyciel w „Korczaku”. W drużynie gwiazd zagrali także m. in. Rafał Łydek, dyrektor MOSiR-u, radni Tomasz Niedziela,
Paweł Wojtusiak i Tomasz Mędrzak,
urzędnicy Michał Mercik, Arkadiusz Kaczor oraz piłkarze i szkoleniowcy jak Łukasz Nadolny czy Paweł Gasik. „Korczakówców”
i gwiazdy zagrzewali do walki tłumnie zgromadzeni na trybunach
uczniowie sosnowieckich szkół oraz
prezydent Kazimierz Górski
i Agnieszka Czechowska-Kopeć, zastępca prezydent miasta.

Sylwia Kosman

Liczył się cel
– Impreza jest niesamowita. Zawsze bardzo chętnie wspieramy
swoją obecnością takie wydarzenia – deklarował przed meczem
radny Tomasz Niedziela. – Przyznaję, że będzie bardzo ciężko wygrać z młodzieżą, bo chociażby radny Wojtusiak, to jak podejrzewam,
nasz koń trojański, który zdradzi
nas w ostatniej chwili – żar tował
radny.
Dobry nastrój nie opuszczał także
sędziego, czyli radnego Michała Zająca, przewodniczącego Komisji
Sportu i jednocześnie pierwszoligowego sędziego piłkarskiego. – Boisko
jest bardzo dobrze przygotowane.
Murawa super, a pogoda idealna do gry. Nie za ciepło, nie za zimno. A nawet, jeśli trochę popada, to
i tak będzie bardzo dobrze – ocenił
profesjonalnie przed pierwszym
gwizdkiem.
Walce na boisku przyglądał się
także Kuba Majzel. – To wspaniała
impreza. Chcę podziękować wszystkim za wsparcie – mówił w przerwie
spotkania Kuba.
To już kolejna impreza charytatywna na rzecz ucznia „Korczaka”.
Kilka miesięcy temu w Klubie Kiepury odbył się koncert na rzecz Kuby,
a już 21 czerwca uczniowie zorganizują wielki festyn rodzinny i koncert,
który odbędzie się na boisku VI LO.
Podczas meczu udało się zebrać około 2 tys. 70 zł oraz… 1,84 euro i 1 pens.

Zawodnicy ZSE w Dąbrowie Górniczej
udzielali pomocy pieszemu, w którego
uderzył samochód.
Dziewięć drużyn, złożonych z uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, wzięło udział w rejonowych
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, zorganizowanych 29 kwietnia przez
sosnowiecki PCK.
Uczestnicy najpierw musieli rozwiązać test
teoretyczny i odpowiedzieć m.in. na pytania,
które konwencja genewska dotyczy traktowania jeńców, ile jest zasad PCK i jakie czynności należy podjąć przy oparzeniu. Następnie
musieli poradzić sobie z przygotowanymi zadaniami i udowodnić, że potrafią wiedzę przekuć na praktykę i uratować ludzkie zdrowie
i życie. – Mamy tutaj przypadek dziewczyny,
która spadła ze schodów, ma krwotok z nosa
i uraz palca u ręki. Musimy jej udzielić pomocy, przede wszystkim wskazać, jak zatamować
krwotok z nosa i jak usztywnić palec – mówi
Karolina Zaciera, uczennica II LO im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. – Najpierw
jednak musimy wyjaśnić, jakie czynności należy podjąć do czasu przyjazdu karetki pogotowia i jak udzielić pierwszej pomocy – dodaje. Na drugim stanowisku uczestnicy udzielali

pomocy osobie, którą kierowca potrącił na pasach. Jednocześnie poszkodowany mógł doznać urazu kręgosłupa, miał zdeformowane
podudzie i doszło do perforacji… jelita, czego
niektóre drużyny nie zauważyły. – Wytrzewienie jest moim zdaniem rzadko spotykane i bardzo niebezpieczne, ale udało nam się je zauważyć i odpowiednio zaopatrzyć – mówi
Piotr Sywała, kapitan drużyny VI LO im. J.
Korczaka w Sosnowcu.
Trzecie zadanie polegało na udzieleniu pomocy
rowerzyście, który potrącił pieszego w parku i sam
doznał, w wyniku upadku, pięknienia podstawy
czaszki. Najmniej trudności sprawiło zawodnikom
przedstawienie pełnego schematu postępowania
z osobą bez zachowanych funkcji życiowych
i wykonanie rescutacji krążeniowo-oddechowej
z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora
zewnętrznego (AED).
Zawodnicy byli dobrze przygotowani i organizatorzy musieli przeprowadzić dogrywkę.
Ostatecznie, zwycięzcami okazali się uczniowie Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Sosnowcu (CKZiU), drugie miejsce
zajęli uczniowie II LO im. E. Plater w Sosnowcu, a trzecie Technikum nr 3 (ZSE)
w Dąbrowie Górniczej.
– Poziom zawodów z roku na rok jest coraz wyższy, a uczniowie cały czas chcą wiedzieć więcej na temat udzielania pierwszej pomocy i tę wiedzę chętnie zdobywają, co może jedynie cieszyć, bo chodzi o ratowanie
ludzkiego zdrowia i życia. Celem zawodów
jest propagowanie zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej – podsumował Adrian Uciński, sędzia główny zawodów. Zwycięzcy mistrzostw rejonowych będą teraz mieli
szansę wykazać się w zawodach wojewódzkich, a potem najlepsi wezmą udział w konkursie ogólnopolskim. SK
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Fundusz Pożyczkowy ARL S.A.
działa od 1998 r., udzielił
przedsiębiorcom ponad
600 pożyczek na łączną
kwotę ponad 40 mln zł.

Pożyczki dla firm

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
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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.
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Zwracam szczególną uwagę na Człowieka

Belgia – Sosnowiec – Bruksela
Pięć lat temu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego otrzymał Pan około 70 tysięcy
głosów. Największa liczba wyborców głosowała
„na Gierka” w Sosnowcu...
… z którym jestem osobiście związany od 1947
roku. Wtedy, jako 9-latek, po kilkudniowej podróży pociągiem przez zrujnowaną Europę przyjechałem do Babci Pauliny, do Zagórza, dzisiejszej
dzielnicy Sosnowca. To było moje pierwsze zetknięcie z Polską. Urodziłem się przecież w Belgii, dokąd moi Rodzice wyjechali za chlebem
i pracą, podobnie jak to zmuszona jest robić
współczesna młodzież. We wspomnianym Zagórzu chodziłem do podstawówki.
Stamtąd wywędrował Pan w szeroki świat.
Najpierw kierunek tej wędrówki wyznaczała praca mego Ojca. Stąd uczyłem się w Liceum w Katowicach i w Warszawie, rozpocząłem studia
na Politechnice Warszawskiej, by je dokończyć
na Politechnice Śląskiej. Następnie kontynuowałem drogę naukową. Pracę doktorską (kandydacką) z zakresu nauk technicznych obroniłem
w Moskwie. Habilitowałem się na Politechnice
Śląskiej w Gliwicach, tamże byłem później kierownikiem Katedry Stopów Metali i Komponentów. Zostałem profesorem i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Przez kilka lat
pracowałem naukowo na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.
Przed dziesięciu laty powrócił Pan, poniekąd,
do kraju swego urodzenia do Belgii.
Z listy SLD – UP zostałem posłem do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej byłem senatorem
RP z rekomendacji Unii Pracy, której jestem
członkiem. W sprawowaniu tych funkcji bardzo

mi pomogły doświadczenia nabyte podczas wieloletnich zagranicznych pobytów zawodowych.
Stąd też moja znajomość języka niemieckiego
i rosyjskiego. Posługuję się też dość sprawnie językiem angielskim, nieodzownym w codziennych
kontaktach z europosłami.
W wyborach 25 maja ubiega się Pan o mandat
posła do Parlamentu Europejskiego, z pierwszego miejsca listy SLD-UP, pewnie licząc na mocne wsparcie ze strony sosnowiczan. Co Pan dla
nich załatwił w poprzednich kadencjach?
Oczywiście, liczę na głosy sosnowiczan. Chętnie
mówię o tym, co dla nich robiłem i chcę robić
w Parlamencie Europejskim, ale nie na zasadzie
szalbierczego „załatwiłem”, albo „załatwię, jeśli
mnie wybierzecie”. Proces tworzenia i harmonizacji europejskiego prawa, a przez to europejskiej rzeczywistości, czyli również sosnowieckiej,
jest skomplikowany i długotrwały. W poczynaniach na forum Parlamentu Europejskiego,
zwłaszcza w mojej Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii skupiałem się szczególnie
na problemach energetyki, pakietu klimatyczno – energetycznego, własności intelektualnej
oraz innowacyjności w przemyśle oraz standaryzacji.
Jak to się ma do Sosnowca?
Związek ten jest bardziej bezpośredni i bliższy
niż mogłoby się wydawać. Jako działacz lewicy
zwracam w tychże relacjach szczególną uwagę
na Człowieka i jego położenie społeczne. Przecież np. walka z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych nie może być sztuką dla sztuki,
w dodatku z fatalnymi następstwami dla polskiej
gospodarki. Dlatego w PE przeciwstawiam się

przyjęły zapisów ww. pakietu. Możliwe jest uderzenie w Koksownię Przyjaźń, elektrownie węglowe w Jaworznie i Łagiszy. Po tym może nastąpić likwidacja dziesiątków tysięcy miejsc pracy. Dlatego jeśli zostanę wybrany, będę się
nadal konsekwentnie sprzeciwiał tej klimatycznej histerii, kładąc nacisk na stwarzanie warunków dla współczesnego uprzemysłowienia regionu i rozwoju nowoczesnych technologii. Polacy muszą mieć u siebie odpowiednie warunki
dla realizacji swoich zawodowych i życiowych
ambicji.

w maksymalnym stopniu niemądrym zapisom
pakietu klimatycznego uderzającym w naszą gospodarkę, między innymi także w sosnowiczan.
Jeśli bowiem rozkręcana będzie nadal nieodpowiedzialna antyprzemysłowa polityka pseudoekologów, często sterowanych przez potężne
grupy interesów, to skutki tego będą dla nas więcej niż fatalne. Pojawi się także poważny problem
społeczny ubóstwa energetycznego.
Czyli?
Grozi nam między innymi np. przeniesienie produkcji Arcelor Mittal do Indii lub Chin, które nie

Często Pan bywa w naszym mieście?
Rzadziej niżbym chciał. Przy Alei Zwycięstwa
znajduje się filia mojego Biura Poselskiego.
Udzielamy tam bezpłatnych porad prawnych.
Od prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego dowiedziałem się o nieprawidłowościach
w podziale na szczeblu wojewódzkim unijnych
środków finansowych przeznaczonych na rozwój
regionalny. W tymże podziale Zagłębie Dąbrowskie zostało potraktowane po macoszemu.
W sprawie dystrybucji środków unijnych skierowałem pytanie do Komisji Europejskiej. Oczywiście bywam w Sosnowcu również wtedy, gdy odwiedzam cmentarz przy ulicy Zuzanny...
No tak, jest tam pochowany Pański Ojciec oraz
Matka...
Także babcia Paulina i mój dziadek Adam Gierek. Zginął w podziemiach kopalni Kazimierz-Juliusz, dziś ostatniej sosnowieckiej i zagłębiowskiej kopalni. Meandry losu sprawiły, że to
mnie przypadł obowiązek zabiegania w Brukseli o interesy polskiego górnictwa i naszego
przemysłu.

Przechadzka po Unii Europejskiej
Damian Żak

Damian Żak

Żyjemy w świecie, w którym granice
geograficzne mają coraz mniejsze znaczenie. Najłatwiej to zauważyć w Unii
Europejskiej, gdzie każdy Europejczyk
bez najmniejszych problemów może się
poruszać po wszystkich państwach członkowskich. Dzięki temu, ekspansje ludności w Europie są na porządku dziennym;
jesteśmy w stanie integrować się tak
w zasadzie na każdej płaszczyźnie, poznać bogactwo różnorodności kulturowej.
W XXI wieku, bariery językowe nie mają większego znaczenia. Język angielski
jest powszechnie znany, a nawet gdyby
ktoś go nie znał, to teraz każdy smartfon
jest wyposażony w transalator, który jest
w stanie przetłumaczyć prawie wszystkie
języki, jakie są używane na świecie, a już
na pewno w Europie. Pamiętajmy też
o komunikacji wspólnej dla ludzkości
z całego świata, czyli mowie ciała, która
nawet w najtrudniejszych okolicznościach potrafi zdziałać „cuda”. Tak więc
nic innego nam nie pozostaje jak latać,
jeździć i zwiedzać.
Unia Europejska doskonale rozumie,
jak bardzo ważna jest integracja międzynarodowa, a zwłaszcza wśród młodzieży,
bo to w końcu my jesteśmy przyszłością,
dlatego też zostały utworzone specjalne
projekty takie jak Leonardo da Vinci lub
Comenius. Mają one różny charakter, np.
mogą to być wymiany, wyjazdy ukierunkowane na daną tematykę lub tak jak
u nas w CKZiU jako praktyka zawodowa. Ta ostatnia możliwość z tych wszystkich jest najciekawsza i warta uwagi, po10

nieważ w ramach wyjazdu normalnie
pracujemy w zakładzie pracy, tylko że
za granicą, a taki wpis w CV jest jak „wisienka na torcie”! Doświadczenie, jakie
można nabyć, jest kilkukrotnie większe,
niż w szkole czy rodzimym zakładzie
pracy. Prócz samej pracy możemy doskonale poznać mentalność tamtejszej ludności, zwyczaje czy też kulturę. Najważniejszym aspektem brania udziału w takich
projektach jest fakt, że są one całkowicie
bezpłatne, otrzymujemy kieszonkowe
na własne wydatki oraz pomoce naukowe. U nas w szkole są organizowane
wyjazdy w zasadzie po całej Europie:
Wielka Brytania, Włochy, Francja, Niemcy, Czechy, Hiszpania… i wciąż są pisane nowe projekty do coraz innych krajów,
więc potencjał jest nieograniczony.
Pewnie teraz, wielu z was pomyśli, że
na taki wyjazd jest trudno się dostać. Nic
bardziej mylnego. Każdy uczeń naszej
szkoły ma taką możliwość. W praktyce

trzeba wyrazić tylko trochę chęci i uczestniczyć w zajęciach przygotowujących
pod kątem komunikacji i pracy w innym
języku. Inną sprawą jest też fakt, że są
osoby, które boją się takich wyjazdów, np.
z powodu bariery językowej lub nieznajomości obcego kraju. Niemniej jednak
warto się przełamać i pojechać. Człowiek
mimo różnic kulturowych, językowych
itd. jest tym samym człowiekiem, więc
zawsze się dogadamy (opieram się tutaj
na podstawie swoich własnych doświadczeń). Pisząc ten artykuł, aktualnie przebywam we Włoszech, gdzie odbywam
praktyki. Jestem tu już kilka dni i powiem
szczerze, mimo że Włosi prawie w ogóle nie mówią po angielsku (wynika to
z ich mentalności), to jeszcze ani razu nie
miałem problemu z komunikacją. Raz
zupełnie przez przypadek wsiadłem
do złego autobusu. Choć wydawało mi
się, że dobrze jadę, to miałem niespodziankę, kiedy byłem zmuszony wysiąść,

bo był to koniec trasy, na granicach miasta, w dodatku nie było rozkładów jazdy.
Jednak ku mojemu zdziwieniu bez problemu dogadałem się z pewną panią, która nie znała angielskiego, a rozmowa
opierała się na znajomości kilku słów
po włosku, które nauczyłem się w ciągu
ostatnich dni. Nie tylko mi wskazała dobry autobus, ale też pokazała mi, gdzie
wysiąść i jak dojść na miejsce. Tak więc
nie ma się czego bać, trzeba koniecznie
tego doświadczyć, bo my jako uczniowie
w praktyce oprócz posiadania wymaganej wiedzy, nie musimy się niczym innym zajmować, aby jechać. Wszystkim
zajmuje się szkoła.
Organizacja takich praktyk jest doskonale przemyślana pod każdym aspektem.
To nie jest tak, że pracodawca dobierany
jest drogą np. losowania. Wszystko opiera na naszym doświadczeniu, umiejętnościach oraz wiedzy. Kilka miesięcy
przed wyjazdem pisaliśmy CV, które następnie zostało rozesłane do firm, i to zakłady pracy ostatecznie dokonywały wyboru. Na tym jednak nie koniec! Po przyjeździe są prowadzone rozmowy
kwalifikacyjne, a wszystko dlatego, aby
dobrze wykorzystać nas potencjał. Nawet
sam termin jest dopasowany tak, abyśmy
nabyli najpierw praktyczną wiedzę
w Polsce, a potem wykorzystali ją za granicą. To wynika też z barier komunikacji,
bo nie zawsze każdy zna specjalistyczne
słownictwo.
Główną zaletą pracy za granicą, jest
ogromna wartość doświadczenia, jakie
można tu nabyć. Wystarczy spojrzeć
na to od strony komunikacji. Jeżeli bez

problemu dogadasz się z w obcym języku, w obcym kraju, i jeszcze poprawnie
zrobisz to, o co cię proszono, to normalna płatna praca w Polsce czy w Europie,
a nawet w Azji, nie będzie stanowiła dla
ciebie problemu, ponieważ właśnie przełamałeś barierę, jaka cię dzieliła od obcokrajowców. Praca do wykonania jest
zazwyczaj podobna do tej krajowej,
a każdy ją wykonuje na swój indywidualny sposób, tym bardziej, że nie jesteśmy w rodzimym kraju. Nauczenie się
nowych rozwiązań bądź metod, zwłaszcza tych innowacyjnych lub powszechnie
niedostępnych, z pewnością w przyszłości nam ułatwi pracę lub wyciągnie
z opresji. Nigdy nie wiadomo, jaka wiedza będzie nam potrzebna, więc najlepiej
chłonąć wszystko, jak tylko jest to możliwe.
Sam wyjazd, to kolejna przygoda
w naszym życiu. Przeżyłem we Włoszech wiele zabawnych i ciekawych sytuacji, do których często będę wracał wspomnieniami. Obca kultura, jak i zwyczaje,
mogą być naprawdę zaskakujące, a czasem nawet dla nas dziwne, bo np. kawiarnie i pizzerie we Włoszech często są
otwarte całą noc i wcale nie są puste,
a znowuż zwykle sklepy zamykane około 20.30. Ok. godz. 13.00 dla Włochów
zaczyna się czas lunchu i mniej więcej
do godziny 15.00 wszystkie sklepy są zamknięte. Mógłbym tutaj wiele opowiadać, ale uważam, że najlepiej jest i tak
przekonać się samemu, niekoniecznie we
Włoszech!
Damian Żak jest uczniem CKZiU
i dziennikarzem magazynu „Prekursor”
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SOSNOWIEC POSZUKUJE KANDYDATÓW
NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH!
arc MOPS

31 maja przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. MOPS w Sosnowcu chce przy tej okazji przybliżyć mieszkańcom Sosnowca problematykę rodzin zastępczych. 1 czerwca w ramach organizowanych corocznie przez miasto obchodów Dnia
Dziecka, które odbędą się na Górce Środulskiej,
zostanie przeprowadzona akcja promocyjna rodzicielstwa zastępczego. Wystawimy spektakl, którego współtwórcami są dzieci – podopieczni Zespołu Pieczy Zastępczej. Młodzi, zdolni aktorzy tworzyli to przedstawienie pod czujnym okiem
koordynatorów rodzin zastępczych. W efekcie powstała bajka, która ma zadanie w prosty sposób
przekazać istotę rodzicielstwa zastępczego. Zapraszamy serdecznie do przyjścia na imprezę. Będzie
można porozmawiać z pracownikami Zespołu Pieczy i uzyskać szczegółowe informacje o rodzicielstwie zastępczym.
Pragniemy również zaprosić sosnowiczan
do wizyty w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz”, gdzie w dniach 23 maja – 1 czerwca będzie można zobaczyć wystawę prac plastycznych
naszych dzieciaków, które powstały podczas organizowanych przez nas zajęć plastyczno- terapeutycznych.
Czym w ogóle jest rodzina zastępCza?
Najlepiej oddają to słowa rodzin zastępczych z naszego miasta. Pani Małgorzata z panem Tomaszem
wychowują dwójkę małych chłopców oraz dwóch
biologicznych synów. Twierdzą, że bycie dla nich
rodziną zastępczą nauczyło ich cierpliwości, poznania problemów, zarówno dzieci, jak ich rodziców.
Pani Małgorzata zdradza: – Nie zawsze jest kolorowo i sielankowo, ale kiedy dziecko robi postępy, lubi spędzać z nami czas i mówi cioci „kocham cię”,
maj 2014 nr 5

wtedy czujemy że warto, że nasza praca nie idzie
na marne. Poza tym dzieci biologiczne uczą się akceptacji, jak również wrażliwości i dzielenia się
z dziećmi, które nie zaznały, zarówno poczucia bezpieczeństwa, miłości, opiekuńczości, jak i czasu
spędzonego z rodziną. Jeśli ktoś marzy o dużej rodzinie i ma w sobie siłę do pomocy drugiej osobie,
tak jak my mieliśmy i mamy, to musi zostać rodziną zastępczą. Pani Agnieszka, która wraz z mężem
stanowi pogotowie rodzinne, gdzie dzieci przebywają do czterech miesięcy, dodaje, że największą
satysfakcję wraz z mężem odczuwają wtedy, gdy
dzieci powracają do rodzin biologicznych albo znajdują nowy, bezpieczny dom na stałe.
Pani Aleksandra z panem Pawłem tworzą rodzinę zastępczą dla dwóch kilkuletnich dziewczynek. Mają też dwóch biologicznych synów. Pani
Aleksandra utrzymuje, że dla niej rodzina zastępcza jest czymś normalnym, naturalnym, oczywistym, czymś, co nadaje jej życiu głębszy sens.
Uważa, że są rodziną zwyczajną i niezwyczajną zarazem. Czasem w żar tach mówią o sobie „patchworkowa układanka”. Pani Aleksandra opisuje: – Żyjemy normalnie – pracujemy, jeździmy
na wakacje. Miewamy upadki i wzloty. Dzieci
przyjaźnią się ze sobą i nawiązują prawdziwie braterskie więzi, ale wymaga to dużo czasu i nie jest
prostym procesem. Musieliśmy nauczyć się żyć ze
sobą. Gdy dziecko rodzi się w rodzinie – wszystko
dzieje się po kolei i przychodzi naturalnie. Gdy pojawia się w naszej rodzinie mały człowiek wyrwany z trudnej sytuacji, wygląda to zupełnie inaczej.
Zwykłe przytulenie jest dużą sprawą – i tego trzeba się uczyć. Czasem jesteśmy zmęczeni, obowiązków przy czwórce dzieci jest naprawdę sporo. Jednak siadając w tym roku do śniadania Wielkanocnego z gromadą podekscytowanych maluchów,

Paweł (mój mąż) powiedział: „Wiesz, w takich
chwilach jestem jeszcze bardziej szczęśliwy, że
mamy taką dużą rodzinę…”.
Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Pełni swoje funkcje czasowo, tzn. dziecko może wrócić do rodziny biologicznej, bądź zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej
albo też pozostać w rodzinie zastępczej do 18 roku
życia. Rodzina zastępcza, to nie to samo co adopcja.
Adopcja dotyczy wyłącznie dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną. Adopcja oznacza pełne
przysposobienie. Rodziny zastępcze otrzymują pomoc finansową oraz merytoryczną w pełnieniu
funkcji wychowawczej, mogą liczyć na wsparcie koordynatorów oraz pedagogów i psychologów
z MOPS. Ponadto raz w miesiącu prowadzona jest
grupa wsparcia dla rodziców zastępczych.
Jeśli chcesz zostać zawodową rodziną zastępczą możesz zyskać:
• satysfakcjonującą pracę, którą wykonujesz we
własnym domu,
• bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny
zastępcze,
• możliwość samorozwoju (wychowankowie nie
pozwolą ci na stagnację i zapewnimy ci również
szereg wartościowych szkoleń),
• świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka,
• wynagrodzenie (zawodowa rodzina zastępcza
podpisuje z gminą umowę cywilno-prawną).
Chcąc stworzyć rodzinę zastępczą, trzeba wiedzieć, że pełnienie tej funkcji może być powierzone osobie, która:
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz nie ma ograniczonej bądź zawieszonej
władzy rodzicielskiej,

• nie jest ograniczona w zdolności do czynności
prawnych,
• nie ma przeciwwskazań zdrowotnych (posiada
odpowiednie zaświadczenie lekarskie),
• zapewni odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspakajanie potrzeb, w tym wszechstronnego rozwoju, właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
• nie była karana,
• w przypadku rodziny niezawodowej, co najmniej
jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać
stałe dochody.
Aktualnie trwa nabór kandydatów do szkolenia
na rodziny zastępcze, które rozpocznie się już
w maju. Jest jeszcze szansa na podjęcie decyzji
o uczestnictwie w szkoleniu w najbliższych miesiącach.
Pamiętajmy, że są dzieci, którym rodzice nie
mogą zapewnić odpowiedniej opieki we własnym
domu. Wtedy właśnie potrzebują rodzin zastępczych. Być może ty mógłbyś pomóc?
Zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej zachęcamy do wizyty na stronach internetowych: http://mopssosnowiec.pl/, http://rodziniec.wordpress.com, www.rodzinawpotrzebie.org
Zapraszamy także do kontaktu z pracownikami
MOPS, ul. 3-go Maja 33 w Sosnowcu (budynek
dawnego szpitala nr 2), III piętro, pokój 424 oraz
pod numerami telefonów: 32 296 22 81,
32 296 22 46 w godzinach 7.30 – 15.30 i adresem
elektronicznym: dr@mopssosnowiec.pl.
Tekst opracowały:
koordynator ds. pieczy zastępczej,
Ewelina Szczupider
i pedagog, Beata Wachnik
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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”.
arc MK „Maczki”

Instytucja prowadzi działalność kulturalną
i popularyzatorską poprzez organizację
i prezentację różnych form twórczości artystycznej wynikających z potrzeb środowiska z rozszerzeniem o działalność sportowo – rekreacyjną. Ważnym elementem
w programie edukacji kulturalnej jest prowadzona edukacja regionalna oraz rozwijanie i doskonalenie zdolności, zainteresowań dzieci i młodzieży w rysunku, malarstwie, rzeźbie oraz tańcu. Wizytówką
klubu stały się warsztaty wikliniarskie. Ta
wymierająca już forma rękodzieła cieszy
się ogromną popularnością, a stale powiększające się grono uczestników warsztatów
zainspirowało instruktora, Tomasza Kowala do stworzenia autorskiego podręcznika
dla początkujących wikliniarzy, który zostanie wydany jeszcze w tym roku.

Ogromnym zainteresowaniem
cieszą się organizowane
cyklicznie: League of Legends,
Headshot, czy konkurs kreatywny
pn. „Budowniczy”Minecraft
W sześciostanowiskowej, nowoczesnej
pracowni komputerowej prowadzone są
zajęcia dla dzieci i młodzieży, np.
warsztaty twórczości multimedialnej
obejmujące grafikę, digipainting, fotografię cyfrową, fotomontaż oraz tworzenie dźwięków i muzyki. Organizowane
są również multimedialne turnieje gier
komputerowych – MKM Gaming – projekt realizujący i popularyzujący e-sport, będący rywalizacją w obrębie
gier komputerowych, realizowaną zarówno w formie luźnej, rekreacyjnej, jak
i w postaci zorganizowanych turniejów
i konkursów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się organizowane cyklicznie: League of Legends, Headshot, czy

konkurs kreatywny pn. „Budowniczy”
Minecraft.
Ogromne znaczenie w działalności
Miejskiego Klubu „Maczki” ma również
aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży.
Klub organizuje szereg imprez o charakterze sportowym, m. in.: Bieg Przełajowy
o Puchar Dyrektora Klubu, Międzyszkolne Potyczki Sportowe dla Szkół Podstawowych, turnieje brydża sportowego, bilarda,
turnieje tenisa stołowego, piłki siatkowej,
unihokeja, turniej szachowy oraz gry
w scrabble, kości i boulles, rajdy rowerowe
oraz piesze wycieczki po okolicy. W placówce działa klub zrzeszający miłośników
turystyki górskiej PERĆ, który organizuje
comiesięczne wyprawy górskie.
Dużym zainteresowaniem cieszy się
działalność grupy POZYTYWNI 50+,
której uczestnicy poza działaniami klubowymi – warsztatami rękodzieła, filmoteką, gimnastyką – angażują się w działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
W ofercie Klubu znajdują się również
spektakle profilaktyczne i przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży, kon-

Wizytówką klubu są warsztaty wikliniarskie, twórczości multimedialnej i rajdy rowerowe.
certy kabaretowe i muzyczne oraz organizowany wspólnie z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących nr 11 festyn rodzinny. W tym roku odbędzie się również kolejna edycja Rock & Rollowego
Turnieju Tanecznego „Na granicy”.
W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną organizowane są
również międzyszkolne konkursy recytatorskie i spotkania tematyczne dla
dzieci i młodzieży.

Klub prowa dzi fi lię na te re nie
dziel ni cy Kli mon tów, w któ rej ma
swoją siedzibę zespół folklorystyczny KLI MON TOWIAN KI, lau re at
wie lu re gio nal nych prze glą dów
i konkursów. Działa tam Klub Seniora, w ramach którego organizowane
są spo tka nia sza ra dzi stów, za ję cia
plastyczne, warsztaty rękodzieła i lite rac kie oraz wyciecz ki kra jo znawcze.

Sensem działalności Miejskiego Klubu „Maczki” jest praca na rzecz miejscowej społeczności, jej rozwoju i zapewnienia jej jak najlepszej, bogatej
oferty spędzania wolnego czasu. Program instytucji jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się oczekiwań mieszkańców Maczek, instytucja
rozwija się i zmienia stając się stałym
elementem życia społecznego tej niewielkiej dzielnicy. RED

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Artur Ptasiński

W środę, 15 maja 2002 roku,
w przeddzień setnych urodzin,
w podniosłej atmosferze, dokonano odsłonięcia pomnika naszego
mistrza. Geneza uhonorowania
„chłopaka z Sosnowca” sięga ro12

ku 1992. Wówczas to Rada Miejska Sosnowca ogłosiła konkurs
na projekt pomnika Jana Kiepury. Spośród 38 propozycji wybrano pracę dwóch warszawskich artystów: rzeźbiarza Tadeusza Markiewicza oraz plastyka Andrzeja
Gabriela Karwowskiego.

Z wielkim zapałem, społecznym poparciem, pod honorowym
patronatem Marty Eggerth, do pracy ruszył Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Rozważano cztery
lokalizacje: al. Zwycięstwa, „Patelnię”, skwer przy ul. Mościckiego,
ul. Dęblińską. Ostatecznie pomnik
stanął przy Placu Stulecia – nazwanym tak z okazji podwójnych urodzin – miasta Sosnowca oraz najsłynniejszego z obywateli.
Odlew wykonano z brązu
w szczycących się ponad dwustu
letnią tradycją Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych.
Rzeźba mierzy 280 cm wysokości i waży ponad 900 kg.
W lipcu 2014 roku w Krynicy wzniesiono bliźniaczy pomnik, który od pierwowzoru odróżnia zielone patynowanie.
Pokrycie patyną czasu nie
dotyczy jednak pamięci, jaką noszą w sercu sosnowiczanie.
W mieście pamięć o Janie
Kiepurze jest wciąż żywa.
Ostatnio postać młodego Janka
pojawiła się na kar tach „Korzeńca” i deskach Teatr tu Zagłębia.

Park Mieroszewskich w Zagórzu
Artur Ptasiński

Artur Ptasiński

Pomnik Jana Kiepury przy Placu Stulecia

Artur Ptasiński

To istny raj dla miłośników starych drzew oraz osób lubiących
kontemplować piękno natury.
Warto poświęcić nieco czasu
na bliższe poznanie tego urokliwego zakątka. Poza wspaniałymi
okazami buka, dębu, klona, jesionu i jawora do najciekawszych roślin, które tutaj spotkamy, trzeba
zaliczyć czosnek niedźwiedzi.
Roślina ta w okresie kwitnienia
(maj, czerwiec) sprawia, że cały
park pokrywa się niezwykłym,

białym kobiercem. Zwłaszcza
wieczorową porą, w świetle księżyca, możemy delektować się
unikalnym pięknem tego miejsca – wówczas całe łany białych
kwiatów w magiczny sposób rozświetlają tajemniczą gęstwinę
starodrzewiu. Wiosną znajdziemy tutaj również zawilce gajowe
i żółte, ziarnopłon oraz złoć żółtą.
Niezwykle uroczo wygląda
park o poranku. Można wtedy zaobserwować, jak ostatnie poranne
mgiełki ustępują miejsca bogatej
palecie barw. Dzieje się tak, gdy

pierwsze słoneczne promienie
przebijają się przez gęste listowie.
Park został założony około 200
lat temu i nadal kryje budowle
z tamtych czasów. Należy do nich
grota skalna – romantyczna ruina,
którą nakazał wznieść sam hrabia
Józef Mieroszewski. Onegdaj wewnątrz groty znajdowało się wejście do słynnych, owianych nimbem tajemnicy zagórskich lochów.
Podziemne tunele i komnaty stanowiły swego rodzaju system komunikacyjny, służąc jednocześnie
do przechowywania lodu oraz
wszelakich ziemiopłodów. Jeden
z korytarzy prowadził do parkowej
studni, którą dostrzec może jedynie wprawne oko doświadczonego
tropiciela zagadek przeszłości.
Park niegdyś stanowił perłę
w koronie posiadłości przesławnego
rodu Mieroszewskich i rozpościerał
się na dużo większym obszarze – od Mecu po Gródek Rycerski.
Dzisiaj wraz z pobliskim pałacykiem figuruje w rejestrze zabytków i w najbliższym czasie spodziewa się gruntownej rewitalizacji.
Teren parku w większości należy do Szpitala Miejskiego.
maj 2014 nr 5
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Będzie się działo na jarmarku
17 maja 2014 roku w godz. od 10.00
do 14.00 na terenie Gimnazjum nr 16
im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
odbędzie się charytatywny festyn rodzinny „Jarmark Cudów”.
To tradycja szkoły, która łączy ogromną rzeszę mieszkańców Sosnowca
i uwrażliwia na krzywdę drugiego człowieka. W ubiegłych latach w koncertach
udział wzięli m. in. Myslovitz, Universe,
Józef Skrzek, a wizerunku na licytowane fotografie użyczyła Magdalena Walach. W tym roku gimnazjum wyznaczyło sobie podwójny cel. Pragnie wesprzeć budowę Stacjonarnego Hospicjum
Św. Tomasza w Sosnowcu, a także jak
w roku ubiegłym pomóc w rehabilitacji
jedenastoletniego Miłosza Delowskiego,
brata absolwenta szkoły.
Z Hospicjum Św. Tomasza „Szesnastka” aktywnie współpracuje od 2008 roku.
W miarę swoich możliwości społeczność
szkolna podejmuje wszelkie działania, aby
ułatwić jego pracownikom opiekę nad nieuleczalnie chorymi osobami. W 2012 roku za aktywną wieloletnią pracę na rzecz
Sosnowieckiego Hospicjum szkoła otrzymała tytuł „Przyjaciela Hospicjum”.

W ubiegłym roku dochód z imprezy został przekazany na konto niepełnosprawnego Miłosza Delowskiego, który
urodził się z niedotlenieniem okołoporodowym. Zebrane pieniądze ułatwiły rodzicom dziecka sfinansować kosztowną
delfinoterapię. W efekcie u chłopca widoczna jest niewielka poprawa. Niestety,
możliwości finansowe rodziny wciąż nie
są adekwatne do ponoszonych kosztów,
dlatego gimnazjum po raz drugi przekaże część kwoty na ten cel.
Gimnazjum nr 16 jest szkołą o bogatych tradycjach, cenioną przez władze
miejskie i oświatowe. Doświadczenie
i umiejętności grona pedagogicznego we
współpracy z wrażliwą młodzieżą i ich
rodzicami gwarantują perfekcyjne wykonanie wszelkich działań. W ubiegłych latach podczas festynów szkoła zapewniła
wiele atrakcji, dla różnych grup wiekowych. Pomogli nie tylko rodzice, ale
również hojni sponsorzy. W tym roku
program imprezy jest również bogaty
i atrakcyjny. Społeczność szkolna, jak
przystało na posiadaczy certyfikatu
„Szkoły Odkrywców Talentów”, w trakcie festynu pochwali się swoimi talenta-

mi muzycznymi i aktorskimi. Na scenie
zaprezentują się zespoły młodzieżowe
i grupy taneczne. Przygotowane będą
stoiska: gastronomiczne, rękodzieła artystycznego, kosmetyczne. Pojawią się
służby mundurowe, a ratownicy medyczni zaprezentują techniki udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
W trakcie zabawy będzie przeprowadzona licytacja wartościowych przedmiotów. W roli konferansjera imprezy wystąpi Kuba Abrahamowicz, aktor Teatru
Polskiego w Bielsku- Białej, laureat
„Złotej Maski”.
Tegoroczny „Jarmark Cudów”, któremu przyświecają słowa: „Dobro zawsze powraca”, ponownie będzie świętem radości i uśmiechu. Społeczność sosnowieckiego Gimnazjum nr 16 to
ludzie z pasją tworzenia, o wrażliwych
sercach, którzy apelują do wszystkich
o wsparcie tego szlachetnego przedsięwzięcia. Warto więc w ten dzień wygospodarować trochę czasu i razem z całą
rodziną wybrać się na tegoroczną imprezę plenerową, by wesprzeć potrzebujących, a przy okazji miło i aktywnie spędzić sobotnie przedpołudnie. RED

Zdarzy∏o si´
Pokonają każdego pasożyta
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

Nagrodzone kolekcje
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
na modelkach. Z kolei kolekcja „La
Revolution” Arletty Chrobot z klasy IV TB
zajęła I miejsce w kategorii prezentacje
kolekcji wyrobów odzieżowych
na manekinach.
reklama

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

Stypendia w dziedzinie kultury przyznane
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
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otrzyma stypendium na realizację książki
artystycznej pt. „Ilustracje do niezapisanych
wierszy” (500 zł).
Sławomir Matusz przeznaczy stypendium
na realizację tomu wierszy pt. „Piosenka
o okienkach. Podwórko Szpilmana” (400 zł).
Z kolei Krystyna Matyjasek zrealizuje film
o sosnowieckich dżudokach pod roboczym
tytułem „Górnik i Bębenek” (500 zł). Z kolei
Sebastian Steć przygotuje album muzyczny
zespołu STC LISEWA, złożonego z grupy
zagłębiowskich artystów pod kierownictwem
Sebastiana „Stecyka” Steć (500 zł). Sławomir
Witkowski zajmie się opracowaniem historii
i dokumentacji dotyczącej cmentarza
żydowskiego w Sosnowcu 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
od maja do października tego roku. SK
13
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Niepewny los sosnowieckich siatkarzy
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W której lidze zagra Płomień?

Sosnowiczanin zagra
w Lidze Mistrzów

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.

Maciej Wasik

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 w niższych ligach postanowił
zawiesić korki na kołku i założyć halówki, przeniósł się na parkiet.
Najpierw grał w Clearex Chorzów, jednak szybko trafił do Rekordu
Bielsko Biała, z którym wywalczył Puchar Polski. Znana w naszym
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 z Rekordem
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 w 100 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
w Lidze Mistrzów. Co będzie, czas pokaże, teraz będziemy się
cieszyć i świętować – przekazał Artur Popławski.
„Popy” rozegrał 20 ligowych spotkań i zdobył 7 bramek. KP

Koszykarki z Sosnowca w elicie
Siatkarze Płomienia wygrali w tym sezonie 28 spotkań, przegrali tylko dwa, ale i tak może ich zabraknąć w II lidze.
Krzysztof Polaczkiewicz

Zacznijmy od spraw czysto spor towych.
W Chełmży sosnowiczanie pokonali najpierw 3:0 UKS OPP Powiat Kołobrzeski, a następnie wygrali 3:2 z MUKS Siatkarz Wieluń.
O wszystkim miał więc decydować pojedynek
z gospodarzami imprezy, KS Chełmża. Przeciwnicy przed starciem z naszą drużyną pokonali po 3:0 ekipy z Wielunia i Kołobrzegu.
W pierwszej partii meczu o wszystko to sosnowiczanie dyktowali warunki i wygrali go
do 19. W drugiej odsłonie do stanu 9:10 trwała
wymiana ciosów, ale potem rywale odskoczyli,
przejęli inicjatywę i pewnie wygrali 25:17.
W trzeciej partii dopiero gra na przewagi wyłoniła wygranego tego seta. Niestety dla nas górą
w tym fragmencie gry była ekipa z Chełmży, która wygrała do 25. Sosnowiczanie nie załamali się
jednak i w czwartym secie wygrali 25:22, doprowadzając tym samym do tie-break’u. To miał być
najważniejszy set sezonu. Sosnowiczanie przegrywali już 1:4, ale dogonili rywali i przy zmianie stron prowadzili 8:7. Od tego momentu zdołali jednak ugrać zaledwie jeden punkt! – Niestety, kolejne akcje to dramat w naszym wykonaniu.
Zawodnik Chełmży wszedł na zagrywkę i nas
rozstrzelał. Wchodziło mu dosłownie wszystko,
a my czuliśmy się jakby ktoś wyłączył nam energię. To był najgorszy moment nie tylko tego meczu, ale tego sezonu – mówił po spotkaniu rozgrywający Płomienia Karol Pachołek.
Co warte podkreślenia, porażka w tym meczu była dopiero drugim meczem przegranym
w sezonie przy 28 wygranych.
Po zakończeniu turnieju finałowego, kiedy
emocje nieco opadły, pojawiły się głosy, że

jeszcze nic straconego i że być może to drugie
miejsce da awans lub grę w barażach. Problem
w tym, że regulamin awansów jest bardzo niejasny. Przeczytać w nim możemy m. in.:
„W sezonie 2013/2014 nie będą rozgrywane mecze barażowe o wejście do II ligi mężczyzn. Drużyny, które zajmą I miejsca w Turniejach Finałowych, awansują bezpośrednio
do Rozgrywek II ligi mężczyzn.”
Jest jednak pewne „ale”. III etap centralny – Baraże o miejsce w II lidze.
Zespoły, które zajmą II miejsce w poszczególnych grupach finałowych, rozegrają dwumecz z zespołem, który zajmie przedostatnie
miejsce w rozgrywkach II ligi. Gospodarzem
pierwszego spotkania jest zespół drugoligowy.
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 TERMIN 17.05.2014
II TERMIN 24.05.2014
Tak całą sprawę komentuje Polski Związek
Piłki Siatkowej ustami rzecznika Janusza
Uznańskiego. – W sezonie 2013/2014 nie będą
rozgrywane mecze barażowe o wejście do II li-

gi mężczyzn. Drużyny, które zajmą I miejsca
w Turniejach Finałowych, awansują bezpośrednio do Rozgrywek II ligi mężczyzn – tak brzmi
zapis Regulaminu Rozgrywek o wejście
do II ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 2013/2014. Przepis o barażach dotyczy rozgrywek żeńskich – mówi rzecznik PZPS.
Na chwilę obecną do II ligi, poza drużyną KS
Chełmża, awansowały także kluby: MKS MDK
Warszawa, SPS Słupsk oraz Górnik Radlin. Co
ciekawe, ostatnia z drużyn jest doskonale znana Płomieniowi. Sosnowiczanie wygrali ze swoim rywalem 3:0 i ulegli, 1:3. Warto w tym miejscu dodać, że na swojej drodze do awansu, radlinianie doznali… pięciu porażek.
Z II ligi spadło 6 zespołów, awanse wywalczyły 4. Kto uzupełni stawkę? Tego na razie nie
wiadomo, nawet w samym związku.
– Ze sportowego punktu widzenia wszystko
jest jasne. Przegraliśmy turniej w Chełmży, nie
ma nas w II lidze. Wszystko było w naszych rękach, ale taki jest sport. Pojawią się sprzeczne
informacje dotyczące awansów i spadków i dopóki nie będzie ostatecznej decyzji, pozostaje
nam czekać na rozwój wypadków, jednocześnie
żałując, że teraz to nie my jesteśmy panami
własnego losu – mówi trener Dariusz Sobieraj.
– Informacje są sprzeczne. Początkowo mówiło się, że zwycięzca turnieju uzyska bezpośredni awans, a drugi zespół zagra w barażach.
Potem pojawiła się informacja, że nawet wygrany zagra w barażach. Już w Chełmży dowiedzieliśmy się jednak, że zarówno pierwszy, jak
i drugi zespół turnieju zagrają w drugiej lidze.
A jak będzie? Czekamy na oficjalny komunikat – dodał Michał Grzyb, odpowiedzialny
w klubie za kontakty z mediami.

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 w Polsce – trener Jacek Szewczyk
• juniorki starsze KU-20 Vicemistrz Polski – trener Jacek Dyja
Gratukujemy sosnowieckim koszykarkom i czekamy na kolejne
sukcesy! KP

Dwójka zakończyła sezon
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 w Zagłębiu.
Warto przypomnieć, że w poprzednim 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 sezonu 2013/2014 występuje
w barwach UKS Dwójki Sosnowiec. Organizatorami meczu
i opiekunami drużyny dziewcząt byli instruktorzy UKS Dwójka
Sosnowiec: Marta Nowak oraz Adrian Eliasz.
– Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Sosnowcu, Fundacji
Partnerstwo, firmie VEGMET, firmie Orawskie Ciacho, Dyrekcji
i Radzie Rodziców ZSO 9 w Sosnowcu za ogromne wsparcie, dzięki
któremu UKS Dwójka Sosnowiec osiąga bardzo wyniki w drugiej
lidze kobiet – podkreśla kierownik sekcji UKS Dwójka Sosnowiec,
Adrian Eliasz. KP

Żaki z UKS-u Sielec mistrzami Polski
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GKS Jastrzębie 4:2, dzięki czemu
awansowali do wielkiego finału, w którym wzięli rewanż za fazę zasadniczą
i w drugim pojedynku z KTH KM Krynica wygrali pewnie 6:2.
Nasza drużyna wystąpiła w składzie:
Marcel Kotuła, Mateusz Małota, Mikołaj
Stehlik – Patryk Buchacz, Kamil Ciołek,
Norbert Ciołek, Adrian Duszak, Mariusz
Maj, Daniel Malczewski, Kacper Opiłka,
Miłosz Pluta, Łukasz Sacha – Adrian
Chabior, Kacper Gajewski, Marcel Hyla,

Artur Jurczyński, Bartłomiej Lis, Patryk
Malanowski, Łukasz Malcher, Bartłomiej
Musiał, Dawid Otak, Mariusz Piotrowski,
Karol Pohl, Mateusz Rechnio, Michał
Wróbel, Kamil Zagurba, Bartosz Adamczyk, Arkadiusz Biały.
Trenerzy: Piotr Matlakiewicz, Piotr
Majewski.
Nagrody indywidualne: Mariusz
Piotrowski został wybrany najlepszym
napastnikiem turnieju, a Mikołaj Stehlik najlepszym bramkarzem. KP

arc UKS Sielec

Hokeiści z Sosnowca mistrzami Polski!
Na lodowisku w Jastrzębiu-Zdroju sięgnęła po mistrzostwo drużyna Żaków Starszych UKS Sielec, dowodzona przez Piotra Matlakiewicza i Piotra Majewskiego.
Nasi hokeiści zaczęli od wygranej 5: 0 z ŁKH Łódź, następnie ograli 11: 4 Podhale Nowy Targ i ulegli 6: 9
KTH KM Krynica. Mimo porażki
z ekipą z Krynicy zespół Sielca awansował do półfinału rozgrywek. W walce o finał sosnowiczanie pokonali JKH
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Michał Węcel

Najstarsza wzmianka o wsi Pogoń pochodzi z 1345 roku. Według kronik, w tym czasie na jej
terenach rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami polskimi i węgierskimi, a nękającymi okoliczne ziemie oddziałami czeskimi.
Według zapisków, na czele rycerstwa polskiego stanąć miał sam
król Kazimierz Wielki. Na przestrzeni wieków wielokrotnie
zmieniali się jej właściciele. Wieś
leżała w granicach Księstwa Siewierskiego – do 1442 roku była
własnością książąt śląskich, a następnie przeszła we władanie biskupów krakowskich. W 1489 roku wykupił ją Kazimierz Jagiellończyk i włączył do dóbr
królewskich. Od 1502 roku właścicielami Pogoni byli między innymi: Kowacze, Tymińscy, Jaroccy, Mieroszewscy, Siemieńscy,
Mycielscy. To najpewniej przyczyniło się do podziału Pogoni
na Pogoń Gzichowską (nazwa
pochodzi od dzielnicy – Gzichów
w Będzinie) i Pogoń Sielecką
(analogicznie – od osady Sielec).
Na początku XIX wieku odkryto
na terenie wioski złoża węgla
i już w 1816 roku otwarto pierwszą kopalnię „Pogonia”. W 1822
roku wybudowano również hutę
cynku „Anna” (później „Romania”). W połowie XIX wieku Pogoń przeszła w posiadanie Niemców: hrabiego Jana Renarda (Pogoń Sielecka) i Gustawa von
Kramsta (Pogoń Gzichowska).
Do Pogoni należały również
przysiółki: Wygwizdów graniczący z Sielcem, położony nad brzegiem Czarnej Przemszy; Złodziejów w zachodniej części osady;
Sosnowiec, który dał początek
miastu. Na historycznych gruntach pogońskich powstały również wsie Ostra Górka i Radocha.
Duży wpływ na rozwój Pogoni
miało uruchomienie w 1878 roku
pierwszej w Królestwie Polskim
przędzalni wełny czesankowej
(po II Wojnie Światowej „Politex”) – uruchomił ją Henryk Dietel. Oprócz otwarcia zakładów
produkcyjnych Dietel był fundatorem pogońskiej Szkoły Realnej
oraz kościoła protestanckiego
i częściowo cerkwi prawosławnej.
W 1886 r. H. Dietel przeznaczył
na Dom Modlitwy ewangelików
halę w swojej fabryce, którą przebudowano i wyposażono w ołtarz, rzeźbioną ambonę, organy,
ławki, naczynia liturgiczne itp. 4
września 1886 r. ks. Müller poświęcił świątynię i odprawił
w niej pierwsze nabożeństwo.
W charakterze organisty i kantora zatrudnieni zostali nauczyciele
szkoły
przyfabrycznej – Edward Otto i Edward Muderow.
Chórem
męskim
i dziecięcym kierował Herman
Horche z Katowic. W kwietniu 1887 r. H. Dietel zatrudnił pastora ks. Ernesta Eugeniusza Uthke na stanowisku kapelana domo16
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Pogoń
wego. Pełnił on również wszelkie
posługi duszpasterskie dla sosnowieckich ewangelików. Nabożeństwa odbywały się w każdą niedzielę i święta. Kościół mieścił
około 800 osób. Protestanci stanowili wówczas stosunkowo liczną grupę wyznaniową.

Na terenach Pogoni
rozegrała się bitwa. Na
czele wojsk polskich miał
stanąć król Kazimierz
Wielki
W 1888 r. do kościoła dobudowano wieżę, w której zainstalowano dwa dzwony i zegar. Częściowo zmieniono również wystrój wnętrza. Świątynię ozdobił
obraz ołtarzowy w rzeźbionej ramie, przedstawiający błogosławiącego Chrystusa, wykonany
przez Sturtewanda z Wrocławia.
Obecny wygląd kościół uzyskał
w 1910 r., po kolejnej przebudowie. Niską wieżę zastąpiono
wtedy bardziej okazałą i strzelistą. Zainstalowano także trzeci
dzwon i odnowiono organy. 30
października 1910 r. odbyła się
uroczystość poświęcenia kościoła. Nabożeństwa odbywały się
początkowo w języku niemieckim. Wobec polonizacji części
ewangelików od 1907 r. msze odprawiano także po polsku.
W 1922 r. przy kościele ewangelicko – augsburskim w Sosnowcu, pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty, utworzono parafię. Pierwszym proboszczem
został ks. Jerzy Tyc, zasłużony
duchowny, publicysta i działacz
społeczny.
Kościół stanowi eklektyczną budowlę z przewagą elementów neobarokowych. Posiada ona wiele
cech wspólnych z innymi reprezentacyjnymi obiektami ufundowanymi przez Dietla. Do dnia dzisiejszego zachowało się wyposażenie świątyni z lat 1886 – 1888.
Organy wybudowała w 1886 r.
znana firma Schlag und Söhne.
Witraże pochodzą prawdopodobnie z tego samego okresu, a wykonane zostały przez firmę Richard
Schlein z Zittau (Żytawa). Witraż
figuralny przedstawia patrona kościoła, św. Jana Ewangelistę.
Na innym – znajdującym się naprzeciwko, dominuje wizerunek
krzyża. Pozostałe witraże mają
charakter ornamentalny. Prezbiterium zdobi polichromia.
Po II wojnie światowej cały
majątek Dietlów został znacjonalizowany, co komplikowało funkcjonowanie kościoła. Dopiero
w 1996 r. formalnie stał się on
własnością parafii sosnowieckiej,
której w dwa lata później przekazano także cmentarz ewangelicki
i dom przycmentarny. Od 1952 r.
parafia w Sosnowcu wchodzi
w skład tzw. parafialnego ośrodka szopienickiego obejmującego
cztery parafie (Szopienice, Sosnowiec, Mysłowice i Hołdunów).
Administratorem ośrodka a zara-

Nieistniejący fragment ul. Nowopogońskiej.

Gimnazjum im. S. Staszica. Lata trzydzieste XX wieku.
zem parafii sosnowieckiej jest
obecnie (od 1997) ks. proboszcz
Adam Malina. H. Dietel był również właścicielem pięknego,
w stylu neobarokowym z elementami rokoko pałacu otoczonego
parkiem, wybudowanego pod koniec XIX wieku naprzeciwko zakładów włókienniczych i wspomnianego kościoła. W 1881 roku
gliwicki przemysłowiec Huldczyński założył w Pogoni walcownię żelaza i rurkownię, przekształconą w 1897 roku w spółkę
akcyjną pod nazwą Towarzystwo
Akcyjne Sosnowieckich Fabryk
Rur i Żelaza (późniejsza Huta im.
Buczka). Pogoń należała do gminy Gzichów, a potem do gminy
Osad Górniczych. Od 1900 roku
wchodziła w skład nadsołectwa
sosnowieckiego, by w dwa lata
później wejść w skład nowo utworzonego miasta Sosnowiec. Pogoń należała do parafii mysłowickiej do 1819 roku, następnie
do parafii pod wezwaniem św.
Stanisława BM w Czeladzi.
Od 1896 roku wchodziła w skład
parafii pod wezwaniem Wniebo-

wzięcia NMP (dzisiejszej parafii
katedralnej). W 1903 roku wzniesiono drewnianą kaplicę, w której
wikariuszem został ks. Mieczysław Froelich. Mając pozwolenie
od władz carskich na wzniesienie
dużej świątyni, założył Komitet
Budowy Kościoła, a fundusze
miały pochodzić z comiesięcznych składek parafian. W 1904
roku rozpoczęto budowę kościoła
według projektu Józefa Pomianowskiego, który znakomicie wywiązał się z powierzonego zadania. Niestety dużo większym wyzwaniem
okazało
się
udźwignięcie trudów finansowych związanych z wzniesieniem
tej neogotyckiej budowli. Mimo
zaangażowania wiernych i wsparcia darczyńców, wśród których
był lokalny przemysłowiec Henryk Dietel, konieczne okazało się
dokonanie kilku odstępstw
od pierwotnego projektu, aby
po licznych trudach, w roku 1911,
zakończyć w stanie surowym budowę świątyni. W tym samym roku biskup kielecki Augustyn Łosiński, utworzył parafię pod we-

zwaniem św. Tomasza Apostoła
i Matki Boskiej Różańcowej. Jej
pierwszym proboszczem został
ks. Mieczysław Froelich. Dalsze
prace wykończeniowe prowadzili
proboszczowie, ks. prałat Stanisław Mazurkiewicz i ks. prałat
Franciszek Pędzich. Z tego okresu pochodzi istotna część wyposażenia kościoła, w tym ołtarz
główny z rzeźbą zmartwychwstałego Chrystusa ukazującego się
św. Tomaszowi i Apostołom. Ks.
prałat Jerzy Imiela zakupił 54głosowe organy, ławki, konfesjonały, wykonano również polichromie i wstawiono część witraży
z wizerunkami świętych. Przy kościele wybudowano plebanię.

W latach 70. XX wieku w
dzielnicy powstały osiedla
mieszkaniowe,
przedszkola, szkoły
Świątynię konsekrował 26 kwietnia 1956 roku biskup częstochowski Zdzisław Goliński. Ks.
prałat Władysław Sobczyk zbu-

dował ołtarz soborowy z brązu
oraz kaplicę cmentarną pod wezwaniem św. Karola Boromeusza. Ks. Prałat Jan Szkoc założył 15 kryształowych żyrandoli
z kinkietami oraz podjął się dzieła dokończenia budowy wież.
Z jego inicjatywy w 2005 roku
rozpoczęto prace według nowego
projektu Ewy i Tomasza Taczewskich. Odnowił kaplicę cmentarną i mur, zdobiony figurami aniołów. Wybudował i założył Gimnazjum i Liceum Katolickie.
Obecnie proboszczem jest ks. kanonik Andrzej Domagała. W latach 70. XX wieku w dzielnicy
powstały osiedla mieszkaniowe,
przedszkola, szkoły oraz znacznie
wzrosła liczba jej mieszkańców.
Od 30 lat swoją siedzibę ma tutaj
Miejski Klub im. Jana Kiepury.
Sam Kiepura mieszkał przy ul.
Majowej 6 niedaleko kościoła pw.
św. Tomasza Apostoła. Współcześnie na Pogoni swoją siedzibę
znalazły wydziały Uniwersytetu
Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kampus
studencki.
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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.
Pucharu Świata. W 1996 roku po raz pierwszy pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Atlanty, gdzie
w rywalizacji indywidualnej był 7, a w drużynie wywalczył 4 miejsce. Na olimpiadzie startował jeszcze
dwukrotnie, w Sydney oraz w Atenach.
W międzyczasie wywalczył cztery medale mistrzostw świata, dwukrotnie sięgał po medale mistrzostw Europy, w tym po złoto w rywalizacji drużyn. Był wielokrotnym mistrzem Polski.
W 2003 roku wraz z kolegami z MOSiR Sosnowiec, które po upadku sekcji Zagłębia przejęło
pod swoje skrzydła szablistów, sięgnął po Klubowy
Puchar Europy.
Karierę zawodniczą zakończył podczas Pucharu
Świata Młodzieżowców w sosnowieckiej Hali Widowiskowo-Sportowej 13 października 2007.
Mistrz szczególne słowa uznania kierował wówczas
do trenera Andrzeja Bila. – Ukształtował mnie
sportowo. To znakomity trener, dziękuję mu, bo
gdyby nie on, pewnie nie doszedłbym tak wysoko – mówił Sznajder.

Krzysztof Polaczkiewicz

Pochodził z Będzina, w którym przyszedł na świat
w 1972 roku. Od najmłodszych lat interesował się
sportem, a sportowe wzorce czerpał od ojca, który
był piłkarzem. Zanim chwycił za szablę, marzył
o hokeju na lodzie, ale skończyło się na planach.
W wieku 14 lat trafił do szermierczego „Zagłębia”
pod skrzydła Jerzego Wandziocha. Znalazł się tam
za namową kolegi, który już tam trenował. Pierwszy sukces przyszedł w 1990 roku. Wówczas sięgnął po tytuł młodzieżowego wicemistrza Polski. – To był trudny czas – wspominał Sznajder. – Zagłębie bankrutowało, zamykano kopalnie,
brakowało pieniędzy. Były momenty, że jedynym
sparingpartnerem był dla mnie tylko trener. Takie
sytuacje potrafią jednak człowieka wzmocnić
i w moim przypadku właśnie tak było – podkreślał
Sznajder.
Po sukcesach młodzieżowych przyszły seniorskie
triumfy, zarówno w kraju, jak i podczas zawodów

Wybitne osiągnięcia szablisty zyskały uznanie
władz Sosnowca. Trzykrotnie został wybrany sportowcem roku (1996, 1998, 2000).
Po zakończeniu kariery nie odszedł od szermierki. Był członkiem zarządu Polskiego Związku Szermierczego, wiceprezesem Towarzystwa Miłośników
Szermierki w Sosnowcu, sędzią międzynarodowym,
m.in.: podczas olimpiady w Londynie w 2012 roku.
– Był opiekunem naszego klubu, rozjemcą, pasjonatem, którego miłość do szermierki przekazywana była kolejnym pokoleniom młodych sportowców. Człowiekowi o wielkim sercu, wspaniałemu
szabliście, wiernemu kompanowi oraz towarzyszowi niezliczonych walk, oddajemy hołd i składamy
najgłębsze wyrazy współczucia jego najbliższym.
Niech jego dusza znajdzie ukojenie i niech spoczywa w pokoju – powiedziała Beata Rak, prezes Towarzystwa Miłośników Szermierki „Zagłębie”
w Sosnowcu.
Pogrzeb znakomitego szablisty odbył się 23
kwietnia na cmentarzu w Będzinie-Małobądzu.

Trwaj chwilo, jesteś piękna
Kamil Borkowski

Dobro i zło, światło i mrok – dualistyczna wizja świata znana jest
człowiekowi od tysięcy lat. Jednym z pierwszych obiektów kultu był ogień, który ludziom żyjącym w prehistorii jawił się jako
znak ingerencji sił boskich, niewidzialnej mocy wymagającej respektu, szacunku i oddania należnej czci. Wraz z rozwojem ogień
udało się udomowić i okiełznać,
co jest uznawane za jedną z największych rewolucji kulturowych
w dziejach gatunku ludzkiego
(według Mircea Eliade, znanego
rumuńskiego filozofa kultury, historyka religii, religioznawcy, pisarza, indologa i dyplomaty).
Rozpalenie ogniska w nocy pozwalało ówczesnemu człowiekowi rozświetlić mrok wokół i przepędzić drapieżniki. Nieustanna
walka
tych
dwóch
metaforycznych sił, tzn. światła
i mroku będzie towarzyszyła naszemu gatunkowi aż do współczesności, po drodze przybierając
najróżniejsze formy, by w końcu
zostać wydestylowanym i przemielonym przez popkulturę toposem.
Tytuł niniejszego tekstu jest
cytatem z książki pt. „Faust” autorstwa Johanna Wolfganga von
Goethe. Opowiada o zakładzie
między Bogiem a Mefistofelesem
(diabłem) o duszę Fausta – starego uczonego, wielkiego mędrca,
któremu wiedza zdobyta z książek przestaje wystarczać; zaczyna cierpieć z powodu własnej, domniemanej głupoty, braku pieniędzy, szczęścia i miłości.
W obliczu narastającej pustki
i chęci poznania tajemnicy istnienia postanawia zgłębić tajniki
czarnej magii. Pracownię Fausta
odwiedza Mefistofeles i oferuje
mu układ – spełni wszystkie jego
zachcianki, marzenia, pozwoli zasmakować szczęścia i całej irracjonalnej sfery życia, będzie unimaj 2014 nr 5

żonym sługą, lecz gdy przyjdzie
odpowiednia pora, upomni się
o duszę uczonego. Faust przystaje na to, jednak wprowadza pewną klauzulę do umowy. Odda swą
duszę tylko wtedy, gdy sam wypowie słowa: „Trwaj chwilo, jesteś piękna”.
Mefistofeles przedstawia się
w następujący sposób: „Jam jest
tej siły cząstką drobną, co zawsze
złego chce i zawsze sprawia dobro”. To na pozór paradoksalne
stwierdzenie zamyka w sobie jedną z najciekawszych wizji relacji
między dobrem a złem, jakie mogliśmy do tej pory zaobserwować
w całej historii kultury. Podobnym kluczem kierował się Michaił Bułhakow podczas pisania „Mistrza i Małgorzaty”. Tam diabeł
przedstawia się bohaterom w niemal identyczny sposób i pełni tę
samą rolę. Obaj pisarze, zarówno
Goethe, jak i Bułhakow wierzyli,
że dobro i zło to dwie siły, które
nie mogą egzystować bez siebie
nawzajem. Nawet, jeśli z definicji
są przeciwieństwami. Podobne
założenia przedstawia taoizm religijny, który głosi zasadę yin
i yang – ich wzajemne dopełnianie się stanowi o harmonii świata.
Uosabiane z szatanem i Bogiem wizje relacji dwóch antagonistycznych wobec siebie sił,
przedstawione w wymienionych
przeze mnie dziełach literatury, są
wbrew wszelkim pozorom niezwykle logiczne. Zło z całym
swoim bagażem definicyjnym napędza człowieka do działania,
do tego, by mógł się rozwijać, ciągle iść do przodu – nawet, jeśli
po drodze popełni mnóstwo błędów. Sam Goethe pisał „błądzi
człowiek, póki dąży”. To, co dobre, może stać się przyczynkiem
złego, a to, co złe, może stać się
przyczynkiem dobrego.
A może dobro i zło są tym samym, lecz widzianym z dwóch
różnych perspektyw? W grze
„Bioshock Infinite” autorstwa stu-

dia Irrational Games główny bohater o imieniu Booker De Witt,
otrzymywał zadanie odbicia pewnej dziewczyny z podniebnego
miasta o nazwie Columbia,
a na późniejszym etapie rozgrywki zabicie założyciela owej (anty)
utopii – Zacharego Comstocka.
Na końcu gry okazuje się, że Booker i Comstock to w rzeczywistości ta sama osoba, jednak obaj
pochodzą z dwóch różnych wymiarów. Pewna kluczowa decyzja
podjęta w przeszłości ukształtowała ich i poprowadziła w dwóch
zupełnie różnych kierunkach. Zachary został przywódcą religijnym i niekwestionowanym władcą miasta, które zbudował, natomiast De Witt pijakiem
z umiłowaniem do hazardu. Dodatkowo sprzedał własną córkę,
żeby wymazać długi. Przeszła
ona w ręce… De Witta, z tym, że
tego z innego wymiaru (czyli
Comstocka). W momencie, gdy
poznajemy głównego bohatera,
jego wspomnienia są zatarte i pomieszane, dlatego nie zdaje sobie
sprawy z tego, że dziewczyna o imieniu Elizabeth to w rzeczywistości jego pierworodna.
Dobro i zło przybrały w grze wyjątkowo mało dualistyczną formę,
a brak widocznego podziału za-

chęca odbiorcę do głębszej interpretacji poznanej historii.
Książka „Metro 2033” Dmitrija Glukhovskiego przedstawia
równie niestandardowy obraz pojmowania sił rządzących światem
i umiejętnie manipuluje, a nawet
bawi się uczuciami czytelnika.
Mamy rok 2033 – świat wskutek
wojen nuklearnych został niemal
doszczętnie zniszczony, liczba populacji waha się w okolicach zera,
cała powierzchnia ziemi została
skażona, a kilkumetrowe szczury
oraz inne mutanty stały się codziennością. Jedyną mekką i relatywnie bezpiecznym schronieniem jest moskiewskie metro,
w którym powstało mikrospołeczeństwo. Pewnego dnia panujący
w metrze porządek zostaje zaburzony, przez coraz częstsze doniesienia o pojawieniu się Czarnych,
ogromnych stworów mordujących
ludzi i wywołujących szaleństwo
u każdego, kto ich spotka.
Autor początkowo przedstawia Czarnych jako swoiste personifikacje zła, które główny bohater musi zniszczyć z pomocą zdobytych w trakcie podróży
kompanów. Jednak z czasem czytelnik zaczyna się zastanawiać,
kto tak naprawdę jest tutaj zły: potwory czy ludzie? Glukhovski

wraz z rozwojem akcji coraz bardziej zaciera tak oczywistą
na pierwszy rzut oka granicę,
stopniowo zmuszając odbiorcę
do refleksji nad podnoszonymi tematami, by na ostatnich kartach
powieści całkowicie wywrócić
poznaną historię do góry nogami,
nadając jej zupełnie nowy sens
i wydźwięk.
Terry Pratchett udowodnił
w serii książek „Świat Dysku”, że
zło można zalegalizować.
W Ankh-Morpork, największej
aglomeracji znanej na Dysku,
znajduje się Gildia Złodziei, działająca całkowicie legalnie. Założył
ją Lord Vetinari, patrycjusz miasta. Uznał, że przestępczości nie
można całkowicie wyplenić, więc
zalegalizował ją, by móc sprawować pełną kontrolę nad miejscowymi złodziejami. Od tego czasu
przestępcy zarejestrowani w Gildii
mogą w pełni legalnie dokonywać
rabunków i kradzieży, mając jednak na uwadze kilka narzuconych
przez nią zasad. Muszą m. in. wylegitymować się i zachowywać
kulturalnie wobec ofiar. Po dokonaniu kradzieży członkowie Gildii
zostawiają okradzionej osobie pokwitowanie, które przez pewien
okres czasu służy jako ochrona przed kolejnymi napaściami.
Mieszkańcy Ankh-Morpork mogą też dobrowolnie wykupić ubezpieczenie od kradzieży, które zabezpiecza przed napaściami.
W mieście funkcjonuje również
Gildia Skrytobójców, trudniących
się wiadomym fachem.
Dobro może z czasem przerodzić się w zło, i odwrotnie. Najlepszym popkulturowym przykładem tego zjawiska jest bez wątpienia serial „Breaking Bad”.
Głównym bohaterem jest Walter
White – nauczyciel chemii w jednej ze szkół średnich w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk.
Pewnego dnia odkrywa, że choruje na nieoperacyjnego raka płuc.
Aby przed śmiercią zabezpieczyć

finansowo rodzinę, postanawia
zacząć produkować i sprzedawać
metamfetaminę, wraz ze swoim
wspólnikiem Jesse’m Pinkmanem.
Praktycznie cały serial prezentuje stopniową przemianę Waltera
z sympatycznego i całkowicie nieszkodliwego, lekko podstarzałego
nauczyciela noszącego sweter
i przebierającego się za Mikołaja
w święta, w okrutnego barona narkotykowego,
niestroniącego
od rozbojów, kradzieży, wymuszeń, czy nawet morderstw.
Na pewnym etapie fabuły widz
sam zaczyna mieć wątpliwości komu kibicować – głównemu bohaterowi czy policji próbującej go
złapać. Jednak summa summarum
trudno po obejrzeniu kilku sezonów serialu zacząć antagonizować
się do postaci Waltera, nawet biorąc pod uwagę postępującą przemianę wewnętrzną. Granica między dobrem a złem z każdym odcinkiem zaciera się coraz bardziej.
Ostatecznie zaczynamy współczuć
White’owi, widząc, do czego ostatecznie doprowadziły go podejmowane działania i decyzje.
Relacje między dobrem
a złem to temat rzeka. I to taka,
która przypomina Amazonkę – setki odpływów, dopływów,
rozwidleń, a do tego nie sposób
precyzyjnie określić początku
i końca. Nie mogę wam zagwarantować, Drodzy Czytelnicy, że
przeczytanie mojego skromnego
artykułu wzbogaciło was o wiedzę, której nie moglibyście znaleźć w wymienianych przeze
mnie książkach, grach i serialach.
Jednak głębsze zapoznanie się
z nimi oznacza, oprócz walorów
edukacyjnych, mnóstwo rozrywki na najwyższym poziomie,
a (wbrew temu, co twierdzą niektórzy) ona również jest niebywale ważna w życiu.
Kamil Borkowski jest
uczniem CKZiU i dziennikarzem
magazynu „Prekursor”
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY

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

Poziomo: 1 – jada drewno, 5 – pracuje na granicy, 8 – w niej
uwięziona księżniczka, 9 – z życzeniami od wnuka dla babci, 10
– renowacja, 11 – sposób odżywiania się, 12 – rodzaj flamastra, 14 – marka perfum, 16 – rynek w starożytnej grecji, 17
– drapieżnik z rodziny kotów, 19 – tam powstaje audycja radiowa, 21 – popularny szwedzki zespół sprzed lat, 22 – w„repertuarze” boksera, 25 – magmowa skała głębinowa, 28 – bilet
na cykl imprez, 29 – obfity deszcz, 30 – ubranie, 32 – prawo
do korzystania z wynalazku, 34 – lekka kawaleria uzbrojona w szable, 35 – pracuje w sądzie, 36 – niekompletny strój plażowy, 37 – niemnąca się tkanina, 38 – napój alkoholowy, 39
– przyroda.
Pionowo: 1 – dawna machina wojenna, 2 – pracuje w skafandrze, 3 – ma wszystkie boki równe, 4 – zwarta grupa kolarzy, 5
– stolica wenezueli, 6 – kinkiet lub żyrandol, 7 – taniec, w którym dobierają się tancerze z odpowiednimi znaczkami, 13 – Fidiasz lub dunikowski, 15 – farsz, 18 – zwierzę z rodziny żyraf, 20
– grupa wędrownych aktorów, 23 – nieuk, 24 – gra w filmie, ale
nie jest aktorem, 26 – dawniej długa, czarna marynarka wizytowa, 27 – kościelna jednostka administracyjna, 28 – ze statku
schodzi ostatni, 31 – autor „dzikiej kaczki”, 33 – bezczelność.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK

Rozwiązanie krzyżówki numer 4/2014: WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Nagrody otrzymują: Małgorzata Bubak, Marta Olszewska oraz Janusz Topolski z Sosnowca

✂

Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56
Całodobowa Pomoc
Drogowa
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać
wraz z wyciętym kuponem pod adresem redakcji
(41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 20 maja 2014 r.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

KUPON
krzyżówka nr 5

Anna Herbich

Dziewczyny z Powstania (Wyd. ZNAK)
W sukienkach na barykady
Sławka do dziś żałuje, że nie pocałowała
młodego powstańca, który się w niej kochał.
Halina urodziła synka tuż przed godziną
„W” i cudem ocaliła mu życie.
Zosia złamała konspiracyjne zasady i zdradziła swoje imię ukochanemu.
Powstanie Warszawskie miało trwać kilka
dni. Godzina „W” zastała kobiety w codziennych sytuacjach: na ulicach, w szkołach, w domach. Walczyły wszystkie, każda na swój sposób. Ratowały rannych, chroniły swoje dzieci,

chwyciły za broń. Umawiały
się na randki w cieniu spadających bomb, brały śluby
w białych kitlach sanitariuszek zamiast sukien.
Odniosły największe zwycięstwo – przeżyły.
Anna Herbich w przejmujący sposób pokazuje, jak naprawdę wyglądało życie w czasie 63
dni heroicznej bitwy. Pozwala nam zobaczyć
Powstanie Warszawskie z zupełnie innej perspektywy: oczami kobiet. Książka w bestsellerowej serii Prawdziwe Historie. Ponad 250 000 sprzedanych egzemplarzy.

Mitch Albom

Jeszcze jeden dzień (Wyd. ZNAK)
Kiedy ostatni raz mówiliśmy naszym matkom,
że je kochamy?
Tak często traktujemy matczyną miłość jak
coś oczywistego, naturalnego, danego na zawsze. Wydaje nam się, że zawsze będzie jeszcze mnóstwo czasu, żeby się za nią odwdzięczyć. A kiedy nagle okazuje się, że jest już
za późno, oddalibyśmy wszystko za jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień, żeby powiedzieć, jak ważna jest dla nas matczyna miłość.

Taką szansę otrzymał bohater
książki, Chick, który dzięki cudownemu splotowi wydarzeń
mógł odbyć tę najważniejszą rozmowę...
„Jeszcze jeden dzień” to książka, którą autor
dedykował swojej matce. To doskonały prezent na Dzień Matki! Magiczna, ciepła i skłaniająca do zadumy lektura, która może zmienić niejedno życie! Źródło aforyzmów i powszechnie lubianych złotych myśli.

Elin Hilderbrand

Piękny dzień (Wyd. ZNAK)
Rodzina Jennifer przygotowuje się do jej ślubu na pięknej wyspie Nantucket u wybrzeży
Stanów Zjednoczonych.
Margot, siostra panny młodej, przygląda
się temu z rozczarowaniem, bo już nie wierzy w miłość. A Doug, ich ojciec, musi
wreszcie zadecydować, co czuje do kobiety, z którą się związał po śmierci ukochanej
żony.
Panna młoda nie rozstaje się z notatnikiem, w którym jej matka zawarła szczegółowe wskazówki dotyczące tego pięknego
dnia. Ale czy nawet najbardziej drobiazgo18

we zapiski mogą przygotować
Jennifer na prawdę, która tego
dnia wyjdzie na jaw? Co jeszcze może się zdarzyć, gdy cała rodzina zgromadzi się na jednej małej wyspie?
Autorka wzrusza, bawi, maluje słodko-gorzkie portrety, pokazuje, że życie pisze
najciekawsze scenariusze; maluje różne oblicza miłości, związku. Pokazuje, co znaczy
wierność, zaufanie, szczęście. Sprawia, że
każda z czytelniczek utożsamia się z bohaterką.

co?

gdzie?

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”

kiedy?

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 – 20.00 Energetyczne 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.
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TEATR - maj 2014

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

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

reklama

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.
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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

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

http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 32 363 14 14,
e-mail: sosnowiec@heliosnet.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 SPIDERMAN 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

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy
dowygrania 14 pojedynczych zaproszeń dokina, do
odbioru wnaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja 11)
z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” .

Kolejna dotacja dla Muzeum Kto walczył o niepodległą ojczyznę?
50 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na dokończenie modernizacji (etap drugi) stałej wystawy
„Polskie szkło współczesne” otrzymało Muzeum w Sosnowcu.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup gabloty do prezentacji
kryształów oraz podest wystawienniczy do ekspozycji szkła unikatowego, szklanych rzeźb i kompozycji. W ten sposób zostanie
zakończona wymiana sprzętu wystawienniczego na nowoczesny,
który zapewni bezpieczeństwo eksponatom o wysokich walorach
estetycznych. Realizowany projekt obejmuje także konferencję naukową „Polskie szkło w XX wieku” oraz działania edukacyjne
skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Zajęcia plastyczne,
poświęcone malowaniu na szkle, wykonanie witraży oraz lekcje
i wykłady, zaplanowano na okres od września do listopada 2014
roku.
W wyniku zeszłorocznej dotacji, przyznanej także przez ministerstwo, za 100 tys. zł zakupiono siedem nowych gablot, w których wyeksponowano szkło użytkowe, zaprojektowane przez najwybitniejszych polskich designerów. 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.
PIOSENKI NIE TyLKO DLA DZIECI” W WyKONANIU DOROTy MIŚKIEWICZ
I ZESPOŁU KWADROFONIK.

Impreza organizowana w ramach X Sosnowieckich Dni Literatury
odbędzie się w sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych
w Sosnowcu. Zapraszamy do odbioru bezpłatnych wejściówek!
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Multimedialnym MBP przy ul. Zegadłowicza 2 lub Centrum Informacji Miejskiej
przy ul. Warszawskiej 3/20, w celu osobistego odbioru bezpłatnych
wejściówek. Liczba miejsc ograniczona!
Muzycy proponują nową, niezwykle barwną, nowoczesną, ale realizowaną w całości na akustycznych instrumentach interpretację piosenek, które, choć powstały ponad 60 lat temu, są ponadczasowe.
Koncert organizowany jest we współpracy z Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu.
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„W walce o Niepodległą 1914-1918. Sylwetki Zagłębiaków” oraz „Legioniści Śląska i Zagłębia polegli
w latach 1914-1918”, to dwie publikacje, zrealizowane przez Muzeum w Sosnowcu. Są one częścią projektu, zatytułowanego „Legiony Polskie w Zagłębiu
Dąbrowskim”.
Pierwsze wydawnictwo, autorstwa Zbigniewa Studenckiego, dyrektora Muzeum i dr Małgorzaty Śmiałek, historyka i pracownika Muzeum, nosi tytuł
„W walce o Niepodległą 1914-1918. Sylwetki Zagłębiaków”. Autorzy prezentują biogramy 42 legionistów urodzonych lub mieszkających przed I wojną
światową w Zagłębiu Dąbrowskim. Najliczniejszą
grupę stanowią osoby, które prowadziły działalność
w organizacjach niepodległościowych przed 1914 r.,
następnie walczyły w wojnie polsko-bolszewickiej,
powstaniach śląskich i kampanii wrześniowej w 1939
r. oraz były żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i uczestnikami antyhitlerowskiego ruchu
oporu. W grupie tych osób znalazł się m. in. prezydent Sosnowca Hugo Almstaedt, generał broni Leon
Berbecki, burmistrz Czeladzi Bronisław Dorobczyń-

ski, prezydent Dąbrowy Górniczej Adam Piwowar,
dziennikarz Józef Renik oraz premier Felicjan Sławoj-Składkowski.
Autorem drugiej publikacji, „Legioniści Śląska
i Zagłębia polegli w latach 1914-1918”, jest Zbigniew
Studencki. Książka przedstawia krótkie notki biograficzne prawie 250 żołnierzy i oficerów, którzy polegli w walkach, zmarli z ran i na skutek chorób. Zostali oni podzieleni na cztery grupy. Pierwsze trzy
obejmują tych, którzy urodzili się na terenie dawnego województwa śląskiego, na obszarze historycznego Śląska Cieszyńskiego, tj. na tzw. Zaolziu, w obecnych granicach powiatu olkuskiego związanego blisko z Zagłębiem Dąbrowskim. Czwartą grupę tworzą
legioniści, którzy zostali zamordowani w naszym regionie w 1914 roku. Każda notka biograficzna zawiera takie informacje jak: imię, nazwisko, używany
pseudonim, datę i miejsce urodzenia, zawód lub wykształcenie, stopień i nazwę jednostki oraz datę i miejsce śmierci. Podczas zbierania materiałów znalazły
się pewne rozbieżności czy też błędy, które starano
się wyjaśnić lub poprawić. SK

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.
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