Akcja społeczna pod hasłem „Piłka jest piękna - Razem
wygrywamy z rakiem piersi” to inicjatywa na rzecz zdrowia
kobiet. Zapraszamy mieszkańców do udziału w meczu piłkarskim
pomiędzy Samorządowcami, a Służbą Zdrowia w Sosnowcu, który
odbędzie się 8 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 na boisku Czarnych przy
al. Mireckiego. W czasie meczu amazonki będą rozdawały różowe kartki,
zapraszając kobiety na badania mammograficzne.
Więcej informacji na stronie: www.amazonkisosnowiec.pl.
Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne czerwiec 2014 Nr 6 (391)
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Gramy dla Kuby! Pod takim hasłem w VI
LO im. J. Korczaka przy ul. Czeladzkiej 58,
odbędzie się 21 czerwca festyn rodzinny i
koncert charytatywny na rzecz ucznia
szkoły, który od lat choruje na nieuleczalną
chorobę. Cały dochód zostanie
przeznaczony na rzecz Kuby.„Kurier Miejski”
objął patronat nad tą imprezą.
NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395

Prezydent Kazimierz Górski zaprasza:
„Tradycyjnie, Dni Sosnowca, będziemy świętować w Parku
Sieleckim. Kilka miesięcy przed świętem miasta
przeprowadzamy zawsze sondaż opinii, do kogo skierować
zaproszenie. Myślę, że udało się nam wypracować złoty środek
i pogodzić gusta młodszego pokolenia z sympatiami nieco
starszych.
Każdy dzień będzie miał inny charakter i każdy powinien
znaleźć coś dla siebie. Atrakcji, a przede wszystkim dobrej
muzyki, nie zabraknie. Impreza plenerowa musi zaskakiwać,
dlatego w tym roku odeszliśmy od wysłużonej formuły, że
powinny zagrać popowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
Będzie może mniej komercji, ale za to sporo dobrej muzyki.
Wspaniałe koncerty odbędą się także w Sali Koncertowej
im. J. Kiepury. Dni Sosnowca to już marka. Serdecznie
zapraszam i życzę dobrej zabawy!”.

www.kuriermiejski.com.pl
W pierwszy czerwcowy weekend zapraszamy do Parku Sieleckiego. Świętowanie czas zacząć!

Artur Ptasiński

Trzy dni dobrej zabawy w Sosnowcu
Program Dni Sosnowca 2014 (6 – 8 czerwca, Park Sielecki)
6 czerwca (prowadzenie Hirek wrona)
godz. 16:00 – występy lokalnych zespołów młodzieżowych
godz. 17:00 – rozpoczęcie imprezy, program
artystyczno – rozrywkowy pod hasłem „Wolność -kocham
i rozumiem”
godz. 17:05 – konkursy, atrakcje
godz. 17:20 – koncert zespołu Proletaryat
godz. 18:40 – konkursy, atrakcje
godz. 19:00 – koncert zespołu Farben Lehre
godz. 20:20 – konkursy, atrakcje
godz. 20:40 – projekt multimedialny upamiętniający 25
rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku
godz. 21:00 – koncert gwiazdy wieczoru Strachy Na Lachy
godz. 22:30 – bisy gwiazdy wieczoru
godz. 23:00 – zakończenie imprezy

Sylwia Kosman

Rock, hip hop, reggae i punk, będą królować na scenie w Parku
Sieleckim podczas trzydniowego
Święta Miasta, który rozpocznie
się już 6 czerwca. Pierwszy dzień
świętowania, który ma upamiętnić 25. rocznicę wyborów z 1989
roku, upłynie pod hasłem „Wolność, kocham i rozumiem”, stąd
też zostanie zaprezentowany na telebimie krótki film dotyczący historycznych, czerwcowych wyborów. Nieprzypadkowa jest więc

obecność weteranów sceny, czyli
zespołów Proletaryat, który gra już
prawie 30 lat oraz Farben Lehre.
Gwiazdą wieczoru będą Strachy
na Lachy z kultowym liderem
Krzysztofem „Grabażem” Grabowskim.
W sobotę zagrają młodzieżowe
sosnowieckie zespoły oraz gwiazdy hip hopu. Słuchaczy i fanów
mają zaczarować i porwać do zabawy Jamal, Fokus z legendarnej
Paktofoniki i Kaliber 44, który
po latach wznowił swoją działalność. Będzie się działo także w nie-

reklama

dzielę. Jako pierwszy na scenie wystąpi zespół Janusz Yanina Iwański.
Z kolei klimaty reggae przybliży
Pablopavo, a gwiazdą wieczoru
będzie Muniek Staszczyk. Charyzmatyczny wokalista T. Love zagra
razem z zespołem Shamboo. Dla
mieszkańców przygotowano także
liczne konkursy, atrakcje i nagrody. W piątek i sobotę imprezę poprowadzi Hirek Wrona, a w niedzielę Andrzej Złotorowicz. Tradycyjnie, Dni Sosnowca zakończy
w niedzielny wieczór pokaz sztucznych ogni.
reklama
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7 czerwca (prowadzenie Hirek wrona)
godz. 16:00 – występy lokalnych zespołów młodzieżowych
godz. 17:00 – rozpoczęcie imprezy
godz. 17:05 – konkursy, atrakcje
godz. 17:25 – koncert: Fokus
godz. 18:45 – konkursy, atrakcje
godz. 19:05 – koncert zespołu Jamal
godz. 20:25 – konkursy, atrakcje
godz. 20:45 – koncert gwiazdy wieczoru Kaliber 44
godz. 22:30 – bisy gwiazdy wieczoru
godz. 23:00 – zakończenie imprezy
8 czerwca (prowadzenie andrzej złotorowicz)
godz. 16:00 – występy lokalnych zespołów młodzieżowych
reklama

godz. 17:00 – rozpoczęcie imprezy
godz. 17:05 – konkursy, atrakcje
godz. 17:20 – koncert zespołu Janusz YANINA Iwański
godz. 18:30 – konkursy, atrakcje
godz. 18:50 – koncert zespołu Pablopavo + ludziki
godz. 20:00 – konkursy, atrakcje
godz. 20:20 – koncert gwiazdy wieczoru MUNIEK
+Shamboo
godz. 21:30 – bisy gwiazdy wieczoru
godz. 21:50 – pokaz sztucznych ogni
godz. 22:00 – zakończenie imprezy

iMprezY towarzYSzĄce:
4 czerwca, godz. 18:00 Sala Koncertowa im.
Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Wawel 2 – koncert pn.
„Gorlice i Sosnowiec dla Ukrainy”. Wystąpią: Chór z Gorlic,
zespół wokalny „Kiepurki” oraz zespół „I to się ceni”.
Organizator: Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu.
6 czerwca, godz. 17:30 Sala Koncertowa im.
Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Wawel 2 – uroczysty
koncert z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej oraz 10. rocznicy podpisania Paktu Przyjaźni
z Les Mureaux z udziałem grup muzycznych z miast
partnerskich Sosnowca.
8 czerwca, godz. 18:00 Sala Koncertowa im.
Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Wawel 2 – koncert słynnych
Arii operowych. Dyrygent Paolo FIAMINGO.
Organizator: BITRON POLAND Sp. z o.o., Współorganizator:
Urząd Miejski w Sosnowcu.

MIASTO

W sprawie spalarni racja po stronie
miasta i mieszkańców
15 maja Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach potwierdziło, że złożone przez prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego odwołanie
od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych i Odpadów Komunalnych jest słuszne. Tym
samym SKO uchyliło w całości decyzję prezydenta Siemianowic Śląskich!
– To wiadomość, na którą czekaliśmy. Jeszcze nie
mamy uzasadnienia tej decyzji. W piśmie
do SKO zwracaliśmy uwagę, że zdaniem zarówno mieszkańców, jak i naszym, postępowanie zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami.
Przede wszystkim pominięto mieszkańców
na etapie konsultacji – tłumaczy Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.
Prezydent Sosnowca odwołał się od decyzji
prezydenta Siemianowic Śląskich z kilku powodów. – Zwróciliśmy uwagę na fakt, że naszym
zdaniem postępowanie nie zostało przeprowa-

dzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dotyczy to w szczególności procedury oceny
od dzia ły wa nia pla nowa ne go przed się wzię cia
na środowisko z udziałem społeczeństwa. Dodatkowo pełna wersja rapor tu była dostępna dopiero 2 sierpnia 2013 r., natomiast mieszkańcy
mo gli za po znać się z do ku men ta cją w ter mi nie 21 dni od dnia 12 lutego 2013 r. Stąd też nie
było możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją sprawy. Wskazaliśmy również, że naszym zda niem pro ce du ra powin na zo stać powtórzona z udziałem społeczeństwa – podkre-

mieszkańców i opinię publiczną – kończy prezydent Górski.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
nie jest zgodą na lokalizację danej inwestycji, a jedynie określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby planowane przedsięwzięcie mogło być
zrealizowane i funkcjonować w określonym terenie. Kolejnym etapem jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
a następnie pozwolenia na budowę. W tej chwili
w Urzędzie Miejskim nie toczy się żadne postępowanie w tej sprawie. RED

Dni otwarte funduszy europejskich
Sylwia Kosman

Mariusz Binkiewicz

Oddali cześć poległym

śla Ryszard Łukawski, zastępca prezydenta Sosnowca.
Sa mo rzą dowe Ko le gium Od wo ławcze
po prze ana li zowa niu sprawy przychy li ło się
do wniosku władz Sosnowca, kierując sprawę
do ponownego rozpatrzenia. – To znaczy, że cała procedura musi zostać powtórzona. Tak jak
obiecaliśmy, ta sprawa nie będzie rozstrzygana bez mieszkańców. To nasz wspólny sukces!
Żałuję tylko, że część radnych opozycji zamiast
nas wspierać w staraniach, aby całość postępowania została powtórzona, wprowadzała w błąd

Sylwia Kosman

Uroczyste obchody 69. rocznicy zakończenia II wojny światowej odbyły się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Będzińskiej pod Pomnikiem Września 1939 roku. W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, prezydent Kazimierz Górski oraz Agnieszka
Czechowska-Kopeć, zastępca prezydent miasta, kombatanci oraz
mieszkańcy Sosnowca. Złożono kwiaty i oddano hołd poległym bohaterom.
– Jest to moment, w którym trzeba się zastanowić nad tym, co
działo się w czasie II wojny światowej, komu zawdzięczamy tą wolność, bycie w Unii Europejskiej, ponieważ bez wydarzeń z tamtych
lat, nasze życie nie wyglądałoby tak jak obecnie wygląda – mówił
podczas uroczystości Kazimierz Górski. – To, co się stało w czasie II wojny światowej, a potem podział Europy po II wojnie światowej, rzutowało na życie nas wszystkich i rzutować będzie jeszcze
przez wiele lat – dodał prezydent. SK

Wiosna z NGO
Pod hasłem „Włącz się w społeczeństwo!”, odbyła się 10 maja
Sosnowiecka Wiosna z NGO,
czyli sportowo-artystyczna impreza na terenie parku im. Jacka
Kuronia. Podczas imprezy,
w czasie której swoją działalność
promują NGO, czyli organizacje
pozarządowe, zbierano pieniądze
dla dzieci z niezamożnych rodzin
z terenu Sosnowca. Dzięki tym
środkom będą one mogły pojechać na obóz, organizowany
przez Klub Żeglarski „Zagłębie”.
Każdy, kto przyszedł do parku, nie żałował. Organizatorzy
przygotowali szereg imprez.
Uczestnicy kibicowali podczas
meczu siatkówki Młodzieżowa

Rada Miasta kontra radni Rady
Miejskiej w Sosnowcu. Dużo
emocji wzbudził Sosnowieckim
Bieg w Byle Czym, którym
uczestnicy musieli pokonać trzy
kilometry. Odbył się także pokaz
walk judo i ju-jitsu, walk szermierczych i przygotowano zabawy dla dzieci. Wystąpili także
teatr HoM z Tychów, grupa artystyczna „ART”, kabaret WEŹRZESZ, kabaret MOHEROWE BERETY oraz gwiazdy
programów muzycznych, czyli
Kamil Kubas i Eliza Wietrzyńska. Zwycięzcom Sosnowieckiego Biegu w Byle Czym gratulował m. in. prezydent miasta, Kazimierz Górski. SK
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10 lat w Unii Europejskiej świętowali uczestnicy, którzy 8 maja
pojawili się w Sosnowieckim
Parku Naukowo-Technologicznym. Z tej okazji zorganizowano
dni otwarte funduszy europejskich.
Pracownicy Agencji Rozwoju
Lokalnego S.A. w Sosnowcu informowali o możliwościach pozyskania środków finansowych
z Unii Europejskiej oraz procedurach zakładania własnej działalności gospodarczej, a firma Gallup Arteria Management Sp.
z o.o. umożliwiła pozostawienie
dokumentacji aplikacyjnej w ramach procesu rekrutacji personelu firmy, w związku z podjęciem
działalności w Sosnowieckim
Parku Naukowo-Technologicznym.
Uwagę przyciągała także
technologia druku 3D, którą zaprezentowali pracownicy firmy
Solveere Sp. z o.o.

Do końca roku Gallup
Arteria Management ma
zatrudnić do 1000 osób
– Świadczymy bezpłatne usługi
informacyjne oraz usługi szkoleniowe i doradcze. Udzielamy informacji przedsiębiorcom oraz
osobom planującym rozpocząć
działalność gospodarczą– mówi
Katarzyna Biesiada, ekspert ds.
finansowych i monitoringu projektu „Startuj z SPNT II”. – Osoby, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, najczęściej
pytają o możliwości pozyskania
środków finansowych na założenie firmy, procedurę rejestracji
działalności, wybór formy prawnej i opodatkowania – dodaje.
Drugi podstawowy filar działalności ARL S.A. to Fundusz Pożyczkowy i możliwość pozyskania preferencyjnie oprocentowanej pożyczki przez MMSP. Trzeci
segment działalności opiera się
na realizacji projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, które wspierają rozwój

Patrycja Patrzałek, cad designer w spółce Solveere, wyjaśniała, w jaki sposób działa
drukarka 3D.
przedsiębiorczości w regionie,
a ostatni to wynajem powierzchni, zarówno w siedzibie
ARL S.A. przy ul. Teatralnej 9,
jak i w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul.
Wojska Polskiego 8, którym
Agencja zarządza od prawie
dwóch lat. – Dużym zainteresowaniem cieszą się usługi doradcze i szkoleniowe. W ubiegłym
roku w bezpłatnych szkoleniach
i konferencjach wzięło udział ponad pięćset osób. Każdy, kto zamierza założyć działalność gospodarczą, a ma wątpliwości, jak
wypełnić wniosek, jaką formę
prawną działalności wybrać, może umówić się na indywidualne
spotkanie w sosnowieckiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Usługi
informacyjne są bezpłatne – podkreśla Agnieszka Szopa, specjalistka ds. szkoleń i doradztwa
w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu.
Nową firmą, która ulokowała
swoją działalność w Parku, jest
nie tylko NUTRICO, ale także
Gallup Arteria Management Sp.
z o.o., której pracownicy świad-

czą usługi contact center dla różnych firm, m. in. PGNIG, Tauron
czy Carrefour. – Prowadzimy rekrutację pracowników. Docelowo, do końca roku, planujemy
zatrudnić od 800 do 1000 osób,
które będą pracować w Parku
w systemie zmianowym. Zapewniamy cykl profesjonalnych
szkoleń, które przygotowują kandydata pod kątem konkretnego
projektu – zapowiada Aneta
Smyczyńska, specjalista ds. rekrutacji. – Poszukujemy osób komunikatywnych, posiadających
umiejętności obsługi komputera
oraz dużą motywację do pracy – dodaje. Osoby, zainteresowane podjęciem pracy, mogą wysyłać listy motywacyjne i cv
na adres: kadry@galluppolska.pl.

Figurka słonika,
o wymiarach 3 na 6 cm,
drukuje się około dwóch
godzin
Największe
zainteresowanie
uczestników wzbudziła tradycyjnie prezentacja drukarki 3D i jej

umiejętności. Patrycja Patrzałek,
cad designer w Solveere Sp. z o.o,
cierpliwie tłumaczyła, w jaki sposób działa technologia. Okazuje
się, że figurka słonika, o wymiarach 3 na 6 cm, drukuje się około
dwóch godzin. Jest wykonana w tworzywa termoplastycznego ABS, które pod wpływem ciepła ulega przetworzeniu. W ten
sposób, każdy przygotowany
przez nas projekt, staje się rzeczywistym produktem. Jak się okazuje, klienci indywidualni drukują
często różnego rodzaju figurki,
a przedsiębiorcy prototypy swoich
produktów lub produktów, przeznaczonych do badań fokusowych. Sprawdzają np. nowe butelki do wody czy ketchupu, a także
wszelkiego typu obudowy. – Lepiej i taniej sprawdzić prototyp, by
wyeliminować błędy niż wprowadzić rzecz do produkcji, a potem
usuwać wady – wyjaśniała Patrycja Patrzałek. Na zakończenie
dnia otwartego uczestnicy mogli
wysłuchać wykładu na temat
zdrowego żywienia, przygotowanego przez przedstawicieli firmy
NUTRICO Sp. z o.o.
czerwiec 2014 nr 6
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RADA MIEJSKA
58. sesja Rady Miejskiej

Kłaniam ci się nisko, kochany Sosnowcu…
Mariusz Binkiewicz

Serdeczne gratulacje odebrali Przemysław Ponczek (z lewej), Bogusław Kabała i piłkarki Zagłębia Sosnowiec.
Sylwia Kosman

Wręczenie odznak „Zasłużony dla Miasta Sosnowca” dla Mirosława Ponczka
i Bogusława Kabały oraz nagrodzenie
piłkarek Czar nych Sosnowiec, które
wywalczyły awans do ekstraklasy, były
najważniejszymi punktami majowej sesji Rady Miejskiej.
Odznaka została przyznana pośmiertnie prof. dr hab. Mirosławowi Ponczkowi, który zmarł w tym roku. Profesor
specjalizował się w historii kultury fizycznej, olimpizmu, rehabilitacji i turystyki. W jego imieniu, odznakę odebrał
syn, Przemysław Ponczek. – Pismo,
w którym zostałem o tym radosnym
fakcie powiadomiony, szczerze mnie
wzruszyło. Z całego serca wraz z moją
rodziną dziękuję wszystkim, którzy byli
zaangażowani w przyznanie tego wy-

różnienia. Jestem pewien, że gdyby ojciec żył, byłby bardzo szczęśliwy
i dumny z otrzymania tego wyróżnienia – mówił Przemysław Ponczek, który pięknie przypomniał zgromadzonym
postać Mirosława Ponczka, jako profesora oraz ojca i męża. – Jako syn przyznałbym mu bowiem najwyższą odznakę za to, jakim był ojcem, piękne cechy
charakteru jak zdolność do miłości, dobroć, gotowość do pomocy innym, dziecięca szczerość, szczodrość i wspaniałomyślność względem drugiego człowieka – dodał.
Profesor Mirosław Ponczek jest uważany za pioniera badań w skali Polski
i Europy w zakresie historycznych relacji dotyczących kultury fizycznej i kościoła rzymskokatolickiego. Najważniejsze i w dużym stopniu pionierskie
w polskiej historiografii były jego pra-

ce związane z historią kultury fizycznej
w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym
Śląsku. Profesor napisał kilkudziesiąt
artykułów naukowych oraz opracowań
i monografii poświęconych historii kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim.
Z kolei Bogusławowi Kabale, serdecznie gratulowali nie tylko władze
miasta, ale także absolwenci, uczniowie
oraz Tomasz Szyjkowski, dyrektor IV LO i Dorota Leszczyńska, dyrektorka II LO im. E. Plater, ponieważ dyrektor Kabała był związany szczególnie
z tymi sosnowieckimi szkołami.
Przez wiele lat jako dyrektor kierował IV Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Staszica. W tym okresie szkoła
święciła największe sukcesy, a w 1989
roku znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w kraju. Bogusław Kabała przez wiele lat pracował

na rzecz społeczności lokalnej i Małej
Ojczyzny. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w II i IV kadencji
oraz funkcję wiceprzewodniczącego rady w III kadencji. – Odznaka, którą dzisiaj otrzymuję, wpisuje się w cały zestaw różnego rodzaju zaszczytów.
Wśród wielu odznaczeń, dwa są dla
mnie szczególnie ważne i mam do nich
sentyment. Jeden to medal Komisji
Edukacji Narodowej, a drugi to złota
odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do tych dwóch dochodzi ta
trzecia nagroda, dzisiejsza – mówił. – Moje życie uważam za szczęśliwe, spełnione. Za to wszystko kłaniam
ci się nisko mój kochany Sosnowcu
i kochana Niwko. Oby tak dalej – podsumował Bogusław Kabała.
Serdeczne gratulacje od władz miasta
odebrały także zawodniczki oraz działa-

cze Czarnych Sosnowiec. Dwunastokrotne mistrzynie Polski zapewniły sobie
awans do ekstraklasy. Ostatni raz w gronie najlepszych sosnowiczanki grały
w sezonie 2007/2008. – Bardzo cieszę
się z tego sukcesu. Nie chcemy być średniakami w ekstralidze, ale będziemy walczyć o najważniejsze cele – zapowiedział
Jacek Gaim, prezes klubu.
Radni przyjęli także szereg uchwał,
które nie wzbudziły dyskusji. Najwięcej
uwagi poświęcono sprawie, dotyczącej
braku dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 24 lata. Radni złożyli wniosek, by tą sprawą i brakującą
kwotą w wysokości około 10 tys. złotych
zajęły się władze miasta i znalazły środki na ten cel, które umożliwią osobom
niepełnosprawnym i ich opiekunom wyjazd na wakacje jeszcze w tym roku.

reklama

,
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Śmieciowa prowokacja
W rejonie kąpieliska „Stawiki”, w pobliżu placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu, wyrosła góra śmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, części
odbiorników i innych starych sprzętów pojawił się niespodziewanie i wstrząsnął mieszkańcami.

– Codziennie tędy przechodzę, ale czegoś takiego jeszcze
nie widziałam. Wygląda, jakby ktoś specjalnie ułożył tu
górę śmieci albo szybko pozbywał się starych gratów
z mieszkania – mówi Anna Kaleta z Sosnowca.
Jak się okazało, akcja była zaplanowaną prowokacją.
Sprowokowani do działań… zostali mieszkańcy. Akcja
miała im uświadomić, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać do śmietnika ani wywozić
do lasu, gdzie chociaż jest czasem mniej widoczny, to jednak w dalszym ciągu niszczy przyrodę. Nie należy zapominać o szkodliwym wpływie substancji, które zawarte są
w odpadach elektrycznych i elektronicznych, m. in. sprzęcie RTV i AGD. W pierwszej kolejności producent powinien informować na temat szkodliwości substancji wykorzystanych w budowie urządzenia i jego wpływu na środowisko naturalne, a sprzedawca powinien posiadać wiedzę
na temat specjalnych miejsc gromadzenia starych sprzętów. „Niebezpieczny” produkt powinien być oznaczony
znakiem przekreślonego kosza. Za pozostawienie urządzeń
elektrycznych w śmietniku, czy też wywiezienie ich do lasu, grozi wysoki mandat, nawet do 5 tysięcy złotych. Obecnie „elektrośmieci” można zawieźć do Miejskiego Zakła-

du Składowania Odpadów przy ul. Grenadierów, a od 1
czerwca także do punktu przy ul. Baczyńskiego 11 w Sosnowcu.
– Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy byli oburzeni tym, co zobaczyli w miejscu, które powinno im służyć do odpoczynku i zabawy. Straż Miejska
i Policja otrzymali kilkadziesiąt zgłoszeń – mówi Joanna Czapla, kierowniczka Referatu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w UM w Sosnowcu. – Przeprowadziliśmy
także ankietę wśród osób, które włączyły się w akcję. Miała ona na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy wiedzą, co zrobić ze zużytymi elektroodpadami. Wyniki ankiety pozytywnie zaskoczyły organizatorów działania – dodaje.
Akcja została przeprowadzona w ramach międzynarodowego projektu pn. „Podnoszenie świadomości związanej z proekologicznymi zachowaniami mieszkańców w gospodarce odpadami – ECOWAS przez Urząd Miejski
w Sosnowcu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sosnowcu i firmą Remondis Sp. z o.o. Oddział Sosnowiec. Nad całością dyskretnie czuwały służby
porządkowe. To właśnie pracownicy fir my Remondis,
wcześnie rano, zbudowali górę ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych i cierpliwie czekali na ewentualne działania mieszkańców.

Mariusz Binkiewicz

Sylwia Kosman

Od samego rana mieszkańcy informowali o wyrzuconych śmieciach.

Sylwia Kosman

Prace na ulicy Będzińskiej dobiegają końca. Główny wykonawca,
czyli Skanska S.A., która wygrała
przetarg,
zakończy
prace
przed wyznaczonym terminem.
Tym samym kierowcy, jak i piesi,
już bez przeszkód i utrudnień będą mogli pokonać ul. Będzińską.
Obecnie trwają ostatnie prace.
– W specyfikacji przetargu
przewidzieliśmy wydłużony okres
działania. Wygrała duża firma,
która prace wykonuje solidnie.
Może nieco dłużej to trwa, ale jest
taniej. Z pożytkiem dla całej
dzielnicy tworzy się taka miejska
aleja ulicy Będzińskiej, którą będziemy wzbogacać kolejnymi inwestycjami – mówi Kazimierz
Górski, prezydent miasta.
Inwestycja obejmuje przebudowę ulic wraz z sygnalizacją świetlną. Zostały już wykonane ciągi
piesze i pieszo-rowerowe oraz
większość miejsc postojowych dla
pojazdów. Wykonawca przebudował także nawierzchnię jezdni, sieci teletechniczne i energetyczne
oraz przestawił słupy oświetleniowe. Zostały wycięte stare drzewa
i nasadzone nowe.
4

Radny Stefan Wojnowski, który często nadzoruje postęp prac,
przyznaje, że ulica jest wielkim
placem budowy. – Mieszkańcy
wprawdzie narzekają na trudności komunikacyjne, utrudnienia
w przemieszczaniu się, ale podziwiam wykonawcę robót, który
nie zamknął ulicy, ale remontuje
ulicę odcinek po odcinku – przyznaje Wojnowski. – Ponadto
na przejazdach tramwajowych
wymieniono także szyny i podkłady na tak zwane „szyny pływające”, co jest dla mieszkańców
bardzo ważne. Zmiana tych podkładów i zastosowanie nowej
technologii umożliwi wyciszenie
przejazdu tramwaju. Co więcej,
otrzymałem zapewnienie dyrektora Tramwajów Śląskich, że
przy Wydziale Nauk o Ziemi zostaną postawione wiaty. Z tych
wiat będzie korzystać około 800
ludzi dziennie, studentów
i mieszkańców okolicznych
ulic – dodaje Wojnowski.
Perony wykonano także
na przystanku tramwajowym
przy ul. Mariackiej. – Tą trasą
wkrótce zaczną kursować nowe
tramwaje, dlatego musieliśmy
przystosować przystanek do potrzeb tramwajów niskopodłogowych i osób niepełnosprawnych.
Pracownicy Tramwajów Śląskich
ułożyli opaskę z prefabrykatów,
a my wykonujemy podwyższenie
całego peronu z dopasowaniem
się do tej opaski – wyjaśnił Grzegorz Barczyk, dyrektor MZUK
w Sosnowcu.
Na całą inwestycję, która jest
jedną z największych inwestycji
ostatnich lat i będzie w całości
kosztować ponad 17 mln złotych,
gmina otrzymała 85 procent dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Otwarte posiedzenie KNP PAN
i konferencja naukowa
Artur Kostiv

Sylwia Kosman

Ulica Będzińska już prawie gotowa

Sylwia Kosman

„O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego. W 110. Rocznicę urodzin” to tytuł konferencji
naukowej, która 12 maja odbyła
się w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Spotkanie
w auli Wyższej Szkoły Humanitas formalnie stanowiło otwarte
posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, co zdarza się
bardzo rzadko. W debacie uczestniczyli nauczyciele, wykładowcy
akademiccy, przedstawiciele środowisk akademickich z całego
kraju oraz studenci uczelni.
– Dziękuję za możliwość spotkania w Humanitas. To piękna nazwa uczelni, oddająca myśl
trzech wybitnych pedagogów pochodzących z Zagłębia Dąbrowskiego. Myśl prof. Bogdana Suchodolskiego jest głęboko zakorzeniona w różnych naukach. On
sam żył tak naprawdę w trzech
epokach, doświadczył działania
systemów totalitarnych, a mimo
to skutecznie przemycał myśl pedagogiczną w tych niełatwych
czasach – zainaugurował konferencję, prof. zw. dr hab. Bogu-

sław Śliwerski, przewodniczący
KNP PAN.
Konferencja podzielona została na dwa panele dyskusyjne.
Pierwszy poświęcony został pedagogice prof. Suchodolskiego
w kręgu jej nauk pomocniczych,
a drugi jego ideom i osobie profesora jako wybitnego uczonego
i eksperta edukacyjnego.
W holu głównym Wyższej
Szkoły Humanitas prelegenci, goście i słuchacze mogli zwiedzić
wystawę (na zdjęciu), ukazującą
drogę życiową i dorobek naukowy
prof. Bogdana Suchodolskiego.
Zostały zaprezentowane m. in. fotografie i dokumenty przekazane
przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, którego absolwentem był
właśnie prof. Suchodolski, a także
obszerny księgozbiór, lista 43 nazwisk doktorów wypromowanych
przez wybitnego pedagoga, polskie i zagraniczne publikacje poświęcone jego osobie oraz wiele
ciekawostek z jego życia.
Organizatorami przedsięwzięcia byli Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
oraz Wyższa Szkoła Humanitas.
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ROZMOWA KURIERA
Nie ma szybkich i łatwych rozwiązań, przekonuje Kazimierz Górski

Wyszliśmy na prostą
Rozmowa z Kazimierzem Górskim, prezydentem Sosnowca
Zbliża się koniec obecnej kadencji
samorządu. Czy to były dobre lata dla
Sosnowca?
Dwie poprzednie kadencje były
bardzo trudnymi latami. Walczyliśmy o wyjście z zapaści gospodarczej. Przeprowadziliśmy generalny remont i myślę, że jesteśmy
na prostej. To nie były łatwe lata,
zarówno dla mieszkańców, jak
i dla inwestorów. Nie mieliśmy
szansy organizowania Euro 2012,
nie mieliśmy szczęścia, by pozyskać środki unijne jak ściana wschodnia. Pamiętajmy, że
utraciliśmy 30 tysięcy miejsc pracy pod ziemią i kolejne tysiące
na powierzchni. Dziś już nikt nie
pamięta o problemach, które musieliśmy rozwiązać. Teraz, kiedy
spotykam się z mieszkańcami, to
porównujemy się z najbogatszymi. Nie jesteśmy jeszcze bogaci,
ale już majętni, co daje nam szanse elastycznego działania i reagowania w sytuacjach kryzysowych.
A jak wygląda sytuacja, patrząc
z szerszej perspektywy? Mam
na myśli założenia strategiczne.
Stworzyliśmy 12 lat temu strategię
rozwoju miasta. Nawet jeśli ktoś
już absolutnie nie ma zaufania
do władzy, to może sprawdzić, czy
zapisane w tym dokumencie założenia zostały osiągnięte. Zrealizowaliśmy 90 procent wyznaczonych celów. Oczywiście, od tamtego czasu pojawiły się nowe
zadania, a niektóre cele w nowej
rzeczywistości społecznej i politycznej straciły rację bytu. Teraz
budujemy strategię na kolejne lata, nastawioną na mieszkańców
i zbieranie owoców tego, co udało
nam się zasiać, a właściwie zbudować. Gospodarka jest dla nas
jednak najważniejsza. Przed nami
trudne zadanie, polegające na tym,
by umiejętnie wpleść w układ niewielkich pieniędzy unijnych, które
mamy szansę pozyskać w najbliższych latach, nowoczesne technologie, współpracę nauki z przemy-

czerwiec 2014 nr 6

słem, powiązanie administracji
z biznesem. Jeśli ktoś rzuca hasła,
że ma receptę na błyskawiczny
sukces, to kłamie. Nie ma szybkich i łatwych rozwiązań.
Jakie kształtują się perspektywy
na kolejne lata?
Kadencja, która nadchodzi i okres
nowego programowania środków
budżetowych, jak i unijnych, będą
bardziej nastawione na sprawy
związane z poprawą jakością życia ludzi. Będą realizowane inwestycje stosunkowo niewielkie, jak
budowa placów zabaw, boisk czy
remonty chodników. Jest to więc
w pełni zgodne z założeniami naszej nowej strategii rozwoju.
Nie zabraknie jednak inwestycji o bardzo szerokim zasięgu?
Zgadza się. Przez najbliższe dwa
lata będziemy realizować roboty
wodno-kanalizacyjne na kwotę
prawie 200 milionów złotych, m.
in. na Niwce, Klimontowie, Pogoni i w centrum. Zbliżają się remonty torowisk tramwajowych
i czeka nas budowa nowych.
Obecnie trwają już intensywne
prace na ul. Będzińskiej, 3 Maja,

zdjęcia: arc uM

Sobieskiego, a w najbliższym
czasie układ w trójkącie ulic: Małachowskiego, Piłsudskiego, Sienkiewicza. Do tego dochodzi 70 km sieci światłowodowej
w całym mieście, co umożliwi
większą konkurencyjność w Sosnowcu, niższe ceny Internetu
i rozwój monitoringu. Przekopiemy ponad 100 kilometrów chodników i dróg. Spowoduje to utrudnienia, ale po przeprowadzeniu
tych inwestycji, będziemy spełniać normy unijne w zakresie dostarczania wody i kanalizacji. Już
dzisiaj, dzięki prowadzonym modernizacjom i inwestycjom, mamy jedne z najmniejszych strat
na sieciach wodociągowych
w Polsce.
Niektórzy narzekają, że chociaż inwestujemy, to ciągle za mało…
Nawet, jeśli w budżecie przeznaczamy ponad 100 milionów na inwestycje, to pomnażamy te inwestycje poprzez spółki komunalne
czy współpracę z innymi gminami. Najlepszym przykładem jest
sosnowiecki PKM, który z upadłej
spółki, stał się prężenie działającym i często nagradzanym przed-

siębiorstwem, co dowodzi, że nie
wszystkie miejskie spółki powinny być sprywatyzowane. Prawidłowo rozwija się również oddany
do użytku Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny. Jeszcze
lepiej sytuacja wygląda z projektem Gospodarczej Bramy Śląska
i zagospodarowaniem terenów
na wschód od trasy S1 na terenie
Maczek, nawet pomimo tego, że
nie gwarantujemy tak preferencyjnych warunków działalności jak
strefa ekonomiczna. Dzisiaj już
czterech inwestorów buduje tam
swoje zakłady, a kolejnych dwóch
przygotowuje się do podjęcia inwestycji. Była to jedna z najbardziej trafionych inwestycji i decyzji wykorzystania środków unijnych poprzedniej kadencji
w województwie śląskim. Zadaliśmy kłam temu, że nie da się budować na hałdach, terenach skażonych i znaleźć dla takich terenów
inwestorów. Myślę, że jak uzbroimy kolejne działki, to łącznie 150
hektarów tych terenów będzie pracowało na byt gospodarczy Sosnowca przez kilka następnych lat.
A wspomniane projekty międzygminne?
Mam tu na myśli rozwój komunikacji, remont torowisk i zakup nowych tramwajów. Z końcem tego
roku, a już na pewno na początku
przyszłego, będziemy jeździć nowoczesnymi,
bezpiecznymi
i szybkimi tramwajami z centrum
Sosnowca do centrum Katowic.
Współpraca w zakresie modernizacji sieci kanalizacji rozwija się
dobrze z Mysłowicami i Katowicami. Wspólnie realizujemy także
projekt budowy drogi średnicowej
Mysłowice-Jaworzno-Sosnowiec
z podwójnym układem, zapewniającym rozbicie wzmożonego ruchu w południowej części aglomeracji, który umożliwi połączenie
terenów wschodnich. Współpraca
z władzami województwa śląskiego, daje możliwość modernizacji

szpitala św. Barbary. Dziś ten szpital, po inwestycjach rzędu 200 milionów złotych, stanowi jeden z filarów ochrony zdrowia w województwie śląskim…
…to dobra zapowiedź inwestycji
związanych bezpośrednio z jakością
życia mieszkańców.
W tym kontekście należy wspomnieć o współpracy ze spółką
Tauron. W ciągu najbliższych lat
czeka nas szeroko zakrojony program termomodernizacji budynków mieszkalnych. Tauron stara
się pozyskać około trzech miliardów złotych. Myślę, że duża
część tych pieniędzy trafi do Sosnowca. We wrześniu otworzymy zakład utylizacji odpadów,
który będzie przetwarzał odpady
przez najbliższych kilkadziesiąt
lat. Równolegle cały czas prowadzimy modernizacje obiektów
publicznych, szkół i szpitali.
Wkrótce oddamy do użytku nowy zespół przychodni przy szpitalu w Zagórzu, a przygotowujemy się do budowy bloku operacyjnego i zespołu przychodni
w szpitalu przy ul. Zegadłowicza.
Mieszkańców podzielił pomysł
budowy spalarni śmieci, która
prawdopodobnie w ogóle w mieście
nie powstanie…
Trzeba zdawać sobie sprawę, że
nie uciekniemy od tematu utylizacji termicznej odpadów. Jednak
procedura, przeprowadzona przez
siemianowicki samorząd, dotycząca wydania tzw. decyzji środowiskowej, okazała się drogą na skróty. Obecnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało nam
rację, wskazując, że przy wydawaniu decyzji, nie wzięto pod uwagę
głosów mieszkańców, dlatego też
cała procedura, w związku z naszym odwołaniem od tej decyzji,
zostanie powtórzona. Jednak
od wydania decyzji środowiskowej do wydania pozwolenia

na budowę, droga jest bardzo daleka. Ze swojej strony chcę przeprosić mieszkańców za wynikłe zamieszanie, spowodowane tym tematem, który został wykorzystany
do prowadzenia walki wyborczej.
Sosnowiczanie zostali wprowadzeni w błąd i zmanipulowani
przez niektórych radnych. Żadnych nieekologicznych i nieodpowiedzialnych inwestycji nie będziemy realizować.
Arkadiusz Chęciński „zawiesił”
koalicję radnych SLD-PO. Jak Pan
ocenia tę decyzję?
To brak prawidłowej perspektywy
oceny niektórych zdarzeń i decyzja niezrozumiała. Samorząd
miejski nie powinien być samorządem politycznym. Zasady systemu wyborczego determinują
wprawdzie tworzenie komitetów
politycznych, ale na szczęście,
w ostatnich latach coraz częściej
społecznych. Musimy zdawać sobie sprawę, że naszym celem jest
realizacja przedstawionych programów, ale dziś mało kto czyta
programy wyborcze. Jestem przeciwnikiem chodzenia na skróty,
tworzenia haseł wytrychów i oszukiwania wyborców. Życie nie jest
tak proste, by zamknąć je w jednym zdaniu. Życie samorządowe
wymaga setek decyzji podejmowanych tygodniowo. Sensownych
decyzji. Nie wystarczy rzucenie
pomysłu, tak jak to było w przypadku utworzenia i dotowania
z miejskich środków spółki koszykarskiej. Część radnych poparła
ten pomysł, część była przeciwna. I nastąpiło… zawieszenie się
wzajemne w przestrzeni. Może to
„zawieszenie” pozwoli na uporządkowanie hierarchii wartości
i przypomnienie sobie treści składanej przysięgi, że mamy działać
dla dobra miasta.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman
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PORADY
ZUS RADZI

RZECZNIK KONSUMENTA RADZI

Hipotetyczna,
a prognozowana

Przeniesienie usług
telekomunikacyjnych

Joanna Biniecka,
rzecznik prasowy ZUS

Chodzi o emeryturę, jaką osoby obecnie pracujące będą otrzymywać w przyszłości z ZUS-u. Chyba każdy chciałby wiedzieć, na jakie świadczenie
może liczyć. Wystarczy w tym celu skorzystać
z kalkulatora emerytalnego dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych (oczywiście, o ile
jest się zarejestrowanym na PUE) lub przestudiować informację o stanie konta, jaką ZUS wysyła
co roku swoim ubezpieczonym. I tu pojawia się
pytanie, skąd się biorą różnice między tym, co
samodzielnie wyliczymy za pomocą wspomnianego kalkulatora (prognozowana emerytura),
a tym co otrzymujemy w informacji z ZUS (hipotetyczna emerytura).
Otóż podstawą obliczenia hipotetycznej
emerytury są wyłącznie dane dotyczące składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego. ZUS w tym roku wysyła informacje za 2012 r. Tak więc hipotetyczna emerytura została obliczona według stanu konta
na 31 grudnia 2012 r. Wyliczono ją w następują-

cy sposób: sumę kwot zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowanych składek
za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz zaewidencjonowanych składek
za rok 2012 podzielono przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla wieku,
dla którego wyliczana jest hipotetyczna emerytura. Średnie dalsze trwanie życia wynika z tablic ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Natomiast wysokość prognozowanej emerytury, którą wylicza kalkulator emerytalny na indywidualnym profilu na PUE, zależy nie tylko od danych z ostatniej informacji o stanie konta w ZUS.
Na wysokość prognozy mają wpływ także przyjęte w kalkulatorze założenia makroekonomiczne
oraz przyszłe waloryzacje składek już odprowadzonych oraz tych, które trafią do ZUS-u od przyszłych wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia
zainteresowani wpisują samodzielnie, wiedząc
jak będą rosły ich zarobki lub zwyczajnie przyjmując pewne założenia. Nawet jeśli do kalkulatora nie zostaną wprowadzone dane dotyczące
przyszłych pensji, to założenia uwzględniające
coroczną waloryzację już zgromadzonych składek oraz wskaźniki inflacji wpływają na wysokość prognozowanej emerytury. Przy obliczeniach kalkulator korzysta ze średniego dalszego
trwania życia z ostatniej prognozy demograficznej Eurostatu przygotowanej dla Polski.
Hipotetyczna emerytura wyliczana jest tylko
dla osób, które ukończyły 35 lat. Natomiast z kalkulatora emerytalnego może skorzystać każdy,
kto interesuje się zabezpieczeniem swojej przyszłości.

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

„W listopadzie 2012 roku podpisałem umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych (tv + internet) w lokalu przy ulicy Turkusowej 130/20. W listopadzie 2013, za sprawą mojej przeprowadzki do innego lokalu,
przeniosłem usługi na nowy adres. Nie było
po drodze żadnych problemów. Problem pojawia się dzisiaj. Z powodu osobistych po raz
kolejny zmieniam adres zamieszkania od maja br. W związku z tym zaczerpnąłem informacji u operatora (telefonicznie), jak wygląda sprawa z przeniesieniem usług. Zaznaczam, że jestem bardzo zadowolony z usług
i nie chcę przerywać współpracy. Podczas
rozmowy telefonicznej zostało mi powiedziane, że operator nie świadczy usług na tym terenie i jedyne wyjście dla mnie, bez ponoszenia kary, to cesja umowy na innego lokatora.
Niestety, takiej możliwości nie ma. Czy nie
jest tak, że w związku z aktualizacją ustawy
o usługach telekomunikacyjnych z 21 stycz-

nia 2013 to operator ma obowiązek zapewnienia usługi? Ja jako abonent chyba mam
prawo do zmiany miejsca zamieszkania bez
konieczności podawania szczegółowych powodów temu towarzyszących. Czy w tym wypadku, z powodu braku możliwości świadczenia usług przez operatora, umowa jest zerwana z winy operatora? (niezapewnienie
dostępu do usług)”.
Podstawą wzajemnych praw i obowiązków stron jest łącząca je umowa. Jeśli umowa precyzuje miejsce świadczenia usługi
i z jej treści nie wynika, że operator ma obowiązek świadczyć usługi w innym miejscu czy
też przenieść je w inne wskazane przez abonenta miejsce, abonent ponosi konsekwencje rozwiązania umowy, kiedy przyczyna leży
po jego stronie. Aby możliwe było przeniesienie usług, muszą istnieć warunki techniczne,
aby operator telekomunikacyjny w nowym
miejscu mógł świadczyć te same usługi.
W opisanej przez Pana sprawie operator
wskazał, że nie ma możliwości świadczenia
usług w nowej lokalizacji, a zatem nie ma obowiązku przeniesienia usługi internetowej i telewizyjnej. W takim przypadku możliwe jest
rozwiązanie umowy przez abonenta. Jeśli
umowa była zawarta na czas określony i wiązała się z korzystaniem z promocji- przyznaniem abonentowi ulgi, niestety operator może
naliczyć karę umowną z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy. Kara ta jednak
winna być policzona proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Inną możliwością jest cesja na innego użytkownika – abonenta.

Art. 57 ust. 6 Prawa Telekomunikacyjnego stanowi, że w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia
do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez
dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawar ta, nie może przekroczyć war tości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej war tość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania
przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie
końcowe.
Inaczej natomiast wygląda sprawa dostępu do usług, które składają się na tzw.
usługę powszechną – czyli dostępną dla
wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych np. Inter ne tu wydzwanianego – dial – up. Jeśli zatem umowa zostałaby zawar ta z tzw. operatorem wyznaczonym, jest on wówczas zobowiązany
do świadczenia usługi i nie może powoływać się na brak możliwości technicznych
przeniesienia usługi wydzwanianego dostępu do Internetu. Obecnie jednak nie ma
operatora wyznaczonego. Decyzje w tej
sprawie podejmuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
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ROZMOWA KURIERA
Nawet jeśli jedna rodzina wychodzi na prostą, odbieramy to jako nasz mały, zakładowy sukces, mówi Joanna Sekuła

Praca zamiast długu
Rozmowa z Joanną Sekułą, dyrektorką Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

Czy każdy jest w stanie spłacić
zadłużenie?
Przy wysokich zadłużeniach jest
to praktycznie niemożliwe. Nawet rozłożenie zadłużenia na raty niewiele pomoże, bo kwoty
do zapłaty są bardzo wysokie.

Sylwia Kosman

MZZL od prawie dwóch lat
realizuje program oddłużeniowy
dla najemców lokali. Jakie są
główne założenia prowadzonego
projektu?
W wyniku zarządzenia, wydanego przez prezydenta miasta,
uzyskaliśmy możliwość prowadzenia szerokich działań, umożliwiających wyjście najemcy
z długów. Ideą tego projektu jest
powołanie zespołu mediacyjnego, którego zadaniem jest zorganizowanie spotkania z najemcami, którzy są odpowiedzialni
za powstałe zadłużenie. Zadaniem mediatorów jest stworzenie takiego, dostosowanego
do indywidualnych możliwości
najemców, programu, który
umożliwi dłużnikowi wyjście
z zadłużenia za pomocą zastosowania wielu różnych dostępnych
narzędzi.

To zaległości rzędu…
Pięćdziesięciu czy sześćdziesięciu tysięcy złotych. Miesięczna rata wyniosłaby około
tysiąca złotych miesięcznie, co
przy rozłożeniu na okres 60
miesięcy właściwie nie wchodzi w grę w przypadku najemców o niskich dochodach. Mediacje zakładają więc zastosowanie
różnych
działań:
możliwość rozłożenia zadłużenia na raty, umorzenie, zamianę lokalu, zamianę lokalu ze
spłatą zadłużenia lub w końcu
odpracowanie.

Na czym polega odpracowanie
długu?
Zawierana jest umowa cywilnoprawna pomiędzy MZZL a osobą, która zobowiązuje się do odpracowania długu. Osoby, które
odpracowują dług, wykonują nie
tylko proste prace porządkowe,
ale i specjalistyczne prace budowlane. Proponujemy m. in.
prace remontowe, malarskie, murarskie, roznoszenie korespondencji, koszenie i grabienie trawników, dozorstwo, wstawianie
okien, drzwi, opróżnianie pustostanów, piwnic czy strychów.

Nie tylko najemca, na którym
ciąży zadłużenie, może odpracować dług. Nie zawsze bowiem
dłużnik ma odpowiednie kompetencje i może pracować, dlatego
inna pełnoletnia osoba, może zobowiązać się do odpracowania
długu na konto dłużnika.

Początkowo ustalono tę granicę
na kwotę 10 tysięcy złotych,
a obecnie wynosi ona około 15
tysięcy złotych. Rozkłada się to
na pracę przez kilka miesięcy. Co
ważne, od kwoty zadłużenia, którą należy spłacić po podpisaniu
umowy, nie są naliczane odsetki.

W jaki sposób została wyceniona praca?
Wyszliśmy od poziomu płacy
minimalnej i w każdym miesiącu przeliczamy wysokość płacy
w stosunku do ilości godzin roboczych. Płaca brutto wynosi 1680 złotych, więc stawki
kształtują się w przedziale pomiędzy 10 a 11 złotych za najprostsze prace. Prace specjalistyczne, elektryków, murarzy,
hydraulików, kalkulujemy na poziomie 12 – 13 zł. Prace, które
nie mają charakteru wymiernego, kalkulujemy godzinowo.
Chodzi tutaj o roboty malarskie,
remontowo-budowlane, instalacyjne.

Jakie są efekty prowadzonego
programu?
Zdobyliśmy już doświadczenia,
które pokazują, że te działania są
skuteczne. Przeprowadziliśmy
prawie półtora tysiąca mediacji,
podpisaliśmy w sumie 350
umów, a 102 umowy zostały odpracowane. 30 rodzin całkowicie
odpracowało swoje zadłużenie,
a 58 osób po odpracowaniu umowy spłaca swoje długi w ratach
lub uzyskało pomoc w postaci
umorzenia czy zamiany mieszkania. Obecnie realizujemy kolejnych 75 umów. W wyniku dotychczasowych działań przeprowadzono renowację 62 klatek
schodowych, wykonano remonty w kilku obiektach zajmowanych przez jednostki samorządowe, wyremontowano kilkadziesiąt pustostanów i wiele innych.

Ile wynosi maksymalny dług
najemców, który są w stanie
całkowicie odpracować?

Czy dłużnicy na dobre wyszli
z długów?
Obecnie trudno powiedzieć, czy
najemcy po odpracowaniu długu nie będą ponownie zadłużać
zajmowanych lokali. Prowadzimy monitoring tych osób. Cześć
z nich znalazła pracę. Co ważne, udaje się odbudować pewne
relacje społeczne, zaktywizować
te osoby. Pokazujemy im, gdzie
mogą szukać pomocy, że mogą
ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, w jaki sposób lepiej gospodarować pieniędzmi, jak
ograniczyć koszty utrzymania
mieszkania, np. przez założenie
wodomierza, ograniczanie opłat
przez wymeldowywanie osób,
które nie mieszkają w lokalu.
Bardzo duże wsparcie w tej
dziedzinie mamy ze strony
MOPS-u i pracujących razem
z najemcami asystentów rodzin.
Nawet jeśli jedna rodzina wychodzi na prostą, odbieramy to
jako nasz mały, zakładowy sukces.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman
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Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy
ul. Partyzantów 10a uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale
użytkowe, przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych
centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach.
Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.
Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 – Plac Stulecia
w Sosnowcu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 44
tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
czerwiec 2014 nr 6
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Poetycki Hyde Park na„Patelni”

Tam, gdzie kawa i herbata rośnie

W piątkowe popołudnie, 9 maja, poeci opanowali centrum Sosnowca! Tego dnia aktorzy Teatru
Zagłębia wcielili się na dwie godziny w postacie skamandrytów. Na Placu Stulecia głośno
i entuzjastycznie namawiali zaskoczonych przechodniów do wspólnego czytania wierszy.

Uczestnicy kolejnego spotkania
podróżniczego z cyklu „Świat
na Patelni” podążyli szlakiem egzotycznych aromatów. Odwiedzili
kraje, z których do naszych filiżanek trafia kawa i herbata, czyli m.
in.: Kolumbię, Ekwador, Peru. Ich
przewodnikami byli Grzegorz
i Radosław Trzepińscy z sosnowieckiej palarni kawy „Aruko”.
Prowadzący, ojciec i syn, opowiedzieli o swojej pasji oraz egzotycznych wyprawach po naturalne
produkty. Pan Grzegorz Trzepiński, właściciel palarni kawy „Aruko”, wspominał początki przygody z kawą, która zaczęła się 18 lat
temu podczas podróży do Austrii
i Niemiec.
– Zauważyłem w małej miejscowości fabryczkę, w której wypalano kawę. W całej okolicy roznosił się wspaniały aromat. Wówczas wpadłem na pomysł, aby
podobną działalność rozpocząć
w Sosnowcu. Chciałem stworzyć
miejsce, gdzie wypala się ziarna i podaje w taki sposób, że
klient ma okazję spróbować jak
smakuje kawa pochodząca z konkretnego kraju. Większość producentów nie informuje o tym.
Na opakowaniu znajdziemy najwyżej oznaczenie 100 procent
Arabica – mówił.
Od tamtej pory pan Grzegorz
serwuje sosnowiczanom aromatyczny napój wprost ze swojej „lokomotywy”, czyli specjalnej maszyny, w której wypala kawę sprowadzaną z różnych zakątków
świata. Są tam ziarna z plantacji
w Ameryce Południowej, Gwatemali, Kolumbii, Peru, Ekwadoru,
a nawet z Indii.
– Smak i aromat kawy zależy
od wielu czynników: kraju pochodzenia, gatunku, sposobu prowadzenia plantacji i wypalania. Przykładowo kawy z Ameryki Południowej, gdzie występują grunty
wulkaniczne, charakteryzują się
większą kwaskowatością, w przeciwieństwie do tej z Indii czy
Afryki. Można ją wyeliminować
poprzez dłuższe wypalanie – tłumaczył właściciel palarni.
Ponieważ kawa wymaga specyficznych warunków, uprawia się
ją głównie wzdłuż równika. Jest
tam odpowiednie nasłonecznienie

Aktorzy Teatru Zagłębia wzięli udział w akcji „Poezjo na ulicę!”.
Ewa Gajewska

To niecodzienne i jedyne w swoim rodzaju spotkanie z poezją zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu, aktorów Teatru Zagłębia
i Centrum Informacji Miejskiej.
Wraz z akcją „Poezjo na ulicę!”,
literatura wtargnęła w przestrzeń
miejską bezpośrednio między
mieszkańców Sosnowca.
– Sosnowiczanie zaskoczyli
nas wszystkich swoją otwar tością, śmiałością i chęcią
do wspólnej zabawy. Ponadto
aktorzy byli tak urzekający, że
reklama

ciężko było oprzeć się ich namowom. Cieszymy się, że impreza została tak dobrze przyjęta.
To pokazało, jaki potencjał tkwi
w tym miejscu i że spotkanie
z książką nie musi ograniczać
się do murów biblioteki – mówi
pomysłodawczyni happeningu
Kinga Baranowska-Jaworek
z MBP w Sosnowcu.
Celem akcji było odkurzenie
i ponowne zaprezentowanie ponadczasowej twórczości poetów Skamandra. Forma interaktywnego
przedstawienia łączącego literaturę
i teatr, pozwoliła w sposób lekki
i wesoły przypomnieć najpiękniej-

sze wiersze tych autorów. Role
słynnych poetów: Tuwima, Lechonia, Iwaszkiewicza, Wierzyńskiego
i Słonimskiego odegrali aktorzy
Teatru Zagłębia – Michał Bałaga,
Aleksander Blitek, Przemysław
Kania, Krzysztof Korzeniowski
i Tomasz Muszyński.

Spotkanie z książką nie
musi ograniczać się do
murów biblioteki
– Dziś jestem Janem Lechoniem, moim ulubionym poetą.
Kiedy tylko otrzymaliśmy proreklama

pozycję udziału w poetyckim
Hyde Parku, złapałem tomik
wierszy właśnie tego autora i nie
kolegom
żadnych
dałem
szans – mówił Przemysław Kania z Teatru Zagłębia.
Spontanicznymi uczestnikami wiosennego happeningu byli
mieszkańcy. Na odważnych, którzy zgodzili się przeczytać
wiersz, czekały niespodzianki
i nagrody: tomiki wierszy dla
najbardziej aktywnych, balony,
gadżety i papierowe kwiaty.
– Takie imprezy mogłyby się
odbywać w każdej części miasta.
Wszyscy bardzo chętnie angażują się w projekt, zarówno starsze
jak i młode osoby. Może kuszą
kwiatki, może baloniki, może
my w strojach z epoki, a może
właśnie poezja – dodaje aktor.
Wydarzenie odbyło się w ramach X Sosnowieckich Dni Literatury, jednej z najważniejszych imprez kulturalnych
w regionie, organizowanej co
roku przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Sosnowcu. Gośćmi tegorocznej edycji byli
m.in.: Olga Tokarczuk, Ignacy
Kar powicz, Marcin Wroński,
Łukasz Orbitowski, Marian Kisiel, Agnieszka Frączek. Tematem wiodącym był fenomen literacki i kulturowy grupy poetyckiej Skamander. To właśnie
jemu poświęcone zostały: wystawa, przegląd filmów dokumentalnych, konferencja naukowa oraz poetycki Hyde Park
i podsumowujący koncert Doroty Miśkiewicz i Zespołu
Kwadrofonik.

Ewa Gajewska

i wilgoć. O takich właśnie miejscach i podróżach do nich mówił
pan Grzegorz. Prelekcja dotyczyła
głównie Ekwadoru, gdzie zachwyciły go naturalne sposoby uprawy
na terenach organicznych, bez
użycia nawozów sztucznych.
– Około XVI wieku papież
Klemens VIII pozwolił pić kawę
katolikom, za to w krajach arabskich była popularna jeszcze
przed urodzeniem Chrystusa. Jej
dzieje są piękne, dlatego wyruszyłem do Ameryki Południowej,
żeby na własne oczy przekonać
się, jak powstaje. Wyprawa
do kraju takiego jak Ekwador była fascynująca pod wieloma
względami. Zachwycały i zaskakiwały piękne widoki wulkanów,
z najwyższym czynnym na świecie Cotopaxi, a także przyjaźnie
nastawieni ludzie, nawet ci sprawujący władzę. Kiedy chciałem
zdobyć mapę okolicy, skierowano
mnie bezpośrednio do ministerstwa, gdzie otrzymałem upragnione materiały. Zapytałem również
o możliwość spotkania z prezydentem. Powiedziano mi, że niestety jest to niemożliwe, ponieważ
tego dnia… skończył już pracę.
W godzinach urzędowania, nie
było problemu – mówił.
W programie spotkania nie zabrakło profesjonalnego pokazu
baristy. Pan Radosław, zaprezentował różne gatunki oraz sposoby
parzenia kawy. Dzięki niemu nie
tylko opowieści, ale również
wspaniały aromat, przeniosły
zgromadzonych na odległe kawowe plantacje. Każdy otrzymał ponowną przepustkę do tego raju,
w postaci zaproszenia na bezpłatną filiżankę kawy lub herbaty
do wykorzystania w „Aruko”.
Aby poczuć niezwykły smak i zapach, a także wysłuchać opowieści o tych napojach, wystarczy odwiedzić palarnię pana Grzegorza
przy ul. Modrzejowskiej 47.
„Świat na Patelni” to cykl spotkań organizowanych przez Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, podczas których doświadczeni podróżnicy i pasjonaci
relacjonują swoje wyprawy. Prezentowane są zarówno miejsca
niedostępne i egzotyczne, jak
i bliższe, bardziej swojskie, które
warto poznać. Następne spotkanie
już 14 czerwca. Wstęp wolny.

reklama
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Zagórski krajobraz i przyroda
wkrótce pod ochroną
Na terenie Zagórza trwają prace nad utworzeniem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego im. prof. Władysława Szafera. Będzie to pierwszy obszar
w Sosnowcu objęty taką formą ochrony. W planach obejmuje m. in. zabytkowy park przy Szpitalu Miejskim, łąki i zadrzewienia położone u stóp kościoła św.
Joachima, tzw. „barani kopiec” oraz gródek rycerski.
Artur Ptasiński

Ewa Gajewska

Inicjatorami powstania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego są członkowie
Zagórskiego Stowarzyszenia Regionalnego „Pakosznica” – osoby silnie związane z tą dzielnicą Sosnowca.
– Na pomysł objęcia terenu ochroną
prawną wpadliśmy wraz z Arturem Ptasińskim kilka lat temu. Byliśmy wówczas jednymi z niewielu osób świadomych jego wielkiej wartości, a jednocześnie występujących na nim
negatywnych zjawisk. To właśnie próba
ochrony tego obszaru stała się jedną
z głównych motywacji utworzenia wraz
z grupą pasjonatów stosownej organizacji. Zagórze to nasza mała ojczyzna, dobrze znamy tę okolicę, choć wciąż odkrywamy kolejne jej walory. Długo zastanawialiśmy się, jaka forma ochrony
byłaby najlepiej dostosowana do specyfiki terenu i zapewniła jego zachowanie.
Uznaliśmy w końcu, że będzie to zespół
przyrodniczo-krajobrazowy. Ma on służyć nie tylko obecnym, ale i przyszłym
pokoleniom mieszkańców miasta oraz
regionu jako miejsce do wypoczynku
i podziwiania krajobrazu sprzed 100 lat,
który w doskonały sposób łączy tu przyrodę wraz z historią. Nasz pomysł to
również swego rodzaju odpowiedź
na jeszcze nie tak dawne próby zabudowania obszaru nad Potokiem Zagórskim
oraz dewastację, która wciąż niestety
ma tu miejsce – mówi Paweł Kauzal, leśnik i wiceprezes Zagórskiego Stowarzyszenia Regionalnego „Pakosznica”.

Utworzenie zespołu jest
najlepszą formą ochrony tego
terenu
W ustawie o ochronie przyrody z 2004
roku czytamy, że „zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty
krajobrazu naturalnego i kulturowego
zasługujące na ochronę ze względu
na ich walory widokowe i estetyczne”.
Taki obszar wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów
krajobrazu naturalnego i kulturowego,
dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych.
Dzięki niemu w planach zagospodarowania przestrzennego, mogą być
uwzględnione postulaty przyrodników
i historyków.
– Powołanie zespołu jest naszym
zdaniem najlepszą formą ochrony tego
terenu, ponieważ pozwoli zadbać o całokształt krajobrazu. Mamy nadzieję, że
objęcie całości obszaru ochroną prawną
pomoże uświadomić mieszkańcom, że
miejsce, w którym żyją, jest cenne i należy je szanować – podkreśla Artur Ptasiński ze Stowarzyszenia „Pakosznica”.
Członkowie
stowarzyszenia
w sierpniu 2012 roku zwrócili się
do prezydenta miasta z for malnym
wnioskiem o utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Kluczowym
momentem w staraniach o ochronę teczerwiec 2014 nr 6

Łąki i zadrzewienia przy kościele św. Joachima i „barani kopiec” mogą stać się częścią zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
renu było posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Sosnowcu z paździer nika 2012 roku, kiedy to radni powzięli
wniosek zobowiązujący Urząd Miasta
do utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
– Przegłosowanie przez radnych
wniosku było niezmiernie ważnym wydarzeniem, od którego w dużej mierze
zależało powodzenie projektu. Uważamy, że przekonanie oraz pozytywne nastawienie radnych do pomysłu to nasz
pierwszy i to niemały sukces. Nasza
obecność na posiedzeniach komisji oraz
możliwość szerszego zaprezentowania
radnym idei ochrony cennego terenu
w mieście przyniosła efekt. Dużo w tej
kwestii zawdzięczamy m. in. byłemu
oraz obecnemu przewodniczącemu komisji – zaznacza Kauzal.
Inicjatorzy powołania zespołu liczą
na to, że uchwała powołująca zespół
przyrodniczo-krajobrazowy na terenie
Zagórza zostanie podjęta jeszcze w tym
roku.
– Dotychczas udało nam się wyłonić
ekspertów, których zadaniem jest obecnie opracowanie dokumentacji naukowo – badawczej. Będzie ona kluczowa,
ponieważ na jej podstawie powstanie
projekt uchwały Rady Miejskiej. W opracowaniu dotyczącym tego terenu zostanie zawarty opis elementów o walorach
historyczno-kulturowych, a także analiza wartości przyrodniczej i rozmieszczenia występujących tam siedlisk, roślin
oraz zwierząt, w tym przede wszystkim

gatunków chronionych – mówi Bogusława Zaród, kierownik referatu ds. ochrony przyrody, zwierząt, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa w UM Sosnowiec.
Powstająca dokumentacja ma uzasadnić i wspierać ideę powstania zespołu. Analizę obszaru przeprowadzają
członkowie stowarzyszenia, pracownicy
Wydziału Ochrony Środowiska, niezależni eksperci: botanicy, geolodzy, architekci krajobrazu. Opracowanie będzie odwoływało się do różnych źródeł,
które dowodzą, że jest to miejsce ciekawe i war tościowe. Na jego podstawie
powstaną także materiały dydaktyczne
oraz promocyjne na temat obszaru.
– Trzeba chronić krajobraz, który
stopniowo niestety zanika. Wszędzie budowane są markety, bloki albo domy
w sposób mało racjonalny. Tu mamy realną szansę na ochronę estetyki architektonicznej tego miejsca. Możemy wskazać
na istotne elementy i bronić ich. Powołanie zespołu to ochrona ograniczona w zakresie, ale uwzględniona planie zagospodarowania przestrzennego, a przez to
ograniczająca m. in. samowolne powstawanie kolejnych inwestycji – mówi
Krzysztof Rostański, architekt krajobrazu, zajmujący się opracowaniem dokumentacji dla przyszłego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
Zespół będzie obejmował między innymi jedne z najcenniejszych na terenie
miasta obiekty zabytkowe. Poza wspomnianym gródkiem rycerskim są to pozostałości osady hutniczej datowanej
na XI – XII wiek. Z miejsca tego roz-

ciąga się wspaniały widok na tereny
jeszcze nie tak dawno użytkowane rolniczo. Dziś porastają je bujne łąki oraz
brzozowe zagajniki. Istotnym elementem cennego krajobrazu są rosnące tu
drzewa owocowe – pozostałości
po dawnych ludzkich zagrodach. Wiosną, kiedy kwitną, okolica wygląda
dzięki nim wyjątkowo malowniczo.

Udało się wyłonić ekspertów,
którzy będą opracowywać
dokumenty naukowobadawcze
– To pozostałości osiedla Browar, nazwanego tak od istniejącego tu niegdyś
browaru dworskiego. Dziś teren ten
upodobały sobie m. in. słowiki rdzawe.
Jednymi z największych atrakcji przyrodniczych całego obszaru – prawdziwych „perełek” są według mnie niepozorne motyle – modraszki: telejus oraz
nausitous, oraz fioletowo kwitnąca roślina – kosaciec syberyjski. Są to gatunki objęte ścisłą ochroną, ginące w całym
regionie. To właśnie od znalezienia stanowiska kosaćca w 2004 roku zaczęło
się moje olbrzymie zainteresowanie terenem, głównie jego walorami przyrodniczymi. Ich badanie pochłonęło mnie
tak mocno, że nieomal stały się tematem mojej pracy magisterskiej – opowiada Kauzal.
Wyjątkowo cennym elementem lokalnego krajobrazu jest również park
wokół szpitala. Przebiegała tędy nie-

gdyś aleja obsadzona kasztanowcami
prowadząca do kościoła. Jej pozostałości są w parku nadal czytelne. Niemałą
ciekawostką są również liczne źródła
występujące w obrębie zespołu, zasilające Potok Zagórski.
– Takie tereny nawet w formie półdzikiej są atrakcyjne dla mieszkańców.
Na badanym przez nas obszarze występują m. in. chronione grzyby porastające pędy pokrzyw. Nikt nie zwraca
na nie uwagi, a takich ciekawostek jest
znacznie więcej. Niestety ludzie nie potrafią uszanować walorów tego miejsca
i teren wymaga jeszcze sporo działań,
by przywrócić go do należytego stanu.
Jeśli miejsce będzie chronione i kojarzone z rekreacją, problem wymiany
oleju w fosie gródka lub składowania
odpadów może zniknąć – mówi architekt.
Bardzo istotnym z punktu widzenia
mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, jest duży potencjał edukacyjny tego obszaru. Pomysłodawcy
projektu podkreślają zasadność powstania w tym rejonie tematycznych
ścieżek dydaktycznych. Dzięki nim
można będzie dowiedzieć się więcej
o terenie.
– Ważnym elementem decydującym
o tym, że utożsamiamy się z jakimś miejscem, jest wiedza na jego temat. Wówczas tworzy się więź, dzięki której człowiekowi nie jest wszystko jedno gdzie
mieszka. Istotne są miejsca, które wywołują przywiązanie i żal za tym, by to
miejsce opuścić – mówi Rostański.
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Do wprowadzenia now ych zasad latem zeszłego roku cała gmina długo się
prz ygotow y wała. Konieczne było dostosowanie infrastruk tur y gospodarki
odpadami komunalnymi w Sosnowcu, a tak że przekazanie now ych reguł segregowania odpadów wsz ystkim mieszkańcom. Na ile udało się mieszkańców
Sosnowca skutecznie poinformować i zachęcić do sor towania śmieci zgodnie
z w ymogami nowej ustaw y?

wrzucanie d o p ojemnika luster – pamiętaj lustro to nie szkło i nigdy nie
może b yć z ni m m ieszane!

– Z naszych obserwacji wy
w ynika, że mieszkańcy Sosnowca stosunkowo dobrze
opanowali zasady d
dzziałania nowego syst
systemu segregowania – ocenia Marek
Mrugalski, Dyrek tor firmy Remondis, k tóra odbiera odpady z terenu naszej
gminy – Największym problemem jest według nas prawidłowa segregacja szkła,
które niestety cz
często jest zmieszane z innymi odpadami.

wrzucanie do pojemnika ceramiki – fajans, kr yształ, arcoroc cz y szkło
żaroodporne mają zupełnie inny skład chemiczny niż standardowa butelka
cz y słoik, w ymagają w yższej temperatur y topnienia niż stłuczka szklana co
sprawia, że naruszają struk turę szkła. Dopuszczalny udział ceramiki w stłuczce
szklanej t o t ylko 2 5g n a t onę.
wrzucanie pełnych butelek czy słoików – szkła przed zaniesieniem go
do pojemnika nie trzeba myć, ale konieczne jest opróżnienie opakowań z zawar tości!
wrzucanie opakowań razem z z akrętkami – pamiętaj, by zakrętki zawsze w yrzucać o sobno d o p ojemnika n a o dpady s uche,

Czas zatem zastanowić się, dlaczego szkło stało się piętą achillesową segre gacji odpadów w Sosnowcu i co każdy z mieszkańców może zrobić, by sz ybko
w yeliminować ten problem!

wrzucanie do pojemnika na szkło odpadów, które nie mają nic wspólnego ze szkłem, np. gruzu (ziarenka piasku o średnicy 0,1 mm w stłuczce
szklanej mogą sprawić, że w wyniku naprężeń szklana butelka pęknie)

D
Dlaczego
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warto
arto segr
segregować
egować szk
szkło?
ło?

Tylko prawidłowo posegregowane opakowania szklane nadają się do przetworzenia w hucie szkła. Im więcej błędów w segregacji szkła będziemy popełniać,
tym niższą jakość będzie miała stłuczka szklana zebrana na terenie Sosnowca
– a to przełoży się na w ydłużenie procesu oczyszczania szkła z zanieczyszczeń
lub całkowicie go uniemożliwi. A wtedy w ysiłek wszystkich mieszkańców,
którzy właściwie segregowali odpady, zostanie niestety zmarnowany, a samo
zanieczyszczone szkło trafi na składowisko odpadów zamiast wrócić do nas
w postaci now ych słoików na przetwor y czy butelki ulubionych perfum.

Szkło to najbardziej ekologiczne opakowanie dla ż y wności, jakie znamy. Nie
t ylko świetnie chroni zawar tość przed cz ynnikami zewnętrznymi, ale też w żaden sposób nie wpł y wa na smak, zapach, kolor cz y skład przechow y wanych
w nim produk tów. Inną zaletą szkła jest to, że można je w nieskończoność
poddawać recyklingowi. Stłuczka szklana może zastąpić ok. 80% składników potrzebnych do produkcji szkła, co pozwala zachować naturalne zasoby
i ogranicz yć ilość odpadów szklanych, k tóre w innym prz ypadku zalegał yby
na składowisku. War to podkreślić, że dzięki recyklingowi szkła ograniczamy
tak że wielkość emisji zaniecz yszczeń do powietrza. By przetwarzanie szklanych opakowań było możliwe, konieczna jest prawidłowa zbiórka szkła, k tóre
nie może być z aniecz yszczone innymi odpadami.

Co
C
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Również budowana w Sosnowcu sor townia nie poradzi sobie z potłuczo nym i zmieszanym z innymi odpadami szkłem, bowiem w kabinie wstępnej
segregacji pracownicy w ysegregują t ylko całe opakowania szklane, a takich
z uwagi na transpor t odpadów jest niewiele. Pozostałe pokruszone szkło po
przejściu przez cał y proces mechaniczno -biologicznego przetwarzania trafi
na składowisko.

s łoiki – b ezbar wne i k olorowe ( bez z akrętek)
b utelki – b ezbar wne i k olorowe
s zklane o pakowania p o kosmet ykach – n p. p er fumach, kremach
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www.mzso.sosnowiec.pl.
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Według spostrzeżeń firmy, k tóra odbiera odpady z terenu miasta, coraz
więcej osób prawidłowo segreguje odpady. Mam nadzieję, że jest to skutek
nasz ych działań edukacyjnych. Prowadzona przez nas kampania ma na celu
nie t ylko edukację, ale tak że poznanie uwag, potrzeb i oczekiwań mieszkańców. My tak że się od mieszkańców ucz ymy. Po każdym spotkaniu wsz ystkie
wnioski są gruntownie rozważane i te zasadne w miarę możliwości gminy są
uwzględniane.
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W dalszym ciągu będziemy prowadzić kampanię edukacyjną wśród społeczności lokalnej. Chcemy skupić się jednak przede wszystkim na mieszkańcach
zabudow y wielorodzinnej – spróbujemy przekonać do segregacji tych, którzy
jeszcze nie segregują i poprawić naw yki osób, które robią to nieprawidłowo.
Mieszkańcy domków jednorodzinnych opanowali już zasady selekty wnej
zbiórki, pewnie w ynika to z afktu indy widualnej odpowiedzialności.
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G łówny m problemem mies zk ańców był y o dp ady, k tóre nie był y objęte
re gularny m o dbiorem c z y li o dpady nieb ezpie c zne, o dpady zielone c z y
ceramik a. Można je o ddawać do Gminne go Punk tu Selek t y wnej Zbiórk i
O dpadów Komunalnych (GPSZOK ), je dnak ak tualnie f unkcjonują t y lko
dwa t ak ie punk t y w różnych c zęściach mias ta, t zn. w Milowicach i Juliu s zu. B iorąc p o d uwagę rozmiar mias ta, t o wciąż z a mało – nie k ażdy mies z k anie c ma pr ze cież s amo chó d. Analizując p otr zeby i kos z t y dos zliśmy do
wniosku, że tr zeba z ap ewnić mies zk ańcom o dbiór pr z y najmniej o dp adów
zielonych, k tór ych t ak wiele p ows taje w sezonie letnim . Zmieniliśmy re gulamin, z ap ewniając mies zk ańcom o dbiór o dp adów zielonych o d maja
do lis topada.

W minionym roku został y w ykonane w stanie surow ym wsz ystkie zaplanowane w harmonogramie prac budowlanych obiek t y zakładu. Dot ycz y to przede
wsz ystkim w ykorz ystującej bardzo nowoczesne urządzenia sor towni, kompostowni z placami do kompostowania, budynku administracyjnego, budynku socjalnego, bok sów na surowce w tórne oraz wiat garażow ych.

Z
Został
ostał rrozwiązany
ozwiązany pr
problem
oblem o
odpadów
dpadów zielonych,
zielonych, a co
co
zp
pozostałymi
ozostałymi o
odpadami
dpadami pr
problemowymi?
oblemowymi?

Czy
Czy nowa
nowa sortownia
sortownia rozwiąże
rozwiąże pr
problem
oblem selekt
selektywnej
ywnej
zbiórki śmieci?
zbiórki

Rusza akcja mobilnego punk tu selek t y wnej zbiórki, k tór y będzie odbierał
w różnych częściach Sosnowca oddalonych od GPSZOKów odpady niebezpieczne – np. baterie, świetlówki, sprzęt elek tr yczny i elek troniczny a tak że
potłuczoną ceramikę. Planu
nujjemy w yznaczenie 22 punk tów zbiórki. Ich w ykaz
wraz z harmonogramem ich obsługi można będzie znaleźć na stronie internetowej Urzędu w zakładce reforma śmieciowa. Ze względu na fak t iż wspo mniane odpady powstają w gospodarstwach sporadycznie, uznaliśmy, że nie
opłaca się ich regularna zbiórka.

Za chwilę rusz y nasza sor townia, k tóra będzie dosor tow y wać odpady, ale to,
ile odpadów uda nam się unieszkodliwić i przetworz yć, w dużej mierze będzie
zależeć od stanu, w jakim do niej trafią. Podział na pojemniki mokre, suche
i szkło został dostosowany do linii technologicznej budowanego Zakładu.
Dzięki temu prz y prawidłowej selek t y wnej zbiórce mamy szanse ogranicz yć
do minimum odpady trafiające na składowisko, a t ym samym spełnić w ymo -gi Unii Europejskiej w t ym zakresie.

A cco
o jesz
cze p
ozostało do zr
obienia na placu budowy?
budowy?
jeszcze
pozostało
zrobienia
Jesteśmy na ostatniej prostej – pozostał y nam już t ylko prace w ykończenio we wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz uporządkowanie i dostosowanie
do nasz ych potrzeb przestrzeni pomiędz y obiek tami – chodzi międz y innymi
o zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zieleń.

D
ziękujemy za rrozmowę.
ozmowę.
Dziękujemy

W
Więcej
ięcej informacji
informacji i zdjęć
zdjęć pokazujących
pokazując ych kkolejne
olejne etap
etapyy budo
budowy
w y znale
znaleźć
źć można
można na stronie
stronie internetowej
internetowej www.mzso.sosnowiec.pl.
w w w.mzso.sosnowiec.pl.
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o – dbajm
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Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Inne Spojrzenie” - podsumowanie

Zdarzy∏o si´

zdjęcia: Hanna Michta

Sylwia Kosman

Prawo na szkolnym korytarzu

Organizacja i funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, organy ochrony i kontroli, prawa ofiar przestępstw oraz takie przestępstwa jak handel i posiadanie środków odurzających, bójka, rozbój, kradzież, znęcanie się, plagiat i piractwo, zniewaga, zniesławienie oraz ceberstalking były przedmiotem warsztatów
prawniczych, które odbyły się 19 maja w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.
Korczaka w Sosnowcu. Uczniowie rozwiązywali kazusy oraz przeprowadzili symulację rozprawy sądowej, podczas której wcielili się w role stron i uczestników
procesu karnego. Otrzymali także materiały szkoleniowe, które pozwolą utrwalić
im wiedzę.
Warsztaty w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, realizowanego wramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości,
prowadziła adwokat, Ewa Tokarzewska. Warsztaty, współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, będą docelowo przeprowadzone w150 szkołach
gimnazjalanych i 150 szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce. SK

arc CKZiu

Wystawa w„Galerii Ładniej”

Autorami prac są studenci i członkowie Koła Artystyczno-Naukowego Litografów „Kurant” z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego wydziału artystycznego w Cieszynie.
38 grafik, które zaprezentowali studenci, to wynik krzyżujących się różnych idei, kompromisów, decyzji i życiowych doświadczeń.
Studenckie koło powstało w2005 r.,
a jego głównym celem miało być pogłębianie znajomości warsztatu graficznych technik druku płaskiego. Początkowo studenci skupiali się na technice
litografii iróżnych metodach druku zkamienia, jak np. rysunek kredką litograficzną, ossa sepia (technika asfaltowa),

później algrafią (litografią na podłożu
metalowym). Ostatnio pojawiły się także eksperymenty, w ramach których łączone są różne metody druku płaskiego, a także techniki druku wypukłego.
Wszystkie te techniki można zobaczyć
na wystawie, a oprócz grafik w galerii
znalazł się kamień wapienny – litograficzny, naktórym został wykonany rysunek, z jakiego powstaje po odbiciu
na papier grafika-litografia.
– Członkowie koła to ludzie z pasją,
świadomi swoich celów, chłonni wiedzy, otwarci na nowości technologiczne, które chętnie wcielają w życie. Dodatkowe spotkania z grafiką traktują
niczym podróż, w której każdy etap to
wyzwanie na drodze samorealizacji
i odkrywania piękna – stwierdził Adam
Czech, opiekun koła.
Wystawę „Kurant. Litografia i algrafia” można było oglądać w „Galerii Ładniej” do 30 maja. SK

12

na portalach społecznościowych.
Prestiż projektu udało się osiągnąć dzięki przyznawanemu corocznie od 2008 r. patronatowi honorowemu Polskiego Komitetu
Narodowego UNICEF oraz stałemu patronatowi prezydenta miasta Sosnowca, Kazimierza Górskiego.
Tradycyjnie w trakcie uroczystego podsumowania konkursu
wychowankowie Ogniska Pracy
Pozaszkolnej nr 1 przygotowali
część muzyczną spotkania. W tym
roku zaprezentowały się dwie najbardziej utytułowane uczestniczki
zajęć wokalnych w placówce:
Kornelia Musioł oraz Kasia Posikata. Piątkowe spotkanie w Muzeum z laureatami tegorocznej
edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrze-

nie” zakończyło się zwiedzaniem
wystawy oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Najważniejszym sukcesem projektu jest zaangażowanie młodych
ludzi pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych,
zdolnych do twórczej refleksji
nad otaczającym ich światem
i dialogu o wspólnych wartościach.
Konkurs cieszy się ogromnym
zainteresowaniem środowiska
i na stałe wpisał się w kalendarz
imprez artystycznych w naszym
mieście. Tradycyjnie nagrodzone
i wyróżnione prace prezentowane
są podczas wystawy pokonkursowej w Muzeum w Sosnowcu. Wystawę można zwiedzać w Muzeum do 9 czerwca br. Zapraszamy. RED

Będą popularyzować historię i czasy współczesne
14 maja 2014 r. w Muzeum
Schöna w Sosnowcu odbyło się
uroczyste spotkanie szkół z terenu woj. śląskiego (na zdjęciu),
podczas którego doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Gimnazjum
nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Sosnowcu, reprezentowanym
przez dyrektorkę Iwonę Szumilas – Kasińską a Gimnazjum im.
Legionistów Józefa Piłsudskiego
w Bydlinie, reprezentowanym
przez Krzysztofa Dąbrowskiego.
Porozumienie o współpracy zostało również zawarte ze Szkołą
Podstawową nr 6 w Sosnowcu,
reprezentowaną przez dyrektorkę
Małgorzatę Mikę, która bardzo

prężnie i owocnie współpracuje
z Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu. Podpisanie porozumienia
mają na celu popularyzowanie
historii i czasów współczesnych
Małej Ojczyzny, kształtowanie

postaw obywatelskich i patriotycznych oraz poznawanie i badanie walorów przyrodniczych
oraz ekologicznych środowisk lokalnych. Na uroczystość zostały
także zaproszone nauczycielki

Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu – Ewa Imiolczyk oraz Elżbieta Rudzka. Podczas spotkania został rozstrzygnięty Regionalny
Konkurs Historyczny „OD OLEANDRÓW DO WOLNOŚCI”,
w którym III MIEJSCE otrzymał
uczeń klasy Gimnazjum nr 16
w Sosnowcu – Szymon Pazera.
Uczniowie „Szesnastki” złożyli
kwiaty pod tablicą poświęconą 1
Kompanii Legionów przy ul.
Wawel 1 oraz uczestniczyli
w otwarciu wystawy „Legiony
Polskie w Zagłębiu Dąbrowskim” pod honorowym patronatem Kazimierza Górskiego – prezydenta miasta Sosnowca. RED

Twardowski, Piotr Piętak i Jakub
Haładus pokonał 3:1 zawodników
z LITS Meble Anders Żywiec i powtórzył sukces z zeszłego roku,
zdobywając po raz drugi z rzędu
tytuł Mistrza Śląska. W zawodach
indywidualnych rozgrywanych
w niedzielę 18 maja indywidualnym Mistrzem Śląska został Jan
Szymczyk, a Szymon Twardowski
zdobył brązowy medal. Także brąz
indywidualnie wywalczyła Zuzanna Majewska. W grze deblowej Jan
Szymczyk i Szymon Twardowski
zajęli trzecie lokaty, podobnie jak
Zuzanna Majewska wraz z Aleksandrą Wojciechowską (LKS 45
Bujaków – Mikołów). Na zakończenie mistrzostw w rozgrywkach
gier mieszanych na trzecim stopniu
podium stanęli Zuzanna Majewska
i Jan Szymczyk. Grad medali zdo-

bytych przez naszych zawodników
w połączeniu z bardzo dobrymi całorocznymi wynikami żaków, młodzików, kadetów, młodzieżowców
oraz zwycięstwo w Śląskiej Lidze
Juniorów umacnia UKS Huragan
w rankingu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Katowicach
na pozycji lidera.
W sosnowieckich mistrzostwach wystartowało 30 drużyn
oraz 60 zawodników w kategorii
indywidualnej. Nagrody dla najlepszych wręczali Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego
w Warszawie, Wojciech Waldowski, dyrektor MOSiR-u, Rafał
Łydek oraz dyrektorka Gimnazjum nr 16, Iwona Szumilas – Kasińska. Trenerem zwycięskich drużyn i współorganizatorem zawodów był Stanisław Szydło. RED

Złoty UKS Huragan Sosnowiec

arc AKS Huragan

Oldboje będą walczyć o zwycięstwo
Mistrzostwa Polski Oldbojów odbędą się w dniach 14 i 15 czerwca na boiskach i obiektach rekreacyjnych przy ul. Kresowej i sosnowieckich Stawikach. W mistrzostwach zmierzą się sześcioosobowe drużyny z Tarnowa, Bielska Białej, Krosna, Częstochowy, Jaworzna, Radomska, Zabrza,
Bytomia, Zawiercia, Krakowa. Nie zabraknie też gospodarzy turnieju
dawnych sław Zagłębia Sosnowiec. Lista zgłaszających się drużyn ciągle nie została jeszcze zamknięta. Mecze zostaną rozegrane na sztucznej
murawie w systemie dwa razy po 10 minut. Oprócz sportowych emocji,
nie zabraknie tez atrakcji dla całych rodzin. Dzieci w wieku od 3 do 5 lat
i od 6 do 9 lat wezmą udział w Biegu Smyka. Dystans, który będą musieli pokonać zawodnicy, wyniesie od 120 do 280 metrów. Po raz pierwszy odbędzie się także Bieg Rodzinny, czyli bieg dziecka w wieku do 3
do12 lat z rodzicem. Biuro zawodów będzie się mieściło w wydzielonej
dla tego celu części restauracji Siedlisko. Zgłoszenia na bieg kierować należy na adres: kontakt@harpagansosnowiec.pl.
Uczestnicy będą mogli także pod kierunkiem Anny Pałys- Zatorskiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, zapoznać
się z technikami wytwarzania wyrobów ceramicznych i samemu wykonać prace ceramiczne na prawdziwym kole garncarskim. W trakcie
imprezy będzie można zapoznać się z psami rasy labrador. SK

zarządu Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza Apostoła.
W tym roku w konkursie wzięło udział 3438 utalentowanych
uczniów z 30 państw. Cały, wieloletni dorobek konkursu „Inne
Spojrzenie”, zawiera się w liczbie
ponad 25 tysięcy uczestników
łącznie z 46 państw (Europy, Azji,
Ameryki Północnej, Afryki, Australii i Oceanii). Zgodnie ze słowami wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wilhelma Zycha,
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne Spojrzenie” jest
marką promującą Sosnowiec
w świecie. O dużej popularności
i zainteresowaniu projektem
świadczy również liczba ponad miliona odsłon na stronie internetowej „Innego Spojrzenia”,
mimo iż konkurs nie funkcjonuje

arc

wernisaż wystawy pt. „kUrant.
Litografia i algrafia” odbył się 8
maja w „Galerii ładniej”, znajdującej się w pasażu prowadzącym
do dworca kolejowego.

23 maja w Muzeum w Sosnowcu
odbyła się uroczystość podsumowania dwunastej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Inne Spojrzenie”, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej.
Na uroczystość licznie przybyli
laureaci z Polski (m. in. z Łodzi,
Wałcza, Wodzisławia Śląskiego,
Rybnika, Tychów, Katowic) i z zagranicy: z Witebska na Białorusi
oraz laureatka nagrody głównej, 19- letnia Julia Krunić z Poderborn Schloss Neuhaus z Niemiec.
Gośćmi honorowymi uroczystości
byli przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca w osobach
radnych: Wilhelma Zycha i Zbigniewa Jaskierni, naczelnik Wydziału Edukacji, Piotr Wesołowski
oraz Małgorzata Czapla – prezes

Podczas Mistrzostw Śląska Juniorek i Juniorów w Tenisie Stołowym, które odbywały się w Sosnowcu, zawodnicy gospodarzy
UKS Huragan Sosnowiec pogrążyli swoich rywali w walce o tytuł
najlepszego klubu województwa
śląskiego w kategoriach młodzieżowych.

W sobotę 17 maja, drużyna Huraganu dziewcząt w składzie: Zuzanna Majewska, Patrycja Wiechuła oraz Julia Biernat zwyciężyły
w finale drużynę LKS Rój Żory 3:0, stając na najwyższym stopniu podium. W konkurencji drużynowej chłopców Huragan w składzie: Jan Szymczyk, Szymon

czerwiec 2014 nr 6

PAGINA
MIASTO

arc SP nr 29

Goście z pięciu europejskich państw

Uczniowie SP nr 29 biorą udział w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
W dniach 12-16 maja 2014 roku
Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu gościła delegacje nauczycieli ze szkół w Debreczynie (Węgry), São João da Madeira (Portugalia), Kownie (Litwa), Gagliano
del Capo (Włochy) i Balikesir (Turcja), z którymi realizuje międzynarodowy projekt „Let's Reduce Our
Ecological Footprint!” w ramach
programu Comenius „Uczenie się
przez całe życie”.
Głównym celem projektu „Let's
Reduce Our Ecological Footprint!”
jest zwrócenie uwagi jego uczestników na środowisko, w którym żyją.

Uczestnicy projektu poznają koncepcję i znaczenie śladu ekologicznego. Zbierają bezużyteczne, przeznaczone do recyklingu materiały
oraz wytwarzają z nich różne przedmioty i ubrania ekologiczne.
Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, plakaty i przeprowadzają eksperymenty, a także układają wiersze i piosenki związane
z projektem. W trakcie realizacji projektu, uczniowie badają rzeczywiste
problemy związane z ekologią i śladem ekologicznym i podejmują
wspólne wyzwania w celu ich rozwiązania.

Wszystkie prace projektowe
wykonane przez uczestników są zamieszczane na wspólnej stronie internetowej realizowanego projektu
http://www.eco.comeniusen.eu/.
W trakcie wizyty w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu, goście
poznali polski system edukacji. Wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach edukacyjnych,
poznając w ten sposób pracę szkoły,
a także w przygotowanym specjalnie
na tę okazję pokazie mody ekologicznej – „Ecological Fashion Show”. Jury, w skład którego weszli nauczyciele ze szkół partnerskich, miało bardzo

Być reporterem…
Taki tytuł miały warsztaty dziennikarsko –fotograficzne, które odbyły się w CKZiU Technikum nr 6
Grafiki, Logistyki i Środowiska
w Sosnowcu. W zajęciach uczestniczyli także uczniowie klas o profilu dziennikarskim z Gimnazjum
nr 16 w Sosnowcu. Do nich słowo
wstępne skierował redaktor naczelny „Prekursora”, uczeń Technikum nr 6 -Damian Żak, który
zachęcił młodych ludzi do współpracy przy wydawaniu miesięcznika literacko-kulturalnego.
Młodzież, podzielona na cztery
grupy, kolejno brała udział w warsztatach, które dotyczyły emisji głosu
oraz podstawowych sztuczek, jakie
może zastosować w zawodzie
dziennikarza, aby uzyskać od swojego rozmówcy informacje potrzebne mu do przygotowania materiału
prasowego lub telewizyjnego.
W każdym z bloków, w pierwszej
części uczniowie (na zdjęciu) razem

z Konradem Bilskim wykonywali
ćwiczenia na rozgrzanie narządów
mowy oraz z zakresu emisji głosu,
pomocne przy dłuższych wystąpieniach publicznych, czy też prowadzeniu długiego wywiadu z rozmówcą.
Z kolei w drugiej części spotkania młodzież mogła wysłuchać sze-

trudne zadanie, aby wybrać te najbardziej oryginalne stroje. Wszyscy byli
pod ogromnym wrażeniem pomysłowości uczniów i rodziców, którzy pomagali w tym przedsięwzięciu.
Na koniec pobytu w szkole, delegacja
każdej ze szkół posadziła przy szkole
symboliczne drzewko, przy którym
znalazła się tabliczka z tytułem projektu, nazwą szkoły i kraju. Goście
spotkali się także w Urzędzie Miejskim z zastępcą prezydenta miasta,
Zbigniewem Szaleńcem, a także
wzięli udział w warsztatach plastycznych z filcowania na mokro w Muzeum w Sosnowcu. Mimo niesprzyjającej w tych dniach pogody, nauczyciele i uczniowie wybrali się
na wycieczkę do Pszczyny, gdzie
zwiedzili Muzeum Pałacowe, Skansen i Zagrodę Żubrów oraz do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie
znaleźli schronienie przed deszczem
w Jaskini Nietoperzowej w Jerzmanowicach.
Wraz z nauczycielami z Węgier
i z Turcji przyjechali uczniowie,
którzy w czasie pobytu zamieszkali
w domach rodzinnych uczniów.
Była to wspaniała okazja, do nawiązania bliskich kontaktów
z uczniami szkoły węgierskiej i tureckiej oraz do wykorzystania znajomości języka angielskiego, nie
tylko przez uczniów.
Koordynatorem projektu w szkole jest Ewa Węgrzyńska RED

arc CKZiu

regu ciekawostek związanych
z pracą dziennikarza, o czym przekonująco opowiedziała Izabela
Kieliś. Uczniowie chętnie zadawali
pytania i aktywnie uczestniczyli
w rozmowie, która niemal w każdej z grup zmierzała w kierunku
dyskusji dotyczącej etyki dziennikarskiej, a więc tego, jak daleko

przedstawiciele mediów mogą posunąć się w swojej pracy. Pracownikom Humanitas udało się pozyskać zainteresowanie również ze
strony tych uczniów, którzy nigdy
nie myśleli o karierze. Warsztaty
zakończyły się quizem i dyskusją
na tematy związane z prawem prasowym. Szczególne poruszenie
wywołały tu kwestie związane
z prawem autorskim, o czym wspomniał nauczyciel fototechniki, Jerzy Rzechanek. Podczas pokazu
zdjęć uczniowie mogli sprawdzić
swoją spostrzegawczość, a także
wymienić opinie na temat wartości
artystycznych, jakie niesie ze sobą
fotografia. Znalazł się także czas
na prezentację różnych aparatów
i obiektywów oraz praktyczne
wskazówki związane z ich użytkowaniem. Organizacją całości zajęła się nauczycielka wiedzy o kulturze i j. polskiego Technikum nr 6,
Bożena Fulas. RED

Zdarzy∏o si´
Projekt Sosnowca nagrodzony!

Urząd Miejski w Sosnowcu zwyciężył w konkursie „kibicuję
bezpiecznie”, zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw
wewnętrznych. projekt „agresja na aut”, przygotowany przez
sosnowiecki samorząd, okazał się najlepszy. nagroda
za zwycięstwo w konkursie wyniosła 60 tys. zł.
Komisja konkursowa, pod przewodnictwem Jolanty Zaborskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru MSW, w składzie: Elżbieta
Rusiniak (naczelnik Wydziału Profilaktyki Departamentu Nadzoru
MSW), Emilia Krawczyk (główny specjalista ds. bezpieczeństwa
w sporcie Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sportu i Turystyki), nadkom. Andrzej Wroński (ekspert Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP) oraz Mirosław Starczewski (wiceprzewodniczący Stałej Grupy Eksperckiej Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych) uznała, że projekt sosnowiecki projekt zasługuje na pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął Urząd
Miasta Stołecznego w Warszawie z projektem „KIBIC”, a trzecie miejsce Urząd Miasta w Żarach z projektem „W kibicowaniu łączymy pokolenia”.
Finałowe prace wybrano spośród 25 nadesłanych propozycji projektów. Dwa projekty napłynęły z województw: dolnośląskiego, śląskiego łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego, warmińsko – mazurskiego, świętokrzyskiego,
pomorskiego, zachodniopomorskiego, a jeden projekt z województwa
opolskiego.
Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięski samorząd otrzyma 60 tys.
zł, za drugie miejsce 40 tys. zł, a za trzecie 20 tys. zł.
Konkurs został przeprowadzony w ramach programu „Razem bezpieczniej” ima nacelu promocję zasad bezpiecznego kibicowania, szczególnie popularyzację wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play”. SK

Czwarta drużyna turnieju

arc

Najlepsi w promowaniu zdrowia
Sosnowiecki „Elektronik” wygrał konkurs
„Kręci mnie zdrowie”. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych wraz z dwunastoma innymi szkołami ponadgimnazjalnymi województwa śląskiego został wytypowany przez
premiera Jerzego Buzka i Fundację Alchemia
Sportu do udziału w konkursie o nazwie „Kręci mnie zdrowie”.
Celem konkursu było wykształcenie potrzeby
aktywności fizycznej, racjonalnego odżywiania,
propagowanie ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego, troski o zdrowie fizyczne i psychiczne wśród młodych ludzi.
Nauczyciele Elektronika wspólnie z uczniami w okresie od 10 lutego do 21 marca organizowali imprezy sportowe, prezentacje, wykłady
czerwiec 2014 nr 6

promujące zdrowy styl życia, happeningi na terenie szkoły i poza nią. Wszystkie działania były prezentowane na bieżąco na założonym dla
potrzeb konkursu fanpage’u https://www. facebook. com/kreci. mnie. zdrowie.
Uroczysta gala, na której ogłoszono zwycięzców rywalizacji, odbyła się w Zespóle Szkół Nr 1
im. Jana Kilińskiego w Kłobucku. Wzięli w nim
udział: premier Jerzy Buzek, Ryszard Bosek,
mistrz świata i mistrz olimpijski w siatkówce, trener Waldemar Fornalik, były selekcjoner reprezentacji polski w piłce nożnej, koordynator konkursu Katarzyna Czajka. Obecni byli również:
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
nauczyciele i młodzież ZS nr 1 w Kłobucku oraz
przedstawiciele pozostałych szkół biorących

udział w konkursie. „Elektronik” reprezentowali:
nauczyciele – Aleksander Gabryel i Tomasz Rakoczy oraz uczniowie: Małgorzata Szczygiel,
Krzysztof Piórkowski i Konrad Prokopiak.
pierwSza trójka konkUrSU:
i miejsce – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
ii miejsce – Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie
Iii miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku

Galę zakończyły pamiątkowe zdjęcia i prezentacja teledysku promującego akcję nakręconego przez uczniów „Elektronika” do piosenki
Ilony Chylińskiej pt. „Kręci mnie zdrowie”. RED

w dniu 14 maja w Bytomiu rozegrano Finał X Gimnazjady
Młodzieży Szkolnej o puchar Marszałka województwa
Śląskiego w tenisie Stołowym chłopców.
Reprezentacja z Gimnazjum nr 2 (na zdjęciu) w Sosnowcu (juniorzy UKS Dwójka Sosnowiec) w składzie: Adrian Fabiś (indywidualnie 7 miejsce), Royel Ratyński (15 miejsce) i Robert Jasiński (16
miejsce) zajęła drużynowo 4 miejsce w tych zawodach! W turnieju
startowało 16 najlepszych w tym sezonie szkół gimnazjalnych w tenisie stołowym z woj. śląskiego (47 zawodników), które wygrały
eliminacje rejonowe. Opiekunem drużyny Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu był na tych zawodach Adrian Eliasz, który od pięciu lat przygotowywał drużynę do tego sukcesu (od sezonu 2013/2014 wspólnie z instruktorką w UKS Dwójka Sosnowiec – Martą Nowak). Gratulujemy kolejnego wspaniałego sukcesu! RED
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Moje własne cztery ściany
Natalia Niedbałka

Cisza… nikt nie rozmawia, nie śmieje się. Tylko
w oddali słychać dźwięki dobiegające z telewizora.
Sąsiedzi z góry wciąż się kłócą, ktoś wychodzi
z psem. Wszystko jest dobrze? Na co dzień nie dostrzegamy cierpienia osób, z którymi mieszkamy.
Dlaczego po raz kolejny musimy zadawać pytanie:
„Czy naprawdę musiało się stać coś złego, by ktoś zareagował?”. Odpowiedź brzmi tak! Żyjemy w coraz
większym pośpiechu i przestajemy reagować
na „dziwne” zachowania otaczających nas ludzi, a nawet własnych dzieci.
Każdy chce mieć swój pokój, swoje mebelki,
komputer. Czy nie wydaje wam się, że zbyt często zamykamy się w tych czterech ścianach, odcinając się
od rodziny? Może czasem warto po prostu na nią popatrzeć. Sama, gdy kiedyś postanowiłam wyjść ze
swojej „norki” i spojrzałam na mamę, dostrzegłam,
jak mocno życie odcisnęło na jej twarzy swoje piętno.
Nie zauważałam tego na co dzień. Ostatnie zdanie
pewnie wyda wam się banalne i jestem przekonana o tym, że nie zrobi na was wrażenia. Tak często
przecież słyszymy podobne stwierdzenia. Nie będę
nikogo przekonywać o jego słuszności, kiedyś każdy
sam to dostrzeże. Przynajmniej mam nadzieję, że tak
będzie.
Rodzicom wygodnie jest dać swoim pociechom
„wszystko”. Nie zdają sobie sprawy z tego, że dla
dziecka może to być początkiem dramatu. Dorośli zapewniają „potrzebne” gadżety i mają dziecko z głowy.
Wszystko wydaje się być w porządku do czasu, gdy
młody człowiek przestanie z nimi normalnie rozmawiać. Potem będzie już tylko mijanie się na trasie łazienka- kuchnia- pokój. Na pytanie dotyczące szkoły
odpowiadasz: „spoko”, „po staremu”, „normalnie”.
Czy na pewno wszystko jest w porządku? Skoro przestajemy rozmawiać ze swoimi rodzicami, unikamy
ich, stajemy się opryskliwi, to być może zaczynamy
do nich żywić jakąś urazę, która narasta i staje się
trudną do usunięcia blizną. Jestem pewna, że każdy
z was wie, o czym mówię. Doświadczeni psychologowie, terapeuci, szkolni pedagodzy – wszyscy postawią diagnozę i będą mądrze mówić o problemach
wieku dorastania, złym wpływie środowiska czy uza-

Warto czy nie warto być członkiem Unii Europejskiej?

Dziesięć lat w Unii
Wielu ludzi narzeka na to, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Mam na ten
temat inne zdanie, ponieważ dostrzegam, jak wiele członkostwo w UE dało
nam Polakom.
Mateusz Blacha

leżnieniach. Specjaliści do spraw rodziny, często stara panna lub rozwodnik, chętnie podzielą się swoją
teoretyczną wiedzą i odnajdą w tobie źródła zła.
Dlaczego nie obwiniamy obydwu stron o lenistwo
i zaniedbania w pielęgnowaniu codziennych relacji?!
Uwikłani w codzienne życie oboje rodzice muszą
pracować, by zapewnić nam byt. Ale jaki to byt w ciszy? Więc wychodzimy do ludzi, na melanże,
do „ziomeczków”, chłopaków i dziewczyn. Szukamy
wsparcia, kogoś, kto wysłucha, zrozumie, pomoże.
Ludzie to zwierzęta stadne i nie mam co do tego
wątpliwości. Czasem znajdujemy przyjaciela, życzliwą duszę, jednak nie zawsze. Problemy narastają, piętrzą się jak woda po efekcie cieplarnianym, aż w końcu nas zaleją. Kłopoty z partnerem, szkolne porażki,
a potem nieodparta chęć sięgnięcia po używki. Zaczynamy wariować z braku… właśnie, czego?
Zmierzając do sedna sprawy pytam, dlaczego musi dojść do katastrofy, by nasi najbliżsi dostrzegli nasz
dramat? W tym artykule zadaję dużo pytań, bo sama
nie znam na nie odpowiedzi. Piszę go po to, by zwrócić uwagę na „chorobę rodzinną”. Chcę się podzielić
swoimi przemyśleniami. Bo kto zna osobę, która ma
świetny kontakt z obojgiem rodziców? Ja nie znam.
Jeżeli znacie, to przyjrzyjcie się uważnie, czy to przypadkiem nie pozory, maska, pod którą świetnie ukryte są prawdziwe oblicza. Może tak już musi być? Może jest to wynikiem zbyt dużego podobieństwa charakterów wśród współlokatorów? Tak wiele rzeczy
wpływa na złe relacje, a tak rzadko zastanawiamy się
nad tym, jak je poprawić.

Jestem uczniem Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego w Sosnowcu
przy ulicy Kilińskiego 25.
Mam przyjemność brania
udziału w projekcie, który jest
finansowany właśnie z UE. Nosi nazwę „Mam zawód- mam
pracę w regionie”. Nie pochodzę ze szczególnie zamożnej
rodziny, więc zebranie pieniędzy na prawo jazdy zabrałoby
mi sporo czasu. Dzięki temu
projektowi mam szansę uzyskać ten dokument za dar mo.
Środki, które musiałbym wydać
na kurs, zostają mi w kieszeni.
Ktoś powie, że tysiąc złotych to
niewiele, ale w sytuacji rodziny, w której pracuje tylko jedna osoba, jest to niewątpliwie
bardzo dużo. Kolejną korzyścią
z bycia członkiem państw
wspólnoty są finansowane ze
środków unijnych praktyki zagraniczne. W ich ramach moi
koledzy z Technikum nr 4
Transpor towego wyjeżdżają
za granicę, nie mar twiąc się
kosztami zakwaterowania czy
przelotu. Na miejscu pracują
i doskonalą język, ale również
zwiedzają. Uczniowie mojej
szkoły wyjechali na przykład
na miesiąc do angielskiego Portsmouth w ramach projektu

„Dobry zawód – pewna przyszłość”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do włoskiej, nadmorskiej miejscowości Rimini
w ramach projektu „Pierwszy
krok do kariery zawodowej”
programu „Uczenie się przez
całe życie”. Z tego co wiem, to
uczniowie z innych szkół mojego Centrum byli na praktykach
finansowanych przez Unię Europejską w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, a wkrótce kolejna grupa wyjedzie do Francji. Dzięki takim projektom
możemy spełniać marzenia
o podróżach, poznawać ciekawe miejsca, zwyczaje, osoby,
gromadzić kapitał na przyszłość.

Wystarczy dowód
osobisty i Europa staje
przede mną otworem
Ze względów finansowych moi
rówieśnicy często spędzają wakacje w mieście, ewentualnie
wyjeżdżają do babci czy cioci,
a tym cza sem w tym roku ja
oraz moi kole dzy i ko le żanki
możemy przez miesiąc pracować za nie ma łe pie nią dze,
a później wyjechać na wymarzone wakacje. A wszystko to,
dzię ki projektowi „Sta że dla

uczniów CKZiU szansą na lepszy start”, również współfinansowa ne mu przez EFS. Ja ko
mieszkaniec Zagłębia dostrzegam też, jak zmienia się nasz
re gion. Sta re, sza re mury na bierają kolorów, budynki są docieplane, a poziom wrażeń estetycz nych zde cydowa nie ro śnie. Roz wój wie lu te re nów
rekreacyjno-turystycznych, budowa obiektów sportowych, niby nic, a tak wiele. Nie zapominajmy jednak o tym, że UE
to nie tylko sfera finansowa, to
również możliwość swobodnego po dróżowa nia po czę ści
państw człon kowskich bez
paszpor tu. Parę lat temu przeżyłem ta ką sytuację, kie dy
z powodu braku paszpor tu nie
mogłem prze kroczyć gra ni cy
Czech. Nietrudno sobie wyobrazić, jak się czuje dziecko,
które chce gdzieś wejść, a ktoś
mu nie pozwala. Teraz już nie
przeżyłbym takiej traumatycznej sytuacji. Wystarczy dowód
osobisty i Europa staje przede
mną otworem. Mnie, jako młodemu człowiekowi, Unia Europejska otwiera wiele perspektyw, za co bardzo dzię kuję.
Gdyby Polska w 2004 roku nie
weszła do UE, byłbym o mnóstwo wrażeń uboższy i pewnie
z więk szą obawą pa trzył bym
w przyszłość.

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Najcięższy polski parowóz
Artur Ptasiński

Artur Ptasiński

„Sapie, dyszy, ogniem zionie, maszynista rzuca w płomień szufle
węgla raz za razem, koła pędzą
oszalałe w wielkim zgiełku i pośpiechu, ciągle naprzód bez oddechu.
Mknie po szynach stwór szalony, miast ogona ma wagony
Żółte ślepia błyszczą z dala,
dziki pęd mu nie pozwala zwol14

nić tempa choć na chwilę, wciąż
przemierza nową milę.
Nagle coś wstrzymało tłoki,
iskry sypią się na boki, z wolna cichnie turkot kół, wskaźnik
pary spada w dół.
Zatrzymuje się maszyna i rozglądać się zaczyna. Patrzy w lewo, patrzy w prawo posapując sobie żwawo – to Sosnowiec główny przecie, od dziś tutaj mnie
znajdziecie”.

Masa służbowa – 188,9 ton
długość z tendrem – 23,025 m
wysokość – 4,65 m
moc znamionowa – 2160 kM
prędkość maksymalna – 80 km/h
W sąsiedztwie naszego kolosa można także podziwiać
eksponat z nieco innej epoki.
Jest nim samolot myśliwsko-bombowy SU-22.

zdjęcia: Artur Ptasiński

Najnowszy spośród sosnowieckich zabytków znajdziemy na terenie Zespołu Szkół Technicznych
i Licealnych przy ulicy Kilińskiego 31. Parowóz Ty 51-133 przyjechał do nas 5 września 2012 roku
prosto ze skansenu w Chabówce,
gdzie został pieczołowicie odrestaurowany i jako dar PKP Cargo
przekazany miastu Sosnowiec.
Maszyna została wyprodukowana w 1956 roku w poznańskich
Zakładach Przemysłu Metalowego
im. Stalina. Na początku wieloletniej służby lokomotywa trafiła
do Jęzora, gdzie obsługiwała sieć
kolei przemysłowych, dostarczając
„podsadzkę” do zagłębiowskich
kopalń. Można więc powiedzieć,
że po wielu latach ciężkiej pracy
Ty51-133 powrócił do miasta
z czasów swojej młodości....

Park im. Jacka Kuronia

Artur Ptasiński

Pomysł utworzenia parku pojawił
się w roku 1958, a już kilka miesięcy później Lasy Państwowe
przekazały ziemię pod budowę
Ośrodka Sportowo–Wypoczynkowego. Początki były trudne – teren wymagał dużych prac
niwelacyjnych i odwadniających.
Najstarsi pamiętają jeszcze nazwy
znajdujących się w tym miejscu
„dzikich” stawów powyrobiskowych: Cygański, Pieniążek, Smug
oraz Posadzka I, Posadzka II.
Prace na dużą skalę ruszyły
w połowie lat 60-tych. Lata 70-te
i 80-te to pełen rozkwit i rozbu-

dowa „Ośrodka” – jak mieszkańcy Kazmierza do tej pory nazywają swój park. Największym zaangażowaniem przy tworzeniu tej
urokliwej, przyrodniczej enklawy
wykazali się mieszkańcy oraz
pracownicy pobliskiej kopalni
„Kazmierz”. Spośród społeczników, dzięki którym park mógł zaistnieć, należy wspomnieć Zdzisława Bagińskiego i Wenancjusza
Lachowicza.
Obecnie park stanowi niezwykle interesujące miejsce na sportowej i przyrodniczej mapie Sosnowca. Każdy znajdzie tutaj coś
dla siebie. Zwolennicy aktywnego wypoczynku na świeżym po-

wietrzu mogą skorzystać ze ścieżek rowerowych oraz skateparku.
Miłośnicy matki natury pośród
malowniczych parkowych alejek
odnajdą spokój i wytchnienie
od wielkomiejskiego zgiełku.
Dzieci ochoczo ruszając na zwiedzanie mini zoo, ze zdziwieniem
odkryją, że wśród zamieszkujących je zwierzaków można spotkać kangura oraz sympatycznego szopa pracza. Amatorzy wędkowania będą mieli szansę
na złowienie taaakiej ryby, a zakochani… zakochani zapewne
wybiorą się na romantyczny spacer po nieco bardziej ustronnych
parkowych zakątkach.
czerwiec 2014 nr 6
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Piłkarki Czarnych wracają do elity
Po trzech sezonach spędzonych w I lidze piłkarki nożne Czarnych Sosnowiec wracają do ekstraklasy! Awans do elity zespół Agnieszki Drozdowskiej zapewnił
sobie po remisie 1: 1 w meczu z najgroźniejszym rywalem, drużyną 1. FC. AZS AWF Katowice.

Do ekstraligi awansują dwa zespoły.
Czarne przypieczętowały go w 14 kolejce, 11 maja. Przy porażce Rolnika B.
Głogówek w Krakowie z AZS UJ Kraków, nasze piłkarki zwiększyły przewagę nad trzecią siłą I ligi grupy południowej do 9 punktów i już na cztery
kolejki przed końcem tegorocznych
zmagań były pewne występów w ekstralidze w przyszłym sezonie.
Do przerwy w meczu z katowiczankami bramki nie padły, choć obie strony miały swoje szanse. W 65 minucie
na prowadzenie wyszły rywalki, ale
cieszyły się z niego zaledwie dziesięć
minut, kiedy to do wyrównania doprowadziła Renata Warunek. Ten gol,
a w konsekwencji punkt w starciu

arc

Krzysztof Polaczkiewicz

z wiceliderem, zapewnił naszej drużynie awans do ekstraklasy, w której
Czarne, 12-krotny mistrz Polski i 11krotny zdobywca Pucharu Polski, zameldują się po trzech latach przerwy.
– W ostatnich dwóch sezonach traciłyśmy awans na finiszu rozgrywek. Teraz już na kilka kolejek do końca możemy fetować awans. Cieszymy się z upragnionego wejścia do elity i powoli
musimy zacząć myśleć o nowym sezonie, bo przed nami znacznie większe
wymagania, tak sportowe jak i organizacyjne – podkreśla Agnieszka Drozdowska. O przygotowaniach zespołu
Czarnych do nowego sezonu będziemy
informować na bieżąco na łamach „Kuriera”, a poniżej podajemy skład z meczu, który przesądził o powrocie naszych dziewcząt do ekstraklasy.

czarni Sosnowiec – 1. Fc. azS awF katowice 1:1 (0:0)
Bramka dla czarnych: warunek 75.
czarni: polok – prokop, wójcik, Luty, zabiegała, operskalska, konieczna, dec,
Gąbka, Matla, warunek (85. doroż).

Piłkarki Czarnych znów zagrają w elicie. Po trzech latach spędzonych w I lidze sosnowiczanki awansowały do ekstraklasy.

I po awansie…
Przegrywając u siebie 0:2
z UKP Zielona Góra piłkarze
Zagłębia pogrzebali swoje szanse na awans do I ligi. Tym samym sezon 2014/2015 będzie
kolejnym, już siódmym spędzonym w II lidze…
– Przepraszam, że nie byliśmy w stanie przeciwstawić się
zespołowi Lechii i wygrać tego
meczu, mimo że bardzo chcieli-

Szabliści jak zwykle z sukcesami
śmy, ale po prostu nie było z czego. Z trybun różne słowa padały.
Ktoś, że nie chcemy, ktoś że nie
zasługujemy, a jeszcze inny powiedział, że to chyba jeszcze nie
ten moment. I ta trzecia wypowiedź jest chyba najbardziej trafna. Ja cały czas potwierdzam i to
nie dlatego, że próbuję gasić nadzieję, wyciszać kibiców, żeby
dali nam możliwość spokojnej

pracy. Po prostu staramy się racjonalnie ocenić możliwości zespołu. One są takie, że potrafimy
wygrywać mecze, nawet kilka
pod rząd, ale są też momenty
słabsze. I jeżeli w szatni mówię
do zawodników, że ta porażka
ma nas wzmocnić i pozwolić
zdobyć doświadczenie, żebyśmy
byli po prostu lepsi, to tędy pójdziemy – mówił po meczu szko-

leniowiec Zagłębia Mirosław
Smyła.
Sosnowiczanie w najlepszym
wypadku zajmą w tabeli II ligi
zachodniej trzecie miejsce. Przypominamy, że od nowego sezonu rozgrywki II-ligowe będą się
toczyć według nowych zasad,
gdyż ligi zachodnia i wschodnia
zostaną połączone w jedną, 18zespołową grupę. KP

Karatecy na podium mistrzostw Europy

Puchar Świata dla
reprezentanta AKS Niwka

arc

Kick-bokser Karol Wójcik (na zdjęciu), reprezentant AKS
Niwka, został zdobywcą Pucharu Świata. Podopieczny
Rafała Chwałka triumfował podczas zawodów w węgierskim Szeged.
Sosnowiczanin nie miał sobie równych w K1 w kat. junior -48 kg. Karol wygrał półfinał i finał jednogłośnie
na punkty 3:0. – Karol został także powołany do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w K1, które odbędą się
we wrześniu w Rimini – mówi trener Chwałek. KP
arc

Eugeniusz Dadzibug wraz z podopiecznymi z sosnowieckiego Klubu
Karate Kyokushin.
Trzy medale wywalczyli karatecy
So snowiec kie go Klu bu Ka ra te
podczas Mistrzostw Europy Seniorów i Ju nio rów w ka ra te Kyoku shin, któ re od by ły się w buł gar skiej War nie.
W rywalizacji seniorów na podium stanęła Kamila Krzak, która
w kata sięgnęła po srebr ny medal.
Dwa pozostałe krążki, oba brązowe,
wywalczyli sosnowieccy juniorzy.
W kumite na podium stanęli Angeliczerwiec 2014 nr 6

ka Krysztoforska oraz Jerzy Pryga. – W sumie nasz klub reprezentowało na zawodach czterech zawodników. Cieszę się z bardzo dobrego
startu naszych zawodników. Ich postawa walnie przyczyniła się do zajęcia przez Polskę drugiego miejsca
w klasyfikacji generalnej imprezy.
Wyprzedziła nas jedynie reprezentacja Rosji – powiedział Eugeniusz Dadzibug, trener sosnowieckich karateków. KP

Ostatnie tygodnie były bardzo
pracowite dla szermierzy sosnowieckiego klubu. Nasi szabliści
rywalizowali m. in.: podczas mistrzostw świata juniorów.
Angelika Wątor na mistrzostwach świata juniorów dotarła
do ćwierćfinałów, ale w tej fazie
turnieju uległa późniejszej srebrnej
medalistce, reprezentantce USA,
Sage Palmedo. Wątor zajęła ostatecznie 6 miejsce. Kolejna z reprezentantek Polski, a zarazem nasza
zawodniczka, Karolina Cieślar
uplasowała się na 34 miejscu.
Podczas gdy juniorki walczyły na MŚ, seniorzy rozegrali 3.
Puchar Polski w tym sezonie. – Nasze reprezentantki bardzo dobrze zaprezentowały się
na planszach w Koninie. Marta
Puda i Mar ta Skubiszewska
(dawniej Wątor – przyp. red.)
dotarły do półfinałów i na tym
poprzestały, zajmując ex aequo 3
miejsce. W ćwierćfinałach znalazła się jeszcze Karolina Walczak, która była ósma. W rywalizacji mężczyzn dwójka zawodników z Sosnowca dotarła
do fazy ćwierćfinałowej. Byli to
Damian Skubiszewski, który zajął ostatecznie 5 miejsce oraz
Maciej Regulewski, który
był 7 – relacjonował Dawid Adamowski, trener w TMS.
Dzień później na tych samych planszach co seniorzy rywalizowali młodsi zawodnicy
w kategorii młodzika. – Bardzo
pewnie i zdecydowanie zaprezentował się Piotr Sosulski, który nie dał szans swoim rywalom
i triumfował w całym turnieju.
W rywalizacji dziewcząt niewiele gorzej zaprezentowała się jego koleżanka klubowa Zuzanna Cieślar, która przegrała tylko
walkę finałową i zajęła 2 miejsce.

Następnie młodzicy rywalizowali w Poznaniu. Ponownie bezkonkurencyjny okazał się Piotr
Sosulski. Niestety, drabinka pucharowa ułożyła się dla niego
w ten sposób, że w drodze do finału eliminował kolegów klubowych. W finale pokonał zawodnika z Warszawy i po raz czwarty
w tym sezonie wygrał ogólnopolski turniej w swoim roczniku. Kolejny zawodnik z Sosnowca zajął
bardzo dobre 6. miejsce, a był nim
Mikołaj Górski. W rywalizacji
dziewcząt najlepiej z Sosnowca
ponownie zaprezentowała się Zuzanna Cieślar, tym razem zajmując 5 miejsce oraz Małgorzata Nowicka, która była 7.
Przy okazji tego turnieju rozegrano jeszcze młodszą kategorie wiekową, tur niej dzieci,
w którym rewelacyjnie zaprezentowały się młode zawodniczki szkolone przez Martę Skubiszewską. Od drugiego do piątego miejsca zajęły zawodniczki
z Sosnowca, a były to Zuzanna Lenkiewicz, Klaudia Kozieł,
Aleksandra Szweda i Oliwia
Wilk, natomiast w „ósemce”
znalazła się jeszcze Zuzanna Porada – była siódma.
Dzień później w Opalenicy
pod Poznaniem rywalizowali
seniorzy. – Najlepiej spisali się
panowie, a konkretnie Damian
Skubiszewski, który był trzeci.
W walce o wejście do półfinału
nie musiał rywalizować, gdyż jego kolega klubowy Maciej Regulewski nie przystąpił do starcia z powodu przeciągającego
się urazu nogi. Maciej zajął
w klasyfikacji turnieju ostatecznie 5 lokatę. W turnieju kobiet
najlepiej zaprezentowała się
Marta Puda – była piąta, Angelika Wątor szósta – powiedział
trener Adamowski. KP
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SPOTKANIA

Papuszy bym nie porzuciła
Reportażystka, Angelika Kuźniak, była 13 maja gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach Salonu Literackiego X Sosnowieckich Dni Literatury. Spotkanie poprowadziła dr Magdalena
Boczkowska. Czytelnicy mieli także okazję zadać pytania, porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcia.
Sylwia Kosman
Wywiad, przeprowadzony z Hertą Müller,
opublikowany w „Dużym Formacie”,
przyniósł Pani Nagrodę im. Barbary
Łopieńskiej za najlepszy wywiad 2009
roku. Po odebraniu nagrody powiedziała
Pani, że były to dwie godziny bez
oddechu. I jest pani wdzięczna Hercie
Müller, że odbyło się tylko jedno
spotkanie, bo wstępnie planowano dwa.
Bo rozmowie odkryła Pani u siebie objawy
zatrucia organizmu. Czy to faktycznie był
najtrudniejszy wywiad w Pani karierze?
Chyba… tak. Zawsze stykałam się
z bardzo trudnymi tematami. I chociaż
zadaję pytania z łatwością, to jednak ta
rozmowa była trudna z wielu powodów.
Wymyśliłam sobie, że spotkam się
z Hertą dwukrotnie. Kiedy pierwszy raz
rozmawiam się z bohaterem, najpierw
zbieram szkic, szkielet. Napisałam więc
do niej maila z prośbą o dwa spotkania
i o to, by Anka Bedyńska, fotoreporterka „Gazety Wyborczej”, robiła zdjęcia.
Otrzymałam odpowiedź, że bardzo
mnie przeprasza, ale zgadza się tylko
na jedno spotkanie. Na zdjęcia także się
zgadza, ale nie lubi być fotografowana.
Pojechałyśmy do Berlina. Był marzec.
Anka mnie wcześniej poprosiła, żeby
mogła zrobić zdjęcia na samym początku spotkania. Po pięciu minutach wróciły. Herta była roztrzęsiona, a Anka miała łzy w oczach. Więc pomyślałam sobie: „Chryste Panie, teraz muszę
przeprowadzić wywiad, chyba najtrudniejszy w życiu. Muszę uspokoić Hertę,
uspokoić siebie, zapytać, co się stało
i jeszcze zadać pytania”. Wtedy właśnie
pomogła mi Herta. Powiedziała, że kiedy widzi błysk flesza, przypomina jej
się błysk fleszów oficerów Securitate,
którzy ją poniżali, bili. I tak zaczyna się
ten wywiad: „Pozwoliła pani zrobić sobie tylko dwa zdjęcia”. A ona odpowiada: „Bo to trudne dla mnie”. Później było już prościej.
Po otrzymaniu nagrody imienia Barbary
Łopieńskiej, Mariusz Szczygieł powiedział:
„Jest bardzo mało pytań, które wstydzi się
Pani zadać. To bardzo cenna cecha, bo

pokory, by tej pomocy nie odrzucać. Teraz pracuję z Eweliną Karpacz-Oboładze nad książką o Ewie Demarczyk.
Mam do niej pełne zaufanie. Sama nie
mogłam podjąć się tego zadania, bo
musiałam wcześniej skończyć książkę
o Papuszy.

patrząc na większość wywiadów w prasie
polskiej, mamy wrażenie, że ich autorzy
wstydzą się zadać jakiekolwiek pytanie…”.
Nawet jeśli są to tematy dość trudne, to
staram się pisać tak, by czytający nie
zauważyli tej całej pracy, żeby to się
czytało na przykład w jeden wieczór.
Wycinam zbyt wiele szczegółów. O moim wejściu do reportażu mówię, że wjechałam rowerem. Mieszkałam w małym
miasteczku na granicy z Niemcami.
Dwadzieścia kilometrów od tego miasteczka jest wioska Lubin. Dojechałam
do tej miejscowości i na ścianie kościoła ujrzałam napis, który brzmiał mniej
więcej tak: „Tutaj leżą ci, którzy w bezsensowny sposób stracili życie”. Zaczęłam pytać i okazało się, że w 1945 roku, przed wkroczeniem Armii Czerwonej, Niemki zaczęły masowo popełniać
samobójstwa. To w tej wiosce Ida Valentin, biegła z długim nożem i krzyczała: „Musimy się zabić, musimy się zabić!”. Kobiety pobiegły do wielkiej
izby. Tam było kilka pieców kaflowych
i zaczęły się wieszać na haczykach,
na sznurkach. Te sznurki się rwały, więc
pobiegły na strych. Jedyną bohaterką tej
historii jest dziewięcioletnia dziewczynka, którą mama próbowała powiesić.
Napisałam, że mam taki temat do Mał-

gorzaty Szejner. Powiedziała: „Proszę
pisać. Mamy świetnego reportera Włodka Nowaka”. Włodek nie mówił po niemiecku, dlatego rozmowa o tych bardzo
trudnych momentach spadła na mnie.
Pamiętam, że wysyłam mu długie fragmenty rozmów. Jest tam taka scena, kiedy Rosjanie siedzą na dole, upiekli sobie świniaka, grają, śpiewają, tańczą
na jednej nodze. U góry jest pokój. Są
uchylone drzwi i przez te uchylone
drzwi widzimy łóżko. Na łóżku leży
dziewczyna, z pianą na ustach, wielokrotnie zgwałcona. Na progu leży kapelusik. Wszystko to Włodkowi opisałam,
a on mi zadał jedno pytanie: „Jaki kolor
miał ten kapelusik?”. Takie szczegóły
mnie najbardziej interesują. Chodzi mi
o to, żeby ktoś, jeśli przeczyta moją
książkę, widział przede wszystkim obraz. Niepotrzebne są kolejne nazwiska,
które nic nie wnoszą. Staram się unikać
takiego przesytu.
Reportaż jest takim gatunkiem, w którym
fabuły nikt nie wymyśla, ale ją się
odkrywa. Czy łatwiej ją odkrywać z kimś
czy samemu?
Pisałam z Włodkiem, bo nie byłam
pewna, że cokolwiek umiem. Chciałam
się nauczyć. Cieszę się, że miałam tyle

W jaki sposób znajduje Pani swoje
bohaterki?
Marlena Dietrich to przypadek. Oglądałam kiedyś film, w którym usłyszała,
że 25 ton rzeczy, należących kiedyś
do Marleny, jedzie właśnie do Berlina.
Pomyślałam sobie: „Co to za szalona kobieta”. Oczywiście znałam ją z filmów, ale tak naprawdę wiedziałam
o niej niewiele. Zapytałam siebie, co
musi być w niej, skoro przez te wszystkie lata uwięzienia w Paryżu, segregowała 25 ton rzeczy i je opisywała. I nie
są to jakieś wielkie rzeczy. Pierwsze
zdanie książki zaczyna się tak: „Szmaty do podłóg otrzymały numer katalogowy 70 039”. I rzeczywiście tak było.
W przypadku Papuszy najpierw powstał
materiał do „Wysokich Obcasów”,
a później rozbudowywałam tę historię.
Papusza była bohaterką, którą sobie
znalazłam. Wiedziałam, że to jest taka
historia i taką wrażliwość, z którą trzeba się zmierzyć w samotności. Z kolei
Ewę Demarczyk cały czas miałam
w głowie i zawsze chciałam napisać
o niej książkę.

Kim byłaby Papusza bez Ficowskiego, który
ją odkrył? Papusza wielokrotnie podkreślała,
że czasem byłaby szczęśliwsza, gdyby nie
umiała pisać i czytać.
Jeśli Papusza musiałaby wybrać: albo
jestem Cyganką, albo poetką, to myślę,
że nie zastanawiałaby się ani sekundy.
Co nie znaczy, że przestałaby chodzić
i śpiewać do drzew. Jej życie to życie
przypadku. Gdyby Jerzy Ficowski nie
zobaczył jej w 1949 roku, już wtedy
starej Papuszy, to byśmy Papuszy
po prostu nie poznali. Kiedy myślę
o ostatnich latach Papuszy, to myślę, że
jej życie określają trzy tęsknoty: tęsknota za synem, który wyjechał za pracą, bardzo rzadko do niej przyjeżdżał
i miał żal do niej, że ukrywała, że nie
jest jej rodzonym synem, za lasem,
a także za swoimi, za taborem. Najbardziej dramatyczne zdanie, które ona
wypowiada, jest takie: „Z taboru byłam, teraz znikąd jestem”. Zawsze była Cyganką, a ten poetyzm jej się
po prostu przytrafił.
Jak długo pisała Pani książę o Papuszy?
Z radia dowiedziałam się, że… osiem
lat. Tak naprawdę, intensywnie trzy lata. Myślę, że to był niebywały człowiek
i bardzo byśmy się zaprzyjaźniły. Byłaby kobietą, którą odwiedzałabym często. Jej bym nie porzuciła.
Spisała: Sylwia Kosman

anGeLika kUźniak – polska reportażystka, z wykształcenia jest kulturoznawczynią.
od lat współpracuje z „Gazetą wyborczą”. publikuje swoje teksty w magazynie
reporterów „duży Format” i „wysokich obcasach”. trzykrotnie została
uhonorowana nagrodą Grand press (w 2004 r. za „Mój warszawski szał”, napisany
wspólnie z włodzimierzem nowakiem, w 2008 r. za „zabijali we mnie Heidi” i w 2009
r. za „przećwiczyłam śmierć”) i kilkukrotnie była nominowana do tej nagrody. dwa
reportaże, które współtworzyła, czyli „noc w wildenhagen” i „Mój warszawski szał”,
zostały zamieszczone w nominowanym do nagrody literackiej nike tomie
włodzimierza nowaka „obwód głowy”. wywiad, przeprowadzony z Hertą Müller,
opublikowany w „dużym Formacie”, przyniósł jej nagrodę im. Barbary
łopieńskiej za najlepszy wywiad 2009 roku. w 2013 roku ukazała się jej książka
o papuszy, cygańskiej poetce, a wcześniej, w 2009 r. „Marlene” – o Marlenie
dietrich. obecnie, razem z eweliną karpacz-oboładze, kończy pracę nad „czarnym
aniołem”, opowieścią o ewie demarczyk.

arc

Kiedyś chłopak z Sosnowca, dziś superstar

Świętowali 112. urodziny Jana Kiepury
Krzysztof Polaczkiewicz

W piątek, 16 maja, rozpoczęła się kolejna edycja imprezy poświęconej Janowi Kiepurze – Jan Kiepura Superstar. Z okazji 112. rocznicy urodzin
„Chłopaka z Sosnowca” na mieszkańców Sosnowca czekała niespodzianka – ogromny tort.
Uroczyste świętowanie urodzin
rozpoczęło się właśnie od rozdania
mieszkańcom w centrum Sosnowca
urodzinowego tortu. – Jan Kiepura to
postać nieodłącznie kojarzona z naszym miastem, a zarazem znana sosnowiczanom. Świadczy o tym fakt,
że w czasie rozdawania tor tu wielu
mieszkańców wiedziało o rocznicy
urodzin „Chłopaka z Sosnowca” – podkreśla zastępca prezydenta
Sosnowca, Agnieszka Czechowska-Kopeć. Świętowanie na dobre rozpo16

częło się godzinę później w Klubie
im. Jana Kiepury. Gwiazdą wieczoru
był zespół Plastic. Przy tej okazji zaprezentowany został nowy logotyp,
który będzie towarzyszył imprezom
muzycznym w Sosnowcu. – Logo pojawi się przy okazji imprez kulturalnych – wystaw, koncer tów i innych. – To odpowiedź na to, co od lat
dzieje się w Sosnowcu. Mamy scenę
muzyczną, która rozsławia nasze miasto, środowisko reggae-ska od lat zajmuje czołowe miejsce w Polsce, ale
również scena hip-hopowa, a ostatnio
również takie zespoły jak Fair Weather Friends, które stają się sławne
w całej Polsce – mówi naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Paweł Dusza.
Po raz pierwszy muzyczne logo
można będzie zobaczyć na plakatach
zapowiadających koncer ty z okazji
Dni Sosnowca (6-8 czerwca). Kolej-

nymi imprezami w tym roku, które będą opatrzone nowym znakiem, będą
m.in.: Eskalator, Letnie Grillowanie,
Festiwal Reggae czy AL. Legro Tribute to Szpilman.
Warto podkreślić, że od niemal roku w Sosnowcu działa nowa sala koncer towa. – Bilety na koncer ty w sali
koncer towej potrafią się sprzedać
w ciągu kilku godzin. To świadczy
o tym jak bardzo potrzebne są takie
obiekty. Mam nadzieję, że budowana właśnie sala widowiskowo-koncertowa po dawnym kinie „Muza” dopełni naszą ofertę – podkreśla Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca.
Podstawą zaprojektowanego logotypu jest oficjalne logo miasta.
Wcześniej odbyły się także oficjalne uroczystości, m.in. złożono kwiaty
pod pomnikiem Jana Kiepury na sosnowieckim Placu Stulecia.
czerwiec 2014 nr 6

Jubileusz pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo
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18 kwietnia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia
małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: prezydent miasta Sosnowca,
Kazimierz Górski oraz zastępca prezydenta miasta, Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC, Arkadiusz
Trzuskowski i zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Janina i Lucjan Balcerkowie, Maria i Lucjan Boreccy, Danuta i Włodzimierz Chwałkowscy, Cecylia
i Ryszard Ciecieręgowie, Jadwiga i Wiesław Cugowscy, Zofia i Lucjan Danielewscy, Alicja i Ryszard
Dzidowie, Wiesława i Roman Gajosowie, Barbara i Zbigniew Gliwowie, Anna i Tadeusz Gorgoniowie,
Eryka i Ryszard Grygierowie, Lidia i Zdzisław Grzybowie, Zofia i Tadeusz Jędrzejakowie, Henryka
i Henryk Głuskowie, Pan Janusz Jaworski. 60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Lidia
i Ireneusz Gadomscy.

Henryka i Jerzy Stancelowie, Teresa i Stanisław Stępniowie, Mirosława i Jerzy Wytyczakowie. 60lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Wanda i Zbigniew Jędralscy, Władysława
i Stanisław Strzałkowie, Zenona i Tadeusz Czaplowie, Erwina i Benedykt Dyrkowie, Maria i Wiesław
Rupkowie, Barbara i Kazimierz Uściłowscy, Maria i Jan Madejowie, Wiktoria i Marian Piotrowscy,
Krystyna i Bronisław Czerwcowie, Daniela i Witold Bęciowie, Krystyna i Bogusław Kazimierczakowie,
Mirosława i Józef Kućmierzowie, Antonina i Ireneusz Jasińscy, Irena i Jan Nowakowie.

Irena i Henryk Kaczmarzykowie, Teresa i Władysław Kaniowie, Alicja i Andrzej Kołodziejowie,
Genowefa i Jarosław Kostiwowie, Irena i Henryk Kowalscy, Genowefa i Adam Kwietniowie, Krystyna
i Franciszek Lewandowscy, Marianna i Stanisław Łydkowie, Marianna i Stanisław Majorowie, Celina
i Józef Matyjowie, Zofia i Jan Mazurowie, Teofila i Jan Miśkiewiczowie, Barbara i Tadeusz Marcowie,
Danuta i Ireneusz Koziakowie.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Otylia i Antoni Płachtowie, Otolia i Stefan
Idziakowie, Stanisława i Sylwester Korfelowie, Danuta i Jerzy Zubelowie, Janina i Stanisław
Michalcowie, Wanda i Stanisław Błaszkiewiczowie, Elżbieta i Eugeniusz Wróblowie, Krystyna
i Antoni Lipińscy, Aleksandra i Marian Pawlikowie, Wiesława i Henryk Piętowie, Maria i Henryk
Wrześniowie, Halina i Henryk Lipowieccy, Władysława i Zygfryd Czechowie, Celina i Józef
Trzaskowscy, Helena i Stanisław Kulisowie.

zdjęcia: arc uSC

4 kwietnia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia
małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: prezydent miasta Sosnowca,
Kazimierz Górski oraz zastępca prezydenta miasta, Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC, Arkadiusz
Trzuskowski i zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

100 LAT!
22 kwietnia 100. urodziny obchodziła pani janina
kołton. dyplom oraz nagrodę z tej okazji na ręce
szanownej jubilatki złożyli przedstawiciele władz
miasta. w uroczystości wziął udział zbigniew
Szaleniec, zastępca prezydenta miasta.
Pani Janina urodziła się 22 kwietnia 1914 roku
w Sosnowcu w dzielnicy Pogoń. Rozpoczęła naukę
w szkole zlokalizowanej w budynku przerobionym
z mieszkalnego, znajdującym się przy ul. 3 Maja, tzw.

Cecylia i Czesław Nędzi, Barbara i Wacław Olborscy, Halina i Władysław Oszustowie, Stanisława i Jan
Pirógowie, Danuta i Józef Piwowarczykowie, Zuzanna i Andrzej Piwowarczykowie, Janina i
Stanisław Pniewscy, Alicja i Jerzy Prusiowie, Helena i Czesław Rodkowie, Maria i Leszek Rożnowscy,
Krystyna i Jan Sobieniakowie, Pani Jadwiga Walaszczyk, Wanda i Edward Stanikowie, Anna i Lucjan
Oleksiakowie, Stanisława i Jerzy Sobczykowie.
czerwiec 2014 nr 6

Podstacji, a ukończyła w nowo wybudowanej Szkole
przy ul. Żytniej. Dorastała spokojnie, aż do 1939 roku, kiedy
to w czerwcu zmarł jej ojciec, a we wrześniu wybuchła
wojna. Ukończyła kurs sanitarny, dostała mundur i była
gotowa pomagać rannym żołnierzom. W kwietniu 1940r.
wzięła ślub z Józefem Kołtonem. Pani Janina urodziła
dwóch synów- Waldemara i Henryka oraz córkę Alicję,
która obecnie z nią mieszka i opiekuje się. W 2006r. Pani
Janina została wdową.

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia,
pogody ducha oraz wielu kolejnych
szczęśliwych lat razem.
Redakcja „Kuriera Miejskiego”
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ROZRYWKA

Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw
Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 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 czerwca 2014 r.

wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody w postaci
albumów wydanych z okazji 110-lecia miasta
Sosnowca. nagrody prosimy odbierać
osobiście w redakcji.

Poziomo: 1 – poręczyciel, 5 – trójgłowy strażnik Hadesu, 8 – szpulka, wałek, 9 – bez niej zimą nie wychodź, 10 – duże
miasto w Wietnamie, 11 – pozostałość po amputowanej ręce, 12 – już nie musi pracować, 14 – rewolta, 16 – potocznie
o liczbie 21, 17 – sumeryjska bogini miłości, 19 – niezbędne
do zrobienia makijażu, 21 – największa rzeka na Półwyspie Iberyjskim, 22 – najwolniejszy chód konia, 25 – harcerskie pozdrowienie, 28 – dawniej – szacunek, poważanie, 29 – wielkanocna zabawa w Krakowie, 30 – ubranie, 32 – reguła, 34 – miasto
nad Odrą, 35 – maszyna drukarska do odlewania całych wierszy, 36 – „a”, „b” lub „c”, 37 – a słowo nim się stało, 38 – Jean,
Paul – francuski filozof, pisarz i publicysta, 39 – konsylium.
Pionowo: 1 – składane np. z okazji świąt, 2 – jednostka natężenia prądu, 3 – ciągnik, 4 – cukier prosty, 5 – olej do samochodu, 6 – ma go prosiaczek, 7 – ściek, 13 – rzadkie imię męskie, 15 – inna nazwa jeżyny, 18 – jedna z elektrod, 20 – marka
polskich traktorów, 23 – mimowolne ruchy gałki
ocznej, 24 – idzie przez pustynię, 26 – gromada szkarłupni dennych, 27 – najlepszy z Tuły, 28 – wojskowy pociąg, 31 – tkanina na wsypy, 33 – bożek płodności i urodzaju.

Nagrody ufundował Urząd Miejski w Sosnowcu.

Rozwiązanie krzyżówki numer 5/2014: SAROO BRIERLEY - DALEKO OD DOMU
Nagrody otrzymują: Bożena Kędzior z Sosnowca, Elżbieta Winter z Katowic, Marian Mazurczyk z Katowic

✂

WAŻNE TELEFONY

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

KUPON
krzyżówka nr 5

Jayne Amelia Larson

Woziłam arabskie
księżniczki (Wyd. ZNAK)
Współczesny świat arabski poza schematami
Wynajęty za kilkadziesiąt tysięcy dolarów pokój dla serwisu
do herbaty, walizki pełne pieniędzy, niekończące się zakupy
w najdroższych butikach i serie operacji plastycznych traktowane równie lekko, co wizyta u fryzjera- to wszystko zobaczyła autorka tej książki, zatrudniona jako szoferka dla saudyjskich księżniczek i ich świty podczas ich wizyty w Ameryce.
Za granicą Allah nie patrzy. Poza swoim krajem Saudyjki
mogą się ubierać, jak chcą. W dalekiej Ameryce zrzucają hidżaby i ubierają się w minispódniczki z najnowszych kolekcji od najdroższych projektantów. Mają wszystko, co można kupić za pieniądze, ale żyją w złotej klatce.
„Woziłam arabskie księżniczki” to książka dla tych, którzy chcą poznać życie saudyjskich piękności z zupełnie innej perspektywy. Jayne Amelia Larson opisuje bowiem ich
świat po za krajem, gdzie muszą trzymać się wytyczonych
zasad. Czy ubrane w kreacje od Diora i Chanel, ale traktowane jak własność swoich mężów arabskie księżniczki są
szczęśliwe? Premiera książki 19 czerwca.

Richard Paul

EVANS Kręte Ścieżki
(Wyd. ZNAK)

Długo wyczekiwana trzecia część serii
„Dzienniki pisane w drodze”
Co może zrobić człowiek, który wszystko stracił? Alan
postanowił wybrać się na wędrówkę, bez szczególnego
planu i celu. Nie wiedział, co go czeka i dokąd dojdzie.
Nie spodziewał się, że podczas wędrówki spotka ludzi,
którzy odmienią go na zawsze i staną się dla niego nauczycielami życia…„Kręte ścieżki” to opowieść, która dowodzi, że aby być prawdziwie wolnym, należy wybaczyć. Tego nauczył Alana Leszek – Polak, którego bohater poznaje podczas wędrówki. Jego historia stała się dla
Alana drogowskazem. Jaki wpływ mają na wędrowca napotkane kobiety ze Stowarzyszenia Czerwonych Kapeluszy? Czy ich wskazówki okażą się pomocne w obliczu
przykrej dla Alana wiadomości?
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co?
3 czerwca godz. 17.00 Sosnowieckie Centrum
Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2:
„Buntownicy w perukach, czyli kształtowanie się
romantyzmu w XVIII wieku” – wykład z cyklu
„Między literaturą a sztukami plastycznymi”.
Wstęp wolny
4 czerwca godz. 18.00 Sala Koncertowa, ul.
Wawel 2: DNI SOSNOWCA – „Gorlice
i Sosnowiec dla Ukrainy”. Koncert chóru
Cantores Carvatiani oraz zespołu I To Się Ceni.
Bilety: 5 zł
5 czerwca godz. 17.00 MBP Filia nr 1 – Środula,
ul. J. Kossaka 10A: Spotkanie autorskie ze
Zbigniewem Milewskim. Wstęp wolny
6 czerwca godz. 16.00-23.00 Park Sielecki: DNI
SOSNOWCA – koncert zespołów Proletaryat,
Farben Lehre, Strachy Na Lachy. Prowadzenie:
Hirek Wrona
6 czerwca godz. 18.00 Sala Koncertowa, ul.
Wawel 2: DNI SOSNOWCA – uroczysty
koncert z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej z udziałem grup
muzycznych miast partnerskich Sosnowca.
Wstęp wolny
7 czerwca godz. 16.00-23.00 Park Sielecki: DNI
SOSNOWCA – koncert wykonawców Fokus,
Jamal, Kaliber 44. Prowadzenie: Hirek Wrona
7 czerwca godz. 11.00, Aula Biblioteki Głównej,
ul. Kościelna 11: Familijne Kino w Bibliotece.
Wstęp wolny
8 czerwca godz. 16.00-22.00 Park Sielecki: DNI
SOSNOWCA – koncert wykonawców Janusz
YANINA Iwański, Pablopavo + ludziki,
MUNIEK +Shamboo. Prowadzenie: Andrzej
Złotorowicz
8 czerwca godz. 18.00 Sala Koncertowa, ul.
Wawel 2: DNI SOSNOWCA – koncert słynnych
Arii operowych. Dyrygent Paolo FIAMINGO

gdzie?
9 czerwca godz. 19.00 Energetyczne Centrum
Kultury, ul. Będzińska 65: „Wiosna i miłość
w miniaturze instrumentalno wokalnej”koncert zamykający sezon kulturalny 2013/2014.
Bilety: 20 i 10 zł (ulgowy)
9 czerwca godz. 17.30 Miejski Klub „Maczki”,
Krakowska 26: Spotkanie autorskie z Marią
Czubaszek
10 czerwca godz. 17.00 Sosnowieckie Centrum
Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2: „Maria
Leszczyńska – królowa Francji” – wykład z cyklu
„Kobieta na przestrzeni wieków”. Wstęp wolny
10 czerwca godz. 18.00 Aula Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11: „Wymiary wolności.
Niezależna sztuka polska
lat 80. XX wieku” – wykład Jerzego
Brukwickiego.
10-11 czerwca EXPO Silesia, ul. Braci
Mieroszewskich 124: Targi Wyposażenia Hoteli,
Gastronomii i Cateringu Expo Silesia
11 czerwca godz. 17.00 Centrum Informacji
Miejskiej, ul. Warszawska 3/20:
Śląsko – zagłębiowskie rozmówki
okazjonalne – „Wielkie przemysłowe rody
Dietlów i Schoenów”. Prowadzenie: Anna
Makarska, historyk Muzeum w Sosnowcu.
Wstęp wolny
11, 18, 25 czerwca godz. 17.00 Aula Biblioteki
Głównej, ul. Kościelna 11: Kino Wolność
w Bibliotece – przegląd polskich filmów
fabularnych i dokumentalnych
13 czerwca godz. 18.00 Sosnowieckie Centrum
Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2: Wernisaż
wystawy „PORTRET ARTYSTY”
14 czerwca godz. 10.00 Centrum Informacji
Miejskiej, ul. Warszawska 3/20: „Świat
na Patelni”- spotkanie podróżnicze
14-15 czerwca godz. 11.00 Zalew Przeczyce:

kiedy?
Regaty o Puchar Prezydenta Miasta – Klub
Żeglarski Zagłębie
15 czerwca godz. 17.00 Kościół ewangelickoaugsburski, ul. Żeromskiego 1: Koncert muzyki
kameralnej – MUZYKA EUROPY. Wykonanie:
Magdalena Cieślar – sopran, Anastazja
Wilczkowska (Ukraina/Polska) – fortepian
17 czerwca godz. 18.00 Centrum Edukacji
i Wychowania Młodzieży KANA, ul.
Legionów 10: „Gotowanie
w AfreeKANIE” – Owoce leśne w roli głównej
20 czerwca godz. 19.00 Teatr Zagłębia, ul.
Teatralna 4: „Czerwone Zagłębie” – sztuka
Jarosława Jakubowskiego. Pokaz
przedpremierowy
20-22 czerwca Park im. Jacka
Kuronia – Kazimierz: Jarmark „Kaziki”
organizowany przez Zagłębiowskie
Stowarzyszenie Turystyczno – Kulturalne
22 czerwca godz. 13.00 park im. Wandy
Malczewskiej, Klimontów: Powitanie lata
25 czerwca godz. 18.00 Centrum Edukacji
i Wychowania Młodzieży KANA, ul.
Legionów 10: Wernisaż wystawy „110
Sosnowiczan na 110 lecie Sosnowca”
26 czerwca godz. 16.00 – 20.00 Energetyczne
Centrum Kultury, ul. Będzińska 65: Koncert
uczniów Studia Muzyki Rozrywkowej SOUND
IMPRESSION
28 czerwca Kąpielisko Stawiki, Kompleks
Piłkarski przy ul. Kresowej 1: Powitanie Lata
28 czerwca godz. 10.00 MDK Kazimierz, ul.
Główna 19: Warsztaty fotograficzne – Van Dyke.
Prowadzenie: Krzysztof Pilecki
29 czerwca godz. 16.00 Sosnowieckie Centrum
Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2: Spektakl
dla dzieci „O tym jak Frędzelek i Wiercipiętek
spotkali czapeczkę” w wykonaniu Teatru Trip
czerwiec 2014 nr 6
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TEATR - czerwiec 2014
01 Nd godz. 11: 00 Najmniejszy bal
świata/Malina Prześluga
01 Nd godz. 18: 00 Prawda/Florian Zeller
03 Wt godz. 10.00 Królewna Śnieżka/ Wg
baśni braci Grimm
04 Śr godz. 09.30 i 11.30 Gałganiarz
i Patyczek/ gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza
z Częstochowy
05 Czw godz. 10.00 Najmniejszy bal
świata/Malina Prześluga
06 Pt godz. 19: 00 Eugeniusz Bodo – czy mnie
ktoś woła?
07 Sb godz. 18: 00 Koń, kobieta i kanarek /
Tomasz Śpiewak

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
08 Nd godz. 18: 00 Sztuka kochania / Zbigniew
Książek
14 Sb godz. 18: 00 Prywatna klinika/ J.
Chapman, D. Freeman
15 Nd godz. 18: 00 Prawda/Florian Zeller
20 Pt godz. 19: 00 Czerwone Zagłębie
/Jarosław Jakubowski / POKAZ
PRZEDPREMIEROWY
21 Sb godz. 18: 00 Czerwone Zagłębie
/Jarosław Jakubowski / POKAZ
PRZEDPREMIEROWY
22 Nd godz. 18: 00 Eugeniusz Bodo – czy mnie
ktoś woła?

reklama

dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „koń, kobieta i kanarek” w dniu 07.06.2014 r. (sobota)
godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „czerwone zagłębie” w dniu 20.06.2014 r. (piątek)
godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?” w dniu 22.06.2014 r.
(niedziela) godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6 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.

KINO
repertuar kina Helios Sosnowiec 3.06.– 05.06.2014
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HELIOS SOSNOWIEC
ul. Modrzejowska 32B, 41-200 Sosnowiec
REZERWACJA TEL.: 32 363 14 14

Miło nam poinformować, że decyzją komisji artystcznej w składzie:
jacek Sieradzki (przewodniczący), Marta Bryś, Szymon kazimierczak,
andrzej Lis, witold Mrozek, joanna ostrowska, adriana prodeus
spektakl teatru zagłębia pt. „najmniejszy bal świata” Maliny prześlugi
w reż. anety Głuch – klucznik został zakwalifikowany do Finału 20.
ogólnopolskiego konkursu na wystawienie polskiej Sztuki
współczesnej. w i etapie konkursu wzięło udziął 97 inscenizacji,
do finału zakwalifikowało się 12 spektakli.
Finałowe spektakle obejrzy jury w składzie: Sławomira łozińska,
Maciej nowak, tadusz nyczek, Bożena Sawicka, jacek wakar.
więcej informacji na stronie: www.sztukawspolczesna.org. RED

Wydarzenia muzealne
Wręczono Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2013.
Tegoroczna uroczystość odbyła się 21 maja w Muzeum w Sosnowcu. Na konkurs napłynęło 47 zgłoszeń z 18 muzeów województwa śląskiego, a łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosiosła 20
tys. zł. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego (w tym wydawnictwa multimedialne) oraz dokonania z zakresu konserwacji. Laureatami tegorocznych
konkursów zostali m. in. w kategorii wystawy – Muzeum Miejskie
w Tychach za wystawę „Dostał Jacek elementarz... Szkolnictwo w Tychach w XX wieku”, a w kategorii publikacje książkowe – nagrodzono Muzeum w Gliwicach za projekt wydawniczy „Blandowski”. Nagrody wręczyli wicemarszałek, Kazimierz Karolczak oraz przewodniczący Sejmiku Śląskiego, Andrzej Gościniak. Uroczystość uświetnił
koncert Tria Akordeonistów ze Szkoły Muzycznej II st. w Sosnowcu. SK
czerwiec 2014 nr 6

preMierY: „MILION SPOSOBÓW JAK ZGINĄĆ NA ZACHODZIE” 12.00*, 14.30**, 17.00, 19.30, 22.00. komedia/western,
od 15 lat, USA, 114 min. NAPISY *OPRÓCZ SOBOTY, NIEDZIELI I PONIEDZIAŁKU **OPRÓCZ SOBOTY I NIEDZIELI „CZAROWNICA” 2D 12.30*, 15.30*, 15.45**. familijny, od 7 lat, USA, 97 min.
DUBBING *TYLKO SOBOTA I NIEDZIELA **OPRÓCZ SOBOTY I NIEDZIELI „CZAROWNICA” 3D 13.30*. familijny, od 7 lat,
USA,97 min. DUBBING *OPRÓCZ SOBOTYINIEDZIELI „CZAROWNICA” 3D 17.45, 20.00. familijny, od 7 lat, USA, 97 min. NAPISY
FiLMY tYGodnia: „KARUZELA” 19.00*. dramat, od 15 lat, Polska, 85 min. *OPRÓCZ PONIEDZIAŁKU „X-MEN: PRZESZŁOŚĆ,
KTÓRA NADEJDZIE” 2D 10.30*, akcja/fantasy/przygoda, od 12
lat, USA/Wielka Brytania, 130 min. DUBBING *OPRÓCZ SOBOTY I NIEDZIELI „X-MEN: PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA NADEJDZIE” 2D 21.00*, 21.15**. akcja/fantasy/przygoda, od 12 lat,
USA/Wielka Brytania, 130 min. NAPISY *TYLKO SOBOTA I NIEDZIELA **OPRÓCZ SOBOTY I NIEDZIELI „X-MEN: PRZESZŁOŚĆ,
KTÓRA NADEJDZIE” 3D 18.15*, 18.30**. akcja/fantasy/przygoda, od 12 lat, USA/Wielka Brytania, 130 min. NAPISY *TYLKO
SOBOTA I NIEDZIELA **OPRÓCZ SOBOTY I NIEDZIELI „GODZILLA” 2D 21.00. thriller/akcja, od 12 lat, USA, 123 min. „POWSTANIE WARSZAWSKIE” 13.15*, 15.15**, 17.15. dramat/wojenny,

od 12 lat, Polska, 85 min. *OPRÓCZ SOBOTY I NIEDZIELI **TYLKO SOBOTA I NIEDZIELA
FiLMY dLa dzieci: „CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ: POWRÓT DOROTKI”2D9.00*,10.00**,15.15**. animacja/familijny, b/o, USA,88
min. DUBBING *TYLKO W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ **OPRÓCZ SOBOTY I NIEDZIELI „CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ: POWRÓT DOROTKI” 3D 11.30*, 12.15**. animacja/familijny, b/o, USA, 88 min.
DUBBING *TYLKO SOBOTA I NIEDZIELA **OPRÓCZ SOBOTY I
NIEDZIELI „LISTONOSZ PAT I WIELKI ŚWIAT” 9.30*, 10.15**,
13.30*, 14.15**. animacja/familijny, b/o, Wielka Brytania, 88
min. DUBBING *TYLKO SOBOTA I NIEDZIELA **OPRÓCZ SOBOTY I NIEDZIELI „RIO 2” 2D 10.30*, 11.15**. animacja, b/o,
USA, 101 min. DUBBING *TYLKO SOBOTA I NIEDZIELA
**OPRÓCZ SOBOTYINIEDZIELI „RIO2”3D16.00*,16.15**. animacja, b/o, USA, 101 min. DUBBING *TYLKO SOBOTA I NIEDZIELA **OPRÓCZ SOBOTY, NIEDZIELI I CZWARTKU W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI ZASTRZEŻONYMI
SĄ: – „RIO 2” 3D – „CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ: POWRÓT DOROTKI” 3D – „X-MEN: PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA NADEJDZIE” 3D
UwaGa! dla naszych czytelników mamy do wygrania 14
pojedynczych zaproszeń do kina, do odbioru w naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) z najnowszym
wydaniem „kuriera Miejskiego” .

Konferencja i noc… z legionami
Sylwia Kosman

Konferencja popularno-naukowa
„Legiony Polskie w Zagłębiu
Dąbrowskim, odbyła się 15 maja w Muzeum w Sosnowcu,
a dwa dni później mieszkańcy
wzięli udział w imprezie „Noc
Muzeów”, a właściwie nocy
z legionami.
– Dzisiaj jest piękna okazja,
by się spotkać. Tą okazję
jest 100. rocznica czynu legionowego, który bezpośrednio doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości. Kiedy myślimy o czynie legionowym, to
myślimy o pokoleniu „niepokornych”, którzy mieli to szczęście,
by swoją walką i pracą, doprowadzić czyn do skutku i stworzyć
niepodległą Polskę. Musimy jednak pamiętać także o poprzednich pokoleniach, pokoleniu Powstania Styczniowego, Wiosny
Ludów i Powstania Listopadowego, jak i czasów Napoleońskich
i insurekcji kościuszkowskiej,
których myśl była kontynuowana – mówił Piotr Spyra, wicewojewoda śląski i historyk z wykształcenia. Uczestnicy konferencji, której organizatorami byli
Muzeum i ZSO nr 1, wysłuchali
referatów m. in. na temat czynu
legionowego w Zagłębiu Dąbrowskim i drodze Józefa Piłsudskiego do niepodległości oraz komunikatów, dotyczących Zagłębiaków w Legionach Polskich.
Tematycznie, podczas Nocy
Muzeów, pięknie w Pałacu
Schöna zabrzmiały śpiewy legio-

nowe. Goście mogli się także
spotkać z prof. dr hab. Dariuszem Nawrotem z Uniwersytetu
Śląskiego, autorem książki pt.
„Z dziejów czynu legionowego.
Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku Wielkiej Wojny 19141915”. Wykład „Polskie szkło
współczesne” wygłosiła Ewa
Chmielewska, historyk sztuki
w Muzeum w Sosnowcu. Dzieci,
jak i dorośli, mieli okazję wziąć
udział w warsztatach plastycznych „Malowanie na szkle” oraz
spróbować, jak smakowała grochówka legionowa, którą żołnierze mieli jeść w 1914 r. Główną
nagrodę, czyli weekend z samochodem marki Nissan Qashqai
w mini loterii zdobyła sosnowiczanka, Martyna Faber. Niespodzianki przygotowało także Nadleśnictwo Siewierz, które rozdawało m. in. sadzonki krzewów
i drzew do ogrodu. Noc Muzeów
była przede wszystkim okazją
do zwiedzenia wystaw. Jedna z nich, czyli wystawa pt. „Legiony Polskie w Zagłębiu Dąbrowskim”, została przygotowana z okazji 100. rocznicy
wybuchu I wojny światowej.
Na ekspozycji znalazł się m. in.
wykaz legionistów urodzonych
lub zamieszkałych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, którzy zginęli w walkach lub zmarli wskutek odniesionych ran, a także wykaz Zagłębiaków, którzy znaleźli
się w składzie Pierwszej Kompanii Kadrowej i wraz z nią 6 sierpnia 1914 roku wyruszyli z krakowskich Oleandrów do Króle-

stwa Polskiego. Zaprezentowano
także sylwetki Zagłębiaków, którzy prowadzili szeroką działalność niepodległościową i werbunkową do Legionów Polskich.
Wśród materiałów znajdują się
liczne afisze, plakaty, druki ulotne z okresu I wojny światowej,
agitujące do wstępowania do Legionów. Ciekawostkę stanowi
oryginalny plakat werbunkowy
do Legionów Polskich z 1915 r.,
jeden z ostatnich nabytków Muzeum w Sosnowcu. Zaprezentowano także liczne fotografie
z frontu, różnego rodzaju scenki
rodzajowe z codziennego życia
legionistów, ćwiczenia, wręczenia odznaczeń itp. Cenną kolekcję są zdjęcia Zygmunta Bąbczyńskiego, legionisty z Dąbrowy Górniczej, który wraz
z I Brygadą Legionów Polskich
przeszedł cały szlak bojowy. Jego fotografie dotyczą głównie
okresu wołyńskiego, lat 19151916. Ekspozycję wzbogaca także bogata kolekcja militariów
z epoki, oporządzenie żołnierskie, mundury, m. in. oryginalna kurtka mundurowa oficera I pułku ułanów, odznaczenia,
a także tzw. sztuka okopowa i patriotyki. Wystawę, której komisarzem jest Anna Makarska, można zwiedzać do 3 sierpnia.
– Wszystkim naszym gościom
podczas tegorocznej edycji Nocy
Muzeów bardzo serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok – podsumował Zbigniew Studencki,
dyrektor Muzeum.

BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Samotne
Bliźnięta będą szukać kogoś, z kim można
poflirtować i miło spędzić czas. Warto
teraz bywać w mieście, spotykać się ze
znajomymi, zakładać profile w serwisach
randkowych. Twoja kariera wreszcie ruszy
do przodu!
RAK (22.06. – 22.07.) – Czeka cię teraz
spokojniejszy miesiąc, a zawodowe
sprawy nie będą teraz najważniejsze.
W pracy obserwuj sytuację i wyciągaj
wnioski z cudzych błędów. Miesiąc sprzyja
większym zakupom. Unikaj tylko
kupowania na kredyt, bo możesz stać się
rozrzutny.
LEW (23.07. – 22.08.) – Będziesz
zauważany wszędzie tam, gdzie się
pojawisz. Wenus pomoże ci w miłosnych
sprawach, a jeśli miałeś problemy lub
kompleksy, to teraz uda się je
przezwyciężyć. Wykorzystaj dobrą passę
i spełnij swoje marzenie: jedź w podróż,
spotykaj się z przyjaciółmi. Nie angażuj się
w konflikty.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Będziesz teraz
w dobrym humorze, a twoje talenty
i uroda będą się podobać. Samotne Panny
będą miały szczęście do nowych
znajomości. Ten miesiąc przeznacz
na ważne zadania i nie odkładaj niczego
na później. Im więcej teraz zrobisz
i zdziałasz, tym więcej wolnego czasu
będziesz miał w wakacje.
WAGA (23.09. – 22.10.) – W tym miesiącu
nie będziesz miał ochoty na pracę, ale
mimo wszystko warto się będzie trochę
postarać. Może sie wydawać, że nic się nie
dzieje, ale łatwo zasłużysz na uznanie
w oczach szefa. Także w miłości będziesz
miał teraz powodzenie.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Dbaj
o siebie i bądź miły dla ludzi, a zyskasz
wielu nowych wielbicieli. Ten miesiąc
sprzyja nawiązywaniu współpracy
z różnymi ważnymi i wpływowymi
osobami. Jowisz będzie bardzo pomagał
twojej karierze. Jako pierwszy się
zorientujesz, gdzie są pieniądze lub
interes do ubicia.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Unikaj
plotek i skandali, bo wieść o nich rozniesie
się lotem błyskawicy! Samotne Strzelce
będą wybredne i niezdecydowane, ale
Słońce przyniesie im mnóstwo nowych
znajomości i ciekawych propozycji.
Zainteresuj się swoimi sprawami
finansowymi, odzyskaj długi i zapłać
rachunki.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) –
W weekendy Wenus sprzyjać będzie
romantycznym wydarzeniom, dlatego nie
bierz pracy do domu, tylko zorganizuj dla
was różne atrakcje. Ten miesiąc przyniesie
ci ciekawe propozycje, ale też więcej
drobnych i nużących obowiązków.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – W tym
miesiącu będziesz w rozrywkowym
humorze. Twoje pomysły będą się
wszystkim podobać, a trudne sprawy
załatwisz o wiele szybciej niż konkurencja.
Samotne Wodniki będą miały
powodzenie. Warto zawierać nowe
znajomości i cieszyć się życiem.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Kwadratura
Słońca sprawi, że zajmiesz się raczej
życiem domowym i rodzinnym, a miłosne
podboje pozostawisz innym znakom
zodiaku. Nie znaczy to, że nic się teraz nie
będzie działo. Czerwiec sprzyja
remontom i ważnym domowym
inwestycjom.
BARAN (21.03. – 19.04.) – W tym
miesiącu nie ma czasu na lenistwo!
Będziesz musiał pracować jeszcze szybciej
i jeszcze wydajniej. Za dodatkową pracę
domagaj się wynagrodzenia lub różnych
przywilejów. Samotne Barany zabiorą się
za sercowe porządki.
BYK (20.04. – 20.05.) – W tym
zodiakalnym miesiącu będzie ci się
bardzo dobrze wiodło. Wenus sprzyja
korzystaniu z uroków życia. Rób to, co
lubisz i odpoczywaj bez wyrzutów
sumienia. W pracy warto rozmawiać
o pieniądzach lub szukać dobrych
klientów. Maj sprzyja też odzyskiwaniu
pieniędzy, książek lub płyt, które komuś
kiedyś pożyczyłeś. RED
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