5,5 mln złotych kosztowały
remont i wyposażenie
najnowocześniejszych
przychodni specjalistycznych
w mieście. W Szpitalu Miejskim
w Zagórzu z usług specjalistów i opieki
medycznej mogą korzystać
wszyscy mieszkańcy.

Znakomity bramkarz, Artur
Boruc, został pierwszym
ambasadorem Akademii,
najmłodszych piłkarzy Zagłębia
Sosnowiec. Zanim oni zaczną odnosić
sukcesy, zawodnicy Zagłębia ostro
przygotowują się do nowego
sezonu i rozgrywkach w II lidze.

2

Ten, kto czyta, żyje
podwójnie,
przekonują uczniowie
Gimnazjum nr 1.
Obecnie to najbardziej
„Zaczytani” w całym
mieście.
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Drodzy Czytelnicy!
Z okazji wakacji życzymy
wspaniałego letniego
wypoczynku, słonecznej pogody
i dobrej zabawy.
Kolejny numer „Kuriera
Miejskiego”, już tradycyjnie,
ukaże się na początku września.
Pozostając z wakacyjnym
pozdrowieniem,
Redakcja

www.kuriermiejski.com.pl
Precz z nudą! Wakacje w mieście będą odjazdowe… Nie tylko dzieci, ale i starsi, mogą liczyć na szereg atrakcji

Rusza akcja „Lato”
arc UM

Sylwia Kosman

Dla ducha i dla ciała. Wakacyjna oferta
dla najmłodszych i nieco starszych sosnowiczan jest bardzo urozmaicona.
Atrakcje przygotowali MOSiR, a także
placówki kulturalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Nikt nie powinien narzekać na nudę, ani na koszty. Zajęcia dla
dzieci i młodzieży są… bezpłatne.
Pasjonująco zapowiada się lato z Miejską Biblioteką Publiczną. Zamiast zwykłych wakacji dzieci mogą liczyć na fascynujące podróże po najciekawszych zakątkach
świata
i
przeżycie
niezapomnianych przygód. Bibliotekarze
zaplanowali konkursy, turnieje, rajdy, projekcje filmowe, a także spotkania ze
współczesnymi autorami książek. – „Literaccy łowcy przygód na start!” to wakacyjny projekt, dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który skierowany jest do dzieci
w wieku od 6 do 15 lat – mówi Kinga Baranowska-Jaworek, specjalista ds. promocji i marketingu w MBP w Sosnowcu. – Projekt będzie realizowany przez
wszystkie filie. Ubiegłoroczny, czyli przygoda z literaturą detektywistyczną, cieszył
się ogromną popularnością – dodaje.
Zajęcia literacko-rozrywkowe będą
się odbywać w sumie w 19 placówkach
Miejskiej Biblioteki Publicznej, trzy ra-

Wakacyjna oferta jest bardzo urozmaicona.
zy w tygodniu, w określone dni. W trakcie tych spotkań uczestnicy poznają podróżników, czyli bohaterów literatury
dziecięcej, będą się uczyć czytania map,
posługiwania się kompasem, kompletowania ekwipunku odpowiedzialnego
globtrotera. Nie zabraknie także intrygujących gier i zabaw, połączonych z poznawaniem różnych krajów, kontynentów, ludzi i zwierząt żyjących w innych
częściach świata. Młodzi czytelnicy wezmą udział w akcji „Podróż za jeden
uśmiech, czyli walizka pełna przygód”,
czyli każdy szanujący się podróżnik mu-
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si perfekcyjnie znać własny kraj! W badaniu kultury, przyrody i obyczajów
wielu zakątków Polski młodym podróżnikom pomogą m. in. Poldek i Duduś – bohaterowie książki „Podróż za jeden uśmiech” Adama Bahdaja. W planach jest także m. in. projekt „Młodzi
Robinsonowie, czyli przygoda na bezludnej wyspie”. Jako rozbitkowie nauczą
się m. in. jak zbudować szałas, rozkładać namiot, rozpalać ognisko, szukać
pożywienia, wzywać pomocy, zbudować tratwę, tropić zwierzynę oraz przygotują mapę bezludnej wyspy.

Nieco starsi czytelnicy mogą liczyć
na niezapomniane warsztaty, prowadzone przez Krzysztofa Petka, autora
ksią żek sen sa cyj no -przygo dowych,
orga ni za to ra wy praw i szkół przetrwania. Trener przeprowadzi szkolenie m. in. w za kre sie ma skowa nia,
poruszania się w terenie, samoobrony. Pokaże jak bezpiecznie rozpalić
ogni sko, a tak że… ugotuje zu pę
w kociołku.
W ramach cotygodniowej „Filmowej
Akademii Przygód” zaplanowano także
dziewięć projekcji filmowych dla dzieci i młodzieży w auli, która pomieści 200 widzów.
Dzieciaki i młodzież, która lubi wypoczywać aktywnie, powinna skorzystać z oferty MOSiR-u. Obecnie trwają
zapisy do udziału w półkoloniach, organizowanych przez MOSiR oraz
Uczniowski Klub Spor towy „Sielec”
Sosnowiec. W półkoloniach mogą
wziąć udział dzieci urodzone, w latach 2002 – 2007, które są mieszkańcami Sosnowca lub uczniami sosnowieckich szkół. Półkolonie będą odbywać się
w ośmiu 5-dniowych turnusach: od 30
czerwca do 4 lipca, od 7 do 11 lipca,
od 14 do 18 lipca, od 21 do 25 lipca,
od 28 lipca do 1 sierpnia, od 4 do 8
sierpnia, od 18 do 22 sierpnia, od 25
do 29 sierpnia 2014 r. Zapisy są przyjreklama

mowane w Dziale Komunikacji i Imprez przy ul. Kresowej 1 (Dom Sportowca, I piętro, pokój nr 15)
w godz. 8.00 – 15.00. Koszt jednego
tur nusu wynosi 100 złotych. Opłata
obejmuje posiłek, czyli dwudaniowy
obiad oraz ubezpieczenie NW, transport
pomiędzy obiektami, opiekę wychowawców i wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Zajęcia odbywać się będą
w grupach 12-osobowych na terenie
obiektów spor towych MOSiR-u,
od godz. 7.00 – 8.00 do godz. 16.00.
– Półkolonie z roku na rok cieszą się
coraz większą popularnością. Oprócz
półkolonii, organizujemy także szereg
imprez sportowych w ciągu całych wakacji i udostępniamy na preferencyjnych warunkach wszystkie nasze
obiekty spor towe – zapewnia Rafał
Łydek, dyrektor MOSiR-u. Wstępnie
zaplanowano m.in. na 5 lipca zawody
w jeździe freestylowej na rolkach
w ramach Polish Rolling League
w Parku im. Jacka Kuronia, 20 lipca
Mistrzostwa Sosnowca w siatkówce
plażowej, które odbędą się na stadionie przy al. Mireckiego, a w ostatni
dzień wakacji II Bieg Sosnowiecki,
w którym trzeba będzie pokonać dystans 5 km.

czytaj więcej na str. 8

MIASTO
Blok nowych przychodni w Zagórzu już działa

Specjaliści w jednym miejscu
4,5 miliona złotych kosztował remont przychodni w szpitalu w Zagórzu, a kolejny milion wydano na wyposażenie gabinetów. Symbolicznie, 4 czerwca, przecięto wstęgę w nowoczesnym pawilonie przy ul. Szpitalnej.
arc UM

remontowano oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, geriatrii a także przychodnię rehabilitacyjną. – Zmieniamy nasz
szpital. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić
w ciągu kilku miesięcy, ale w ciągu kilku
lat owszem. Do tej pory wydaliśmy około 55 mln zł. To niebagatelna kwota, a proszę pamiętać, że przed nami kolejne inwestycje. Najważniejsza z nich to budowa nowego bloku operacyjnego. Chciałbym też
bliższej współpracy ze szpitalami wojewódzkimi – podkreślał Kazimierz Górski,
prezydent Sosnowca podczas uroczystego
otwarcia przychodni.

Sylwia Kosman

W zmodernizowanym budynku znalazły
się poradnie specjalistyczne, m. in.: proktologiczna, chorób piersi, leczenia bólu
i onkologiczna. Docelowo w nowo wyremontowanym budynku zostanie uruchomionych kilkanaście poradni specjalistycznych. – Powstał nowoczesny kompleks, który zapewnia komfort dla
pacjentów oraz dobre warunki pracy dla
personelu medycznego i skupia przychodnie w jednym miejscu, które do tej
pory funkcjonowały w różnych miejscach w szpitalu. W budynku pojawiła
się też winda i działa system kolejkowy,
który informuje pacjentów, w jakim gabinecie i który „numer” będzie przyjmowany. Pacjenci będą mogli rejestrować
się zarówno osobiście, jak i drogą telefoniczną i internetową. Dodatkowo pacjenci mają do dyspozycji ogólnodostępną aptekę oraz stołówkę. Docelowo ma
to być najnowocześniejszy blok przychodni w mieście – zapewnia Zbigniew
Szaleniec, zastępca prezydenta miasta,
odpowiedzialny m. in. za służbę zdrowia.
Jest także duża szansa na termomo-

W wyremontowanym budynku
zostanie uruchomionych
kilkanaście poradni
Arkadiusz Chęciński i Kazimierz Górski przecięli wstęgę.
dernizację budynku, w którym mieszczą się przychodnie i pozyskanie na ten
cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Kompleksowa modernizacja szpitala
trwa już od kilku lat. 11 mln zł kosztowała przebudowa i modernizacja oddziału
położniczo-ginekologicznego oraz oddziału noworodków. W dalszej kolejności wy-

Szpital Miejski na plusie

„Elektronik” już gotowy

Po latach chudych przyszły wreszcie lata tłuste. Szpital Miejski już drugi raz z rzędu odnotował… zysk. W maju rada nadzorcza szpitala zatwierdziła wyniki finansowe szpitala i przyjęła sprawozdanie biegłego
rewidenta. Szpital w 2013 r. osiągnął dodatni wynik finansowy i zamknął
się zyskiem w wysokości 4 mln 400 tys. zł. – Działania naprawcze podjęte w tej kadencji przyniosły radykalną poprawę sytuacji finansowej naszego szpitala – mówi Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta miasta,
odpowiedzialny m. in. za służbę zdrowia. – Dzięki pozyskanej przez miasto 12-milionowej dotacji z Ministerstwa Zdrowia po przekształceniu
szpitala w spółkę, spłacone zostały wszystkie wymagalne zobowiązania
naszej lecznicy. Natomiast pożyczki miasta dla szpitala w części umorzono, a w części przekształcono w kapitał spółki – dodaje.
Jeszcze w 2009 r. strata szpitala sięgała 11 mln 300 tys. zł, w 2010
r. było to 8 mln 200 tys. zł, a w 2011 r. osiągnęła pułap 12 mln 600
tys. zł. W 2012 r. szpital zaczął odbijać się od dna i udało się wypracować zysk w wysokości 200 tys. zł.
– Znacząco wzrosły także w kolejnych latach przychody z kontraktów szpitala – podkreśla Zbigniew Szaleniec. W 2009 r. kontrakt
z NFZ zamknął się sumą 55 mln 600 tys. zł, w 2010 r. wyniósł 58
mln 400 tys. zł, by zmaleć o ponad milion złotych w 2011 r. W 2012
r. podpisano korzystniejszy kontrakt na sumę 60 mln 700 tys. zł,
a ubiegłoroczny na 67 mln 200 tys. zł. SK

Sosnowiec ki „Elektronik”, czyli Ze spół
Szkół Elektronicznych i Infor matycznych,
zyskał całkowicie nowe oblicze. Termomoder nizacja szkoły, która kosztowała prawie 8 mln złotych, właśnie się zakończyła. W szkole nie ma już azbestu, a nowe
okna, drzwi i wykonane ocieplenie budynku, pozwo lą na spore oszczędności
za ogrzewa nie szkoły, któ re do tej po ry
w czasie sezonu zimowego kosztowało nawet… 60 tys. zł. Teraz koszty mają spaść
o jedną trzecią.

14 nowych autobusów
Przetarg na zakup 14 autobusów: ośmiu przegubowych i sześciu 12metrowych ogłosi wkrótce sosnowiecki PKM. Wszystko dzięki wnioskowi o dofinansowanie zakupu 14 nowych autobusów, który został
już przygotowany… pięć lat temu. Wówczas jednak trafił na listę rezerwową. Urząd Marszałkowski ponownie przejrzał złożone wcześniej wnioski i skierował zapytania o aktualność złożonych wcześniej
projektów. Uaktualniony wniosek PKM został zaakceptowany. Ostatecznie, dofinansowanie ma wynieść ponad 11 mln 800 tys. zł, czyli 85 procent wartości całego przedsięwzięcia w ramach projektu
„Zakup taboru autobusowego w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu”. SK
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W tej kwestii prezydenta poparł Arkadiusz Chęciński, członek zarządu województwa śląskiego – Musimy zmienić
podejście do służby zdrowia. Konkurencja jest zdrowa, ale nie na tym polu.
Szpitale miejskie nie powinny rywalizować z wojewódzkimi i odwrotnie, bo nikomu nie wychodzi to na dobre. Chcę

– „Elektronik” to najlepsza szkoła techniczna w Zagłębiu i jedna z najlepszych
w całym województwie. Dzięki zmianom jej
wizerunek oraz atrakcyjność jeszcze wzrosną. Mamy nadzieję, że szkoła przyciągnie
kolejne pokolenia młodzieży, które właśnie
w „Elektroniku” będą chciały zdobywać
wiedzę i uczyć się zawodu – mówi Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.
To jednak nie koniec zmian i dalszych inwestycji. Wkrótce ruszy budowa ogrodzenia
całej placówki, a także zostaną wyremonto-

podkreślić, że jako marszałek często podaję Sosnowiec za przykład. Tutaj zmiany w służbie zdrowia zostały przeprowadzone wzorowo – stwierdził.
Władze miasta zapewniają, że Szpital Miejski może liczyć na wsparcie.
– Dla mnie i moich współpracowników służba zdrowia jest najważniejszą
gałęzią życia samorządu, dlatego dalej
będziemy wspierać i unowocześniać
szpital. Mam nadzieję, że już niebawem
ruszy budowa zupełnie nowego bloku
operacyjnego w nowym niezależnym
pawilonie – zakończył prezydent Górski.
W przychodni przy ul. Szpitalnej działają już poradnia ogólna oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W kolejnych latach dalsza modernizacja szpitala będzie
kosztować ponad 38 mln zł. Jeszcze na ten
rok zaplanowano modernizację pomieszczeń na potrzeby pracowni diagnostycznych i izby przyjęć w szpitalu w Zagórzu.
W tym roku ma się również rozpocząć budowa nowego bloku operacyjnego w szpitalu przy ul. Zegadłowicza. Ma się w nim
znajdować sześć sal operacyjnych, OIOM
oraz kilkułóżkowy interdyscyplinarny oddział zabiegowy.

wane schody i plac przed szkołą. – Do końca wakacji będą gotowe dwa wielofunkcyjne
boiska z oświetleniem i ogrodzeniem. Ta inwestycja z pewnością ucieszy lokalną społeczność. Chcemy, aby boiska były dostępne
dla wszystkich. W ten sposób dopełnimy
świetną ofertę szkoły – dodał Górski.
Projekt został zrealizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja kosztowała 7 mln 890
tys. zł, z czego 5 mln 400 tys. zł to środki
unijne. SK

Spełnioną kobietą być…
Jak kreować wizerunek i być
przy tym naturalną, jakie prawa
przysługują mamom w pracy, co
jest kluczem do samorealizacji?
Odpowiadając na potrzeby kobiet i ich chęć rozwoju, 11
czerwca 2014 Fundacja Instytutu Przedsiębiorczości Kobiet
zorganizowała w Urzędzie Miasta w Sosnowcu spotkanie „Kobieta Spełniona”. Bezpłatne
szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego przyciągnęły liczne grono kobiet w różnym wieku, które mogły uzyskać porady dotyczące tego, jak
stać się tytułową Kobietą Spełnioną. W spotkaniu wzięły
udział m. in. panie, które obawiają się powrotu na rynek pracy po urodzeniu dzieci. W czasie szkoleń nad ich dziećmi czuwali pracownicy niepublicznego
żłobka „Kraina Malucha”.
– Cieszę się, że możemy spotykać się z kobietami, pragnącymi wnieść w swoje życie pozytywną energię i zapał do zmiany.
Chcieliśmy dodać im odwagi

i wiary we własne możliwości,
a także przekonać je, że to w ich
rękach leży decyzja dotycząca
dalszego rozwoju – mówi Żaneta Jurek, prezes Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet,
organizatorka wydarzenia.

Bezpłatne szkolenia
z zakresu rozwoju
osobistego i zawodowego
przyciągnęły liczne grono
kobiet w różnym wieku
Dzięki inicjatywie IRPK, panie
skorzystały z praktycznych porad
ekspertów ds. wizerunku, przedsiębiorców, prawników, trenera
i coacha interpersonalnego, a także poczęstunku Eko Ciacho. Iwona Gaweł, prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców,
podzieliła się doświadczeniem łączenia roli przedsiębiorcy i matki. W swoim wystąpieniu podkreślała, że współcześnie istnieje

wiele możliwości pogodzenia
macierzyństwa z karierą, jak
na przykład elastyczne godziny
pracy i dostęp do różnych form
opieki nad dziećmi.
Dzięki wystąpieniu „Kreowanie wizerunku – niezależnie
od budżetu” uczestniczki zdały
sobie sprawę, że wizerunek najczęściej jest odbiciem tego, co
myślimy o sobie. Jak ważna jest
akceptacja siebie i przekazywanie
tego pozytywnego wzorca dzieciom, mówiła dr Daniela Dzienniak-Pulina z Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, według której życzliwość
to nasza najlepsza wizytówka.
Realnym i smacznym do tego
przykładem, jak urzeczywistnić
marzenia i plany o własnej firmie, było podczas spotkania Eko
Ciacho – start up, założony
przez młodych ludzi, pragnących połączyć miłość do domowych wypieków z pracą zawodową. – „Eko Ciacho jest alternatywą dla ofert cukierniczych,
coraz częściej opartych o gotowe

mieszanki i spulchniacze. Dlatego właśnie powstała nasza pracownia, w której wypiekamy
ciacho domowymi sposobami
i używamy do tego wyłącznie
naturalnych surowców. W naszej
ofercie znajdują się domowe ciacha bezglutenowe, już wkrótce
pojawią się też ciacha dla diabetyków i dla wegan. Zaangażowaliśmy się w akcję „Kobieta Spełniona”, bo wiemy jak ważne jest
robienie w życiu tego, co się kocha. Nasz zespół jest tego wspaniałym przykładem. Zwłaszcza
dwie, spełnione mamy- mówi
prezes Eko Ciacho, Adrian Madejczyk.
Kolejne spotkania z cyklu
„Kobieta Spełniona” odbędą się
w Katowicach i Rybniku. -Sądząc po ilości pytań kierowanych
do prelegentek, takie szkolenia
są dla kobiet dużym wsparciem.
Szczególnie, że są nieodpłatne,
a mamom oferujemy także bezpłatną opiekę nad dziećmi – podsumowała Żaneta Jurek,
prezes IRPK. red
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RADA MIEJSKA
59. sesja Rady Miejskiej

Absolutorium dla prezydenta
Sylwia Kosman

Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla prezydenta Kazimierza Górskiego była głównym punktem czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Decyzję
radnych w tej sprawie poprzedziły dyskusja, a przed nią pozytywne sprawozdanie biegłego rewidenta z wykonania
budżetu, pozytywna opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.
Prezydent Kazimierz Górski przedstawił stan finansów miasta. Ubiegłoroczne dochody wyniosły ponad 718
mln złotych, a wydatki pochłonęły ponad 702 mln zł, co oznacza uzyskanie
nadwyżki budżetowej w wysokości ponad 15 mln zł. Łączne zadłużenie miasta wyniosło na koniec roku ponad 202
mln złotych, co stanowi niecałe 30 procent dochodów. Najwięcej środków, jak
co roku, wydano na edukację i oświatę
(40 procent wydatków bieżących) oraz
na opiekę społeczną (17 procent).
Do największych zrealizowanych inwestycji z udziałem środków unijnych należały m. in. budowa sali koncertowej
przy ZSM (ponad 9 mln 162 tys. zł), termomodernizacja „Elektronika” (ponad 7 mln 337 tys. zł), przebudowa ulicy Będzińskiej wraz z sygnalizacją (ponad 4 mln 914 tys. zł) oraz Gospodarcza
Brama Śląska (ponad 2 mln 551 tys. zł).

– Musimy w taki sposób rządzić
miastem, by nie stawiać pomników
na pokaz, by ci którzy przyjdą po nas,
za 10 lat, nas nie przeklęli. Nie realizujemy projektów, które niczego nie wnoszą, ale takie, które zapewnią rozwój
naszemu miasta – przekonywał prezydent.
Przewodniczący klubu PO, Daniel
Miklasiński, nie miał wątpliwości, że
cały klub zagłosuje za udzieleniem absolutorium. – Współpraca z prezydentem i jego zastępcami w ciągu ostatniego roku układała się bardzo dobrze, tak
samo z kolegami z SLD, pomimo drobnych problemów, które jednak, ostatecznie, nie wpłynęły na naszą współpracę. W naszym wspólnym działaniu
jest mało polityki. Wiele spraw, dotyczących gminy, udało się rozwiązać – przekonywał Daniel Miklasiński.
Krytyki nie szczędzili radni klubów opozycyjnych. – Jestem przekonany, że prezydent otrzyma absolutorium. Pozwolę sobie jednak zasiać
ziarno wątpliwości. Mówię tu o sprawie, która dotyczy finansowania
przez gminę procedury in vitro. Są tu
wątpliwości i znam wyjaśnienia
urzędników, ale one tych wątpliwości nie rozwiewają do końca, dlatego
będę głosował przeciw udzieleniu
absolutorium – stwierdził Tomasz
Mędrzak, przewodniczący klubu PiS.

Mocno i zdecydowanie poparł go
Maciej Adamiec, szef klubu „Niezależnych”, który jednak wyliczał zupełnie
inne argumenty. – Absolutne i stanowcze nie. Sytuacja miasta z roku na rok
się pogarsza. Nikogo nie dziwi, że jest
zapaść. Na nikim już nie robią wrażenia dziury w drogach, zapaść w sporcie
czy kulturze. Prezydent stara się zamydlić oczy mieszkańcom i pokazać, że są
inwestycje i remonty. Ta sztuka moim
zdaniem już się nie uda. Miasto musi
wyjść z mroku kolacji SLD-PO – przekonywał.
Całkowicie odmienne racje za udzieleniem absolutorium wskazywał Tomasz Bańbuła, przewodniczący klubu
radnych SLD. – Tak dobrze skonstruowanego i realizowanego budżetu sobie
nie przypominam. Po stronie dochodów
i po stronie wydatków budżet został
świetnie skonstruowany, a przez jego
rzetelne monitorowanie, bardzo dobrze
zrealizowany. Nasz klub bardzo dokładnie przeanalizował dokumenty sprawozdawcze. Zagłosujemy za ich przyjęciem i za udzieleniem absolutorium – stwierdził Tomasz Bańbuła.
Ostatecznie, prezydent otrzymał absolutorium z wykonania budżetu.
Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 16 radnych, ośmiu było
przeciwnych, a jeden wstrzymał się
od głosu.

Uczcili pamięć
Władze miasta, urzędnicy, przedstawiciele miejskich instytucji oraz zgromadzeni na sali sesyjnej goście, chwilą ciszy uczcili podczas czerwcowej sesji
Rady Miejskiej pamięć zmarłych – Bogusława Kabały i Andrzeja Czarnoty.
Bogusław Kabała był absolwentem
krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i nauczycielem historii. Dał się
poznać jako jeden z najbardziej twórczych nauczycieli historii. Był wizytatorem i metodykiem nauczania historii
oraz wieloletnim dyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica. Pod jego kierownictwem szkoła
święciła największe triumfy i zaliczała

się do pierwszej dziesiątki najlepszych
liceów w kraju. Bogusław Kabała był
także doświadczonym samorządowcem. Pełnił funkcję przewodniczącego
Rady Miejskiej w II i IV kadencji oraz
wiceprzewodniczącego Rady w III kadencji. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swoją pracę i działalność,
był inicjatorem utworzenia sosnowieckiego oddziału „Kuźnica” i współzałożycielem Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum im. Staszica. Podczas majowej sesji Rady
Miejskiej został uhonorowany odznaką
„Zasłużony dla miasta Sosnowca”.
Miał 79 lat.

Andrzej Czarnota był znakomitym
artystą, rzeźbiarzem i laureatem nagrody artystycznej Sosnowca. Ukończył
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Katowicach. Studiował na katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskał
dyplom w 1988 r. Uprawiał malarstwo
sztalugowe, rzeźbę, prowadził pracę
dydaktyczną z młodzieżą. Uczestniczył
w plenerach malarskich w kraju
i za granicą. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych, w tym
międzynarodowych. Zmarł w wieku 54 lat. red

Sprawozdanie z konsultacji społecznych
dotyczących projektu dokumentu
Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+
W dniach 11 kwietnia – 2 maja 2014 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu
dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+ Informacje o konsultacjach społecznych,
zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami, podano
do publicznej wiadomości poprzez:
1) Ogłoszenie prasowe w Kurierze Miejskim;
2) Ogłoszenie prasowe w Dzienniku Zachodnim;
3) Ogłoszenia na tablicach Urzędu Miejskiego;
4) Zamieszczenie informacji i ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji
Publicznej w terminie od 11 kwietnia 2014 roku do 2
maja 2014 roku (praktycznie informacje zamieszczono kilka dni wcześniej i była zamieszczona na stronie
dłużej niż do 2 maja).
Ponadto wystąpiono pisemnie o zgłoszenie uwag i propozycji do tekstu projektu dokumentu Strategii Rozwoju
Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+ do następujących
przedsiębiorstw i instytucji działających na terenie Miasta Sosnowca
5) Agencji Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu;
6) Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu;
7) Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu;
8) Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu;
9) Komendanta Straży Miejskiej w Sosnowcu;
10) Sosnowiecko-Dąbrowskiej Podstrefy KSSE w Sosnowcu;
11) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka
z o.o. w Sosnowcu;
12) Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu;
13) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Sosnowcu;
14) Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;
15) Stowarzyszenia Kupców Polskich w Sosnowcu;
16) Tauron Ciepło SA w Katowicach;
17) TAURON Dystrybucja SA w Będzinie;
18) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Sosnowcu;
19) Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu;
20) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;
21) Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu;
22) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu;
O wniesienie uwag oraz ewentualnych uzupełnień zwrócono się także do wydziałów Urzędu Miejskiego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych
w sprawie projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2014-2020+ uzyskano następujące wnioski, postulaty i uwagi od:
Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu – wniesiono uzupełnienia i szczegółowe uwagi do części opisowo diagnostycznej; nie wniesiono propozycji nowych przedsięwzięć; zaproponowane uwagi zostały uwzględnione;
Komendanta Miejskiego Policji – wniesiono uzupełnienia i szczegółowe uwagi do części opisowo diagnostycznej, w tym podano najnowsze dane statystyczne
opisujące efekty działania Policji w Sosnowcu w 2013
roku; nie wniesiono propozycji nowych przedsięwzięć;
zaproponowane uwagi zostały uwzględnione;
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Sosnowcu – wniesiono uzupełnienia i szczegółowe uwagi do części opisowo diagnostycznej,
w tym podano najnowsze dane statystyczne opisujące
efekty działania firmy w 2013 roku; nie wniesiono propozycji nowych przedsięwzięć; zaproponowane uwagi
zostały uwzględnione;
Tauron Ciepło SA w Katowicach – wniesiono uzupełnienia i szczegółowe uwagi do części opisowo diagnostycznej; nie wniesiono propozycji nowych przedsięwzięć; zaproponowane uwagi zostały uwzględnione;
TAURON Dystrybucja SA w Będzinie – wniesiono uzupełnienia i szczegółowe uwagi do części opisowo diagnostycznej; nie wniesiono propozycji nowych przedsięwzięć; zaproponowane uwagi zostały uwzględnione;
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Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka
z o.o. w Sosnowcu – wniesiono propozycje uzupełnień
w opisach kilku zamieszczonych przedsięwzięć; zaproponowane uwagi zostały uwzględnione;
Miejskiego Ośrodka Spor tu i Rekreacji w Sosnowcu – wniesiono uwagi redakcyjne i korekcyjne dwóch
przedsięwzięć; uwagi uwzględniono;
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu – sformułowane uwagi i uzupełnienia zawar te zostały w piśmie Wydziału Polityki Społecznej;
Stowarzyszenia „Zmieniaj Sosnowiec” – w piśmie zawar te są uwagi i opinie ogólne dotyczące całego projektu dokumentu Strategii; uwagi, spostrzeżenia
i zaprezentowane poglądy słuszne – nie będące w kolizji z zapisami projektu; nie wniesiono konkretnych nowych szczegółowych zapisów projektów przedsięwzięć;
Zarządu Ogrodu Działkowego ROD im. Cedlera przy ul.
Niweckiej w Sosnowcu – w piśmie zawar te są postulaty
podkreślenia w projekcie Strategii znaczenia roli ogródków działkowych dla dotychczasowej społeczności
działkowców i problemy konieczności doprowadzenia
do uregulowania stanów prawnych ogródków działkowych w Sosnowcu zgodnie z obowiązującym stanem
prawnym; uwagi zostały rozpatrzone i przekazane
do podjęcia wiążących decyzji w przyszłości.
P. A. NOVA Gliwice (wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego i Wydziałem Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu) – zaproponowano uwagi redakcyjne i uzupełniające do części opisowo diagnostycznej oraz części szczegółowej; wniesione uwagi uwzględniono.
Ponadto niżej wymienione wydziały i jednostki Urzędu
Miejskiego udzieliły następujących odpowiedzi:
1) Wydział Polityki Społecznej – wniesiono uzupełnienia dotyczące uaktualnienia danych statystycznych z zakresu
polityki społecznej, udzielania przez miasto pomocy społecznej w ramach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej; opieki nad dziećmi do lat trzech;
działań podejmowanych przez Sosnowiec na rzecz seniorów – mieszkańców miasta; zgłoszono także propozycje uzupełnienia opisów diagnostycznych; zgłoszono
korekty redakcyjne dotyczące niektórych projektów
przedsięwzięć zapisanych w projekcie; większość zaproponowanych uwag i uzupełnień wprowadzono i wykorzystano przy redagowaniu tekstu projektu;
2) Wydział Zdrowia – wniesiono uwagi do części opisowo-diagnostycznej dotyczące obszaru działalności
Wydziału – uwagi uwzględniono; wniesiono także
uwagi i propozycje redakcyjne do przedsięwzięć
i projektów z obszaru działania Wydziału Zdrowia – poprawki wprowadzono; wniesiono także informacje o dostępnych najbardziej aktualnych danych
statystycznych zamieszczonych w części opisowo-diagnostycznej – propozycje uwzględniono;
3) Wydział Inwestycji Miejskich – wniesiono dwie uwagi
do części opisowo-diagnostycznej dotyczące obszaru
działalności Wydziału – uwagi uwzględniono; większość uwag dotyczyła wskazania Wydziału Inwestycji
Miejskich jako realizatora lub współrealizatora, z ramienia Urzędu, przedsięwzięć i projektów zapisanych
w projekcie; uwagi i propozycje rozpatrzono – w uzasadnionych przypadkach uwzględniono;
4) Wydział Kultury i Sztuki – wniesiono drobne uwagi redakcyjne do części opisowo-diagnostycznej oraz
do przedsięwzięć zapisanych w projekcie a odnoszących się do obszaru działalności Wydziału – uwagi
i propozycje zmian uwzględniono;
5) Wydział Edukacji – wniesiono uzupełnienia dotyczące uaktualnienia danych statystycznych z zakresu
edukacji w mieście oraz zmian w tekście projektu
wynikające ze zmiany bieżącej sytuacji w szkolnictwie; uwagi i propozycje zmian uwzględniono;
6) Jednostka Realizująca Projekt – wniesiono dwie uwagi
redakcyjne i stylistyczne – propozycje uwzględniono;
7) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – wniesiono jedną uwagę dotyczącą zapisu
w analizie SWOT nt. budownictwa mieszkaniowego
w mieście – uwagę uwzględniono;
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ROZMOWA KURIERA
Każdy może wpaść w pułapkę uzależnień, przekonuje Damian Zdrada

Mała zdrapka, wielki kłopot
Rozmowa z Damianem Zdradą, psychoterapeutą i dyrektorem Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu
Sosnowieckie centrum zajmuje się leczeniem tzw. uzależnień behawioralnych. Czym są uzależnienia behawioralne i jakie są przejawy tych uzależnień?
Uzależnienia behawioralne są
także nazywane uzależnieniami
od czynności czy uzależnieniami
od zachowań. Zalicza się do nich
m. in. hazard, zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie od internetu, gier komputerowych. Jakieś
zachowanie zaczyna dominować
nad innymi w taki sposób, że ktoś
zaczyna odczuwać konsekwencje
tego, że robi czegoś za dużo. Najbardziej charakterystycznym uzależnieniem behawioralnym jest
uzależnienie od hazardu. To poważny i narastający problem.
W otoczeniu zaledwie dwustu
metrów od naszej placówki (3
Maja 33, przyp. red.), takich
miejsc, gdzie można uprawiać hazard, jest… dwanaście. Są to salony gier, zakłady bukmacherskie,
totalizatory. Wiele osób nie zdaje
sobie sprawy, jak łatwo wpaść
w hazard.
Tymczasem wszystko może się rozpocząć…
reklama

Od małej zdrapki, która ma wielki potencjał uzależniający.
W przypadku niepozor nie wyglądających zdrapek stosowane
są wyrafinowane metody psychomanipulacji. Zdrapkowicz
potrafi nawet podczas jednej sesji zdrapywania wydrapać około 50 zdrapek. Kiedy pada pytanie: „ile pan wydał na zdrapki?”,
rozmowa ma następujący przebieg. – Zainwestowałem tysiąc
złotych więc w zasadzie niewiele straciłem. Bo okazało się, że
kilka zdrapek było wygranych. – Czyli wygrał pan 500
złotych i co było dalej? – Wydałem te 500 złotych na zdrapki. – I co pan dalej zrobił? – Wydałem na zdrapki oczywiście,
ale już nic więcej nie wygrałem. – Czyli ile pan stracił? Pada
odpowiedź: 500 zł. A przecież ta
osoba straciła 1500 zł. Osoby,
które do nas przychodzą na terapię, nie mają świadomości tego,
co się z nimi dzieje. Trzeba im
czasami pokazać, w jaki sposób
myślą i w jak siebie sami oszukują. W pewnym momencie logika hazardzisty jest tak dziwna,
tak odrealniona, a on sam znaj-

Sylwia Kosman

Czy jakiekolwiek cechy charakteru,
wiek, płeć, pozycja społeczna mają
wpływ na poddanie się uzależnieniom?
Przeprowadzono szereg różnych
skomplikowanych badań i wyciągnięto wnioski w dość wąskim zakresie. Stwierdzono, że
im wcześniej ktoś zaczyna grać,
to jest większa szansa, że uzależni się wcześniej. Takie osoby już
w okresie dzieciństwa miały tendencje do zachowań impulsywnych. Okazało się ponadto, że
osoby, które dość szybko sięgnęły po alkohol czy narkotyki, także szybciej mogą uzależnić się
od hazardu. Generalnie jednak
każdy może się uzależnić i powyższe cechy nie mają większego, a może i żadnego znaczenia.

duje się w zupełnie innym świecie. Zdrapka to przykład bardzo
prosty. Ale zmagamy się z jednorękimi bandytami, blackjackiem, skomplikowanymi systemami i graniem w kasynach.

Jak szybko można się uzależnić?
Kluczowy w przypadku uzależnień jest potencjał uzależniający
gier, czyli czas od zagrania
do wyniku. W przypadku losowania lotto jest mały potencjał uzależniający, bo jeśli skreśli się kupon na przykład w poniedziałek,
to wyniki losowania są dopiero
w środę. W innych grach efekt jest
natychmiastowy. Jeśli ktoś wygra,
od razu jest wzmacniany impuls
do grania. Właściwie nie ma znaczenia, czy jest to wygrana, czy
przegrana. Kluczowe jest to, że
efekt podjętych działań jest taki
szybki, natychmiastowy.
Czy mamy świadomość, że jesteśmy
już uzależnieni?
Na ogół osoby uzależnione nie są
świadome, że są uzależnione i ma
to bezpośredni związek, na przykład z grami. Pośrednio, okazuje
się, że ktoś ma problemy w pracy,
ponieważ ukradł pieniądze po to
właśnie, żeby grać. Pracodawca to
odkrył i nakłonił pracownika do tego, żeby się leczył. Namówić na leczenie osobę uzależnioną udaje się
często członkowi rodziny, który stojąc z boku, widzi, że problem narasta. Rzadko kiedy przychodzi
do nas osoba, która mówi wprost:
„Mam problem z grami i muszę się
leczyć”. Najczęściej naciski zewnętrzne zmuszają do szukania
pomocy. Dopiero później przychodzi świadomość, że rzeczywiście
problem istnieje.

Jak wygląda terapia i jak długo trwa?
Moim zdaniem nie da się wyleczyć kogoś w terminie krótszym
niż 12 miesięcy. W publicznej
placówce nie ma limitów czasowych, a samo leczenie jest bezpłatne. Na początku odbywa się
terapia grupowa i indywidualna raz lub dwa razy w tygodniu,
a potem terapia indywidualna raz
w tygodniu. Stosowane są różne
metody i sposoby pracy, które
w bezpośredni sposób wpływają
na psychikę i emocje. Przeprowadzamy rozmaite ćwiczenia, metodę psychodramy, wizualizację,
techniki relaksacyjne.
Jakie inne uzależniania są równie popularne jak hazard?
Seks i internet. Są one ze sobą
związane. Bo jeśli ktoś jest uzależniony od internetu, to pojawia
się pytanie, co w tym internecie
jeszcze robi, jakie strony ogląda.
Często zdarza się tak, że przychodzi para i jedna ze stron się skarży, że drugi partner dużo czasu
spędza przed komputerem, korzystając z internetu. Następnie okazuje się, że to są określone treści,
bardzo konkretne, które mają potencjał uzależniający.
Dlaczego pornografia uzależnia?
Uzależnia z bardzo prostego powodu. Przede wszystkim pornografia lansuje masturbację. Jeśli
ktoś połączy oglądanie pornografii z masturbacją, to ma to potencjał uzależniający. Samo oglądanie nie ma potencjału uzależniającego. Ze względu na to, że
żyjemy w takim społeczeństwie,

w którym dość silne są ograniczenia natury moralnej i religijnej, to
paradoksalnie powodują one, że
potencjał uzależniający pornografii jest jeszcze większy. Jeśli ktoś
zaczyna oglądać takie treści, to
zaczyna mieć poczucie, że może
nie powinien, bo to sprzeczne
z religią, do tego dochodzi jeszcze
masturbacja i dodatkowe efekty.
Potencjał ten został zwiększony
wielokrotnie.
Jaka jest norma oglądania pornografii
w internecie, by się nie uzależnić?
Przeprowadzono na ten temat badania i okazuje się, że statystycznie Polacy przyznają się do oglądania pornografii dwa, trzy razy
w miesiącu. W ubiegłym roku
przeprowadziliśmy badania wśród
młodzieży szkolnej w Sosnowcu
w wieku od 16 do 18 lat i okazało się, że prawie 60 procent ogląda materiały pornograficzne raz
w tygodniu. Czy to jest norma?
Nie wiadomo. Świat zmienia się
bardzo szybko. W badaniach
przeprowadzonych w 2006 r.,
oglądanie materiałów pornograficznych, przynajmniej oficjalnie
wskazanych przez respondentów,
było sporadyczne. Przypominam
jednak, że nie ma edukacji seksualnej w szkołach, co buduje coraz
większy rozdźwięk pomiędzy
tym, co „należy”, a tym, co jest.
Czy samodzielnie można wyjść z uzależnienia?
Można, ale nie wiadomo, jaka to
jest skala. Nie ma statystyk na ten
temat, bo takie osoby, które same
poradziły sobie z uzależnieniem,
nie przychodzą na terapię i nie
szukają pomocy. Radzą sobie same, ale często dochodzi do przejścia jednego uzależnienia w drugie. Dopiero podczas wizyty
w ośrodku, osoba nas informuje,
że kilka lat wcześniej, sama poradziła sobie z innym uzależnieniem.
Czym grozi nieleczone uzależnienie?
W skrajnej postaci grozi śmiercią.
Niekoniecznie ma to związek
bezpośrednio z uzależnieniem,
ale ze wszystkimi konsekwencjami społecznymi. Skutki uzależnienia, czasem bardzo dramatyczne, ponosi cała rodzina.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman

Gdzie SzukAć poMocy?
centrum psychoterapii i Leczenia uzależnień w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec
Wejście od podwórza (3 piętro).
Rejestracja: 32 2662434. Fax: 32 2904391
Godziny pracy: poniedziałek – czwartek w godz. od 7.00 –do 19.00, piątek w godz. od 7.00 do 18.00.
Aby stać się pacjentem placówki, należy wcześniej telefonicznie (lub osobiście) ustalić termin pierwszej
wizyty. Najpierw odbędzie się indywidualne spotkanie z terapeutą placówki, podczas którego zostanie
ustalony dalszy plan leczenia. Terapeuci prowadzą także programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz
udzielają porad dla osób indywidualnych z zakresu problemów wychowawczych, rozwoju osobistego
i doradztwa prawnego i ekonomicznego.
4
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WYDARZENIA
Wielkie serce dla dzieci i dwa wspaniałe wyróżnienia

Superszybki internet

Szeryfowie praw
Sylwia Kosman

Iwona Durek–Sypek, dyrektorka
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4
w Sosnowcu oraz Zbigniew
Krzemiński, prezes Zarządu
Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zostali przez społeczność „Korczaka”, czyli
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 45, uhonorowani szczególnymi tytułami, czyli Gwiazdami
Szeryfa Praw Dziecka. Uroczystość odbyła się 14 czerwca
w ZSO nr 2 w Sosnowcu. – Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Nie ukrywam, że jest
to jedne z najważniejszych dla
mnie wyróżnień. Wszystkie wyróżnienia, które są sygnowane
przez dzieci, uczniów, są dla
mnie szczególne. Dzieci potrafią
dostrzec pracę i ją docenić – mówiła wzruszona Iwona Durek-Sypek. – Życzę państwu, byście
również potrafili znaleźć radość
w pracy z dziećmi i czerpać
z dzieciaków to, co najpiękniejsze, radość i szczerość – dodała.
Równie gorąco za otrzymane
wyróżnienie dziękował Zbigniew Krzemiński. – To będzie
dla mnie nagroda, równie cenna jak otrzymane 20 lat temu
wyróżnienie „Przyjaciel dziecka” oraz „Serce na dłoni” – podkreślał Krzemiński. – To w pewien sposób podsumowanie

Iwona Durek-Sypek i Zbigniew Krzemiński zostali odznaczeni gwiazdami
Szeryfa Praw Dziecka.
działalności, misji, którą realizujemy w Towarzystwie Przyjaciół
Dzieci. Staramy się wsłuchiwać
w potrzeby rodzin i dzieci oraz
im sprostać. Cały czas staram się
kierować zasadą „Miej serce
i patrz w serce” – dodał.
Uroczystość była także okazją
do podsumowania prowadzonego przez SP nr 45 projektu UNICEF – „Szkoła z prawami Dziecka”. – To już nasz kolejny projekt.
Wcześniejsze polegały między
innymi na zbieraniu funduszów
na rzecz afrykańskich dzieci. Teraz zdecydowaliśmy się na realizację projektu o nieco innym charakterze. Naszym zadaniem było

wytypowanie osób, które zasłużyły się w pracy na rzecz dzieci.
Zdecydowaliśmy wspólnie, że
dwie wyróżnione osoby najbardziej zasługują na ten szczególny
tytuł. W ramach projektu przeprowadziliśmy także szereg zajęć
edukacyjnych, poświęconych respektowaniu praw dziecka w dzisiejszym świecie – wyjaśnia Marta Lachor-Winiarska, nauczycielka ZSO nr 2 w i koordynatorka
projektu.
Nauczyciele ZSO nr 2 zostali
także uhonorowani za prowadzoną działalność przez Zbigniewa
Krzemińskiego. Srebrne Odznaki „Zasłużonego Działacza

TPD” odebrały Małgorzata Marosz-Kochan oraz Iwona Darmoń-Dubas. Z kolei odznaki
„Przyjaciel Dziecka” otrzymały
Beata Szafraniec, Jolanta Duda,
Agnieszka Struzik, Anna Derej
i Joanna Napora-Ćmachowska.
W uroczystości wzięli udział
władze Sosnowca, przedstawiciele Wydziału Edukacji i Stowarzyszenia Szkół Korczakowskich. Po uroczystości uczniów
i gości zaproszono na poczęstunek. UNICEF zatwierdził już raport szkoły z realizacji projektu,
co oznacza, że szkoła uzyska certyfikat „Szkoły z Prawami
Dziecka”. SK

74 kilometry internetowej sieci w technologii światłowodowej powstanie
do końca tego roku w Sosnowcu. Aż 245 sosnowieckich instytucji ma
zostać podłączonych do szerokopasmowego internetu w 185 lokalizacjach miasta. Plac budowy został już oficjalnie przekazany Sprint S.A.,
która będzie budować sieć szerokopasmową w ramach projektu „Rozwój
Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”. Obecnie prace budowlane trwają w rejonie ul. Andersa, 11 Listopada, Braci Mieroszewskich, 1-go Maja i Legionów.
Inwestycja ma bardzo szeroki zasięg, ponieważ obejmuje wszystkie
obszary Sosnowca, od Milowic, przez Stary Sosnowiec, Śródmieście,
Pogoń, Środulę, do Zagórza, Modrzejowa, Niwki, Klimontowa, Porąbki, Juliusza, Kazimierza, Ostrów Górniczych i Maczek. Już dziś wiadomo, że do sieci zostaną podłączone m.in. szkoły, przedszkola, biblioteki, muzea, placówki oświatowo-wychowawcze, przychodnie rejonowe,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz miejskie ośrodki kultury.
– To bardzo ważna inwestycja dla miasta. Sosnowiec od lat stawia
na innowacyjność, zmienia swój charakter i staje się miastem nowoczesnych technologii. Sieć szerokopasmowa to jeden z najważniejszych elementów tych przemian, który zwiększy konkurencyjność na rynku i doprowadzi do obniżenia cen za usługi internetowe i telekomunikacyjne – mówi prezydent miasta, Kazimierz Górski.
Oprócz dostępu do internetu w placówkach, będzie można połączyć
się z siecią za pomocą 38 hot spotów oraz dziewięciu infokiosków.
W tych miejscach każdy będzie mógł uzyskać dostęp do stron internetowych czy sprawdzić swoją pocztę elektroniczną. Udostępnienie budowanej sieci szerokopasmowej na zasadzie dzierżawy łącz operatorom
usług telekomunikacyjnych ma zwiększyć zasięg, poprawić jakość sygnału oraz wpłynąć na niższe ceny usług telekomunikacyjnych. Stworzenie sieci światłowodowej ma także umożliwić rozszerzenie monitoringu miejskiego o kolejne obszary miasta. Budowana sieć zapewnia
optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych takich jak m. in. usługi
NGN/NGA, tzw. nowej generacji, gdzie przepustowość do użytkownika
końcowego osiąga prędkość min. 30 Mb na sekundę.
Inwestycja będzie kosztować około 22,5 mln zł, z czego około 18
mln 300 tys. zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Prace potrwają do końca grudnia 2014 roku. Więcej informacji projekcie można uzyskać na stronie: www.szerokopasmowysosnowiec.pl. SK
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PORADY
ZUS RADZI

PRAWNIK RADZI

Przyjemne z pożytecznym

Dziedziczenie ustawowe

Joanna Biniecka,
rzecznik prasowy ZUS

W sobotę, 7 czerwca, podczas Dni Sosnowca,
mieszkańcy miasta mieli możliwość zarejestrowania się na Platformie Usług Elektronicznych
ZUS. Bowiem pracownicy sosnowieckiego Oddziału Zakładu uczestniczyli ze swoim stoiskiem w festynie.
– Wyszliśmy z taką inicjatywą, aby zachęcić miesz kań ców do ko rzy sta nia z elek tro nicznej drogi w kontaktach z ZUS, realizowanej za pomocą Platfor my Usług Elektronicznych, w skrócie PUE. Posiadając zarejestrowany profil w Nowym Por talu Informacyjnym
ZUS, klien ci Za kła du mo gą ko rzy stać z e -usług z za kre su ubez pie czeń spo łecz nych – mówi Anna Błaszczyk, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji Oddziału.
PUE to zestaw nowoczesnych usług dla
klientów ZUS. Jego sercem jest por tal internetowy pue. zus. pl. Dzięki tej wygodnej formie

kontaktu z ZUS można samodzielnie i w dowolnym czasie załatwić większość spraw
związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
bez konieczności zgłaszania się w placówce
ZUS lub przesyłania korespondencji tradycyjną pocztą. Posiadając własny profil w ZUS,
ubezpieczony może sprawdzić, czy płatnik
składek zgłosił go oraz członków rodziny
do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych
do OFE lub obliczyć prognozowaną wysokość
emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski. Płatnik składek może sprawdzić dane
osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć
wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu. Płatnicy składek, zatrudniający do 100
ubezpieczonych, mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych. Każdy klient posiadający profil może
zarezer wować wizytę w ZUS, wybierając dogodną datę i czas.
Profile na PUE zakładane są codziennie
w ZUS-ie na Sali Obsługi Klientów. Jednak festyn to okazja, aby mieszkańcom udostępnić
usługę w innym niż urzędowe otoczeniu. Formalności to tylko kilka minut, wystarczy mieć
ze sobą dowód osobisty (niestety, w wielu przypadkach mieszkańcy byli zainteresowani zarejestrowaniem się, ale nie mieli przy sobie tego
dokumentu).
Festyn dostarczył wielu wspaniałych wrażeń, a ci, którzy skorzystali z ofer ty ZUS, połączyli przyjemne z pożytecznym. Takich osób było 50, bo tyle profili zostało założonych.

Ilona Cebo-Kubiczek,
adwokat

Co do zasady dziedziczenie polega na przejściu ogółu praw i obowiązków, które należały do spadkodawcy w chwili jego śmierci
(spadek) na spadkobierców. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Nie
może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie ży je w chwili otwarcia spadku, ani
osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.
Zgodnie z regulacją zawar tą w kodeksie
cywilnym wyróżniamy dziedziczenie:
1) ustawowe – następuje w sytuacji, gdy
np.: spadkodawca nie zostawił testamentu,
bądź okazał się on nieważny, bądź spadkobierca testamentowy spadek odrzucił lub został uznany za niegodnego, albo zmarł
przed spadkodawcą. Kolejność dziedziczenia
ustawowego określają przepisy kodeksu cywilnego,
2) testamentowe – spadkobiercą staje się
osoba powołana w testamencie przez spadko-

dawcę. Zasady dziedziczenia na podstawie testamentu, jak i formy, w jakich testament może być sporządzony, zostaną opisane w kolejnym artykule.
W pierwszej kolejności powołane są
z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy
oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż
jedna czwar ta całości spadku. Jeżeli dziecko
spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku,
udział spadkowy, który by mu przypadał,
przypada jego dzieciom (lub dalszym zstępnym) w częściach równych. Należy podkreślić, że małżonek rozwiedziony oraz pozostający w chwili otwarcia spadku w prawomocnie orzeczonej separacji ze zmarłym małżonkiem, jest wyłączony z kręgu jego spadkobierców ustawowych.
W braku zstępnych spadkodawcy powołani
są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice, przy czym udział spadkowy każdego z rodziców, wynosi jedną czwartą całości spadku.
W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy
cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie
dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu
spadkodawcy (a gdy nie dożyli otwarcia spadku ich zstępnym) w częściach równych.
W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy, a jeżeli nie ma żadnej z tych osób, spadek przypada dziadkom spadkodawcy.

W braku małżonka spadkodawcy, jego
krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek
przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie
miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa.
Omówione zasady dotyczą generalnych reguł dziedziczenia ustawowego i nie wyczerpują wszystkich szczegółowych wariantów regulowanych przez prawo cywilne.
Wyłączony od dziedziczenia jest spadkobierca uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:
1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził
mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament
spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub
przerobionego.
Uznania spadkobiercy za niegodnego
może żądać każdy, kto ma w tym interes.
Z żądaniem takim może wy stąpić w ciągu
roku od dnia, w którym dowiedział się
o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.
Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.
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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
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ROZRYWKA
Eskalator 2014, czyli potęga dobrej muzyki i zabawy, odbędzie się już po raz czwarty

Trzy pytania do Marty Bijan, finalistki IV edycji programu X-Factor

Muzyczna uczta

Wiem, że chcę śpiewać

Marta Bijan, Dawid Kwiatkowski, Grzegorz Hyży oraz Donatan i Cleo będą
gwiazdami tegorocznego koncertu plenerowego, organizowanego przez radio
Eskę w Sosnowcu. Wakacyjny projekt,
czyli Eskalator, ruszy wieczorem, 8
sierpnia w parku przy ul. Kresowej w Sosnowcu. – Eskalator co roku gromadzi
kilkunastotysięczną widownię, bo jest

bardzo dobrym autorskim pomysłem radia Eska Śląsk. Zaprosiliśmy tych wykonawców, którzy cieszą się najlepszymi
wynikami słuchalności na naszej antenie
i są obecnie najbardziej popularni – zapewnia Jacek Wagner, szef Działu Promocji w Radiu Eska Śląsk. – Gwarantujemy doskonałą mieszankę muzyki
na wysokim poziomie, dobrą zabawę

Zdjęcia: arc Radio Eska i IV LO w Sosnowcu

Gwiazdy Eskalatora 2014
dAWid kWiATkoWSki
W ubiegłym roku został nagrodzony
dwiema statuetkami w kategoriach
„Modny Debiut ESKA. pl” oraz
„Odkrycie Roku”. Jego debiutancki
album zatytułowany „989”,
zadebiutował na 1. miejscu polskiej listy
przebojów.

GRzeGoRz Hyży
Finalista III edycji programu
X-Factor, który zadebiutował
w tym roku wydaniem
dojrzałego i oryginalnego
albumu. Płyta „Z całych sił”
doczekała się bardzo
pochlebnych recenzji.

oraz wiele atrakcyjnych nagród dla
uczestników koncertu, którzy będą brali
udział w organizowanych przez nas konkursach. Imprezę poprowadzi ekipa
sprawdzonych dziennikarzy radia
Eska – dodaje. Start imprezy zaplanowano na godz. 18.00. Współorganizatorami
koncertu są Urząd Miejski w Sosnowcu
i „Kurier Miejski”. SK
MARTA BijAN
Ma 18 lat i pochodzi z Sosnowca. Pisze
teksty piosenek oraz wiersze. Jest
uczennicą IV LO im. S. Staszica
i tegoroczną finalistką programu X-Factor.

doNATAN i cLeo
Donatan, czyli trzy w jednym: muzyk, producent
muzyczny i inżynier dźwięku. Z kolei Cleo jest
absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskała
tytuł… magistra inżyniera architekta
krajobrazu. Śpiewała w chórze gospel Soul
Connection i związana jest ze
środowiskiem hip-hopowym. W tym roku
Donatan i Cleo reprezentowali Polskę z utworem „My
Słowianie” podczas 59. Konkursu Piosenki Eurowizji,
zorganizowanego w Kopenhadze, w którym ostatecznie zajęli 14. Miejsce.

Który występ był najsilniejszym przeżyciem?
Największy stres przeżyłam podczas
castingu przed jurorami. Czas zatrzymał się w miejscu, gdy stanęłam
przed nimi i miałam zacząć śpiewać.
Byłam oszołomiona, wręcz otępiała
i niewiele pamiętam z tego występu.
Ścisły finał nie był już dla mnie takim przeżyciem. To była czysta formalność, a to czy wygram, czy przegram, nie miało większego znacze-

nia. Cieszyłam się, że dotarłam tak daleko. Dla
mnie to już było nagrodą. Niesamowite
były miesiące przygotowań do udziału
w programie, pobyt
w domu jurorskim
i treningi.
W tym roku wystąpisz
na Eskalatorze jako gwiazda… Co planujesz dalej?
Do tej pory zawsze przychodziłam, by
posłuchać innych. Nie spodziewałam
się i nigdy by mi do głowy nie przyszło, że wystąpię podczas tego koncertu. Bardzo się cieszę, że będę mogła zaśpiewać dla mieszkańców Sosnowca i mam nadzieję, że uda mi się
dobrze wypaść i nikogo nie zawiodę.
Zaprezentuję utwory, które śpiewałam
w programie i moje autorskie teksty.
W wakacje mam zamiar także nagrać
pierwszy teledysk i powoli skompletować zespół. Zamierzam wykorzystać jak najlepiej swoje pięć minut, bo
drugiej takiej szansy mogę już nie dostać. Będę próbowała pogodzić naukę
i muzykę, bo po wakacjach będę przygotowywać się do matury. Teraz już
wiem, że chcę śpiewać.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman

reklama
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Święto miasta już za nami

Jak wygląda teraz Twoje
życie po X-Factorze?
Wszystko odwróciło się o 180 stopni.
Teraz odpoczywam i staram się
zregenerować
po nieprzespanych nocach, silnych nerwach i przeżyciach. Gdybym miała jeszcze raz dokonać
wyboru, czy star tować w programie, to nie wahałabym się ani
przez chwilę. Nie sądziłam, że będzie
mi dane przeżyć to, co przeżyłam,
choć przyznaję, że w ogóle nie zamierzałam jechać na precasting. Tak
to już bywa, że kiedy ci nie zależy
i śpiewa się na luzie, to wychodzi najlepiej. Wcześniej próbowałam swoich
sił w programie i nic z tego nie wyszło.

Na scenie królowały rock, hip hop oraz punk.
Tłumy młodych ludzi oraz rodzin z dziećmi
przyciągnęło tegoroczne święto miasta, które odbyło się Parku Sieleckim w pierwszy
weekend czerwca. Dopisała słoneczna pogoda, nie brakowało regionalnych przysmaków,
tradycyjnego grilla oraz oryginalnych kurtoszy, wypiekanych na słodko oraz oczywiście, dobrej muzyki. Dzieci, jak i dorośli,
mogli wziąć udział w przygotowanych zabawach i konkursach oraz wygrać atrakcyjne
nagrody. Dwa tablety, ufundowane przez naszą redakcję, trafiły do mieszkańców Sosnowca.
Rock, hip hop, reggae i punk, które królowały na scenie w Parku Sieleckim, przyciągnęły zwłaszcza młodsze pokolenie sosnowiczan i mieszkańców sąsiednich miast. Pierwszy dzień świętowania, który miał
upamiętnić 25. rocznicę wyborów z 1989 roku, upłynął pod hasłem „Wolność, kocham
i rozumiem”. Uczestnicy mogli zobaczyć
na telebimie krótki film dotyczący historyczlipiec 2014 nr 7

nych, czerwcowych wyborów. Gwiazdą wieczoru były Strachy na Lachy, a charyzmatyczny lider Krzysztof „Grabaż” Grabowski nie
zawiódł pokładanych w nim nadziei
i do wspólnej zabawy porwał tłumy.
Sobota należała do młodzieżowych sosnowieckich grup i gwiazd hip hopu. Dobrą zabawę zapewnili Jamal, Fokus z Paktofoniki
oraz Kaliber 44. Ten ostatni zespół przyciągnął setki osób.
– Kaliber i Jamal to jest strzał w dziesiątkę. Wreszcie nie ma odgrzewanych kotletów
i gwiazd, które wszędzie można usłyszeć, ale
jest to, co młodzi ludzi lubią najbardziej – stwierdził Marek Macioł z Sosnowca.
W niedzielę zmieniły się nieco muzyczne
klimaty. Na scenie zagrał zespół Janusz Yanina Iwański. W klimaty reggae wprowadził
mieszkańców Pablopavo. Świętowanie zakończył występ Muńka Staszczyka, który zagrał
razem z zespołem Shamboo oraz wspaniały
pokaz sztucznych ogni. SK
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arc SSA „Życie”

Zagraj i pokonaj raka!

Pamiątkowe zdjęcie sosnowieckich „Amazonek” z zawodnikami i władzami miasta.
Wiel kie Me cze Przyja ciół Pił ki Noż nej,
które były organizowane na rzecz zdrowia
kobiet pod hasłem „Piłka jest piękna – Razem wygrywamy z rakiem piersi”, zostały
rozegrane 8 czerwca. Największym zainteresowaniem cieszył się mecz na boisku
Czar nych Sosnowiec przy al. Mireckiego,
roz grywa ny pomię dzy sa morzą dowca mi
a pracownikami Sosnowieckiego Szpitala
Miej skie go. Obie drużyny po de szły
do spotkania ambitnie. Swoją grą dostarczyli zgromadzonej widowni dobrej rozrywki. Zaangażowanie, mimo upalnej au-

ry, przełożyło się na wynik spotkania. Padło aż 6 goli, z których 5 na korzyść samorzą dowców. Podczas me czu ama zon ki
wraz z wolontariuszkami rozdawały różowe kart ki, za pra sza jąc pa nie na ba da nia
mammograficzne, które można było wykonać na miej scu w mam mobusie fir my
MED-JOLAN.
Sosnowieckie Amazonki w imieniu
własnym i innych kobiet dziękują wszystkim zaangażowanym w ogólnopolską akcję
społeczną „Razem wygrywamy z rakiem
piersi”. Za ogromne zaangażowanie dzię-

Wakacyjne grillowanie
Wielkie grillowanie, które poprowadzi aktor Piotr Cyr wus, zaplanowano już po raz trzeci w Parku Środula. Impreza odbędzie się 23 sierpnia. W przygotowanych dwóch strefach: smaku i muzyki, będą czekać na uczestników konkursy na najlepszą potrawę, po ka zy ku li nar ne i du żo do brej
zabawy. Uczestnicy mogą rejestrować się od godz. 14.00. Muzyczny start zaplanowano na godz. 16.00. Wystąpi zespół Dwie
Korony, który gra przeboje jednego z liderów zespołu Trzy Koro ny i Czer wo ne Gi ta ry – Krzysz to fa Klen czo na. Gru pa ma
za sobą setki koncer tów w kraju, trasy koncer towe dla Polonii
za granicą i płytę wydaną wspólnie z Polskim Radiem w Katowicach. O godz. 18.00 zaplanowano pokaz kulinar ny Tomasza
Jakubiaka. Uczestnicy grillowania, jak co roku, mogą liczyć
na atrakcyj ne na gro dy. W ubie głym ro ku so snowi cza nie
przy dźwiękach muzyki i dobrym jedzeniu bawili się do późnego wieczora. SK
reklama
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kują władzom miasta z prezydentem Kazimierzem Górskim na czele, prezesowi Arturowi Nowakowi z pracownikami sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, zawodnisędziemu,
sprawozdawcy
kom,
sportowemu, wolontariuszkom z Instytutu
Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet
i wszystkim kibicom, którzy swoją obecnością pokazali, że zależy im na kondycji
zdrowotnej kobiet w naszym mieście.
Sponsorem spotkania była firma wędliniarska Agata i Dariusz Szatan z Sosnowca
Bank BGŻ, oddział w Sosnowcu. red

ciąg dalszy ze str. 1
Tętnić życiem będą także domy
kultury.
– Na lipiec i sierpień Miejski
Klub „Maczki” przygotował bogatą i różnorodną ofertę. Znalazły
w niej miejsce zajęcia plastyczne,
sportowe, turnieje e-sportowe, projekcje filmowe oraz rajdy i wycieczki – zapowiada Agnieszka
Kozińska, dyrektorka Miejskiego
Klubu „Maczki”. Odbędą się m.

in. poranki filmowe, warsztaty wikliniarskie, warsztaty rzeźbienia
w glinie, turniej darta, petanque,
rajd pieszy czy wycieczka rowerowa.
W pierwszy tydzień lipca
i w pierwszy tydzień sierpnia
na zajęcia zaprasza także Miejski
Klub im. Jana Kiepury przy ul.
Będzińskiej 6. Zaplanowano m.
in. zajęcia w ramach Akademii
Wokalnej i Młodzieżowej Akademii Teatralnej, naukę tańca no-

SkłAd dRużyNy SAMoRządoWcóW z SoSNoWcA:
Rafał Szopa, Maciej zudin, karol kordysz, Bartosz Górski, Roman
Miszczak, Rafał łydek, łukasz Nadolny, Arkadiusz kaczor, zdzisław
kowalski, jarosław jajeśniak, Adam Gil, jakub kubiczek, Marek
pietrzak, na bramce Aleksander Adamus.
dRużyNA SoSNoWieckieGo SzpiTALA MiejSkieGo:
Artur Nowak, Mateusz Hanslik, dariusz dusza, przemysław parzelski,
Marek kozioł, Mariusz kozłowski, Seweryn zięba, Bogdan Wójcik,
daniel Golec, Sebastian kazek, Tomasz Bujok, Andrzej Brożek, Adam
czerw, Rafał Szyja, Robert Mędral, na bramce Bartosz kasperczyk.
Sędziował jakub Morawiecki, mecz komentował Bartosz Górski.

woczesnego z elementami hop-hopu lub elementami baletu, naukę tańca nowoczesnego oraz łamigłówki matematyczne na wesoło.
Ponadto Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe-Wszechnicy
Śląskiej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach w tym roku po raz
pierwszy organizuje Wakacyjne
Spotkania z Nauką. Półkolonie
potrwają 5 dni. Zaplanowano wycieczki, zajęcia wykładowe i la-

boratoryjne. Dzieciom zapewnia
się opiekę w godz. od 7.30
do 17.00.
iNFoRMAcje o Akcji „LATo:
www.sosnowiec.pl
www.biblioteka.sosnowiec.pl
www.mosir.sosnowiec.pl
www.mdk-kazimierz.pl
www.klubmaczki.pl
www.kiepura.pl
utn.us.edu.pl/aktualnosci

Zbierali na budowę hospicjum

arc ZSO nr 15

I Staszic Music Festival odbył się 14 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 15 w Sosnowcu.
Cel był szczytny, bo cały dochód z festiwalu został
przeznaczony na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum w Sosnowcu. Chociaż nie dopisała pogoda, to
jednak i tak uczestnicy dobrze się bawili. Uczniowie
przygotowali piknik rodzinny. Dzieci bawiły się
na dmuchanym zamku, mogli zagrać w kręgle oraz
pograć w piłkę nożną. Dużą popularnością cieszyło
się malowanie twarzy i występy artystyczne przygotowane przez przedszkolaków. Nie brakowało także
smakołyków i cieplych dań. Festiwal muzyczny
na dobre rozpoczął się o godzinie 17, kiedy jako
pierwsza wystąpiła finalistka IV edycji programu X-Factor i uczennica szkoły, czyli Marta Bijan. – Marta cieszy się bardzo dużą popularnością. Na scenie
musiała wystąpić dwukrotnie, a na koncert przyjechali oddani fani – przyznaje Tomasz Szyjkowski,
dyrektor IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu. Równie dobrze na scenie poradził sobie zespół Kruk, The
Kennigers, którym jednym z gitarzystów jest uczeń
szkoły, Karol Posełek. Entuzjazm wzbudził także
występ Don’t you Bear. Festiwal odbył się pod haPodczas Staszic Music Festival nie zabrakło ostrego brzmienia.
słem „Warto pomagać”. SK
lipiec 2014 nr 7
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Wielki festyn charytatywny w„Korczaku”

Liczył się cel
Sylwia Kosman

„Gramy dla Kuby!”. Pod takim
hasłem w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Sosnowcu odbył się 21
czerwca festyn charytatywny
na rzecz ucznia tej szkoły. Kuba
Majzel, który był głównym bohaterem imprezy, od kilku lat choruje na stwardnienie rozsiane
i porusza się na wózku inwalidzkim. Razem z rodzicami przyjechał na festyn. – Dziękuję wszystkim za zorganizowanie festynu
i życzę wspaniałej zabawy! – zainaugurował imprezę. Na Kubę
czekał także tort urodzinowy z 18
świeczkami. Po zdmuchnięciu
świeczek i chóralnym odśpiewaniu „Sto lat!”, zabawa rozpoczęła
się na dobre i trwała do samego
wieczora. Imprezę w szampańskich nastrojach prowadzili Katarzyna Galica, aktorka Teatru Stu,
znana szerszej publiczności z roli
w serialu „Przyjaciółki” oraz aktor Michał Czernecki, absolwent
„Korczaka”, któremu popularność przyniosły seriale „M jak
miłość” i „Lekarze”.
– To już kolejna forma pomocy dla Kuby. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy koncert

w „Kiepurze” oraz mecz samorządowcy kontra „korczakowcy” – mówi Piotr Sadowski, przewodniczący samorządu uczniowskiego. – Myślę, że tym razem,
tak jak do tej pory, wszyscy
świetnie się bawili. Frekwencja,
humory, jak i pogoda, dopisały.
Najważniejszy jednak jest cel,
czyli pomoc Kubie – podkreśla.
Uczniów wspierali absolwenci szkoły, rodzice, nauczyciele
oraz mieszkańcy Sosnowca, którzy nie unikali wolontariuszy
z puszkami. Nie brakowało wspaniałych atrakcji. Odbyły się m. in.
pokaz zumby, który porwał
do tańca, pokaz baniek mydlanych, działała foto budka, dzięki
której każdy mógł uwiecznić
swoją zabawną podobiznę. Strażacy przeprowadzili symulację
samochodowego
wypadku
i udzielania pomocy ofiarom wypadku, uwięzionym w samochodzie. Ci, którzy lubią sportowe
wyzwania, mogli spróbować
swoich sił, strzelając z łuku lub
zobaczyć pokaz ratownictwa
wodnego. Powodzeniem cieszyła
się kawiarenka pod chmurką i
domowe ciasta, mufinki, wata cukrowa oraz działająca kuchnia
polowa. Uczniowie serwowali

kiełbaski, żurek i bigos. Dużą popularność zdobyła loteria fantowa. Uczestnicy festynu mogli
wygrać m. in. zaproszenia do Cafe Pogoń, Wypiekarni, Lala Mi
Do, wejściówki do Falkonu, Autodromu, Pałacu Saturna, LaserHause, bony do Shintaja, optyka,

książki, sprzęt sportowy, pendrive, gadżety od Gadzeciaka. pl,
płyty CD, biżuterię z Galerii Kufferek i od Wydrutowane na maxa,
koszulkę z SzafaShop, zabawki
hademadowe i wiele innych niespodzianek. Sporo emocji dostarczyła także licytacja. Można było

wylicytować koszulkę Legi, Zagłębia, dąbrowskich siatkarek
oraz gwiazd, czyli Nergala, Meli
Koteluk i Maleńczuka. Pod młotek poszły także grafika Ady
Laube i obraz Karola Bonderko,
profesjonalna sesja fotograficzna,
ufundowana przez zakład fotograficzny, voucher na artystyczne
półkolonie i bluza z dresówki
uszyta specjalnie z okazji festynu
oraz dzień na planie serialu „Czas
honoru” z inicjatywy aktorki
Magdaleny Różdżki, która dodatkowo przeznaczyła na licytację
swoje zdjęcie z autografem
i bransoletkę.

Wyśmienicie bawiły się dzieciaki, które szalały na trampolinach i dmuchańcach oraz warsztatatach, zorganizowanych przez
dziecięce kluby artystyczne.
Przez cały festyn grała dobra
muzyka. Znakomite występy to
zasługa szeregu wykonawców, takich jak: Pati Sokół, Old Wisdom
Lies i Macieja Adamczaka, Kamila Kubasa czy Elizy Wietrzyńskiej.
Wspaniała zabawa zaowocowała też hojnością uczestników
festynu. W sumie udało się zebrać
10 tys. 17 zł i 58 gr, które zostaną
przekazane na rzecz Kuby.
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Gminne Punkty Selek ty wnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w skrócie – GPSZOK) mają na celu prz yjmowanie od mieszkańców odpadów – również
t ych niet ypow ych cz y niebezpiecznych, k tór ych nie powinno się w yrzucać do zw ykłego kosza. Odpady są tu przyjmowane bezpłatnie – w ystarcz y t ylko, że
prz y wiezie je mieszkaniec Sosnowca. Dowodem jest odpowiedni adres zameldowania na dowodzie osobistym czy prawie jazdy.
Oprócz nowo otwar t ych punk tów nadal dostępny jest dla mieszkańców dotychczasow y GPSZOK zlokalizowany przy ul. Grenadierów, k tór y został urucho miony w lipcu zeszłego roku. Jest on cz ynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 -17:30.

M
Mobilny
obilny punkt zbier
zbierania
ania o
odpadów
dpadów
Podmiot odpowiedzialny: REMONDIS Sp. z o.o.
Mobilny Gminny Punkt Selekty wnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(MGPSZOK) jest czynny w godzinach 10:00 -18:00 przez jeden dzień w kwar tale w każdym z 22 punktów w yznaczonych na terenie Sosnowca. Szczegółow y w ykaz lokalizacji oraz d at fu nkcjonowania punktów n a l ata 2 014-2015
jest dostępny na stronie internetowej Urzędu M iasta S osnowiec ( www.sosnowiec.pl/urzad_miejski/ zakładka po prawej stronie – Reforma Śmieciowa).

JJakie
akie odpady
odpady mogę
mogę tu
tu oddać?
oddać?
W MGPSZOK przyjmowane są następujące selektywnie zgromadzone odpady:
p ap i e r i t e k t u r a ,
tworz y wa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
szkło,
metale,
zuż y t y sprzęt elek tr yczny i elek troniczny,
odpady wielkogabar y towe (w t ym odpady budowlano -remontowe t ypu:
drzwi, okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.),
zuż y te baterie i akumulator y, świetlówki,
zuż y te opony,
tek st ylia,
przeterminowane leki, zuż y te igł y, termometr y,
inne drobne odpady niebezpieczne w ydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych.

Nowy
N
owy GPSZOK
GPSZOK
Adres: ul. Bacz yńskiego 11 w Sosnowcu
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku – 10:00 -18:00
sobot y – 9:00 -13:00
Podmiot odpowiedzialny: REMONDIS Sp. z o.o.

JJakie
akie o
odpady
dpady mo
mogę
gę tu o
oddać?
ddać?
W GPSZOK można oddać wsz ystkie odpady w ymienione prz y punkcie mobilnym (lista pow yżej), a tak że:
odpady ulegające biodegradacji, w t ym opakowania ulegające biodegradacji, a tak że odpady zielone,
odpady budowlano -remontowe, gruz budowlany z samodzielnie prze prowadzanych drobnych remontów.
Szczegółowe informacje o t ym, jakie odpady można oddawać w obu punktach, można znaleźć w ich Regulaminach, k tóre dostępne są na stronach internetow ych ww w.mzso.sosnowiec.pl i w w w.sosnowiec.pl.
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Wykaz lokalizacji wraz
z harmonogramem pobytu
Mobilnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
TERMIN
2014

PUNK T ZBIÓRKI
II K W.

2015

III K W.

IV K W.

I K W.

II K W.

III K W.

IV K W.

Kalinowa 5-7 – parking pomiędzy budynkami

14.07. 2014

13.10. 2014

12.01. 2015

13.04. 2015

13.07. 2015

12.10. 2015

Przyjaciół Żo łnierza – parking przy ZSS nr 4

15.07. 2014

14.10. 2014

13.01. 2015

14.04. 2015

14.07. 2015

13.10. 2015

Akacjowa – przy bloku nr 75

16.07. 2014

15.10. 2014

14.01. 2015

15.04. 2015

15.07. 2015

14.10. 2015

Niepodległości 10 – parking przed budynkiem

17.07. 2014

16.10. 2014

15.01. 2015

16.04. 2015

16.07. 2015

15.10. 2015

Będzińska 8 -12 – parking przed budynkiem

18.07. 2014

17.10. 2014

16.01. 2015

17.04. 2015

17.07. 2015

16.10. 2015

Konst y tucji 47-53a – parking pomiędzy budynkami

21.07. 2014

20.10. 2014

19.01. 2015

20.04. 2015

20.07. 2015

19.10. 2015

Wysoka/Pawia – parking naprzeciw Pawia 1-3

20.06. 2014

22.07. 2014

21.10. 2014

20.01. 2015

21.04. 2015

21.07. 2015

20.10. 2015

Zamkowa 5/G
N a r u t ow i c z a 5 0 d t e r e n m i ę d z y b u d y n k a m i

13.06. 2014

23.07. 2014

22.10. 2014

21.01. 2015

22.04. 2015

22.07. 2015

21.10. 2015

Sienkiewicza 3
– p a r k i n g p r z e d c e n t r u m h a n d l ow y m E u r o p a

23.06. 2014

24.07. 2014

23.10. 2014

22.01. 2015

23.04. 2015

23.07. 2015

22.10. 2015

Pa d e r e w s k i e g o p a r k i n g p r z y R O D „ Z a g ó r z e ”
na wprost ul. Łomżyńskiej

24.06. 2014

25.07. 2014

24.10. 2014

23.01. 2015

24.04. 2015

24.07. 2015

23.10. 2015

Łu k a s i ew i c z a – p l a c p r z y s k ł a d z i e z ł o m u

25.06. 2014

28.07. 2014

27.10. 2014

26.01. 2015

27.04. 2015

27.07. 2015

26.10. 2015

18.08. 2014

17.11. 2014

16.02. 2015

18.05. 2015

17.08. 2015

16.11. 2015

19.08. 2014

18.11. 2014

17.02. 2015

19.05. 2015

18.08. 2015

17.11. 2015

20.08. 2014

19.11. 2014

18.02. 2015

20.05. 2015

19.08. 2015

18.11. 2015

21.08. 2014

20.11. 2014

19.02. 2015

21.05. 2015

20.08. 2015

19.11. 2015

Zawodzie 34
– parking przy Szkole Podstawowej nr 21

22.08. 2014

21.11. 2014

20.02. 2015

22.05. 2015

21.08. 2015

20.11. 2015

Hallera 16a – p arking przy ulic y

25.08. 2014

24.11. 2014

23.02. 2015

25.05. 2015

24.08. 2015

23.11. 2015

26.08. 2014

25.11. 2014

24.02. 2015

26.05. 2015

25.08. 2015

24.11. 2015

Dobrzańskiego 122
– parking naprzeciw Szkoł y Eurolingua

27.08. 2014

26.11. 2014

25.02. 2015

27.05. 2015

26.08. 2015

25.11. 2015

Spadochroniarzy 3 – parking za budynkiem

28.08. 2014

27.11. 2014

26.02. 2015

28.05. 2015

27.08. 2015

26.11. 2015

G a ł c z y ń s k i e g o – p a r k i n g M OS i R

29.08. 2014

28.11. 2014

27.02. 2015

29.05. 2015

28.08. 2015

27.11. 2015

1.09. 2014

1.12. 2014

1.03. 2015

1.06. 2015

1.09. 2015

1.12. 2015

Czerpakowa/Leśna
– zbieg ulic naprzeciwko budynku Leśna 70
26.06. 2014

D m ow s k i e g o 2 8 – p a r k i n g
Piękna 1-3 – p arking pomiędzy budynkami
Stoczniowców 3 – p arking ko ło Biedronki

Staropogońska 57 – p arking przed budynkiem

Wagowa 54 – naprzeciwko budynku

27.06. 2014

30.06. 2014
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Kompostownia
WS
Sosnowcu
osnowcu jesz
jeszcze
cze w ttym
ym roku
roku rozpocznie
rozpocznie działalność kompostownia
kompostownia
o
odpadów
dpadów stano
stanowiąca
wiąca jeden z elemen
elementów
tów budo
budowanego
wanego Z
Zakładu
akładu
P
Przetwarzania
rzetwarzania i Unieszk
Unieszkodliwiania
odliwiania Odpadó
Odpadów
w Komunalnych
Komunalnych w ramach
ramach
P
kompleksowego sy
odpadami
Projektu
„Budowa
systemu
gospodarki
rojektu „Budo
wa kompleksowego
stemu gosp
odarki odpadami
w Sosnowcu”.
Sosnowcu”.
Powstająca przy ul. G renadierów kompostownia odpadów j est u zupełniającym elementem sortowni w komplek sow ym zagospodarowaniu
odpadów. Trzeba pamiętać, iż Gminy mają obowiązek do 2020 r. ograniczyć masę odpadów ulegających biodegradacji do 35% wagowo w stosunku do masy tych odpadów w y tworzonych w 1995 r. co w przypadku
Gminy Sosnowiec w ynosiło 38 362 ton. Oznacza to, że na sosnowieckie
składowisko w 2020 r. powinno trafić nie więcej niż 13 427 ton tych odpadów, w przeciwnym razie będziemy musieli zapłacić srogie kary Unii.
Wy wiązanie się z tego obowiązku w dużej mierze zależy od postaw y

Na jak
jakim
im etapie są pr
prace
ace w komp
k
kompostowni
ompostowni p
pytamy
ytamy
H
Henryka
enryka M
Manturę
anturę – P
Prezesa
rezesa M
Miejskiego
iejskiego Z
Zakładu
akładu
S
kładowania Odpadó
Składowania
Odpadów.
w. Sp
Sp.. z o
o.o.
.o. w S
Sosnowcu.
osnowcu.
Kompostownia jako obiek t właściwie jest już gotowa, ak tualnie tr wa proce dura w yboru Wykonawcy na dostarczenie sprzętu ruchomego niezbędnego
do uruchomienia kompostowni ttjj. rębarka do drewna, mobilne sito bębnowe,
ładowarka. Trzeba pamiętać, że kompostownia to t ylko jeden z elementów
Projek tu. Zostanie ona uruchomiona w momencie zakończenia całości inwe st ycji, cz yli pozostał ych prac na innych obiek tach i w ydania świadectwa prze jęcia p rzez W ykonawcę.

mieszkańców, od ich zaangażowania w segregowanie odpadów.

JJak
ak gmina
gmina do
dottej
ej
t p
pory
pory rradziła
radziła sobie
sobie zzzagosp
zagospodarozagospodarow
waniem
aniem o
odpadów
dpadów ulegając
ulegających
ych bio
biodegradacji
degradacji p
pytamy
ytamy
Z
Zastępcę
astępcę P
Prezydenta
rezydenta – R
Ryszarda
yszarda Ł
Łukawskiego.
ukawskiego.
Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów miejskich Wykonawcy
z k tór ymi mamy podpisane umow y oddają głównie do kompostowni w Bę dzinie bądź do przedsiębiorstw ogrodnicz ych, posiadających stosowne ze zwolenia.
Odpady pr z yjmowane od mieszkańców Gminy Sosnowiec w GPSZOKu
pr z y ul. Grenadierów pr zekaz y wane są do kompostowni w Piekarach Śląskich. Dzięki realizacji Projek tu, k tór y obejmuje nie t ylko kompostownie,
ale też sor townie i składowisko odpadów, Gmina będzie w stanie pr z yjąć
i ekologic znie zagospodarować cał y strumień odpadów pochodząc y z te renu Sosnowca oraz spe łnić w ymogi unijne w z akresie z więk szenia udzia łu odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów, zmniejszenia ilości
odpadów deponowanych na składowisku, redukcji odpadów ulegając ych
biodegradacji a tak że osiągnie odpowiednie poziomy odz ysku i rec yklingu odpadów opakowaniow ych. Ponadto mając szc zelny system gospodarki
odpadami będziemy mieli wp ł y w na k sz tał towanie się polit yki cenowej, a to
uchroni nas to pr zed drast yc znymi podw y żkami op łat y z a gospodarowanie
odpadami.

C
zy mo
żemy pr
zybliżyć cz
ytelnik
elnikom
om funk
funkcjono
cjonowanie
Czy
możemy
przybliżyć
czytelnikom
funkcjonowanie
k
ompostowni?
kompostowni?
W zależności od rodzajów prz yjmowanych odpadów przewidu
dujje się dwojaki
sposób kompostowania. Odpady zielone będą kompostowane w pr yzmach
po uprzednim ich rozdzieleniu na liście, traw y, gałęzie, a tak że będą za po mocą rębarki rozdrobnione i miażdżone. Tak prz ygotowane odpady będą
uśredniane poprzez mieszanie ich ze sobą a następnie usypy wane w pr yzmy
celem dojrzewania na placu. Z kolei odpady ulegające biodegradacji zarówno te zebrane selek t y wnie jak i frakcja organiczna w ydzielona mechanicznie
na sor towni z niesegregowanych odpadów komunalnych będą trafiał y do
zamknięt ych modułów kompostujących, w k tór ych przez 4 t ygodnie będzie
zachodził proces intensy wnego kompostowania. Po t ym okresie prz y uż yciu
ładowarki materiał będzie transpor towany z modułów na plac dojrzewania
kompostu i układny w pr yzmy, a następnie pozostawiony przez okres od 3- 8
t ygodni. Podczas tego okresu pr yzmy zostaną co najmniej dwukrotnie prze rzucone. Ma to na celu rozpulchnienie i napowietrzenie materiału. Po t ym
okresie kompost zostanie dodatkowo przesiany na sicie bębnow ym a następ nie frakcja nadsitowa może być docz yszczona i zwrócona do procesu kompostowania intensy wnego stanowiąc materiał struk turalny. Kompost, k tór y
będzie spełniał w ymogi jakościowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie przeznaczony na sprzedaż, natomiast kompost
nie spełniający wymagań tzn. stabilizat będzie składowany na składowisku.

W
Więcej
ięcej informacji,
informacji, porad
porad i wskazówek
wskazówek znaleźć
znaleźć można
można na stronach
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internetowych
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www.mzso.sosnowiec.pl
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www.sosnowiec.pl.
w w.sosnowiec.pl.
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iejskiego Zakładu
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numerem telefonu
telefonu 32 263 47 23.
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Sielec, majętność rycerska
O jego istnieniu dowiadujemy się od Jana Długosza. W jego „Liber Beneficiorum” czytamy, że w 1361 roku Abraham z Goszyc zamienia z Ottonem z Pilicy
herbu Topór osadę Siedlecz na Witanowice. Kronikarz wspomina również o istnieniu majętności rycerskiej. Na przestrzeni długich dziejów wieś należała do
wielu możnych rodów. Właścicielami Sielca byli m.in. podczaszy królewski Piotr Szafraniec, Wisław i Piotr z Mysłowic, Jaroccy, Minorowie, a w XVIII wieku
Modrzewscy, Tęgoborscy, Zulińscy i Stojowscy.

lipiec 2014 nr 7

na Renard. Już w 1806 roku uruchomiono w Sielcu kopalnię węgla kamiennego pod nazwą „Nadzieja Ludwika”, która zapoczątkowała na tym terenie rozwój
przemysłu górniczego. Czynna do 1864 roku należała do dziedziców majątku Sielce-Modrzejów. Ponownie uruchomiona przez
spadkobierców hrabiego Renarda
pod nazwą „Ludwik” eksploatowana była z przerwami do 1906
roku. W latach 70. XIX wieku powstała kopalnia „Fanny”. Właściwy jej rozwój przypada na lata 80.
(wybudowanie szybów wydobywczych „Eulenburg” i „Renard”).
Kopalnia była własnością spadkobierców hrabiego Renarda, a następnie utworzonego przez nich
Gwarectwa, w którym większość
udziałów posiadał kapitał francuski. W 1883 roku kopalnię przemianowano na „Renard”, od 1946
roku nosiła nazwę Kopalnia „Sosnowiec” (w latach 19531956 – „Stalin”) i była wiodącym
zakładem wydobywczym w okolicy. W 1881 roku pojawił się tu
również przemysł hutniczy
za sprawą budowy na granicy
z Konstantynowem huty „Katarzyna”.

Z początkiem XIX wieku
Sielec przeszedł w ręce
niemieckie
Współcześnie Sielec kojarzy się
mieszkańcom nie z przemysłem,
tylko z parkiem. Powstał wokół
zamku rycerskiego w Sielcu,
a pierwsze informacje o nim pochodzą z 1835 r. Zapewne został
on przebudowany po przejęciu
majątku sieleckiego przez hrabiego Andrzeja Renarda (1856).
W końcu XIX wieku i pierwszych
latach XX wieku park odrestaurował i zmodernizował Ludwik
Mauve, generalny dyrektor Gwarectwa „Hrabia Renard”. Przejściowo park nazywano jego imieniem. W 1902 roku poszerzone
zostały granice parku w kierunku
południowo – wschodnim,
a od strony północnej założono
staw. W odróżnieniu pobliskich
parków Dietla i Schőnów teren ten
udostępniany był publiczności.
Sytuacja zmieniła się w okresie
międzywojennym, kiedy liczbę
zwiedzających poważnie ograniczono wprowadzając przepustki,
które wydawała administracja kopalni „Hrabia Renard”. Po drugiej
wojnie światowej zburzono ogrodzenie, pozostawiając jedynie niewielki fragment muru z wieżą.
Park ponownie udostępniono społeczeństwu. W latach 60. wybudowano amfiteatr (obecnie nie istnieje), a w miejscu stawu – baseny
kąpielowe. Do użytku oddano także sztuczne lodowisko. Część powierzchni parku zajęły bloki
mieszkalne. Przeprowadzone pra-

zdjęcia: Michał Węcel

Prawdopodobnie w 1620 roku Sebastian Minor z Przybysławic – dziedzic Gzichowa i Sielca
buduje zamek. W 1824 roku Sielec wraz budynkiem zamku strawił pożar. 8 lat później – w 1832
roku został odbudowany według
projektu Józefa Heintzla w kształcie, jaki możemy podziwiać
do dnia dzisiejszego. Obiekt zbudowany był na planie czworoboku
i posiadał wewnętrzny kwadratowy dziedziniec. Dziewiętnastowieczne przebudowy zamku
zmieniły jego pierwotny wygląd.
Największych zmian architektonicznych dokonano w drugiej połowie XIX wieku – rozebrano
skrzydło wschodnie z bramą wjazdową. Obecnie zamek jest piętrową budowlą na rzucie podkowy.
O jego zabytkowym charakterze
świadczy ukształtowanie jego bryły, nieregularność planu oraz występowanie w skrzydłach ryzalitu.
Zamek posiada sześć wieżyczek – w jednej z nich mieściła się
kaplica. W pomieszczeniu dawnej
kaplicy znajduje się marmurowa
tablica fundacyjna z 1620 roku.
Z bogatego wyposażenia kaplicy
pozostał obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem przechowywany
w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
w Sosnowcu. W wielu salach
zamkowych na parterze, klatkach
schodowych i piwnicach zachowały się sklepienia kolebkowe
i krzyżowe, a w środkowym ryzalicie skrzydła południowego fragmenty polichromii z XVII wieku.
W latach międzywojennych
w zamku mieściły się biura Gwarectwa „Hr Renard”, a po 1945 roku administracja kopalni „Sosnowiec”. W okresie od 1977
do 1980 roku Zjednoczone Huty
Szkła Gospodarczego i Technicznego „Vitropol” przeprowadziły
generalny remont zamku. Po wykonaniu prac adaptacyjnych znalazła tu siedzibę Centralna Wzorcownia Szkła, przekształcona w 1981 roku na Muzeum Szkła
Współczesnego. Na parterze mieściły się sale Pałacu Ślubów, a pomieszczenia piwniczne wykorzystywano na salę konferencyjną, restaurację i magazyny. W 1995
roku zamek opustoszał ze względu na zły stan techniczny. Muzeum Szkła przestało istnieć, a jego zbiory przeniesiono do miejskiego Muzeum, gdzie siedzibę
znalazł również Pałac Ślubów.
Aktualnie w jego murach siedzibę
ma instytucja kultury Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
Z początkiem XIX wieku Sielec przeszedł w ręce niemieckie.
Należał do pruskiego generała
Schimmelpfeniga von der Oye
(1802-1814), księcia Ludwika zu
Anhalt-Coethen (do 1836 roku),
Szarloty von Stolberg-Wernigerode, a od 1856 roku do hrabiego Ja-

Zamek Sielecki.

Most na Przemszy.

Kopalnia Gwarectwa „Hrabia Renard”.

Browar i młyn w Sielcu.

ce budowlane wywołały niekorzystne zmiany hydrologiczne
i w dużym stopniu zniszczyły roślinność. W parku rośnie obecnie
około 60 gatunków drzew i krzewów, a wśród nich rzadko spotykane: katalpa bignoniowa, winnik
zmienny, głóg szkarłatny, migdałowiec trójklapowy. Średni wiek
drzewostanu wynosi ok. 90 lat,
lecz można tu spotkać także okazy starsze, osiągające 3 – 5 m
w obwodzie (topole kanadyjskie).
Obecnie na obrzeżu parku usytuowana jest sosnowiecka Szkoła
Muzyczna z nowoczesną salą koncertową. Nieco wcześniej w pobliżu znajdował się wspomniany już
amfiteatr, który należał do największych inwestycji miejskich
okresu Polski Ludowej. Obiekt powstawał stopniowo ogromnym nakładem finansowym Urzędu Miejskiego i kopalni „Sosnowiec”. Roboty ziemne rozpoczęto, w ramach
czynu społecznego, wiosną 1964 r.
Zgodnie z duchem tamtych czasów, w pierwszych pracach uczestniczyli członkowie egzekutywy
Komitetu Miejskiego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej
(KM PZPR) z I sekretarzem partii, członkowie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN), dyrektorzy zakładów pracy, pedagodzy, działacze kultury. Na teren
budowy przybył również I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Katowicach – Edward
Gierek. Już w przeddzień obchodzonego wówczas święta odrodzenia (22 lipca) 1964 r., w 20. rocznicę PRL-u, amfiteatr został oddany
do użytku. Jego uruchomienie za-

świątyni. W wyniku czego w tej
dzielnicy powstały dwie parafie:
nowosielecka i starosielecka, które wzniosły własne kościoły.
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu została
ustanowiona 6 kwietnia 1908 r.
przez administratora diecezji kieleckiej ks. Franciszka Brudzińskiego. Pierwszym proboszczem został ks. Kazimierz Mazurkiewicz.
Terytorialnie wydzielona została
z parafii pw. św. Joachima w Sosnowcu, ówcześnie Zagórzu.
W czasie budowy kościoła (trwającej z licznymi przerwami prawie
pół wieku 1905-1952), kult sprawowano w tymczasowej kaplicy
zaadoptowanej w pomieszczeniach kopalni „Renard”. Budowę
kościoła rozpoczęto w 1905 r., ale
wybuch I wojny światowej przerwał prace i ponownie kontynuowano je w 1935 r. Ze względu
na wysokie koszty realizacji zadania postanowiono zredukować
pierwotny projekt z 1903 r. autorstwa Stefana Szyllera. Nowy projekt opracował w październiku 1935 r. Wiesław Kononowicz,
który zredukował plan świątyni
przez skrócenie korpusu nawowego, transeptu i prezbiterium.
Do 1939 r. wybudowano do połowy mury prezbiterium i nawy.
Dalsze prace prowadzono po wojnie, w latach 1947-1952, gdy dokończono budowę murów oraz
fasadę i przykryto dachem. Kościół został pobłogosławiony 2 listopada 1952 r. i uroczyście poświęcony (konsekrowany) 17-18
czerwca 1961 r. przez biskupa
częstochowskiego Zdzisława Go-

inaugurowano uroczystą sesją
Miejskiej Rady Narodowej, w której uczestniczyła załoga kopalni
„Sosnowiec” – główny wykonawca obiektu. Jednak niektóre prace – przy budowie poszczególnych
sektorów i zaplecza – trwały jeszcze do 1968 r. Nie wszystkie plany
jednak zrealizowano. Zlokalizowany w południowo – zachodniej
części Parku Sieleckiego amfiteatr
był jednym z najefektowniejszych
tego typu obiektów w Polsce.
Amfiteatr posiadał ogromną
scenę z orkiestronem i widownię
wkomponowaną w naturalny stok,
która mogła pomieścić ok. 8 tys.
osób, kabiny do wyświetlania filmów, obszerne garderoby, urządzenia sanitarne, kawiarnię. Dodatkowym atutem obiektu była jego lokalizacja w parku,
w otoczeniu kompleksu rekreacyjno – sportowego (baseny, lodowisko, hala sportowa).

Amfiteatr był jednym
z najefektowniejszych
tego typu obiektów
w Polsce
W związku z rozwojem przemysłu i napływem ludności
na przełomie XIX i XX w. zrodziła się myśl wybudowania świątyni dla potrzeb mieszkańców Sielca. Pierwszymi miejscami kultu
była m. in. kaplica zamkowa sieleckiego zamku oraz kapliczka
przy ul. Narutowicza. W latach 1902-1903 nastąpił rozłam
pomiędzy mieszkańcami z powodu projektu umiejscowienia nowej

lińskiego. We wnętrzu na uwagę
zasługuje m.in. wyposażenie,
na które składają się obiekty przeniesione z nieistniejącej dziś kaplicy zamku sieleckiego, a szczególnie wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem zwanej Sosnowiecką.
Parafia pw. św. Barbary w Sosnowcu została ustanowiona 19
sierpnia 1908 r. przez administratora diecezji kieleckiej ks. Franciszka Brudzińskiego. Pierwszym administratorem został ks. Wincenty
Bogacki. Pod względem administracyjnym parafia należała początkowo do parafii w Mysłowicach,
potem w Niwce, a następnie
w 1854 r. do Zagórza. Budowę
świątyni rozpoczęto w 1906 r. Została ona pobłogosławiona 18
sierpnia 1907 r. przez ks. Wincentego Bogackiego. Przed wybuchem I wojny światowej całkowicie
ukończono budowę kościoła oraz
w znacznej części go wyposażono.
We wnętrzu na uwagę zasługuje m.
in. neorenesansowy ołtarz główny
z 1926 r., wykonany przez firmę
Dąbkowskiego, figury św. Antoniego i św. Franciszka z Asyżu autorstwa Bratka oraz dekoracja malarska (druga po polichromii z 1935
r.) autorstwa Władysława Gawrona i Zygmunta Czecha.
Na terenie dzielnicy oprócz
wspomnianych obiektów znajduje
się również osiedle mieszkaniowe
oraz szkoła, a we wspomnianym
parku odbywają się również liczne
imprezy plenerowe przeznaczone
dla mieszkańców, m.in. Dni Sosnowca.
Michał Węcel
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Budujemy budki dla jerzyków

arc

Tajemnica Wilczej Góry

Ewa Gajewska

Ewa Gajewska

Zagórskie Stowarzyszenie Regionalne „Pakosznica” już po raz trzeci organizuje akcję „Jerzyki nasi
goście z Afryki”. W ramach kolejnej edycji odbywają się happeningi oraz spotkania informacyjne,
które mają na celu edukowanie
mieszkańców Sosnowca w zakresie ochrony ptaków gniazdujących
w budynkach mieszkalnych.
Rolę edukatorów powierzono
w dużej mierze najmłodszym.
Działania wspierają również Aleksandra Trzaska oraz Maria Niemiec ze Społecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków (STOP).
– Chcemy trafić do dorosłych
poprzez dzieci. Dlatego zaprosiliśmy do udziału w akcji uczniów
szkół, a nawet przedszkolaki – mówi główna organizatorka akcji ze
Stowarzyszenia „Pakosznica”, nauczycielka biologii, Urszula Kauzal.
Swoją pomoc zaoferowały
Szkoły Podstawowe nr 23 i nr 9,
Gimnazjum nr 9 oraz Przedszkola
Miejskie nr 39 i nr 59. Podczas
happeningów dzieci i młodzież
wraz z opiekunami przechodzą
przez blokowiska, obserwując ptaki i informując napotkanych
mieszkańców o ich roli w mieście
i potrzebie ochrony. Małych edukatorów, dumnie maszerujących
z makietami jerzyków, można było już spotkać w tym roku m. in.
na osiedlach przy ulicach Stańczyka, Długosza czy Dmowskiego.
Również szkolne festyny były
okazją do rozdawania ulotek
i udziału w quizach na temat jerzyków. Dzieci chętnie kolorowa-

W piątek, 13 czerwca, osoby
o dobrej kondycji i silnych nerwach, miały niepowtarzalną szansę na udział w wyprawie, której
celem była owiana mroczną legendą, Wilcza Góra. Uczestnicy
wycieczki przemierzyli kilka
mniej znanych, uroczych i bardzo
zielonych zakątków Sosnowca.
Grupa śmiałków, pod przewodnictwem pracowników sosnowieckiego Centrum Informacji
Miejskiej, wyruszyła spod tyranozaurzycy „Zuzi”, która groźnie
szczerzy zęby przed wejściem
do Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Następnie
wycieczkowicze podążyli szlakiem willi dyrektorskich: od siedziby dyrektora zarządzającego
zakładami Schoena – Henryka
Ottona Habelmana, przez osiedle
urzędnicze przy ul. Szpaków, aż
do willi Władysława Jechalskiego, dyrektora zarządzającego Fabryki Kotłów Parowych W. Fitzner & K. Gamper. Później
wzdłuż Przemszy grupa przemieściła się do parku wchodzącego
w skład kompleksu pałacowego
Schoenów przy ul. Chemicznej.
Tu uczestnicy dowiedzieli się
więcej o dziejach tego zasłużonego dla miasta rodu i mieli okazję
podziwiać neobarokowe budowle. Dalej trasa zakręcała
przy Izbie Wytrzeźwień na Piotrkowskiej, w kierunku dzikich łąk,
które wąskimi ścieżkami, poprzez Potok Zagórski doprowadziły maszerujących aż do masywu Wilczej Góry, na granicy Sosnowca, Będzina i Dąbrowy

ły ptaki w zeszytach edukacyjnych
„Sąsiedzi zza ściany”, przygotowanych przez Stowarzyszenie „Pakosznica”.
– Wiedza na temat jerzyków
jest niewielka. Niektórzy mylą je
z jaskółkami albo myślą, że chodzi nam o jeże. Tymczasem temat
jest bardzo poważny i tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Podczas remontów budynków jerzyki
są zrzucane na ziemię, a nawet
żywcem zamurowywane. Sama
byłam tego świadkiem w swoim
bloku. Wspólnie z sąsiadami wezwaliśmy policję, a później pełniliśmy dyżury, pilnując żeby jerzykom nie stała się żadna krzywda – tłumaczy pani Urszula.
Dlatego akcja „Pakosznicy”
ma na celu także zapobieganie
niszczeniu gniazd lęgowych ptaków podczas remontów budynków. W świetle obowiązujących
przepisów, każdy z nich przed rozpoczęciem prac, powinien mieć
stosowną ekspertyzę przeprowadzoną przez ornitologów. Dotyczy
to także bloków, które zostały
uznane przez Ministerstwo Środo-

wiska za naturalne siedliska ptaków. O tym niestety często zapominają inwestorzy, na ich pamięć
nie mają wpływu nawet wysokie
kary. Jerzyki są objęte szczególną
ochroną zwłaszcza w okresie lęgowym, czyli od końca kwietnia
do końca sierpnia. W miejsce
niszczonych siedlisk trzeba dla
nich postawić budki lęgowe.
– Można wcześniej zasłonić
szczeliny w budynkach, zanim pojawią się ptaki i założą gniazda.
Warto jednak, żeby pozostały
na naszych osiedlach. Część
mieszkańców skarży się, że jerzyki brudzą okna, a nie zdają sobie
sprawy z doniosłości ich roli w życiu człowieka. To dzięki nim nie
mamy much i komarów w mieszkaniach. Jeden ptaszek potrafi
dziennie zjeść nawet 20 tys. tych
dokuczliwych owadów – dodaje.
Jeśli ktoś będzie świadkiem
niszczenia siedlisk jerzyków, może
to zgłosić Stowarzyszeniu „Pakosznica” (pakosznica@wp.pl) lub
bezpośrednio Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (tel. 32 420 68 01).
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Zdaniem uczestników Wilcza Góra potwierdziła swoją legendę.
Górniczej. Wzniesienie to, chociaż niepozorne, kryje mroczną
tajemnicę, o której w jednej z legend pisał Marian Kantor-Mirski.
Zaczyna się ona od słów:
„Przed wielu laty na wschodnim
stoku wzgórza stała samotna karczma, lecz często i licznie
odwiedzana przez mieszkańców
Starej Dąbrowy, Małobądza i Zagórza, którzy w porze letniej każdej niedzieli zbierali się na pogwarkę lub na tany przy dźwiękach muzyki. Pewnej niedzieli
zaszedł do tej karczmy Pietrek
Przystalik z Zagórza, wiodąc ze
sobą swą narzeczoną Małgosię
Skrzypczykównę, słynącą z urody na całą okolicę”. Całość opowieści odczytano na szczycie,
po czym udano się w kierunku
centrum Zagórza.
– Wilcza Góra potwierdziła
swoją legendę. Po opuszczeniu
uroczyska „Wielka łąka”, stanęliśmy pod wzniesieniem, gdzie
przywitał nas deszcz i wiatr. Zdobywając domniemany szczyt, na-

wet zmyliliśmy drogę. Teraz wiadomo, dlaczego okoliczni mieszkańcy ufundowali w pobliżu kapliczkę. Pozostała część wycieczki, przez porośnięty lasem
Wańczyków i Józefów, przebiegła
już spokojnie – mówi Patryk
Chrzan, uczestnik wycieczki.
Po drodze można było jeszcze
podziwiać malownicze uliczki,
takie jak Kamienna czy też Mariana Kantora-Mirskiego, której
zabudowa pamięta jeszcze czasy
swojego patrona.
– Podczas wycieczki, oprócz
opowiedzenia legendy o Wilczej
Górze, mogliśmy pokazać mieszkańcom naszego miasta mniej
znane i uczęszczane, ale bardzo
urocze zakątki Sosnowca – podsumowuje przewodnik grupy, Artur Ptasiński z Centrum Informacji Miejskiej.
Kolejną wycieczkę zapowiedziano już w lipcu. O jej szczegółach dowiedzą się Państwo
wkrótce ze strony Urzędu Miasta:
www.sosnowiec.pl.

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Patron dobrej sławy
Artur Ptasiński

zdjęcia: Artur Ptasiński

40 lat Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi

Artur Ptasiński

Artur Ptasiński

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (na zdjęciu) został utworzony 40 lat temu. Początkowo mieścił się w Szkole
Górniczej przy ul. Szkolnej,
a także przy ul. Partyzantów.
W 1982 roku został przeniesiony do nowopowstałego, okazałego gmachu przy ul. Będzińskiej 60. Dwudziestokondygnacyjny budynek liczy sobie 85
metrów wysokości, ale gdy dodamy zainstalowane na dachu
maszty, to otrzymamy liczbę
zbliżoną do okrągłej setki. Potocznie zwany jest „żyletą” i stanowi jeden z najważniejszych
symboli Zagłębia Dąbrowskie14

go. Widok z tarasu widokowego na dachu budynku zapiera
dech w piersiach…
W październiku 1994 roku
na Wydziale utworzono „Muzeum Ziemi”, które z czasem
przekształcono w „Muzeum
Wydziału Nauk o Ziemi”.
Funkcjonowanie Muzeum skupia się głównie na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów
geologicznych. Niemniej ważna jest również działalność naukowa i edukacyjna, a także
popularyzacja nauk przyrodniczych wśród mieszkańców naszego regionu. Początkowo
zbiory składały się z prywatnych kolekcji pracowników
Wydziału. Obecnie muzealne

gabloty i magazyny mieszczą
około 4000 okazów i mogą
wprawić w zachwyt nawet najbardziej wymagających znawców tematu. Oprócz licznych
minerałów, skamieniałości
i eksponatów geoarcheologicznych, znajdziemy tutaj także 76 różnego rodzaju meteorytów, w tym najnowsze zna-

leziska z Polski. Największym
zainteresowaniem, szczególnie
wśród najmłodszych zwiedzających, cieszą się rekonstrukcje
wymarłych zwierząt, zwłaszcza dinozaurów. Najokazalszy
z nich, groźnie wyglądająca,
ale bardzo łagodna tyranozaurzyca „Zuzia”, czujnie strzeże
wejścia do budynku.

MuzeuM WydziAłu NAuk o zieMi
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec-pogoń
tel. 032-3689-603, e-mail: ewa.budziszewska-karwowska@us.edu.pl
Godziny otwarcia: – poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00 (wszystkie
kolekcje) – każdego dnia – wystawy w holu głównym
zwiedzanie indywidualne jest bezpłatne. pełna oferta dla grup
zorganizowanych dostępna jest na stronie Muzeum WNoz:
muzeum.wnoz.us.edu.pl/

Według ludowych przekazów ma związek z przesławną, wiedeńską wyprawą
króla Jana III Sobieskiego z 1683 roku.
Ponoć wojska polskie, z królem na czele, zdążając do pobliskiego Będzina, przemaszerowały krakowskim gościńcem, przy którym dla upamiętnienia tego wydarzenia z czasem pojawiła
się kapliczka. Złośliwi twierdzą, że
hufce zawędrowały tutaj przypadkiem,
pomyliwszy drogę. Tego jak było naprawdę, pewnie już się nie dowiemy,
możemy natomiast przekonać się o istnieniu kapliczki, odwiedzając ulicę
Szymanowskiego w Zagórzu. Pierwotnie kapliczka wykonana była z drewna,
jednak w latach 60. XX stulecia,
w związku z przebudową drogi, wzniesiono nową, murowaną budowlę.
Zmieniono wówczas nieco jej lokalizację.
Kapliczka poświęcona jest św. Janowi Nepomucenowi – patronowi dobrej sławy, szczerej spowiedzi, przepraw mostowych, tonących i… ratowników. Figury związanego z Pragą św.
Jana Nepomucena, czyli tzw. Nepomuki, stawiano także w intencji ochrony
pól przed powodzią i suszą. Zapewne
dla mieszkańców rolniczego niegdyś
Zagórza był to jeden z ulubionych
Świętych.

Kapliczka św. Jana Nepomucena
w Zagórzu przy ulicy
Szymanowskiego, nieopodal
kościoła pw. Zesłania Ducha
Świętego.
lipiec 2014 nr 7
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Boruc ambasadorem Akademii, prezes Jaroszewski ściąga presję

Zdarzy∏o si´

Szykują się do sezonu

II liga jednak
dla Płomienia!

Po nieudanej końcówce sezonu i zajęciu III miejsca w rozgrywkach II ligi grupy zachodniej, piłkarze Zagłębia przygotowują się
do kolejnego sezonu na drugoligowym froncie, tym razem w nowej, połączonej II lidze. Zanim piłkarze wznowili treningi, sporo
zamieszania wywołała jedna z wypowiedzi prasowych prezesa Marcina Jaroszewskiego, który zapowiedział, że celem zespołu
na nowy sezon jest zajęcie miejsc 5-8. Jak się potem okazało, był to socjotechniczny zabieg sternika sosnowieckiego klubu.
arc Zagłębie Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

– Chciałem zdjąć trochę presji
z zespołu. To było działanie świadome. Postanowiłem dołożyć
do ognia w mar twym okresie
ogórkowym. Chciałem, żeby
o Zagłębiu mówiło się dużo
i swój zamierzony cel osiągnąłem. Gdzieś tam miałem świadomość, że posypią się na mnie
gromy za te słowa, ale dobrze,
niech tak będzie, biorę to na siebie.. Teraz już wiem, że podjąłem nieudaną próbę „samobójczą”. Mówiąc już zupełnie poważnie – chcemy stworzyć
zespół, który będzie faworytem
tych rozgrywek – podkreśla
Marcin Jaroszewski.
W wyniku połączenia grup
w II lidze, w sezonie 2014/2015
awans na zaplecze mają bezpośrednio wywalczyć trzy najlepsze
zespołu w II lidze, a czwarta drużyna ma grać w barażach. Wielu
kibiców już teraz, przed startem ligi, zadaje sobie pytanie: jeśli nie
teraz to kiedy? – Spokojnie, nie
przyzwyczajamy się za wcześnie
do takiego scenariusza. Na razie
do końca nie wiadomo, jak ma
wyglądać kwestia awansów. Na razie musimy się skupić na tym, aby
stworzyć zespół, który będzie gotowy do walki o awans, zespół,
który nie będzie sparaliżowany
stawką, o którą gra – dodaje Jaroszewski.
Aby zrealizować ten cel, prezes Jaroszewski chce ściągnąć,
oczywiście w granicach możliwości finansowych klubu, kilku doświadczonych piłkarzy. Jednym
z nich ma być Marcin Radzewicz,
który ostatnio grał w Arce Gdynia,
a w przeszłości m.in.: w Odrze
Wodzisław, Groclinie Grodzisk
Wielkopolski czy Piaście Gliwice.

Artur Boruc od zawodników Akademii otrzymał pamiątkową koszulkę. Bramkarz
reprezentacji Polski to pierwszy Ambasador sosnowieckiej Akademii.
Wśród potencjalnych wzmocnień
wymieniano także wychowanka
naszego klubu Marcina Drzymonta, ale jak zapewnił prezes Jaroszewski, ten temat upadł.
Zagłębie myśli o wzmocnieniach, a jednocześnie żegna się
z tymi, którzy zdaniem sztabu
szkoleniowego i zarządu klubu
nie zrobią już różnicy w jakości
prezentowanej przez drużynę.
Stąd rozstanie z Rafałem Jankowskim, Łukaszem Grube, a także

Zagrali w międzynarodowym
towarzystwie
Nasi młodzi piłkarze z rocznika 2003 wzięli udział w Termy
Uniejów Poland Cup 2014, gdzie zagrały: Manchester City, Hertha Berlin, Udinese Calcio, Atlanta Bergamo, Slavia Praga, Partizan Belgrad, Sturm Graz. Zagłębie trafiło do grupy śmierci
z mistrzem Anglii!
W fazie grupowej podopieczni Bartosza Kubisy i Pawła Gasika zdołali ugrać tylko jeden punkt, remisując ze Śląskiem Wrocław 1:1. Pozostałe mecze Zagłębie przegrało: 0:7 z Manchesterem City, 1:3 ze Sturmem Graz oraz 0:2 z Rakowem Częstochowa. Drugi dzień turnieju to podział zespołów na 4 grupy: Ligę
Mistrzów, Ligę Europejską, I i II ligę. Niestety, po słabym pierwszym dniu nasi młodzi piłkarze z rocznika 2003 trafili do ostatniej grupy, w której zdołali odnieść jedno zwycięstwo i ostatecznie zakończyli zmagania na trzecim miejscu w swojej grupie. Sosnowiczanie pokonali 3:1 ŁKS Łódź, ulegli 0:1 Polonii Warszawa
oraz Orange Poznań i ulegli 0:7 SMS II Łódź.
Zagłębie zagrało w składzie: Amadeusz Kędziora – Filip
Czapla, Miłosz Citak, Kacper Wyszogrodzki, Kuba Kulesza,
Kacper Kucharczak, Maksymilian Niemiec, Marcel Fenszter,
Kuba Krzeszowiec, Kuba Adamek, Bartek Chęciński (2004),
Piotr Wybański (2004). KP
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nieprzedłużenie wypożyczeń
w stosunku do graczy Legii Warszawa: Jana Grzesika i Michała
Grudniewskiego. – Coś się kończy, coś wypala. Co do Jankowskiego i Grube uznaliśmy, że ta
dwójka już więcej Zagłębiu nie
zaoferuje. Co do graczy Legii to
zależy nam na pozostawieniu
Przemka Mizgały i myślę, że tak
się stanie. Nie wiemy na razie co
z Mateuszem Wrześniem, który
dostał zgodę na treningi z Górni-

kiem Zabrze. Gdyby mu się tam
nie udało, a nadal chciałby być
u nas, to bardzo byśmy sobie tego życzyli. Na pewno tzw. ruch
w interesie jeszcze będzie, pewne sprawy dogrywamy, początek
lipca wszystko wyjaśni – podkreśla prezes Jaroszewski.
Piłkarskie Zagłębie to jednak
nie tylko seniorzy. Ważna jest także praca z młodzieżą i rozwój
Akademii, która od niedawna ma
swojego pierwszego ambasadora.

Budowlani z medalami
Martyna Bierońska, zawodniczka Budowlanych Sosnowiec,
zdobyła dwa medale podczas rozegranych w Bukareszcie Otwartych Mistrzostw Europy Seniorów w Ju-Jitsu.
Bierońska zdobyła złoty medal
w konkurencji fighting 55kg oraz
brązowy w konkurencji brazylijskiego ju-jitsu (ne waza) 55kg. Nasza zawodniczka zaprezentowała
się najlepiej spośród całej reprezentacji Polski, która w sumie z Rumunii przywiozła trzy medale.
Z sukcesami startowali także
młodsi koledzy i koleżanki Martyny. Dwa medale wywalczyli młodzi judocy Budowlanych podczas
zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbyła się
w Oleśnicy. Na podium stanęli:
Piotr Kokosza (waga 50kg) oraz

Został nim Artur Boruc, bramkarz
angielskiego Southampton i reprezentacji Polski, a w przeszłości
gwiazda Legii Warszawa, Celticu
Glagow oraz Fiorentiny.
Boruc pojawił się w Sosnowcu 17 czerwca i wziął udział
w konferencji prasowej, podczas
której został przez prezesa Zagłębia Marcina Jaroszewskiego oficjalnie przedstawiony jako Ambasador Akademii. – Cieszę się, że
mogę być twarzą tej Akademii.
Jestem kibicem Legii, a także Zagłębia. Życzę chłopakom, by korzystali z dobrej infrastruktury,
rozwijali się i czerpali radość z tego co robią, gdyż to jest najważniejsze – powiedział Boruc.
Prezes Zagłębia nie krył radości z faktu, że to właśnie Boruc został pierwszym Ambasadorem
Akademii, która szkoli obecnie ponad 400 chłopców. Reprezentant
Polski w miarę możliwości będzie
pojawiał się w Sosnowcu. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że Artur
jest zapracowanym człowiekiem,
nie ma dużo czasu, jednak mam
nadzieję, że dwa razy w roku odwiedzi nasz klub. Dziękujemy z tego miejsca naszym kibicom, dzięki którym udało nam się nawiązać
kontakt z bramkarzem Southampton. Gdyby nie ich pomoc, to dziś
nie mielibyśmy tego miłego gościa
na naszym obiekcie – powiedział
prezes.
Po części oficjalnej, podczas
której młodzi piłkarze Akademii
wręczyli Arturowi Borucowi koszulkę Zagłębia, golkiper Southampton odwiedził na treningu
piłkarzy z rocznika 2000 i 1999.
Boruc bronił strzały bramkarzy
Zagłębia, a nawet robił karne
pompki za przepuszczenie piłki
do siatki. Nie zabrakło również
wspólnych zdjęć.

arc Budowlani Sosnowiec

Martyna Bierońska wraz z trenerem Marianem Jasińskim.
Wiktoria Lis (waga +70kg). Marta
Walotek w kat 63kg była 5.
War to także wspomnieć, że
w Luboniu koło Poznania na Mi-

strzostwach Polski Seniorów osób
niepełnosprawnych w judo Grzegorz Służałek z Budowlanych
zdobył złoty medal. KP

Siatkarze Płomienia w przyszłym
sezonie zagrają jednak w II lidze.
Działacze sosnowieckiego klubu
otrzymali informacje, że mimo porażki w ostatnim spotkaniu turnieju
finałowego, którego stawką był
awans do wyższej klasy rozgrywkowej, w przyszłym sezonie zagrają
w wyższej klasie rozgrywkowej.
Jak informują władze klubu, w nowym sezonie zespół Płomienia będzie swoje mecze rozgrywał w hali
w Milowicach. – Szykujcie się
na nowy sezon w legendarnej hali
w Milowicach. Wracamy do naszej
kolebki. Nie ukrywam, że fakt
o tym, że będziemy grali w II lidze,
bardzo nas ucieszył – podkreśla trener sosnowiczan Dariusz Sobieraj.
Przypomnijmy, że ubiegły sezon
dla zespołu z Sosnowca był znakomity. Płomień w 30 rozegranych
spotkaniach odniósł aż 28 zwycięstw, ale w turnieju finałowym
o awans do II ligi zajął drugie miejsce, ustępując drużynie KS Chełmża.
Działacze i sztab szkoleniowy już
czynią starania, aby w nowym sezonie zmontować jak najmocniejszy
team. – Grą w Płomieniu są zainteresowani zawodnicy, którzy grali
w I lidze. Będziemy także szukali
sponsorów – podkreśla Michał
Grzyb, przedstawiciel ds. mediów
i marketingu Płomienia Sosnowiec.
Marzeniem władz klubu jest pozyskanie od sponsor kwoty rzędu 100
tys. zł. Płomień liczy także
na wsparcie miasta. O tym, czy dotacja zostanie zwiększona, dowiemy się na początku lipca. KP

Odszedł przyjaciel
Zagłębia
30 czerwca w wieku 51 lat
zmarł Krzysztof Szatan, były
właściciel, sponsor i przyjaciel
Zagłębia Sosnowiec. Redakcja
„Kuriera Miejskiego” składa
wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie i bliskim. Krzysztof
Szatan, prywatnie ojciec podpory drużyny, Tomasza Szatana,
od wielu lat wspierał piłkarskie
Zagłębie jako sponsor, a następnie właściciel Zagłębia (od lata 2007 do końca 2010 roku).
Od kilku lat był praktycznie
na każdym meczu Zagłębia,
niezależnie, czy spotkania były
rozgrywane w Sosnowcu, czy
na drugim końcu Polski. – W minionych latach zawsze służył radą, ale przede
wszystkim pomagał finansowo,
gdyż prowadzone przez niego
firmy sponsorowały nasz klub.
Dodatkowo pan Krzysztof pomagał zdobyć innych partnerów – podkreśla Maciej Wasik,
rzecznik prasowy klubu z Sosnowca. – Nasz były właściciel
klubu miał wylew, przeszedł
operację i w stanie ciężkim
przebywał w śpiączce. Niestety,
w poniedziałek do naszego klubu dotarła informacja o śmierci
pana Krzysztofa Szatana – dodał Wasik. KP
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Kto czyta, żyje podwójnie
Monika Kluszczyńska

„Zaczytani” to ogólnopolska kampania,
w której wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu. Głównym celem akcji jest promocja czytelnictwa poprzez zbiórkę książek.
– Uczniowie od września przynosili
do biblioteki szkolnej przeróżne książki,
które stanowić będą zasób bibliotek tworzonych w całej Polsce. Ochoczo włączali się w zbiórkę bajek i innych publikacji
skierowanych do najmłodszych czytelników. Cieszyli się, że być może zainspirują swoich rówieśników do czytania
książek – mówi Piotr Biesiada, nauczyciel bibliotekarz i główny inicjator akcji.
Organizatorem projektu jest fundacja
„Rozwój” z Brzegu i agencja reklamowa „B-UNITED” z Wrocławia. Jak
podkreślają pomysłodawcy akcji

na stronie: www.zaczytani.org: „Chcemy przede wszystkim sprowokować
społeczne poruszenie, dzięki któremu
powstaną biblioteki dla dzieci i młodzieży znajdującej się w szpitalach,
świetlicach oraz rodzinnych domach
dziecka i hospicjach. Jesteśmy entuzjastami czytania, wierzymy w jego zbawienną moc! (…) Pragniemy zainspirować jak największą liczbę osób do częstego zaglądania w karty książek. Nie
od dziś wiadomo, że ten kto czyta, żyje
podwójnie”.
Dolnośląskich twórców akcji powinna ucieszyć wiadomość, że w pełni popierają ich gimnazjaliści z Niwki. Uważają, że to bardzo ważne, aby potrzebujące dzieci mogły chociaż na chwilę
zapomnieć o trudnych chwilach w ich

Uczniowie Gimnazjum nr 1, najbardziej „Zaczytani” w mieście.
życiu. Na pewno z radością przeniosą
się w kolorowy świat bajek i baśni.
Zwieńczeniem projektu „Zaczytani”
i obchodów ogólnopolskiego Tygodnia

arc WSH

Letnia Strefa Humanitas otwarta

Letnia Strefa Humanitas będzie działać przez całe wakacje.
Letnia Strefa Humanitas, która
oficjalnie została otwarta 28
czerwca, już działa. Została zlokalizowana w ogrodach sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas przy ul. Kilińskiego 43. Mieszkańcy regionu
mogą wypoczywać w ogrodach
uczelni. Stale dostępne będą ławeczki, hamaki i leżaki. Na portierni uczelni będzie można też
wypożyczyć koce i parasole
przeciwsłoneczne, a najmłodsi
będą mogli korzystać z miejsca

przygotowanego specjalnie dla
nich.
– Otwieramy Letnią Strefę
Humanitas, a więc ogrody uczelni, które wcześniej służyły studentom i pracownikom WSH.
Oddajemy je do dyspozycji
mieszkańcom, by w letnie dni
mogli cieszyć się kolejnym zielonym zakątkiem na sosnowieckiej mapie miejsc rekreacji – mówi Izabela Kieliś,
rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Humanitas.

Rywalizacja świetlic
XII Turniej Świetlic, zorganizowany dla dzieci i młodzieży z świetlic
środowiskowo – socjoterapeutycznych, odbył się 6 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 6 w Sosnowcu. W sportowych
zmaganiach wzięło udział 168
dzieci. Na torach przeszkód rywalizowało 12 drużyn, w skład których wchodziło 14 zawodników.
W zorganizowanie zabawy, jak co
roku, aktywnie włączyli się wolontariusze, czyli uczniowie Gimnazjum nr 27 przy ZSO nr 6 oraz harcerze z 65. Sosnowieckiej Drużyny Wielopoziomowej „Leśny
Lud”, którzy czuwali nad poprawnością przebiegu poszczególnych
konkurencji.
Dzieci po raz kolejny mogły
sprawdzić swoją zręczność
i sprawność fizyczną. Walczyły
w konkurencjach drużynowych takich jak gąsienica, rzuty do kosza,
skoki w workach, rzuty piłeczkami, bieg przez płotki, tor prze16

Bibliotek w sosnowieckiej placówce
oświatowej była pamiątkowa sesja zdjęciowa. Wykonała ją Monika Kluszczyńska. Nauczycielka języka angielskiego,

Puchar po raz trzeci trafił do„Staszica”

Podczas otwarcia Letniej
Strefy Humanitas zorganizowano piknik rodzinny, połączony
z mini talent show dla dzieci
i młodzieży. Nie zabrakło występów artystycznych, gier i animacji dla najmłodszych, nagród
dla najaktywniejszych uczestników zabawy oraz poczęstunku.
Jurorzy postanowili nagrodzić
wykonawców w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii
przedszkolnej najlepsza okazała
się Julia Mika z Przedszkola
Miejskiego nr 27 w Sosnowcu,
w kategorii szkolnej – Katarzyna Posikata, reprezentująca
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
nr 1 w Sosnowcu, a w kategorii
młodzieżowej pierwsze miejsce
zajęła Karolina Rojek, wychowanka PMDK w Będzinie. Patronat medialny nad otwarciem
Letniej Strefy Humanitas objęli
„Kurier Miejski”, „Dziennik Zachodni”, „Nasze Miasto”, „Twoje Zagłębie”, TVS, „Wiadomości Zagłębia”, oraz „Monitor
Sosnowca”. red

arc ZSO nr 5

W turnieju zwyciężyła świetlica „Promyczek” ze SP nr 22.
szkód, podrzuty piłki, strzały
do bramki, slalom z ping-pongiem
czy spacer w stopach i przenoszenie piłki.
Ostatecznie, zwyciężyła świetlica „Promyczek” ze SP nr 22. Drugie miejsce zajęła „Tęczowa Kraina”, reprezentująca Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29”. Trzecie

cytując Wisławę Szymborską, podkreśliła, że „czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”.
Członkowie fundacji i wolontariusze
mają ręce pełne roboty. 20 czerwca wolontariusze „Zaczytanych”, przedstawiciele Tauron Dystrybucja oraz wychowankowie i pracownicy Domu Dziecka
„Szansa” w Brzegu spakowali 1000
książek dla małych pacjentów z Brzeskiego Centrum Medycznego. Przygotowali tyle książek, żeby każde przebywające i nowo przyjęte
dziecko do szpitala mogło otrzymać książkę,
którą będzie mogło zabrać do domu.
Z kolei 14 czerwca fundacja otworzyła
kolejną biblioteczkę Małego Pacjenta,
podczas pikniku w Hospicjum Cordis
w Katowicach. red

miejsce na podium zajęła świetlica
„Miś” z SP nr 35. Organizatorem
i gospodarzem imprezy była Świetlica Środowiskowa „Uśmiech
Dziecka”, działająca przy ZSO nr 6
w Sosnowcu. Patronat i wsparcie finansowe nad tym przedsięwzięciem objął, jak co roku, Wydział
Zdrowia i Opieki Społecznej. SK

arc IV LO

Radość uczniów z utrzymania pucharu nie miała końca.
Ekipa ze „Staszica” okazała się
o 0,02 sekundy szybsza od ekipy
„Plater”. Tym samym triumfatorami XVIII regat wioślarskich,
które tradycyjnie odbyły się
na Stawikach, zostali uczniowie
Staszica. Puchar dyrektorów
po raz trzeci trafił do IV LO
w Sosnowcu. Zawody miały bardzo emocjonujący przebieg. Chociaż drużyna „Staszica” wyprzedzała łódź „Plater” o całą długość, to po nawrocie obie łodzie
zrównały się i szły do samej me-

ty prawie łeb w łeb. Wynik sędziowski był jednak nie do podważenia. Uczniowie „Staszica”
byli szybsi o 0,02 sekundy. – Pojawiły się kontrowersje, podobnie
jak sprzed dwoma laty, ale z sędziami nie podejmuje się dyskusji – mówi Tomasz Szyjkowski,
dyrektor IV LO im. S. Staszica. – Jestem dumny i szczęśliwy,
że puchar jest nasz – dodał.
W obsadzie czółna „Staszica” znaleźli się Olga Rudzka,
Aleksandra Motyka, Brygida

Borsut, Przemysław Gągol, Michał Domagała, Adam Filus, Łukasz Grabolus i Cezary Lender.
W „Plater” o zwycięstwo
walczyli Weronika Klorek, Natalia Seweryn, Wiktoria Bałaban, Miłosz Wnuk, Michał
Kluk, Ar tur Skowron, Damian
Urbańczyk i Piotr Grabosz.
Z kolei w wyścigu kajaków ze
zwycięstwa cieszyli się uczniowie „Plater”, którzy zajęli I i II miejsce na podium. Zwycięska para w kajakach to Anna Krzak i Jakub Patyna,
a wicemistrzami zostali Joanna Sześciak i Daniel Goetzen.
Regaty Staszic-Plater odbywają się od 1997 roku. Uczniowie
rywalizują na wodzie w wyścigach kajaków, ale najważniejszy
jest wyścig ośmioosobowych czółen. Zawody nawiązują do tzw.
Boat Race, czyli wyścigów wioślarskich rozgrywanych pomiędzy
osadami Oxford University Boat
Club i Cambridge University Boat Club od 1829 roku. SK

Połączyły ich książki
Happening z książką, czyli oryginalny festyn przygotowali dla
czytelników pracownicy Biblioteki Głównej w Sosnowcu. 12
czerwca przed wejściem do biblioteki, mieszkańców witali
pracownicy biblioteki, zapraszając ich do wspólnej zabawy
pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Faktycznie, bibliotekę
w tym dniu odwiedzali zarówno
przedszkolaki, uczniowie, jak
i dorośli. Było wspólne czytanie
poezji Juliana Tuwima, konkursy, karaoke, tańce, malowanie
kredą na chodniku oraz kiermasz
książki używanej. – Za każdy
przeczytany publicznie wiersz,
skierowany do przechodniów,
odważnych nagradzamy pięcioma książkami z kiermaszu – zachęcała Dorota Szatan, kierowniczka Biblioteki Głównej. Dla
dzieciaków
przygotowano
wspólne śpiewanie i zabawy
w auli biblioteki oraz słodycze.

Sylwia Kosman

Jan Sobański wybrał dwie książki historyczne.
Wszyscy otrzymali także piękne,
kolorowe kwiatki z bibuły, które
wręczano również przechodzącym sosnowiczanom. Najwięcej
radości sprawiły jednak książki. – Wybrałem z kier maszu
dwie książki. Jedną z nich jest

„Armia Kraków”, a drugą „Ludzie Stalina”. Ja na pewno przeczytam, a ponadto skorzystają
wnuki. Teraz w szkole bardziej
liczy się korzystanie z książek
niż z internetu – stwierdził Jan
Sobański. SK
lipiec 2014 nr 7
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Gimnazjaliści w Turcji
Wszystko co dobre, kiedyś się kończy... Projekt Comenius, „Let’s Have a Culture Break in Europe”, który uczniowie wraz z nauczycielami Gimnazjum nr 1
w Sosnowcu realizują od dwóch lat, osiągnął swój finał. Podczas ostatniego projektowego spotkania w Turcji nastąpiło oficjalne zakończenie projektu oraz
podsumowanie zrealizowanych zadań.
arc Gimnazjum nr1

Uczniowie tureckiej szkoły,
Mehmet Akif Ortaokulu, witali
sosnowiczan niezwykle radośnie, w narodowych strojach,
częstując tureckimi słodyczami,
a dyrektor szkoły – Bekir Aslan
wygłosił powitalną mowę, wyrażając zadowolenie, że wreszcie to oni – główni koordynatorzy projektu mogą gościć
wszystkich partnerów, czyli Polskę, Rumunię, Grecję, Niemcy
oraz Włochy u siebie. Tureccy
uczniowie starali się nauczyć
w tym czasie swoich zagranicznych kolegów gier na boisku
szkolnym – Cuval Yarisi czy
Halat Cekme. Ozgur Karazdeniz – turecki koordynator, zaprosił gości na spotkanie z prezydentem miasta, naczelnikiem
Wydziału Edukacji oraz z gubernatorem miasta Erbaa, który
otrzymał książkę o Sosnowcu,
napisaną w języku angielskim.
Podczas wizyty w Turcji nie
mogło zabraknąć lekcji gotowania – cukrowe babeczki „Sekerpare”, zrobione przez wszystkie drużyny, smakowały wyśmienicie, ale
niezbędna okazała się pomoc tureckich nauczycieli, uczniów i ro-

arc Gimnazjum nr 1

To była niesamowita przygoda, przyznają uczestnicy projektu.
dziców. Uczennice Gimnazjum
nr 1, Karolina Tkaczyk i Kinga
Baran, spisały się na medal.
Podróż kulturowa po Turcji
rozpoczęła się już pierwszego
dnia, kiedy delegacje zwiedziły
„City Museum” – muzeum ku pamięci pierwszych zawodów rejonu
prowincji Tokat – tkaczy dywanów, robotników wykonujących
siodła, ostrzących noże czy szewców. Muzeum jest tak „żywe”, że
zwiedzający mogli poczuć atmosferę tamtych czasów. Był to również czas na zakup pamiątek oraz

skosztowania tureckiej herbaty
i zasmakowania prawdziwego kebaba. Sosnowiczanie zwiedzili
także jaskinię „Ballica Cave”,
a w przepięknym mieście Amasya
podziwiali panoramę miasta z grobowców królewskich – Royal
Tombs of Kings.
Największą
atrakcją dla wszystkich uczestników był wyjazd do jednego z cudów przyrodniczych, najbardziej
niezwykłego rejonu Turcji, czyli
Kapadocji. Znajdują się tam dwa
słynne wulkany – Hasan oraz najwyższy, zawsze ośnieżony Erciy-

es. Uczniowie podziwiali wydrążone przez człowieka w skałach
tufowych domy, tunele, chrześcijańskie kościoły oraz podziemne
miasta. Skupisko kościółków
w Muzeum Goreme, znajduje się
na liście Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Baśniowy widok
na Kapadocję najlepiej podziwiać
z balonów, unoszących się nad krainą przed południem. Niesamowite wrażenie wywarł kanion Ihlara
Valley o długości 15 km i głębokości 150 metrów. Wzniesiono tam
aż 105 kościołów.

Dziękuję, ale już nie palę

sze e-maile i zdjęcia. Program
„Uczenie się Przez Całe Życie”
dostarczył niesamowitej lekcji
historii, geografii, języka angielskiego, muzyki, tradycji kulturowych, gotowania i tańca. Było to
niesamowite doświadczenie
i przeżycie dla całej społeczności Gimnazjum Nr 1 – uczniów,
rodziców i nauczycieli. Owoc
współpracy sześciu państw Europy to Międynarodowa Książka Kucharska – wykonana przez Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu. red

Akademia uczniowska

patronat objął Zbigniew Szaleniec, zastępca prezydenta miasta. Do akcji czynnie włączyli się radni Rady Miejskiej,
Halina Czapla, naczelnik Wydziału
Zdrowia oraz gospodarz happeningu, dyrektorka ZLA, Małgorzata Łokas.
Uczniowie wraz zaproszonymi gośćmi wręczali pacjentom przychodni
ulotki dotyczące szkodliwości palenia
papierosów. – Kampania miała duże
poparcie wśród mieszkańców. Dzięki

arc Teatr Zagłębia

Tegoroczny happening zorganizowany
przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
w Sosnowcu był kontynuacją programu
zdrowotnego realizowanego w Gimnazjum nr 21 pod hasłem „Dziękuję, już
nie palę”. Młodzież tradycyjnie dwa razy
w roku wychodzi do mieszkańców miasta z inicjatywą rzucenia nałogu tytoniowego. Tym razem happening odbył się
w Przychodni Rejonowo -Specjalistycznej Nr 9 przy ul. Wawel 15, a honorowy

Oprócz atrakcji turystycznych, gospodarze dostarczyli
wszystkim niesamowitych wrażeń, dzięki wycieczce na turecką działkę, gdzie wszyscy jedli
truskawki, czereśnie oraz uczestniczyli w zrywaniu liści winogron, z których robione są tureckie „krokiety”.
Ostatni wieczór uczestnicy
projektu spędzili w szkole, w towarzystwie rodzin, uczniów
i nauczycieli. Podczas przygotowanych prezentacji wspominali
nawiązanie znajomości, pierw-

takim inicjatywom palenie zaczyna być
niemodne – podsumowuje działania
prozdrowotne młodych ludzi organizatorka przedsięwzięcia, Urszula Wojnarowska. Na zakończenie happeningu
uczniowie, nauczyciele oraz goście wysłuchali prelekcji przygotowanej przez
lekarza pulmonologa, Renatę Dyduch-Niziorską, o skutkach uzależnienia
od nikotyny oraz o ciężkiej walce z nałogiem. red

Teatr nagrodzony
Telewizyjna realizacja spektaklu „Korzeniec”
Teatru Zagłębia zdobyła trzy nagrody podczas festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 2014”.
Jury w składzie: Maja Ostaszewska – przewodnicząca, Krzysztof Babicki, Andrzej Bart,
Zdzisław Pietrasik, Wojciech Todorow nagrodziło: Marcina Koszałkę (za zdjęcia), Remigiusza
Brzyka (za scenografię) oraz Edytę Ostojak
(za rolę Ester Pławner). red

W Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu podsumowano projekt edukacyjny – Akademia Uczniowska. Pokazy naukowe i warsztaty laboratoryjne poprowadził Mateusz Stocki, pracownik naukowy uniwersytetu w Poznaniu. Zajęcia zrobiły
na uczestnikach niesamowite wrażenie. Prowadzący prezentował m. in., jak zabarwić
płomień, wykorzystać artykuły spożywcze do eksperymentów naukowych czy jak zróżnicować częstotliwość dźwięku za pomocą gazu. Nietuzinkowe spotkanie z naukami
przyrodniczymi zachęciło młodych naukowców do zgłębiania tajników wiedzy i nowych odkryć. red

Brydżyści w formie
V i VI turniej par brydża sportowego o puchar wicemarszałka Arkadiusza Chęcińskiego
odbył się 8 maja i 5 czerwca już tradycyjnie w klubie DorJan w Sosnowcu. W majowym
turnieju zwyciężyli Jacek Cebulski i Roman Goszcz. Drugie miejsce zajęli Marek Witek
i Adam Robak, a trzecie Tomasz Baran i Krzysztof Gawędzki. W majowym turnieju
wzięło udział 19 par, a w czerwcowym turnieju 14 par. Zmieniła się także kolejność
triumfatorów. Najlepsi byli Adam Robak i Zbigniew Papierniak. Tuż za nimi uplasowali
się Krzysztof Gawędzki i Tomasz Baran, a trzecie miejsce przypadło w udziale Markowi
Kosturowi i Zbigniewowi Słabemu. – Zapraszamy już na kolejny turniej, który odbędzie
się 3 lipca o godzinie siedemnastej. Następnie planujemy przerwę i spotykamy się w
klubie DorJan 4 września – mówi Adam Będzieszak, prezes TKKF Zagórze. –
Zapraszamy także wszystkich, którzy chcą się uczyć grać w brydża od podstaw – dodaje.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 454 825. SK
arc CKZiU

CKZiU będzie współpracować z uczelnią
Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gór nośląską
Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
im. K. Goduli w Chorzowie a Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sosnowcu
przy ul. Kilińskiego 25 zostało
podpisano 5 czerwca. Na spotkaniu GWSP reprezentował prof. zw.
dr hab. Andrzej Klasik, rektor
uczelni a CKZiU – dyrektor Jacek
Górski. Na podstawie zawar tego
porozumienia zobowiązano się
do tworzenia warunków do wzalipiec 2014 nr 7

jemnej współpracy i integracji środowiska szkolnego i akademickiego, wspierania przedsięwzięć służących wspólnemu dobru oraz promocji w kraju i poza jego
granicami.
Uczelnia będzie organizować
dla uczniów klas przedostatnich
oraz klas maturalnych cykl wykładów otwartych na terenie uczelni,
propagujących wiedzę z zakresu
grafiki, przedsiębiorczości, podejmowania i organizowania własnego biznesu, integracji z Unią Euro-

pejską, umiejętności komunikowania się i innych dziedzin.
Uczniowie będą mieć m. in. też
możliwość uczestniczenia w spotkaniach i dyskusjach otwar tych
organizowanych
w
ramach
Wszechnicy GWSP. Nauczyciele,
dzięki współpracy, otrzymają pomoc metodyczną w ramach zajęć
z przedmiotów ekonomicznych,
a także możliwość podnoszenia
swoich kwalifikacji poprzez
uczestnictwo w warsztatach i kursach doskonalących. red

Prof. Andrzej Klasik, rektor GWSP i Jacek Górski, dyrektor CKZiU, podpisali
porozumienie o współpracy.
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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 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
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 11 sierpnia 2014r.

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

Poziomo: 1 – służył mu giermek, 5 – interesant w sklepie, 8 – zielona część pietruszki, 9 – czerwona płachta na byka, 10 – kamień szlachetny, 11 – diabeł, 12 – od niego do Kajfasza, 14 – „taksówka” z rowerowym napędem, 16 – polska tkanina, 17 – wiersz miłosny, 19 – hiszpańskie miasto nad Tagiem, 21 – łączy dwa brzegi rzeki, 22 – jedna z pór roku, 25 – lampa elektronowa z trzema elektrodami, 28 – czekoladowa na cieście, 29 – zamawiana przez telefon, 30 – nakłanianie, 32 – jedna ze stron złotówki, 34 – dwu-, trzy- lub pięciodrzwiowa, 35 – kozioł, samiec sarny, 36 – północnoamerykański
jeleń, 37 – wyspa na M. Śródziemnym, 38 – dawniej zażywali ją
panowie, 39 – zebranie dyrektorów.
Pionowo: 1 – roślina o wielostronnych leczniczych właściwościach, 2 – lewatywa, 3 – uszkodzony to kancera, 4 – stanowisko
na targu, 5 – eunuch, 6 – biblijny syn Sary i Abrahama, 7 – walczy z bykami, 13 – nowo powstały wyraz, 15 – walczy na planszy, 18 – do tego miasta w Szwecji kursuje prom ze Świnoujścia, 20 – „21”, 23 – woźnica, 24 – używana m. in. do wyrobu
świec, 26 – chustka wiązana na szyi, 27 – tworzą go dwa szeregi drzew, 28 – przenośna zasłona, 31 – niepokój, 33 – podobno
myli się tylko raz.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Rozwiązanie krzyżówki numer 6/2014: PAUL AUSTER – DZIENNIK ZIMOWY
Nagrody otrzymują: Maria Masłoń, Ewelina Papke i Ireneusz Srokosz z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie.

✂

WAŻNE TELEFONY

KUPON
krzyżówka nr 7

Geoffrey Roberts

Generał Stalina. Życie
Gieorgija Żukowa (Wyd. ZNAK)
Mówiono o nim, że ocalił Związek Radziecki przed Hitlerem.
Wywodzący się z chłopskiej rodziny mężczyzna zrobił oszałamiającą karierę w wojsku. Dzięki nieustępliwości i twardemu charakterowi sięgnął po najwyższe odznaczenia, a po II wojnie światowej zyskał status żywej legendy. Jego nazwisko wymieniano jednym tchem
obok Gagarina, Berii, Stachanowa.
Żukow z perspektywy dowódcy obserwował piekło zaciekłej bitwy
na Łuku Kurskim. Od tamtego zwycięstwa zależała cała jego przyszłość.
Okupione masą ofiar zwycięstwo przyniosło mu sławę. Po wojnie, choć
przyjmowany z honorami, ze zmiennym szczęściem walczył o względy Stalina i pozycję w radzieckich strukturach władzy.
„Marszałek zwycięstwa”, gwiazda rosyjskiej generalicji. Kim był Georgij Żukow? Genialnym strategiem czy kolejnym „bohaterem” wykreowanym przez sowiecką propagandę? Jaką rolę odegrał w trakcie radzieckiej
ofensywy w 1944, którą wstrzymano, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie? Sam autor podkreśla, iż podczas zbierania materiałów do książki
zmienił się jego stosunek do postaci Żukowa – Krytyka połączyła się
z empatią i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu powstało coś, co zostanie uznane za wyważoną nową ocenę, która przebija nadęty balon kultu
Żukowa, a zarazem oddaje w pełni jego postać – mówi Geoffrey Roberts.
Być może po przeczytaniu książki i wgłębieniu się w historię generała inni też zmienią opinię na temat jego osoby. Premiera 5 czerwca.

Katarzyna Michalak

Zacisze Gosi (Wyd. ZNAK)
Dalsze losy Kamili i jej przyjaciółek.
„Zacisze Gosi”, druga część z kwiatowej trylogii Katarzyny Michalak, autorki, którą pokochały polskie czytelniczki.
Kiedy Kamila zamieszkała w przedwojennej willi z pięknym różanym ogrodem, poczuła, że wreszcie uśmiechnęło się do niej szczęście.
Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko zaczęło się układać:
odnalazła swoje miejsce na ziemi, poznała wspaniałego mężczyznę,
a z sąsiadką, Gosią, połączyła ją prawdziwa przyjaźń. Jednak los jest
przewrotny i nad przyjaciółkami z uliczki Leśnych Dzwonków znów
zbierają się czarne chmury. Związek Kamili przeżywa próbę, a przeszłość powraca. Jak te zmiany wpłyną na dalsze losy bohaterki? Premiera książki odbyła się 21 maja, natomiast w listopadzie 2014 roku
na półki trafi ostatnia część trylogii – „Przystań Julii”.
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co?
30 czerwca – 4 lipca Miejski Klub im. Jana
Kiepury, ul. Będzińska 6: Wakacje z Miejskim
Klubem im. Jana Kiepury
30 czerwca – 4 lipca Miejski Klub „Maczki”,
Krakowska 26: Turniej e-sportowy Ligue of
Legends 3v3 pt. „Legends of Poppies”
1-3 lipca MDK Kazimierz, ul. Główna 19:
Warsztaty teatralne
2 lipca godz. 12.00 Biblioteka Główna, ul.
Kościelna 11: Literaccy łowcy przygód
na start – wernisaż
4 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Sherlock
Holmes
5 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Iluzja
5 lipca Skate Park w Parku im. Jacka Kuronia,
ul. Jasieńskiego: SOSNOWIEC
CUP 2013 – Zawody w jeździe freestylowej
na rolkach w ramach Polish Rolling League
8 lipca MDK Kazimierz, ul. Główna 19:
Podchody-łowcy skarbów
9 lipca godz. 11.00, MBP Filia nr 1, ul. J.
Kossaka 10: Letnia Akademia
Literatury – Leszek Szczasny
10 lipca godz. 10.00 Park Kresowy:
Roweromaniacy na start – rajd rowerowy
Milowice
11 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Kac
Vegas 1
12 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Kac
Vegas 3
12 lipca Park Dietla, ul. Orla / Żeromskiego:
STREFA SPORTU
13 lipca godz. 17.00 Zamek Sielecki, ul.
Zamkowa 2: KC NWOKOYE Wokalista
z Nigerii z zespołem Band Members. Wstęp
wolny
17 lipca godz. 11.00 MBP nr 13 Maczki, ul.
Krakowska 26: Survival, czyli szkoła
przetrwania

gdzie?

kiedy?

18 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Troja
19 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Jak
zostać królem
20 lipca Stadion MOSiR, al. Mireckiego 4:
MISTRZOSTWA SOSNOWCA
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
23 lipca godz. 11.00 Muzeum w Sosnowcu,
ul. Chemiczna 12: „ABC modelarstwa.
Samolot i czołg z okresu I wojny światowej”
25 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Jestem
legendą
25 lipca godz. 18.00 Kościół EwangelickoAugsburski Zamek Sielecki: Sosnowieckie
Sacrum – wernisaż wystawy
25 lipca godz. 10.30 Miejski Klub „Maczki”,
ul. Krakowska 26: Rajd pieszy „Zakola
Przemszy”
26 lipca godz. 20.00 Kino na Patelni: Batman
Mroczny Rycerz
1 sierpnia godz. 10.30 Miejski Klub „Maczki”,
Krakowska 26: wycieczka rowerowa na Ryszkę
2 sierpnia Górka Środulska, ul. 3 Maja 51:
STREFA SPORTU
6 sierpnia godz. 11.00 MBP Filia nr 17, ul.
Będzińska 22: Letnia Akademia
Literatury – Łukasz Wierzbicki
7 sierpnia godz. 11.00 Park Sielecki: Tropiciele
przygód – podchody plenerowe w Sosnowcu
8 sierpnia Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1:
Eskalator
9 sierpnia Park Sielecki: SOSNOWIEC
BASKET CHALLENGE
10 sierpnia godz. 17.00 Zamek Sielecki, ul.
Zamkowa 2 – Koncert Balkan Folk Acoustic.
Wstęp wolny
11-13 sierpnia godz. 11.00 -15.00 Miejski
Klub „Maczki”, ul. Krakowska 26: Warsztaty
i konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
w Sosnowcu

13 sierpnia godz. 11.00 Muzeum w Sosnowcu,
ul. Chemiczna 12: „Podwórkowe gry wojenne”
13 sierpnia MDK Kazimierz, ul. Główna 19:
Warsztaty Eko
16 sierpnia Park im. Jacka Kuronia, ul.
Jasieńskiego: STREFA SPORTU
21 sierpnia godz. 11.00 Park
Sielecki – Centrum – Biblioteka Główna:
Parada Tubylców – barwny korowód
22 sierpnia godz. 11.00 Biblioteka Główna,
ul. Kościelna 11: Letnia Akademia Literatury
Beata Ostrowicka
23 sierpnia Park Środula: Wakacyjne Grillowanie
25– 29 sierpnia Miejski Klub im. Jana
Kiepury, ul. Będzińska 6: Wakacje z Miejski
Klub im. Jana Kiepury
27 sierpnia godz. 11.00 Biblioteka Główna,
ul. Kościelna 11: Planszówkowa
Akademia – turniej gier – finał
27 sierpnia godz. 10.30 Miejski Klub Maczki,
Krakowska 26: Wycieczka
z ogniskiem – Zakończenie wakacji
28 sierpnia godz. 11.00 MBP Filia nr 20 Stary
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 27: Ahoj,
przygodo! – Wielki Piknik Jordanowski
29 sierpnia 2014, godz. 20.30, Sosnowieckie
Centrum Sztuki Zamek Sielecki, ul.
Zamkowa 2: Wykład pod Gwiazdami
z muzyką na żywo na dziedzińcu pt. POEZJA
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ I JEJ
ARTYSTYCZNE KONTEKSTY. Oprawa
muzyczna: Jan Kudełka – gitara klasyczna
30 sierpnia godz. 17.00 Stawiki II: Wielka
Sosnowiecka Bitwa na Balony z wodą
31 sierpnia Stawiki, ul. Kresowa 1: STREFA
SPORTU oraz II BIEG SOSNOWIECKI
31 sierpnia MIEJSKI DOM KULTURY
„KAZIMIERZ”, ul. Główna 19: VIII Festiwal
Reggae
lipiec 2014 nr 7
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PRZERWA WAKACYJNA
reklama

KINO
Repertuar kina Helios Sosnowiec
04.07.– 10.07.2014
FiLMoWe poRANki
„SCOOBY-DOO! WAKACJE Z DUCHAMI WYŁĄCZNIE W NIEDZIELĘ
animacja, b/o, USA, 70 min. GODZ. 10.30
pReMieRy:
„GANG WIEWIÓRA” 2D 10.30*, 14.30, 18.30.
komedia/animacja, b/o, Kanada/Korea Płd./USA, 86 min.
DUBBING * Z WYJĄTKIEM NIEDZIELI
„GANG WIEWIÓRA” 3D 12.30, 16.30. komedia/animacja, b/o,
Kanada/Korea Płd./USA, 86 min. DUBBING
„RODZINNE REWOLUCJE” 15.30, 21.30. komedia, od 15 lat,
USA, 117 min. NAPISY
FiLMy TyGodNiA:
„TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY” 2D 20.45.
akcja/science-fiction, od 12 lat, USA/Chiny, 157 min. NAPISY
„TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY” 2D 10.30.
akcja/science-fiction, od 12 lat, USA/Chiny, 157 min. DUBBING
„TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY” 3D 17.30.
akcja/science-fiction, od 12 lat, USA/Chiny, 157 min. NAPISY
„TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY” 3D 13.45.
akcja/science-fiction, od 12 lat, USA/Chiny, 157 min. DUBBING

„MILION SPOSOBÓW JAK ZGINĄĆ NA ZACHODZIE” 20.30.
komedia/western, od 15 lat, USA, 114 min. NAPISY
„WKRĘCENI” 18.00. komedia, od 15 lat, Polska, 107 min.
„WILK Z WALL STREET” 20.15. dramat biograficzny/kryminał,
od 15 lat, USA, 180 min.
FiLMy dLA dzieci:
„ZAMBEZIA” 11.15. animacja, b/o, RPA, 83 min.
„LEGO PRZYGODA” 13.15animacja, b/o, Australia/USA, 100 min.
„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 2” 2D 12.45, 19.15. animacja, b/o,
USA, 102 min.
„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 2” 3D 10.30, 15.00, 17.00.
animacja, b/o, USA, 102 min.
W TyM TyGodNiu RepeRTuARoWyM FiLMAMi
zASTRzeżoNyMi Są:
– „TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY” 3D
– „JAK WYTRESOWAĆ SMOKA” 3D
– „GANG WIEWIÓRA” 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” .

Skandal w gronie najlepszych zespołów Europy
Dziewczęta z Zespołu Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal, działającego
przy Miejskim Klubie im J. Kiepury,
w ostatnim czasie triumfowały na arenie
europejskiej. W ostatnią sobotę maja
dziewczęta startowały w 13. przeglądzie
tanecznym – Hronowskie Jabłuszko 2014 – w Czechach. Mimo bardzo
wczesnego wyjazdu i długiej podróży
Skandalistki spisały się na medal i to nie
jeden! Młodsze nasze grupy – mały 1
Skandal i mały 2 Skandal zajęły 5 i 4 miejsce, średni Skandal, który prezentował dwie chorografie, zajął 4 i 3 miejsce,
a najstarsza grupa, również prezentująca dwie choreografie, zajęła 2 i 1 miejsce.
Ponadto najstarsza grupa Skandalu – otrzymała nagrodę specjalną dla najlepszego zespołu, ufundowaną przez dyrektora
konserwatorium z Pragi– tygodniowe warsztaty taneczne w KONZERVATOŘ – TANEČNÍ CENTRUM PRAHA, o wartości
prawie 35 tys. koron. Nagroda dla skandalistek była ogromnym sukcesem i zaskoczeniem, tym bardziej dlatego, że sosnowiecki
zespół takie wyróżnienie zdobył po raz
pierwszy i to od razu za granicą.

arc MK im. Jana Kiepury

„Skandalistki” świętowały triumfy w Czechach i Niemczech.
Na kolejne zagraniczne sukcesy zespołu nie trzeba było długo czekać.
W pierwszy czerwcowy weekend dziewczęta wybrały się na XI. ELITE Cheerleading Championship 2014 w Niemczech,
gdzie spotkało się ponad 4 tysiące uczestników w kategorii cheer i dance,

a wszystkie zmagania oceniali najlepsi
jurorzy z Europy i Ameryki. Skandalistki wyśmienicie reprezentowały nasz kraj
i Sosnowiec, zajmując wysokie, 5 miejsce w finale. W nagrodę za wspaniały
występ dziewczęta otrzymały pamiątkowe medale i ogromny puchar – jednak

Sosnowiec, czyli moje miasto

arc Muzeum

Sylwia Kosman

Finał XVII edycji popularnego wśród gimnazjalistów Konkursu Historycznego „Sosnowiec – Moje Miasto”, odbył się 5 czerwca w Muzeum w Sosnowcu. W konkursie
zmierzyło się osiem trzyosobowych drużyn
z sosnowieckich szkół. W turnieju, który
składał się z sześciu rund, rywalizowali ze
sobą uczniowie Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum
nr 9, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 16,
Gimnazjum nr 24 oraz Gimnazjum nr 25.
Dwie rundy wymagały od uczestników
udzielenia odpowiedzi ustnych na wylosowane pytania, zaś w czterech pozostałych
należało, już pisemnie, rozwiązać krzyżówkę, uzupełnić brakujące słowa w tekście
„Sosnowiecki przemysł”, rozpoznać i podpisać zdjęcia przedstawiające dawne
i współczesne budynki, wyszukać i poprawić w tekście o Trójkącie Trzech Cesarzy
osiem merytorycznych błędów. Stopień
trudności zadań był zróżnicowany i wzrastał
lipiec 2014 nr 7

Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 2.
w kolejnych rundach. Uczniowie okazali się
świetnie przygotowani i wykazali się dużą
wiedzą o mieście. Aż trzy drużyny z gimnazjów nr 9, 16 i 25 uzyskały jednakową
liczbę punktów i wzięły udział w dogrywce,

największą nagrodą była kwalifikacja
do mistrzostw świata, które odbędą się
w przyszłym roku w kwietniu w USA
w Orlando.
Gratulujemy sukcesów oraz życzymy
kolejnych, tym razem na arenie światowej! red

odpowiadając na osiem dodatkowych pytań.
Najlepiej wypadła drużyna z Gimnazjum
nr 2, natomiast pozostałe zespoły z Gimnazjum nr 9 i Gimnazjum nr 16, ponownie
uzyskały jednakową liczbę punktów. Po na-

radzie, jury w składzie: dr Magorzata Śmiałek, przewodnicząca, Anna Makarska, autorka pytań i prowadząca oraz Ewa Chmielewska, sekretarz, postanowiło przyznać
tym dwóm drużynom ex aequo II miejsce.
Ostatecznie pierwsze miejsce i Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej zdobyli:
Agnieszka Panek, Grzegorz Kalarus i Marek Ponikowski z Gimnazjum nr 2, których
przygotowała Małgorzata Woźniak–Kutek.
Drugie miejsce zajęli Kinga Ptasińska, Wojciech Wydmański, Mateusz Szczepańczyk
z Gimnazjum nr 9 (opiekun Joanna Hojda)
oraz Kinga Kierasińska, Szymon Pazera,
Bartosz Cywiński z Gimnazjum nr 16
(opiekun Ewa Imiolczyk). Jury przyznało
także dwa wyróżnienia dla drużyn z Gimnazjum nr 8 i Gimnazjum nr 25. Dyplomy
oraz nagrody wręczyli zwycięzcom Wilhelm Zych, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Sosnowcu i Zbigniew Studencki, dyrektor Muzeum, serdecznie gratulując
laureatom i dziękując nauczycielom
za przygotowanie podopiecznych.

RAK (22.06. – 22.07.) – Słońce oraz
letnia pogoda sprzyjają wypoczynkowi
i beztroskiemu leżeniu na łące. Mars radzi
teraz bardziej uważać na kontuzje
i drogowe kolizje. Zniknie twoja
nieśmiałość i niechęć do zawierania
nowych kontaktów. Sam się zdziwisz, jak
dużo masz innym do powiedzenia.
LEW (23.07. – 22.08.) – Będziesz
wspaniałym organizatorem wyjazdów
i letnich przyjęć. Nie martw się, pieniędzy
ci nie zabraknie, a nawet okaże się, że
na hobby da się zarobić. Nadchodzi
bardzo korzystna zawodowa passa.
Wyciągnij stare pomysły i projekty,
do których kiedyś wstydziłeś się
przyznać. Może właśnie teraz nadszedł
czas, aby je zrealizować?
PANNA (23.08. – 22.09.) – Jeśli
planowałeś, że będziesz w tym miesiącu
cały czas pracować i nadrabiać zaległości,
to bardzo się mylisz. Nagle,
pod wpływem impulsu lub chwilowej
potrzeby, sam możesz zmienić plany.
Twoją przysłowiową cechą jest
oszczędność, ale w tym miesiącu czeka
cię wiele pokus do wydawania pieniędzy.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Miesiąc
najbardziej sprzyja towarzyskiej
aktywności. Chętnie przyjmiesz
przyjaciół, którzy są w podróży
i oprowadzisz ich po miejscowych
atrakcjach. Znajdź sobie sam ciekawe
zajęcia – wykaż się inicjatywą, zapisz
na kursy lub szkolenia. Czas w wyjątkowy
sposób sprzyja zdobywaniu nowych
umiejętności.
SKORPION (23.10. – 21.11.) –Samotne
Skorpiony przypomną sobie o kimś, kto
kiedyś zawładnął ich sercem. Nie wstydź
się pierwszy zadzwonić, bo to może być
miłe i obiecujące spotkanie! Wakacyjne
wyjazdy to szansa na odnowienie
znajomości. Nie broń się
przed spotkaniami, na których
przyjaciele chcą ci kogoś przedstawić.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Planety
sprawią, że twoje pomysły będą bardzo
w cenie i możesz na nich bardzo dużo
zarobić. Twoje notowania u szefa,
współpracowników i klientów wzrosną.
Kuj żelazo póki gorące, zbieraj pochwały,
bo już niedługo dzięki nim dostaniesz
podwyżkę lub dostaniesz propozycję
awansu.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – Jeśli
w te wakacje jeszcze dobrze nie
odpocząłeś, zaplanuj wreszcie chociaż
krótki wyjazd nad wodę lub w góry. Nie
czekaj, aż ktoś da sygnał do miłości. Sam
zadbaj o swoje romanse i ukryte miłosne
sprawy. Mimo wakacyjnego nastroju
i skłonności do romansów, powinieneś
bacznie obserwować sytuację
zawodową. W pracy odkryjesz wiele nie
znanych ci wcześniej spraw, a nawet afer.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Miesiąc
sprzyja negocjacji umów i ważnym
zobowiązaniom. Dbaj o swoje sprawy,
nie odkładaj niczego na później, choć
pokusa będzie wielka. Twoja
obowiązkowość i dokładność zostaną
docenione! Nie oszczędzaj
na wakacyjnych podróżach, bo urlop lub
chociaż jednodniowy wyjazd okaże się
bardzo udany.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Samotne Ryby
zajmą się raczej pracą i karierą, niż
miłością. Macie jednak szansę
na ciekawą znajomość, szczególnie
zawartą w pracy lub w urzędzie.
Postarajcie się tylko zadbać o piękny
i zdrowy wygląd! Zastanów się, czy
rzeczywiście musisz dużo wydać, żeby
odpocząć? Rowerowa wycieczka lub
piknik w cieniu drzew nic nie kosztują,
a na pewno poczujesz się lepiej.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Będziesz
odważny i pewny siebie. Nic i nikt nie
powstrzyma cię przed wyjazdami
i randkami. Nie bądź samotnikiem, nie
oszczędzaj na wyjściach do kina czy
na krótkich wyjazdach. Samotne Barany
mają szansę na znalezienie swojej
drugiej połowy na ogrodowych
przyjęciach, w parkach i na festynach.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Nie bądź
skąpy i narusz domowy budżet, a nawet
oszczędności, aby pojechać w ładne
miejsce lub wypocząć w luksusowych
warunkach. Jeśli szukasz kogoś do pary,
nie rób niczego na siłę. Ciesz się
z każdego dnia spędzonego
w towarzystwie płci przeciwnej. red
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REKLAMA
reklama

reklama

reklama

reklama

Zapraszamy do nowotwartego Sklepu Firmowego Domu Pszczelarza
im. ks dr H. Ostacha w Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)
Polecamy:

-NATURALNE MIODY POLSKIE
z certyfikatem,
-Miody Pitne,
-Pierzgê, py³ek kwiatowy, propolis,
-Kosmetyki hipoalergiczne na bazie miodu,
-Produkty pszczelarskie,
-Soki naturalne t³oczone rêcznie,
-Wody mineralne i lecznicze.
KU

MIODY NATURALNE
JEDYNE Z CERTYFIKATEM
POLSKIEGO ZWI¥ZKU
PSZCZELARSKIEGO

ul.Teatralna 11

Dom Handlowy
„SUPERMARKET”
Stoisko 83E

Zapraszamy na wypoczynek do
Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)

AB
PON R ATOWY

-10% do 31.08.2014

Oferujemy:

www.kamianna.com.pl

(18) 474-16-77
Dom Pszczelarza
Kamianna 29
33-336 £abowa
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-Noclegi ze œniadaniem,
w formie sto³u szwedzkiego,
-Karczmê z kuchni¹ regionaln¹,
-Apiterapiê, saunê, masa¿,
-Plac zabaw dla dzieci,
-Boisko do siatkówki pla¿owej,
-Wyci¹g narciarski (30m od oœrodka),
-Kryty basen (Wysowa).

W naszym Oœrodku Wypoczynkowym
do Pañstwa dyspozycji oddajemy:
-Apartamenty rodzinne,
-Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe z ³azienkami,
-Salê bankietow¹ i konferencyjn¹.
Organizujemy:
-Szkolenia, bankiety,
-Zabawy taneczne, ogniska,
i inne zgodnie z oczekiwaniami klienta.
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