„Na obecnym etapie
w Sosnowcu nie jest budowana
oraz nie wydano pozwolenia
na budowę jakiejkolwiek
instalacji do utylizacji termicznej
odpadów” – zapewniają władze
miasta.

Czy piłkarzom Zagłębia
Sosnowiec uda się wyjść
z II ligi? – Ten zespół stać nie tylko
na wyższe miejsce w lidze, ale
na wygranie tej ligi – przekonuje
Marcin Jaroszewski, prezes Zagłębia
Sosnowiec.

Edyta Antoniak-Kiedos, krytyk
literacki i miłośniczka Małej
Ojczyzny, przeprowadza wyborne
rozmowy o kulturze. Oglądaj
„Siadamy z kulturą” na kanale TV
Zagłębie i na serwisie YouTube.
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PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania pracownikom Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Zegadłowicza – dział
dziecięcy – za realizację zajęć dla dzieci w okresie ferii i wakacji.
Moja 7-letnia wnuczka Julia uczęszcza na zajęcia w bibliotece
od 3 lat. Jest zachwycona formą spotkań, stosunkiem Pań
do dzieci oraz możliwością kontaktu z rówieśnikami. Jestem
pewna, że będę wyrazicielką opinii wszystkich rodziców
i opiekunów dzieci, uczęszczających na zajęcia. Podziękowania
należą się Paniom za fakt, że mają kapitalny kontakt z dziećmi,
umieją zainteresować dzieciaki w wieku od 4 do 14 lat. Liczę
na to, że zajęcia będą kontynuowane.
Grażyna Chmielewska
z Sosnowca

www.kuriermiejski.com.pl

Na taką wiadomość mieszkańcy Maczek czekali od dawna. Politechnika Śląska
i PKP S.A. utworzą Centrum
Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego, a siedzibą
jednostki naukowej będzie
budynek dworca kolejowego
w Sosnowcu Maczkach.

arc UM

Nowe życie dworca w Maczkach
Krzysztof Polaczkiewicz

Centrum będzie kształciło inżynierów – specjalistów dla branży kolejowej.
Działalność placówki ma się przyczynić
do znaczącego wzrostu konkurencyjności tej gałęzi transportu w Polsce. Studenci Centrum będą mogli odbywać staże i praktyki w spółkach Grupy PKP.
W przyszłości mogą stać się ich pracownikami.
– Brak takiego ośrodka odczuwają
wszyscy. Kolej przez 25 lat była zaniedbywana. Mamy lukę pokoleniową, którą chcemy wypełnić. Zwłaszcza teraz
gdy mamy gigantyczną ilość inwestycji
i modernizacji na kolei. Powołanie Centrum pozwoli na ilościowe i jakościowe
wzmocnienie kadry. Placówka ma stać
się partnerem strategicznym Grupy PKP,
między innymi dzięki utworzeniu zaplecza badawczego oraz kształceniu na kie-

Dworzec w Maczkach zostanie odrestaurowany i odzyska dawną świetność.
runku praktycznym. Cieszę się, że to
dzieje się w Sosnowcu – powiedział Jakub Karnowski, prezes zarządu
PKP S.A.
Na potrzeby Centrum PKP S.A. udostępnia zabytkowy budynek dworca kolejowego w Sosnowcu Maczkach. Zostanie on odrestaurowany i dostosowany
do pełnienia funkcji dydaktycznych i badawczych. PKP S.A. już od dawna współpracuje z Politechniką Śląską,
czego efektem jest wiele ważnych inicja-
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tyw. Rokrocznie prezes zarządu
PKP S.A. przyznaje nagrody za najlepsze prace naukowe w dziedzinie transportu szynowego. – Utworzenie centrum
stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie
gospodarki narodowej, uwzględniające
cele strategii rozwoju transportu w Polsce i Europie do roku 2020. Zakłada ona
wzrost konkurencyjności kolei. Poza kształceniem, nowa jednostka Politechniki Śląskiej będzie prowadzić prace
badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe.

Wpłyną one na zwiększenie innowacyjności tej gałęzi transportu w naszym kraju – mówił prof. dr hab. inż. Andrzej
Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej.
Centrum będzie kształciło w trzech
specjalnościach: budowa i eksploatacja
pojazdów szynowych, zarządzanie
i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, projektowanie i utrzymanie infrastruktury transpor tu kolejowego.
Kształcenie na studiach pierwszego
stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
rozpocznie się od 1 października 2016
roku. W programie studiów przewidziana jest jednosemestralna praktyka zawodowa oraz przygotowanie projektu inżynierskiego we współpracy i na zapotrzebowanie zakładów związanych z branżą
transportu szynowego. Ośrodek będzie
również prowadził szkolenia oraz kursy
dla pracowników kolei. Kolej w Polsce,
a w szczególności Grupa PKP, przechodzi obecnie daleko idące zmiany. Staje
się coraz bardziej nowoczesna i konkurencyjna. Aby przyspieszyć ten proces,
potrzebne jest szerokie wsparcie dydaktyczne oraz badawcze. Utworzenie Centrum pozwoli nie tylko na pozyskiwanie
wyspecjalizowanych pracowników, ale
także ułatwi międzynarodową wymianę
ekspertów. Centrum rozpocznie swoją
działalność 1 września 2016 roku. Absolwenci przygotowani będą do pracy
inżynierskiej w biurach projektowych
reklama

środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji, zakładach obsługowo-naprawczych,
jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w kolejnictwie.
Dworzec Sosnowiec Maczki był
ostatnią stacją Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Królestwa Polskiego. W specjalnych apartamentach
zatrzymywał się tam car Rosji wraz ze
swoją świtą. Monumentalnej stacji towarzyszyła komora celna i zabytkowe
koszary. Po drugiej stronie rzeki Białej
Przemszy znajdowała się monarchia
austriacka. Stąd też długo miejsce to
nazywano Granicą. Budynek stacji
granicznej budowano w latach 18391848, według projektu znanego architekta Enrico Marconiego. Budowla była wzniesiona na planie wydłużonego
prostokąta i składa się z trzech części.
Obecna nazwa Maczki jest używana dopiero od 1925 roku. – Jestem bardzo szczęśliwy z decyzji PKP oraz Politechniki Śląskiej. Odzyskanie dawnego blasku przez dworzec w Maczkach
to jedno z moich marzeń. Zyska na tym
również dzielnica, która nierozerwalnie od pokoleń związana jest z koleją.
W razie potrzeby jesteśmy do dyspozycji. To wspaniała wiadomość – podkreśla Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.

MIASTO
Dzięki prowadzonym inwestycjom sosnowiecka rodzina będzie mogła zaoszczędzić każdego roku nawet 500 zł

Przebudowują sieć wodno-kanalizacyjną
Prawie 9 milionów złotych zainwestuje w najbliższych miesiącach Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu w przebudowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w Sosnowcu.
arc UM
Pierwsze prace już ruszyły. Najtrudniejsze zadanie to przebudowa czterech kilometrów sieci wodociągowej od Stadionu Ludowego przy ul. Kresowej do ulicy
Będzińskiej. Prace na odcinku
od stadionu do ulicy Piłsudskiego, będą bardzo zaawansowane,
ponieważ od płynnego przełączenia pomiędzy sieciami zależą dostawy wody do prawie jednej
trzeciej mieszkańców miasta. W
tej chwili na czas czyszczenia
obecnej sieci zainstalowaliśmy
rurę zastępczą, która ze względu
na to, iż biegnie po powierzchni,
wzbudza spore zainteresowanie
mieszkańców. Oczywiście, po zakończeniu prac rura zniknie – wyjaśnia Krzysztof Baczewski, inspektor w RPWiK.
Prace polegają na wyczyszczeniu

obecnej rury wodociągowej.
Do niej następnie zostanie wtłoczona mniejsza rura. Dzięki temu
mieszkańcy mogą liczyć na poprawę jakości wody oraz ciśnienia. Całe zadanie, którego koszt
wyniesie 6 mln zł, zakończy się
w maju przyszłego roku.
Przebudowa sieci wodociągowej trwa również w Kazimierzu Gór niczym. Roboty,
które powinny zakończyć się
do końca roku, obejmują ponad 2,5 km odcinek od ulicy
Wopistów do ulicy Kościuszkowców. – W tym rejonie mieliśmy sporo awarii, które zakłócały dostawy wody. Po zakończeniu inwestycji ten problem
zniknie, a dodatkowo zostanie
podniesiona
jakość
wody – podkreśla Wojciech Cha-

Nowe mieszkania komunalne

arc UM

Do przebudowanego budynku przy ul. Niweckiej wprowadzili się kilka tygodni temu nowi mieszkańcy. To były hotel robotniczy Huty Cedler, który przez miasto został przejęty od koncernu ArcelorMittal Poland.
Zarządcą obiektu jest Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. Powstało tu 13 mieszkań komunalnych i 3 tzw. lokale chronione. Na adaptację budynku miasto wydało 1,7 mln złotych. Projekt przebudowy został zgłoszony do konkursu organizowanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i uzyskał dofinansowanie w wysokości 40
proc. – Mamy już wszystkie dokumenty wymagane do złożenia wniosku o refundację kwoty ok. 640 tys. złotych – powiedziała Joanna Sekuła, dyrektor MZZL w Sosnowcu. Lokale komunalne mają od 30
do 60 metrów kwadratowych. Wszystkie mieszkania wyposażone są
m.in. w kuchenki elektryczne, bojlery, armaturę, ogrzewane są ciepłem
systemowym. Dla każdego mieszkania przewidziane jest miejsce parkingowe. W budynku znajdują się także trzy tzw. mieszkania chronione. – Każde z nich ma ponad 100 metrów kwadratowych. Dwa zajmują usamodzielniający się podopieczni ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w przedziale wiekowym 15-18 lat. Natomiast w trzecim
lokalu mieszka grupa dorosłych osób niepełnosprawnych. Są to osoby
wymagające szczególnej troski w zakresie samoobsługi, komunikacji,
warunków bytowych i ewentualnych interwencji doraźnych. Ponadto
osoby te, w swojej indywidualnej specyfice niepełnosprawności, wymagają specjalistycznych form leczenia, aktywizacji i terapii. Utworzenie mieszkania zintegrowanego stanowi innowacyjną metodę realizacji zadań związanych z opieką i aktywizacją osób niepełnosprawnych w stopniu głębszym. Funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej
w mieszkaniu zintegrowanym bardzo znacząco wpłynie na proces rozwoju i funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. W sumie mieszka tam
siedem osób – podkreśla Leszek Falis, dyrektor Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu. KP
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dziński z RPWiK. Prace będę
kosztować około 2 mln złotych.
Już w październiku zakończą
się prace przy przebudowie sieci
kanalizacyjnej w rejonie ulicy
Naftowej. Kanalizacja w tym rejonie liczy ponad 30 lat, a największy problem polega na spadkach
pomiędzy odcinkami rurociągu
i korozji rur. Modernizacja będzie
kosztować około miliona złotych.
Do końca przyszłego roku
na inwestycje RPWiK wyda prawie 200 milionów złotych, zachowując jednocześnie niskie
ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. – W porównaniu z okolicznymi miastami
rocznie sosnowiecka rodzina może zaoszczędzić nawet 500 zł – zapewnił Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca. red

Po wyczyszczeniu sieci zastępcza rura zostanie usunięta.

Kopalnia w Kazimierzu do likwidacji
To już przesądzone. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Sosnowcu zostanie zlikwidowana.
Zakład ma zostać zamknięty na przełomie września i października.
Krzysztof Polaczkiewicz

Kopalnia Kazimierz-Juliusz zatrudnia w tej
chwili około tysiąca osób. Pracownicy mają
gwarancję zatrudnienia w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego. Zapewnia im
to porozumienie podpisane na początku lipca.
W sprawie wypracowania odpowiedniego porozumienia zaangażował się wówczas m. in.
prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski.
Większość górników znajdzie zatrudnienie na podobnych stanowiskach. Będą pracować głównie w dwóch kopalniach: Mysłowice-Wesoła oraz Murcki-Staszic. Natomiast
część pracowników administracji będzie musiała się przekwalifikować. KHW zapewnia,
że zorganizuje im szkolenia.
Koniec kopalni zbliżał się wielkimi krokami już od dłuższego czasu. Na początku

wyznaczoną datą był rok 2017, jednak wskutek spadających cen węgla i problemów
z wydobywaniem w Kazimierzu-Juliuszu
decyzja zapadła dużo szybciej. – Kopalnia
od dłuższego czasu prowadzi eksploatację,
która ekonomicznie jest nierentowna. Dwie
ostatnie wypłaty uzyskano dzięki zaangażowaniu Katowickiego Holdingu Węglowego – podkreśla Roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego.
O likwidacji kopalni mówiło się od kilku
lat. W tym czasie powstał m. in. pomysł zrobienia podziemnego tunelu i połączenia zakładu z nieczynną już kopalnią Jan-Kanty
w Jaworznie. Ostatecznie do realizacji tych
planów nie doszło.
– Trzeba się zastanowić, komu zależy
na dobijaniu ostatniej zagłębiowskiej kopalni? Chciałbym zwrócić się do władz central-

Gwiaździsty zlot
na Górce Środulskiej

Złożyli hołd
bohaterom

„Senioriadę”, czyli gwiaździsty zlot, nie tylko seniorów, ale przede wszystkim sosnowiczan, organizuje Rada Seniorów. Impreza,
a właściwie wielki rodzinny piknik, odbędzie
się 20 września na Górce Środulskiej. – Planujemy zorganizować dla wszystkich uczestników piknik, zabawy, konkursy i tańce – mówi Ireneusz Świerkot, członek Rady Seniorów
w Sosnowcu. – Będzie także ciepły i smaczny
posiłek, przygotowany przez członków Rady
Seniorów – zapowiada.
Impreza będzie miała sportowo-rekreacyjny
charakter. Sosnowiczanie mogą dotrzeć na Górkę Środulską pieszo, trenując np. nordic walking
czy na rowerach. Wyznaczono trzy miejsca
zbiórki: spod budynku Wydziału Nauk o Ziemi
(przy słynnym dinozaurze), z Parku Sieleckiego
(przy pomniku), a rowerzyści wyruszą spod
Urzędu Miejskiego. Godziny zbiórek wyznaczono na godz. 10.00. Impreza na Górce Środulskiej rozpocznie się około południa.
Więcej infor macji udzielają członkowie
Rady Seniorów: Ireneusz Świerkot pod nr
tel. 602 656 913 oraz Jerzy Karpiński pod nr
tel. 608 329 239. SK

Przedstawiciele kombatantów i władz
miasta, zastępcy prezydenta, Zbigniew
Szaleniec i Ryszard Łukawski, z okazji 75.
rocznicy wybuchu II wojny światowej,
złożyli kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu przy ul. Będzińskiej, pod pomnikiem
na Pogoni oraz pod tablicą na ul. Przechodniej w Sosnowcu. W uroczystości
na cmentarzu komunalnym przy ul. Będzińskiej, uczestniczyli m.in. uczniowie VI LO im. J. Korczaka. Zbigniew
Szaleniec, zastępca prezydenta miasta,
podkreślał, że ta rocznica ma szczególne
znaczenie. – Dzisiaj, w obliczu wydarzeń
na Ukrainie, musimy pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze i szczególnie trzeba o nią walczyć i zabiegać – mówił Zbigniew Szaleniec. W części obchodów, odbywających się
na cmentarzu komunalnym, wzięła udział
Grupa Rekonstrukcji Historycznej – Grupa Operacyjna „Śląsk”, odtwarzająca polskie jednostki wojskowe z 1939 roku. Grupa wystawiła wartę honorową przy pomniku Żołnierza Września. SK

nych i władz wojewódzkich o to, aby widząc
problemy Bytomia, Mysłowic, czy odległej
Łodzi ktoś obok naukowców z UE oraz Senatu RP zauważył, że największej transformacji uległo miasto Sosnowiec, nie uzyskując przy tym żadnej pomocy. Dzisiaj, w ciężkich czasach dla górnictwa, kolejny raz nikt
nie wyciąga ręki do Zagłębia i Sosnowca.
Szczególnie jest to istotne dla naszego miasta, w którym zamknięto już pięć kopalń,
a teraz zamyka się szóstą, ostatnią – apelował
prezydent Górski w liście do premiera Donalda Tuska w lipcu bieżącego roku.
Kopalnia Kazimierz-Juliusz działała
od 1938 roku. Wcześniej były to dwa różne
zakłady: Kazimierz, który powstał w 1884
roku oraz Juliusz, działający od 1914 roku.
Teraz jest to ostatnia czynna kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim.

Hol na dworcu głównym
Hol główny na dworcu PKP w Sosnowcu znowu
będzie dostępny dla pasażerów. – To jest bardzo
dobra wiadomość. Dworzec bez poczekalni jest
nieporozumieniem. Przyda się zwłaszcza wtedy,
kiedy będzie zimno. Przed mrozem i wiatrem będzie się można wreszcie schronić – przyznaje
Anna Kowalik z Sosnowca. Przetarg na realizację projektu wnętrza został już rozstrzygnięty.
Wykonaniem dokumentacji technicznej zajmuje
się firma Duda Architekci z Krakowa. Najprawdopodobniej prace zakończą się przed końcem roku. Wtedy zostanie także ogłoszony przetarg
na prace budowlane. W holu znów będą działać
kasy i zostanie oddana poczekalnia. W planach
jest także winda, która połączy przestrzeń obsługi podróżnych i tunel prowadzący na perony.
Zmodernizowane zostaną także perony. Wymieniona zostanie nawierzchnia i krawędzie peronów, a na platformie nr 2 pojawią się tablice
informacyjne, nowe ławki i zabudowy na kosze.
Oprócz tego PKP PLK naprawi i odmaluje dach
wiaty budynku służbowego stojącego na dworcu. Wyremontowana zostanie także kanalizacja
deszczowa. Zdemontowane zostaną podjazdy
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a zamiast nich pojawią się elektroniczne platformy przyschodowe. SK
wrzesień 2014 nr 8
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Już po pierwszym dzwonku

Cisza przed burzą?

Sylwia Kosman

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Krzysztof Będkowski, dyrektor ZSEiI, dokonał oficjalnego
otwarcia kompleksu sportowego i przeciął wstęgę.

Rozpoczęcie roku szkolnego świętowano także w innych szkołach.
Na zdjęciu: uczniowie VI LO im. J. Korczaka z nauczycielką, Edytą
Madetko-Wanatowicz.

Sylwia Kosman

„Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka”. Te słowa
Leonarda da Vinci przyświecały uroczystej miejskiej inauguracji roku szkolnego, która odbyła się 1 września w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Gospodarzem uroczystości był Krzysztof Będkowski, dyrektor ZSEiI.
– Wkraczacie w nowy rok szkolny pełni nadziei, ale i obaw. Obaw
przed tym, co nieznane, a nadziei na to, że sprostacie nałożonym na was
obowiązkom i oczekiwaniom – mówił Krzysztof Będkowski. – Przychodzicie dziś wypoczęci, z wielkimi pokładami energii, motywacji, marzeniami.
Ważne, żeby podczas ich realizacji kierować się określonymi wartościami i zasadami. Te zasady to etyka i honor. One winny wypełniać wasze serca i kierować waszym umysłem. Aby nie zgubić się w życiu, wystarczy przestrzegać
zasady: „Czyń dobro” – stwierdził.
Najlepsze życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego uczniom, rodzicom i pracownikom oświaty złożyli m.in. Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca, zagłębiowscy posłowe: Ewa Malik, Waldemar Andzel, Witold Klepacz, Jarosław Pięta, członek zarządu województwa śląskiego, Arkadiusz Chęciński i Tomasz Bańbuła, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu.

– Żyjecie w pięknych i szczęśliwych czasach. Niezależnie od tego, że narzekamy jeszcze na pewne braki, to trzeba przyznać, że nasze miasto od 25
lat uległo olbrzymiej transformacji – mówił Kazimierz Górski. – Patrzę na was
i na wyniki, jakie osiągacie i jestem przekonany, że potraficie sobie poradzić
ze wszystkim. Czasem nawet gorszy dzień nie powinien zakłócić tego przekonania, że szkoła to wielka radość, a lata szkolne to najpiękniejszy czas w życiu każdego człowieka – dodał.
W uroczystości wraz z nauczycielami i uczniami wzięli udział władze miasta,
radni, urzędnicy, dyrektorzy sosnowieckich szkół, przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty oraz reprezentacje sosnowieckich szkół z pocztami sztandarowymi. Po części artystycznej goście zwiedzili wyremontowaną szkołę i obiekty
sportowe. W ciągu dwóch ostatnich lat zakończono kompleksową termomodernizację obiektu. Sama termomodernizacja kosztowała około 8 mln zł. Zagospodarowano plac przed szkołą, wymieniono schody przed wejściem, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano pięć sal dydaktycznych oraz
przeprowadzono kapitalny remont trzech sal gimnastycznych. Wybudowanie
dwóch boisk wielofunkcyjnych i miejsc do parkowania pochłonęło około 1 mln 20
tys. zł. Na boiskach można grać w koszykówkę i piłkę nożną. To nie koniec sportowych inwestycji. Wiadomo, że przy kompleksie sportowym powstaną jeszcze
boisko do siatkówki, tenisa i bieżnia.

Spokojnie przebiegały obrady sierpniowej sesji Rady
Miejskiej. Najwięcej dyskusji wywołał raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sosnowca na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017-2020” oraz dyskusja nad przebiegiem ulicy
Wiejskiej w Sosnowcu. Ze względu na to, że problem
jest złożony i coraz bardziej palący, radni postanowili
zająć się tą sprawą podczas Komisji Rozwoju Miasta
i Ochrony Środowiska. Prezydent w sprawozdaniu
z działalności międzysesyjnej, przypomniał że w najbliższym czasie zostanie oddany do użytku Zakład
Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, znajdujący się na terenie Miejskiego Zakładu
Składowania Odpadów przy ul. Grenadierów w Sosnowcu. Inwestycja kosztowała około 58 mln
zł. – Na obecnym etapie nie jest budowana w mieście
oraz nie wydano pozwolenia na budowę na jakąkolwiek instalację do utylizacji termicznej odpadów – stwierdził Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. – Spalarnia nie powstaje, dlatego proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Kierujcie się rozsądkiem
a nie kampanią wyborczą. Proszę radnych o opamiętanie się w tym temacie, bo to co się dzieje w przekazie publicznym, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – stwierdził prezydent. Zaapelował również o zwołanie specjalnej komisji, podczas której zostanie
omówiony problem wygaszania kopalni „Kazimierz Juliusz”. – Nie mieliśmy wpływu na to, w jaki sposób
były likwidowane kopalnie w Sosnowcu. Efekty widać
do dnia dzisiejszego. Dziś trzeba doprowadzić do dyskusji w tym temacie i jak najlepszego, spolegliwego
rozwiązania tego tematu – podkreślił prezydent.
Uzgodniono porozumienie pomiędzy zarządem spółki „Kazimierz Juliusz”, organizacjami związkowymi
i Katowickim Holdingiem Węglowym, będącym właścicielem kopalni. Wiadomo, że w tym miesiącu zakład zakończy wydobycie, a pracownicy mają mieć zagwarantowane miejsca pracy w innych kopalniach. SK
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Na stronie: www.konsultacje.sosnowiec.pl znajduje się lista zaakceptowanych projektów. Głosowanie potrwa sześć dni, od 22 do 27 września

Wybór należy do ciebie
arc UM

Ponad 170 projektów zgłosili mieszkańcy
w ramach projektu „Budżet Obywatelski”.
Najwięcej, bo 41 projektów, które spełniały
wszystkie wymogi formalne, zgłosili mieszkańcy Strefy II, czyli Milowic i Pogoni i po 25
w Zagórzu oraz tyle samo w Kazimierzu,
Porąbce, Juliuszu i Maczkach. Najczęściej
mieszkańcy proponowali powstanie
miejsc, w których można odpocząć, stref
rekreacji, placów zabaw, siłowni
pod chmurką, a nawet galerii oraz tradycyjnie, remonty dróg, ulic i chodników oraz
budowę parkingów.
Kilkanaście projektów zostało odrzuconych, ze względu nabraki formalne, czyli
brak wszystkich wymaganych dokumentów czy podpisów.
– Pełna informacja o zaakceptowanych
projektach zostanie opublikowana 10
września. Przez kolejnych 14 dni mieszkańcy będą lobbować na rzecz wybranych projektów. Następnie zostanie przeprowadzone kilkudniowe głosowanie – zapowiada
Michał Mercik, naczelnik Wydziału Polityki
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Listy zaakceptowanych projektów zostaną
upublicznione, ainicjatorzy będą mogli prowadzić „kampanie wyborcze” narzecz
zgłoszonych przez siebie pomysłów iprzekonywać mieszkańców dzielnicy, że warto
poprzeć akurat ich projekt. Sosnowiczanie
będą mogli głosować nawybrane projekty
wdniach od22 do27 września. Każdy
zmieszkańców, powyżej16 roku życia, może oddać tylko jeden głos ipoprzeć realizację jednego zadania wswojej dzielnicy. – Będzie możnagłosować zapośrednictwem internetu, listownie, wpunktach konsultacyjnych wposzczególnych dzielnicach
oraz oczywiście, wUrzędzie Miejskim – mówi Daria Tondos, podinspektor wWydziale
Polityki Gospodarczej. Potem urzędnicy będą weryfikować oddane głosy. Każdy
zmieszkańców, oddając głos, będzie musiał podać swoje dane, adres zamieszkania
iPESEL.
Projekty, które zyskają największe poparcie
iliczbę głosów, będą realizowane wposzczególnych dzielnicach wprzyszłym roku.
Wsumie naich wykonanie przeznaczono
zbudżetu miasta5 mln zł. SK

Startujemy z akcją „Poznaj swojego dzielnicowego”

Seniorzy decydują. Odsłona druga

Mniej pracy papierkowej,
większa aktywność w terenie

Rusza kolejna edycja

Trzy jednostki policji, w tym komenda sosnowiecka,
wdraża od lipca nową koncepcję pracy policjanta
dzielnicowego. Pilotaż potrwa rok, a jeśli program się
sprawdzi, koncepcja zostanie zrealizowana w innych
jednostkach.
Nowa koncepcja pracy dzielnicowego zakłada, że policjanci
będą spędzać w terenie 75 procent. – Sami będą organizować
sobie pracę, kolejność zadań
do wykonania i problemów
do rozwiązania – mówi mł. insp.
Andrzej Poprawa, Komendant
Miejski Policji w Sosnowcu. – Staną się w pełni gospodarzami swojego terenu, a mniej
czasu będą spędzać przy biurku.
Oczywiście, będą systematycznie kontrolowani i rozliczani
z efektów swojej pracy – dodaje.
Celem pilotażu jest ściślejsze
związanie dzielnicowego z podległym mu terenem i jego mieszkańcami. – Każdy z mieszkańców powinien wiedzieć, do którego z dzielnicowych może się
zwrócić i kto może mu pomóc,
a sam dzielnicowy powinien dobrze znać swój rejon i jego
mieszkańców. Będziemy prowadzić szeroką akcję informacyjną.
Mieszkańcy powinni bezpośrednio ze swoim problemem zwracać się do dzielnicowego. Numery telefonów komórkowych policjantów są dostępne na naszej
stronie internetowej – mówi mł.
insp. Andrzej Poprawa.
Uroczystą odprawę dla sosnowieckich dzielnicowych poprowadził 29 czerwca insp. Roman Rabsztyn, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji, inaugurując tym samy
program pilotażowy. Komendant podsumował dotychczasowe prace zespołu, który przygo4

tował nową koncepcję pracy
dzielnicowych i omówił szczegółowo innowacyjne rozwiązania. Zespół roboczy pracował
nad opracowaniem koncepcji
pracy dzielnicowych od stycznia do listopada ubiegłego roku.
Korzystał z własnych doświadczeń, ale także z doświadczeń
przedstawicieli policji brytyjskiej, Szkoły Policji w Katowicach oraz zaproszonych policjantów. Opracowana koncepcja
pracy dzielnicowego została zaakceptowana przez Komendanta Głównego Policji. Insp. Roman Rabsztyn zapowiedział
również zmianę warunków
służby dzielnicowego. Potwierdził, że policjanci dzielnicowi
zostaną odciążeni od innych zadań. Mają otrzymać także lepsze narzędzia, które wpłyną
na poprawę jakości ich pracy.
Zmieni się również system ich
oceniania, nadzoru, a także
schemat oceny kompetencji
dzielnicowych.
W pilotażowym programie
modernizującym służbę dzielnicowego biorą udział trzy jednostki garnizonu śląskiego: Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, w Żorach oraz
Komenda Powiatowa Policji
w Lublińcu.
W następnym numerze „Kuriera Miejskiego” zaprezentujemy na naszych łamach sylwetki
dzielnicowych, numery telefonów oraz podległe policjantom
rejony. SK

Akcja „Seniorzy Decydują II” w Sosnowcu rozpoczęła się w pierwszy miesiąc wakacji. W drugiej edycji projektu udział
w planowanych przedsięwzięciach może wziąć nawet 700 osób powyżej 60 roku życia.
Anna Klamecka

Seniorzy podczas kursu komputerowego.
Dzięki pierwszej edycji projektu,
zrealizowanej w ubiegłym roku,
udało się utworzyć m.in. liczącą 36 członków Sosnowiecką
Radę Seniorów, która aktywnie
działa na rzecz miasta i osób
starszych. Ze względu na to, że
jest to wynik rekordowy na tle
całego kraju, sosnowiecka Rada
stała się… przedmiotem zainteresowania studiów badawczych
prowadzonych obecnie na sześciu wybranych Radach w Polsce. – Utworzenie Rady to był
dopiero początek – mówi koordynatorka akcji, dr Halina So-

bańska, prezeska stowarzyszenia
„Aktywne Kobiety” w Sosnowcu. – Edukacja seniorów rozbudziła ich ambicje i potrzebę skutecznego działania, zatem pojawiła się chęć dalszych spotkań
i rozwijania umiejętności Rady,
podejmowania decyzji grupowych i skutecznej współpracy
z władzami miasta – dodaje.
Seniorzy już w lipcu rozpoczęli kurs planowania projektów
społecznych, w wyniku którego
dwa najlepiej napisane wnioski
zostaną nagrodzone dotacjami
w wysokości 2 tys. 500 zł. Na-

stępnie projekty zostaną zrealizowane. Pracę rozpoczęła także
grupa Ambasadorów Projektu,
czyli seniorów, którzy zamierzają włączyć się w organizację samego projektu i podejmować samodzielne decyzje.
Seniorzy wezmą także udział
w licznych warsztatach, kursie
komputerowym i internetowym,
oraz cyklu wykładów o planowaniu miasta przyjaznego seniorom. Kursanci z grupy zaawansowanej już podczas wakacji nauczyli się m. in., jak
tworzyć kalendarz wydarzeń,

pracować z dokumentami dostępnymi wirtualnie, a także poznali szereg innych funkcji
usprawniających pracę w grupie
oraz komunikację przy okazji
realizacji założonych przedsięwzięć i projektów. Pod koniec
sierpnia seniorzy wyjechali
na górski trekking obywatelski
w Beskidach, gdzie w urokliwej
Chacie Wuja Toma na Przełęczy
Karkoszczonka w Brennej, znakomicie się bawili się, wyrabiali
ser i piekli chleb po góralsku
oraz wzięli udział w akcji artystycznej „O seniorach, którym
urosły skrzydła”.
Jesienią odbędzie się drugi
bal seniora. Na parkiecie zatańczy około 500 osób, a wodzirejem, a właściwie didżejką imprezy po raz kolejny będzie Vika.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie
„Aktywne Kobiety” i gminę Sosnowiec, współfinansowany ze
środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Osób Starszych.
Zgłoszenia są przyjmowane
w Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety przy ul. 3 Maja 11 w Sosnowcu, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do16.00. Więcej informacji można
uzyskać pod nr tel. 32 266 16
72 lub na stronie internetowej:
www.seniorzydecyduja.pl albo
napisać e-maila na adres stowarzyszenia: biuro.akt@gmail.com.
Można się zgłosić także w Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu (w przejściu pod dworcem). SK
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Realizacja Parku Linearnego może stać się zielonym płucem regionu

Sylwia Kosman

Sosnowiczanie dyskutowali o zagospodarowaniu parku
i Egzotarium.
Place zabaw, ścieżki rowerowe,
wygodne alejki, wybieg dla psów,
kawiarnia pod chmurką, siłownia
na powietrzu, skate park oraz…
monitoring. To niektóre z pomysłów, jakie przedstawiali mieszkańcy podczas konsultacji dotyczących powstania Zagłębiowskiego Parku Linearnego, które odbyły
się podczas wakacji. To właśnie
mieszkańcy Sosnowca, Dąbrowy
Górniczej, Będzina, Sławkowa,
Siewierza i Psar oraz powiatu będzińskiego zadecydują, jak powinny wyglądać wybrane tereny zielone w ich miastach. W Sosnowcu
planowany obszar zmian obejmie
park Kruczkowskiego, na terenie
którego znajduje się Egzotarium.
Największą atrakcją parku jest
właśnie Egzotarium, w którym
można zobaczyć ponad 100 gatunków roślin z różnych stref klimatycznych oraz liczne ekspozycje
zwierząt, głównie ryb i gadów.
Przez ostatnie blisko 60 lat obiekt
nie był jednak gruntownie remontowany. W ramach projektu planowana jest przebudowa Egzotarium
na nowoczesny ośrodek edukacyjny z zapleczem naukowym.
Przed konsultacjami odbyły się
badania ankietowe i zogniskowane
wywiady grupowe z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne. To pozwoliło poznać

ogólne oczekiwania mieszkańców
dotyczące terenów zielonych
w Zagłębiu i przygotować się
do spotkań konsultacyjnych. We
wrześniu zebrane pomysły mają
zostać poddane głosowaniu mieszkańców poprzez ankiety kolportowane na terenie gmin oraz głosowanie na stronie internetowej
www.parklinearny.pl.
Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w konsultacjach, zorganizowanych w Egzotarium, chętnie zabrali się do pracy. Na przygotowanych planszach mieli za zadanie
stworzyć własną wizję parku i rozmieścić określone elementy infrastruktury. – Cieszę się, że mieszkańcy mają głos i wreszcie sami
możemy zadecydować, jak powinien wyglądać nasz park i Egzotarium. Takich miejsc, gdzie można dobrze wypocząć, pospacerować na łonie przyrody, w pięknym,
zielonym otoczeniu, a przy okazji
uprawiać sporty, potrzebuje zarówno sześciolatek, jak i sześćdziesięciolatek – przekonywał Adam Zagórski, uczestnik konsultacji. Nie
brakowało gorących głosów w dyskusji, jak i dobrych, a czasem i całkiem śmiałych pomysłów. Wśród
ogólnych wskazówek dotyczących
zagospodarowania przestrzeni wokół parku znalazły się m.in. tablice
kierunkowe, parkingi wokół parku,

a już w samym parku, alejki
i ścieżki rowerowe, oznaczenia dla
osób niewidomych, wybieg dla
psów, ścieżki edukacyjne, place
zabaw, mini park czy kawiarnie.
– Istotą Zagłębiowskiego Parku
Linearnego jest wyznaczenie korytarza ekologicznego, przebiegającego dolinami rzek Przemszy
i Brynicy przez samorządy Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Będzina,
Siewierza, Sławkowa, Psar i powiatu będzińskiego – wyjaśnia
Mariusz Kwaśniak, dyrektor kreatywny Grupy PRC w Czeladzi,
organizator konsultacji. – Po przeprowadzeniu wstępnych ankiet
i zorganizowaniu spotkań konsultacyjnych, podsumujemy zgłoszone pomysły na zagospodarowanie
parku i poddamy je pod głosowanie mieszkańców. W sumie wypuścimy 16 tysięcy ankiet, w których
mieszkańcy regionu wypowiedzą
się, w jaki sposób powinien być zagospodarowany park w ich mieście – dodaje.
Na ostatnim spotkaniu, które
odbyło się 26 sierpnia, udało się
podsumować pomysły i koncepcje
z przeprowadzonych konsultacji
i warsztatów. Teraz najczęściej powtarzające się pomysły, zostaną
poddane pod głosowanie.
Partnerstwo Gmin Zagłębia
Dąbrowskiego, którego liderem
jest Dąbrowa Górnicza, otrzymało
na przygotowanie projektu, tzn.
konsultacje społeczne, dokumenty
planistyczne oraz projektowe ponad 2 mln 282 tysiące zł dofinansowania ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG i środków krajowych na lata 2009-2014, a same
samorządy mają wydać na ten cel
około 400 tysięcy złotych. Inwestycja ma szansę na realizację w ramach programu regionalnego
na lata 2014-2020, jako projekt
kluczowy o znaczeniu regionalnym. SK

Wakacje na Stawikach
Plaża na Stawikach przy ul. Kresowej była hitem tegorocznych wakacji w Sosnowcu. W upalne dni
całe rodziny korzystały z wody
i piaszczystej plaży, a także z siłowni pod chmurką. Dzieci miały
do swojej dyspozycji plac zabaw.
Na nudę nie narzekali także rowerzyści i miłośnicy nordic walking.
Park i Stawiki odwiedzali także
uczestnicy akcji „Lato”. W sierpniu ze słonecznej pogody i „stawikowych” atrakcji, jakimi były pływanie kajakami i motorówką wodną, korzystali m.in. uczestnicy
trzytygodniowych bezpłatnych wakacji, zorganizowanych dla dzieci
przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Hutnik”. – Jest super. Można pływać, budować zamki z piasku i fajnie spędzać czas – przyznaje 10letni Grzegorz Karpiński. – Nudzić
się na pewno nie będziemy – zapewnił. Dzieciaki miały zresztą
wiele planów. – Wyjazdy, wycieczki, parada tubylców w bibliotece, a na samym końcu wspólny
festyn i ognisko z kiełbaskami – wyliczali.
Modernizacja Stawików, którym
zarządza MOSiR, rozpoczęła się
dwa lata temu. Najpierw wycięto 70 drzew znajdujących się
w złym stanie i wykarczowano korzenie. W ubiegłym roku nasadzono 5 drzew i 57 krzewów. Opracowano także inwentaryzację drzew
w miejscu nowo powstającej plaży
piaszczysto-trawiastej oraz drogi
dojazdowej do stanicy WOPRu Sosnowiec. Podczas ubiegłorocz-

Sylwia Kosman

Projektują park marzeń

Uczestnicy letnich półkolonii na plaży bawili się świetnie.
Pływali kajakami i na motorówce.
nych wakacji wykonano siłownię
zewnętrzną, plac zabaw dla dzieci,
postawiono stół szachowy oraz naprawiono pomost wodny. Jesienią
ubiegłego roku zrealizowano
pierwszy etap budowy plaży. – W zakresie pierwszego etapu
przeprowadziliśmy wykorytowanie
ziemi, wycięto trzciny, i wybrukowano miejsca pod przenośne toalety – mówi Rafał Łydek, dyrektor
MOSiR-u. – Przed przystąpieniem
do wycinki trzciny opracowano
pod kątem przyrodniczym trzcinowisko w celu rozpoznania gatunków ptaków i płazów zamieszkujących zarośla – dodaje. Zainstalowano przebieralnie i stojaki na rowery.
Wiosną wykonano nowe przyłącze kabla elektrycznego, który
zasila wodny wyciąg narciarski
oraz restaurację obiektu. Posadzono 171 drzew oraz 150 krzewów

ozdobnych. – Równolegle z nasadzeniami trwały prace, związane
z drugim etapem budowania plaży piaszczysto-trawiastej – mówi
Rafał Łydek. Wkopano krawężniki, oddzielające część plaży piaszczystej od trawiastej, nasadzono
żywopłot, zamontowano elementy małej architektury, przywieziono piasek oraz trawę w rolkach.
W połowie czerwca został otwarty wodny wyciąg narciarski wraz
z małą architekturą. W lipcu dokonano inwentaryzacji trzeciego
etapu drzew znajdujących się
na południowym brzegu akwenu
wodnego. – W chwili obecnej
trwają prace inwentaryzacyjne terenu lasku znajdującego się
przy Restauracji Stawiki. Zamierzamy stworzyć ścieżkę edukacyjną i przyrodniczą – zapowiedział
Rafał Łydek. SK

reklama

Wyższa Szkoła Humanitas będzie kształcić w miejscowości Vsetin pedagogów i dziennikarzy

„Humanitas” w Czechach
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu otworzyła
zagraniczny Wydział Zamiejscowy w miejscowości
Vsetin w Republice Czeskiej. Od tego roku akademickiego uczelnia będzie kształcić na studiach I stopnia na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz pedagogika. – Studia na wydziale w Czechach adresowane są w pierwszej kolejności
do mieszkańców powiatu Vsetin i Kraju Zlińskiego
oraz do przedstawicieli czeskiej Polonii. Zajęcia będą
odbywać się w języku czeskim – mówi Izabela Kieliś, rzecznik prasowy WSH w Sosnowcu.
Sam wydział został utworzony w ścisłej współpracy z niepubliczną placówką edukacyjną, czyli Szkołą Średnią Kostka (Střední Škola Kostka). Zajęcia będą się odbywać w nowoczesnym gmachu głównym
Szkoły Średniej Kostka, znajdującej się w centrum
miasta. Szkoła posiada wygodne zaplecze dydaktyczne, m.in. w postaci sal wykładowych, sal ćwiczeniowych, laboratoriów, biblioteki, hali sportowej, sal rekreacyjnych, stołówki, akademika i hotelu asystenckiego.
– Dzięki zmianom w polskim systemie szkolnictwa wyższego, wprowadzającym m.in. Krajowe Ramy Kwalifikacji, znacznie łatwiej jest przygotowywać programy studiów umożliwiające kształcenie studentów poza granicami kraju, w oparciu o polskie
rozwiązania, przepisy i standardy edukacyjne. Dlatego też tylko kwestią czasu było, aby nasza uczelnia
zaczęła poszukiwania partnerów zagranicznych do tewrzesień 2014 nr 8

go typu przedsięwzięcia. Udało nam się nawiązać
współpracę ze znakomitym partnerem, Szkołą Średnią Kostka, działającą we Vsetinie od 1991 roku i cieszącą się ogromnym prestiżem – podkreślił podczas
konferencji prasowej prof. Michał Kaczmarczyk, prorektor WSH w Sosnowcu.
Władze uczelni biorą pod uwagę także otworzenie
zagranicznego wydziału w Irlandii Północnej,
a w najbliższym czasie zamierzają uruchomić studia
MBA z Uniwersytetem Cleveland w USA. Humanitas od kilku lat współpracuje z instytucjami z Ukrainy,
realizując programu kształcenia na odległość „Distance Learning”. Współpracuje także z instytucjami
z Kazachstanu, Rosji, Słowacji, Włoch i Białorusi
i uczestniczy także w programie „Erasmus+”, dzięki
któremu studenci mogą wyjeżdżać na wymiany zagraniczne do uczelni z Czech, Litwy, Słowenii, Grecji czy Portugalii. W samej Wyższej Szkole Humanitas pracują naukowcy z zagranicy, wykładowcy ze
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii,
Ukrainy, Słowacji, Czech, Rosji i Włoch.
Wyższa Szkoła Humanitas utworzyła Wydział Zamiejscowy na podstawie decyzji zezwalającej, wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP. Strona Wydziału Zamiejscowego WSH w Czechach dostępna jest pod adresem
www.huni.cz. SK
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Niezdolność do pracy a renta

Za co odpowiada sprzedawca?

Joanna Biniecka,
rzecznik prasowy ZUS

Jednym z warunków przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest orzeczenie
o niezdolności do pracy. Oceny tej niezdolności i przewidywanego okresu jej trwania
dokonują lekarze orzecznicy lub komisje lekarskie ZUS.
Wydają oni orzeczenia w sprawach
świadczeń wypłacanych przez ZUS.
Przy ocenie stopnia i przewidywanego okresu niezdolności do pracy uwzględnia się
stopień naruszenia sprawności organizmu,
możliwości jej przywrócenia poprzez leczenie i rehabilitację, a także możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia
innej oraz celowość przekwalifikowania zawodowego. Bierze się pod uwagę rodzaj
i charakter dotychczas wykonywanej pracy,
poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Jeśli istnieją możliwości odzyskania zdolności do pracy, orzeka się okresową niezdolność do pracy (generalną zasadą jest
orzekanie o niezdolności do pracy na okres
do 5 lat). Brak takich możliwości powoduje
orzeczenie trwałej niezdolności do pracy.
Zgodnie z przepisami lekarzem orzecznikiem ZUS może być wyłącznie specjalista,
zwłaszcza w następujących dziedzinach:
chorób wewnętrznych, chirurgii, neurologii,
psychiatrii, medycyny pracy i medycyny
społecznej.
Należy zaznaczyć, że stwierdzenie niezdolności do pracy nie jest jedynym warunkiem nabycia prawa do renty. Świadczenie
to przysługuje, jeśli osoba niezdolna do pracy ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 18 miesięcy
od ustania tych okresów.
Aby zostało wszczęte postępowanie
orzecznicze, zainteresowany powinien złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć
m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego, dokumentację medyczną, charaktery stykę rodzaju
i miejsca pracy.
Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
do komisji lekar skiej ZUS w ciągu 14 dni
od dnia doręczenia orzeczenia. Także
od decyzji wydanej przez ZUS przy sługuje
odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

„Witam!
Ostatnio zakupiłam smartfona omega merkury 5 na raty, który od czterech miesięcy
użytkuje syn. Niestety, upadł mu i potrzaskał się wyświetlacz. W sklepie powiedzieli
mi, że to jest uszkodzenie mechaniczne i tego nie da się zareklamować. Postanowiłam
więc, że zadzwonię do producenta, spytam
o wymianę wyświetlacza i dowiem się, ile to
będzie kosztować. Pan z ser wisu poinformował mnie, że nie mają jeszcze do tego
smartfona części i żeby pytać w przyszłości
o tę część. Jest to jeden z nowszych modeli.
Proszę o poradę, co mogę zrobić w tej sprawie i czy mogę zwrócić się do producenta,
czy do sklepu o zwrot gotówki lub wymianę,
na co mogę się powołać?”.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
wobec konsumenta w przypadku, gdyby

w towarze została stwierdzona niezgodność
towaru z umową, np.: ma wadę, nie ma
określonej funkcji, działa nieprawidłowo lub
sprzedawca dostarczył nam inny produkt niż
zamówiony. Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca przez 2 lata
od daty wydania towaru. Kupujący ma zatem prawo w ciągu dwóch lat od zakupu
(odebrania towaru) złożyć reklamację
u sprzedawcy. Kupujący może w pierwszej
kolejności żądać usunięcia niezgodności
przez nieodpłatną naprawę albo wymianę,
a dopiero gdyby były one niemożliwe lub
nadmiernie kosztowne, może zażądać obniżenia ceny towaru, a jeśli niezgodność ma
charakter istotny, może od umowy odstąpić,
czyli jak potocznie nazywają to konsumenci, zażądać zwrotu „gotówki” – ceny. Gdy
naprawa ani wymiana są niemożliwe, możemy poprosić o obniżenie ceny towaru lub jej
zwrot.
Kupu jący może odstąpić od umowy
sprzedaży w trzech przypadkach:
1) jeśli naprawa ani wymiana towaru nie jest
możliwa lub zbyt droga;
2) jeśli sprzedawca nie zdołał naprawić albo
wymienić towaru w odpowiednim czasie;
3) oraz jeśli naprawa lub wymiana towaru
narażałaby kupującego na znaczne niedogodności.
Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży jest
możliwe jedynie wtedy, gdy niezgodność to-

waru jest istotna. W przypadku gdyby miała
ona charakter nieistotny – drobiazgowy,
w grę może wchodzić jedynie obniżenie ceny proporcjonalnie do pomniejszonej war tości towaru.
Natomiast w przedstawionej sprawie nie
mamy do czynienia z niezgodnością towaru
z umową, gdyż doszło do uszkodzenia towaru przez użytkownika telefonu.
Zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego:
§ 1.
Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary
związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
§ 2.
Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzy ści i ciężarów, poczytuje się
w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą
samą chwilą.
Z kolei ewentualna odpowiedzialność producenta/importera uzależniona jest od tego, czy
w ogóle na towar udzielił gwarancji i jeśli tak, to
od warunków gwarancji. W tym celu wskazane
jest zapoznanie się z kartą gwarancyjną. Z reguły jednak warunki gwarancji wyłączają odpowiedzialność gwaranta za uszkodzenia towaru
spowodowane przez użytkownika. Nie ma również przepisów, które nakładałyby na producenta obowiązek wytwarzania przez określony
czas części zamiennych do telefonów.
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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 13
tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
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Tour de Pologne ponownie
zawitał do Sosnowca
arc UM

Po raz piąty z rzędu przez
Sosnowiec przejechał peleton
Tour de Pologne. Tym razem
uczestnicy 71. edycji wyścigu
pojawili się w naszym mieście
6 sierpnia podczas czwartego
etapu z Tarnowa do Katowic.
Kolarze wjechali w tym roku do Sosnowca
od strony Jaworzna i przejechali przez ulicę
Orląt Lwowskich w kierunku Mysłowic.
Choć była to wizyta symboliczna, kibice kolarstwa w mieście licznie zjawili się na trasie
przejazdu. – Cieszymy się, że po raz kolejny
Sosnowiec gościł uczestników Tour de Pologne. Świetnie współpracuje nam się z władzami miasta przy organizacji wyścigu.
Wprawdzie w tym roku przejazd przez Sosnowiec był krótki, ale najważniejsze, że
znów mogliśmy się pojawić w waszym mieście. Mam nadzieję, że za rok także pojawimy
się w stolicy Zagłębia – podkreśla Lech Piasecki z Lang Team, który jest organizatorem
wyścigu.
Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy
jeszcze, że 71. edycję Tour de Pologne wygrał Rafał Majka. KP

Kolarze przejechali przez ul. Orląt Lwowskich w kierunku Mysłowic.
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Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny połączył biznes, nowoczesną gospodarkę i technologiczne innowacje

Fuzja przedsiębiorczości, nauki i talentu
ziewięć nowoczesnych firm
i 110 pracowników rozwija
swoje umiejętności, talenty i pasje,
oferując swoje usługi i produkty
w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym.
W Parku ulokowali się przedstawiciele różnych branż. Funkcjonują
tu nowoczesne centra projektowe,
konstruktorskie, agencja reklamowa, pracownia badania opinii publicznej, producent i dostawca
kompleksowych rozwiązań programistycznych oraz firma zajmująca
się modelowaniem, projektowaniem i wzornictwem przemysłowym w technologii 3D. Swoistą
wizytówką Parku jest spółka Nutrico z najnowocześniejszym w Polsce centrum badawczo-rozwojowym, produkującym mieszanki
do pozajelitowego żywienia klinicznego. Natomiast spółka Gallup
Arteria Management, zamierza docelowo zatrudnić nawet 1000
osób w uruchomionym niedawno
Contact Center.
– Park wbrew temu, co niektórzy
twierdzą, rozwija się coraz bardziej.
Zostało nam obecnie jedynie około 20 procent powierzchni do wynajęcia. Patrząc przez pryzmat kryzysu gospodarczego, to jednak pomimo trudności gospodarczych, są
chętni do współpracy z Parkiem.
Firmy chcą posiadać markę, która
niewątpliwie podnosi prestiż firmy.

D
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Park jest właśnie taką marką, która dodaje splendoru – zapewnia
Grzegorz Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która zarządza SPNT.
SPNT stwarza bardzo dobre warunki do pracy i rozwoju oraz
współpracy spółek, działających
na terenie Parku.
– Trzy firmy, działające na terenie
naszego Parku, postanowiły połączyć wspólne siły, potencjał i energię do działania. Zamierzają utworzyć odrębny podmiot, który będzie
się zajmować produkcją nowoczesnych urządzeń. Szczegółów jednak nie mogę jeszcze zdradzać – mówi Grzegorz Dąbrowski.
Działalność, prowadzona w Parku, jest bardzo szeroka.
– Inicjujemy kontakt świata biznesu ze światem nauki. Świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
wspieramy tzw. transfer pomiędzy

firmami i uczelniami wyższymi, oferujemy usługi prawne, biznesowe
i marketingowe – wylicza Tomasz
Kamiński, Wiceprezes Zarządu
w ARL.
Udało się także pozyskać środki
na dwa projekty: „Startuj z SPNT”
i „Startuj z SPNT 2”. – To dwa bliźniacze projekty, przeznaczone dla
osób przedsiębiorczych, które straciły pracę lub są zagrożone utratą
pracy – wyjaśnia Grzegorz Dąbrowski. Uczestnikom projektu zostaną
udzielone dotacje w wysokości
do 40 tys. zł. W pierwszej edycji
programu 17 uczestników, którzy
zdecydowali się na założenie własnej działalności gospodarczej,
otrzyma dotację na prowadzenie
własnego biznesu, a dodatkowo
otrzymają jeszcze wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł przez
pół roku z możliwością przedłużenia na kolejne półroczne. Do drugiej
edycji projektu zakwalifikowało

się 24 uczestników, a obecnie
trwa ocena przedstawionych biznes planów.
– Na przyszły rok przygotowujemy się do realizacji nowych projektów i pozyskania kolejnych środków unijnych – zapowiada Grzegorz Dąbrowski. – W naszych
planach jest także rozbudowa
Parku, pod warunkiem, że uda nam
się zdobyć określone środki. Nawet
jeśli te plany się nie powiodą, to
w zanadrzu mamy stworzenie nowoczesnego laboratorium, którego
nie ma jeszcze w naszym regionie.
Nowa perspektywa unijna powinna nam pozwolić, jeśli nie na rozbudowę Parku, to przynajmniej na jego rozwój – dodaje.
Dobrze działa także „Wirtualne
Biuro”. Usługa polega na tym, że
firma rejestruje swoją działalność
na adres Parku, dzięki czemu może
korzystać z adresu SPNT. Może
także korzystać z dodatkowych

usług, np. usług korespondencyjnych lub innych usług recepcyjnych. Oferta jest skierowana głównie do podmiotów, które nie potrzebują stałego biura, ze względu
na charakter prowadzonej działalności albo do nowo powstałych
firm, których nie stać na prowadzenie własnego biura. Adres Parku,
z którego korzystają przy prowadzeniu działalności, może być dodatkowo powiązany z innymi usługami, czyli np. biurem na godziny.
Park stwarza możliwość wynajęcia
profesjonalnie wyposażonego pomieszczenia ze sprzętem biurowym na kilka godzin. Można umówić się na spotkanie z kontrahentem, spotkanie biznesowe czy
podpisanie umowy. Z usługi „Wirtualnego Biura” skorzystało już kilkanaście firm.

Na terenie Parku będzie realizowana także dodatkowa inwestycja, a mianowicie budowa restauracji. Ze względu na rosnącą z miesiąca
na
miesiąc
liczbę
pracowników, takie miejsce jest coraz bardziej potrzebne. Z nowego
obiektu będą mogli korzystać zarówno pracownicy Parku, jak
i mieszkańcy dzielnicy.
– Zgodnie z założeniami Park ma
stymulować rozwój nowoczesnej
gospodarki, przyciągnąć inwestorów, łączyć naukę z biznesem.
Uważam, że dobrze spełnia swoją
funkcję. Na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ponieważ
dopiero nabieramy rozpędu. Obecnie trwają rozmową z jedenastą
spółką, która zamierza ulokować
swoją działalność w Parku – podsumował Grzegorz Dąbrowski.

ZAPRASZAMY NA III PIKNIK WIEDZY!
Tej imprezy już właściwie nie trzeba reklamować, bo dwie poprzednie edycje przyciągnęły
setki gości. To prawdziwa uczta dla rozumu, ale
także… świetna rozrywka i zabawa, połączona z nauką. Piknik Wiedzy kipi od różnorodnych
propozycji i pokazów. Tak będzie i tym razem. Impreza będzie się składać z części warsztatowo-wystawowej oraz wykładowej. W programie
m. in. obserwacje astronomiczne, gry komputerowe i quizy o tematyce
ekologicznej, zabytkowy sprzęt pożarniczy, warsztaty z dietetyki, kosmetologii i fizjoterapii, symulator dachowania. Będą także pokazy doświadczeń, m. in. pokaz wyładowań na cewkach tesli, metody szybkiego liczenia i triki matematyczne oraz roboty lego i wykłady na
temat biznes planu, public relations, astronomii i ekologii. Piknik zaplanowano na 23 września. Rozpocznie się o godz. 11.00 i potrwa
do 16.00. Patronat honorowy nad imprezą objął Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca, a medialny, „Kurier Miejski”.
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Prawdziwy kompleksowy system gospodarki odpadami w Sosnowcu
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Z przodu budynek socjalny, obok sortownia

Plac części biologicznej zakładu

Boksy zsypowe

Boksy na surowce wtórne

Przenośniki taśmowe

Kompostownia

Sortownia

Linie technologiczne sortowni
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Projekt „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko
Szanowni Mieszkańcy Sosnowca,
W związku z licznymi sygnałami i zapytaniami, jakie napływają do Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów sp. z o.o. i Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na skutek rozpowszechniania nieprawdziwych
informacji m.in. przez fikcyjną instytucję o nazwie Sosnowieckie Forum Ochrony Zdrowia na temat rzekomej budowy spalarni odpadów informujemy, iż wszystkie stwierdzenia zawarte w rozklejanych
ogłoszeniach nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.
Jednocześnie, mając na uwadze powyższe pragniemy wyjaśnić, iż na obecnym etapie w Sosnowcu nie jest budowana oraz nie wydano pozwolenia na budowę jakiejkolwiek instalacji do utylizacji termicznej
odpadów.
Faktem jest, iż na przestrzeni ostatnich lat kilka firm wyrażało zainteresowanie budową spalarni odpadów w Sosnowcu. Jedna z nich wystąpiła bez porozumienia z gminą o wydanie decyzji odnośnie
środowiskowych uwarunkowań inwestycji, polegającej na budowie Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych w rejonie ul. Radocha 4. Zgodnie z prawem gmina Sosnowiec nie mogła w tej
sprawie orzekać, dlatego prowadzenie postępowania i wydanie decyzji zostało powierzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. W toku tego
postępowania gmina Sosnowiec oraz Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski wielokrotnie zgłaszali nieprawidłowości w prowadzonym postępowaniu, domagając się zwłaszcza
rozprawy otwartej dla społeczeństwa. Uwagi te były zgłaszane już w pierwszej połowie 2013 roku. Finalnie w związku z niedotrzymaniem stosownych procedur przez organ prowadzący postępowanie,
ostateczną decyzję wydaną przez Prezydenta Siemianowic Śląskich oprotestowano. Organ decydujący w tej sprawie, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w całości przyznał rację gminie
Sosnowiec i Prezydentowi Kazimierzowi Górskiemu, unieważniając działania Prezydenta Siemianowic Śląskich.
Ponadto sprawą dogłębnie zajęła się Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska sosnowieckiej Rady Miejskiej. W wyniku obrad tejże komisji radni zgodnie przyjęli stanowisko o braku zgody na budowę
jakiejkolwiek tego typu instalacji w rejonie ul. Radocha 4 w pobliżu osiedla Jagiellońska.
Inwestycją miejską z zakresu gospodarki odpadami jest Projekt„Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W jego ramach we wrześniu br. nastąpiło otwarcie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu.
W skład zakładu wchodzą obiekty wybudowane zgodnie z wymogami dostępnej techniki i technologii zapewniające przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych obejmujące:
• mechaniczno – biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku,
• przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin,
• składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności.
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu objęła realizację:
• sortowni odpadów,
• kompostowni odpadów zielonych,
• kompostowni odpadów organicznych ulegających biodegradacji wydzielonych z odpadów zmieszanych komunalnych i zbieranych selektywnie,
• magazynu odpadów elektrycznych i sprzętu AGD wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych i punktu przyjmowania odpadów bezpośrednio od indywidualnych dostawców,
• instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych,
• placu gromadzenia odpadów budowlanych,
• komór do składowania odpadów budowlanych zawierających azbest.
Uzupełnieniem dla wybudowanego Zakładu są pozostałe działania inwestycyjne prowadzone w ramach Projektu tj.:
• budowa składowiska odpadów komunalnych na potrzeby zdeponowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przetworzonych i unieszkodliwionych w wybudowanym Zakładzie Przetwarzania
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu,
• dostawa sprzętu ruchomego do obsługi obiektów Zakładu i składowiska,
• rozbudowa części biologicznej Zakładu.
Dla tych z Państwa, do których nie trafiły informacje o wdrażanym systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ponownie załączamy materiały informacyjne. Dziękujemy jednocześnie tym wszystkim,
w szczególności Państwu, którzy przyczynili się do sprawnego wprowadzenia w Sosnowcu selektywnej zbiórki odpadów.
Ufamy, iż wyjaśnienia pozwolą Państwu na właściwą interpretację nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez fikcyjne organizacje i tym samym nie zakłócą Państwa spokoju. Ponadto mając
na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych [Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883] apelujemy o ostrożność oraz weryfikację intencji i faktycznego istnienia podmiotu zbierającego jakiekolwiek podpisy
w oparciu o temat rzekomej spalarni. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego tematu zapraszamy do kontaktu zWydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
pod numerem telefonu: 32 296 05 79 oraz MZSO ul. Grenadierów 86 tel. 32 263 47 23.

Z poważaniem,
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A zbest to grupa minerałów włóknist ych naturalnie w ystępując ych w prz yrodzie.
Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia
i sodu. A zbest słabo przewodzi ciepło, jest elast yczny i bardzo odporny na działa nie cz ynników chemicznych oraz w ysokich i niskich temperatur. Z tego względu
stał się on w Polsce (szczególnie w latach 70.) powszechnie w ykorzysty wanym
surowcem w tórnym. Niestet y za sprawą t ych samych właściwości odpady azbe stowe są niezw ykle trudne do unieszkodliwienia.
ia

Wyroby
W
y
yroby za
zawierające
wierające azb
azbest
est dzielą się na dwie gr
grupy:
upy:
miękkie, bardzo szkodliwe dla zdrowia – zawierają pow yżej 20% azbestu i łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym. W efekcie emitują włókna azbestu do
otoczenia. Zaliczamy tu w yroby tek st ylne z azbestu uż y wane w celach ochronnych (rękawice i tkaniny azbestowe), koce gaśnicze i tek tur y uszczelkowe m.in
w sprzęcie AGD,
twarde, zawierające poniżej 20% azbestu, w k tór ych włókna azbestowe są
mocniej związane ze spoiwem (np. cementem). Włókna azbestu z t ych materiałów emitowane są do otoczenia głównie w efekcie uszkodzeń mechanicznych takich jak cięcie, wiercenie otworów, łamanie. Do w yrobów twardych zaliczane są
produk t y azbestowo - cementowe, np. eternit, z k tórego produkowano pokr ycia
dachowe i elewacyjne w postaci pł y t falist ych i płaskich tz w. „karo”.
O wpł y w azbestu na zdrowie py tamy Panią Ewę Krakowiak – kierownika Pracowni
Aerozoli Ziarnist ych i Włóknist ych Inst y tutu Medyc yny Prac y i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
Azbest to substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka.
Największe zagrożenie dla zdrowia stanowią respirabilne włókna azbestu (o długości
pow yżej 5 μm, średnicy poniżej 3 μm i stosunku długości do średnicy w ynoszącym 3:1),
które ze względu na swoje charakter yst yczne w ymiar y mogą swobodnie przedostać
się w reejon pęcherz yków płucn
nych. Największą agresywność biologiczną w ykazują
włókna azbestów amfibolow ych takich jak krokidolit i amoz yt, które przejawiają barr-dzo dużą trwałość w organizmie. Kumulowanie się włókien azbestu w płucach może
po kilkunastu latach spowodować choroby takie jak: łagodne zmiany opłucnowe cz y
pylica azbestowa (azbestoza), a po kilkudziesięciu latach w ywołać nowotwor y o w ysokiej złośliwości (rak płuc, międz ybłoniak opłucnej). Szkodliwość azbestu zależ y od
jego rodzaju, w ymiaró
ów i stężenia włókien, czasu trwania narażenia oraz od efekt ywności biologicznych mechanizmów ocz yszczania układu oddechowego. Duże znaczenie ma również palenie nikott yny. Niestet y nie istnieje bezpieczny poziom narażenia na
działanie azbestu, poniżej któreego nie w ystępują negat ywne skutki zdrowotne
- mówi E. Krakowiak.

S
Skąd
kąd bierze
bierze się azbest,
azbest, który
który w
wdychamy?
dychamy?
Jego włókna trafiają do powietrza w w yniku korozji materiałów budowlanych,
w y wołanej na prz ykład przez k waśne deszcze, chemiczne zaniecz yszczenia,
naturalne starzenie się materiału oraz najczęściej – w w yniku nieprzemyślanej
działalności człowieka. Chodzi tu przede wsz ystkim o niewłaściwe składowanie odpadów azbestow ych i nieodpowiednie postępowanie przy rozbiór-

kach - a przecież można temu zapobiec. Odpowiednio zabezpieczony azbest
ogranicza uwalnianie się włókien do powietrza, a t ym samym w bardzo duż ym
stopniu zmniejsza w ystępowanie zagrożenia dla zdrowia. Jednym z elementów potwierdzenia prawidłowości w ykony wanych prac demontażow ych, zgodnie z polskimi ak tami prawnymi, jest monitoring powietrza atmosfer ycznego
w zakresie stężenia azbestu. Inst y tut Medyc yny Prac y i Zdrowia Środowiskowego
w Sosnowcu w ykonuje takie badania zarówno w czasie prac demontażow ych, jak
i przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu.
Dlatego jeśli chcesz pozbyć się kłopotliwego pokr ycia dachowego lub izolacji,
zatrudnij fachowców, k tórz y wiedzą, jak zminimalizować r yz yko zagrożenia.
Pamiętaj! Do usuwania azbestu nie mogą być uż y wane żadne w ysokoobrotowe
narzędzia elek tr yczne (pił y, wiertarki), bo zagraża to pyleniem i uwalnianiem
szkodliw ych włókien do powietrza! Usuwanie azbestu musi zachodzić bez de strukcji mechanicznej.

Obowiązki
Obowiązki właścicieli i zarządców
zarządców nieruchomości
nieruchomości
Zgodnie z rozporządzeniem z 23.10.2003 r. wszystkie w yroby zawiera
ające
azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku. Za ich ut ylizację odpowie dzialny jest właściciel, zarządca lub uż y tkownik nieruchomości, na k tórej znajduje
się azbest. To na nim ciąż y obowiązek sporządzenia informacji
j o w y r o b a ch z a wierając ych azbest i miejscu ich w ykorz yst y wania do 31 st ycznia danego roku*.
Wzór formularza inwentar yzac yjnego jest możliw y do pobrania ze strony
internetowej w w w.bezazbestu.eu/formularze.
ej kontroli stanu tych w yrobów. Ocena ta
Ponadto, należ y dokony wać okresowe
umożliwia k walifikację w yrobów azbestow ych do dalszego uż y tkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawcz ych.
Wyroby zawierające azbest po ich usunięciu stają się odpadami niebezpiecznymi
i należy je unieszkodliwić na składowisku. W Sosnowcu na terenie Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów przy ul. Grenadierów dzięki projjektowi „Budowa
kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” wybudowano
trzy komory do składowania odpadów zawierających azbest, które pozwolą
w sposób bezpieczny dla środowiska unieszkodliwić ok. 2000 ton takich odpadów.

Możliwe
Możliwe dotacje
Gmina Sosnowiec dotuje demontaż , transport oraz unieszkodliwianie w yro bów zawierając ych azbest. Dotacja jest prz yznawana jednorazowo i stanowi czę ściową refundację poniesionych kosztów – w k wocie 1 zł za 1 kg usunięt ych
i przekazanych do ut ylizacji materiałów z azbestem na dany obiek t budowlany.
Wnioski o dotację można składać w terminie od 1 stycznia do 30 września
w roku poprzedzając ym inwestycję. Szczegółowe py tania prosimy kierować
do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Sosnowiec (tel. 296 05 74).
* Obowiązek inwentar yzacji w ynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r.
w sprawie w ymagań w zakresie w ykorz yst y wania w yrobów zawierając ych azbest oraz w ykorz yst y wania i oc z yszc zania instalacji lub urządzeń, w k tór ych był y lub są w ykorz yst y wane
w yroby zawierające azbest.
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Szczegółowe informacje o t ym, kiedy i jakie odpady można oddawać w obu punk tach, można znaleźć w ich Regulaminach, k tóre dostępne są na stronach internetow ych w w w.mzso.sosnowiec.pl i w w w.sosnowiec.pl (zakładka strefa mieszkańca – klikając po prawej stronie w 3 kosze z napisem REFORMA ŚMIECIOWA)
W
Więcej
ięcej informacji,
informacji, por
porad
ad i wsk
wskazówek
azówek znaleźć
znaleźć można
można na str
stronach
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internetowych
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www.mzso.sosnowiec.pl
w w.mzso.sosnowiec.pl i w
www.sosnowiec.pl.
w w.sosnowiec.pl.
W pr
przypadku
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innych
ych ppytań
ytań lub w
wątpliwości
ątpliwości pr
prosimy
osimy o kkontakt
ontakt z działem ochr
ochrony
ony śr
środowiska
odowiska Miejskiego
Miejskiego Zakładu
Zakładu Składowania
Składowania OOdpadów
dpadów SSp.
p. z o.o.
o.o. w Sosnowcu
Sosnowcu pod numer
numerem
em telefonu
telefonu 32 263 47 23.

C
Czyste
zyste miast
miasto,
o, tto
o pięk
piękne
ne miast
miasto
o – dbajm
dbajmy
yw
wspólnie
spólnie o S
Sosnowiec!
osnowiec!
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Kiedyś Granica, dziś Maczki

Stacja kolejowa.
Osada Maćki znana była już w XVIII wieku, choć właściwe znaczenie uzyskała dopiero w połowie XIX wieku dzięki wybudowaniu tu stacji kolejowej na trasie Warszawa – Wiedeń, a następnie linii
kolejowej do Iwangrodu (1884). Uroczyste otwarcie trasy kolejowej nastąpiło
w dniu 15 kwietnia 1848 r. Oprócz budynku dworca do użytku oddano parowozownię i komorę celną. Stacja wraz z tworzącą się wokół niej osadą, zamieszkałą początkowo wyłącznie przez obsługę kolei,
nazwana została Granicą. Granica rozwinęła się w duży ośrodek kolejowy. W latach 1848 – 1859 była jedyną stacją nadgraniczną Cesarstwa Rosyjskiego. Krzyżowały się tu drogi Rosji, Prus
i Austro-Węgier. Dworzec powstał na pustkowiu w pewnym oddaleniu od wsi. Usytuowano go w sposób szczególny – między torami kolejowymi. Cała zabudowa
stacji zwrócona jest w kierunku torów. Budynek dworca zaprojektował Henryk Mar-

Sala bufetu.
coni, jeden z najwybitniejszych architektów pierwszej połowy XIX w. Okazała,
neorenesansowa bryła założona została
na planie wydłużonego prostokąta o imponującej długości 230 metrów. Budowla
charakteryzuje się prostotą formy, symetrią i osiowością. W elewacjach dekorowana była boniowaniem i miała wydatny
gzyms kostkowy (po II wojnie światowej
zlikwidowany). Dworzec był miejscem
ekspedycji osobowej i towarowej, a zarazem pełnił funkcje reprezentacyjne. W jego wnętrzach mieściły się pokoje dla podróżującego cara i jego rodziny. Tzw.
„apartamenty dworskie”, znajdujące się
na piętrze, wyposażone były w okazałe
meble i marmurowe kominki, a ściany pomieszczeń zdobiła polichromia. Na parterze mieściły się poczekalnie dla podróżnych klasy I, II i III, połączone z restauracjami i bufetami. Restauracje I klasy
zachwycały wytwornością wystroju.
W budynku znajdował się również kantor

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
12

Most na Przemszy.
wymiany pieniędzy. Obok dworca mieścił
się zaprojektowany przez Marconiego budynek komory celnej. W 1884 r. przez
Granicę przeprowadzono drugą linię kolejową – odcinek Drogi Żelaznej Iwangrodzko – Dąbrowskiej, która łączyła Iwanogród
(Dęblin) z Dąbrową Górniczą. Dla potrzeb
tej kolei powstał tzw. młodszy dworzec – zniszczony w okresie okupacji hitlerowskiej. W pewnym oddaleniu
od dworca zaczęła kształtować się osada.
Pierwszymi jej mieszkańcami byli kolejarze z rodzinami, funkcjonariusze straży
granicznej, urzędnicy obsługujący komorę
celną, wojsko rosyjskie i żandarmeria. Powstawały tu domy mieszkalne, hotele,
poczta, koszary, cerkiew prawosławna.
W 1857 roku postawiono kaplicę rzymskokatolicką, w której msze odprawiał
ksiądz z Zagórza, a w 1893 roku zbudowano kościół (przez 30 lat należał do parafii zagórskiej). Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowcu-Maczkach została ustanowiona 28 maja 1924 r.
przez biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego. Pierwszym proboszczem został
ks. Bolesław Stradowski. Świątynia, według projektu Artura Goebla, została wybudowana w latach 1892-1894 staraniem
zawiadowcy stacji Adama Dziewulskiego
i jego pomocnika Jana Gawrońskiego oraz
z funduszy pochodzących ze składek kolejarzy i pasażerów oraz dotacji Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Neogotycka świątynia pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętych

Apostołów Piotra i Pawła została pobłogosławiona 1 listopada 1894 r. z upoważnienia Konsystorza Generalnego Diecezji
Kieleckiej przez ks. Józefa Dotkiewicza.
Kościół jest niewielką jednonawową świątynią, wybudowaną z cegły oraz sztucznego kamienia, zamkniętą krótkim pięciobocznym prezbiterium. We wnętrzu
na uwagę zasługują fragmenty dawnego
neogotyckiego wyposażenia, m.in. organy
w 1896 r. zbudowane przez Adolfa Homana, figuralne i ornamentalne witraże,
chrzcielnica, obraz św. Józefa, organy,
wieczna lampa, krucyfiks oraz ława kolatorska. Wspomniana wcześniej cerkiew
pw. św. Katarzyny powstała ok. 1860-1870
roku i została wybudowana dla Rosjan zamieszkujących w przygranicznej osadzie.
Budowla założona została na planie krzyża greckiego z ośmioboczną wieżą
na skrzyżowaniu ramion; drugą, niższą
wieżę umieszczono na końcu jednego z ramion, a przeciwległe ramię kończyła półkolista apsyda. Cerkiew była murowana,
otynkowana, ozdobiona poziomymi pasmami boniowania. Otwory okienne o wykroju łuku zdobiła dekoracja architektoniczna. Dach kryty był blachą, a kopuła
cerkwi, według relacji, złocona. Do 1910 r.
cerkiew pw. św. Katarzyny stanowiła odrębną parafię. Jej administratorami byli
m.in. ojciec Terentij Sieriebriakow i ojciec
F. F. Jermolenko. Nie remontowaną rozpadającą się cerkiew zburzono w latach 50. XX w. Znaczenie osady, a wraz
z nim całego zespołu dworcowego, zaczę-

ło stopniowo maleć po przeprowadzeniu
linii kolejowej przez Sosnowiec i utworzeniu tutaj stacji nadgranicznej. Dalszy spadek roli osady wiąże się z odzyskaniem
niepodległości i zlikwidowaniem granicy
z Austrią. Wtedy także aktualność straciła
nazwa miejscowości. Zmieniono ją
na Uroczysko, a następnie w 1925 r.
na Maczki. W okresie międzywojennym
następowały również inne zmiany w miejscowości. Z inicjatywy prezydenta RP Gabriela Narutowicza wybudowano w Maczkach zakłady wodociągowe, które już
od 1930 roku zaopatrywały Sosnowiec
w wodę. W 1919 roku powstało Gimnazjum Realne – pierwsza szkoła średnia
w Maczkach. W jego miejsce, w budynku
dawnej komory celnej, utworzono w 1926
roku Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową,
w której chemii uczył znany pisarz Leon
Kruczkowski. Po II wojnie światowej
w tym miejscu działała do lat 70. XX wieku Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W Maczkach istniały kolonie: Wodociągi,
Cieśle, Wągródka, Stare Maczki (dawna wieś Maćki) – o czym przypominają
obecnie nazwy ulic. Pierwotnie Maczki
były gminą, od 1955 roku gromadą,
w 1958 roku stały się osiedlem w powiecie będzińskim, a w 1973 roku weszły
w skład miasta Kazimierz Górniczy. Włączone wraz z nim w obręb administracyjny Sosnowca stanowią jego „zieloną dzielnicę”.
Tekst i zdjęcia: Michał Węcel
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ROZMOWA KURIERA
W tym programie liczą się słowa, a nie show, przekonuje Edyta Antoniak-Kiedos

Wyborne rozmowy
Rozmowa z Edytą Antoniak-Kiedos, krytykiem literackim, autorką programu „Siadamy z kulturą” i miłośniczką Małej Ojczyzny
arc TV Zagłębie

Program „Siadamy z kulturą” to naprawdę dobry projekt telewizyjny.
Tylko niewiele osób o nim wie…
Od listopada 2012 r. przygotowuję we współpracy z TV Zagłębie
program „Siadamy z kulturą”.
Program jest transmitowany dla
użytkowników Platformy UPC
na kanale 36, ale dostępny jest
również na serwisie YouTube
oraz na stronie internetowej TV
Zagłębie. Program realizuję dzięki uzyskaniu stypendium Prezydenta Miasta Sosnowca.
Jaka jest formuła tego programu?
Zapraszam znane osobowości ze
świata kultury i nauki. Są to osoby związane z Sosnowcem lub
szerzej, z Zagłębiem Dąbrowskim. Podejmujemy tematy dotyczące szeroko rozumianej
sztuki, kultury i nauki. Wśród
zaproszonych osób znalazły się
takie postaci jak profesorowie
Marian Kisiel, Marek Barański,
Jacek Rykała, poeci Wojciech
Brzoska, Jerzy Suchanek, malarze Mira Kostyła, Czesław Gałużny, Marek Przybyła czy fotografik, Zbigniew Podsiadło.
Rozmawiam z moimi gośćmi,
właściwie oddając im głos. Osobiście nie lubię programów, gdy
prowadzący robi wokół siebie
szum, przyćmiewając zaproszone osoby. Taki program niewiele
wnosi w życie oglądającego, nie
pokazuje, jak ciekawego człowieka zaproszono do studia. Staram się zatem moderować rozmowę tak, by widz dowiedział
się czegoś ważnego o ludziach
ze swojego regionu, by poznał
ich dorobek artystyczny czy naukowy, ale także wysłuchał
anegdot
lub
komentarzy
do spraw, w których dana osoba
jest specjalistą. Teraz prowadzi
się szybkie rozmowy, zadaje
sztampowe pytania i uzyskuje
płytkie odpowiedzi. Każdy może się wypowiadać jako ekspert
na każdy temat. Mój program
stoi w opozycji do tak pojmowanego dziennikarstwa.

Jak narodził się pomysł, żeby stworzyć taki program?
Jestem po prostu osobą, która
przywiązuje się do miejsca,
w którym jest i żyje. Kiedy studiowałam, zajmowałam się
Piwnicą Literacką Remedium
w Sosnowcu. Pomysł napisania
książki na ten temat jest jeszcze
w fazie uśpienia, ale wierzę, że
uda mi się go zrealizować. Zaczęłam zajmować się także szeroko pojmowanym regionalizmem i edukacją regionalną
w przedszkolach i szkołach.
Dzięki temu zobaczyłam, jakie
bogactwo i potencjał kryje Ziemia Zagłębiowska. Chciałabym, aby inni również docenili
to, co posiadają, najpierw muszą się o tym jednak dowiedzieć…

Jaki jest odzew po kolejnych programach „Siadamy z kulturą”?
To
program,
skierowany
do „przeciętnego” miłośnika
swojego regionu, Małej Ojczyzny. Mieszkańcy często nie mają
pojęcia, jakie ciekawe postaci są
związane z miastem i z zainteresowaniem słuchają, co moi goście mają do powiedzenia. Odzew, moim zdaniem, jest bardzo
pozytywny. Programy nagrywane są w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Trwają około 25, maksymalnie 30 minut każdy. To statyczna rozmowa pomiędzy
dwiema osobami, które mogą
i często mają różne podejście
do omawianych spraw i tematów.
Nigdy się jednak nie spieram
z moimi gośćmi. Nie jest to show,
przyświeca mi idea, by pokazać,

że zawsze możemy ze sobą rozmawiać. Nie musi się dziać mnóstwo na ekranie, żeby człowiek
chciał coś zobaczyć i czegoś posłuchać. W tym programie liczą
się słowa, a nie wszystkie dodatkowe efekty, z których korzysta
telewizja. Dzisiejsza publicystyka to najczęściej widowisko,
wzajemne przekrzykiwanie się,
z którego nic nie wynika. My, jak
za dawnych czasów, po prostu
rozmawiamy.
Jak przygotowuje się Pani do rozmowy?
Trzeba przyznać, że zawsze jest
to… ciężka praca, podczas której
sama dużo się uczę. Zawsze robię
kwerendę biblioteczną. Szukam
informacji na temat danej osoby.
Notatka w Wikipedii nie wystar-

czy, by z kimś porozmawiać.
Można jedynie zadać sztampowe,
standardowe pytanie. Żeby wejść
głębiej, trzeba znać dzieła literackie i naukowe, zobaczyć wystawę, obejrzeć prace, katalogi wystaw, przeczytać recenzje krytyków. Największą nagrodą są
słowa uznania tuż po nagraniu,
gdy rozmówca jest zaskoczony, że
tak wnikliwie pochyliłam się
nad jego dziełem. Pamiętam jak
prof. Zbigniew Białas ucieszył się
z pytania o jego tłumaczenia literatury nigeryjskiej. A na fali popularności jego debiutanckiej powieści „Korzeniec” ciągle opowiadał o kafelku, który znalazł
na Pogoni…
Które ze spotkań zapadło Pani w pamięć?
Wyborna dla mnie w sensie intelektualnym i temperatury dialogu była rozmowa z Dariuszem
Rekoszem. Po pierwsze, ze swojej strony znam wszystkie książki, które napisał, a po drugie – liczy się jego osobowość.
Pytania były zadawane z dużą
intensywnością.
Rozmowa
przypominała bardziej mecz tenisowy albo gwałtowną burzę.
To było istne szaleństwo. Nawiasem mówiąc, pan Rekosz
był sędzią piłkarskim… Mile
wspominam także rozmowy
z panami Michałem Kaczmarczykiem o zdrowym regionalizmie oraz z Romanem Pawlakiem, na temat „Gry o tron”,
o tym, jak się uzupełniają książka i film. Podczas nagrywania
programu z Jerzym Suchankiem
deszcz dzwonił o dach teatru tak
silnie, że prawie go słychać
na nagraniu. Na szczęście, ekipa poradziła sobie z dudnieniem, które świetnie ilustrowało
rozmowę o bębniących w Sole
otoczakach – ulubionym motywie poety. Z kolei odkrywanie
nowych światów w sztukach
plastycznych przeżyłam z profesorem Jackiem Rykałą. Pamiętam, że zaskoczył mnie Zbi-

Edyta Antoniak-Kiedos jest
krytykiem literackim, regionalistą,
animatorem kultury, nauczycielem
i wykładowcą. Ukończyła filologię
polską i studia doktoranckie
z zakresu literaturoznawstwa
na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Przygotowuje
rozprawę doktorską o twórczości
poetyckiej Tadeusza Kijonki.
Wcześniej zafascynowała ją
twórczość autorów Piwnicy
Literackiej Remedium w Sosnowcu
i wciąż ma nadzieję, że przygotuje
książkę ze wspomnieniowymi
rozmowami na jej temat. Z TV
Zagłębie realizuje cykl wywiadów
telewizyjnych „Siadamy z kulturą”,
które można oglądać m.in.
na serwisie YouTube oraz na stronie
TV Zagłębie. Jest stypendystką
Marszałka Województwa Śląskiego.
W tym i ubiegłym roku otrzymała
stypendium Prezydenta Miasta
Sosnowca w Dziedzinie Kultury.

gniew Leraczyk, dyrektor Teatru Zagłębia. Ja zadałam mu
pytanie, czy nie wolałby występować w serialach, a on mnie
zapytał, czy ja chciałabym pracować w TVN-ie. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć.
Kogo będzie Pani gościć w tej edycji?
Teraz zamierzam bardziej pokazać
kobiety. Zaprosiłam dziennikarkę,
poetkę i redaktorkę „Gościa Niedzielnego”, Barbarę Gruszkę
Zych oraz pisarkę związaną przez
długi okres z Zagłębiem, Martę
Fox. Mam nadzieję, że uzyskam
zgodę pani profesor Ewy Zawadzkiej oraz znanego tenora, księdza
doktora Pawła Sobierajskiego. Zamierzam także zaprosić jednego
z aktorów Teatru Zagłębia, ale
jeszcze nie zdradzę nazwiska.
Póki co zachęcam wszystkich
do oglądania programów „Siadamy z kulturą”.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman

Mariusz Binkiewicz
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Pani Marianna Baran (z domu Bratek) urodziła się 25 lipca 1913 r.
w Sosnowcu. Obchodziła 101. urodziny! W wieku 15 lat, po tragicznej
śmierci ojca podjęła pracę zawodową. Do 60. roku życia pracowała jako brakarz w Zakładach Dziewiarskich „Wanda”, w dziale kontroli jakości. W 1934 r. wyszła za mąż. Pan Jan zmarł w 1975 r. i została wdową. W 1946 r. na świat przyszła jej córka – Henryka, z którą mieszka
do chwili obecnej. Pani Marianna ma jednego wnuka, ale spełnia się
także jako szczęśliwa prababcia dla 10-letniego Wiktora.
Pan Tadeusz Szymon Wojciechowski (na zdjęciu) urodził się 18 lipca 1911 r. Świętował 103. urodziny! Pierwsze lata swojego życia spędził w Czeladzi, ale całe swoje dorosłe życie związał z Sosnowcem.
Kiedy miał rok, w nieszczęśliwym wypadku na kopalni zginął jego ojciec i od tego czasu wychowywał go bardzo dobry ojczym. Pan Tadeusz, pomimo złych wspomnień, również podjął pracę w kopalni „Sosnowiec”, gdzie przepracował 30 lat. W maju 1951 r. poślubił Wiesławę
Gorell, która urodziła mu dwie córki – Jadwigę i Mirosławę. Doczekał
się także wnuczki – Hanny.
Jaki jest sposób dla Pana Tadeusza na długowieczne życie? Pozytywne myślenie, wrodzony optymizm, uśmiech na co dzień, przy-

jazny stosunek do innych i co najważniejsze – jak najmniej stresów.
Całe życie kochał przyrodę i odpoczywał, uprawiając przydomowy
ogródek, a potem działkę. Dalej zachwyca się pięknem drzew
i kwiatów, a zimą – bielą śniegu. Każda pora roku ma dla Jubilata
swój niepowtarzalny urok. Urodziny i imieniny hucznie spędza
w gronie przyjaciół i znajomych, a każdą wolną chwilę z najbliższą
rodziną.
W uroczystości 101. urodzin Pani Marianny Baran brał udział
w maju zastępca prezydenta Sosnowca, Ryszard Łukawski. Jubilatka
otrzymała dyplomy z życzeniami od wojewody śląskiego, Piotra Litwy i prezydenta Sosnowca, Kazimierza Górskiego oraz okolicznościowy upominek.
Z kolei w uroczystości z okazji 103. urodzin Pana Tadeusza Wojciechowskiego uczestniczył zastępca prezydenta Sosnowca, Zbigniew Szaleniec, który także wręczył dyplomy od wojewody śląskiego i prezydenta miasta oraz nagrodę jubileuszową.
Przedstawiciele władz miasta złożyli Jubilatom najserdeczniejsze
życzenia, przede wszystkim zdrowia, radości i pogody ducha. Do życzeń przyłącza się także redakcja „Kuriera Miejskiego”. red
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R(u)andka w Afryce
zdjęcia: Leszek Szczasny

Podróżnik Leszek Szczasny zdradzał tajemnice afrykańskiej ziemi w ramach akcji MBP „Literaccy łowcy przygód na start”
LESZEK SZCZASNY

Ruanda piękna... Od tych słów rozpoczyna się hymn tego kraju - pięknego, ale i pełnego kontrastów.
Sylwia Kosman

Leszek Szczasny, z zamiłowania
niezależny globtroter, a w życiu
niespokojny duch, był w lipcu gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej, filii nr 1 przy ul. Kossaka w Sosnowcu. Czytelnicy i goście biblioteki mieli niepowtarzalną okazję, by przeżyć „Ruandkę
w Afryce”. Podróżnik opowiadał
o swojej podróży do Ruandy, którą zwiedził w 2011 r. Slajdowisko
„Ruandka w Afryce, czyli z piekła do raju”, które zaprezentował
czytelnikom w Sosnowcu, jest
materiałem przygotowanym
z trzy i pół tygodniowej wyprawy
właśnie do serca Afryki.
O sobie pan Leszek mówi
i pisze krótko: – Z wykształcenia
jestem politologiem i filozofem,
a z zamiłowania społecznikiem,
fotografem i przede wszystkim
niezależnym globtroterem. Mam
mnóstwo energii, zmysł obser wacji i swoje zdanie. Ponieważ
podróżuję naprawdę za grosze,
jestem żywym dowodem na to,
Ruanda to państwo w środkowowschodniej Afryce, położone
pomiędzy dwoma potężnymi
sąsiadami, Demokratyczną
Republiką Konga (dawniej
Zairem) na zachodzie
a Tanzanią na wschodzie. Oprócz
tego graniczy
z Ugandą na północy
i Burundi na południu. Jest
położona na bardzo
pofałdowanym terenie, skąd wziął
się przydomek Ruandy, Kraj
tysiąca wzgórz (fran. Pays des
Mille Collines /ˈpei də mil kolin/;
Igihugu cy'Imisozi Igihumbi
w jęz. kiniarwanda). Jest to jeden
z najgęściej zaludnionych krajów
w Afryce. Stolicą Ruandy jest
liczące około 1 miliona
mieszkańców Kigali. Kraj jest
najbardziej znany z jednego
z najdramatyczniejszych
wydarzeń ostatnich
lat – ludobójstwa w 1994 roku,
w którym śmierć poniosło co
najmniej 800 000 ludzi.
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że „chcieć to móc”. Docieram
w głąb danej kultury, często
podważając związane z nią stereotypy.
W 2010 roku wydał książkę
„Świat na wyciągnięcie ręki”,
a teraz już pisze kolejną pt. „Afrykański rytm”.
WITAJ W KRAJU
MILIONA UŚMIECHÓW
ITYSIĄCA WZGÓRZ!
Nalepkę z takim napisem otrzymuje każda osoba, przekraczająca granicę Ruandy. Miasta,
a w większości wioski, leżą
na dziesiątkach wzgórz. Sami Ruandczycy przyjmują cudzoziemców bardzo gościnnie. Są
uśmiechnięci, sympatyczni, pomocni i… roztańczeni. – Zarażają
dobrym nastrojem, optymizmem
i pogodą ducha. Chętnie pozują
do zdjęć i opowiadają o swoim
państwie – relacjonuje podróżnik. – Ruanda to kraj kontrastów.
Z jednej strony to mały podrównikowy kraj, słowem raj tysiąca
wzgórz i miliona uśmiechów.
Z drugiej strony, piekło, jakim były bratobójcze walki pomiędzy
Tutsi i Hutu w 1994 r., odchodzi
powoli na drugi plan – mówi pan
Leszek.
W Ruandzie rzuca się w oczy
niebywała przedsiębiorczość. Ruandczycy próbują sprzedać
wszystko, często bezpośrednio
od razu na ulicy, a państwo pozwala na nieskrępowany rozwój
rynku. – Przykładowo mężczyzna
proponował osobiste malowanie
paznokci paniom, po prostu
na ulicy, a panie chętnie korzystały z tej możliwości. Niektórzy
prowadzili punkt, gdzie ładowane
są telefony komórkowe, bo nie
wszędzie jest prąd, zwłaszcza
w małych wsiach. Spotkałem się
jeszcze z publicznym farbowaniem tkanin, robieniem i wywoływaniem zdjęć za drobną opłatą
oraz sprzedawaniem na ulicach
ubrań i butów. Częściej jednak
można spotkać się z tym, że Ruandczycy kupują po prostu materiał i dają do szycia według wła-

snego pomysłu – dodaje. Dbają
także o ochronę środowiska, zabraniając… posiadania i sprzedawania w sklepach foliowych woreczków i jednorazowych reklamówek. Na granicy skrupulatnie
sprawdzają bagaże i znalezione
worki po prostu zabierają. W sklepach zakupy są pakowane do papierowych torebek.
Ruanda rozwija się coraz szybciej. Nie brakuje nowinek technologicznych, luksusowych rezydencji i samochodów. Dominuje
jednak nie przemysł, ale rolnictwo. Warunki do prowadzenia
upraw są idealne. Uprawia się kawę, herbatę, bawełnę, trzcinę cukrową, głównie na eksport,
a na potrzeby kraju maniok, bataty, proso, sorgo, kukurydzę i warzywa. Rozwinięta jest hodowla
bydła, owiec i kóz. Z bogactw naturalnych wydobywa się rudy: cyny, wolframu, tantalu, fosforytów. – W grudniu, kiedy byłem
w Ruandzie, temperatura wynosiła ponad 20 stopni. Pojawiały się
rzęsiste ulewy, ale pogoda jest
słoneczna. Parasoli używa się
głównie jako ochronę przed…
słońcem. Wszędzie za to można kupić, dosłownie za grosze,
pyszne i soczyste owoce – mówi
pan Leszek.
WIERZĄ MOCNO, ALE
ŚWIĘTUJĄ… KRÓTKO
Msze święte w Ruandzie i inne
nabożeństwa trwają bardzo długo,
czasem nawet ponad dwie godziny, a podczas mszy ksiądz długo
i chętnie rozmawia z wiernymi.
Religijność jest zresztą chętnie
manifestowana. – W środkowej
Afryce dominuje chrześcijanizm,
a świątynie, nawet w dni powszednie są pełne wiernych – podkreśla pan Leszek. – Msze przypominają widowiska teatralne. Jest
dużo tańca i śpiewu. Ponadto Słowo Boże jest chętnie głoszone
na ulicach – opowiada podróżnik.
Nawet sklepy mają religijne nazwy, chociaż jedynie niewielkie
figurki świętych Mikołajów
na wystawach sklepowych i bill-

boardy reklamujące coca-colę,
przypominały przychodniom, że
zbliżają się święta. Sklepy, które
sprzedają zwykłe artykuły przemysłowe, nazywają się np. „Dar
Boga”. Religijne napisy pojawiają się także na samochodach.
Choć nie czuć było atmosfery
zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia, to jednak 25 grudnia msza święta była bardzo uroczysta.
Pan Leszek uczestniczył także w uroczystościach zaślubin,
w mieście, jak i na prowincji.
W mieście obowiązkowym elementem nakrycia głowy był kapelusz u pań, a na prowincji zabawa odbywała się pod gołym niebem. Para młoda jednak na własnym przyjęciu nie tańczyła, oddając pole do popisu – zaproszonemu zespołowi muzyczno-tanecznemu. Po uroczystym pokrojeniu tor tu, kilku posiłkach
i trzech godzinach, przyjęcie weselne się zakończyło. Podobnie
wyglądało wesele na wsi, ale zamiast zespołu był didżej. Samo
wesele, także krótkie, odbyło się
właściwie w… kukurydzianym
polu. Toast został wniesiony,
prawdopodobnie ze względów
religijnych, coca-colą, a każdy
z gości dostał skromny obiad i kawałek ciasta. Po trzech godzinach
para młoda opuściła zabawę,
a za nimi rozeszli się goście.

Ruandczycy nie znają i praktycznie wszędzie poruszają się na rowerach.
– Wyobrażałem sobie, że to
państwo afrykańskie jest brudne
i zakurzone. Jednak nie można wszystkich państw afrykańskich wrzucać do jednego worka. Cały czas na ulicach pracują
służby porządkowe, a stolica tego państwa, Kigali, to barwne,
ży we, gwar ne mia sto. Na uli cach miast spotyka się setki ludzi i samochodów. Samo Kigali
nazywane jest Singapurem
Afryki. Stanowi symbol dobrze
rozwijającego się miasta i dość
bogatego, jak na Afrykę – opowiada pan Leszek.
Hymn tego kraju rozpoczyna się od słów: „Ruanda piękna…”. – Dotyczy to z pewnością
krajobrazu i przyrody tego kraju, ale także urody tych ludzi.
Ruanda jest chyba jedynym krajem na świecie, w którym większość osób zasiadających w parlamencie, stanowią właśnie kobiety. Kobiety w tym państwie
są bardzo piękne. Samo państwo, choć niewielkie, war to
zwiedzić. Można to zrobić
za naprawdę niewielkie pieniądze – podsumował pan Leszek.

Co robił w Ruandzie?
Przez ponad tydzień z lubością
penetruję czystą i bezpieczną
stolicę Kigali, zwaną Singapurem
Afryki. Nad jeziorem Kivu,
przy granicy z Kongiem, spędzam
wigilię, szukając wina
bananowego. Na wsi z kolorowo
poubieranymi pasterkami
przemierzam plantacje kawy
i herbaty. Zamiast gonić
za popularnymi w Ruandzie
szympansami, wolę być blisko
przyjaznych ludzi – na weselu,
w rozśpiewanych i roztańczonych
świątyniach chrześcijańskich,
na festynie samorządowym,
w trakcie ludowych sądów
gacaca. Uczę się grać w igisoro
i odnotowuję pierwsze
zwycięstwa. Podziwiając tutejszą
przedsiębiorczość, sam daję
zarobić ulicznym krawcom.
W przerwach rozkoszuję się
świeżymi ananasami, bordowymi
awokado i japońskimi śliwkami
oraz szkolę się, jak reagować
na formułę „Muzungu,
faranga!!!”. I z dziećmi,
i z dorosłymi, przybijam
popularnego tu „żółwika”,
a fryzjerkom z Gisenyi,
kunsztownie zaplatającym czarne
warkoczyki, obiecuję, że
do Ruandy na pewno wrócę.
Więcej informacji o podróżniku
można znaleźć na stronie
internetowej:
www.leszekszczasny.blogspot.com
Można także napisać maila:
l.szczasny@interia.pl.
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AUTOSTOPU NIE ZNAJĄ, ALE
TAKSÓWEK MAJĄ DOSTATEK
Sieć komunikacyjna w Ruandzie
jest bardzo dobrze rozwinięta.
Oprócz licznie kursujących autobusów, zatrzymujących się na każde żądanie pasażera, który po prostu puka w szybę, dając znać, że
chce wysiąść i płaci za przejazd
po dotarciu do wyznaczonego
miejsca, działają setki taksówek.
Taksówkami nie są jednak samochody, ale motory i… rowery. Rowery jednak wożą ludzi głównie
na prowincji za niewielką opłatą,
a bagażniki rowerowe są specjalnie przystosowane do przewożenia osób. Instytucji autostopu
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Wakacje na medal
Już po raz czwarty grupa dzieci z Ukrainy (Kołomyja, Stary Skałat) gościła na koloniach w Sosnowcu.
Dzieci wspólnie z opiekunem – ks. Rafałem Chajdugą – zwiedzili m.in. Ogrodzieniec, Łagiewniki,
Kwaśniów, Wieliczkę oraz Wąchock. Na zakończenie ich pobytu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się uroczyste pożegnanie. W trakcie spotkania dzieci zaprezentowały umiejętności wokalne
oraz wręczyły symboliczne podziękowania dla
wszystkich osób i instytucji, które wsparły ideę pobytu dzieci ukraińskich w Sosnowcu. W spotkaniu
uczestniczyli Jarosław Pięta, poseł na Sejm RP, który w imieniu zarządu Zagłębia Sosnowiec przekazał okolicznościowe koszulki w bar wach narodowych, Wilhelm Zych, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Sosnowcu, Sławomir Korczyński, wpółpomysłodawca kolonii, Edward Bober, radny Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, a także przedstawiciele PCK, MOPS oraz zaprzyjaźnionych przedsiębiorców. red

Beata Ostrowicka (na zdjęciu), autorka 23 książek przygodowych dla
dzieci i młodzieży, była 22 sierpnia
gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najmłodsi uczestnicy biblioteki mieli okazję zadać pytania
pisarce i dowiedzieć się, skąd czerpie pomysły do swoich książek, w jaki sposób jej bohaterowie otrzymują
imiona i jak wygląda dzień pracy pisarki. A kiedy już książka zostanie
napisana, to co się z nią dalej dzieje
w wydawnictwie i drukarni.
– Najpierw musi być pomysł.
Muszę wyobrazić sobie moich bohaterów, wymyślić ich losy, co się
będzie z nimi działo i jakie będzie
zakończenie. Wtedy zaczyna się pisanie. Kiedy historia jest skończona,
moja książka trafia do wydawnictwa, gdzie jest czytana, ilustrowana,
a potem drukowana – wyjaśniała pisarka.
Trzeba wymyśleć postać głównego bohatera. – Pewnego dnia budzi się Dzikoludek. Kiedy się budzi
i chce wstać, to kołdra łapie go
za nogi, więc wstając, przy okazji
przewraca klocki. Hałas budzi pozostałych członków rodziny. Jak się
bawi w ogródku, to jest cały brud-
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Dzikoludki, kłopoty i stare zagadki

ny, a jak siedzi przy stole i je posiłek, to dzikoludek zamienia się
w prosiaczka-świniaczka. Znacie
więc może jakiegoś dzikoludka? – pytała pisarka. – Pomysły biorą się często… z codzienności – dodała.

Książka postaje w ciągu kilkunastu miesięcy. – Zwykle napisanie
książki zajmuje mi około 12 miesięcy. Pracuję w domu, więc czasami
ciężko mi się zmobilizować, ale bardzo to lubię – stwierdziła pisarka.
Spotkania z czytelnikami czasami
też inspirują. – W jednej z książek
bohaterką jest dziewczyna, która
przyjechała z małej miejscowości
do dużego miasta i ciągnie za sobą
bagaż złego doświadczenia z dzieciństwa. Miałam pomysł na pierwszą
scenę, na to, co się będzie dalej działo i na zakończenie, ale nie miałam
pomysłu na imię bohaterki. Przez pół
książki była Tosią, potem Antosią,
następnie Zosią, ale cały czas czułam, że to imię do niej nie pasuje.
Podczas jednego ze spotkań w Krakowie pojawiła się bardzo przebojowa dziewczyna. Miała na imię Marcysia. Tak mi przypasowała, że moja
bohaterka została Marcysią – opowiadała Beata Ostrowicka.
Niewykluczone, że ze spotkania w Sosnowcu też narodzi się
nowa historia. Najmłodsi czytelnicy zaproponowali historię o tik-takach. O tym, żeby… dzieci ich nie
jadły. SK

Łowcy przygód zwiedzili cały świat
„Literaccy łowcy przygód
na start”, czyli akcja letnia Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sosnowcu, cieszyła się olbrzymią popular nością dzieci
i młodzieży. Uczestnicy odbyli
podróże po najciekawszych zakątkach świata, dzięki którym
mieli szansę przeżyć wspólnie
z bohaterami książek niezapomniane przygody, wyruszyć
do miejsc, w których nigdy nie
były.

Atrakcji nie brakowało w wypożyczalni dla dzieci Biblioteki
Głównej przy ul. Zegadłowicza 2. Czytelnicy każdy tydzień
spędzili w innej krainie geograficznej i historycznej. Odbyli podróż do Starożytnego Egiptu.
Wraz z Kleopatrą poznały położenie geograficzne, język i kulturę Egiptu. Uczestniczyły również w obrzędzie mumifikacji
faraona. Oddały hołd wielkiemu
władcy, a jego zabalsamowane

ciało złożyły w podziemnym
grobowcu i powierzyły bogowi
Setowi, władcy ciemności. Dodatkowo, przy orientalnych
dźwiękach muzyki, dzieci prezentowały przygotowane stroje
i umiejętności taneczne. Na koniec na wszystkich podróżników
czekała uczta, czyli pyszna „kasza po egipsku” i prezenty
od Kleopatry.
Bibliotekarze ze wszystkich
filii stanęli na wysokości zada-

Przedstawiamy oryginale,
staropolskie zagadki
z XVII wieku, które pisarka
umieściła w jednej ze swych
książek. Zapraszamy Czytelników
do gimnastykowania głowy:
Ponad wodą u rzeczki chodzi rycerz
śmiały. Zobaczyły go kumeczki
i pouciekały.
Ma nogi, nie chodzi, ma rogi, nie bodzie.
Dwaj synowie i dwaj ojce, gdy byli
na łowach w lesie, zastrzelili trzy
zające, a każdy po jednym lisie.
W lesie ścięto, w domu zgięto.
W stajni stało, ogon dało. Na ręce
wzięto – płakało.
Wszystkim potrzebnam, a nikt
mnie nie żąda. Ten, czyją jestem, już
mnie nie ogląda.
Ten, co mię zdziałał, dla siebie nie
życzy. Ten, co mię kupił, sobie nie
dziedziczy.
Prawidłowe odpowiedzi: bocian;
stół; dziadek, ojciec i syn; smyczek;
trumna.

Arc MBP

nia. Dla dzieciaków przygotowano wycieczki, rajdy rowerowe, podchody, projekcje filmowe, konkursy, spotkania autorskie, a nawet warsztaty
survivalu, czyli sztuki przetrwania. Dzieci wylądowały na bezludnej wyspie, trafiły do tropikalnej dżungli, a także… na biegun. Zwiedzili praktycznie…
cały świat, nie wydając złotówki. To była niemal podróż za jeden uśmiech. SK

Akcja letnia MBP cieszyła się dużą popularnością.

Z KURIEREM PO SOSNOWCU
Kaplica dworska w Klimontowie

Wzniesiona
na
początku XIX stulecia w bezpośrednim
sąsiedztwie klimontowskiego
dworu. Prawdopodobnie już
wcześniej istniała w tym miejscu
budowla sakralna. Zdają się to
potwierdzać zapiski parafii mysłowickiej o nabożeństwach odprawianych w Klimontowie już
w roku 1793.
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Według legendy, kaplicę zbudowali wzięci do niewoli przez
pana Mieroszewskiego niemieccy rycerze-rabusie grasujący
swego czasu na naszych terenach.
Inna legenda, pochodząca
z czasów Powstania Styczniowego, głosi o związanym z kaplicą bohaterskim czynie Wandy Malczewskiej (ciotki znanego malarza) – charyzmatycznej
mistyczki, nauczycielki, powstańczej kurierki i pielęgniarki, a obecnie Sługi Bożej. Otóż
podczas Powstania dwór klimontowski był często odwiedzany przez polskich żołnierzy,
a sama kaplica miała być wykorzystywana jako miejsce ukrycia broni. Kiedy nadszedł tragiczny w skutkach kres narodowego zrywu, Rosjanie nakazali
zburzenie świątyńki. Wysłany
w tym celu oddział sołdatów
miał dokonać dzieła zniszczenia. Wieść o tym dotarła
do przebywającej w zagórskim
dworze, wspomnianej Wandy
Malczewskiej, która nie zastanawiając się, dopadła pierwszej

lepszej bryczki i pognała co koń
wyskoczy do Klimontowa.
Żołnierze właśnie przystępowali do rozbiórki, gdy pod kapliczkę zajechała wielce wzburzona pani Wanda. W charakterystyczny dla siebie, zdecydowany
sposób oświadczyła, że ten kto
pierwszy dotknie murów tej świętej budowli, gromem z jasnego
nieba rażony natychmiast zostanie. Żołnierze, czy to za sprawą
groźby, czy może raczej determinacji „charakternej” niewiasty,
biorąc pod uwagę obecność coraz
bardziej wrogo nastawionego tłumu klimontowskich włościan, postanowili odstąpić od swych niecnych zamiarów. Tak oto dzięki
obywatelskiej, cywilnej odwadze
mamy dzisiaj w granicach Sosnowca ten interesujący zabytek.
Po wielu latach mieszkańcy
Klimontowa uczcili pamięć
wspaniałej kobiety, nadając jej
imię parkowi, na którego skraju
usytuowana jest kaplica.
Budowla ta bywa również nazywana kaplicą Wandy Malczewskiej, co wydaje się być
w pełni uzasadnione.

Most kolejowy w Maczkach

Jest pamiątką po czasach, gdy
Rzeczpospolita znajdowała się
pod zaborczym uciskiem swych
sąsiadów. Właśnie wtedy, poprzez ziemie dzisiejszego Sosnowca poprowadzono pierwszą
w Królestwie Polskim linię kolejową. Była to słynna Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska,
która dotarła w 1847 roku
do Maczek – zwanych wówczas
Granicą. W rok później na Białej Przemszy ukończono budowę
pięknego, kamiennego mostu
granicznego. Oficjalne otwarcie
linii nastąpiło 1 kwietnia 1848
roku i wówczas po nowiutkim
moście przemknęły pierwsze po-

ciągi rozkładowe. Był to czas
wielkiej prosperity, zarówno dla
Maczek, jak i dla rodzącego się
przemysłowego Zagłębia. Kres
„granicznej kariery” mostu przyniosła I wojna światowa – w 1914 roku budowla została częściowo wysadzona w powietrze przez wojska
austriackie. Po odzyskaniu
niepodległości most przestał łączyć tereny dwóch zaborów, stając się malowniczo położonym
zabytkiem techniki i ważną pamiątką historyczną.
Będąc w Maczkach, warto
również zobaczyć nadszarpnięty
zębem czasu gmach dworca kole-

jowego z 1848 roku. Z ostatnich,
optymistycznych informacji wynika, że nadchodzą dobre czasy dla
tej wspaniałej, unikatowej budowli. Wśród miejsc godnych poznania znajdują się kościół św. Piotra
i Pawła (1892 r.), najstarsza w regionie wieża ciśnień (1880 r.), kaplica (1857 r.), pomnik Tadeusza
Kościuszki i Krzyż Wolności.
Godna uwagi jest także tutejsza architektura. Wprawne oko
dociekliwego turysty z pewnością dostrzeże liczne obiekty
z czasów, gdy Maczki nazywano
Granicą.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
wrzesień 2014 nr 8
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Zagłębie gra o awans
Czy piłkarzom z Sosnowca uda się wreszcie wyrwać z II ligi?
arc Zagłębie Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

– Wiadomo, że dokonaliśmy dużych roszad w składzie, mamy
kilku nowych zawodników i głęboko wierzymy w to, iż jakość
drużyny jest podniesiona,
a dzięki temu zrealizujemy cel.
Wcześniej publicznie powiedziałem, że gramy o miejsca 58, jednak dziś mogę powiedzieć,
że po podpisaniu kilku umów
sponsorskich, ten zespół nie tylko stać na awans z 2-3 miejsca,
ale na wygranie tej ligi. Celem
Zagłębia Sosnowiec w tym sezonie jest zwycięstwo w rozgrywkach, czyli zajęcie pierwszego miejsca, natomiast minimalny cel, to miejsce 3., które
jest premiowane bezpośrednim
awansem – takie deklaracje
przed sezonem złożył prezes
piłkarskiego Zagłębia, Marcin
Jaroszewski.
Roszad, o których mówił
podczas specjalnej konferencji
prasowej przed rozpoczęciem
sezonu prezes Jaroszewski, było
faktycznie sporo. Z zespołem
pożegnało się kilkunastu piłkarzy, a w ich miejsce przyszła
liczna grupa. Mateusz Matracki,
Wojciech Fabisiak (obaj bramkarze), Krzysztof Markowski,
Daniel Kutarba (obaj obrona),
Sebastian Dudek, Miłosz Kozak,
Kamil Zalewski, Dawid Ryndak
(wszyscy pomoc), Jakub Arak
i Piotr Giel (obaj atak). To grupa piłkarzy, która wiosną zasiliła Zagłębie. Dla Markowskiego
i wychowanka Ryndaka to powrót na Ludowy.

Zmarł Waldemar
Torbus
W wieku 83 lat zmarł Waldemar
Torbus, jeden z najlepszych trenerów młodzieżowych w historii Zagłębia Sosnowiec. 23 sierpnia w kaplicy na cmentarzu przy al. Mireckiego odbyły się uroczystości
pogrzebowe.
Waldemar Torbus należał
do grona szkoleniowców, o których
rzekło się mawiać, że mieli tzw. nosa i zawsze poznawali się na talencie
dzieci i młodzieży. Był trenerem
m.in. Andrzeja Jarosika i Jana Leszczyńskiego. W 1962 roku wraz z reprezentacją juniorów Zagłębia Dąbrowskiego zwyciężył w prestiżowych, ogólnopolskich rozgrywkach
o puchar im. Jerzego Michałowicza.
Rok później z juniorami naszego
klubu sięgnął po wicemistrzostwo
Polski.
– Trener Waldemar Torbus był
wspaniałym człowiekiem, niezwykle szanowanym w naszym klubie,
nie tylko za pracę, ale przede
wszystkim za wiedzę i dar szlifowania piłkarskich talentów. Składamy
wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim zmarłego – powiedział Maciej Wasik, rzecznik sosnowieckiego klubu. KP
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Pierwszy mecz sezonu i efektowna wygrana 4:1 nad Stalą
Mielec, po której Zagłębie zasiadło na fotelu lidera, sprawiła, że
apetyty wśród kibiców zostały
mocno rozbudzone. Zimny
prysznic przyszedł jednak bardzo
szybko, bo dwa kolejne mecze to
porażki sosnowiczan. W chwili
oddawania tego materiału Zagłębie ma na koncie dwa zwycięstwa
i dwie porażki. I świadomość, że
łatwo na pewno nie będzie. – Po pierwszych niepowodzeniach nie chciałem dodatkowo wprowadzać ner wowej atmosfery. Wiem, że ten zespół
stać na dobry wynik. Cierpliwość
i spokój. Ufam chłopakom, ufam
sztabowi trenerskiemu. To naprawdę specyficzna liga. Tutaj
każdy punkt trzeba wyszar pać.
Może to dobrze, że potknęliśmy
się tak szybko? – zastanawia się
Jaroszewski, który na każdym
kroku podkreśla stabilną sytuację
klubu. – Dzięki naszemu mecenasowi, którym jest gmina Sosnowiec, a także Radzie Miejskiej, mamy dobrą sytuację. Staramy się wszystkich przekonywać, że war to inwestować
w pierwszy zespół, a także w liczne grupy młodzieżowe, gdyż pracujemy z ponad 400 dziećmi. Ta
współpraca z miastem pozwala
myśleć i spokojnie pracować. Tutaj niski ukłon w stronę gminy,
za to, że został zaakceptowany
program terminów wpłat określonych kwot. Dzięki temu staliśmy
się klubem wiarygodnym, płacącym swoje zobowiązania terminowo. To wszystko przekłada się

Kibice liczą na to, że piłkarze Zagłębia będą mieli więcej okazji do takiej radości.
na możliwości pozyskiwania i zatrudniania zawodników, którzy
często zgadzają się u nas grać
za pieniądze ciut mniejsze, ale
pewne. W zestawieniu Zarząd
Miasta, Rada Miejska, MOSiR,
Klub, biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, można powiedzieć,
że współpraca wygląda wzorowo.
Każdy problem, a ich akurat nie
brakuje w codziennej pracy, jest
załatwiany szybko. Życzyłbym
wszystkim prezesom klubów
w Polsce, by mieli takie warunki
pracy jak ja. Jeżeli wszyscy w Sosnowcu idziemy w jednym kierunku i nie ma tzw. hamulcowego, to musimy osiągnąć swój
cel – dodaje Jaroszewski.

– Wykonaliśmy kawał mozolnej pracy, gdy piłkarze byli
na urlopach, my ciężko pracowaliśmy z prezesem, budując zespół. Jego trzon stanowią piłkarze, którzy sprawdzili się w ciężkich
wiosennych
bojach.
Dobraliśmy do tego nowych zawodników, taką świeżą krew,
a wisienką na torcie jest transfer
Sebastiana Dudka. Podobały mi
się jego słowa, iż przyjście
do Zagłębia jest dla niego wyzwaniem, a nie degradacją. Nie
były dla niego najważniejsze
pieniądze, a cel i pomysł na jego
realizację. Bardzo nas cieszy, że
nie zastanawiał się, tylko chciał
z nami być – powiedział trener

Tonio Team w ekstraklasie
Na początku sierpnia na plaży w Ustce rozegrany został superfinał Mistrzostw Polski
w Beach Soccerze. Wystąpił w nim Tonio Team Sosnowiec (na zdjęciu), który grał w turnieju barażowym o awans do ekstraklasy. Zawodnikom z Sosnowca ta sztuka się udała
i w sezonie 2015 zagrają w ekstraklasie.
Sześć zespołów biorących udział w rozgrywkach zostało podzielonych na dwie grupy. W grupie I rywalizacja wyglądała następująco: Sport Pub Rapid Lublin – Bryza Sztutowo 5:6, KU AZS SAN
Łódź – Bryza Sztutowo 6:0, KU AZS SAN
Łódź – Sport Pub Rapid Lublin 3:2, natomiast w grupie II odnotowano wyniki: Becpak Firtech Zdrowie Garwolin – Tonio Team
Sosnowiec 6:4 (3:1, 2:2, 1:1), bramki dla Tonio Team: Kowalski, 2x R. Kiklaisz, Gimzia;
Wodomex Bojano – Tonio Team Słupsk 4:6
(2:2, 2:4, 0:0), bramki dla Tonio Team: 3x R.
Kiklaisz, Kowalski, S. Krawczyk; Wodomex
Bojano – Becpak Fir tech Zdrowie Garwolin 2:3 (2:2, 0:0, 0:1).
W pierwszym meczu półfinałowym KU
AZS SAN Łódź zremisował z Tonio Team
Sosnowiec 4:4, 0:2 rz. k. (1:2, 1:1, 2:1, 0:0
dogr., 0:2 rz. k.). Po dwie bramki dla Tonio
Team zdobyli Kiklaisz i Gimzia. Decydującego kar nego zaś strzelił Chłosta. Drugi
mecz rozegrały drużyny Becpak Fir tech
Zdrowie Garwolin i Bryza Sztutowo zakończony wygraną 7:6. W meczu finałowym To-

arc Tonio Team Sosnowiec

nio Team Sosnowiec zmierzył się z Becpak
Fir tech Zdrowie Gar wolin, ulegając 5:6
(1:3, 1:1, 3:2). Bramki dla Tonio Team: Kowalski, Świeczka, Krawczyk, Chuptyś, Pałasz. Mimo tej porażki ekipa z Sosnowca
wraz z Becpak wywalczyła awans do ekstraklasy.
Skład Tonio Team Sosnowiec:
Szymon Palczewski (k), Mateusz Tutak, Sebastian
Krawczyk, Marcin Krawczyk, Michał Ziółek, Kordian
Świeczka, Ar tur Pałasz, Remigiusz Chłosta, Emil
Gimzia, Rafał Kiklaisz, Marcin Chuptyś, Radomir Kowalski.
Trener: Mariusz Zadęcki.

Smyła, który po pierwszych niepowodzeniach nie ukrywał, że
w połączonej II lidze łatwych
spotkań nie będzie. – Pewnie, że
chciałbym, aby każdy mecz
układał nam się jak ze Stalą, że
po kilku minutach prowadzimy
i kontrolujemy mecz. Będziemy
dążyć do tego, aby w każdym
meczu przejmować inicjatywę.
Spokój i konsekwencja w działaniu. Tym musimy się charakteryzować. Umiejętności są. Jak
reszta czynników zagra, to myślę, że końcowy sukces zostanie
dopięty – dodaje szkoleniowiec
Zagłębia.
Pełne optymizmu są także
władze miasta. – War to iść

do celu małymi, ale pewnymi
krokami. Będziemy utrzymywać budżet na takim poziomie,
jaki był dotychczas, by wspierać klub. W miarę możliwości
i sukcesów spor towych, może
uda się, by wsparcie było większe. Jednocześnie pracujemy
nad innymi kwestiami, w tym
zapleczem spor towym, czy
otoczką, sam fakt że ambasadorem akademii został Artur Boruc. To jest duży prestiż, pokazuje to, że Zagłębie jest pozytywnie postrzegane, skoro takie
gwiazdy jak Ar tur Boruc użyczają wizerunku. Kolejną taką
infor macją jest powołanie placówki oświatowej, jaką jest
bursa szkolna. Oznacza to, że
będziemy mogli zapraszać młodzież, która będzie mogła się
kształcić w klasach spor towych. W niedługim czasie ta
bursa zostanie wciągnięta
w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14. Będzie ona wykorzystywana na potrzeby klubu i akademii. Dużym sukcesem klubu był osiągnięty
wynik, jeżeli chodzi o frekwencję publiczności. Jest to bardzo
ważny element, gdyż drużyna oprócz sukcesów potrzebuje
również kibiców, którzy ją
wspierają. Dodatkowo my jako
gmina będziemy starali się zagospodarować teren przy ul.
Kresowej, by jak najlepiej
wspomóc klub i akademię – powiedziała Agnieszka Czechowska-Kopeć, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialna m.in.
za sport.

Udany początek
beniaminka

Kolejny sukces
trenera

Bardzo dobrze rozpoczęły sezon
piłkarki Czarnych. Beniaminek ekstraligi w trzech pierwszych meczach
zanotował dwie wygrane i remis.
Po wygranej u siebie z KKP
Bydgoszcz i remisie z ekipą z Białej Podlaskiej nasza drużyna zaliczyła pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. Czar ne pokonały FC AZS
AWF Katowice 2:0.
O wygranej przesądziła dobra
końcówka w wykonaniu sosnowiczanek. Przez większość meczu
trwała zacięta, wyrównana walka.
W końcowej fazie to jednak nasz
zespół przejął inicjatywę, czego
efektem były dwa trafienia. W 74
minucie do siatki trafiła Marlena Konieczna, a dziesięć minut
później wynik ustaliła Karolina Gruszka.
– Brawo dziewczyny! Zespół
grał konsekwentnie, do końca wierzył w sukces. W końcówce dziewczyny przechyliły szalę na swoją korzyść. Początek rozgrywek naprawdę może napawać optymizmem, ale
nie popadamy w euforię. Doskonale
wiemy, nad czym jeszcze musimy
pracować – przyznała trenerka Czarnych, Agnieszka Drozdowska. KP

Tomasz Hałat z Sosnowca ponownie
osiągnął sukces jako trener drużyny
Domów Dziecka, która
reprezentowała nasz kraj na 2.
Mistrzostwach Świata Domów
Dziecka.

Reprezentacja Polski w zeszłym
roku wywalczyła mistrzostwo
świata, a w tym roku ponownie
grała w finale, jednak tym razem
uznała wyższość reprezentacji Rosji. Nasz zespół przegrał po rzutach karnych 1:2 (po 3 próby).
Mistrzostwa rozegrane zostały
na stadionie Legii Warszawa.
Łącznie było 26 drużyn z całego
świata, między innymi Brazylia,
Jordania, RPA, Wietnam, Hiszpania, Francja, Niemcy i wiele innych. Warto zaznaczyć, iż trener
Tomasz Hałat z drużyną sosnowieckich domów dziecka wywalczył mistrzostwo Polski w 2010 roku. W tym roku grupa dotarła
do ćwierćfinału, odpadając z późniejszym mistrzem Polski po rzutach kar nych. Po tytuł sięgnęła
drużyna z Kraśnika.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! KP
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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 na adres redakcji
(41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 20 września 2014 r.

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

Poziomo: 1 – kończy pierwszy kwartał, 5 – do odmówienia po
spowiedzi, 8 – metal na obrączki, 9 – mieszkanko papugi, 10 –
kolorowe ołówki, 11 – tatarska niewola, 12 – kobiecy głos, 14 –
zniechęcenie, 16 – litera łacińskiego alfabetu, 17 – ubikacja
malucha, 19 – grecki bóg słońca, 21 – kapitan Nautilusa z książki
J. Verne’a, 22 – najwyższe góry Europy, 25 – gatunek śledzia, 28
– tekturowe pudło, 29 – manna, perłowa, jęczmienna, 30 –
muza, opiekunka astronomii, 32 – laska z ozdobną gałką –
atrybut hetmana, 34 – na nią nigdy nie jest za późno, 35 –
egzotyczny owoc lub gagatek, 36 – do cięcia, 37 – muza,
opiekunka poezji miłosnej, 38 – trujący grzyb, 39 – miejsce,
gdzie dawniej ścinano głowy.
Pionowo: 1 – obuwie Indian, 2 – korek, 3 – do gotowania wody,
4 – pirat, 5 – brzydko o kimś niezgrabnym, 6 – wyspa na M.
Śródziemnym, 7 – gatunek krokodyla, 13 – niejedna w
przychodni lekarskiej, 15 – przekazywanie myśli na odległość,
18 – obraz w cerkwi, 20 – ogół czasopism, 23 – karetka
pogotowia, 24 – pobiera opłaty, 26 – muzeum pod gołym
niebem, 27 – grecki bóg sztuki lekarskiej, 28 – mocno
wysuszona cienka kiełbasa, 31 – dziewięcioosobowy zespół,
33 – wśród sztućców.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Rozwiązanie krzyżówki numer 7/2014: DARIUSZ GAWIN – WIELKI ZWROT
Nagrody otrzymują: Aleksandra Ruszniak z Sosnowca, Mariola Tutaj-Trzebińska z Sosnowca, Artur Adamski z Będzina.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

WAŻNE TELEFONY

KUPON
krzyżówka nr 8

Philip Kazan

Apetyt (Wyd. ZNAK)
Apetyt rośnie w miarę czytania…
„Apetyt” to podróż zmysłami wyobraźni po średniowiecznej Florencji. Głównym bohaterem jest Nino Latini. Już od najmłodszych lat wiedział, co jest jego największą pasją. Mieszając składniki, dodając przyprawy, oddaje się swojej pasji – gotowaniu. Szukając smaku idealnego, stara się zapomnieć o ciężkim przeżyciu, jakim była śmierć matki oraz o problemach. Jego sztuce gotowania nie potrafią się oprzeć Medyceusze, kardynałowie, a nawet sam papież.
Kiedy jego ukochana Tessina zostaje zmuszona do ślubu z podstarzałym arystokratą, Nino zatraca
się w pracy. Obłędne uczty, rozpustne kurtyzany, potrawy, które mącą zmysły – tylko on potrafi wyczarować spektakl, który zachwyca od Florencji po Rzym. Ale raz rozbudzony apetyt nie da o sobie
zapomnieć. Tak jak pierwsza miłość, której nie nakarmią same wspomnienia. Jeśli droga do serca
wiedzie przez żołądek, Nino użyje najwykwintniejszych smaków, by odzyskać ukochaną.
„To książka o sile geniuszu kulinarnego. Opowieść, która pobudza zmysły i apetyt na życie” – tak
w skrócie opisuje książkę Wojciech Modest Amaro – sosnowiczanin, pierwszy w Polsce restaurator,
który otrzymał gwiazdkę Michelin.

Aleksandra Szarłat

Celebryci z tamtych lat (Wyd. ZNAK)
Prywatne życie wielkich gwiazd PRL-u
Dużo się mówi o dzisiejszych celebrytach. Kalina Jędrusik, Daniel Olbrychski,
Beata Tyszkiewicz, Maryla Rodowicz, Wojciech Gąsowski, Leopold Tyrmand, Zbyszek Cybulski, Jan Nowicki, Marek Hłasko, Agnieszka Osiecka… Czy oni również
nimi byli? Czym różnili się od dzisiejszych „gwiazd” z pierwszych stron gazet? Jak wyglądało ich
życie? Jak spędzali wolny czas? Skąd brali ekstrawaganckie stroje? Dzisiaj gwiazdy pozują
na „ściankach” i bywają na bankietach, a co trzeba było robić w czasach PRL-u, aby trafić do towarzyskiej śmietanki?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w książce Aleksandry Szarłat. „Celebryci z dawnych lat” to zbiór plotek, legend, ale także prawdziwych historii oraz cała masa żartobliwych anegdot opowiadanych przez samych bohaterów tamtych czasów. Czytając tę książkę, przekonamy się, że życie za kulisami ówczesnego show-biznesu, niejednokrotnie było ciekawsze od tego, które znamy współcześnie.

John Geddes

Najemnik (Wyd. ZNAK)
Elektryzująca historia najemnika – najskuteczniejszego żołnierza do wynajęcia
„Najemnik” to prawdziwa historia Johna Geddesa – człowieka, który stał się
jednym z najbardziej cenionych na rynku „specjalistów” od wojny. W pełni
poświęcił się swojej pracy, aż w końcu stała się jego uzależnieniem. Wielokrotnie na własne życzenie znajdował się w samym środku wojennego piekła.
W książce opowiada swoje doświadczenia oraz historie swoich kolegów po fachu. Nazywają
ich „psami wojny”. Bez nich nie wygrywa się wojen. Czym się więc kierują, wybierając taki zawód? Czytając „Najemnika” oczami wyobraźni widzimy obraz współczesnej wojny.
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12 września godz. 19.00 Teatr Zagłębia:
CZERWONE ZAGŁĘBIE / Jarosław Jakubowski
PREMIERA
12 września godz. 16.30 CIM Warszawska 3/20:
„Ameryka to za mało” – spotkanie z podróżniczką
i pisarką Lidią Stefek
12 września godz. 11.00 Miejski Klub Maczki, ul.
Krakowska 26: XII Bieg Przełajowy o Puchar
Dyrektora Klubu
12-14 września Kompleks Sportowy przy ul. Orląt
Lwowskich 70, Hala Widowiskowo Sportowa przy ul.
Żeromskiego 9, Hala Widowiskowo-Sportowa
przy ul. Braci
Mieroszewskich 91: VIII MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT
13-14 września Korty Tenisowe przy alei
Mireckiego 31: MŁODZIEŻOWY PUCHAR
SOSNOWCA W TENISIE ZIEMNYM
15 września godz. 19.00 Energetyczne Centrum
Kultury, ul. Będzińska 65: Koncert inaugurujący
sezon artystyczny 2014/2015 w wykonaniu Śląskiej
Orkiestry Kameralnej
17 września godz. 17.00 Zamek Sielecki: Historia
ewangelików w Sosnowcu. Prowadzenie – ks. Adam
Malina
18 września godz. 11.00 Sala konferencyjna
Biblioteki Głównej, ul. Kościelna 11: Spotkania
z pasjami – spotkania edukacyjne online
19 września godz. 17.00 Zagłębie
Sosnowiec – Siarka Tarnobrzeg
19 września godz. 17.30 Miejski Klub Maczki, ul.
Krakowska 26: Spotkanie autorskie z Marią
Czubaszek
19-21 września Hala Widowiskowo-Sportowa
przy ul. Żeromskiego 9, Hala Widowiskowo-

kiedy?

Sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich 91:
VII FESTIWAL PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
20 września godz. 10.00 Stawiki: Pożegnanie Lata
na Stawikach
20 września godz. 18.00 ZSM ul. Wawel 2: Koncert
Dawida Podsiadło i Moniki Borzym
z towarzyszeniem Zespołu Energy Band Sala
Koncertowa
20-21 września Korty Tenisowe przy ul. Szkolnej 4b:
PUCHAR SOSNOWCA W TENISIE ZIEMNYM
20 – 21 września SIBEX Jesień. Targi Budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz. Expo Silesia
21 września godz. 16.00 Zamek Sielecki:
Weekendowa Akademia Rodzinna z cyklu „Sztuka
świata”
23 września godz. 11.00 Sosnowiecki Park Naukowo
Technologiczny: III Piknik Wiedzy
23 września godz. 12.00 Biblioteka Główna, ul.
Zegadłowicza 2: Gdzie dziewczęta z tamtych lat?
Losy kobiet walczących o niepodległość – wernisaż
wystawy
23 września godz. 15.00 Klub Maczki: Wycieczka
rowerowa
24 września godz. 17.00 Zamek Sielecki: Ewangelicy
w dawnym zaborze rosyjskim. Prowadzenie: ks. bs
Jan Cieślar
27 września Teatr Zagłębia: V Metropolitarna Noc
Teatrów
27 września godz. 11.00 teren Stadionu Ludowego
ul. Kresowa: „Integracyjne spotkanie
z Sosnowieckimi Organizacjami Pozarządowymi”
28 września Stadion Ludowy: V Sosnowieckie
Spotkanie Starych Samochodów
29 września godz. 10.00 Klub Maczki: WITAJ
SZKOŁO NA WESOŁO
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TEATR - wrzesień 2014
12 Pt godz. 19:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław
Jakubowski
13 Sb godz. 18:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław
Jakubowski
14 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś
woła?
19 Pt godz. 17:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś
woła?
20 Sb godz. 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D.
Freeman
21 Nd godz. 18:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław
Jakubowski

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266-07-91, centrala tel. 32/266-04-94,
e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona inter netowa: www.teatrzaglebia.pl
23 Wt godz. 10:00 Najmniejszy bal świata/Malina
Prześluga
24 Śr godz. 18:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
(BILETY 25 zł)
26 Pt godz. 19:00 Bobiczek/ Hanoch Levin
27 Nd 5 METROPOLITALNA NOC TEATRÓW
godz. 11:00 Szewczyk Dratewka/ Maria Kownacka
godz. 19:00 Czerwone Zagłębie /Jarosław
Jakubowski
godz. 21:30 Piosenki Anny German – koncert Beaty
Deutschman
28 Nd godz. 18:00 Prawda/Florian Zeller

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone Zagłębie” w dniu 21.09.2014 r.
(niedziela) godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Korzeniec” w dniu 24.09.2014 r. (środa)
godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Bobiczek” w dniu 26.09.2014 r. (piątek)
godz. 19.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6 do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają
bezpłatne zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Maciej Stobierski

„Czerwone Zagłębie” w… Teatrze Zagłębia
Stalin z Piłsudskim w Sosnowcu – takie rzeczy tylko w „Czerwonym Zagłębiu”. W najnowszym premierowym przedstawieniu Teatru Zagłębia może
zdarzyć się wszystko.
Spektakl „Czerwone Zagłębie” to fantazja na temat Zagłębia Dąbrowskiego i postaci z nim związanych. Twórcy spektaklu Aleksandra Popławska
i Marek Kalita z popkulturowym sznytem przedstawiają historię regionu. Nie jest to spektakl historyczny. Choć odsyła widza do wielu autentycznych
wydarzeń, to mieszają się tutaj czasy. Szaleństwo
wkrada się w prawdziwą historię regionu, a fabuła
jest dla widza tylko pretekstem do dalszych poszukiwań. Skąd naprawdę wzięła się nazwa Czerwone Zagłębie? Czy rzeczywiście związana jest
z okresem komunizmu? O czym rozmawiali Piłsudski ze Stalinem w Sosnowcu? Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć twórcy „Czerwonego

Dotacja dla Zamku
Sieleckiego
Ponad 3 mln 334 tys. dofinansowania otrzyma Zamek Sielecki w Sosnowcu. Projekt pod nazwą „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne” został
pozytywnie zaopiniowany przez
Urząd Marszałkowski. W ramach
projektu zaadaptowane do użytku
ma zostać skrzydło, które znajduje
się bliżej Basenu Sieleckiego. Odrestaurowana, a następnie udostępniana zwiedzającym, miałaby zostać także baszta, w której to części
znajduje się ekspozycja archeologiczna. Środki zostaną także przeznaczone na odświeżenie polichromii i odtworzenie barokowej roślinności w ogrodzie. Sam obiekt
zostanie dodatkowo oświetlony
i przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Inwestycja
w całości pochłonie prawie 4 mln
złotych. SK

reklama

Zagłębia”. Daj się porwać opowieści. Rozwiąż zagadkę „Czerwonego Zagłębia”. Zostań Poszukiwaczem Zaginionego Miasta. Premierę spektaklu zaplanowano na 12 września o godz. 19.00. Bilety
kosztują od 25 do 40 zł. red
Reżyseria: Aleksandra Popławska, Marek Kalita
Scenografia: Paula Grocholska
Choreografia i ruch sceniczny: Paweł i Piotr Kamińscy
Muzyka i opracowanie muzyczne: Maria Janicka
Obsada: Agnieszka Bieńkowska, Maria Bieńkowska, Beata Deutschman, Krystyna Gawrońska, Edyta Ostojak, Michał Bałaga, Aleksander
Blitek, Kamil Bochniak, Przemysław Kania,
Krzysztof Korzeniowski, Grzegorz Kwas, Wojciech Leśniak, Tomasz Muszyński, Andrzej
Rozmus, Andrzej Śleziak, Piotr Zawadzki.

Wspomnienia przy świecach

Dawid Podsiadło w Sali Koncertowej

29 września o godz. 17.00 w sosnowieckim Klubie Kiepury odbędzie wieczór poświęcony Ludwikowi Kasprzykowi – jednemu
z inicjatorów budowy pomnika Jana Kiepury, podczas którego będzie miała miejsce promocja książki „Wspomnienia przy świecach”.
Organizatorem spotkania jest dyrektor Klubu Kiepury – Michał
Góral, a poprowadzi je Bolesław
Ciepiela – redaktor książki. Książka poświęcona jest zmarłym
członkom Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Będzinie,
ich życiu i działaniom na rzecz
promowania Zagłębia Dąbrowskiego. Będzie to pierwsza tego rodzaju publikacja, w której wspominano o czterech sosnowieckich
profesorach: Włodzimierzu Wójciku i Mirosławie Ponczku oraz
Waldemarze Maciążku i Zdzisławie Gwieździe. Piątą sylwetką po-

Dawid Podsiadło i Monika Burzym oraz Zespół Energy Band wystąpią 20 września w Sali Koncertowej przy ul. Wawel 2 w Sosnowcu. To będzie prawdziwa muzyczna uczta. Artyści wykonają
utwory, m.in. Glenna Millera, Georga Gershwina czy Duka Ellingtona. Dawid Podsiadło to obecnie jedno z najbardziej gorących nazwisk na polskiej scenie muzycznej. Karierę muzyczną rozpoczął
dzięki programowi X Factor, którego był laureatem, a w maju 2013
roku wydał debiutancki album, zatytułowany „Comfort and Happiness”, który w pierwszym tygodniu po premierze uplasował się
na 1. miejscu w zestawieniu OLiS. Od tamtej pory był wielokrotnie nominowany do najbardziej prestiżowych polskich nagród i nagradzany za swoje osiągnięcia. Z kolei Monika Borzym jest polską
wokalistką jazzowo-soulową. Podczas Jazz Jamboree 2009 była
jedynym polskim wykonawcą i jedyną kobietą zaproszoną
przez Michała Urbaniaka na koncert w Sali Kongresowej. Energy
Band, który będzie im towarzyszył, to jedenastoosobowy zgrany
band, złożony z wybitnych muzyków, absolwentów oraz wykładowców Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją
wszechstronnej artystki, Katarzyny „Pumy” Piaseckiej – dyrygentki, kompozytorki, aranżerki, pianistki, autorki tekstów, producentki.
Bilety w cenie 15 złotych są do nabycia w Centrum Informacji
Miejskiej oraz w siedzibie Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. SK

kazaną w książce jest Krystyna Pryślak – członkini SAP,
zamieszkała w Łagiszy. Honorowe
miejsce w tej publikacji zajmuje
Ludwik Kasprzyk – były prezes
Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu, organizator „Wieczorków
przy świecach” dla dr. Jana Przemszy-Zielińskiego w Szkole Muzycznej w Sosnowcu. Spotkanie uświetni występ muzyków Filharmonii Śląskiej. red

KINO
Repertuar Kina Helios Sosnowiec
9.09.– 11.09.2014
PREMIERY:
„SIN CITY. DAMULKA WARTA GRZECHU” 2D 13.30, 21.00
thriller/kryminał, od 15 lat, USA, 90 min. NAPISY
„SIN CITY. DAMULKA WARTA GRZECHU” 3D
11.00, 16.00, 18.30.
Thriller/kryminał, od 15 lat, USA, 90 min. NAPISY
„JAKO W PIEKLE, TAK I NA ZIEMI”
10.30, 12.45, 17.00, 19.00, 21.15.
thriller/horror, od 15 lat, USA, 90 min. NAPISY
FILMY TYGODNIA:
„MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA” komedia/dramat/romans,
od 15 lat, USA, 97 min. NAPISY „DAWCA PAMIĘCI”
19.30, 21.45
science fiction/dramat, od 15 lat, USA, 98 min. NAPISY
„WAKACJE MIKOŁAJKA” 11.15, 13.30, 15.45, 18.00. familijny,
b/o, Francja, 97 min. NAPISY
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„LUCY” 15.00, 20.15, 22.15. akcja, od 15 lat, Francja, 90 min.
NAPISY
FILMY DLA DZIECI:
„DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRATÓW” 2D 13.30, 17.30.
animacja, b/o, USA, 78 min. DUBBING
„DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRATÓW” 3D 11.30, 15.30.
animacja, b/o, USA, 78 min. DUBBING
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:
– „DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRATÓW” 3D
– „SIN CITY. DAMULKA WARTA GRZECHU” 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”.

PANNA (23.08. – 22.09.) – Uwierz w siebie, a od razu osiągniesz spodziewane
sukcesy. Słońce i Merkury w twoim znaku wróżą udany początek wszystkich nowych spraw! Poszukujący lepszej pracy
mają przed sobą udany miesiąc. Dobry
humor będzie ci dopisywał, a powodzenia w miłości nie zabraknie.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Po wakacjach
czekają cię zawodowe niespodzianki.
Większość z nich wyjdzie ci na dobre, ale
lepiej bądź ostrożny. We wrześniu szczęście najbardziej sprzyja ci w sprawach,
które dotyczą miłości i partnerstwa.
Znajdź wreszcie czas na swoje hobby, bo
zbyt wiele obowiązków wprawi cię
w nerwowy nastrój.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Skorpiony
czeka udany miesiąc. Chętnie zajmiesz
się tym, na co dotychczas brakowało ci
czasu lub odwagi. W sprawach zawodowych zapowiada się kilka niespodzianek, które jednak okażą się korzystne.
Zakończ wreszcie sprawy i znajomości,
które nie służą już niczemu dobremu.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Samotne
Strzelce mają szansę nawiązać ciekawy
flirt, który może przerodzić się w coś poważniejszego. Trzymaj się jednak z daleka od biurowych romansów i dwuznacznych sytuacji. Plotki i intrygi mogą zaszkodzić twojej zawodowej sytuacji,
a nawet stać się przedmiotem nieprzyjemnej rozmowy z przełożonym.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – Odwiedzi cię ktoś z daleka, a jego wizyta zmieni plan dnia czy tygodnia całej rodziny.
Będziesz jednak zadowolony, a twój dobry humor dobrze wpłynie na wszystkie
inne sprawy. Trygon Słońca doda ci sił
życiowych i nie powinieneś mieć teraz
powodów do zmartwień. Pierwszy tydzień września sprzyja uprawianiu sportu.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Poszukujący
lepszej pracy mogą liczyć na ciekawe
propozycje, ale trudno będzie im zdecydować się na najlepszą z nich. Jeśli rywalizujesz z kimś o względy wyjątkowej
osoby, to masz teraz szansę pokonać
konkurencję!
RYBY (21.02. – 20.03.) – Będziesz w dobrym humorze, a zdrowotne problemy
powinny cię ominąć. Wrzesień sprzyja
urządzaniu przyjęć, rodzinnych spotkań
i różnych uroczystości. Zapowiada się
wesoły czas. Słońce sprzyjać będzie udanym flirtom i obiecującym romansom.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Wakacje powoli mijają, czas pomyśleć o karierze
i pieniądzach. W tym miesiącu planety ci
sprzyjają w sprawach zawodowych, ale
musisz najpierw uporządkować wszystkie zaległości. Słońce w kwinkunksie
do twojego znaku sprzyja niestety kontuzjom, nagłym chorobom i zawodowym niedyspozycjom.
BYK (20.04. – 20.05.) – Mimo końca wakacji, będziesz kwitnąć i nabierać ochoty
do towarzyskich wyjazdów i spotkań.
Nie marnuj okazji do zawarcia ciekawych znajomości. Staniesz się pewny
siebie i bardzo odważny. Twoja energia
i optymizm pomogą niejednemu w potrzebie, a ty sam będziesz w doskonałej
formie.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Na początku września poczujesz przypływ pozytywnej energii. Warto zrobić wokół siebie trochę porządku i znaleźć więcej czasu na to, co sprawia ci przyjemność. Dobrym pomysłem jest zrobienie kontrolnych badań i zaprowadzenie porządku
w diecie i stylu życia.
RAK (22.06. – 22.07.) – Będziesz w dobrym nastroju. Zainteresujesz się sportem i będziesz bardzo energiczny. Sekstyl Słońca sprawi, że będziesz miał
ochotę na nowe znajomości i flirty, ale
pozostałe planety uczynią cię ostrożnym
i podejrzliwym. Szczęście najbardziej
sprzyja ci od 5.09.
LEW (23.07. – 22.08.) – Rób wszystko
spokojnie i nigdzie się teraz nie spiesz.
Osiągniesz wiele, jeśli przemyślisz każdy
krok i nie będziesz ulegać emocjom.
Wrzesień sprzyja mądrym decyzjom finansowym. Lwy w stałych związkach
przeżywać będą rozkwit uczuć. Każda
wspólnie spędzona chwila będzie udana, a więc postarajcie się jak najwięcej
rzeczy robić wspólnie. red
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Zapraszamy do nowootwartego Sklepu Firmowego Domu Pszczelarza
im. ks dr H. Ostacha w Kamiannej (k/ Krynicy-Zdroju)
Polecamy:

MIODY NATURALNE
JEDYNE Z CERTYFIKATEM
POLSKIEGO ZWI¥ZKU
PSZCZELARSKIEGO

-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.

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

ul.Teatralna 11

Dom Handlowy
„SUPERMARKET”
Stoisko 83E
Oferujemy:
www.kamianna.com.pl

(18) 474-16-77
Dom Pszczelarza
Kamianna 29
33-336 £abowa
20

-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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