Powstanie pierwszego w Zagłębiu
stacjonarnego hospicjum jest dla nas
bardzo ważnym zadaniem, przekonuje
Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.
Budowa hospicjum znajdzie się na liście
planowanych przedsięwzięć w ramach ZIT,
co oznacza dużą szansę na pozyskanie
środków unijnych.
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Bezdomne zwierzaki mają pięć
nowych boksów, ale wciąż
czekają na prawdziwy dom.
W ubiegłym roku wolontariusze
znaleźli rodziny dla ponad 950
psów i około 450 kotów. I wciąż
mówią w imieniu zwierząt:
„Szukam domu!” .

Były zwycięstwa, ale
i porażki. Sosnowieccy
sportowcy nie stracili ducha
walki i rok podsumowali kilkoma
workami zdobytych medali.
Na podium najczęściej
triumfowali szermierze,
szabliści, pływacy i lekkoatleci.
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Dbamy o ciało, zadbajmy
o umysł, apeluje dr
Aleksander Mańka,
wykładowca Wyższej Szkoły
Humanitas, który próbuje
dokonać przewrotu
kopernikańskiego
i propaguje koncepcję
benefactoringu.
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Chociaż nie ma śniegu, ferie w mieście ruszają pełną parą

Będzie się działo
arc

Sylwia Kosman

Zawiąż szalik, schowaj uszy, na lodowiec pora ruszyć!
Pod takim hasłem rozpoczynają się ferie w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. We wszystkich filiach biblioteki, na terenie całego miasta, przedszkolaki, jak i dzieciaki w wieku szkolnym, mogą liczyć
na szereg atrakcji. – W samej Bibliotece Głównej zaplanowano, zgodnie z hasłem przewodnim, cykl projekcji bajek o „Epoce Lodowcowej” i jej bohaterach,
czyli mamutach, oposach, leniwcu i tygrysie – mówi
Kinga Baranowska-Jaworek, specjalista ds. promocji
i marketingu w MBP. Uczestnicy będą tworzyć lodowce z waty i papieru, lepić z masy solnej i gliny plastycznej zwierzęta epoki lodowcowej, przygotują makietę przestrzenną i będą pracować z tablicą interaktywną. Zajęcia będą współorganizowane z Działem
Multimedialnym. W pozostałych filiach biblioteki odbędą się zajęcia tematyczne, takie jak: „Lodowa kraina bajek”, „Polowanie na mamuta”, „Zwierzęta
wśród lodu i śniegu”, także konkursy, quizy, gry, zabawy, turnieje gier planszowych i bale karnawałowe.
Jeśli tylko spadnie śnieg, dzieciaki zmierzą się w bitwie na śnieżki, będą lepić bałwany, jeździć na sankach,
łyżwach i nartach. Ze względu na jesienną aurę i zapowiadane prognozy, na razie nie ma jednak co liczyć
na śnieg i białe szaleństwo na Górce Środulskiej,
niemniej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje bogatą formułę spędzania wolnego czasu na wszystkich obiektach sportowych, które będą udostępniane
za darmo dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
mieszkających w Sosnowcu, jak i uczniów sosnowieckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-

Lodowisko przy ul. Gwiezdnej cieszy się dużą popularnością.
nazjalnych. Co więcej, po raz pierwszy w tym roku
pracownicy MOSiR-u organizują zimowe półkolonie
dla uczniów szkół podstawowych. – Zorganizowaliśmy półkolonie letnie i okazało się, że to był strzał
w dziesiątkę. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie, postanowiliśmy zorganizować półkolonie także
w czasie ferii zimowych. Na uczniów czeka
96 miejsc – mówi Rafał Łydek, dyrektor MOSiR-u.
Wśród atrakcji półkolonii zaplanowano ślizgawki,
wyjazdy na ściankę wspinaczkową, wyjścia na basen,
zawody, turnieje i rozgrywki. Zgłoszenia są już przyjmowane przez pracowników Działu Komunikacji
i Imprez MOSiR-u w Domu Sportowca, przy ul. Kresowej 1, I piętro, pokój nr 15. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (32) 299 64 38. Grupy będą liczyć 12 osób, a opiekować się nimi będą wychowaw-
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cy i instruktorzy. Każdy z turnusów potrwa pięć dni.
Zajęcia będą się odbywać od godz. 7.00 – 8.00 do godziny 16.00 każdego dnia. Koszt półkolonii to 100 zł,
a opłata zawiera dwudaniowy obiad.
Ponadto MOSiR organizuje zajęcia, turnieje i rozgrywki na swoich obiektach. Można wybrać – wodę,
lód, parkiet lub śnieg, a więc bezpłatną naukę w szkole nurkowania, naukę pływania, piłkę wodną, fitness
dla maluchów, ślizgawki i naukę jazdy na łyżwach,
albo zajęcia judo, tenisa stołowego, turnieje koszykówki lub piłki nożnej. Wyciągi narciarskie będą udostępniane dzieciom i młodzieży za darmo, od poniedziałku do piątku, od rana do godz. 15.00. Miłośnicy
białego szaleństwa będą mieli także zapewnioną naukę jazdy na nartach pod okiem instruktora. Ferie zakończy 2 lutego Zimowy Festyn Rodzinny, który odreklama

będzie się od godz. 12.00 na stadionie piłkarskim
przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 a.
Już przed świętami ruszyło bezpłatne lodowisko
„Biały Orlik”, o wymiarach 28 metrów długości i 15
metrów szerokości, znajdujące się przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Gwiezdnej.
Bezpłatne lodowisko przyciąga każdego dnia dziesiątki amatorów ślizgawek w każdym wieku. Teraz,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
na lodowisku odbywają się zajęcia wychowania fizycznego dla grup szkolnych, a pozostali użytkownicy mogą korzystać w godzinach od 16.00 do 21.00.
W soboty i niedziele lodowisko jest czynne w godzinach od 10.00 do 15.00 i od 16.00 do 21.00. W każdy czwartek od godz. 19.00 do godz. 21.00 lodowisko jest zarezerwowane dla osób w wieku 50 +.
Bogatą ofertę zajęć przygotowały także domy kultury. W Klubie im. Jana Kiepury zaplanowano podczas ferii zajęcia od rana do wieczora. Pod okiem instruktorów będzie można uczyć się tańca towarzyskiego, nowoczesnego albo wybrać freestyle,
gimnastykować umysł przy zagadkach matematycznych, rozwijać talent podczas zajęć plastycznych czy
w ramach Młodzieżowej Akademii Teatralnej. Z kolei w MDK „Kazimierz” odbędą się m.in. zajęcia plastyczne, warsztaty z grafiki artystycznej, fotograficzne, rzeźby i płaskorzeźby.
Prezydent miasta Kazimierz Górski serdecznie
zaprasza wszystkich młodych mieszkańców Zagłębia
do korzystania z oferowanych atrakcji.
Plany zajęć poszczególnych placówek można znaleźć na ich stronach internetowych. W większości
trzeba się także wcześniej zapisać.
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40 tys. zł od Ani Wyszkoni dla Szpitala św. Barbary

Wielkie serce piosenkarki
arc um

Pieniądze zostaną przekazane na leczenie chorób
nowotworowych płuc.
Krzysztof Polaczkiewicz

Piosenkarka Ania Wyszkoni przekazała lekarzom z Oddziału Pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św.
Barbary w Sosnowcu czek o wartości 40 tys. zł. Środki, przekazane
jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia, zostaną przeznaczone na zakup aparatu do koagulacji
argonowej, który będzie wykorzystywany w leczeniu i diagnostyce
chorób nowotworowych płuc.
Sprzęt będzie wykorzystywany również do udrażniania
dróg oddechowych zwężonych
z powodu nienowotworowych
schorzeń, a także do tamowa-

nia ma sywnych krwoto ków
z płuc.
– Śląsk i Zagłębie notują
znacznie wyższą ilość nowotworów płuc w porównaniu
z innymi regionami Polski. To
efekt większego narażania dróg
oddechowych przez gór ników
i hutników. Koagulacja argonowa wykorzystuje dobre przewodzenie prądu przez zjonizowany argon, który sam w sobie
jest gazem obojętnym chemicznie, pozbawionym działania
biologicznego i niepalnym.
Dzięki koagulacji argonowej,
w której nie ma kontaktu elektrody z tkanką, możemy łatwiej
udrożnić drogi oddechowe

Egzotyczne podróże
w CIM-ie

i opanować masywne krwawienia – tłumaczył działanie aparatu Tadeusz Bold, ordynator
Oddziału Pulmonologi WSS
nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
Ordynator, odbierając z rąk
piosenkarki czek, nie ukrywał
wzruszenia. – Jestem bardzo
wzruszony i zarazem wdzięczny
za ten dar. Dzięki tym środkom
będziemy w stanie jeszcze lepiej
dbać o zdrowie naszych pacjentów, a to dla nas jest najważniejsze – powiedział Tadeusz Bold
podczas uroczystego przekazania czeku.
Sprzęt do sosnowieckiego
szpitala zostanie zakupiony
dzięki wspólnej akcji Południowego Koncer nu Węglowego
z Jaworzna i wokalistce. Ania
Wyszkoni przekazała do licytacji swoją złotą płytę, która
na aukcji osiągnęła wartość 20
tys. zł. Piosenkarka przekazała
także 200 płyt „Życie jest w porządku”, które również zostały
sprzedane z myślą o zakupie
sprzętu dla szpitala.
– Bardzo lubię pomagać ludziom i to jest dla mnie najważniejsze we wszystkim, co robię.
Jeżeli nadarzy się okazja, żeby
kogoś uszczęśliwić, to z tej okazji korzystam. Tak też było
w tym przypadku – podkreślała
Ania Wyszkoni.
Ar tystka wraz z kierownictwem szpitala oraz przedstawicielami PKW i firm, które wylicytowały płytę, odwiedziła też
remontowany właśnie kliniczny
oddział chirurgii ortopedycznej
szpitala górniczego. Tak za kilka miesięcy ma wyglądać oddział pulmonologiczny, na który
trafi aparat do koagulacji argonowej.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Marty Eggerth, węgierskiej śpiewaczki
operetkowej, aktorki, wdowy po najsłynniejszym
sosnowiczaninie, polskim tenorze światowej sławy – Janie
Kiepurze. Od lat 30. dwudziestego wieku była gwiazdą
niemieckich i austriackich filmów muzycznych. Dla niej
role i całe dzieła pisali tacy mistrzowie operetki jak Franz
Lehar czy Fritz Kreisler.
W 2012 roku została odznaczona przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu
Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W 2002 roku uzyskała
tytuł Honorowego Obywatela Sosnowca.
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim zmarłej
składają władze samorządowe miasta Sosnowca.
Pozostanie na zawsze w naszej życzliwej pamięci.

Radni seniorzy powołani

Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

„Świat na Patelni”, to nowy cykl spotkań podróżniczych w CIM, dzięki któremu w sobotnie przedpołudnie w samym centrum miasta, można będzie
zobaczyć najbardziej odległe zakątki naszej planety. Będą prezentowane zarówno te niedostępne
i egzotyczne miejsca, jak i bliższe, bardziej swojskie, war te poznania. Gośćmi CIM-u będą doświadczeni podróżnicy i pasjonaci, którzy zrelacjonują swoje wyprawy. 11 stycznia spotkanie inauguracyjne poprowadził Marek Ptasiński, który
opowiedział o wyprawie śladami Indian Ameryki
Północnej. Zapraszamy na kolejne spotkania
do Centrum Infor macji Miejskiej przy ul. Warszawskiej 3/20. Wstęp wolny. EG
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Rada Seniorek i Seniorów w Sosnowcu już działa. Liczy 36 członków,
a oficjalne akty nominacyjne członkowie rady odebrali z rąk prezydenta
Kazimierza Górskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej, Mateusza
Rykały, podczas grudniowej sesji. Następnie odbyło się krótkie zebranie organizacyjne.
Rada Seniorek i Seniorów powstała
w wyniku realizowanego przez stowarzyszenie Aktywne Kobiety projektu
„Seniorzy decydują”. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie,
a ich praca będzie polegała m.in.
na opiniowaniu lokalnych rozwiązań
prawnych, związanych z zapobieganiem i przełamywaniem marginalizacji
ludzi starszych, profilaktyką i promocją zdrowia. Członkowie Rady zajmą
się też sprawami dotyczącymi przełamywania stereotypów na temat seniorów oraz dostępu do edukacji i kultury.
Rada będzie organem opiniodawczym
i doradczym, funkcjonującym przy prezydencie miasta.
Wiadomo, że radni będą pracować
w siedmiu podzespołach: profilaktyki

Radni odebrali akty nominacyjne i oficjalnie zainaugurowali działalność.
i promocji zdrowia, wsparcia aktywności seniorów, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dostępu do edukacji i kultury, działań na rzecz zdrowia
psychicznego seniorów, organizacji
czasu wolnego, aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz seniorów.
Radę Seniorek i Seniorów w Sosnowcu tworzy trzydzieści sześć osób.
Zasiadają w niej: Leokadia Bigaj, Zofia Błaszczakiewicz, Mirosław Chytry,

Robert Deląg, Jerzy Dudek, Alina Gola, Jadwiga Grzyb, Jerzy Jałowiecki,
Danuta Janczur, Wanda Karbownik,
Jerzy Karpiński, Hanna Klonowska-Ptaszyńska, Franciszek Krakuski, Jerzy Krzynówek, Grażyna Ładoń, Joanna Makuła, Helena Masłowska-Hałas,
Józef Matyasik, Antoni Moniuszko,
Paweł Monsior, Arkadiusz Nawara, Jerzy Noczyński, Irena Rogasz, Maria
Spiechowicz, Henryka Stemplewska,

Anna Szkutnik, Urszula Szumniak,
Barbara Szyma, Aniela Szymańska,
Helena Ślusarczyk, Ireneusz Świerkot, Stanisława Warska-Połaniecka,
Zofia Wącławska, Elżbieta Wieczorek, Romuald Wójcik i Helena Ziółkowska.. Opiekunem Rady Seniorek
i Seniorów z ramienia UM został
Andrzej Wojciechowski. Wybory zarządu Rady odbędą się w tym miesiącu.
styczeń 2014 nr 1
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Będzie to wspólne przedsięwzięcie miasta i stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła

Hospicjum powstanie
Hospicjum stacjonarne znajdzie się na liście planowanych przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Oznacza to sporą szansę
na pozyskanie środków unijnych na tę inwestycję w ramach kolejnego wsparcia unijnego, przypadającego na lata 2014 – 2020. Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Poszczególne gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia
i wskażą inwestycje do zrealizowania.
arc Hospicjum

Sywia Kosman

- Mamy pełne i bardzo życzliwe poparcie prezydentów Sosnowca, urzędników i wszystkich radnych – podkreśla
Małgorzata Czapla, prezes zarządu Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła. Lista inwestycji, które będą proponować władze miasta, jest
kompletowana i mamy zapewnienie, że
na tej liście znajdzie się przedsięwzięcie stworzenia hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu. To bardzo dobra wiadomość – dodaje.
Prezydent Kazimierz Górski, potwierdza, że stworzenie hospicjum
znajdzie się na liście ZIT.
– Uważamy, że jest spora szansa
na to, by ten projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i uzyskał dofinansowanie unijne. Powstanie pierwszego
w Zagłębiu stacjonar nego hospicjum
jest dla nas wszystkich bardzo ważnym
zadaniem – mówi Kazimierz Górski.
Oznacza to, że realizacją tego przedsięwzięcia nie będą obarczone jedynie
władze stowarzyszenia, ale będzie to

Co roku sosnowiczanie uczestniczą w kampanii „Pola Nadziei”.
wspólne zadanie samorządu i sosnowieckiego hospicjum. – Nie znamy
jeszcze ram tej współpracy. Dziś,
wstępnie wiadomo, że nie będzie budowy od fundamentów, bo takie są wymagania programu, z którego zamierzamy
skorzystać. Możemy aplikować o środki na adaptację i przystosowanie istniejącego już budynku na cele hospicjum – wyjaśnia M. Czapla.
Prawdopodobnie na rzecz hospicjum
zostanie przeznaczony budynek jednej
z byłych sosnowieckich szkół. Będzie
wymagał adaptacji i generalnego remontu. – W dalszym ciągu zbieramy
środki na sfinansowanie tego przedsię-

wzięcia. Obecnie udało nam się zebrać
powyżej miliona złotych – mówi Beata
Bandura, członek zarządu hospicjum.
– Nawet, jeżeli uda nam się uzyskać
środki unijne, musimy przecież dysponować kapitałem, stanowiącym wkład
własny. Każda zebrana do tej pory złotówka i każda kolejna zostanie przeznaczona na sfinansowanie tej inwestycji – dodaje.
Ta imponująca suma pieniędzy pochodzi ze wszystkich akcji, jakie organizuje hospicjum, czyli m.in. ze zbiórek publicznych, zbiórek w kościołach,
sprzedaży cegiełek na koncerty i imprezy charytatywne, a przede wszystkim,

ONA o małym wielkim sercu. ON silny, zdecydowany, otwarty na potrzeby ludzi

HM

ONA jest po operacji serca. Lekarze powiedzieli, że jej serce
jest bardzo małe. Choć powinna się oszczędzać, nie chce
o tym słyszeć. Jej serce rośnie,
gdy pomaga innym. Anna Krawczyk (na zdjęciu), sosnowiczanka, bo o niej mowa,
od lat pomaga najuboższym.
Z pomocą innych ludzi o wielkim sercu niesie pomoc tym,
którzy jej potrzebują. Wspiera ją
ON – Ryszard Łukawski,
zastępca prezydenta miasta Sosnowca, który pomoc tę traktuje
nie tylko jako obywatelski obowiązek, lecz jako chęć niesienia
wsparcia najsłabszym. I tak
od lat. ON otwiera jej drzwi.
ONA wie co ma robić.
Ich wspólna wigilia dla tych
najbardziej potrzebujących to
tradycja. 21 grudnia ulica Orla
w Sosnowcu stała się miejscem,
gdzie każdy, kto był w potrzebie, mógł poczuć, że nie jest
sam. Zupa grzybowa, opłatek,
ponad tona żywności otulona w świąteczne paczki, trafiła
do najbardziej potrzebujących.
Wszystko z darów osób prywatnych i instytucji, wszystkich
tych, którzy noszą w sobie chęć
pomocy drugiemu człowiekowi.
– Nie wyobrażam sobie, że
nie pomagam tym ludziom,
mam swój rejon, nie wskażę go,
by nie skazywać na wykluczenie społeczne mieszkających
tam osób. Dlaczego to robię?
Dlatego, że nie wyobrażam sostyczeń 2014 nr 1

bie inaczej. Tak już mam. Nie
zostawię tych ludzi, oni potrzebują wsparcia – mówi Anna Krawczyk. Jej działanie nie
ma charakteru akcyjności. Robi
to codziennie od lat. Nie ma potrzeby robienia koło tego szumu. Jej codzienność to docieranie do ludzi z sercami otwartymi na pomoc słabszym. W grę
wchodzi żywność, odzież i dary
rzeczowe. Takie działanie służy
pokazaniu potrzebującym, że
może być lepiej, że nie są sami. – Cieszę się gdy widzę
na twarzach tych, którym pomagam, radość i nadzieję
na lepsze jutro. Każdy z nas
może pomagać. Wystarczy tylko się rozejrzeć – mówi pani
Anna. ON na co dzień podejmuje ważne decyzje. Jest
Zastępcą Prezydenta. Wie, że
może zrobić więcej i robi. Bez
rozgłosu. Pomaga z potrzeby
serca. Na wigilijnym spotkaniu
jest co rok. Jest przy tych, którzy przyjdą. Porozmawia, doda
otuchy. Tradycją stało się, że
osobiście wręcza paczki. Po zakończeniu spotkania wigilijnego to ON wychodzi ostatni.
Musi mieć pewność, że wszystko się udało i nic się nie zmarnowało. Koniec tego spotkania
to nie koniec pomocy. ONA już
zastanawia się, komu teraz może pomóc. ON będzie ją wspierać w jej uporze i konsekwencji
niesienia pomocy. I tak przez
cały rok. HM

hospicjum stacjonarnego, gdzie opieka
nad nieuleczalnie chorymi może być
sprawowana całodobowo. Poza tym
mamy bardzo wiele planów rozszerzenia opieki, np. o dzienny ośrodek pobytu dla chorych mobilnych lub prowadzenie rehabilitacji usprawniającej dla
chorych i osób starszych. W projektowanym hospicjum stacjonarnym chcielibyśmy również rozszerzyć pomoc
psychologiczną dla tych chorych, którzy nie radzą sobie z informacją o niepomyślnych rokowaniach. Tacy chorzy,
jeśli nie otrzymają profesjonalnego
wsparcia z zewnątrz, nie podejmą walki z chorobą, nie wyzwolą w sobie naturalnych mechanizmów obronnych – zapewnia Małgorzata Czapla.
Do wsparcia budowy hospicjum nakłania także prezydent Kazimierz Górski. – To bardzo piękna inicjatywa.
Apeluję i proszę, by jeden procent swoich podatków Zagłębiacy przeznaczyli
właśnie na rzecz sosnowieckiego hospicjum – mówi prezydent.
Więcej informacji o hospicjum można znaleźć na stronie: http://www.hospicjum.sosnowiec.pl/.

Przetarg na dostawę energii rozstrzygnięty
Ponad 13 mln zł to łączna oszczędność 26 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz
120 związanych z nimi spółek
i instytucji, które zdecydowały
się na wspólny zakup energii.
W tym gronie jest oczywiście
Sosnowiec, który zakupił około 30 GWh, oszczędzając około 1,8 mln zł.
Był to drugi w historii przetarg na dostawę energii koordynowany przez Gór nośląski
Związek Metropolitalny. W porównaniu z pierwszym do grupy
zamawiających, w której były
już Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec, dołączyły teraz m.in. Czeladź i Wojkowice.
– W grupie siła. Po raz kolejny udowodniliśmy, że razem moreklama

ofertą spółka Tauron dostarczy 291 gigawatogodzin energii
całej grupie za niespełna 73 mln
zł. Największą jednostkowo ilość
energii kupiły Katowice – około 50 GWh, oszczędzając około 2,9 mln zł. Drugi był Sosnowiec, który zakupił około 30
GWh, oszczędzając około 1,8
mln zł.
Przedstawiciele GZM wskazali, że za całą zaoszczędzoną
na przetargu kwotę 13 mln zł
można m. in. utrzymać w ciągu
roku 1650 miejsc przedszkolnych, zbudować 90 km ścieżek
rowerowych, kupić 15 autobusów
miejskich lub 2 tramwaje, albo
zapewnić 15-procenowy wkład
własny do projektów unijnych
o wartości 90 mln zł. KP

HM

Pomagają, bo tak… trzeba

z gromadzonych od kilku lat odpisów
jednego procenta podatku. Szacowany
koszt inwestycji to około 8 milionów
złotych.
– Nasze drzwi są cały czas otwarte.
Jeżeli ktokolwiek, przechodząc ulicą,
odczuje potrzebę przyjścia do nas i zadania pytania z zakresu działalności hospicyjnej lub problemów związanych
z opieką nad osobą ciężko chorą, może
mieć pewność, że zostanie wysłuchany
i otrzyma konkretną odpowiedź oraz
życzliwe i profesjonalne wsparcie – zapewnia Małgorzata Czapla.
Zarząd hospicjum liczy na szerokie
społeczne poparcie inicjatywy tworzenia hospicjum stacjonar nego w Sosnowcu, choćby poprzez przekazanie
jednego procenta podatku z rozliczenia
z fiskusem za 2013 r. W akcję włączył
się także sosnowiczanin, Jacek Cygan,
który użyczył swojego wizerunku i popiera hospicyjną inicjatywę. – Ten jeden procent ma dla nas niebagatelne
znaczenie. Pozwoli nam udźwignąć
koszty przewidziane po stronie stowarzyszenia, a potem zapewnić funkcjonowanie ośrodka. W Zagłębiu nie ma

żemy osiągnąć więcej – podkreślił Kazimierz Górski – prezydent
Sosnowca. Zgodnie ze złożoną
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MIASTO
Teledysk „Zagłębie talentów” obejrzało już prawie 66 tysięcy internautów!

Zdarzy∏o si´

Kobieta sukcesu Śląska!
Dr Halina Sobańska, sosnowiecka
radna i prezeska Stowarzyszenia
Aktywne Kobiety, jest laureatką Złotej
Dziesiątki Kobiet Sukcesu Śląska 2013.
Podczas uroczystej gali, która odbyła
się w 16 grudnia w Katowicach,
odniosła jeszcze jeden wielki
sukces – została kobietą Sukcesu
Śląska w plebiscycie TV Silesia.
– Ogromnie się cieszę i bardzo dziękuję
wszystkim, którzy oddali na mnie głosy,
bo to oznacza, że moja aktywność
i podejmowane działania znajdują
uznanie nie tylko w oczach
sosnowiczan, ale i mieszkańców
regionu – mówi Halina Sobańska. – To
mnie mobilizuje do podejmowania
nowych, ciekawych inicjatyw, które już
powoli planuję i dopracowuję – dodała.
Kandydatki do Wyborów Kobiety
Sukcesu Śląska zgłaszali
przedstawiciele regionalnych mediów,

ars sak

„Tylko tutaj tak pięknie jest”, przekonują znani zagłębiowscy artyści. Teledysk „Zagłębie talentów” w serwisie
Youtube gości już od początku grudnia, a od tamtej pory zobaczyło go prawie 66 tysięcy internautów.
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

organizacji społecznych i samorządów.
W tym roku statuetkę Kobiety Sukcesu
Śląska od Międzynarodowego Forum
Kobiet za osiągnięcia ponadregionalne
otrzymała dziennikarka i prezenterka
telewizyjna Anna Popek, a laureatem
nagrody kobiet „Duża Buźka” został
premier prof. Jerzy Buzek. II Gala Kobiet
Sukcesu Śląska odbyła się w Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach. SK

NUTRICO w Parku
Naukowo-Technologicznym

arc

Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. podpisał 16 grudnia 2013 r. umowę
z NUTRICO Sp. z o.o., dzięki której firma będzie działać w obrębie Sosnowieckiego
Parku Naukowo-Technologicznego i wykorzystywać infrastrukturę budynku
przy ulicy Wojska Polskiego 8A.
W tzw. okrąglaku prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe oraz rozpocznie
się produkcja mieszanin na potrzeby kompleksowego pozajelitowego żywienia
klinicznego.
– Wcześniej Nutrico, firma katowicka, działająca w branży medycznej, przeszła
pozytywnie procedurę rekrutacyjną i została rekomendowana przez powołaną
w tym celu Komisję. Firma jest jedną z kilku w Polsce, które zajmują się tego typu
działalnością, a opracowane przez siebie metody aktualnie patentuje – podkreśla
Monika Zając, dyrektor Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. KP

Konsultacje zakończone
Informujemy, że dobiegły końca konsultacje społeczne w sprawie utworzenia
jednostek pomocniczych dzielnic oraz nadania im statutów: Kazimierz Górniczy,
Juliusz oraz Ostrowy Górnicze. Z wynikami konsultacji można zapoznać się
na stronie internetowej www.sosnowiec.pl w zakładce konsultacje społeczne.
O tym czy nowe jednostki pomocnicze zostaną utworzone zadecydują radni
sosnowieckiej Rady Miejskiej. KP
reklama
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Oto mój dom!
W klipie wystąpili Bas Tajpan,
Kłak, Luks Mamilion, Kamel i Gosia BigEye. Ale to nie tylko wokaliści przyciągają internautów. Teledysk został profesjonalnie nakręcony, tekst wpada w ucho, a wszyscy
na dodatek mogą podziwiać najbardziej urokliwe i znane zakątki Zagłębia Dąbrowskiego. Autorzy pokazują m.in. Pogorię, zamek w Będzinie, Poziom450 czy sosnowiecką
Patelnię.
– Wszystkie zdjęcia, które
udało nam się zrobić do tego teledysku, powstały na przestrzeni
kilku miesięcy. Chcieliśmy pokazać te walory Zagłębia, które nasz
region posiada, a nie są one
wszystkim znane – mówi Bas Tajpan. – W ten sposób promujemy
także nasz region. Tutaj mieszkamy i chcemy pokazywać to, co
nam się podoba – dodaje.
Wokaliści przekonują, że chcą
odejść od stereotypowego postrzegania Zagłębia przez pryzmat przemysłu. – Zagłębie to już nie Huta
Katowice, ale piękne miejsca,
w których ludzie mogą wypocząć,
rozwijać swoje pasje, na przykład

Bas Tajpan i Kłak podczas konferencji prasowej.
sporty wodne na Pogorii czy wspinaczkę na ściance w Sosnowcu – podkreśla Bas Tajpan.
Każdy z wykonawców napisał
swój tekst samodzielnie, a w teledysku, prócz wokalistów, można zobaczyć także innych utalentowanych zagłębiaków.
– Bardziej cieszą nas pozytywne komentarze, które można przeczytać na stronie, pod teledyskiem, niż liczba odsłon. Od-

zew jest bardzo szeroki i to ze
strony osób, którym niekoniecznie bliski jest hip-hop czy reggae.
Cel zamierzony został osiągnięty – mówi Kłak.
Wokaliści mają już kolejne pomysły. Inicjatorzy chcą nagrać kolejny teledysk. – Chcielibyśmy scalić kilku różnych, niezależnych
muzyków z Dąbrowy Górniczej,
grających przykładowo bluesa,
rocka czy jazz i wykonać coś no-

wego. Będziemy próbowali zmierzyć się teraz z takim pomysłem,
ale wiemy, że to dość tytaniczna praca. Choć wydaje się, że muzyka jest po prostu muzyką, to każdy gatunek ma swoje podejście.
Niewykluczone, że powstanie kolejny klip „Zagłębie Talentów 2”,
w którym zbierzmy jeszcze więcej
osób i zaprezentujemy jeszcze więcej miejsc, w przeciągu wszystkich
pór roku – zapowiada Tajpan.
W tym roku poszczególni zagłębiowscy wokaliści będą się starali przede wszystkim zrealizować
swoje autorskie projekty i wydać
płyty.
Teledysk „Zagłębie talentów”
powstał z inicjatywy Spółdzielni
Socjalnej ReAkcja i Szymona Mrożka, pomysłodawcy projektu „Zagłębie Talentów”.
Za produkcję podkładu muzycznego, użytego w utworze, odpowiadają UBbeatz i I’Scream,
a teledysk został zrealizowany
w Vibe Studio w Dąbrowie Górniczej. Za jego produkcję odpowiada Przedmarańcza. Teledysk
został sfinansowany przez urzędy miejskie w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.

Odwołują się od decyzji środowiskowej
Gmina Sosnowiec wniosła odwołanie od decyzji prezydenta Siemianowic Śląskich
w sprawie środowiskowych uwarunkowań
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów
Ściekowych i Odpadów Komunalnych w Sosnowcu.
W odwołaniu przesłanym na ręce prezydenta Siemianowic Śląskich, miasto Sosnowiec zwraca uwagę, że procedura nie została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to w szczególności
oceny oddziaływania planowanego przedsię-

wzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Pełna wersja raportu była dostępna dopiero 2 sierpnia 2013 r., dlatego mieszkańcy nie mieli możliwości zapoznania się
z pełną dokumentacją sprawy. Ponadto organ
prowadzący postępowanie odmówił przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o co wnosił prezydent
Sosnowca w piśmie z dnia 5 kwietnia 2013
roku.
W ocenie władz miasta po dokonaniu
wszystkich uzupełnień rapor tu procedura
oceny oddziaływania na środowisko w za-

kresie udziału społeczeństwa musi być powtórzona.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) nie jest
zgodą na lokalizację danego przedsięwzięcia, a jedynie określa warunki, jakie muszą
być spełnione, aby planowane przedsięwzięcie mogło być zrealizowane i funkcjonować
w określonym terenie.
O sytuacji dotyczącej Zakładu Utylizacji
Termicznej Osadów Ściekowych i Odpadów
Komunalnych będziemy na bieżąco informować na łamach KM. KP

Centra możliwości
Kończy się pierwszy semestr roku szkolnego, w którym funkcjonują
powołane w naszym mieście Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu zostały powołane dwa
Centra. Jedno z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego o charakterze
usługowym, drugie przy ul. Kilińskiego o charakterze technicznym. Może to za krótki czas, żeby dokonać oceny tej decyzji, ale można stwierdzić,
że pomysł dobrze się wkomponował w tworzenie placówki edukacyjnej,
której struktura i program są podporządkowane konsolidacji edukacji zawodowej młodzieży oraz ustawicznej − dorosłych.
W skład Centrów weszły szkoły dla młodzieży i dorosłych prowadzące kształcenie zawodowe, które do czasu utworzenia Centrów wchodziły w skład zespołów szkół zawodowych. Centra przejęły budynki
szkół wchodzących w ich skład i racjonalnie je wykorzystują.
Utworzenie Centrów nie spowodowało likwidacji żadnej z działających szkół zawodowych.
Celem przyświecającym działalności Centrów jest przede wszystkim
zapewnienie płynności ścieżek edukacyjnych, a w konsekwencji efektywniejsza współpraca między szkołami zawodowymi a pracodawcami. Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą zdobyć zawód w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej, a po skończeniu szkoły płynnie uzupełniać kwalifikacje i kompetencje na krótkich kursach
kształcenia zawodowego i ustawicznego, zwiększając w ten sposób
możliwości wyboru pracy. Lista zadań CKZiU to również prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, świadczenie usług z zakre-

su poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, ale przede wszystkim − współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców.
Wprowadzone działania organizacyjne radykalnie zwiększyły możliwość pozyskiwania środków na realizacje projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ze względu na zakres i zasięg działań. Przykładem jest Projekt pt.: „Staże dla uczniów CKZiU w Sosnowcu szansą na lepszy start”. Zakłada on nawiązanie trwałej współpracy
pomiędzy Centrum a pracodawcami poprzez zaoferowanie 100
uczniom, w tym 20 uczniom niepełnosprawnym, możliwości odbycia
stażu obejmującego 150 godzin szkolenia wykraczającego swoim programem poza program nauczania. Dzięki pozyskanym środkom finansowym uczniowie otrzymają wynagrodzenie za pracę oraz zostaną doposażone stanowiska pracy dla uczniów/stażystów. Aplikowanie
po środki finansowe w ramach tego projektu nie byłoby możliwe
z punktu widzenia pojedynczej szkoły czy zespołu szkół.
W nowym okresie budżetowania 2014-2020 planowane jest pozyskanie środków na modernizację i rozbudowę bazy dydaktycznej obu
CKZiU oraz na organizację szkoleń i kursów zarówno dla uczniów
szkół młodzieżowych, jak i dla słuchaczy szkół dla dorosłych. Gmina Sosnowiec planuje złożyć 7 wniosków o dofinansowanie działań inwestycyjnych i szkoleniowych.
Działające Centra konsolidują zasoby edukacyjne, lepiej wykorzystują bazę techniczno- dydaktyczną i kadrową, umożliwiają silniejsze
powiązania szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym. RED
styczeń 2014 nr 1

RADA MIEJSKA
Nie będę się podporządkowywał decyzjom, które uważam za szkodliwe dla miasta, zapewnia radny Adam Wolski

Może być lepiej
Rozmowa z Adamem Wolskim, radnym niezależnym
Jak Pan ocenia pespektywę
budżetową na rok 2014?
Mam wiele krytycznych uwag
do tego budżetu, ale powodem nie
jest nawet brak pieniędzy, tylko
sposób jego przygotowania. Taka
konstrukcja budżetu powoduje, że
brakuje środków, ponieważ nie wykorzystuje się w pełni wszystkich
źródeł finansowania i nie szuka się
nowych. W sposób zupełnie bezkrytyczny umieszcza się pozycje,
w przypadku których można poszukać oszczędności. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogłyby być przeznaczone na realizację
nowych dodatkowych inwestycji.
Czy budżet mógłby być lepiej
opracowany? Myślę, że tak. Przykłady można mnożyć. Prawie 50
mln złotych ma wynosić składka
do KZK GOP. Po przedstawionych
przeze mnie krytycznych uwagach
np. o ŚKUP (Śląskiej Karcie Usług
Publicznych), SDIP (Systemie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej),
nic się w tej kwestii nie zmieniło.
To źle, nieracjonalnie wydawane
ogromne pieniądze bez spodziewanych rezultatów. Słyszymy tylko
kolejne zapowiedzi cudownego
funkcjonowania komunikacji organizowanej przez KZK GOP, a mamy gigantyczne opóźnienia w realizacji założonych celów i wzrost
płaconej przez gminę składki
i wzrost cen biletów. Co roku płacimy kilka milionów więcej i nikt nic

z tym nie robi. Mój wniosek, by powołać podmiot zewnętrzny, który
opracowałby alternatywne do KZK
GOP rozwiązanie, niestety przepadł. A to studnia bez dna.
W KZK GOP rządzi prosta logika: jeśli brakuje pieniędzy to
podnieść cenę biletów i wyciągnąć
rękę do samorządów po coraz to
większą składkę.
Inne przykłady? Razem z pozostałymi radnymi okręgu I walczyłem o to, by do budżetu wpisać budowę boiska przy Gimnazjum
nr 13 przy ul. Zamenhofa. Szkoła
czeka na to boisko już kilkanaście
lat. W styczniu Urząd Marszałkowski przekaże gminie około 640
tys. zł, po rozliczeniu realizację innej inwestycji. Można było przeznaczyć chociaż część tej kwoty
na rozpoczęcie budowy boiska
przy Gimnazjum nr 13. Niestety,
brakło woli politycznej.
Kolejne miliony złotych topimy
w źle realizowanej inwestycji, czyli
remoncie linii tramwajowej nr 15.
Nie mam nic przeciwko transportowi szynowemu, ale krytykuję sposób realizowania tej inwestycji. Dlaczego w fazie projektowania modernizacji tego torowiska nikt nie
pomyślał o tym, by przygotować
wolny pas ruchu dla autobusów?
Pozwoliłoby to na odkorkowanie
centrum miasta. Tak robi się w innych miastach Polski. Wagony
tramwajowe będą podobno nisko-

podłogowe, a przystanki do nich
dostosowane. Co z tego pytam, skoro osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim, nie
dostanie się na ten odnowiony peron tramwajowy ani nie wydostanie
się z niego, nie przedostanie się
na drugą stronę jezdni? No bo niby
jak? Nie ma chyba ani jednego właściwie zaprojektowanego i skomunikowanego przystanku tramwajowego na modernizowanej linii. Topi się miliony złotych i zadłuża
miasto na wiele lat na niedopracowaną inwestycję. Pieniądze są wydatkowane w sposób bezkrytyczny
i niewłaściwy. To także pokazuje,
dlaczego brakuje ich na inne ważniejsze i bardziej potrzebne ludziom
pozycje. Pominięte zostały także
źródła dochodów, z których korzystają inne miasta. Złe planowanie,
zły nadzór i kontrola wydatkowanych pieniędzy, brak nowych, nowoczesnych rozwiązań to najkrótsza ocena polityki obecnego prezydenta. A budżet to narzędzie jego
realizacji. Dlatego jestem przeciw.
Które decyzje radnych, podjętych
w ostatnich miesiącach, nie znajdują
Pana akceptacji?
Uważam, że decyzje radnych SLD
i PO o utworzeniu centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego
oraz likwidacja Zespołu Szkół Specjalnych to złe decyzje. Do tej pory
budynki zlikwidowanych szkół nie

zostały zagospodarowane, a co
więcej, dalej generują koszty, bo
trzeba zapewnić im ochronę i zabezpieczyć przed niszczeniem.
Strategia: później zobaczymy, później się będziemy martwić o to, co
dalej będzie, jest dla mnie nie
do przyjęcia. Mija rok czasu, a pozytywnych skutków reformy
oświaty nie widać. Za to widać,
a bardziej czuć, skutki wprowadzenia nowoczesnego superwydajnego i oszczędnego systemu zarządzania energią cieplną. Efekt to
temperatury w klasach szkolnych
i przedszkolach zmuszające dzieci
do siedzenia w kurtkach i czapkach. Dobrze, że zima taka łagodna. Jeśli tak ma wyglądać oszczędzanie w oświacie... to beze mnie!
Przeciwny jestem także praktyce, z jaką coraz częściej się ostatnio spotykamy, a którą omawialiśmy podczas ostatnich obrad Komisji Rewizyjnej. Chodzi o udział
radnych w stowarzyszeniach, fundacjach, które to następnie otrzymują dotacje z budżetu gminy.
Może właśnie dlatego, że zasiadają w nich radni? Nie zabraniam
radnym działać w stowarzyszeniach i służyć doświadczeniem,
pomocą czy radą. Nawet jeśli nie
jest to działanie niezgodne z prawem, bycie prezesem czy prezeską
danego stowarzyszenia, a potem
pobieranie dotacji i przedstawianie
rozliczeń, które budzą wątpliwo-

ści, a do tego łączenie mandatu
radnego z funkcją prezesa stowarzyszenia i zasiadanie w Radzie
Pożytku Publicznego, oceniam nagannie. Dziwię się tym radnym, że
tak postępują, bo to podrywa zaufanie i autorytet mieszkańców
do instytucji publicznych i do nich
samych. Ale to ich decyzje, ich
problem i ich ocena poprawności
takiego postępowania.

Największe wyzwanie następnego
roku?
Za kilka miesięcy przedstawię alternatywne rozwiązania, dotyczące m.in. wysokości płaconej przez
gminę składki do KZK GOP, bez
uszczuplania wpływu środków dla
przewoźników. Przygotuję taki projekt i przedstawię opinii publicznej. Wskażę również nowe źródła
dochodów dla miejskiej kasy.

Rozmawiała: Sylwia Kosman

kań, rozbudowa monitoringu w
mieście, bazy hotelowej czy
Expo Silesia, nie mówiąc skanalizowaniu poszczególnych dzielnic czy powstaniu nowych zakładów pracy.
Nastroje tonował radny Wojciech Nitwinko z klubu SLD.
– Zastanawiam się, gdzie ci radni żyją? Bo ja mieszkam w Sosnowcu, w mieście, w którym
jeżdżą coraz nowocześniejsze
autobusy, sukcesywnie remontuje się kilometry dróg, remontuje
się, a nie zamyka szkół, nie
zwalnia się nauczycieli. Miasto
się rozwija, ale najwyraźniej niektórzy nie potrafią tych zmian
obiektywnie ocenić – stwierdził.
Radni klubu PO i SLD zagłosowali za przyjęciem budżetu.
– Klub Platfor my Obywatelskiej będzie głosował za budżetem. Już dwa miesiące pracujemy nad tymi projektami i propozycjami. Merytoryczna rozmowa już się odbyła – stwierdził
krótko Daniel Miklasiński, szef
klubu PO. - Rozumiem, że niektóre kluby krytykują. Sam byłem w opozycji i wiem, jaka to
frustracja. Przestrzegam przed
hur raoptymistycznymi obietnicami na następne kadencje – dodał. Szef klubu SLD, Tomasz
Bańbuła także jasno przedstawił

stanowisko klubu: - Wydawało
mi się, że będziemy merytorycznie i w sposób odpowiedzialny
dyskutować o budżecie, bo rok
2014 z pewnością nie będzie łatwy. Sesja budżetowa stała się w
pewnym sensie krytyką i przygotowaniem do kampanii samorządowej na rok 2014 – stwierdził. – 783 mln złotych to
ogromna suma. Kiedy dodamy 8
mln wolnych środków z tego roku, to mamy 791 mln zł. Takiego budżetu jeszcze nie mieliśmy,
mógłbym pogratulować. Mamy
jednak szereg uwag. Budżet jest
budżetem ambitnym, ale trudnym. Wymaga dokładnego, rzetelnego wykonania i monitorowania, szczególnie po środku
wydatków bieżących. Klub SLD
zagłosuje za jego przyjęciem –
podsumował Tomasz Bańbuła.
Uwagi krytyczne przedstawił
także radny Karol Winiarski,
przewodniczący Komisji Budżetowej, który wystąpił z klubu
PO.
- Kilka lat temu podczas dyskusji nad budżetem przytoczyłem przypowieść biblijną o siedmiu latach tłustych i siedmiu latach chudych. Rok następny będzie ostatnim tłustym rokiem,
kiedy nasze dochody dzięki środkom unijnym będą dosyć duże.

Jednak w przypowieści biblijnej
po siedmiu latach tłustych przychodzą lata chude. Następne lata
właśnie takie będą. Wystarczy
spojrzeć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jeszcze kilka lat
pozycji w wydatkach wieloletnich majątkowych było ponad
sto, teraz zostało kilkanaście, a w
2016 r. widać zaledwie trzy
Wszyscy oczywiście twierdzą, że
przyjdą kolejne środki finansowe
z nowej perspektywy unijnej, ale
żeby je otrzymać, trzeba mieć
wkład własny. A ja ich w najbliższych latach nie widzę - podkreślił radny Karol Winiarski.
Zdecydowany sprzeciw wyraził radny niezrzeszony, Adam
Wolski. – Będę głosował przeciw, bo nie zgadzam się z tym
sposobem uprawiania polityki i
sposobem zarządzania miastem
na przyszły rok - stwierdził.
Radni oprócz uchwały budżetowej przyjęli także szereg
uchwał. Przed rozpoczęciem
dyskusji nad porządkiem obrad
prezydent Kazimierz Górski i
przewodniczący Rady Miejskiej,
Mateusz Rykała, wręczyli
członkom Rady Seniorów i Seniorek oficjalne akty nominacyjne, a najbardziej utalentowani
artystycznie młodzi sosnowiczanie odebrali stypendia.

Powoli rusza kampania wyborcza.
Radni chwalą się i reklamują
na bilbordach, a Pan…?
Ja nie będę się chwalić, bo nie ma
takiej potrzeby. Udało mi się załatwić szereg konkretnych spraw.
Mieszkańcy o tym wiedzą, dziękują, zachowują to w pamięci. Jestem
z nimi w stałym kontakcie. Widzę,
że moja praca radnego nie idzie
na marne. A każdy radny zostanie
rozliczony ze swojej działalności
podczas wyborów, a nie z ilości reklam i bilbordów.

Wystąpił Pan z klubu SLD. Z kim
pójdzie Pan do przyszłorocznych
wyborów?
Na pewno nie pójdę jako członek
jakiejkolwiek partii politycznej, by
nie mieć dylematu i dyskomfortu,
jak większość radnych, spętanych
dyscypliną partyjną czy klubową.
Przerabiałem to przez dwie kadencje i nie będę się podporządkowywał decyzjom, które uważam
za szkodliwe dla miasta. Widzę
dużą potrzebę pobudzenia takiej
autentycznej aktywności obywatelskiej. Obserwuję to podczas spotkań z mieszkańcami. Ludzie
wciąż wierzą, że może być lepiej.
Należy odebrać to miasto partiom
politycznym i zwrócić je mieszkańcom. Partie realizują poprzez
partyjnych radnych swoje partykularne interesy. Myślę, że niepartyjny komitet wyborczy z niezależnym kandydatem na prezydenta
wygra te wybory i dopiero wtedy
Sosnowiec zmieni się zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę.

52. sesja Rady Miejskiej

Budżet miasta przyjęty
Sylwia Kosman

Dyskusja nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta oraz dyskusja nad przyszłorocznym budżetem zdominowały grudniową sesję Rady
Miejskiej. Ostatecznie po burzliwej dyskusji 18 radnych zagłosowało za przyjęciem budżetu,
ośmiu radnych było przeciw, a
jeden wstrzymał się od głosu.
– Od wielu lat próbujemy tak
prowadzić miasto, aby przy
szczupłych zasobach finansowych wystarczyło na wszystko,
by nie wpaść w nadmier ne zadłużenie ani nie hamować rozwoju miasta - mówił prezydent
Kazimierz Górski, prezentując
prognozę finansową oraz projekt
uchwały budżetowej.
Przyszłoroczne dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 783 mln 377 tys. zł. Kwota
wydatków wynosi 777 mln 653
mln zł, w tym wydatki bieżące
oszacowano na sumę 649 mln zł,
a majątkowe na 127 mln 932 tys.
zł. Dochody własne gminy opierają się w głównej mierze na podatku dochodowym (230 mln
złotych), podatku od nieruchomości (117 mln zł) oraz innych
podatkach (20 mln zł). Najwięcej
kosztują oświata i wychowanie
styczeń 2014 nr 1

(256 mln zł), gospodarka komunalna (192 mln zł), pomoc społeczna (101 mln zł). Przyszłoroczna składka gminy do KZK
GOP na utrzymanie komunikacji
wyniesie około 47 mln złotych,
na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego przeznaczono około
40 mln zł, a na kulturę fizyczną –
23 mln zł i ochronę zdrowia – 22
mln zł. Wśród wydatków inwestycyjnych najwięcej będą kosztować realizacja II etapu uporządkowania gospodarki ściekowej –
39 mln zł, przebudowa obiektu
Muza – 19 mln zł, przebudowa
ul. Będzińskiej – 10 mln zł, podwyższenie kapitału zakładowego
Szpitala Miejskiego – 9 mln zł
oraz realizacja projektu umożliwiającego rozwój społeczeństwa
informacyjnego – 19 mln zł.
Krytycznych słów pod adresem budżetu nie szczędzili radni
opozycji. Swój sprzeciw wyrażali zarówno radni PiS, jak i klubu „Niezależnych”. Słabe punkty budżetu wskazywali Tomasz
Mędrzak, szef klubu „PiS” i Paweł Wojtusiak z „Niezależnych”, który teatralnie rozprawił
się z programem wyborczym
prezydenta, targając na mównicy kartki, zawierające obietnice
wyborcze, składane przed rozpoczęciem tej kadencji.

- Suma wydatków na remonty
dróg jest wstydliwa, a stan powierzchni wszystkim dobrze
znany. Sukcesywnie za to rosną
wydatki na administrację. Tutaj
pewnym usprawiedliwieniem
jest kukułcze jajo, które podrzucił nam rząd Donalda Tuska,
związane z ustawą śmieciową. Z
kolei efektem chaosu, związanego z reformą szkolnictwa zawodowego, jest odpływ uczniów z
Sosnowca i spadek subwencji
oświatowej o 3 mln zł na zadania
oświatowe powiatu – wyliczał
radny Tomasz Mędrzak. Wypowiadał się także krytycznie o
prowadzonej polityce KZK
GOP, rosnącej co roku składce
na utrzymanie komunikacji i
wzroście cen biletów oraz o
kosztach, które ponosi miasto, w
związku z przynależnością do
Gór nośląskiego Związku Metropolitar nego. – Pod znakiem
zapytania należy postawić sens
istnienia tego związku, zwłaszcza w obliczu powstania subregionu centralnego, grupującego
kilkadziesiąt gmin – argumentował radny Mędrzak.
Z kolei radny Paweł Wojtusiak
bezlitośnie przekonywał, że w
przeciągu kilku lat szeregu inwestycji nie udało się zrealizować, takich jak budowa miesz-
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Odzyskać zdolność do pracy
su ciepłolecznictwa, krioterapii, magneto i elektroterapii, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii i różnych form masażu.
– rehabilitację psychologiczną, w tym m.in. psychoedukacje i treningi relaksacyjne,
– edukację zdrowotną.
Rehabilitacja prowadzona w sanatorium trwa 24
dni, ale w uzasadnionych przypadkach okres ten
może być skrócony lub wydłużony. ZUS pokrywa
pełne koszty programu rehabilitacji, a więc całodobową opiekę medyczną, zabiegi lecznicze, wyżywienie i zakwaterowanie. Również zwracane są
koszty podróży z miejsca zamieszkania do sanatorium i z powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Przy zwrocie kosztów podroży
uwzględnia się ulgi na przejazd danym środkiem
transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu przysługują.
Pacjentów przeważnie kieruje się do sanatoriów,
które znajdują się w rejonie zamieszkania. W przypadku mieszkańców województwa śląskiego są to
ośrodki m.in. w Ustroniu, Rabce-Zdroju, Lądku-Zdroju, Muszynie i Stróżach.
Aby otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą, należy posiadać orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Orzeczenie takie może być wydane w następujących okolicznościach:
– na wniosek lekarza prowadzącego leczenie,
– podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy,
– przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,
– podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Joanna Biniecka,
Rzecznik Prasowy ZUS

Dla osób, które w wyniku
choroby, urazu lub wypadku są zagrożone długoniezdolnością
trwałą
do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program rehabilitacji
leczniczej. Dotyczy to również osób, które są niezdolne do pracy, ale rokują – po odbyciu rehabilitacji – odzyskanie tej zdolności.
Rehabilitacja lecznicza może odbywać się w sanatorium, ale może również być prowadzona w specjalistycznym ośrodku na terenie, w którym mieszka pacjent. Wówczas w określonych terminach
zgłasza się on na zabiegi.
Jakie schorzenia podlegają rehabilitacji leczniczej?
Otóż są to:
• w systemie stacjonarnym (czyli w sanatorium):
– schorzenia narządu ruchu
– wczesne stany pourazowe i po zabiegach atroskopowych
– schorzenia układu krążenia,
– schorzenia układu oddechowego,
– onkologia gruczołu sutkowego.
• w systemie ambulatoryjnym (czyli w ośrodku,
do którego pacjent dojeżdża):
– schorzenia narządu ruchu,
– schorzenia układu krążenia.
Rehabilitacja lecznicza odbywa się na podstawie
ustalonego indywidualnie programu, uwzględniającego schorzenia podstawowe i choroby współistniejące. Program zawiera następujące elementy:
– kinezyterapię i fizykoterapię, czyli zabiegi z zakre-

Wypełnienie obowiązku meldunkowego
Ilona Cebo-Kubiczek,
Adwokat

24 września 2010 r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił
nową ustawę o ewidencji ludności, opublikowaną w Dz. U. Nr 217,
poz. 1427 z późn. zm.
Ustawa przewiduje zniesienie obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2016 r.”
Do czasu wejścia w życie ustawy obowiązek meldunkowy powinien być wykonywany
według poniższych zasad:
Obowiązek meldunkowy ciąży na osobie i polega na:
• zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego
lub czasowego
• wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego
lub czasowego,
• zameldowaniu o urodzeniu dziecka,
• zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego,
• zameldowaniu o zgonie osoby.
Zameldowanie osoby w lokalu jest czynnością rejestracyjną, potwierdzającą wyłącznie
fakt pobytu osoby w tym lokalu i następuje
pod oznaczonym adresem.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego oraz pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóź-

niej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt czasowy
dokonuje się w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane
we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania
dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy
właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego – organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania
odpowiednio formularza „Zgłoszenie pobytu
stałego”;
Zameldowania w miejscu pobytu stałego
można dopełnić przez pełnomocnika,
Pobytem czasowym jest przebywanie bez
zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem
lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym
adresem. Przez pobyt czasowy należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Obowiązek meldunkowy spoczywa
na osobie meldującej się. Właściciel mieszkania potwierdza fakt pobytu tej osoby w lokalu, ale nie jest to jego obowiązkiem zapisanym w ustawie.
Obywatel powinien wykonać obowiązek
meldunkowy polegający na zameldowaniu się
w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia
Natomiast wykonanie obowiązku meldunkowego polegającego na wymeldowaniu się
z miejsca pobytu stałego lub czasowego, jeżeli opuszcza się to miejsce przed upływem
deklarowanego okresu pobytu, może mieć
miejsce albo najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca, albo jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu, czyli najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.
Od 1 stycznia 2013 roku, niedopełnienie
obowiązku meldowania się nie stanowi już
wykroczenia, za które można nałożyć karę.
Nie oznacza to, że można zapomnieć o tym
uciążliwym obowiązku, każdą zmianę miejsca pobytu należy wciąż zgłaszać do właściwego urzędu gminy. Niezgłoszenie pobytu
może naraić obywatela na różnego rodzaju
kłopoty w przyszłości. W szczególności wszelkiego rodzaju korespondencja urzędowa – administracyjna i sądowa – zostanie wysłana na dotychczasowy adres ze skutkiem
doręczenia, nawet w przypadku jej nie podjęcia przez osobę, która faktycznie zmieniła
miejsce swojego pobytu.

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane
w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach:
Lp

Adres lokalu

ADM

Pow. użytk. w m²

1.

Swobodna 11

1

81,00

3.

Racławicka 1

2

22,50

2.
4.
5.
6.
7.
8.

Racławicka 1

Grottgera 16
Modrzejowska 41
Warszawska 6
Targowa 12

Zamkowa 8B

2
2
3
3
3
3

20,00

Wyposażenie lokalu

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

20,60
24,90

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna
– nieuzbrojona w armaturę
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wc
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc z lokalizacją w podwórzu

108,00

Instalacja wodno – kanalizacyjna, wc, instalacja elektryczna, c.o. (kotłownia olejowa).

263,30
74,51

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

UWAGI

Stawka minimalna

Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Możliwość podłączenia instalacji wodno –
kanalizacyjnej w lokalu.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w podwórzu, na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal składa się z 11 odrębnych pomieszczeń +
pomieszczenie wc + korytarz. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od strony frontowej (ul. Modrzejowska). Instalacja elektryczna do
sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia.

6,00

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

12,00
8,00

16,00
15,00
12,00
90,00
12,00

9.

3 Maja 11

3

pom. Nr 205 – 10,20
pom. nr 208 - 16,59
pom. Nr 209 – 18,65
pom. nr 210 - 14,19
pom. nr 214 - 215 –
8,45 pom. nr 219 12,29 pom. nr 220 11,60

10.

3 Maja 5

3

119,52

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

Lokal składa się z pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze z wejściem od strony ul. Warszawskiej, wejście do budynku z klatki
schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w suterenie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

14.

Sobieskiego 3

4

87,14 + piwnica 27,28

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

15,00

15.

Sobieskiego 3D

4

149,40

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

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

15.00

17.

Komandosów 5

5

165,40

Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc

Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym.

6,00

11.
12.
13.

16.

Piłsudskiego 34
Piłsudskiego 14/I
Dęblińska 7

Kołłątaja 17

4
4
4

4

72,32
36,58
36,26

113,65

18.

H. Dobrzańskiego 99 I
piętro

5

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

19.

H. Dobrzańskiego 99

5

29.

Widok 1

6

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

H. Dobrzańskiego 124
H. Dobrzańskiego 124
H. Dobrzańskiego 142
Saperów 5,5a
Saperów 7
Dmowskiego 28E
Zapały 10
Dąbrowszczaków 17
Widok 1

5
5
5
5
5
5
5
6
6

30.

Widok 1

6

37.

Modrzejowska 32a

7

31.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
39.
40.
41.

Kalinowa - pawilon
Orląt Lwowskich 18
Wrzosowa 8
Wojska Polskiego 102
Wojska Polskiego 102
Modrzejowska 32a
Wspólna 22
Ostrogórska 21
Ostrogórska 21

Królowej Jadwigi 2

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o.

Instalacja wodna, c.o., instalacja elektryczna

Lokale usytuowane na II piętrze.

Budynek wolnostojący z wejściem od strony ul. Teatralnej. Składa się z czterech pomieszczeń w tym jedno pomieszczenie typu wc. Istnieje
możliwość zainstalowania wc po wykonaniu sieci wodno – kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

15,00

30,00
15,00
15,00
15,00

16.00

Instalacja elektryczna, c.o. , wc - wspólne

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

10,00

pok. „-1.22” - 13,39
pok. „-1.23” - 11,58

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

Lokal usytuowany na niskim parterze w budynku wolnostojacym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

10,00

pom. nr 7 pow.
148,11m2

–

Lokale usytuowane w budynku o charakterze garażowym wolnostojącym. Istnieje możliwość wykonania podłączenia wod-kan.

5,00

19,20
12,66
222,48
od 4,03 do 5,60
od 4,14 do 5,40
93,00
86.03
13.71
13,32

pom. nr 8 pow.
113,29m2
46,11
18,00
54,93
16.26
48,15
55,13
98,00

7,00
538,38
144,49
25,34

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc – wspólne.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc – wspólne.
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,c.o.
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna - wspólna
instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc.
Instalacja elektryczna , c.o., wc wspólne.
Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,wc
–
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc (wspólne na korytarzu)
Instalacja elektryczna, c.o., wc – (wspólne na korytarzu)
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o., klimatyzacja
Instalacja elektryczna,
wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o., klimatyzacja
Instalacja elektryczna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna.

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Pomieszczenia usytuowane na parterze budynku w Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej.
6 boksów garażowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych.
2 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym.
Lokal usytuowany w piwnicy budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

Lokale usytuowane w budynku o charakterze garażowym wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Istnieje możliwość
wykonania podłączenia wod-kan.

Lokal usytuowany w pawilonie w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą.
Lokal usytuowany na I piętrze segmentu C budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. Wejście do lokalu od
strony ul. Modrzejowskiej.
Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Kompleks pomieszczeń usytuowany na II piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia
Kompleks pomieszczeń usytuowany na III piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (wolnostojącym) z wejściem z klatki schodowej. Instalacja elektryczna
do sprawdzenia.

12,00
12,00
12,00
7,00
7,00
16,00
15,00
8,00
10,00
5,00

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

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44, tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM – 1 ul. Sportowa 2 tel: /32/ 291-50-75, ADM – 2 ul. Lwowska 29 tel: /32/ 291-70-57, ADM – 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /32/ 266-33-59 ADM – 4 ul.
Dęblińska 7 tel: /32/ 266-32-73, ADM – 5 ul. Boh. Monte Cassino 8a tel: /32/ 263-22-23, ADM – 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /32/ 291-36-74, ADM – 7 ul. 1-go Maja 21/23 tel: /32/ 266-80-26, ul. Jodłowa 4 tel: /32/ 263-38-51, Pasaż – ul. Modrzejowska 1a tel: /32/ 368-17-75/76.
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.
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NASZE ROZMOWY
Nie umiesz kochać, to się naucz kochać, przekonuje dr Aleksander Mańka, który właśnie próbuje dokonać rewolucji i zaraża koncepcją benefactoringu

Fitness w głowie
Rozmowa z dr Aleksandrem Mańką, dyrektorem Instytutu Pedagogiki w Wyższej Szkole Humanitas i współzałożycielem Instytutu Twórczej Integracji
Terapeuci lepią to, co zostało rozbite, ale Pan przekonuje, że należy
wrócić do prostej mądrości ludowej, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Czy ta rewolucja może się
udać?
Jestem przekonany, że tak. Rozpoczęliśmy od profilaktyki systemowej, czyli działań ukierunkowanych na rodzinę. Opieramy się
na jednolitej koncepcji, że działamy jednocześnie na środowisko,
rodzinę i dziecko. W ubiegłym
roku zrealizowaliśmy w pięciu
sosnowieckich przedszkolach
projekt „Kraina Świetlików”,
a ostatnio stworzyliśmy Rodzinną Akademię Humanitas. Teraz
jednak przede wszystkim nie zamierzamy koncentrować się
na problemie, tylko na obszarach,
które jeszcze są „zdrowe”. Zanim
się pojawi patologia, ludzie są
szczęśliwi. Jest miłość, przyjaźń,
radość. Dopiero potem pojawiają
się czynniki, które powodują to,
że wygasa miłość, a pojawiają się
problemy. My koncentrujemy się
na przekonaniu, że człowiek jest
z natury dobry. W swoim życiu
poszukuje szczęścia. Żyjemy jednak w kulturze, która bazuje
na nieszczęściu. Ciągle słyszymy:
„Memento mori” – pamiętaj, że
umrzesz, że spotka cię nieszczęście, czai się tuż za rogiem. Cały
czas pojawiają się przestrogi:
„Uważaj, żeby nie zostać alkoholikiem”, „Uważaj, żeby nie stać
się ofiarą przemocy”. Koncentrujemy uwagę, na tym, co jest złe.
A wasze podejście…
Jest zupełnie inne. Odwrotne.
Nie umiesz kochać, to się naucz

kochać. Chcesz być w dobrym
związku, to zastanów się, co to
jest dobry związek. Idziemy
w kierunku szczęścia. Szczęśliwe rodziny mają szczęśliwe
dzieci. To najprostsze rozwiązanie.
I w ten oto sposób narodziła się
koncepcja benefactoringu?
Postanowiliśmy nazwać naszą
koncepcję – benefactoring. Bene, czyli dobrze, a factor, czyli
ten, który działa, wywiera
wpływ, postępuje, czyli „dobrze
czynić, dobrze postępować”.
Podczas ostatniej konferencji,
która odbyła się w Wyższej
Szkole Humanitas, mówiąc nieco żartobliwie, spłynęło na nas
olśnienie. Wybieramy studia pedagogiczne, psychologiczne,
gdzie przez kilka lat cały czas
nas ktoś uczy jak „pracować”
z ADHD, autyzmem, alkoholizmem, ale nikt studentów nie
uczy, jak postępować ze zdrowym człowiekiem. Specjaliści
czują się kompetentni jedynie
w obszarze naprawiania tego, co
nie działa, co się zepsuło. Jak
ktoś wybiera pedagogikę, to nie
ma tam kierunku: miłość, czy
kierunku: dobre kontakty z drugim człowiekiem. Tylko i wyłącznie psychopatologia. Pedagodzy, psycholodzy i pracownicy socjalni są teraz jak szamani.
Oni wiedzą, co nie działa i jak to
naprawić. Mają potem poczucie
dobrze spełnionego obowiązku.
Nie wiedzą jednak, co zrobić,
żeby ludzi szczęśliwych i zakochanych to szczęście nie porzuciło.

nioną taką bezpłatną opiekę
i profesjonalną pomoc, od samego początku, kiedy najpierw zawarł związek małżeński, potem
stał się rodzicem, byłoby zupełnie inaczej. Zacznijmy więc
od samego początku. Ludzie zawarli związek małżeński. Widzą
jednak, co się dzieje dookoła.
Ich znajomi się rozchodzą,
dzieci popadają w patologię.
Zdają sobie sprawę, że takie rzeczy dzieją się coraz częściej, że
prędzej czy później, mogą dotknąć ich samych. Będą się zastanawiać, co robić, żeby nie podzielić ich losu. I tu właśnie powinni wkroczyć specjaliści
z benefactoringiem.

Jak jednak przekonać szczęśliwych ludzi, którzy nie widzą
w swoim związku żadnych problemów ani zarzewia potencjalnego
konfliktu, że warto przyjść do specjalisty, zajmującego się benefactoringiem?
Społeczeństwo powoli dojrzewa.
Promocja zdrowia, czyli to, co
my chcemy zrobić w zakresie
psychologii i pedagogiki, już
działa. Coraz bardziej modne
stały się kluby fitness, promowanie zdrowego stylu życia, odpowiednie odżywianie się, badania profilaktyczne. Kiedy realizowaliśmy projekt „Kraina
Świetlików”, czyli program,
którego celem jest profilaktyka
rozwoju emocjonalnego dziecka, rozpoznawanie emocji, na-

zywanie ich, i rozwiązywanie
trudnych sytuacji, zainteresowanie rodziców i pracowników
przedszkoli było ogromne. Rodzice przedszkolaków bardzo
chętnie uczestniczyli w przygotowanych warsztatach. Na zajęcia przychodziły prawdziwe tłumy, zamiast planowanych 20
osób, dwieście. Zadawali poważne, trudne pytania: jak być
mądrym, świadomym rodzicem? Dopiero zostali rodzicami,
a nikt im nie powiedział i nie
nauczył, jak być dobrymi rodzicami. Kiedy weszliśmy z profilaktyką systemową do szkół
podstawowych, przyszło o wiele mniej rodziców. W przypadku gimnazjów… zaledwie kilkoro. Gdyby rodzic miał zapew-

W jaki sposób będziecie promować
ten element profilaktyki systemowej?
Zaczniemy powoli. Po pierwsze
będziemy promować tę koncepcję w grupach specjalistycznych,
po drugie na uczelni Humanitas.
Oczywiście, niezbędna jest szeroka kampania społeczna z jasnym przekazem. Nie chodzi
o to, by do nas przychodzili ludzie z ulicy, ale by zmieniała się
także mentalność specjalistów,
by sobie uświadomili, że oni sami potrafią na razie jedynie szukać i rozwiązywać problemy. By
otworzyli też drugą stronę swojego myślenia, dostrzegli i zrozumieli, że istnieje także zupełnie inny obszar działania. Bo jeśli przyjdzie do nich szczęśliwa
rodzina, a oni nie potrafią „pracować” ze szczęśliwymi ludźmi,
to znajdą u niej tyle problemów,
że po spotkaniu z terapeutą,

po szczęściu tej rodziny nie będzie już ani śladu.
Czyli jak zadbać o szczęście?
Szczęście powszednieje, a po pewnym czasie najczęściej się go
w ogóle nie zauważa. Nikt nas nie
uczy pielęgnowania radości ani
miłości. Przeważnie lokujemy
szczęście w sprawach, rzeczach
i obiektach, których jeszcze nie
mamy. Słabiej ochraniamy sprawy,
które są już obecne w naszym życiu. Najczęściej marzymy o tym,
co niedostępne i czego pragniemy
w naszej przyszłości. Być może
nigdy takie marzenia nie spełnią
się. Ale my wciąż chcemy marzyć
o czymś, czego jeszcze nie mamy.
Uczymy się radzenia sobie z problemami, unikania ich lub jak pozbyć się zła, które już nas dopadło. Zbyt mało uwagi poświęcamy radości z tego, co jest w nas
i wokół nas. Dopiero strata tego
lub jakaś destabilizacja naszego
szczęścia powoduje, że doceniamy to, co utraciliśmy lub zaniedbaliśmy. My zamierzamy teraz
odwrócić to myślenie, pokazać,
jak doprowadzić do tego, by
szczęście nas nie opuszczało, jak
pielęgnować je, aby cieszyć się
nim każdego dnia coraz bardziej.
Marzenia spełniają się ludziom
szczęśliwym. Ci, którzy potrafią
tylko marzyć o szczęściu, jeszcze nie nauczyli się być szczęśliwymi. Dlatego najpierw trzeba
zrozumieć, czym jest to szczęście naprawdę.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman

Około 220 psów i 30 kotów czeka w schronisku na adopcję

arc schronisko

Okaż serce, a znajdziesz przyjaciela

Pięć nowych boksów bytowych
(na zdjęciu), które pomieszczą
około 30 psów oraz remont części
szpitalnej, gdzie utworzono dodatkowe miejsce dla psów po zabiegach operacyjnych, a także
boksy dla psów wymagających
indywidualnej opieki, działają już
w sosnowieckim schronisku. Remont, który w sumie kosztował
ponad 166 tysięcy złotych, umożliwiły środki, pochodzące z 1 procenta podatku. Wyremontowane
boksy zostały otwarte jeszcze
styczeń 2014 nr 1

w grudniu, a inwestycja została
zrealizowana przy wsparciu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, który jest zarządcą schroniska. – Wyremontowane boksy bytowe zostały ocieplone i w całości
wykafelkowane. Są teraz także
ogrzewane. Zamontowane zostały okna i nowy dach. Boksy zostały ogrodzone ramami ze stalowych rurek ocynkowanych ogniowo, spełniające najwyższe
standardy. Śmiało można wręcz
powiedzieć, że są całkowicie no-

we, bo ze starych boksów pozostawiono jedynie ścianki działowe – mówi Marlena Równiak,
wolontariuszka Stowarzyszenia
Opieki nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom”. – Dodatkowo ze
środków 1% zakupiono aparat
USG, dwie dwufunkcyjne lampy
bakterio i wirusobójcze oraz klimatyzację do gabinetu weterynaryjnego – dodaje.
W schronisku na swój prawdziwy dom czeka około 220 psów i 30
kotów. Wszystkie zwierzęta są chi-

powane, odpchlone, odrobaczane i
szczepione. Psy i koty są kastrowane, kotki sterylizowane, a suki
otrzymują darmowy bon na zabieg
sterylizacji. Wolontariusze stowarzyszenia cały czas starają się o to,
by zwierzaki trafiły w dobre ręce.
Namawiają więc do adopcji, co
przynosi efekty, bo tylko w ubiegłym roku schronisko opuściło ponad 950 psów i około 450 kotów.
Część została odebrana przez właścicieli, jednak większość zwierząt
trafiła do nowych domów.

By adoptować psa lub kota,
wystarczy tylko przyjść do schroniska z dowodem osobistym
i podpisać „umowę adopcyjną”.
W przypadku adopcji kota trzeba
zabrać ze sobą dodatkowo transporter. Opłata za przygarnięcie
małego psa wynosi 30 zł, za średniego 40 zł, a za dużego 50 zł.
Umowę można rozwiązać i zwrócić zwierzaka z powrotem
do schroniska, zgodnie z warunkami adopcji.
Sosnowieckie schronisko liczy na pomoc mieszkańców.
W kolejnych latach konieczne
jest zbudowanie profesjonalnej
kociarni, ponieważ obecnie pomieszczenia dla kotów mieszczą
się w dwóch biurach. Przebudo-

wy wymagają także kolejne
boksy bytowe dla psów. Bez
wsparcia darczyńców nie będzie
możliwe kontynuowanie przebudowy w schronisku. Przez cały grudzień wolontariusze
schroniska gorąco propagowali
akcję adopcji zwierząt i zbierali
dotacje na prowadzenie schroniska.
Stowarzyszenie Opieki nad
Zwierzętami „Nadzieja na Dom”
to pozarządowa organizacja od
2010 roku działająca na terenie Sosnowca. Od 15 września 2011 roku na mocy umowy z Urzędem
Miejskim, „Nadzieja na Dom” prowadzi wolontariat w sosnowieckim schronisku dla bezdomnych
zwierząt. SK

Oddaj 1 procent podatku lub zrób przelew na konto!
STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI „NADZIEJA NA DOM”
PKO BP SA 80 1020 2313 0000 3502 0381 9133
41-216 Sosnowiec, ul. Dojazdowa 26
Tytuł wpłaty: „wpłata na cele statutowe stowarzyszenia”
KRS 0000365274 NIP 644 34 77 690
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HISTORIA/TRADYCJA

MILOWICE – zarys historyczny
Rok 1105 to data jaką jeszcze
do niedawna przyjmowano za najstarszą wzmiankę historyczną o tej
dzielnicy Sosnowca. Jednak badania mediewistów wskazują za bardziej prawdopodobny rok 1228,
kiedy to wdowa po Leszku Białym – Grzymisława podarowała
wieś Milejowice (w org. łacińskim
Mileeuici) klasztorowi w Henrykowie. Przypuszczalnie wioska była kilkakrotnie palona podczas XIII-wiecznych najazdów tatarskich. Znani są za to
XIV-wieczni właściciele Milowic,
którymi byli m.in. Adyk z Pisarzowic, kasztelan bytomski Jan, który
sprzedał je Piotrowi z Paniów
w 1334 roku, a ten przekazał je
klasztorowi św. Wincentego we
Wrocławiu. W 1442 roku miejscowość znalazła się w obrębie Księstwa Siewierskiego i należała
do kościoła klasztornego pw. św.
Małgorzaty w Bytomiu. Z końca XVI wieku pochodzi informacja, iż dziedzicem Milowic był
Fryderyk Paczek z Wrocimowic
i Dąbrówki, a jej właścicielem
z powrotem był wrocławski klasztor św. Wincentego. Nie wiemy
obecnie w jaki sposób dochodziło
do wymian własnościowych pomiędzy klasztorami w Bytomiu
i Wrocławiu, bo już w 1598 roku
ponownie klasztorna dziesięcina przypadła do Bytomia. Na przełomie XVI i XVII wieku prawdopodobnie Milowice przestały być
wsią klasztorną i zostały podzielo-

ne na dwie części. W latach 1651 – 1750 właścicielami
była potężna rodzina Jarockich.
Od 1772 roku Milowice należały
do rodziny Wójcickich, a po 20 latach ich właścicielem został kupiec
Franciszek Grabiański, którego
syn Wawrzyniec sprzedał wioskę
Józefowi Błeszyńskiemu z Wojkowic Kościelnych (1820). Gospodarował miejscowością przez kolejnych 15 lat, a historycy nazywają
go pionierskim przemysłowcem.
We wcześniejszym mieszkańcy
zajmowali się głównie uprawą roli
oraz rybołówstwem w pobliskiej
Brynicy, a na terenie Milowic istniały liczne stawy rybne. Po trzecim rozbiorze Polski na 12 lat stały się częścią pruskiego Nowego
Śląska, a później na krótki okres
weszły w skład Księstwa Warszawskiego. Od 1815 roku weszły
w skład Królestwa Polskiego podległego carskiej Rosji. Granicę

między Rosją a Prusami wytyczono m.in. na Brynicy i Przemszy,
stąd więc na trzech mostach
nad Brynicą z Milowic do Dąbrówki Małej powstała graniczna strażnica. Zgodnie z ówczesnym prawem właściciel mógł wydobywać minerały z wnętrza
ziemi. W 1822 roku wspomniany
już dziedzic Błeszyński założył
w wiosce kopalnię „Wiktor”
i przyczynił się do powstania niewielkiej huty cynku „Leopold”,
która istniała tylko do 1833 roku.
W 1838 roku syn Józefa, Ignacy
Błeszyński sprzedał majątek Janowi Kantemu Kubitschkowi, a kolejnymi właścicielami byli: Szmul
Hamburgier i Aleksander Kuznitzky. Ten ostatni założył nową spółkę akcyjną, jednak ostatecznie odsprzedał ją w 1895 roku Sosnowieckiemu Towarzystwu Kopalń
i Hut. Nazwę kopalni z „Wiktor”
zmieniono na Milowice. Na po-

czątku XX wieku otwarto przejście graniczne do Dąbrówki Małej.
Stworzyło to mieszkańcom Milowic możliwość handlowania. Osada rozwijała się coraz bardziej.
Istniała wówczas już kaplica,
trzyoddziałowa szkoła kopalniana, ambulatorium, ochronka
i czytelnia. Po wybuchu I wojny
światowej (1914) Rosjanie wycofali się z Milowic. Rok później
w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez niemieckiego naczelnika woskowego zostały dzielnicą Sosnowca,
a ich ostatnim sołtysem był niejaki Maksymilian Kubasik. Po zakończeniu I wojny światowej dzieje Milowic związane były mocno
z historią powstań śląskich. W wyniku ostrzeliwań i nalotów samolotów niemieckich wśród mieszkańców byli ranni oraz ofiary
śmiertelne. Mieszkańcy w miarę
posiadanych możliwości udzielali

walczącym powstańcom pomocy.
Położenie na peryferiach oraz brak
kontaktu z centrum miasta spowodowały, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego Milowice
żyły swoim życiem i były typową
osadą robotniczą. Dopiero w późniejszym okresie połączono je
z Sosnowcem szeroką arterią komunikacyjną, a w 1930 roku
na powierzchni 33 ha powstało
ponad 300 ogródków działkowych. W początkowym okresie
uruchomiono nawet jednowagonowy pociąg, który kursował codziennie bocznym torem kopalnianym przez Pogoń do wiaduktu
przy ul. Żeromskiego. W 1933 roku przystąpiono do budowy linii
tramwajowej na trasie Huta „Milowice” – Sosnowiec – ul. Okrzei,
którą oddano do eksploatacji
w końcu 1935 roku. W 1937 roku
zakończono również częściową
elektryfikację dzielnicy, a 9 lat
wcześniej powstał tutaj urząd
pocztowy. Również w 1937 roku
erygowana została parafia p.w.
Matki Boskiej Szkalplerznej. Podczas II wojny światowej los
mieszkańców był w rękach hitlerowskich okupantów, z których
wielu zostało aresztowanych i zamordowanych, wywiezionych
na roboty przymusowe i do obozów koncentracyjnych. Wspomnianą kopalnią zarządzał początkowo Urząd Powier niczy
„Wschód”, a od 1942 sosnowiecka fila niemieckiego koncernu

„Preussag”. W kopalni pracowali
również jeńcy angielscy, dla których powstał na terenie Milowic
obóz. Spod okupacji niemieckiej
wyzwolone zostały 27 stycznia 1945 roku, a już na początku
lutego wznowiono wydobycie
w tutejszej kopalni. Po II wojnie
światowej wybudowano w Milowicach osiedla mieszkaniowe, dokończono regulacje Brynicy, przebudowano robotnicze osiedla – Pekin i Kalety, gdzie dodatkowo
kopalnia dla swoich mieszkańców
wybudowała osiedle domków jednorodzinnych. Stary milowicki
park przekształcono na skwer dziecięcy, powstał park z nieistniejącym amfiteatrem i muszlą koncertową. Powstała nowa szkoła podstawowa tzw. Tysiąclatka, przedszkole,
hotel, nowe biura kopalni i inne inwestycje, jak przedłużenie linii
tramwajowej do ul. Słonecznej.
Pod koniec lat 70. XX w. Milowice zamieszkiwało blisko 10 tysięcy mieszkańców. Niestety likwidacja kopalni pod koniec ubiegłego
wieku zakończyła rozwój najstarszej dzielnicy Sosnowca. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem
dla lokalnej społeczności było
odsłonięcie w ubiegłym roku odnowionej kapliczki stojącej na mogile poległych na tej ziemi w walce
o wolną Ojczyznę powstańców listopadowych (1831) i styczniowych
(1863).
Michał Węcel

Herody: powrót żywej tradycji świątecznej do Sosnowca
Ewa Gajewska

Artur Ptasiński

Ewa Gajewska

Niegdyś od drugiego dnia świąt
Bożego Narodzenia do 6 stycznia, po wsiach i miastach zagłębiowskich chodzili kolędnicy.
Dzięki pracownikom Działu
Pieczy Zastępczej sosnowieckiego MOPS-u oraz Zagórskiemu Stowarzyszeniu Regionalnemu „Pakosznica”, ta piękna tradycja ożyła na nowo.
Herody, to stary, bożonarodzeniowy obyczaj. Chociaż kultywowany na terenie Zagłębia,
najbardziej charakterystyczny
był dla Małopolski. W kolędowaniu brali udział poprzebierani w kostiumy mężczyźni, którzy odgrywali przypowieść
o złym królu Herodzie. Tradycja
przechodziła z ojca na syna.
Jedną z ostatnich grup Herodowych w naszym mieście była
ekipa z klubu osiedlowego TIPTOP w Zagórzu przy ul. Modrzewiowej.
– Nie mam pewności, czy
byliśmy jedyną taką grupą
w Sosnowcu, ale na pewno jedną z nielicznych. Kolędowaliśmy od połowy lat 80. Zawsze
wyruszaliśmy w drugi dzień
świąt wieczorem i kolędowaliśmy do Sylwestra. Najpierw odwiedzaliśmy nasze osiedle,
a później wyruszaliśmy na ulice
i blokowiska Zagłębia. Nasze
Herody bardzo podobały się
10

Herody z Klubu Tip-Top w Zagórzu w 1988 r.
i były serdecznie przyjmowane.
Z czasem jednak ta tradycja zanikła – mówi Ar tur Ptasiński,
członek Stowarzyszenia „Pakosznica” i zarazem pracownik
Centrum Informacji Miejskiej.
Jego młodsza córka w tegorocznych Herodach wcieliła się
w rozśpiewanego Anioła.
– Kasia reprezentuje już
czwarte pokolenie, które kontynuuje nie tylko rodzinną, ale i regionalną tradycję. Mój ojciec
w latach 80. skrzyknął grupę nudzących się w zimie dzieciaków
i zaczęły się próby. Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani
w przedsięwzięcie, rodzice również, szyli nam stroje i jak tylko
mogli, pomagali – wspomina działalność klubu TIP-TOP.

Jedna z prób na korytarzu sosnowieckiego MOPS-u.

Scenariusz i podział na role pochodzą od dziadka i ojca pana Artura, w nieco zmodyfikowanej wersji. Nie zostały jednak
wymyślone dla potrzeb przedstawienia.
– Tata i dziadek spisywali
pierwowzór tekstu z tego, co zapamiętali z czasów, gdy sami kolędowali. To od nich znamy role
poszczególnych postaci. Na tej
podstawie powstał scenariusz tegorocznego przedstawienia. Nie
korzystaliśmy z żadnych teksów
źródłowych. Trochę pozmienialiśmy treść, ale Herody to przecież żywa tradycja – niekoniecznie trzeba sztywno trzymać się
tego, co było kiedyś – dodaje.
Intensywne próby do Herodów trwały ponad miesiąc.

W role wcieliły się dzieci od 6
do 15 lat, które pomimo różnicy
wieku, doskonale potrafiły się
zgrać. Wykazali się także koordynatorzy, których mogliśmy
zobaczyć jako: Heroda, Żyda
i Anioła. Podczas prób nie obyło się bez strat w sprzęcie.
W czasie walki z „Turkiem
zbrojnym, co wrócił z wojny”,
król Herod złamał miecz.
– Wszyscy byliśmy pod wrażeniem występu dzieci i ich zaangażowania w całe przedsięwzięcie. Na pierwszych próbach dener wowały się, ale
z czasem stawały się coraz bardziej pewne siebie – mówi Monika Banasik, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
MOPS Sosnowiec.

Premiera Herodów odbyła
się 23 grudnia w sosnowieckim
MOPS-ie i Urzędzie Miejskim. 30 grudnia można je było
również obejrzeć w Centrum Infor macji Miejskiej i na sosnowieckiej Patelni. Reaktywacja

dawnego zwyczaju ucieszyła nie
tylko wykonawców, ale również
publiczność.
– Nasze Herody mają swój
urok i cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem. Wplecionych
jest w nie więcej kolęd i pastorałek, niż w te tradycyjne. Na dodatek wykonywane są z akompaniamentem akordeonu. Wprowadziliśmy także swoje postacie.
W schemacie tradycyjnych pojawia się ich siedem: Herod, Żyd,
Anioł, Turek, Marszałek, Diabeł
i Śmierć. Dodaliśmy jeszcze dwie
Anielice, które grają i śpiewają
oraz postać Zagłębianki, która
wprowadza publiczność w tematykę i opowiada co to takiego Herody – mówi Monika Banasik.
Zdradza również, że przedstawienie można będzie jeszcze zobaczyć w niektórych sosnowieckich
kościołach w styczniu, a może nawet na ulicach miasta.

Herody to podobne do jasełek, tradycyjne ludowe przedstawienie
bożonarodzeniowe. Jego treść oparta jest na fragmencie Ewangelii
(Mt 2, 16-19), opisującym rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda.
Przedstawiana jest walka dobra (Anioł) ze złem (Diabeł), w której skazany
na wieczne potępienie Herod, zostaje poddany egzekucji ciała przez Śmierć
i duszy przez Diabła. Występowały pewne różnice pomiędzy
poszczególnymi regionami w Polsce, ale schemat scenariusza był ten sam.
Na początku przedstawiany był Herod, następnie pojawia się wiadomość
o narodzinach Chrystusa, przesłuchanie Żyda o miejscu tego zdarzenia,
wydanie rozkazu zabicia niemowląt płci męskiej, nakłanianie Heroda
do zmiany decyzji, zapowiedź śmierci i próba wykupienia się okrutnego
króla od niej, śmierć Heroda i spór między Diabłem i Śmiercią o jego duszę.
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

Design Sebkam

6 grudnia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: Prezydent Kazimierz Górski i Zastępca
Prezydenta Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC – Barbara Tkacz.

Leokadia i Ryszard Baryłowie, Maria i Jan Balińscy, Zdzisława
i Józef Błachowie, Elżbieta i Marian Bzówkowie, Zofia i Michał
Drobniakowie, Elżbieta i Stanisław Gajdowie, Anna
i Antoni Gabryelowie, Mirosława i Ludwik Filoskowie, Janina
i Leszek Głowaczowie, Jolanta i Tadeusz Jelonkiewiczowie,
Aldona i Roman Kacałowie, Helena i Bogdan
Kaczmarczykowie, Zofia i Mieczysław Kamińscy, Halina i Józef
Wałkowie.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Leokadia
i Kazimierz Grabowscy, Irena i Józef Półtorakowie, Jarosława
i Andrzej Łyskowie, Danuta i Stanisław Jędrzejewscy.

Anna i Józef Kądzielowie, Genowefa i Jerzy Korzeniewscy,
Jadwiga i Marian Kordeuszowie, Helena i Piotr Leszczyńscy,
Władysława i Stanisław Masalscy, Małgorzata i Stanisław
Łudzeniowie, Anna i Adolf Łazarzowie, Krystyna i Edward
Piątkowie, Teresa i Lesław Siweccy, Donata i Jan Swatowie,
Danuta i Sławomir Sitkowie, Maria i Włodzimierz Kowalikowie,
Emilia i Kazimierz Muchowie, Regina i Stanisław Orzechowscy.
50-lecie oraz 60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo: Krystyna i Tadeusz Obwiosłowie.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Marianna
i Edward Pietraszkowie, Kazimiera i Jerzy Mastalerkowie, Alicja
i Zbigniew Witkowscy, Halina i Edward Humeńczykowie.

Henryka i Jan Skurowie, Marianna i Henryk Stankowie, Janina
i Edmund Stumscy, Alicja
i Marian Wąchałowie, Krystyna Michalska-Wilk i Andrzej Wilk,
Janina i Marian Witkowie, Elżbieta i Andrzej Wiprzyccy, Halina
i Wiesław Wojciechowscy, Zenobia i Franciszek Zabostowie,
Teresa i Antoni Wyszyńscy, Halina i Jan Ziętarowie, Halina
i Daniel Zielińscy, Zofia i Zdzisław Zimolągowie, Janina
i Stanisław Michalscy.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Helena
i Antoni Szczygłowie, Janina i Ireneusz Ornatowie.

STULATKOWIE
Pan JAN GOłACki
urodził się 19
grudnia 1911 roku
w Chełmie k. Lublina.
Ojciec Hipolit Gołacki
pochodził z Koprusy k.
Końskich, mama
z Sosnowca.
Rodzina ojca wywodziła
się z rodu
szlacheckiego, ojciec był inżynierem mechanikiem. Po ukończeniu szkoły razem
z kolegą wyjechał do Chełma gdzie założyli własną elektrownię, zajmowali się
również nagłośnieniem w kinie oraz oświetleniem w teatrach.
Jubilat był najstarszy z rodzeństwa, miał dwóch braci i dwie siostry, które już
nie żyją. Po śmierci ojca jako 16-letni chłopiec przyjeżdża z matką i całym
rodzeństwem do kolegi ojca, który był głównym mechanikiem na kopalni „Jerzy”,
byłej „Niwka – Modrzejów” w Sosnowcu. Znajomy ojca pomaga Panu Janowi
w załatwieniu pracy na kopalni gdzie pracował do emerytury.
Mama z rodzeństwem przeprowadziła się do Czeladzi gdzie prowadziła mały
sklepik. 18.07.1942 roku Pan Jan bierze ślub z Henryką Krzywdą, która mieszkała
na Jęzorze, w 1946 urodził im się syn.
Przez całe swoje życie pasją naszego Jubilata były motory i samochody, należał
do sekcji motorowej „ Górnik-Sosnowiec”. W latach 50. brał udział w wyścigach i
rajdach motocyklowych zajmując pierwsze miejsca.
31.12.1990 roku umiera ukochana żona. Szanowny Jubilat doczekał się dwóch
wnuczek, jednego prawnuka i dwóch prawnuczek.
Opieką nad Jubilatem zajmuje się obecnie jedyny syn. U
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Pani HeleNA CiCiO z domu Pludra urodziła się 24
listopada 1911 roku w Sosnowcu. Jako rodowita
sosnowiczanka całe swoje życie związała z naszym miastem.
Miała dwanaścioro rodzeństwa, wychowała
się i wykształciła w naszym mieście.
30.06.1931 roku zawarła związek małżeński z Dymytrem
Cicio pochodzącym z byłych terenów rosyjskich, urodzonym
w Paniszczewie obecnie nieistniejąca już wieś w Polsce
położona w województwie podkarpackim, w powiecie
bieszczadzkim. Z tego związku urodziło się dziewięcioro dzieci.
Mąż do emerytury pracował na kopalni „Renard”, byłej
kopalni Sosnowiec. Zmarł 08.08.1960 roku w Sosnowcu.
Od momentu śmierci Pana Dmytra Pani Helena samotnie
wychowuje swoje dzieci i zajmuje się domem.
Obecnie doczekała się piętnaścioro wnucząt,
osiemnaścioro prawnucząt oraz siedmioro praprawnucząt. U

Pani ANNA MAleSA (nazwisko
rodowe Rymbak) urodziła się 15
grudnia 1911 roku w Łodzi. Córka
Jana i Józefy z domu Rużycka.
Pochodziła z rodziny
robotniczej – ojciec był tkaczem
pracował w fabryce włókienniczej,
a matka była fryzjerką. Miała
starszego brata – Józefa, który
urodził się w 1909 roku.
Kiedy miała 3 lata
wybucha I wojna światowa,
w której udział wziął ojciec. Z uwagi na brak środków do życia matka z dziećmi przeprowadza się
do swojej siostry do Sosnowcu, która jest w lepszej w sytuacji materialnej.
Po wojnie ojciec wraca do Sosnowca gdzie pracuje na kopalni, urodził się młodszy brat – Jan.
W poszukiwaniu lepszej pracy ojciec wyjeżdża do Francji.
Szanowna Jubilatka skończyła szkołę podstawową, po ukończeniu której musiała iść do pracy
w sklepie pomagać swojej mamie. W wieku 23 lat poznaje przyszłego męża Kazimierza Malesę,
z którym bierze ślub 22.04.1935 roku, mąż pracuje na kopalni „Dorota” potem „Kazimierz”.
Z małżeństwa urodziła dwóch synów: Henryka i Mirona, w 1946 roku – trzeciego syna Andrzeja.
Po wojnie mąż dalej pracował na kopalni na kierowniczym stanowisku w Dąbrowskim
Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. 31.12.1953 roku tragicznie umiera mąż Pani Anny.
Zostając sama z trójką dzieci podejmuje prace w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” w Sosnowcu.
W okresie swojej pracy pełni zaszczytną funkcję będąc ławnikiem sądowym, przechodząc w 1968
na zasłużoną emeryturę.
Do 2008 roku mieszkała z synem Mironem, po jego śmierci mieszka obecnie z wnuczką Anną,
która się Jubilatką opiekuje. U
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Zdarzy∏o si´
Nowa pracownia multimedialna

Co łączy Katowice
i Sosnowiec?
Ewa Gajewska

Ewa Gajewska

Dzięki sfinansowaniu przez ArcelorMittal Poland sprzętu multimedialnego,
pod koniec grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałami
integracyjnymi i specjalnymi w Sosnowcu, otwarto pracownię
multimedialną. Jest to już 15 pracownia, która powstała w Sosnowcu
za sprawą ArcelorMittal Poland.
– Inwestując w społeczności lokalne, skupiamy się na kilku strategicznych
obszarach, spośród których prym wiedzie edukacja. Edukację wybraliśmy nie tylko
ze względu na jej rolę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, ale także
w odpowiedzi na potrzeby lokalnych władz i społeczności. Chcemy być i jesteśmy
nie tylko aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, ale też patronem działań
edukacyjnych na Śląsku, w Małopolsce i na Opolszczyźnie – mówi Karolina Muza,
szef Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.
Iwona Chęcińska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu, podkreśla: – Dzięki
ArcelorMittal Poland wyposażyliśmy salę językową w sprzęt multimedialny
i nagłaśniający. Sala wzbogaciła się również o nowe meble. Z pracowni skorzysta
społeczność uczniowska w liczbie około 500 osób. Dobrze wyposażona sala
w profesjonalny sprzęt nagłaśniający będzie niezwykle pomocna w pracy
z dziećmi z dysfunkcją słuchu. Pozwoli to na prowadzenie lekcji w sposób
nowoczesny i interesujący.
Od 2011 roku ArcelorMittal Poland szczególną uwagę poświęca szkołom
i przedszkolom specjalnym lub z oddziałami integracyjnymi. Dzięki wsparciu firmy
placówki te wzbogaciły się nie tylko o sprzęt multimedialny czy informatyczny, ale
przede wszystkim stworzyły specjalistyczne pracownie dla dzieci
niepełnosprawnych. Sprzęt rehabilitacyjny, suchy basen, sala doświadczania
świata – to tylko przykładowe przedsięwzięcia. Na szczególną uwagę zasługuje
pracownia terapii dźwiękiem w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
Uczniowie niepełnosprawni uczą się w niej, jak odbierać i reagować na otaczający je
świat na podstawie dźwięków. Wsłuchując się w nie, mogą określić np. nie tylko jak
daleko znajduje się nadjeżdżający autobus, ale także, z której strony nadjeżdża.
Pracownia, która stanowi innowację na skalę europejską, powstała
przy współpracy z Instytutem Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej. KP

Sosnowieckie Szkoły Globalne
Gimnazjum Nr 1 oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 11 to
pierwsze szkoły w Sosnowcu
z certyfikatem Szkoły Globalnej.
W tegorocznej edycji tylko trzy
szkoły w Polsce otrzymały ten
zaszczytny tytuł, więc tym bardziej
cieszy fakt, że dwie placówki to
reprezentanci naszego miasta.
Uroczystość wręczenia certyfikatów
miała miejsce w siedzibie ORE
w Warszawie na konferencji
podsumowującej projekt „Edukacja
globalna zadaniem każdego
nauczyciela”. Celem projektu było
zwiększenie roli i miejsca edukacji
globalnej w szkolnych programach
nauczania i wychowania zgodnie
z podstawą programową kształcenia
ogólnego oraz zaktywizowanie
środowiska szkolnego
do podejmowania i realizowania
działań projektowych w obszarze
edukacji globalnej, które pozwolą lepiej
przygotować młodych ludzi
do funkcjonowania w społeczeństwie
informacyjnym, opartym na wiedzy.
Obie szkoły musiały dowieść, że
od 2009 roku podejmują aktywne
działania na rzecz promowania,
budowania świadomości dotyczącej
edukacji globalnej, aktywizują
w swoich działaniach środowisko
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szkolne i lokalne, przygotowują
młodzież do funkcjonowania
w globalnym społeczeństwie.
– Certyfikaty potwierdzają
znaczenie i wartość realizacji zadań
na rzecz edukacji globalnej, jako drogi
ku wychowaniu dobrych ludzi
w zglobalizowanym świecie,
świadomych i odpowiedzialnych.
Na pewno będziemy w swoich
działaniach nadal dążyć
do kształcenia młodzieży w duchu
humanitaryzmu i odpowiedzialności
za wspólny świat – podkreślają
koordynatorki działań edukacji
globalnej w swoich placówkach:
Katarzyna Mól i Elżbieta Flak
z Gimnazjum Nr 1 oraz Dorota
Szewczyk z ZSO Nr 11.
Warto wspomnieć również, że
Joanna Waszkowska z Zespołu Szkół
Prywatnych „Twoja Przyszłość”
projektem „Bądź świadomym
konsumentem” zajęła pierwsze
miejsce w konkursie na najlepszy
projekt edukacyjny, natomiast
Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu uzyskało
w tej kategorii wyróżnienie.
Konkurs na Tytuł Szkoły Globalnej
oraz na najlepszy projekt edukacyjny
były realizowane i współfinansowane
w ramach programu polskiej
współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. KP

Niezwykłe wydarzenie muzyczno-kulturalne połączyło miasta
Sosnowiec i Katowice. To projekt „Gospel bez Granic”, składający się z dwóch uzupełniających się części, tj. warsztatów
oraz koncertu finałowego. Jego
inicjatorami są zafascynowani
gospelowym przekazem i energią członkowie katowickiego
chóru Gospel Sound.
Warsztaty „Gospel bez Granic” zostały organizowane w Sosnowcu po raz trzeci, ale po raz
pierwszy połączono siły z Katowicami. Organizatorzy podkreślali, że innowacyjnym celem
projektu jest połączenie muzyką
gospel mieszkańców tych miast,
bez względu na utrwalane od lat
stereotypy i uprzedzenia.
– Uczestnicy byli zaskoczeni
pomysłem, ale bardzo pozytywnie go odebrali. Instruktorzy zupełnie nie wiedzieli o co chodzi.
Trudno jest wytłumaczyć Amerykaninowi, skąd wzięła się
wzajemna niechęć obydwu
miast do siebie – tłumaczyła Katarzyna Lewandowska, organizatorka imprezy.
Uczestników warsztatów czekały dwa dni intensywnych zajęć
wokalnych, podczas których
uczyli się utworów gospel. 14

Warsztaty „Gospel bez granic” zorganizowano już po raz trzeci.
grudnia gościli oni w sosnowieckim Energetycznym Centrum
Kultury im. Jana Kiepury. W sumie do udziału zgłosiło się 130
osób! Nad tym rozśpiewanym
tłumem próbowało zapanować 20
charyzmatycznych instruktorów.
Zajęcia poprowadzili: doświadczony i znany już w naszym regionie instruktor muzyki gospel,
Brian Fentress z Detroit oraz półfinaliści programu Must Be the
Music, zespół reGeneration z Poznania. Wykształcenie muzyczne, znajomość nut i języka angielskiego, nie były wymagane.
Jedynie słuch, głos i pozytywna energia. Wśród uczestników
znalazły się osoby w różnym wie-

ku i na różnym poziomie. Do Sosnowca przyjechali z całej Polski – z Wrocławia, Poznania,
a nawet Lublina.
Pierwsza próba rozpoczęła
się o 9 rano w sobotę. Instruktorzy uczyli utworów par tiami
w każdym głosie, później były
one łączone. W repertuarze znalazły się autorskie utwory
po polsku i po angielsku,
w większości pieśni gospel, ale
także jedna kolęda. Wykonawcom towarzyszyli profesjonalni
muzycy: Artur Wypich (piano),
Helton Santos (gitara, bas),
Kacper Popek (perkusja). Po całym dniu pracy, o 19.30 zaproszono wszystkich na „Wieczór

uwielbienia”, godzinny koncert
w wykonaniu prowadzących zajęcia.
Zwieńczeniem projektu był
profesjonalny koncert finałowy
z udziałem uczestników, którzy
w niedzielę w Miejskim Domu
Kultury (Burowiec) w Katowicach, zaprezentowali owoc swojej dwudniowej pracy. Ich wysiłki zostały docenione. Na widowni prawie 400 osób
gromkimi brawami domagało
się bisów.
Partnerami wydarzenia były:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Akademickie (ChSA) oraz Miejski Dom Kultury „SzopieniceGiszowiec” w Katowicach.

Wspinali się po Puchar Prezydenta
Ponad sto osób rywalizowało w sobotę, 14 grudnia, o Puchar Prezydenta Sosnowca w centrum
wspinaczkowym Sport Poziom 450. Tego typu zawody odbyły się w naszym mieście po raz pierwszy
i wiemy już na pewno, że nie ostatni.
Ewa Gajewska

Ewa Gajewska

Rozgrywany w kilku kategoriach
Puchar, przyciągnął zawodników
nie tylko z terenu województwa
śląskiego. Zawody cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Rejestracja zawodników trwała
przez trzy tygodnie. Tuż
przed rozpoczęciem, na listach
uczestników pozostało tylko kilkanaście wolnych miejsc. Było
o co walczyć – pula nagród wynosiła 5 tys. zł.
W dniu zawodów na wszystkich ściankach wspinaczkowych
trwały zmagania w konkurencjach: wspinanie na trudność
(z liną) oraz Buldering. Zadaniem uczestników było pokonanie kilku dróg wspinaczkowych
o różnym stopniu trudności (z liną) i ok. 10 bulderów. „Amatorzy” wspinali się z asekuracją
gór ną (tzw. wędką), natomiast
„Zawodowcy” z dolną (tzw. prowadzenie). O tym, na którym
miejscu w Klasyfikacji Generalnej uplasował się zawodnik, decydowała suma zdobytych przez
niego punktów w poszczególnych konkurencjach w eliminacjach oraz finale. Talentem mo-

Uczestnicy musieli pokonać kilka dróg wspinaczkowych
i ok. 10 bulderów.
gły się wykazać osoby w różnym wieku, zarówno kobiety,
jak i mężczyźni. Każdy mógł
spróbować swoich sił. Oprócz
zawodowych „Spider manów”,
zgłosiły się również osoby, które po raz pierwszy zmierzyły się
ze ścianką. Dla najmłodszych
przygotowano kącik małego
wspinacza.
– Przygotowaliśmy także kategorię senior, ale jedyny zgło-

szony uczestnik okazał się klasą
sam dla siebie. Dlatego wystartował w kategorii Pro dla zawodowców i utarł nosa młodej
gwardii – mówi Piotr Banasik ze
Sport Poziom 450.
Klasyfikację generalną profesjonalistów wygrała wśród kobiet
Marta Kostrzewska, za którą
uplasowały się Angelika Miśkowska i Joanna Mędrzak.
Wśród mężczyzn zwyciężył Ra-

fał Porębski, przed Bartkiem
Opielą i Dawidem Hermanem.
Wśród amatorek najlepsza była
Karina Kosiorek, a wśród amatorów Jakub Kwapisz. W kategorii
juniorek wygrała Kinga Kluska,
natomiast juniorów Łukasz Pawłowski. Wszyscy uczestnicy mogli liczyć na gorący doping publiczności, który dodatkowo mobilizował do trzymania uchwytów
i wspinaczki na sam szczyt.
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwało dwudziestu instruktorów. Żadnej kontuzji nie
odnotowano.
– To dopiero pierwsza edycja
zawodów, ale na pewno nie ostatnia. Atmosfera jest wspaniała,
a zaangażowanie zawodników
i publiczności bardzo duże. Pełna obsada na listach uczestników,
zarówno w kategorii profesjonalistów, jak i amatorów w różnym
wieku, najlepiej pokazują, że takie rozgrywki są ogromną atrakcją. Dzisiejszy sukces przesądził
o tym, że chcemy organizować
imprezę cyklicznie. Zapraszamy
wszystkich na kolejne zawody – podsumował Rafał Łysy, naczelnik Wydziału Informacji
i Promocji UM w Sosnowcu.
styczeń 2014 nr 1
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Minął rok, czyli najważniejsze wydarzenia
w sosnowieckim sporcie w 2013 r.
• Podczas Mistrzostw Województwa Ślą-

• Cztery medale, w tym 2 złote, 1 srebrny

• Płomień Sosnowiec pokonał MKS Ba-

skiego Młodzików, które odbyły się
w Gliwicach, zawodnicy sekcji pływackiej KS Górnik Sosnowiec zdobyli 11
medali i tym samym zajęli 1 miejsce
w województwie śląskim w klasyfikacji
medalowej. Mistrzami zostali: Oliwia
Wiśniewska, Julia Zaborowicz i Jakub
Maj.

i 1 brązowy wywalczyli lekkoatleci
MKS-MOS Płomień Sosnowiec podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski
rozegranych w Bydgoszczy.

nimex Będzin II 3:1 i odniósł inauguracyjne zwycięstwo w III lidze.

CZeRWieC
• Młodziczki JAS-FBG wicemistrzyniaKoszykarki sosnowieckiego JAS-FBG potwierdziły, że w grupach
młodzieżowych i juniorskich należą do ścisłej czołówki.

STYCZeŃ
• 5 stycznia w turnieju Pucharu Polski Seniorów w szabli w Łodzi bardzo dobrze
zaprezentowała się Marta Wątor, która
ukończyła zawody na trzecim miejscu.
• W zawodach Pucharu Świata Juniorów
w szabli we francuskim Dourdan reprezentacja Polski oparta na zawodniczkach TMS Zagłębie Sosnowiec wystąpiła w jednej z głównych ról. Angelika
Wątor wywalczyła 3 miejsce.
• 30 medali – 11 złotych, 12 srebrnych i 7
brązowych to dorobek sosnowieckich
lekkoatletów podczas rozegranych
w Spale oraz Brzeszczach Halowych
Mistrzostw Śląska.
• Mirosław Kmieć oficjalnie przejął opiekę nad drużyną piłkarskiego Zagłębia.
Zastąpił na tym stanowisku Jerzego
Wyrobka.
• Ogromny sukces koszykarek JAS-FBG
Sosnowiec. Zespół prowadzony przez
Jacka Dyję sięgnął po srebrny medal
Mistrzostw Polski U-20.

luTY
• Zagłębie triumfatorem XVIII Halowych
Mistrzostw Zagłębia Dąbrowskiego będących zarazem memoriałem im. Włodzimierza Mazura. Sosnowiczanie pokonali Unię Ząbkowice 6:5.
• Doskonały start szablistów TMS Zagłębie podczas Mistrzostw Polski do lat 20.
Szermierze z Sosnowca sięgnęli po pięć
medali, w tym złoto w turnieju indywidualnym, które wywalczyła Angelika
Wątor. Srebro dla Karoliny Cieślar, brąz
dla Karoliny Walczak i Pameli Warszawskiej oraz drużyny w składzie Wątor, Walczak, Warszawska i Kinga
Dróżdż.

MARZeC
• Koszykarki JAS-FBG wywalczyły tytuł mistrza Śląska w kategorii młodziczek, juniorek i kadetek.
• Juniorzy Zagłębia Sosnowiec SA mistrzami Polski juniorów w hokeju na lodzie. W finale imprezy, która odbyła się
w Dębicy zawodnicy Mariusza Kiecy,
na początku sezonu drużynę prowadził
Jerzy Górak, pokonali MOSM Tychy 4: 2.
• Mateusz Trela (UKS Huragan Sosnowiec) srebrnym medalistą Mistrzostw
Województwa Śląskiego Seniorów w tenisie stołowym.
• Hokeiści Zagłębia zdobyli brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży. Juniorzy młodsi pokonali
w finale UKH Unię Oświęcim 3: 2.
• Karolina Cieślar (TMS Zagłębie) sięgnęła po brązowy medal wśród kadetek
na Mistrzostwach Europy w szabli rozgrywanych w Budapeszcie.
• 3 złote oraz 4 srebrne medale wywalczyli karatecy Sosnowieckiego Klubu
styczeń 2014 nr 1

Karate podczas XXXIII Mistrzostw
Województwa Śląskiego Karate Kyokushin.
• 26 marca zmarł Jerzy Wyrobek, który
w latach 2011-2012 był trenerem piłkarzy Zagłębia.

kWieCieŃ
• Cztery medale wywalczyli szabliści
TMS Zagłębie podczas rozegranych
Mistrzostwach Polski w szermierce
do lat 23. Dwa z nich zdobył Maciej Regulewski (złoto indywidualnie i brąz
w drużynie) oraz Marta Puda (brąz indywidualnie i w drużynie).
• Szczypiorniści Zagłębia zapewnili sobie
awans na zaplecze ekstraklasy piłkarzy
ręcznych.
• Podczas Mistrzostw województwa śląskiego 10-latków w pływaniu zawodnicy KS „Górnik” Sosnowie: Wiktoria
Pastuszka, Oskar Lasek i Błażej Błoch
zdobyli 9 medali.
• Drużynowe Mistrzostwo Śląska wywalczyła drużyna UKS Huragan
w składzie: Jan Szymczyk, Szymon
Twardowski i Aleksander Szydło. Indywidualnie oraz w parze z Zuzanną
Majewską (MKS Siemianowice) Jan
Szymczyk wywalczył tytuł wicemistrzowski. Brązowe medale w deblu
wywalczyli Jan Szymczyk i Aleksander Szydło.

MAJ
• Udanie zaprezentowali się lekkoatleci
MKS-MOS Płomień Sosnowiec podczas zawodów I rzutu Ligi Juniorów,
które odbyły się 18 maja na obiekcie
MOS Sosnowiec. W klasyfikacji zespołowej nasi lekkoatleci stanęli na najwyższym stopniu podium zdobywając 2985
pkt.
• 30 maja w wieku 57 lat zmarł Andrzej
Nowak. Wychowanek Podhala Nowy
Targ, który w barwach hokejowego Zagłębia Sosnowiec grał przez 10 lat, zdobywając pięć tytułów Mistrza Polski.
Był także trenerem w sosnowieckim
klubie.

mi Polski w koszykówce. W finale zawodów sosnowiczanki uległy MKK Sokołów S.A. OSiR Sokołów Podlaski 37:59.
• Z dwoma medalami powrócili reprezentanci TMS Zagłębie z rozegranych w Śremie Mistrzostw Polski
w szermierce. Na podium stanęły nasze szablistki, a najwięcej powodów
do radości miała Mar ta Puda, która
wywalczyła brąz w turnieju indywidualnym oraz srebro w rywalizacji
drużyn.

liPieC
• Jacek Kabaciński, lekkoatleta MKSMOS Płomień Sosnowiec złotym medalistą mistrzostw Europy juniorów! Nasz
reprezentant sięgnął po medal w sztafecie 4x100 m. Z kolei podczas Mistrzostw
Polski Agnieszka Mierzejewska w biegu
na 5000 m była druga, a Urszula Nęcka
w biegu na 3000 m z przeszkodami uplasowała się na 3 miejscu.
• Piłkarze Zagłębia zainaugurowali nowy
sezon. Niestety, w pierwszym meczu
nasza drużyna uległa na wyjeździe Warcie Poznań 0:3. Kilka dni wcześniej
w meczu pucharowym nasza drużyna pokonała Wartę 4:1…
• Ważą się losy hokejowego Zagłębia.
Jedna z opcji to start w I lidze. Dni spółki są już policzone…

PAŹDZieRNik
• Mirosław Smyła zastąpił na trenerskiej
ławce Zagłębia Mirosława Kmiecia. Nowy trener w debiucie poprowadził Zagłębie do wygranej w Zielonej Górze
nad tamtejszym UKP 2:0.
• Sosnowiczanka Eugenia Bujak sięgnęła po tytuł wicemistrzyni Europy w wyścigu drużynowym na dochodzenie
w kolarstwie torowym, dzięki czemu
obroniła tytuł wywalczony w ubiegłym
roku.
• W Sankt Petersburgu w Rosji odbyły
się II zawody sztuk walki World Combat Games. Złoto i brąz wywalczyła
w nich zawodniczka KS Budowlani
Martyna Bierońska.
• Trzy brązowe medale wywalczyli
w VII Mistrzostwach Europy Karate
Kyokushin Juniorów zawodnicy Sosnowieckiego Klubu Karate. Na podium
stanęli: Aleksandra Tarnas, Angelika
Krysztoforska i Jerzy Pryga.
• Złoty medal oraz Puchar Polski zdobył
zawodnik Górnika Sosnowiec Mateusz
Wodziński podczas Pucharu Polski Kadetów w boksie.

liSTOPAD
• W Sosnowcu odbyły się zawody X Pu-

To był udany rok dla tenisistów stołowych UKS HURAGAN.

• Nowym prezesem piłkarskiego Zaglębia został Marcin Jaroszewski, który zastąpił na tym stanowisku Leszka Baczyńskiego.
• Dziewczęca reprezentacja ze Szkoły
Podstawowej nr 45 z Sosnowca zdobyła
Mistrzostwo Polski podczas największego turnieju koszykarskiego ENERGA Basket Cup.
• Rozegrane w Warszawie Mistrzostwa
Polski Młodzików w szabli okazały
się pomyślne dla sosnowieckich zawodników. Srebro zdobyły dziewczęta (Zuzanna Cieślar, Anna Łukasik,
Karolina Chrzanowska i Alina Kłyś),
złoto z imprezy przywieźli chłopcy
(Piotr Sosulski, Grzegorz Łakomy,
Rafał Ziarnowski i Jakub Knapik).
• Znakomite starty Eugenii Bujak. Zawodniczka z Sosnowca sięgnęła po złoto w wyścigu ze startu wspólnego i srebro w jeździe indywidualnej podczas
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym.

Reprezentanci Budowlanych odnosili w minionym roku sukcesy
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

SieRPieŃ
• Sosnowiczanin Artur Pióro został dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pływaniu podczas XXII Letnich Igrzysk
Olimpijskich Niesłyszących w Sofii.
Pióro triumfował na dystansach 1500
metrów i 400 metrów stylem dowolnym.
• Odbudowa siatkarskiej potęgi Płomienia rozpoczęta. Zespół rozpoczął przygotowania do startu w III lidze.
• Na Ludowym powiało wielką piłką.
W meczu I rundy Pucharu Polski Zagłębie zmierzyło się z Wisłą Kraków. Mimo ambitnej postawy nasza drużyna przegrała 0: 4.
• Hokejowe Zagłębie bez licencji na grę
w ekstralidze. I liga także nie dla Sosnowca. Pełniący obowiązki prezesa Artur Ślusarczyk zrezygnował z zajmowanej funkcji. Spółka idzie do likwidacji…

WRZeSieŃ
• Udanie zakończyli start w tegorocznej
edycji Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej zawodnicy MKS-MOS Płomień Sosnowiec. W rywalizacji w najwyższej
klasie rozgrywkowej nasz klub zajął 5 miejsce. Jest to najwyższe miejsce
w historii startów naszych zawodników
na tym poziomie zmagań.
• Leszek Baczyński Honorowym Prezesem piłkarskiego Zagłębia.
• Udany początek sezonu w wykonaniu
piłkarzy ręcznych Zagłębia. Na inaugurację zmagań w I lidze sosnowiczanie
pokonali AZS UMCS Lublin 31: 24.
• Karol Wójcik, zawodnik sekcji kick-boxing AKS Niwka, sięgnął po tytuł wicemistrza Europy w formule K1 w kategorii junior -48kg.

charu Świata w szabli. Najlepsza z sosnowiczanek była Karolina Cieślar, która zajęła 10 miejsce.
• 24 medale zdobyli zawodnicy sekcji
pływackiej „Górnik” Sosnowiec podczas Mistrzostw Śląska. Na podium
stanęli: Wiktoria Pastuszka, Amelia
Malina, Arkadiusz Czech, Wiktoria
Garula, Wiktoria Kasprzyk, Oliwia
Wiśniewska, Julia Zaborowicz i Jakub
Maj.
• Angelika Krysztoforska i Jerzy Pryga
zajęli drugie miejsca podczas zawodów XXX Pucharu Polski Seniorów
i X Pucharze Polski Juniorów i Młodzików Karate Kyokushin, który odbył się
w Ząbkowicach Śląskich.
• Znakomity start reprezentantów Budowlanych. Sosnowiczanie podczas rozgrywanych w Bukareszcie Mistrzostw
Świata Juniorów do lat 18 oraz Młodzieżowców do lat 21 w ju-jitsu aż siedmiokrotnie stawali na podium. Trzy medale wywalczyli młodzieżowcy, cztery
nasi juniorzy.

GRuDZieŃ
• W Hali Widowiskowo-Sportowej
w Sosnowcu Zagórzu odbył się Ogólnopolski Turniej IKO Karate Kyokushin dzieci, młodzieży i seniorów o Puchar Prezydenta Sosnowca, organizowany przez Sosnowiecki Klub Karate
Kyokushin.
• 13-letni bokser Klubu Sportowego Górnik Sosnowiec Borys Porębski zdobył
brązowy medal podczas Mistrzostw
Polski Młodzików w kat. wagowej 57 kg.
• Znakomity start zawodników UKS
„HURAGAN” na Mistrzostwach
Śląska w pływaniu, które odbyły się
w Gliwicach. Sosnowiczanie wywalczyli 10 medali, w tym dwa złote. To
największy sukces sekcji od czterech
lat.
Opracował: Krzysztof Polaczkiewicz
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Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56
Całodobowa Pomoc
Drogowa
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać wraz z wyciętym kuponem pod adresem redakcji (41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
do 2 lutego 2014 r. Wśród autorów poprawnych
rozwiązań rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy odbierać osobiście w Redakcji.
Poziomo: 1 – z nim na grzyby, 5 – chwila, 8 – pokaz, 9 – niedokrwistość, 10 – z niego chrupiące kromeczki, 11 – leśne zwierzę o pięknych
oczach, 12 – czort, diabeł, 14 – azjatycka drewniana łódź, 16 – opera Rachmaninowa, 17 – śląskie bogactwo, 19 – rewolta, bunt, 21 – góry w Ameryce
Pd., 22 – część ręki, 25 – nieładnie o kimś z nadwagą, 28 – kupalnik górski, 29 – grecki bóg wiatru, 30 – trzeba z niej korzystać jak się nadarza, 32 – z niego podłogi i schody w pałacu, 34 – pyszna jest z bitą śmietaną, 35 – stan w USA, 36 – koń o niejednolitej maści, 37 – te deserki reklamuje Mały
Głód, 38 – zasłona, 39 – zasada.
Pionowo: 1 – nieprawda, 2 – zamieszanie, chaos, 3 – skrzat, 4 – muzykująca czwórka, 5 – uczestnik
korridy, 6 – robi się je ze śmietany, 7 – podgromada
ssaków – kangury, dydelfy, 13 – uczestnik wyprawy Jazona, 15 – nowo powstały wyraz, 18 – Geppert lub
Górniak, 20 – rodzaj odznaczenia, 23 – pielęgnuje
grządki, 24 – zamknięcie butelki, 26 – rymowana zagadka, 27 – ma coś do zaproponowania, 28 – właściciel statków handlowych, 31 – kłótnia, 33 – ceniony
w sokolnictwie.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK

Rozwiązanie krzyżówki numer 11/2013: MAGICZNEGO BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZY REDAKCJA
Nagrody otrzymują: Anna Gabryel, Bożena Kubasik i Łucja Lis z Sosnowca

✂

WAŻNE TELEFONY

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Maria Nurowska

Paweł Huelle

Zabójca

Śpiewaj ogrody

Wydawnictwo Znak
Kraków 2014
Czy mogłabyś pokochać mordercę?
Historia poruszająca niczym Wichrowe wzgórza.
Joanna od początku czuła, że historia tego mężczyzny to materiał na wstrząsający artykuł. Jego uporczywe milczenie i zagadkowy dystans w stosunku do niej sprawiły, że dostrzegła tkwiącą w nim tajemnicę. Gdy wysiedli z pociągu na dworcu w Zakopanem,
młoda dziennikarka wiedziała, że musi go śledzić. Chciała odkryć, kim jest ten człowiek
i jaki sekret ukrywa. Prawda okazała się przerażająca.
Zabójca to poruszająca powieść o nieoczekiwanej, gwałtownej namiętności. Niewinność
zderza się tu ze zbrodnią, a szczerość z kłamstwem i manipulacją. Maria Nurowska odsłania tajniki góralskiej duszy i pokazuje, że prawdziwa miłość odkupi nawet największy
grzech.
Maria Nurowska jest jedną z najbardziej znanych polskich pisarek. Jej książki przetłumaczono na szesnaście języków. Dzieli czas między Warszawę a Bukowinę Tatrzańską, gdzie
zbudowała dom i założyła pensjonat. Pisze w niewielkim gabinecie, z którego rozciąga
się piękny widok na góry. Tam właśnie powstają powieści o kobietach naznaczonych miłością i namiętnością, które walcząc z przeciwnościami losu, torują sobie drogę do szczęścia. Jej bohaterki niejednokrotnie muszą zmierzyć z własnym życiem i rozpocząć je
na nowo tak jak kiedyś sama Maria Nurowska.
reklama

Piękna kobieta, Gdańsk w cieniu wojny i zaginiona opera Wagnera.
Greta przeczuwała, jak to wszystko się skończy. Obsesja jej męża na punkcie tajemniczej opery
Wagnera. Mrożący krew w żyłach pamiętnik pewnego Francuza. Wojna. I dzień, w którym Rosjanie zajęli jej miasto, jej dom, jej życie…
I tylko ten młody Polak, przypadkowy współlokator, nie pasuje do przeklętej układanki historii.
Jego syn, kilkuletni chłopiec z opowieści Grety zaczyna na nowo stwarzać świat. Świat, który już
dawno przeminął.
Magiczna, misternie skonstruowana powieść o wielokulturowym świecie, w którym przenikały
się różne tradycje i nacje. O muzyce w cieniu Hitlera, domu w cieniu zbrodni, miłości w cieniu
wojny. I o niezwykłej przyjaźni małego chłopca z piękną Gretą.
Huelle jest mistrzem opowieści. Opowiada tak, że bez wahania wchodzimy za nim w największy
nawet mrok historii.
„Guardian”
Huelle tworzy prozę wysmakowaną, przemyślaną, opartą na klasycznej poetyce i sprawdzonych
motywach.
„Gazeta Wyborcza”
Paweł Huelle jest zakochanym w Gdańsku i jego historii pisarzem, dramaturgiem i scenarzystą.
Autorem m. in. słynnego Weisera Dawidka, Mercedesa-Benza czy Opowieści chłodnego morza.
Świat, który już dawno przeminął, w jego utworach nabiera niezwykłego blasku. Tętni życiem,
uwodzi i hipnotyzuje.
Tytuł Śpiewaj ogrody pochodzi z cyklu Sonetów do Orfeusza Rainera Marii Rilkego, jego ulubionego poety.

KINO
http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 32 363 14 14,
e-mail: sosnowiec@heliosnet.pl
REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS
SOSNOWIEC 10.01.2013 – 16.01.2014
KINO KONESERA:„POWTÓRNIE
NARODZONY” dramat, od 15 lat,
Włochy/Hiszpania, 129 min.
PREMIERY: „47 RONINÓW” 2D 14.45.
akcja/dramat, od 15 lat, USA, 118 min. „47
RONINÓW” 3D 18.45, 21.15. akcja/dramat,
od 15 lat, USA, 118 min.„WKRĘCENI”12.30,
17.15, 20.00, 22.15. komedia, od 15 lat,
Polska, 107 min. „BIEGNIJ, CHŁOPCZE,
BIEGNIJ” 19.30, 21.45. dramat, od 15 lat,
Niemcy/Francja/Polska, 108 min.
„SKUBANI” 2D 9.30, 11.00, 15.00.
animacja, b/o, USA, 91 min. „SKUBANI” 3D
13.00, 18.00. animacja, b/o, USA, 91 min.
FILMY TYGODNIA:„HOBBIT:
PUSTKOWIE SMAUGA” 2D9.00, 9.15.
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KINO HELIOS,
ul. Modrzejowska 32b,

KUPON
krzyżówka nr 1

fantasy/przygodowy, od 12 lat, USA/Nowa
Zelandia, DUBBING, 161 min. „HOBBIT:
PUSTKOWIE SMAUGA” 3D 11.00.
fantasy/przygodowy, od 12 lat, USA/Nowa
Zelandia, DUBBING, 161 min. HOBBIT:
PUSTKOWIE SMAUGA” 2D 14.15.
fantasy/przygodowy, od 12 lat, USA/Nowa
Zelandia, NAPISY, 161 min. „HOBBIT:
PUSTKOWIE SMAUGA” 3D 17.30,
20.45.fantasy/przygodowy, od 12 lat,
USA/Nowa Zelandia, NAPISY, 161 min.
FILMY DLA DZIECI:
„WĘDRÓWKI Z DINOZAURAMI” 2D
10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 17.00. familijny,
b/o, Wielka Brytania, DUBBING, 88 min.
„WĘDRÓWKI Z DINOZAURAMI” 3D
12.00, 16.00. familijny, b/o, Wielka Brytania,
DUBBING, 88 min.
UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy
do wygrania14 pojedynczych zaproszeń do kina,
do odbioru wnaszej redakcji (Sosnowiec,
ul. 3 Maja 11) z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” Nr 1.

co?

kiedy?

13 stycznia godz. 18.00 – ECK Klub im. J. Kiepury, ul. Będzińska 65:
koncert noworoczny w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej.
W programie najpiękniejsze arie, duety z oper, operetek i musicali. Bilety
w cenie: 30 zł normalny, 20 zł ulgowy.
15, 22, 29 stycznia godz. 18.00 – Aula Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11: Kino w Bibliotece – Karnawał z Meryl Streep – projekcje
filmowe niezapomnianych filmów z Meryl Streep w roli głównej.
W repertuarze przezabawne komedie romantyczne, muzyczne, a nawet
makabryczne! Wstęp wolny.
17 stycznia godz. 18.00 – SCS – Zamek Sielecki: wernisaż wystawy
Marka Chlandy „Uzdrowisko”. Tematami-filarami „Uzdrowiska” są dwa
wstrząsające cykle malarskie. Oba epatują znaczną dawką okrucieństwa
i sadyzmu. Pierwszy dotyczy szeroko zakrojonej refleksji
nad teologicznym pojęciem SZECHINY, zobrazowanej wizerunkami
gwałconej, upokarzanej kobiety. Nad relacją człowiek − zwierzę,
nad postawą kata i kondycją duszy ofiary zastanawia się artysta w cyklu
drugim, ukazując wizerunek szamoczącej się, prowadzonej na rzeź
krowy. Wystawa składa się z 253 obrazów na płótnie, kartonie,
papierze ułożonych w 34 fragmenty. Niniejsza prezentacja to trzecia,
największa wersja „Uzdrowiska”.
19 stycznia godz. 10.00 – EXPO Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124:
Wystawa Psów Rasowych. O tytuł Zwycięzcy Wystawy walczyć będzie
ponad 1300 psów w 130 rasach. Bilety w cenie: 10 zł normalny, 5 zł
ulgowy.
20, 24, 27, 31 stycznia godz. 11.00 – Aula Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11: Lodowcowe Kino w Bibliotece – projekcje całej serii
popularnych filmów animowanych o dość nietypowym stadzie,
składającym się z Mamutów, Leniwca, Tygrysa i Oposów. Wstęp wolny.
25 stycznia godz. 10.00 – Hala Sportowa, ul. Żeromskiego 9: IV Turniej
Oldbojów „Gwiazd Zagłębia” o Memoriał Jana Leszczyńskiego.
25-26 stycznia godz. 18.00 – Teatr Zagłębia: gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy „Hemar w chmurach” – spektakl
nawiązujący do najlepszych tradycji przedwojennego kabaretu
literackiego. Reżyseria – Piotr Machalica. Grają: Piotr Machalica, Iwona
Chołuj, Marta Honzatko, Sylwia Karczmarczyk, Małgorzata Marciniak,
Agata Ochota- Hutyra, Waldemar Cudzik, Adam Hutyra, Maciej
Półtorak, Antoni Rot. Bilety w cenie: parter 40/35 zł, loże 30/25 zł,
balkon 30/25 zł.
26 stycznia godz. 18.00 – Sala Koncertowa przy Szkole Muzycznej im.
Jana Kiepury, ul. Wawel 2: koncert galowy z udziałem Orkiestry
Symfonicznej „Le Quattro Stagioni” z Poznania. W programie: G. Bizet,
G. Verdi, G. Puccini, E. Grieg, L. Delibes, S. Moniuszko, J. Massenet, P.
Sorozabal, C. Velazguez, J. Offenbach, J. Strauss. Bilety: 15 zł normalny
i 10 zł ulgowy. U
styczeń 2014 nr 1
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TEATR - styczeń 2014

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

14 Wt godz. 09: 00 i 11.00 Najmniejszy bal świata/Malina
Prześluga
16 Czw godz. 19: 00 Zaćmienie/Antoni Czechow /2 bilety
w cenie 1
17 Pt godz. 10: 00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
godz. 19: 00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
18 Sb godz. 18: 00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak
19 Nd godz. 18: 00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak
23 Czw godz. 10: 00 Najmniejszy bal świata/Malina
Prześluga
godz. 19: 00 Prawda/Florian Zeller

24 Pt godz. 19: 00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D.
Freeman
25 Sb godz. 18: 00 Hemar w chmurach. Kabaret/ Piotr
Machalica/ Rodzice do teatru
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
26 Nd godz. 18: 00 Hemar w chmurach. Kabaret/ Piotr
Machalica
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
30 Czw godz. 19: 00 Eugeniusz Bodo – czy mnie
ktoś woła?
31 Pt godz. 19: 00 Bobiczek/ Hanoch Levin

Zagłębiacy pod rozkazami
Marszałka

„Zagłębiacy w Legionach Piłsudskiego” to tytuł kolejnego wydawnictwa, którego autorem jest Zbigniew Studencki, dyrektor sosnowieckiego Muzeum. Wydana
w grudniu publikacja to pierwszy
z elementów wielozadaniowego
projektu przygotowywanego w tym
roku z okazji setnej rocznicy powstania Legionów Piłsudskiego.
Projekt, realizowany przez Muzeum, będzie obejmował także konferencję popular no-naukową, wystawę, konkursy dla młodzieży – plastyczny i historyczny oraz
spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Publikacja składa się z kilku
części. Autor przedstawił m.in. sytuację polityczną w Zagłębiu Dąbrowskim na początku I wojny
światowej, tworzenie się i walki oddziałów legionowych, wspomnienia
generała broni Leona Berbeckiego,
bliskiego współpracownika Marszałka, organizatora kompanii

Dla naszych Czytelników mamy do wygrania:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Zaćmienie”
w dniu 16 stycznia (czwartek) o godz. 19.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „bobiczek”
w dniu 31 stycznia (piątek) o godz. 19.00.
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 1 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 11) podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Pasadena już działa

ochotników z Sosnowca i Dąbrowy
Górniczej. Pojawiają się także nazwiska Zagłębiaków – oficerów legionowych i Zagłębiaków – żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej.
Nie mogło zabraknąć życiorysów
Hugo Almstaedta i Józefa Renika,
urodzonych w Sosnowcu działaczy
niepodległościowych, Jana Zientarskiego, który stanął na czele oddziału ochotników i poprowadził ich 23
sierpnia 1914 roku z Sosnowca
do Legionów.
Została przedstawiona także postać Stanisława Paderewskiego, brata przyrodniego sławnego pianisty,
który stracił życie w bitwie
pod Krzywopłotami. Czytelnicy będą mieli okazję także poznać życiorys Eugeniusza Dąmbskiego, męża
światowej sławy artystki Poli Negri.
W ostatniej części przedstawiono
m.in. historię pomnika – krzyża
na cmentarzu w Bydlinie i nazwiska
spoczywających tam żołnierzy.
Umieszczono także krótką „Kronikę
Legionów Polskich”, obejmującą lata 1914-1917 i wkładkę z sześcioma
fotografiami przedstawiającymi pomnik – krzyż w Bydlinie, tablice
na budynku szkolnym przy ul. Wawel w Sosnowcu, tablicę metalową
z nazwą szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie w 1937
roku, fotografię Stanisława Wrzoska – działacza niepodległościowego z Zagórza, u którego przebywał
Piłsudski oraz dokumenty – Patent
Chorążego z kwietnia 1917 roku
i świadectwo nadania Krzyża Niepodległości przez Prezydenta RP
z 3 maja 1932 roku.
Publikacja to nie lada gratka dla
miłośników historii i zagłębiowskiej
Małej Ojczyzny, a także pomoc dla
nauczycieli i uczniów, interesujących
się historią regionalną. SK

POD kONieC ROku
NA klubOWeJ MAPie
SOSNOWCA PRZYbYłO NOWe
MieJSCe. PO CZTeReCH
MieSiąCACH iNTeNSYWNeGO
ReMONTu W kAMieNiCY
PRZY uliCY
MAłACHOWSkieGO 8 OTWARTY
ZOSTAł klub PASADeNA.

Otwarcie nowego lokalu przyciągnęło setki mieszkańców
Sosnowca i regionu, którzy
szybko wypełnili mieszczący 450 osób klub. Przybyli nie
tylko mieli okazję jako pierwsi
zobaczyć jak wyglądają wnętrza
Pasadeny, ale również skorzystać z przygotowanych na otwarcie niespodzianek.
– Pierwszy dzień to ogromny test dla właścicieli, jak
i personelu. Myślimy, że stanęliśmy na wysokości zadania.
Wszystko działało bez przeszkód, a zabawa trwała do 5 rano. Każdy z przybyłych otrzymał od naszych hostess prezent
powitalny, a zabawę na parkiecie animował G Point LED

ROBOTS SHOW. Myślę, że
sosnowiczanie po raz pierwszy
widzieli taki pokaz – powiedział Robert Duma, manager
klubu Pasadena.
Klub Pasadena to dwukondygnacyjny klub z dwoma barami, parkietem, siedmioma
salami dla gości, wyposażo-

nym w najnowocześniejsze
oświetlenie i nagłośnienie.
Wszystko urządzone w ekskluzywnym stylu z wykorzystaniem technologii led, pikowanej skóry i wysokiej jakości
zdobień. Całość dopełnia czternaście wielkoformatowych wyświetlaczy. KP

Zapraszamy do Muzeum
• 15 stycznia o godz. 15.00 w Pałacu Schoena przy ul.
Chemicznej zostanie otwar ta wystawa z Muzeum Niepodległości w Warszawie pod nazwą „Krzemieniec.
Miasto wielkiej tęsknoty”.
W programie usłyszymy poetycką refleksję „Tam
pod okiem pamięci…” w wykonaniu Kawiarenki Literackiej działającej przy I liceum Ogólnokształcącym
im. J Słowackiego w Chorzowie, spotkamy przedstawicieli szkół z terenu województwa śląskiego, których
patronem jest Juliusz Słowacki oraz spróbujemy pierogów krzemienieckich przygotowanych przez Kawiarenkę Literacką. Wystawę patronatem honorowym objęli: Kazimierz Górski – prezydent Sosnowca, Tamara
Sienina – dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego
w Krzemieńcu, Danuta Skalska – prezes Towarzystwa

Miłośników Lwowa i Krasów Południowo-Wschodnich
w Bytomiu oraz Stefan Gajda – prezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach.
• 16 stycznia o godz. 15.00 dyrektor Muzeum, Zarząd Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad oraz dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie zapraszają na otwarcie wystawy pt. „Archeologiczna Autostrada – Wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem”. W programie będziemy mogli posłuchać wykładu
Alberta Zastawy z Muzeum Archeologii w Krakowie po łączonego z prezentacją multimedialną PT. „Archeologiczna Autostrada”.
• 21 stycznia o godz. 14.00 zapraszamy na wernisaż
wystawy „100 lat Elektrociepłowni Będzin SA”. U

Z„Kurierem” po mieście
03. 12. – Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w CKZiU
zrealizowało projekt upamiętniający lokalną społeczność żydowską
w mieście. Uczniowie, wraz z zaproszonym gościem, Arturem
Ptasińskim z Centrum Informacji Miejskiej, wyruszyli 3 grudnia
na wycieczkę śladami sosnowieckich Żydów. Głównym celem
przedostatniego etapu „Szkoły Dialogu” było skupienie się
na przełamywaniu nadal powszechnych stereotypów i mitów.
05. 12. – Joanna Sekuła, dyrektor Miejskiego Zakładu
Zasobów Lokalowych wspólnie z Jackiem Górskim,
dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
podpisali Porozumienie w sprawie realizacji zajęć
praktycznych przez uczniów CKZiU. W roku
szkolnym 2013/2014 w terminie od 9 grudnia do 13
czerwca 2014 r. uczniowie realizować będą zajęcia praktyczne
w nieruchomościach pozostających w zarządzie MZZL.
06. 12. – do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica
święty Mikołaj przybył w towarzystwie zebry. Oczywiście przywiózł
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uczniom słodycze. Powód był prosty – szkoła wzięła pod opiekę
zebrę z chorzowskiego ZOO. Równie prosty był wybór zwierzęcia.
Zebra ma paski. Mundurki obowiązujące w szkole także je mają.
06. 12. – zmarła Kama Kiełbińska, wielka miłośniczka
i popularyzatorka muzyki poważnej, prelegentka, animatorka kultury,
która 30 lat związana była z Miejskim Klubem im. Jana Kiepury.
10. 12. – w wypożyczalni dla dzieci w Bibliotece Głównej przy ul.
Zegadłowicza odbyło się spotkanie autorskie z Krystyną Borkowską.
Podczas spotkania promowano m. in. ostatnią książkę poetki „Bajki
pani Krysi”.
11. 12. – uczniowie Gimnazjum nr 16 pod opieką Pani M. Łuszczek,
E. Matysek oraz D. Groniak przygotowali SZLACHETNĄ PACZKĘ dla
potrzebujących.
14. 12. – Politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej zjechali do Sosnowca
na Konwencję Krajową partii. Podczas spotkania przewodniczący
Leszek Miller zaproponował powrót do podziału Polski na 49
województw oraz 5-letnią kadencję dla władz wszystkich szczebli.

18. 12. – gośćmi w ZSO nr 13 w Sosnowcu byli dwaj wspaniali
piłkarze Zagłębia Sosnowiec: Hubert Tylec i Radosław Kursa.
Spotkanie odbyło się w ramach programu „Szkoła promująca
zdrowie”. Podczas wizyty piłkarze promowali wśród uczniów, zdrowy
tryb życia. Opowiadali o trudach, wyrzeczeniach bycia sportowcem.
Jednocześnie zachęcali młodzież do aktywności fizycznej. Zwracali
uwagę, jak ważnym aspektem codziennego życia są regularne
ćwiczenia oraz zdrowe posiłki.
20. 12. – w wypożyczalni dla dzieci w Bibliotece Głównej przy ul.
Zegadłowicza odbyło się niecodzienne, skąpane w klimacie
świątecznych światełek i zapachu piernika – gwiazdkowe
spotkanie literackie dla dzieci w wieku 10-14 lat. Podczas
spotkania, najpiękniejszą książkę o Bożym
Narodzeniu – „Opowieść wigilijną” pióra Karola
Dickensa – zinterpretowała Ebenezer Scrooge. W roli skąpego
i bezdusznego człowieka bez serca wystąpił Przemysław
Kania – aktor Teatru Zagłębia. (U)

CzTERY PORY ROKU W 2014 ROKU
BARAN (21.03. – 20.04.) – Wiosna:
denerwująca pora roku dla Ciebie.
Nieoczekiwanie spiętrzą się kłopoty, ale
zachowasz pogodę ducha. Lato:
po kłopotach ani śladu. Teraz już wymarzony
urlop. Jesień: znowu problemy. Tym razem
zdrowotne. Nie ominie Cię wizyta u lekarza.
zima: zaszczep się przed grypą,
w przeciwnym razie zamiast nart – łóżeczko.
BYK (21.04. – 20.05.) – Wiosna: zapowiada
się pomyślny okres. Zwłaszcza na gruncie
zawodowym. Lato: w lipcu nastąpi finalizacja
poważnego kontraktu, więc chyba z wyjazdu
nici. Jesień: wykorzystaj na zasłużony
odpoczynek. Zdecydowanie zasłużyłeś.
zima: wyślij rodzinę na zimowe ferie, a sam
kontynuuj dobrze rozpoczęty rok.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Wiosna: już
najwyższa pora pohamować swoją
impulsywność. Z tego nie wychodzi nic
dobrego. Lato: zdecydowanie gdzieś wyjedź
i wypocznij. Dzięki temu unikniesz kłopotów.
Jesień: wypoczęty i wyluzowany nareszcie
liczysz się z opinią innych. On bardziej
pomogą niż zaszkodzą. zima: opłaciło się.
Awans murowany.
RAK (22.06. – 22.07.) – Wiosna: czas
rozpocząć w końcu poważny dialog
z partnerem. Oczywiście jeżeli myślisz
poważnie o przyszłości. Lato: wspólny
wakacyjny wyjazd zaowocuje. Można myśleć
o zaręczynach. Jesień: poświęć więcej uwagi
partnerowi. Nie tylko praca jest w życiu
ważna. zima: pogodzisz sprawy uczuciowe
i zawodowe. Tak trzymaj!
LEW (23.07. – 23.08.) – Wiosna: ciągłe
znużenie i apatia niczemu nie sprzyjają. Weź
się w garść. Lato: słoneczne dni pobudzą Cię
do działania. Nie myśl o urlopie, za dużo
zaległości. Jesień: wpadłeś już w normalny
rytm. Niestety jeszcze dużo pracy przedTobą.
zima: dopiero w grudniu będzie trochę
relaksu.
PANNA (24.08. – 23.09.) – Wiosna: ta pora
roku doda Ci skrzydeł. Energia będzie Cię
rozpierać. Lato: powodzenie w sprawach
finansowych umożliwi Ci wyjazd
na wspaniałe wakacje. Jesień: korzystnie
ulokowana gotówka w końcu zapewni Ci
spokojny sen. Nie zmarnuj tego. Zima:
remont w uczuciach, remont mieszkania.
Czemu nie? W końcu stać Cię na to.
WAGA (24.09. – 23.10.) – Wiosna: zaczną
spełniać się Twoje marzenia. Uśmiech nie
będzie schodził zTwojej twarzy. Lato: idź
za ciosem. Koniecznie zagraj wTotka. Jesień:
zgoda i harmonia tak w pracy, jak i w domu.
Same pogodne dni. zima: wspaniałe
zimowe wakacje. Może postawisz na szkółkę
narciarską? Ruchu nigdy za wiele.
SKORPION (24.10. – 22.11.) – Wiosna:
najwyższa pora się ustatkować. Pomyśleć
o rodzinie. Lato: nie tylko wakacjami człowiek
żyje. Czas pogodzić przyjemności
z obowiązkami, choć wiadomo, że wolisz te
pierwsze. Jesień: coś się ruszy w sprawach
mieszkaniowych. Zadbaj o finanse, bo będą
Ci bardzo potrzebne. zima: najtrudniejsze
będziesz mieć z głowy. Teraz już tylko„z górki”.
STRzELEC (23.11. – 21.12.) – Wiosna: pora
obudzić się już z zimowego snu. Razem
z żółwiami. Lato: czeka Cię fantastyczny
urlop. Możliwe, że zaowocuje również
fantastycznym uczuciem. Jesień: dobra passa
trwa. Tak w miłości, rodzinie, jak i w pracy.
Zaczynaj już oszczędzać na wspólną
przyszłość. zima: tylko nie zrób się
niedźwiadkiem i nie zasypiaj. Partnerowi to
się nie będzie podobało.
KOzIOROŻEC (22.12. – 21.01.) – Wiosna:
Twoje zdrowie zdecydowanie się poprawi.
Zapomnisz o lekarzach. Lato: nadejdzie
ochota do pracy. Wspaniałe wakacje
na działce. Jesień: zebrane letnie owoce
przyniosą nieoczekiwane dochody. Dobrze je
zainwestuj. zima: nie stawiaj spraw na ostrzu
noża. Trochę więcej życzliwości dla swoich
bliskich wszystkim popraw samopoczucie.
WODNIK (22.01. – 19.02.) – Wiosna:
nareszcie ustąpią wszelkie dolegliwości
i apteki będziesz omijać wielkim łukiem. Lato:
to będą wymarzone wakacje. Może
niekoniecznie do egzotycznych krajów, ale
za to z ukochaną osobą. Jesień:
zdecydowana poprawa w finansach. Kupisz
to, o czym od dawna marzysz. zima:
pomyślny koniec kłopotów z partnerem.
Przeszłości już nie ma.
RYBY (20. 02. – 20.03.) – Wiosna: nie
zapomnij o weterynarzu. Przecież pies to
też rodzina. Lato: słoneczne dni natchną
Cię optymizmem. Wakacyjny wyjazd
bardzo i na długo Cię zrelaksuje. Jesień:
dbaj o zdrowie i ubieraj się zgodnie z tym
co widzisz za oknem. zima: ostre
powietrze, zimowe spacery sprzyjają
zdrowiu. Takie zahartowanie w przyszłości
zaowocuje. VENA
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