Hokeiści Zagłębia
Sosnowiec zagrają
wśród najlepszych!
Sosnowiczanie po
dwóch latach
nieobecności wracają
do ekstraligi.

14 nowoczesnych Solarisów zasiliło flotę
PKM Sosnowiec. Spółka zamierza zakupić
także autobusy elektryczne i hybrydowe.
PKM Sosnowiec to obecnie największy
przewoźnik w strukturach KZK GOP.
Właścicielem przedsiębiorstwa są cztery
miasta: Sosnowiec, Dąbrowa
Górnicza, Będzin i Czeladź.
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Nowoczesny tomograf dla sosnowieckiego szpitala
arc UM w Sosnowcu

nie leczenia tych nowotworów bardzo silnie zależy
od stopnia zaawansowania choroby. Wykryte zbyt
późno – prowadzą do śmierci. Skuteczność profilaktyki i wczesnej diagnostyki w walce z nowotworami potwierdza zahamowanie wzrostu śmiertelności kobiet z powodu raka piersi i spadek z powodu
raka szyjki macicy. Tutaj intensywna kampania profilaktyczna w postaci mammografii, czy badań cytologicznych trwa od lat. Uczestniczy w niej również Szpital Miejski oraz miasto Sosnowiec, finansując badania mammograficzne dla kobiet
poniżej 50 roku życia – podkreśla Artur Nowak,
prezes zarządu spółki.

Krzysztof Polaczkiewicz

Kolejna inwestycja w sosnowiecki szpital. Miejska
placówka zakupiła właśnie nowoczesny tomograf. Szpital uzyskał dofinansowanie Ministerstwa
Zdrowia na realizację zadania pn. „Zakup aparatury
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”.
Dofinansowanie wyniosło 2 747 500 zł, co stanowi 78,5% wartości sprzętu. Pozostałą kwotę, czyli
prawie 782 tys. zł., w ramach środków własnych
wyłożył szpital. – Zakup tomografu komputerowego Somatom Definition AS+ wraz z oprzyrządowaniem opiewał w sumie na kwotę ponad 3
mln 529 tys. zł. Koszty te nie obejmowały finansowania dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania go oraz przeszkolenia personelu w zakresie
jego obsługi, za które zapłacił szpital – tłumaczy
Magdalena Kot, kierownik działu organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.
Zakupiony w trybie przetargu nieograniczonego – 64-rzędowy tomograf komputerowy – wśród
wielu nowoczesnych rozwiązań posiada oprogramowanie onkologiczne. – Zapewnia on wysokiej
jakości badania szerokiego spektrum badań onkologicznych, a także naczyniowych, mózgowych,
w obszarze klatki piersiowej, brzucha, procedur
kardiologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i innych – dodaje Magdalena Kot.
Aparat SOMATOM Definition AS Open dysponuje wszystkimi niezbędnymi możliwościami technicznymi i inteligentnym oprogramowaniem, które ułatwiają spełnienie coraz wyższych, kluczowych wymagań w zakresie jakości obrazu.
reklama

Nowoczesny tomograf posiada m.in.
oprogramowanie onkologiczne.

Zakup tomografu to kolejna ważna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom
Sosnowca i okolicznych miast.
– To kolejna inwestycja w sosnowiecki szpital. Chce my le czyć na szych miesz kań ców
w kom for towych wa run kach, na naj lepszym
sprzęcie. Ten zakup to duża szansa dla wielu sosnowiczan, jak również mieszkańców okolicznych miast – podkre śla Arka diusz Chę ciński,
prezydent Sosnowca.
reklama

– Onkolodzy prognozują, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat zachorowalność na nowotwory
będzie rosła. Jest to związane z procesem starzenia
się społeczeństwa. Ryzyko zachorowania na większość nowotworów złośliwych wzrasta wraz z wiekiem pacjenta. Istotny wzrost zachorowalności będzie dotyczył raka jelita grubego i płuca. Powodzereklama

reklama

Włączenie Szpitala Miejskiego do „Narodowego
programu zwalczania chorób nowotworowych” ma
tym większe znaczenie, że jest on jednym z dwóch
szpitali w województwie śląskim, które otrzymały
dotację na tomograf komputerowy.
Sosnowiecki szpital inwestuje w sprzęt, trwają
w nim także prace moder nizacyjne. Do końca
kwietnia potrwają, opiewające na kwotę około miliona złotych, prace remontowe izby przyjęć,
przy ul. Szpitalnej w Sosnowcu-Zagórzu.
Dobiegają także końca prace mające na celu wymianę części nawierzchni chodników i miejsc postojowych wokół budynku przy ul. Szpitalnej w ramach zadania „Termomodernizacja segmentu zachodniego budynku Szpitala oraz wymiana części
nawierzchni chodników i miejsc postojowych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.”.

MIASTO

Nowe oblicze Zamku Sieleckiego
Prawie 2 mln 550 tys. złotych będą kosztować prace adaptacyjne Zamku Sieleckiego. Umowa na wykonanie prac została podpisana 17 marca w Urzędzie
Miejskim w Sosnowcu.
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

– To kolejna ważna inwestycja,
która przyczyni się do modernizacji naszych obiektów kulturalnych i zwiększy jakość i możliwość prowadzonych działań – mówi Mateusz Rykała,
zastępca prezydenta miasta, który podpisywał umowę.
– Zakres prac będzie szeroki.
Poza drobnymi remontami nie
były prowadzone prace na większą skalę. Obiekt nie był także
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponadto nie posiadał odpowiedniego systemu
zabezpieczeń antykradzieżowych
i przeciwpożarowych. Cała inwestycja obejmuje dwa zamówienia
na wszystkie roboty budowlane.
Będzie także podpisywana odrębna umowa na rewitalizację
parku, w części zamkniętej wobec zamku – zapowiedział Mateusz Rykała. Zagospodarowanie

parku będzie dodatkowo kosztować około 170 tys. zł.
Termin wykonania prac mija
w kwietniu, ale urzędnicy wystąpili już o przedłużenie tego terminu do Urzędu Marszałkowskiego z tego względu, że dłużej
niż zakładano, trwało postępowanie konkursowe. Po uzyskaniu zgody prace najprawdopodobniej potrwają do zakończenia
wakacji. Roboty wykona będzińska firma Arkada, której właścicielem jest Radosław Nawara,
były miejski konserwator zabytków w Będzinie.
– W obrębie działki na zewnątrz Zamku Sieleckiego będzie
wykonany ogród w stylu barokowym – zapowiada Jolanta Skorus,
dyrektorka Zamku Sieleckiego
w Sosnowcu. – Zostanie wykonany także parking oraz cześć ogrodzenia, by z dotychczasowym,
stanowił jednolitą całość. W samym obiekcie zostanie odrestau-

Mateusz Rykała, zastępca prezydenta miasta, podpisał umowę z Radosławem Nawarą,
właścicielem firmy Arkada.
rowana polichromia w skrzydle
południowym, która do tej pory
nie była udostępniona zwiedzającym ze względu na to, że nie by-

Sylwia Kosman

Nowoczesne Solarisy już na drogach Sosnowca

Cały czas planujemy rozwijać transport publiczny w mieście,
zapowiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Czternaście nowych autobusów firmy Solaris na łączną kwotę 17
mln 300 tys. zł zostało oficjalnie
włączonych do floty PKM Sosnowiec. Autobusy zostały zaprezentowane 23 marca w samo południe
na parkingu PKM. Sześć nowoczesnych autobusów to pojazdy dwunastometrowe, a osiem to osiemnastometrowe „przegubowce”.
– Są to ekologiczne autobusy
z zespołami napędowymi, które
spełniają najwyższą normę emisji – Euro 6. Są wyposażone między innymi w klimatyzację i bezprzewodowy internet. To pierwsze
autobusy w Sosnowcu, które posiadają wbudowane ładowarki
USB. W Polsce wiele takich autobusów nie jeździ – mówi Marek
Pikuła, prezes PKM Sosnowiec.
Autobusy będą wykorzystywane do obsługi linii: 815 (Sosno-

wiec – Katowice), 723 (Sosnowiec – Czeladź) oraz 811 (Dąbrowa Górnicza – Sosnowiec – Katowice). Autobusy będą również
wykorzystywane do częściowej
obsługi siedmiu kolejnych linii:
35, 106, 235, 902N, 635, 808. Najważniejsze elementy wyposażenia, oprócz klimatyzacji dla pasażerów, sieci WiFi i ładowarek
USB, to alkoblokady, oznaczające, że uruchomienie autobusu jest
niemożliwe bez sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy, monitoring wielokamerowy, doświetlenie
wewnętrzne i zewnętrzne wyjścia
z autobusu, światła drogowe i mijania wykonane w technologii
LED. Ponadto zapowiedzi przystanków będą słyszane nie tylko
wewnątrz autobusu, ale również
przez pasażerów czekających
na przystankach.
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– Tymi autobusami zajmowałem się niemal od „poczęcia”, dlatego cieszę się, że udało się uruchomić środki z listy rezerwowej
i zakończyć tę inwestycję. Cały
czas planujemy rozwijać transport
publiczny w mieście i przekonywać, że jadąc do centrum, warto
przesiąść się z samochodu do autobusu – stwierdził Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
W prezentacji autobusów
uczestniczyli także m. in. prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec oraz posłowie Waldemar Andzel, Witold
Klepacz, Jarosław Pięta i Katarzyna Stachowicz.
Projekt zakupu czternastu autobusów był współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013. Dofinansowanie wyniosło
około 11 mln 800 tys. zł.
W planach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
PKM Sosnowiec zamierza zakupić autobusy elektryczne i hybrydowe. – Będzie to nowa jakość
w województwie. Autobus hybrydowy odzyskuje energię, jest dużo bardziej przyjazny dla środowiska, cichszy i spala mniej paliwa.
To autobus na miarę XXI wieku.
Od wielu lat użytkujemy dwa autobusy hybrydowe, które zakupiliśmy z własnych środków. Sprawują się świetnie. Chciałbym, by dużą część taboru w przyszłości
stanowiły autobusy hybrydowe – zapowiedział Marek Pikuła.
PKM Sosnowiec to obecnie największy przewoźnik w strukturach
KZK GOP. Właścicielem przedsiębiorstwa są cztery miasta: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza,
Będzin i Czeladź. SK

ła odrestaurowana i usytuowana w miejscu, które nie było udostępniane zwiedzającym. Będą
także wyeksponowane odkrywki

archeologiczne w skrzydle północnym, które w całości będzie
podlegało pracom remontowo-budowalnym – dodaje.

Ponadto zostaną oddane sale
ekspozycyjne, na par terze dla
działu regionalnego, a na piętrze
dla Galerii Extravagance oraz
magazyny na dzieła sztuki.
Obiekt zostanie dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostanie zamontowana winda, którą będzie się można poruszać od piwnic na piętro
oraz platfor ma dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do obiektu. Obiekt zostanie
oświetlony i tym samym na być
pięknie eksponowany.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 – 2013. Koszt całego zadania wynosi prawie 2 mln
550 tys. zł. Dofinansowanie
kształtuje się na poziomie 85
procent.

W ciągu siedmiu lat miasto przekazało na rzecz sosnowieckiej policji prawie 6 mln złotych!

Jest komisariat, będzie komenda!
Hanna Michta

Otwarcie komisariatu zostało połączone z wręczeniem
sztandaru KMP w Sosnowcu.
Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji ma powstać przy ul.
Janowskiego w Sosnowcu. Miasto
przeznaczyło na ten cel działkę
o wartości około 2 mln 400 tys. zł.
To niejedyne środki, które przeznaczyło miasto na rzecz sosnowieckiej policji. W ciągu ostatnich lat gmina przekazała na potrzeby policji łącznie ponad 3
mln 400 tys. zł oraz działkę budowlaną na rzecz budowy nowej
komendy.

Nowa komenda policji
ma powstać w ciągu
trzech lat.
– Obecnie trwają prace planistyczne oraz pozyskiwane są
środki na budowę. Na lata 20152018 miasto zobligowało się
przekazać na ten cel dwa milio-

ny złotych. Planowany ter min
oddania do użytku nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji
w Sosnowcu to 2018 rok – poinformował podinsp. Dariusz Panas, rzecznik prasowy KMP
w Sosnowcu.
Tylko w tym roku na Fundusz
Wsparcia Policji zaplanowano
przeznaczyć z budżetu miasta
kwotę 600 tys. zł, z czego 540 tys.
zł na wydatki inwestycyjne, związane z budową nowej komendy,
a 60 tys. zł na wydatki bieżące.
Zakończona została także budowa I Komisariatu. Uroczyste
otwarcie odbyło się 6 marca i zostało połączone z wręczeniem
sztandaru Komendzie Miejskiej
Policji. W sumie inwestycja kosztowała ponad 8 mln 500 tys. zł.
Nowy budynek spełnia współczesne standardy. Jest nowoczesny,
przestronny i wygodny. Został za-

projektowany bez barier architektonicznych i wyposażony między
innymi w poczekalnię oraz pomieszczenia socjalne. Ma trzy
kondygnacje i powierzchnię użytkową o powierzchni 1425 m kw.
W nowej siedzibie pełni służbę
ponad 80 policjantów.
Śląski Komendant Wojewódzki
Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oficjalnie otworzył nowo wybudowaną siedzibę komisariatu,
a w uroczystościach wzięli udział
m. in. zastępca Komendanta
Głównego Policji, inspektor Cezary Popławski, parlamentarzyści,
władze województwa i miasta oraz
licznie zaproszeni goście.
– Gdy byłem tu w lipcu 2012
roku, rozmawiałem z komendantem komisariatu w progu, bo jego
pokój był tak mały, że nie mieścił
dwóch osób. Chciałbym serdecznie podziękować władzom miasta
za wsparcie i pomoc. Będziemy
służyć mieszkańcom najlepiej jak
potrafimy – stwierdził mł. insp.
Andrzej Poprawa, Komendant
Miejski Policji w Sosnowcu.
– Zdarzyło mi się być w starym
budynku policji jako poszkodowany. To co było wtedy, a to co
jest teraz, to dwa światy. W kolejnych latach zamierzamy nadal ściśle współpracować z policją.
W tej chwili jesteśmy na finiszu
rozmów dotyczących porozumienia i zapisania w wieloletnim planie wydatków miasta kolejnych
funduszy na budowę nowej komendy – stwierdził Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Komisariat Policji I w Sosnowcu działa od 16 marca. W tym
dniu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu wydał pozytywną decyzję na użytkowanie budynku. SK
kwiecień 2015 nr 4
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Pakiet dla mieszkańca i przedsiębiorcy
Sylwia Kosman

Pierwsze sto dni pracy na stanowisku prezydenta miasta, podsumował podczas
marcowej sesji Arkadiusz Chęciński. Prezydent przedstawił pierwsze rezultaty pracy nowych władz i przedstawił zadania
i cele, wyznaczone na najbliższe miesiące.
Zostały one ujęte w Pakiecie Mieszkańca
i Pakiecie Przedsiębiorcy. Radni w najbliższych tygodniach zajmą się pracą
nad proponowanymi projektami uchwał.
Pierwsze obietnice już
sPełnione
Zgodnie z zapowiedziami w budżecie
miasta zostały zabezpieczone środki potrzebne na dokumentację związaną z budową basenu oraz z przebudową dwóch
boisk szkolnych. – W tym i przyszłorocznym budżecie mamy zabezpieczone
500 tysięcy złotych, które w większości
zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji potrzebnej do wybudowania
basenu przy szkole przy ul. Bohaterów
Monte Cassino. To pozwoli nam ubiegać
się o środki zewnętrzne, które pomogą
nam wybudować basen – wyjaśnił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Posiadamy także pieniądze potrzebne na przebudowę dwóch boisk szkolnych. Pierwszy nich znajduje się
w Maczkach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, a drugi na Środuli
przy Szkole Podstawowej nr 42 – dodał.
Prezydent zapowiedział także, że
w szkołach w Ostrowach Górniczych
i Juliuszu powstaną miejsko-szkolne
ośrodki kultury. – Zamierzamy urucho-

mić w szkołach bogatą ofertę, spełniającą potrzeby naszych mieszkańców – zapowiedział.
Dlaczego warto zamieszkać
w sosnowcu?
W najbliższych miesiącach najważniejsze są uchwały dotyczące mieszkańców i przedsiębiorców. W Pakiecie
Mieszkańca znajduje się siedem elementów. Zostaną m. in. wprowadzone nowe
zasady Budżetu Obywatelskiego. W nowym projekcie miasto zostało podzielono na 16 obszarów konsultacyjnych, pula środków do podziału przez mieszkańców wzrosła do 6 mln zł. Będzie
można głosować na projekty z terenu całego miasta, niezależnie od miejsca zamieszkania. Projekty będą dzielone tematycznie do trzech stref: mieszkańca,
pieszej i edukacyjnej.
– Planujemy zmienić także zasady
i kryteria wynajmowania sosnowieckich
mieszkań. O najem będą mogły występować osoby spełniające mniej wygórowane kryteria. W regulacji dotyczącej
kryteriów kwalifikujących zmienione zostanie kryterium metrażowe z 5 metrów
kw. powierzchni na osobę na 7 metrów
kw. oraz podniesiono kryterium dochodowe w gospodarstwie wieloosobowym
z wysokości 100 procent najniższej emerytury do 150 procent oraz w gospodarstwie jednoosobowym z 150 procent najniższej emerytury do 200 procent – wyjaśnił prezydent.
Zmieniona zostanie także uchwała dotycząca przyznawania mieszkań dla absolwentów w Sosnowcu. – Zamierzamy

najlepszym absolwentom, od dziesięciu
do dwudziestu rocznie, przyznać prawo
do lokalu mieszkalnego. Weźniemy
pod uwagę przede wszystkim ich osiągnięcia, sukcesy i dokonania na uczelni – wyjaśnił Arkadiusz Chęciński.
Zostanie wdrożony w życie także program lojalnościowy „Zamieszkaj w Sosnowcu” dla osób nowo zameldowanych,
a każdy „nowy” sosnowiczan będzie
mógł liczyć na zniżki i tańsze bilety
do ośrodków kulturalnych, rekreacyjnych
i sportowych. Już wiadomo, że Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje
np. 50 procent zniżki na wszystkie miejskie pływalnie, lodowisko, korty tenisowe czy Górkę Środulską. Z kolei Teatr
Zagłębia dla każdego nowo zameldowanego mieszkańca Sosnowca raz w miesiącu (przez rok od zameldowania) podwójną, bezpłatną wejściówkę na swoje
spektakle, a np. Miejski Klub „Maczki”przez pierwszy rok od daty zameldowania w Sosnowcu bezpłatny wstęp
na wszystkie płatne zajęcia warsztatowe
i koncerty organizowane w Klubie.
Prezydent zaproponował także, by
zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których
wykonano remont elewacji, rozszerzyć
na wszystkie nieruchomości w mieście,
ponieważ obecnie ze zwolnień mogą korzystać osoby, które przeprowadziły remont jedynie w centrum miasta.
By zachęcić do zamieszkania w Sosnowcu, zwolnienia od podatku od nieruchomości będą obowiązywać także
w przypadku nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. – Zwolnienie będzie przysługiwać

na okres 10 lat, począwszy od 1 stycznia
roku następującego po roku, w którym
budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku
lub jego części przed ostatecznym wykończeniem – zapowiedział prezydent.
Zostanie utworzony także katalog nieruchomości gminnych z przeznaczeniem
pod budownictwo mieszkaniowe.
ulgi Dla PrzeDsiębiorców
i niższe PoDatki
Na szereg udogodnień mogą liczyć także
przedsiębiorcy. Przede wszystkim na zwolnienia od podatku od nieruchomości, które będą obejmować budynki i budowle
związane z inwestycją zrealizowaną na terenie miasta. Ponadto inwestorzy będą
mieli możliwość wydzierżawienia za tzw.
„złotówkę” w drodze publicznego przetargu specjalnie wydzielone tereny gminne
o powierzchni do 1000 metrów kw.
pod działalność produkcyjną, usługową
i rzemieślniczą. Termin dzierżawy przewidywany jest na co najmniej 10 lat. Wiadomo, że pierwsze takie tereny zostaną uruchomione przy ul. Wojska Polskiego,
w pobliżu Parku Naukowo-Technologicznego, a po upływie 10 lat przedsiębiorcy
będą mogli wystąpić w trybie bezprzetargowym o wykup tej nieruchomości
Wprowadzony zostanie także m.in.
program „Lokal na Kulturę”. – Program
będzie dotyczył możliwości wynajęcia
w atrakcyjnej cenie lokalu z przeznaczeniem na cele kulturalne. Dotyczy to
szczególnie lokali, które od wielu lat stoją puste. W pierwszej kolejności spróbujemy wynająć cztery lokale w centrum

Sosnowca – wyjaśnił Arkadiusz Chęcieński.
Władze miasta zaproponują także nowe stawki podatkowe od środków transportowych na przyszły rok. – Wysokość
niektórych stawek zostanie obniżona od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, zwłaszcza w przypadku transportu
ciężkiego, czyli tirów – stwierdził prezydent.
Zdecydowanej poprawie mają ulec obsługa inwestora, któremu zostanie przydzielony indywidulany opiekun oraz zostanie skrócony czas oczekiwania na decyzje urzędowe.
urząD czynny Dłużej Dla
mieszkańców
Najprawdopodobniej już od maja zmienią się godziny pracy sosnowieckiego
urzędu. W tej chwili urząd jest czynny
dłużej tylko w poniedziałek. – W poniedziałki pracujemy do 17.00, a w pozostałe dni do 15.30. Po zmianie dłużej będziemy pracowali również w czwartki,
bo do godziny 16.30. Najwięcej spraw
w urzędzie mieszkańcy załatwiają właśnie w poniedziałki i czwartki, a najmniej w piątki, dlatego postanowiliśmy
pracować dłużej w te dwa dni, a w piątek krócej, do godziny 13.00 – poinformował podczas sesji, Mateusz Rykała,
zastępca prezydenta Sosnowca.
Podczas sesji władze miasta nagrodziły hokeistów Zagłębia, którzy wywalczyli awans do ekstraligi oraz dziewczęta
z Zespołu Tańca Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal, które sięgnęły po tytuł
mistrzyń Polski.
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MIASTO
Dach nad głową, wsparcie i pomoc na wagę złota oraz nadzieja na lepsze życie

Dom dla samotnych matek otwarty!
Pierwszy Diecezjalny Dom Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul. G. Zapolskiej 2 został otwarty 25 marca.
Hanna Michta

Sylwia Kosman

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 1 mln 500 tys. zł, w tym dotacja ponad 700 tys. zł. W całej Polsce
powstało już prawe 800 takich miejsc,
dzięki wsparciu Funduszu Dopłat, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Docelowo na schronienie w Domu
Matki i Dziecka może liczyć nawet 12
matek z dziećmi. Dom posiada trzy
kondygnacje, a jego łączna powierzchnia użytkowa to 632,5 metry kw. Składa się z dziewięciu pokoi pobytu (jednego na parterze, który przystosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz ośmiu na piętrze) i dwóch pokoi
dodatkowych na poddaszu. Każdy pokój pobytu posiada łazienkę i jest umeblowany. Ponadto w Domu mieści się
także kuchnia o powierzchni 28 metrów
kw. z pełnym zapleczem gospodarczym
oraz wyposażeniem. Obok kuchni znajduje się wspólna jadalnia o powierzchni 40 m kw., a po przeciwnej stronie
świetlica, przeznaczona dla dzieci.
Na parterze znajduje się pokój kierownika, który służyć będzie również jako
pokój spotkań indywidualnych oraz pokój socjalny z kącikiem medycznym dla
personelu. Do dyspozycji podopiecznych przygotowana została również
reklama
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wadzony wywiad środowiskowy i podstawowe badania lekarskie oraz należy
przygotować pisemną prośbę o przyjęcie do Domu Matki i Dziecka. Przyjęte
osoby będą musiały zawrzeć specjalny
kontakt oraz realizować indywidualny
plan usamodzielnienia. Na terenie placówki będą prowadzone także zajęcia
z zakresu prowadzenia gospodarstwa
domowego, zdrowego stylu życia, załatwiania spraw w urzędach.

Każda matka zostanie objęta
indywidualnym planem
usamodzielnienia i może liczyć
na pomoc w szukaniu pracy.

W domu Matki i Dziecka może zamieszkać 12 matek z dziećmi.
pralnia z suszarnią oraz trzy sanitariaty
zbiorowe, w tym jeden dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Każda kobieta, która znajdzie w Domu swoje miejsce zamieszkania, zostanie objęta indywidualnym planem usamodzielnienia. Może także liczyć
na pomoc w szukaniu i znalezieniu pracy. Samotne matki mogą liczyć także
na wsparcie pedagoga, pracownika so-

cjalnego oraz specjalistów pracy z rodziną. Zostaną także objęte położniczą
opieką zdrowotną i będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych
i opieki duszpasterskiej. Do placówki
będą przyjmowane kobiety, kierowane
na wniosek np. ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie czy
ośrodków interwencji kryzysowej.
Przed przyjęciem musi zostać przepro-

Dom powstał w wyniku przebudowy
budynku parafialnego, który miał spełniać funkcję domu parafialnego parafii
Chrystusa Króla w Sosnowcu – Klimontowie. Parafia przekazała niedokończony
budynek wraz z działką na rzecz Caritas
Diecezji Sosnowieckiej, by ukończyć budowę i założyć Dom Matki i Dziecka.
Budowa trwała od kwietnia 2013 r.
do stycznia 2015 r. i była dofinansowana z rządowego programu finansowego
wsparcia budownictwa socjalnego, Caritas Polska, darowizn osób prywatnych,
zbiórek publicznych oraz wspierana przez biskupa Grzegorza Kaszaka.

Pomysłodawczynią budowy Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka jest
Wiesława Spyra, a dom został powołany do życia dekretem biskupa Grzegorza Kaszaka z 15 grudnia 2010 roku. Re ali za cji inwe stycji podję li się
ksiądz Tomasz Folga, obecnie dyrektor Ca ri tas Die ce zji So snowiec kiej
i ksiądz Andrzej Cie ślik, ówcze sny
dy rek tor Die ce zjal ne go Centrum
Służ by Ro dzi nie i Życiu, a obec nie
proboszcz pa ra fii Chrystu sa Kró la
w Klimontowie.
Z okazji zainaugurowania działalności oraz Dnia Matki, 25 maja, odbędzie
się koncert charytatywny połączony ze
zbiórką funduszy na rzecz Domu i jego
dalszego funkcjonowania. Koncert odbędzie się w Sali Koncertowej Zespołu
Szkół Muzycznych w Sosnowcu,
a gwiazdą będzie Golec uOrkiestra.
Współorganizatorem koncertu jest gmina Sosnowiec.
Każdy, kto chce wspomóc funkcjonowanie Domu, może wpłacić środki
na specjalne konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej: Caritas Diecezji Sosnowieckiej ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec 04 2490 0005 0000 4600 7334 25
39. Wszystkie informacje o postępach
budowy Diecezjalnego Domu Matki
i Dziecka można znaleźć pod adresem:
www.dommatki.sosnowiec.pl.
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Po interwencji śmieci zostaną usunięte w ciągu kilku dni.
W Sosnowcu rozpoczęła się walka z dzikimi wysypiskami. – W ostatnich tygodniach
czystość miasta się poprawiła,
ale nadal to nie jest to, czego byśmy oczekiwali. Dlatego prosimy o wsparcie naszych mieszkańców i przesyłanie zgłoszeń
o dzikich wysypiskach. Aby
przyspieszyć reakcję, zgłoszenie
powinno zawierać nazwę, numer
działki, ulicy oraz numer nieruchomości. Numer działki można znaleźć za pomocą Sosno-

wieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej. W przypadku,
kiedy podanie numeru posesji
lub działki nie jest możliwe, prosimy o określenie charakterystycznego punktu, dzięki któremu możliwe będzie ustalenie lokalizacji dzikiego wysypiska
śmieci – wyjaśnia Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Jeśli zgłoszenie będzie dotyczyło nieruchomości gminnej, to
zostanie ona posprzątana w ciągu kilku dni. W przypadku pry-

watnych terenów postępowanie
w zakresie wyegzekwowania
uporządkowania przez właściciela prowadzone będzie przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. red
Zgłoszenia prosimy kierować:
wysypiska@um.sosnowiec.pl,
tel. 32 296 08 32
lub straz@um.sosnowiec.pl
oraz pod numerem
tel. 32 296 06 54.

Beata Biała

Święto orchidei i kaktusów

Skrzyżowanie ul. Grota-Roweckiego
i al. Mireckiego do remontu
Kolejne dofinansowanie dla Sosnowca. Urząd Marszałkowski
w Katowicach opublikował zaktualizowaną listę projektów z listy rezerwowej, które otrzymały dofinansowanie. Wśród nich
jest przebudowa skrzyżowania
ulic Grota-Roweckiego i al. Mireckiego (na zdjęciu) wraz z sygnalizacją świetlną.
Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach poddziałania
„Modernizacja i rozbudowa kluczowej sieci drogowej”. Wniosek
złożony przez miasto otrzymał
maksymalne dofinansowanie,
czyli 85 procent, to jest około 2,2
mln zł. Wartość całego projektu
wynosi 2,6 mln zł. – To wspaniała wiadomość. Mieszkańcy, nie
tylko Pogoni, od dłuższego czasu zwracali uwagę, że jest to
newralgiczne skrzyżowanie i konieczna jest jego przebudowa.
Na pewno na jednej z głównych
dróg naszego miasta będzie bezpieczniej. Zdajemy sobie sprawę
z utrudnień, ale na pewno każdy
kierowca, który przejeżdża przez
to skrzyżowanie, będzie wyrozu-

Hanna Michta

arc UM w Sosnowcu

Dzikie wysypiska do likwidacji

miały dla niedogodności, które
tam wystąpią. Prace powinny
wystartować w drugiej połowie
roku i zakończyć się jeszcze
w tym roku. Już teraz przepraszam za utrudnienia, które będą
miały miejsce, ale wszystko to
po to, aby po Sosnowcu jeździło
się komfortowo i bezpiecznie – mówi Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
Prace na skrzyżowaniu skoncentrują się na poszerzeniu jezdni, co pozwoli na wydzielenie pasa do skrętu w lewo dla kierowców jadących ulicą GrotaRoweckiego od strony ul. Orlej.
Natomiast kierowcy, jadący

Turniej gier komputerowych
w Sosnowcu!

Wystawę w Egzotarium każdego roku odwiedza kilka tysięcy miłośników kwiatów.
W dniach 10 do 12 kwietnia
w sosnowieckim Egzotarium
przy ul. Piłsudskiego 116 odbędzie się wystawa pn. „Dni orchidei i kaktusów”. Nowością
podczas wystawy będą zioła
oraz rośliny balkonowe. Każdy
znajdzie coś ciekawego dla siebie.
– To już 16 edycja tej wystawy i wciąż cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem.
Świadczy o tym każdorazowo
kilkutysięczny tłum zwiedzających. Z roku na rok staramy się
podno sić wa lo ry estetycz ne
i edukacyjne naszej wystawy.
Dla te go tak że tym ra zem za prosiliśmy nowych wystawców,
któ rzy wzboga cą wystawę
o wie le cie kawych ga tunków
i hybryd. Oczywiście to orchidee są na szą pa sją i za ra zem
kwiecień 2015 nr 4

tematem przewodnim wystawy.
Dołożyliśmy wielu starań, by
pokazać bogatą i ciekawą ekspozycję tych pięknych roślin.
Cześć z nich będzie przywieziona specjalnie z wystawy orchidei w Dreźnie, która odbyła
się pod koniec marca. Egzotarium do słownie za kwit nie
dzięki bogatej kolekcji storczyków botanicznych i ciekawych
krzy żówek. Nie któ re rośli ny
za pre zen tuje my ja ko wi szą ce
ogrody, czyli Kokedama (for ma ja poń skiej ike ba ny), in ne
będą w szklanych ogródkach.
Wiele pomysłów będzie można podpatrzeć i zrealizować je
w domu. Dla kontrastu ze storczyka mi za pre zen tuje my też
kak tusy i suku len ty, które
w na tu rze wystę pują w wie lu
regionach świata. Dla miłośni-

ków cie kawych sma ków
w kuchni będą zioła w doniczkach. Dopeł nie niem ca łości
będą piękne bukiety i kompozycje kwiatowe ze storczyków
wykonane przez sosnowieckie
kwiaciarnie. Jak zawsze wystawie towa rzyszyć bę dzie kier masz, na którym można kupić
wie le
cie kawych
roślin
w atrakcyjnych cenach oraz akcesoria do ich uprawy np. specja li stycz ne pod ło ża do storczyków, seramis, przeźroczyste
do nicz ki w róż nych roz mia rach, a także odżywki i nawozy – infor muje Be ata Bia ła,
przewodnicząca SKMO.
Wystawa będzie czynna od piątku do niedzieli
w godz. od 10.00 do 18.00.
Cena biletu 3 zł (nor malny)
oraz 2 zł (ulgowy). red

od strony ulicy Gospodarczej, będą mieli osobny pas do jazdy
na wprost oraz pas do jazdy
w prawo. – Na ulicy Grota-Roweckiego powstaną również wysepki dla pieszych, co pozwoli
na bezpieczniejsze przechodzenie
przez ulice. Zmieni się też wylot
alei Mireckiego od strony ul. Piłsudskiego. Tu kierowcy będą
mieli jeden pas do jazdy w lewo
i jeden pas do jazdy na wprost
oraz w prawo. Całe skrzyżowanie
wyposażymy w nową sygnalizację – tłumaczy Wojciech Guzik,
naczelnik Wydziału Organizacji
Zarządzania Drogami i Ruchem
Drogowym.

W dniach od 10 do 12 kwietnia
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25
odbędzie się II edycja Turnieju
E-sportowego.
Patronat nad imprezą objął
prezydent miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
W tym roku Zawodnicy będą
mogli rywalizować w League of
Legends. Oferta została posze-

rzona o Hear thstone'a i Fifę15
na konsolach PS3. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród graczy.
Po eliminacjach, które odbyły
się za pośrednictwem internetu,
do Sosnowca przyjechało 16 najlepszych drużyn.
Ze względu na duże zainteresowanie, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowo Turnieju
w CS: GO. Jak podają organizato-

rzy, liczba zgłoszeń przekroczyła
już 100!
Miło nam poinformować, że
nagrody w postaci: 5x Tesoro
Excalibur (klawiatury) oraz 5x
Tesoro Kuven Angel (słuchawki)
ufundował „Kurier Miejski”.
Więcej informacji można śledzić na bieżąco na Facebookowym
profilu turnieju: www.facebook.
com/events/1570920189831106/.
Sport elektroniczny – e-sport
to dyscyplina sportu nieolimpijskiego, w której przedmiotem
zmagań zawodników są gry
komputerowe. Rywalizacja między nimi odbywa się zarówno
w for mie rekreacyjnej, jak
i na turniejach gier komputerowych. Historia e-spor tu wiąże
się ze wzrastającą popular nością rozgrywek sieciowych. Poszczególne gry komputerowe
różnych gatunków, w których
toczy się rozgrywka między zawodnikami, są nazywane dyscyplinami.
Mecze rozgrywane są na żywo, a publiczność może oglądać
graczy siedzących przed komputerami, zaś ich posunięcia śledzić na wielkich telebimach.
Rozgrywki w internecie są wykorzystywane częściej przy eliminacjach. Formuła sportu elektronicznego przyciąga coraz
większe rzesze graczy w różnym wieku, głównie dzięki niwelowaniu barier fizycznych,
spotykanych w sporcie tradycyjnym, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia rywalizacji
sportowej.
W imieniu organizatora zapraszamy. red
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Jak dokumentować pracę

Odpowiedzialność za długi spadkowe
i dział spadku

Joanna Biniecka, rzecznik prasowy ZUS

Poprzednio informowaliśmy o zasadach nabywania
uprawnień do emerytury wcześniejszej dla osób, które udokumentowały okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Teraz przedstawiamy zasady dokumentowania takiej pracy.
Podstawowe dokumenty to:
• świadectwo wykonywania pracy w szczególnych
warunkach, wystawione według wzoru stanowiącego załącznik do resor towych aktów prawnych lub
• świadectwo pracy zawierające odpowiedni zapis
wskazujący na wykonywanie prac w szczególnych
warunkach oraz wskazanie działu pozycji i nazwy
aktu prawnego, w których dane stanowisko zostało wymienione.
Dokumenty powinny zostać sporządzone przez:
• zakład pracy, w którym pracownik świadczył pracę
lub
• następcę prawnego zakładu pracy albo Agencję
Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Przy ustalaniu okresów prac w szczególnych warunkach obowiązują następujące zasady:
• praca w szczególnych warunkach musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy dla danego stanowiska pracy. Wykonywanie pracy w niepełnym wymiarze bądź wykonywanie różnego rodzaju
prac, innych niż wykazanych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nie może stanowić podstawy do uznania wskazanego w świadectwie okresu – jako okresu pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze,
• przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze nie
reklama
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uwzględnia się okresów niewykonywania pracy,
za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991r.
wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
• okresy czynnej służby wojskowej, przypadające
od 29 listopada 1967 r. do 31 sierpnia 1979 r. podlegają zaliczeniu do pracy w szczególnych warunkach, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z tej
służby pracownik zgłosił pracodawcy swój powrót
do pracy w celu podjęcia zatrudnienia na tych samych warunkach, u którego był zatrudniony w chwili powołania do służby. Zasady tej nie stosuje się
przy ustalaniu uprawnień do emerytury na podstawie art. 46 w związku z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
• przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach; prace wykonywane na stanowiskach
wskazanych w wykazie B wymienionego rozporządzenia mogą być zaliczane do okresów pracy wykonywanych na stanowiskach wymienionych
w wykazie A. Jednak prace wymienione w wykazie A nie mogą zostać zaliczone do prac wymienionych w wykazie B.
Stanowisko, na którym wykonywana była praca
w szczególnych warunkach, powinno być zgodne
z wykazem prac w szczególnych warunkach zawar tym w jednym z następujących aktów prawnych:
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983
r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze lub zarządzeniach, uchwałach resortowych wydanych na podstawie §1 ust. 2 wymienionego rozporządzenia – przez właściwych dla
danego resortu ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze dla podległych i nadzorowanych zakładów pracy – dotyczy zakładów pracy, w których takie wykazy obowiązywały.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale i długi spadkodawcy. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi
odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia, z całego
swego majątku.
Przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobiercy odpowiadają nadal całym swoim majątkiem, do wysokości
jednak war tości uzyskanego spadku. Oznacza to, że jeżeli war tość długów, jest wyższa niż aktywów – spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe.
Oznacza to, że wierzyciele mogą skierować roszczenia do wybranego spadkobiercy (np. tego który ma najlepszą sytuację finansową) i ściągnąć z niego całość długu. Jednakże w takiej sytuacji
spadkobierca, który spełnił świadczenie, może żądać zwrotu
od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają
wielkości ich udziałów. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.
Do chwili działu spadku wraz ze spadkobiercami solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą także osoby,
na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne,
jednak ta odpowiedzialność jest ograniczona do war tości
przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili
otwarcia spadku.
W tym miejscu należy wspomnieć o planowanych zmianach
w prawie spadkowym w zakresie reguł odpowiedzialności za długi spadkowe – stosowna zmiana ustawy została uchwalona przez Sejm w lutym bieżącego roku, a przepisy prawdopodobnie wejdą w życie jeszcze przed końcem 2015 r. Zmiana przepisów polega na wprowadzeniu – jako zasady – odpowiedzialności
za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (tj. do wysokości war tości aktywów spadkowych), w miejsce obowiązującej wcześniej zasady odpowiedzialności nieograniczonej. Brak

oświadczenia spadkodawcy w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania jest jednoznaczny
z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, stają się oni współwłaścicielami majątku spadkowego w częściach ułamkowych,
proporcjonalnie do ich udziałów w spadku.
Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między
wszystkimi spadkobiercami, jeśli są zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy
nieruchomość, umowa o dział powinna być zawar ta w formie aktu notarialnego.
Postępowanie w przedmiocie działu spadku prowadzone jest
w trybie nieprocesowym, przez sąd spadku, którym jest co do zasady sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, sąd
miejsca położenia majątku spadkowego lub jego części (w przypadku braku możliwości ustalenia ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) albo sąd rejonowy dla m. st. Warszawy
(w braku możliwości ustalenia właściwości miejscowej dwóch
poprzednich sądów). Od tej zasady istnieją jednak odstępstwa.
Możliwe jest przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają
wszyscy współspadkobiercy.
Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku.
Z dokonaniem działu spadku ustaje wspólność majątku spadkowego, jaka powstaje w wyniku nabycia spadku przez kilku spadkobierców, a poszczególnym spadkobiercom przypadają określone aktywa spadkowe (np. określona suma pieniężna, samochód,
nieruchomość lub w niej udział, itp.).
Na podstawie działu spadku nie jest możliwy podział długów
spadkowych wchodzących w skład spadku, a jedynie podział aktywów wchodzących w skład spadku.
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Polsko-węgierskie powitanie wiosny

Dzieciaki witają wiosnę. Najmłodsi na starcie biegu.

Burmistrz Komarom odbiera z rąk prezydenta
Sosnowca rzeźbę wykonaną przez uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych nr 4.

Skandal na miarę medalu
W piątek, 13 marca, dziewczęta z Zespołu Tańca Nowoczesnego
& Cheerleaders Skandal wystartowały na Mistrzostwach Polski
Cheerleaders i… wygrały.
Tancerki, które na co dzień
trenują w Miejskim Klubie
im. J. Kiepury w Sosnowcu,
podczas zawodów spisały
się na medal – i to niejeden.
W kategorii junior freestyle
pom wszystkie dziewczęta
wywalczyły pierwsze miejsce, złoty medal i tytuł Mistrza Polski, pokonując rywali z całej Polski i tym samym będą nasz kraj, miasto
Sosnowiec i siebie reprezentować na Mistrzostwach
Europy ECU, które w tym
roku odbędą się w Słowenii
w Lubjanie. Również nasze
dwa duety okazały się rewelacyjne. Mistrzyniami Polski w junior freestyle pom
zostały Aleksandra Michalak i Joanna Gawlik, a II
Wicemistrzyniami Polski
Karolina Badzioch i Weronika Pilch.
Wszystkie podopieczne
Katarzyny Pilch wróciły
do Sosnowca bardzo szczęśliwe i świadome ogromnej
odpowiedzialności, jaka
na nich teraz spoczywa – nikt w naszym województwie w kategorii junior freestyle pom nie wywalczył tytułu mistrza.

arc MK im. J. Kiepury w Sosnowcu

W Sosnowcu gościliśmy delegację węgierskiego
miasta partnerskiego Komarom, która zawitała
do naszego miasta z okazji 10. rocznicy podpisania
umowy o współpracy partnerskiej. Goście z Węgier
zwiedzali miasto, uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie Miejskim, a także zawitali na Stawikach, gdzie
odbyło się powitanie wiosny.
Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński przekazał
na ręce Attili Molnara, burmistrza Komarom, pamiątkową rzeźbę wykonaną przez podopiecznych
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4. – Dziękuję za 10
lat dotychczasowej współpracy. Nasze spotkanie
wpisuje się w obchody dnia polsko-węgierskiej
przyjaźni, który przypada 21 marca. Mam nadzieję, że podczas państwa pobytu rozmawiać będziemy również o przyszłości naszej współpracy – mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. – Chcielibyśmy zacieśnić naszą współpracę
i pogłębić ją w przyszłych latach, a jej główne elementy, czyli edukację i kulturę rozszerzyć o obszar
gospodarczy – powiedział z kolei burmistrz Komarom Attila Molnar.
Goście z Węgier pojawili się także na sosnowieckich Stawikach, gdzie odbyło się polsko-węgierskie
powitanie wiosny. Na Miejski Bieg Uliczny, „Wbiegnij w wiosnę po węgiersku”, złożył się bieg dla dorosłych na dystansie 2 km o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca i Burmistrza Komarom oraz biegi dla
dzieci na dystansie 100 i 200 metrów. Na krótszym
dystansie rywalizowały dzieciaki w wieku od 3 do 5
lat, a na dwukrotnie dłuższym dziewczęta i chłopcy
w wieku 6-8 lat. Nie zabrakło także dodatkowych
atrakcji. Były porady dla biegaczy, degustacja potraw kuchni polskiej i węgierskiej, atrakcje dla najmłodszych, m. in.: malowanie buzi, wata cukrowa,
pokaz baniek mydlanych, pokaz udzielenia pierwszej pomocy przez uczniów II LO im. E. Plater,
a także policyjne stanowisko. KP

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Skandalistki będą walczyć w Mistrzostwach Europy ECU.

Dziewczęta zabierają się
do dalszej, ciężkiej pracy – bo to nie tylko treningi i wyjazdy, ale również
szkoła stawia przed nimi
duże wymagania, ale jak to
przyszło na Skandalistki,

one zawsze dają radę. Niestety, zanim ziści się ich
sen o Mistrzostwach Europy, a to już pod koniec
czerwca, będą potrzebne
jeszcze środki finansowe
na ten cel. red
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Każda złotówka, podarowana przez podatników, jest na wagę złota. Dokładnie na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum

Hospicjum powstanie
Około 10 milionów złotych będzie kosztować stacjonarne hospicjum w Sosnowcu. Jeśli uda się pozyskać środki unijne na ten cel, zaadaptowany
i rozbudowany będzie budynek po Zespole Szkół Usługowych przy ul. Mjr Hubala Dobrzańskiego w Sosnowcu. Budynek, przekazany na rzecz stowarzyszenia
ze strony Urzędu Miejskiego, został już zinwentaryzowany i został wykonany projekt architektoniczno-budowalny. – Czekamy na pozwolenie na budowę
i zamierzamy starać się o środki unijne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy w przyszłym roku – zapowiada Małgorzata Czapla, prezes
stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.

– Ten rok jest dla nas bardzo ważny, bo zarówno realizacja celów
bieżących, jak i realizacja celu inwestycyjnego, wymagają olbrzymich środków finansowych. Jeden procent podatku przeznaczony na cele hospicyjne jest dla nas
bezcenny. Apelujemy do mieszkańców naszego miasta i regionu,
by ten jeden procent został lokalnie zainwestowany – przekonuje
Małgorzata Czapla.
Intensywne przygotowania
do rozpoczęcia inwestycji i finansowego montażu powstania centrum hospicyjnego rozpoczęły się
ponad dwa lata temu. – Sprawdziliśmy w Urzędzie Marszałkowskim, czy w ogóle mamy szansę
na pozyskanie funduszy unijnych.
Uzyskaliśmy wówczas bardzo
istotną informację, iż nie ma szans
na pozyskanie pieniędzy na budowę hospicjum od fundamentów.
reklama
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Musieliśmy zaniechać podjętych
już wcześniej działań, polegających na tym, że uzyskaliśmy
w użyczenie od Urzędu Miasta
działkę pod budowę przy ul. Popiełuszki. Kiedy dowiedzieliśmy,
że nie ma możliwości pozyskania
środków na budowę od podstaw,
musieliśmy zmienić kierunek naszego działania. Wiedzieliśmy, że
musimy znaleźć nieruchomość,
która nadaje się do adaptacji – wyjaśnia Małgorzata Czapla.
Inicjatywa budowy hospicjum
spotkała się z bardzo dużym zrozumieniem i wielką życzliwością
ze strony władz miasta oraz
wszystkich radnych. Okazało się,
że jest możliwość realizacji inwestycji w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Urząd
Miasta zaproponował budynki,
w których wcześniej mieściły się
szkoły. Stowarzyszenie wybrało
nieruchomość przy ul. Hubala
Dobrzańskiego.

– Zostaliśmy wpisani przez
gminę na listę ZIT-ów. Gdyby inwestycja powstania hospicjum nie
została wpisana rok temu, dzisiaj
na wszystko byłoby już za późno.
Przygotowujemy się obecnie
do procedury konkursowej. Musimy złożyć wniosek aplikacyjny,
a inwestycja będzie realizowana w partnerstwie z gminą. Obecnie będziemy opracowywać formułę naszej współpracy. Kilka dni
temu pojawiły się dopiero „uszczegółowienia” do Regionalnego Programu Operacyjnego – zapowiada
Małgorzata Czapla.
Stowarzyszenie podejmie
działania dwutorowo. Z jednej
strony będzie starać się o środki
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na tzw. projekt twardy, polegający na adaptacji i rozbudowie budynku,
w którym docelowo będzie się
mieściło hospicjum. Z drugiej
strony zostanie przygotowany

Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Beata Bandura i Małgorzata Czapla omawiają plany adaptacji i rozbudowy budynku,
w którym mieścić się będzie hospicjum.
wniosek do Europejskiego Funduszu Społecznego na kilka zakresów działań: zapewnienie całodobowej opieki dla chorych
w hospicjum stacjonarnym,
stworzenie dziennego ośrodka
opieki dla chorych mobilnych,
stworzenie ośrodka rehabilitacji
i wsparcia psychologicznego dla
osób w różnych fazach choroby.
Niektóre z planowanych działań
znajdą swoje miejsce w starej
bryle szkoły, natomiast dla części beneficjentów, zwłaszcza leżących chorych, budynek zostanie rozbudowany.
Obecnie pod opieką domowego hospicjum znajduje się stale
powyżej 120 chorych pozostających w swoich środowiskach
i 40-50 chorych korzystających
z opieki w poradni. – Pomoc
i opieka świadczona takiej liczbie
osób wymaga z naszej strony zaangażowania, zgranego interdyscyplinarnego zespołu opieki ho-

spicyjnej, określonych środków
finansowych i bardzo dobrej organizacji pracy, opartej na silnych
strukturach i poprawnych procedurach. Dbamy o to, aby nasza
opieka medyczna szła w parze
z realizacją filozofii opieki hospicyjnej, czyli holistycznej troski
o człowieka oraz jego ciało i ducha. Nasza działalność, jako organizacji pozarządowej, dzięki kontraktowi z NFZ finansującemu
świadczenia medyczne, jest profesjonalna i kompleksowa, a co
najważniejsze, jest ciągła i niezawodna, a nie zapewniana tylko
okresowo od projektu do projektu. Budowa stacjonarnego hospicjum jest niezbędna, zwłaszcza
w obliczu nieubłaganych faktów.
Według statystyk już w co trzeciej rodzinie jest lub będzie osoba, która zachoruje na raka. Tworząc centrum opieki hospicyjnej,
zamierzamy służyć jak najlepiej
naszej społeczności lokal-

nej – podsumowała Małgorzata
Czapla.
Stowarzyszenie od kilku lat
zbiera środki na budowę hospicjum. Obec nie z prze prowa dzanych rokrocznie akcji, koncer tów i od pi sów 1 procenta
uda ło się ze brać około 2 mln
zł. Każda złotówka przekazana na ho spi cjum jest obec nie
na wagę złota, ponieważ udział
własny stowarzyszenia, który
jest wymagany przy dofinansowa niu zewnętrz nym, bę dzie
wy nosić co naj mniej 15 procent, ale nie jest wykluczone,
że trzeba mieć co najmniej 35
procent inwestycji.
Przekaż 1 procent podatku!
Hospicjum Sosnowieckie
św. Tomasza Ap.
KRS 0000056797
Więcej informacji:
www.hospicjum.sosnowiec.pl
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Poszukiwaczka znaków i olśnień
Pisarka, publicystka, felietonistka, jurorka międzynarodowej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz laureatka Nagrody Literackiej Nike (2013)
za powieść „Ciemno, prawie noc”, czyli Joanna Bator, była kolejną bohaterką wieczoru autorskiego, zorganizowanego 5 marca w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Sosnowcu. Najwięcej mówiła o swojej ostatniej powieści, czyli „Wyspie łzie”. Zanim została pisarką, pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii
i Socjologii PAN oraz wykładała m. in. w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Dwukrotnie przebywała na stypendiach w New School
for Social Research w Nowym Jorku, Londynie i trzykrotnie w Tokio jako stypendystka JSPS, Cannon Foundation in Europe oraz Japan Foundation. Spotkanie
prowadziła poetka i powieściopisarka, Marta Fox. Czytelnicy mieli także okazję, by zadać pytanie i porozmawiać z pisarką.
Sylwia Kosman

Odebrała Pani nagrodę Nike
za książkę „Ciemno, prawie noc”.
To zawsze jest taki moment, kiedy
czytelnicy i krytycy oczekują
od laureata nagrody, że pofrunie
jeszcze wyżej. Może to być także
moment paraliżujący. Proszę powiedzieć, jak to było u Pani…
Myślę, że w każdej pracy
i w każdym zawodzie należy się
starać, żeby nie przekroczyć takiego momentu, w którym całe
jestestwo mówi człowiekowi, że
musi zwolnić i odpocząć, niezależnie od tego, czy jest się matką, która pracuje tylko w domu,
lekarzem czy pisarką. Ja bardziej
byłam znużona po trzech powieściach niż odczuwałam jakąś
presję po Nike. Ta nagroda tak
naprawdę nie zmienia dużo. Jest
wprawdzie rytuałem przejścia,
niesie coś w rodzaju ulgi, jak
i satysfakcji. Nie jest to jednak
żaden kamień milowy w życiu.
Napisałam w ciągu czterech lat
trzy grube powieści. Po książce
„Ciemno, prawie noc” wszystko
mi mówiło: „Zrób coś bezinteresownego, nie ulegaj głosowi wydawcy, który ciągle pyta, kiedy
będzie kolejna powieść?”. Z tego poczucia, pragnienia, zrobienia czegoś innego, szalonego,
innego, własnego, bezinteresownego, krok po kroku rodził się
pomysł na książkę „Wyspa łza”.
Jeśli Pani pozwoli, zacytuję: „Ja,
wieczna poszukiwaczka znaków
i olśnień, przeczytałam w gazecie
porzuconej przez kogoś w kawiarni, że fizycy stworzyli niszę w czasie. Wiedziałam, że to zdanie czekało właśnie na mnie. Wyobraziłam sobie niszę w czasie jak coś
w rodzaju kieszeni kangurzycy,
w której można się skryć, znieruchomieć, jednocześnie pędząc
przez prerię. Za wszelką cenę próbowałam uniknąć banału depresyjnego załamania i twórczego kryzysu, bo nie mieścił się w mojej wizji
życia, podobnie jak dewocja religijna i operacje plastyczne czy odbicie mężczyzny przyjaciółce. Aż
w końcu pojawiła się Sandra Valentine. Postanowiłam wyjść jej
na spotkanie. Gotowa na wszystko,
na co mnie czeka, nawet na to, że
aby wytłumaczyć się z tego bzika,
będę musiała opowiedzieć własną
historię…”. Książkę dedykuje Pani
Sandrze Valentine i innym, które
zniknęły bez śladu. To „znikły bez
śladu” powtarza Pani kilkukrotnie
i stało się to zdanie inspiracją, by
konstrukcję powieści oprzeć na tej
autentycznej osobie…
Kiedy skończyłam, „Ciemno,
prawie noc”, zaczęły mnie prześladować takie słowa: „Znikła
bez śladu…”. Są zwolennicy
form znikła lub zniknęła. My
wybraliśmy w wydawnictwie
„Znak” formę: znikła. Te słowa
kwiecień 2015 nr 4

czuć, czuć w raju zapach spalenizny. Ten konflikt ciągle żyje
w umysłach ludzi, w niedopowiedzeniach, w wewnętrznych
animozjach. Zderzenie tego tropikalnego piękna z cieniem wojny, ze świadomością, że w lasach ciągle gniją ludzkie szczątki, było dość dojmujące i trudne
po prostu. To nie była rajska
przyjemna wyprawa. Być może
wrócę tam jeszcze w inny sposób, być może reportażowy. To
nie jest raj.

mnie prześladowały. To nie jest
tak, że te słowa pojawiły się znikąd. Ten motyw zawsze wydawał mi się fascynujący. Mamy
co najmniej dwie strony znikania
bez śladu. Zacznijmy od tej strony pozytywnej. Po 35 roku życia
zaczyna się turbo przyspieszenie
i człowiek zdaje sobie sprawę, że
po drodze porzucił inne drogi.
Nie znaczy, że były one lepsze,
były to inne życia. Mogłam zostać w Japonii, pracować
na uczelni, wykładać filozofię
i mieć zupełnie inny świat, inny
kosmos. Zniknąć bez śladu może oznaczać, że po drugiej stronie rzeki, na jakiejś wyspie, zacznie się wszystko od nowa. Jest
to fascynujące. Któż z nas nie
miał ochoty, by zniknąć tak
po prostu, na dobre i nic nie tłumaczyć?
Drugi aspekt znikania bez śladu
jest czar ny i dotyczy znikania – raz a dobrze – czyli śmierci. Nie pamiętam, gdzie to przeczytałam, że gdyby w najczarniejsze noce, obok naszego
łóżka był mały czerwony guziczek, który można nacisnąć, to
ciekawe, ile osób by wciąż tutaj
zostało. Kiedy te słowa do mnie
wróciły z taką obsesyjną siłą
po napisaniu „Ciemno, prawie
noc”, myślałam, że napiszę kolejną powieść. Nic się jednak nie
otwierało. Siedziałam w internecie, wpisywałam te słowa w wyszukiwarkę i czytałam historie
kobiet, które znikły bez śladu;
historie fascynujące, z dobrym
zakończeniem, a najczęściej ze
złym zakończeniem. Tylko jedna historia, z powodów których
nigdy nie zrozumiem, pociągnęła mnie i uwiodła. Historia Sandry Valentine, młodej Amerykanki, która 25 lat temu przepadła bez wieści na Sri Lance.
Nigdy nie odnaleziono jej ciała

i do tej pory nie wiadomo, co się
z nią stało. Ta nieznajoma kobieta stała się dla mnie kimś w rodzaju przewodniczki, wcieleniem mojej mrocznej bliźniaczki. Poczułam, że mam ochotę
zrobić coś szalonego, pojechać
tam i zobaczyć, co ona ma mi
do dodania, jaką historię, co tam
się będzie działo ze mną i z pisaniem.
Jak długo trwała ta podróż?
Trwała tylko miesiąc. Ale był to
długi miesiąc.
Idzie Pani tropem Sandry. Oprócz
niej jest jeszcze Anna Karr, która
pojawia się jako bohaterka Pani
kolejnej książki, którą już Pani pisze…
Książka, „Wyspa łza”, która nie
jest powieścią, ale esejem intymnym, jest także teaserem, zapowiedzią mojej powieści. Anna Karr na Sri Lance przybiera
konkretną postać. Jest bohaterką
kolejnej mojej powieści „Rok
królika”. Anna Karr pisze romanse historyczne i stoi
na przeddzień zniknięcia bez
śladu.
Ta mroczna siostra bliźniaczka…
dokąd Pani prowadzi?
Sri Lanka mnie zaskoczyła. Rzeczywistość w podróży jest dla
mnie bardzo hojna. Zewnętrznie
dzieje się dużo rzeczy. Tam działo się relatywnie mniej niż podczas moich innych podróży.
Wszystko prowadziło mnie poza Sri Lankę, na moją własną
wyspę (…). Z jednej strony Sri
Lanka jest olśniewająco piękna,
a z drugiej strony od końca
lat 70. do 2009 r. toczyła się bratobójcza, krwawa wojna. Według niepełnych szacunków zginęło tam około stu tysięcy ludzi.
Cień tego konfliktu, jeszcze

Dzięki Pani książkom mogę szukać
także siebie i bardzo mi się te tropy podobają. Przed każdym rozdziałem zamieszcza Pani motto jakiegoś pisarza. Przywołuje Pani
między innymi Witkacego. Dlaczego Sri Lanka i Witkacy?
Witkacy to była moja wielka licealna miłość. Nie wiem, ile
szesnastoletnia dziewczyna może zrozumieć z Witkacego, ale
coś na pewno. Kiedy zaczęła mi
się ta cejlońska podróż, to nagle
mówię: „Rany! To dzieje się
przecież równe sto lat po pamiętnej podróży Witkacego na Cejlon, na który w 1914 r. wyjechał
z Bronisławem Malinowskim”.
Byli zresztą wielkimi przyjaciółmi. Witkacy stracił narzeczoną,
która popełniła samobójstwo.
Był w rozpaczy. Z kolei Bronisław Malinowski był po historii
miłosnej niemożliwej. Pojechali
razem, uwielbiając się i szanując. Tam stało się między nimi
coś bardzo złego. Są różne podejrzenia. Jest książka szwedzkiej autorki, która wskazuje, że
mieli oni jakiś rodzaj erotycznego związku, który tę przyjaźń
rozwalił. Znalazłam pensjonat,
w którym Witkacy spędził noc,
podobno jedno z tym miejsc,
gdzie miał ochotę strzelić sobie
w łeb. Ten pensjonat ciągle jest.
Na jego tyłach leżała góra starych mebli. Tak sobie pomyślałam, że mogłyby być to meble,
które były wtedy używane, kiedy przebywał w tym miejscu
Witkacy. Jego już nie ma, ale jego duch tam został.

żające. Co trzecia osoba dozna
w swym życiu depresji – długotrwałej lub będącej reakcją
na traumatyczne wydarzenie.
Jest depresja endogenna, która
przychodzi, kiedy człowiek jest
szczęśliwy, bogaty i spełniony,
i być może przez to jeszcze
straszniejsza. Bo ludzie mówią:
„Ale wszystko masz i co jeszcze
ci smutno, weź się w garść!”.
W każdym przypadku smutku
lekarze od razu dają lekarstwa.
Być może warto spróbować, wyciągnąć się za włosy i nie przeoczyć tej granicy, kiedy samemu
już się nie da. Cieszę się z obecności mojej mrocznej siostry
i niech ona już prowadzi. Nie
planuję napisać żadnej książki
o depresji.
Skąd Pani bierze odwagę, żeby pisać? Pisarstwo to przecież bardzo
trudny zawód…
Jest trudny. Trudno jest na przykład, kiedy dochodzi się do momentu, że jest się bardzo wyeksponowaną osobą i trzeba uciekać
na imprezie, by nie pozować
na ściance. Nie są to jednak problemy, które mogą człowiekowi
złamać życie. Ten zawód przynosi wielkie nagrody i nie mam
tu na myśli takich nagród jak Nike czy innych. Bardzo lubię spotkania z czytelnikami. Są rzeczy,
których nie znoszę, czyli promocyjne obowiązki medialne, ale
da się to zrobić. Jest na przykład
strach, że kolejna powieść nie
przyjdzie. I co wtedy? Widziałam już wiele karier rozpoczętych świetną książką i… koniec.
Co jest takiego w Wałbrzychu? Coś
w powietrzu?
Mam dwie odpowiedzi na to pytanie, w zależności od tego, jak
to czuję. Jedna brzmi tak: gdybym była z Sosnowca, to pisała-

bym takie książki o Sosnowcu,
ale jestem z Wałbrzycha. A druga jest taka, że rzeczywiście jest
to miejsce szczególne. Jednak
bliższa jestem tej pierwszej odpowiedzi. Ja nie wybrałam tego
miasta, ale to miasto samo mnie
wołało w tych trzech książkach
i nic się na to nie dało poradzić.
25 lat temu na Sri Lankę pojechała
polska pisarka Joanna Bator. Zaginęła tam bez śladu i nie odnaleziono jej ciała. Po 25 latach pojechała
tam inna pisarka, Sandra Velentine, spędziła tam miesiąc, nie odnaleziono jej ciała, nie dowiedziała
się niczego, ale napisała inną biografię. Czy to jest uczciwe?
Zastanawiałam się oczywiście,
czy nie wykorzystuję tej historii.
Z drugiej jednak strony, jaką realną krzywdę mogę wyrządzić
za pomocą książki? Ja złożyłam
Sandrze Velentine taki siostrzany hołd. Zastanawiałam się, co
myślała ta młoda kobieta, kim
była, przeszłam jej wszystkie
ślady na tej wyspie. Jej już nikt
nie szuka. Zadedykowałam jej
książkę i tylko tyle mogłam dla
niej zrobić.
Napisała Pani takie zdanie: „Gdyby
zaginione bez śladu odnalazły się,
byłyby ich miliony, a świat zadrżałby, gdyby opowiedziały, co im się
przydarzyło”.
Ja jestem czytelniczką tabloidów.
Z takiego względu, że kolekcjonuję dziwne nagłówki, bo są mi
potrzebne, a nie ma lepszego
źródła niż „Fakt” i „Super
Express”. Bez przerwy giną kobiety. Jest to przerażające. Niektóre się zaraz znajdują, jak dwie
małe dziewczynki, które popełniły samobójstwo, ale tyle z nas
gdzieś po prostu przepada…
Spisała: Sylwia Kosman
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Dużo Pani pisze o melancholii, nawiązując też do swojej sytuacji
i wskazując, że Pani też jest melancholiczką. Czy zrodziła się
w Pani myśl, by napisać książkę
o tych mrocznych doświadczeniach i siostrze bliźniaczce? Pani
odróżnia melancholię od depresji…
Są różne odcienie tej ciemności.
Ja jestem klasyczną melancholiczką. Może nieco bardziej niż
przeciętna osoba odczuwam egzystencjalny fakt, że… wszyscy
umrzemy. Raz po „Ciemno…”
byłam już blisko tej granicy,
za którą pojawia się kliniczna choroba. Statystyki są przera9

MIASTO

O Wielkanocy i świątecznych zwyczajach w Zagłębiu
Przed nami Wielkanoc, nazywana także Wielką Niedzielą, Zmartwychwstaniem Pańskim, w prawosławiu: Pascha. Najstarsze
i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Jak obchodzono je w naszym regionie w dawnych latach? Jakie
niesie ze sobą zwyczaje i obrzędy?
Wszystko to w krótkim opracowaniu, w którym pomogła nam m.
in.: Dobrawa Skonieczna-Gawlik
z Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Zwyczaje i obrzędy związane
z Wielkanocą rozpoczyna w Środę Popielcową Wielki Post, czyli
czas przygotowania do śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.
Niedzielę Zmartwychwstania poprzedza Wielki Tydzień, który
rozpoczyna niedziela palmowa,
w Zagłębiu nazywana „wierzbną”. Jak wyjaśnia Dobrawa Skonieczna-Gawlik, niedziele poprzedzające Wielkanoc miały
swoje nazwy. – W chwili obecnej
pewnie tylko wąska grupa osób
o tym wie, ale nazywały się one
Niedziela Starozapustna, Mięsopustna, Zapustna, Niedziela
Wstępna (I niedziela postna), Sucha (II niedziela postna), Głucha
(III niedziela postna), Śródpostna (IV niedziela postna), Niedziela Męki Pańskiej (V niedziela postna) i Niedziela Palmowa
(VI niedziela postna) – wylicza.

Bartosz Gawlik/Muzeum Zagłębia w Będzinie

Młodzi kultywują tradycje. Muzeum Zagłębia w Będzinie
od kilku lat organizuje konkurs „Zagłębiowskie Palmy
Wielkanocne”, który cieszy się sporą popularnością.
Zatrzymajmy się przy Niedzieli Palmowej. W Zagłębiu Dąbrowskim palmy miały około metra wysokości, wykonane były
z trzciny pospolitej, nazywanej
palmą, a także cisu, kocanek, tj.
gałązek wierzby iwy, sosny, jałowca, brzozy oraz z różnych ziół
takich jak: barwinek czy dziurawiec z dodatkiem zasuszonych
kwiatów oraz wkomponowanymi
w to elementami sztucznych
kwiatów, bibuły czy kolorowego
papieru. Zazwyczaj wykonywały
je całe rodziny na kilka dni
przed Niedzielą Palmową.
Po święceniu przechowywano je
m. in.: za obrazami świętych.
W niektórych obejściach używa-

no palm do okadzania krów,
wkładano je do uli i gniazd gęsich. Poświęconym palmom przypisywano także właściwości lecznicze. Wśród zwyczajów obowiązywał przesąd, który mówił
o leczniczych właściwościach bazi, zwłaszcza w kontekście jedzenia ich przez dziecko. Połykanie
pączków gałązki wierzbowej,
miało zapobiec chorobom gardła,
płuc i wszelkim bólom. Również
bydłu podawano w paszy aby zapobiec chorobom.
Bezpośrednio Wielkanoc poprzedzało Triduum Paschalne,
czyli Wielki Czwartek, Wielki
Piątek i Wielka Sobota. Każdy
z tych dni to oczywiście celebro-

wanie uroczystości religijnych.
Oczywiście był to także czas
wzmożonych przygotowań do radosnego dnia Zmartwychwstania.
Sprzątano domy i obejścia, rozpoczynały się też przygotowania kulinarne. W Wielki Piątek tak jak
obecnie poszczono, stroniono także od ciężkiej pracy fizycznej. Nie
oszczędzano się za to w kuchni,
co dotyczyło oczywiście głównie
płci żeńskiej. – Pracy w kuchni
nie brakowało. W Wielki Piątek
malowano, drapano i oklejano jajka. Najczęściej farbowano w łupinach cebuli, oklejano je rdzeniem
z sitowia, kolorową włóczką, a nawet skrawkami tkanin – wylicza
Dobrawa Skonieczna-Gawlik.
W Wielki Piątek przygotowywano także potrawy do święconki – szynka, kiełbasa, cielęcina wędzona, jaja, ser, chrzan, sól,
pieprz, pieczono także chleby
i placki z serem. W wodzie pozostałej po umyciu naczyń, w których zarabiano ciasto, myto ręce
i twarz, co miało zapewnić urodę
i gładką cerę. Natomiast w wodzie pozostałej po ugotowaniu jajek dziewczęta myły włosy wierząc, że będą piękne i lśniące.
W Wielką Sobotę święcono
potrawy, a wieczorem także ogień
i wodę. – Jeszcze w pierwszych
latach po drugiej wojnie światowej istniał zwyczaj wkładania
do poświęconego ognia drewie-

nek złożonych w krzyż. Opalone
krzyżyki zatykano później
na krańcach pól w drugi dzień
Świąt. Wierzono, iż uchroni to
pola przed klęskami żywiołowymi i zapewni urodzaj – wyjaśnia
etnograf z będzińskiego Muzuem.
W dawnych czasach w domach
bogatych ludzi święcone zajmowało kilka izb mieszkalnych. Oczywiście wtedy ksiądz objeżdżał pałace, dwory, zaścianki i wioski,
święcąc przygotowane pokarmy.
Ludność wiejska przynosiła potrawy w kilku koszach pod dwór, zostawiając kapłanowi część jaj.
Wielkanoc rozpoczynała się,
podobnie jak dziś, od porannej
mszy świętej, czyli Rezurekcji.
Następnie zasiadano do stołu,
dzieląc się święconką. W tym
dniu dawniej nie można było rozpalać ognia w piecu, dlatego
większość potraw spożywano
na zimno, czasami je tylko lekko
podgrzewając. W tym dniu panował podniosły nastrój. Czas spędzano w towarzystwie bliskich
i rodziny. Jedynie w okolicach Żarek, Mrzygłodu, Kromołowie,
Koziegłów młodzi chłopcy obchodzili domy sąsiadów z życzeniami, za co dostawali po kawałku
wędliny i placka.
Drugi dzień świąt to Lany Poniedziałek, w Zagłębiu zwany mokrym poniedziałkiem i śmingusem.
W tym dniu dominowała zabawa

i harce. Wodą oblewano niemal
każdego, oszczędzając jedynie osoby starsze. Mówiło się, że oblanie
dziewczyny świadczy o jej powodzeniu. Polanie wodą miało zapewnić jej szybkie zamążpójście.
Oprac. Krzysztof Polaczkiewicz
Wykorzystano materiały m.in.:
z blogiceo. nq. pl/zaglebianki/
„Wiosenne zwyczaje ludowe na Górnym Śląsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim” – K. Kaczok

WielKANoc
„Na Wielkanoc przygotowują
tutaj następujące święcone:
szynkę, kiełbasę, cielęcinę
wędzoną niekiedy jaja; ser,
chrzan, pieprz i sól. Pieką też
kołac i baby. Zabierając się
do jedzenia święconego,
przegryzają najpierw po kawałku
chrzanu, następnie przygotowują
następującą potrawę.
Do zagotowanej serwatki,
w której pływają zwarzone gruzły
sera, wkładają pokrojoną
w kawałeczki szynkę, kiełbasę
itp. poczem jak trochę pomoknie
zabierają się do jedzenia.
Po zjedzeniu tej zupy jedzą
dopiero święcone na zimno”
Wzmianki o potrawach
sięgają 1886 r. wg opracowania
Stanisława ciszewskiego „lud
rolniczo-górniczy z okolic
Sławkowa w powiecie olkuskim”.

reklama

10

kwiecień 2015 nr 4

SPORT
PAGINA
Sosnowiczanie znów wśród najlepszych

Hokejowe Zagłębie wraca do ekstraligi!
Po dwóch latach nieobecności hokeiści z Sosnowca wracają do ekstraligi. W finale play-off pierwszej ligi Zagłębie pokonało KS Toruń HSA. W rywalizacji
do trzech zwycięstw zespół Mieczysława Nahunki oraz Jerzego Pawłowskiego pokonał w pięknym stylu rywali 3:1.
arc Zagłębie Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

– To takie nasze małe mistrzostwo Polski. W 30. rocznicę zdobycia ostatniego
tytułu mistrza Polski przez Zagłębie cieszymy się z awansu do ekstraligi. Zespół stanął na wysokości zadania – nie
krył radości po ostatnim meczu finału
trener sosnowiczan Jerzy Pawłowski.
Zanim sosnowiczanie przystąpili
do finałowej batalii z ekipą z Torunia,
w półfinale play-off I ligi musieli zmierzyć się ze Stoczniowcem Gdańsk.
Emocji w tej rywalizacji nie zabrakło.
Zaczęło się od niespodziewanej porażki Zagłębia w Sosnowcu, ale dwa kolejne mecze, najpierw na wyjeździe a następnie na Stadionie Zimowym, zakończyły się wygraną naszej drużyny.
Finał, którego faworytem byli zawodnicy z Torunia, rozpoczął się
od wygranej rywali, ale trzy kolejne mecze na swoją korzyść rozstrzygnęli gracze Zagłębia. Dwa decydujące spotkania sosnowiczanie wygrali na Zimowym przy nadkomplecie widzów,
którzy znakomicie dopingowali swój
zespół. Czwarty mecz wygrany 9:1 okazał się formalnością, za to prawdziwa
dramaturgia towarzyszyła trzeciemu
spotkaniu. Po pierwszej tercji torunianie

Hokeiści Zagłębia w przyszłym sezonie zmierzą się z najlepszymi.
prowadzili już 3:1 i wydawało się, że
goście, którzy prowadzili w I lidze przez
cały sezon zasadniczy, rozstrzygną to
spotkanie na swoją korzyść. Zagłębie
nie poddało się jednak i w kolejnej odsłonie strzeliło kontaktową bramkę,
a w 46 minucie po trafieniu Piotra Sarnika doprowadziło do wyrównania. Rywale raz jeszcze zdołali jednak wyjść
na prowadzenie i wydawało się, że nie
oddadzą go do końcowej syreny. Niesie-

ni kapitalnym dopingiem sosnowiczanie zdołali jednak wyrównać na 9 sekund przed końcem, kiedy to krążek
w bramce przyjezdnych umieścił Kamil
Duszak. W dogrywce bramki już nie
padły i o wszystkim decydowały rzuty
kar ne, które skutecznie egzekwowali
nasi zawodnicy. Decydujący okazał się
strzał Kamila Duszaka i Zagłębie mogło świętować drugą wygraną w finałowej rywalizacji. Kropkę nad „i” Zagłę-

bie postawiło w kolejnym meczu, który
okazał się spotkaniem do jednej bramki. – Jestem dumny z dwóch rzeczy, że
jestem Zagłębiakiem, a także z faktu, że
chłopaki wybrali mnie na kapitana zespołu. Nie pamiętam takiej atmosfery
na tym stadionie. Oczywiście, gdy byłem na lodzie. Pamiętam mecz z Polonią Bytom, gdy Zagłębie 10 lat temu
awansowało, jednak wtedy byłem
na trybunach, gdyż grałem w innym
klubie. Teraz miałem okazję zagrać. Kibice dodali nam skrzydeł, nieśli nas dopingiem. Nie wiem, skąd mieliśmy dziś
tyle siły, może właśnie od kibiców? Teraz nieważne skąd, nieważne jak, ważne, że awansowaliśmy. Na początku,
gdy powstawała ta drużyna, niewiele
osób w nas wierzyło, przytrafiły nam
się wpadki, ale z biegiem czasu wszyscy nabieraliśmy pewności siebie i wiary. Najważniejsze, że w play-off daliśmy radę – mówił po decydującym meczu kapitan sosnowiczan Łukasz
Zachariasz.
– Krótko podsumowując, dwa ostatnie mecze śmiało można powiedzieć, że
w pierwszym przypadku wygraliśmy sercem, a następnie głową i umiejętnościami – dodał trener Pawłowski, który nie
krył uznania dla sosnowieckich kibi-

Julia na piątkę

Szabliści ZKS zdobyli Warszawę
W STolicy oDbyły Się MiSTRZoSTWA PolSKi
Do 23 lAT W SZAbli KobieT i MężcZyZN. Pięć
MeDAli ZDobyli W NicH RePReZeNTANci
ZAgłębioWSKiego Klubu SZeRMieRcZego
SoSNoWiec.

Klasą błysnęły dziewczęta, które wywalczyły trzy medale w tur nieju indywidualnym
oraz sięgnęły po złoto w rywalizacji drużyn.
Dwa złote krążki wywalczyła Angelika Wątor, która triumfowała w zmaganiach indywidualnych i poprowadziła do złota drużynę
ZKS Sosnowiec. W finale turnieju indywidualnego Wątor pokonała klubową koleżan-

kę, Karolinę Walczak. Na podium stanęła
także Pamela Warszawska, która bój o finał
przegrała z Karoliną Walczak.
W turnieju drużynowym Wątor, Walczak
i Warszawska o złoto zmierzyły się z AZS
AWF Warszawa. – Miejscowe stawiły niezwykle zacięty opór. W trakcie meczu prowadzenie przechylało się raz na naszą korzyść, raz na korzyść rywalek. Decydujące
okazały się trzy ostatnie zmiany. Najpierw
Karolina nawiązała fantastyczną walkę z rywalką, nie dając sprowokować się i wytrącić
z równowagi. Następnie Pamela stoczyła wyrównany pojedynek z dużo bardziej doświad-

czoną zawodniczką, a na koniec Angelika
dokończyła dzieła i wygrała zaledwie jednym trafieniem, kończąc mecz stanem 45: 44 – komentował trener Dawid Adamowski.
Piąty krążek dorzucił rywalizacji mężczyzn jedyny zawodnik ZKS-u Michał Kochan. – W fazie grupowej walczył ze zmiennym szczęściem, ale w pucharach pokazał
prawdziwy charakter i dotarł do półfinałów.
Tu niestety nie sprostał zawodnikowi z Konina, który tego dnia był nie do zatrzymania
i ostatecznie Michał zdobył brązowy medal – dodał Adamowski. KP

Budowlani z medalami

arc Budowlani Sosnowiec

W ATeNAcH oDbyły Się
MiSTRZoSTWA ŚWiATA
W ju-jiTSu juNioRóW Do lAT 18
oRAZ MłoDZieżoWcóW
Do lAT 21. ŚWieTNy START
ZANoToWAli W NicH ZAWoDNicy
buDoWlANycH SoSNoWiec,
KTóRZy ZDobyli 8 MeDAli.

W grupie juniorów do lat 18
złoty medal w konkurencji Ne
Waza (brazylijskie Ju-Jitsu) zdobyła Wiktoria Lis w wadze
+ 70 kg. Ta sama zawodniczka
wywalczyła srebr ny medal
w konkurencji Fighting (walka,
w której stosuje się uderzenia,
kopnięcia, rzuty oraz wszelkie
techniki w par terze). Srebr ny
medal wywalczył także Mateusz
Osiak w wadze do 55 kg w konkurencji Ne Waza. Z kolei brązowy krążek w konkurencji Fighting zdobył Piotr Kokosza,
w wadze 60 kg. W grupie młokwiecień 2015 nr 4

ców. – To był doping, o którym marzy
każdy sportowiec. Kibice nieśli drużynę
ku zwycięstwom – podkreślał Pawłowski.
Przypomnijmy, że sekcja hokeja
w seniorskim wydaniu została wskrzeszona przed rozpoczęciem bieżących
rozgrywek. W 2013 roku zadłużony
klub nie przystąpił do rozgrywek ekstraligi. Latem ubiegłego roku na czele zarządu klubu stanął Leszek Tokarz, legenda sosnowieckiego hokeja, były
olimpijczyk, mistrz Polski, który mógł
liczyć na wsparcie sosnowieckich biznesmenów: Henryka Skwarka i Adama
Lipki. Spory wkład wniosła także będzińska firma Banimex. Stroną sportową zajął się duet Mieczysław Nahunko-Jerzy Pawłowski. Małymi krokami
udało im się zbudować ciekawy zespół,
który stanowi swoistą mieszankę rutyny z młodością. Siłą napędową stali się
wychowankowie, którzy chętnie wrócili
na Zimowy. Przed klubem kolejne wyzwanie, przygotowanie drużyny
na przyszły sezon. – Dajcie nam trochę
poświętować. Jestem dobrej myśli.
Przed startem tego sezonu wielu nie dawało nam szans, a tymczasem się udało. Finał play-off pokazał, że hokej
w tym mieście ma rację bytu – podkreśla prezes klubu, Leszek Tokarz.

Znakomity start Julii Zaborowicz, zawodniczki Górnika Sosnowiec, a zarazem uczennicy
Gimnazjum nr 16, podczas Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych do lat 14. Sosnowiczanka zdobyła pięć medali, w tym dwa złote na dystansie

200 m stylem dowolnym i 800 m
stylem dowolnym. Ponadto nasza pływaczka sięgnęła po srebro na dystansie 400 m stylem
dowolnym oraz po brązowe medale na 100 m stylem motylkowym i 200 m stylem motylkowym. KP

Karatecy najlepsi w regionie
Reprezentanci Sosnowieckiego Klubu Karate zostali mistrzami Śląska. Podopieczni Eugeniusza Dadzibuga nie mieli sobie równych
podczas XXXV Mistrzostw Makroregionu Śląskiego, które odbyły
się w Siemianowicach Śląskich.
Triumf w klasyfikacji końcowej dało pięć złotych oraz dwa brązowe medale, które wywalczyli sosnowieccy karatecy. Na najwyższym stopniu podium stanęli: Angelika Krysztoforska, Aleksandra
Tarnas, Kamila Krzak, Jerzy Pryga i Marcel Rudzki. Natomiast brązowe medale wywalczyli Krzysztof Białas i Marcin Sodel. KP

Sosnowiecka„banda”
zamiast Smyły
ZAleDWie jeDeN MecZ RuNDy
WioSeNNej PiłKARZe ZAgłębiA
ZAgRAli PoD WoDZą MiRoSłAWA
SMyły. Po PoRAżce 0:1
Z oKociMSKiM bRZeSKo
DoTycHcZASoWy
SZKoleNioWiec ZoSTAł
ZDyMiSjoNoWANy.

Zawodnicy Budowlanych Sosnowiec pokazali klasę na mistrzostwach świata w Ju-Jitsu.
dzieży do lat 21 dwa medale
zdobyła Justyna Sitko – złoto
w Ne Waza oraz brąz w Fighting-u (waga +70kg). Złoty medal w wadze do 77 kg w konku-

rencji Ne Waza zdobył także
Karol Kania, natomiast po medal brązowy w konkurencji Fighting sięgnęła Marta Walotek
(waga 62 kg).

W klasyfikacji medalowej reprezentacja Polski, której główną siłą byli sosnowieccy reprezentanci, zajęła czwarte miejsce
za Rosją, Belgią i Niemcami. KP

– Minęły trzy miesiące przygotowań do rundy rewanżowej drugiej ligi, a my jesteśmy w tym
samym miejscu co jesienią.
Oczywiście, że decyzje sędziego
nam nie pomogły, ale to nie
zmienia faktu, że zagraliśmy źle.
Przegraliśmy ten mecz na poziomie wolicjonalnym. Pokazał to

już początek spotkania, gdy
Okocimski ustawił nas w roli tego słabszego – komentował
pierwszy wiosenny mecz, jak
i decyzję o odwołaniu Smyły
prezes Zagłębia Marcin Jaroszewski.
Opiekę nad zespołem przejęli
dotychczasowi asystenci Robert
Stanek i Artur Derbin oraz włączony do sztabu szkoleniowego
Tomasz Łuczywek. Pierwsze
dwa mecze od wodzą „nowej
miotły”, zwanej sosnowiecką
„bandą”, Zagłębie wygrało 3:1
z Błękitnymi Stargard Szczeciński oraz 4:3 z Limanovią Limanowa. KP
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Eduzmieniacze kreują kariery
Akademia Przyszłości
isosnowiecka„Dziesiątka”
wekologicznej akcji dla Pogoni!
W tym roku Międzynarodowy
Dzień Ziemi przypada już 22
kwietnia. Dzień ten jest wyjątkowy, gdyż na całej planecie trwa
on tyle samo, co noc. W starożytnych kulturach rolniczych równonoc wiosenna związana była
ze świętem rodzącego się życia.
Natomiast w świecie współczesnym często sądzi się, iż jest to
dzień swoistej równowagi, mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi
odmiennych ras i religii. Jednak
niezależnie od przekonań, wy-

znawanej wiary, czy przynależności rasowej, narodowej lub etnicznej, wszyscy ludzie zamieszkują tę samą planetę, która jest
naszym wspólnym domem.
– Z wielką ochotą i radością
włączyliśmy się do wspólnej,
cennej akcji na rzecz nie tylko
naszej dzielnicy, ale przede
wszystkim kształtowania naturalnego poczucia odpowiedzialności za czystość wokół
nas – mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 10 w Sosnowcu. red

Jaka będzie edukacja przyszłości
i jakie zawody będą na topie
za kilka lat? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć autorzy
konferencji „Eduzmieniacze
kreują kariery”, która odbyła
się 27 i 28 marca w Parku Naukowo-Technologicznym w Sosnowcu. Konferencja była częścią projektu, którego autorami
są: nauczycielka roku w konkursie MEN i Głosu Nauczycielskiegoi Barbara Halska oraz
Marcin Paks, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w Katowicach. Inicjatorzy tego pomysłu
wyszli z założenia, iż znajomość
kompetencji ICT – wykorzystania technologii komputerowej,
internetu oraz urządzeń mobilnych to kluczowe zadania edukacji XXI wieku.
Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Marlena Plebańska,
zaliczana do prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizująca
się zarządzaniem wiedzą, e-learningiem i zagadnieniem Design
Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North
East WalesInstitute of Higher
Education, Szkoły Głównej
Handlowej i Stanford University.
Wystąpiła, przedstawiając temat
„Współczesna
młodzież?
Współczesna edukacja”. Wskazywała, iż zmianę, która jest
pewna i nieuchronna, należy
traktować jako stałe wyzwanie.
Badania dowodzą, iż ponad 40

Roman Kurbiel

W Parku Naukowo-Technologicznym dyskutowano o współczesnej i przyszłej edukacji.
procent uczniów będzie pracowało w zawodach, które nie istnieją. Jak zatem przygotować
młodzież do skutecznego konkurowania na rynku pracy? I jakie
to będą zawody?
Oprócz wykładów, bardzo dużą popularnością cieszyły się
warsztaty, które dotyczyły najnowszych zdobyczy edukacji
i sprawdzonych metod pracy
z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, w jaki sposób
w ciągu 15 minut można przeprowadzić doświadczenie chemiczne

i to nie tylko przy wykorzystaniu
prostych czujników z udziałem
komputera czy tabletu.
Jak wykorzystać tablety
w edukacji wczesnoszkolnej?
Na to pytanie odpowiedziała nauczycielka praktyk, czyli Monika Walkowiak, która pokazała,
jak z urządzenia mobilnego
stworzyć znakomite narzędzie
edukacyjne i jaki pożytek przyniesie on już… przedszkolakom.
Uczestnicy mieli także okazję
przekonać się, na czym polega praca w systemie BYOD i jak efektywnie wykorzystać na lekcji róż-

nego rodzaju sprzęt elektroniczny,
w tym najbardziej dostępny i popularny, czyli telefon komórkowy.
Zaprezentowane zostały drukarki 3D oraz możliwości ich wykorzystania jako pomocy dydaktycznych. Uczestnicy konferencji
mogli także dowiedzieć się, jak
zdobyć środki na ciekawe projekty edukacyjne, a także na nowoczesne pomoce edukacyjne.
Patronami konferencji byli
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. oraz firma Intel, a patronat medialny objął m. in. „Kurier
Miejski”. SK

VIII edycja warsztatów ,,DNA – Encyklopedia Życia”
,, DNA – Encyklopedia Życia” to ogólnopolskie przedsięwzięcie koordynowane przez
Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii, które odbywa się corocznie
w największych miastach Polski, m. in. Krakowie, Lublinie, Gdańsku, Poznaniu, czy
Wrocławiu. W tym roku, już po raz drugi,
przedsięwzięcie organizowane jest także

w Sosnowcu. Warsztaty odbędą się 17 kwietnia w godz. od 10.00 do 17.00 na wolnym patio przy Placu Stulecia w Sosnowcu. Celem
warsztatów jest popularyzowanie wiedzy
z zakresu biotechnologii, inspirowanie młodych ludzi do zdobywania wiedzy, uświadamianie, jak ważny jest rozwój nauki i badań
naukowych, a także szerzenie pozytywnego

wizerunku miasta. Inicjatywę poparł także
prezydent miasta, Arkadiusz Chęciński.
W trakcie wydarzenia zaplanowano pokazy
doświadczeń naukowych, degustację kuchni
molekularnej, prezentację preparatów mikroskopowych, wystawę zdjęć propagującą biotechnologię oraz konkursy z udziałem przechodniów oraz zaproszonych uczniów. red

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Kościółek kolejowy
oficjAlNie NoSi WeZWANie
NAjŚWięTSZego SeRcA PANA jeZuSA,
Ale WŚRóD SoSNoWicZAN oD PoKoleń
ZNANy jeST jAKo KoŚciółeK
KolejoWy. WZNieSioNo go W STylu
NeogoTycKiM W lATAcH 1861-62. SWą
PoTocZNą NAZWę ZAWDZięcZA
NieWielKiM gAbARyToM, uloKoWANiu
W beZPoŚReDNiM SąSieDZTWie
DWoRcA KolejoWego oRAZ
SPecjAlNoŚci ZAWoDoWej SWycH
fuNDAToRóW. DlA SPRAWieDliWoŚci
NAleży DoDAć, że DARcZyńcAMi byli
Nie TylKo KolejARZe, Ale RóWNież
PRZeDSTAWiciele iNNycH PRofeSji.
DZiAło Się To W cZASAcH żyWiołoWo
RoDZącego Się MiASTA, KTóRe Kolei
żelAZNej ZAWDZięcZA SWój RoZKWiT.

Od zarania swego istnienia kościółek
podlegał zwierzchnictwu probostwa czeladzkiego. Pierwszymi opiekunami
świątyni byli ojcowie Paulini z Leśniowa
koło Żarek. W Sosnowicach (Sosnowcu)
pojawili się oni już wcześniej, sprawując
pieczę nad kaplicą Matki Bożej z Lourdes. Zostali jednak usunięci przez wła12

dze rosyjskie w związku z zaangażowaniem w sprawy powstania styczniowego.
Sam kościółek był świadkiem burzliwych wydarzeń związanych z tą narodową insurekcją. Podczas słynnej Bitwy
o Sosnowiec (7 lutego 1863 roku) głównym celem ataku była znajdująca się
w pobliżu komora celna.

Ważną datą w dziejach tego bożego
przybytku jest 12 sierpnia 1958 roku – tego dnia po dziewięćdziesięciu
sześciu latach od zakończenia budowy
biskup częstochowski Zdzisław Goliński uroczyście erygował parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zabytek położony jest na terenie miniaturowego uroczego parku, w którym
znajdują się kaplice Matki Bożej z Lourdes, św. Antoniego Padewskiego i Grobu
Chrystusowego. Znajdziemy tutaj także
kamienną rzeźbę Chrystusa dłuta Pruszyńskiego oraz... zegar słoneczny.
Na murze zamykającym park od połu-

dnia umieszczono stacje drogi krzyżowej.
Niegdyś uchodziły one za dzieło samego
mistrza Włodzimierza Tetmajera, jednak
ekspertyzy wykluczyły taką możliwość.
We wnętrzu na szczególną uwagę
zasługują: przepiękny ołtarz główny, figura Najświętszego Serca Pana Jezusa,
organy oraz witraże. Jeden z nich przedstawia postać św. Jozafata Kuncewicza – unickiego arcybiskupa, który zginął śmiercią męczeńską w Witebsku.
Jego imię nosi również datowany
na 1863 rok dzwon. Pewną tajemnicę
stanowi powód, dla którego imię świętego odlano w dość nietypowy sposób.
Może doszło do zwykłej pomyłki, a może było to zamierzone działanie dziewiętnastowiecznych ludwisarzy? Sprawa ta na razie pozostaje zagadką…
Pomimo że kościołek usytuowany
jest w pełnym gwaru i zgiełku centrum,
to stanowi swego rodzaju enklawę,
w której można zarówno doznać duchowej odnowy, jak i skosztować odrobiny
świętego spokoju.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
kwiecień 2015 nr 4
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Dwie drużyny „Korczaka” wzięły udział w ogólnopolskim finale konkursu Odyseja Umysłu. Jedna z nich wygrała superfinał w USA!

zdjęcia: arc VI LO w Sosnowcu

Otwórz umysł i daj się ponieść wyobraźni

By wygrać, konieczne są oryginalne pomysły i niebanalne rozwiązania.
Sylwia Kosman

graczem jest babcia, która słuchając audycji radiowej, zasypia,
a kiedy się budzi, jest w grze
komputerowej – dodaje. Spotykają ją wszelkie nieszczęścia
i prześladuje ją pech w postaci
sąsiadki, choroby i kolejek, jakie
funduje NFZ, konieczności czekania na wizytę lekarską oraz
zrzędzenie dziadka. – Nadzieją
na pokonanie pecha jest… miłość – przekonują członkowie
zespołu.
Trzecia drużyna, którą tworzyli Kinga Kierasińska, Kinga Goluch, Julia Łukasiewicz, Natalia
Supernak, Oliwia Janus, Michał
Dobosz i Adrian Janik, zaprojektowała i wykonała z drewna balsy
oraz kleju strukturę, która miała
utrzymać jak największy ciężar.
Obecny rekord Polski wynosi 300 kg, a konstrukcja, która jest

w stanie go unieść, waży nie więcej niż 18 g. Początkowo struktura miała dodatkowo zawierać kilka szklanych kulek, które następnie należało kolejno uwolnić.
Wszystko zostało wplecione
w przedstawienie i fabułę dotyczącą „odlatywania od rzeczywistości” i popadania w szaleństwo.
Zgodnie zresztą z tytułem projektu „ Odlećcie w kulki”. Niestety,
drużyna nie zakwalifikowała się
do finału.
Obecnie zwycięska drużyna
prowadzi aktywne działania, nie
tylko nad dopracowaniem swojego projektu, ale nad zebraniem
sumy potrzebnej na wyjazd do
Michigan. Wstępnie, koszty wyjazdu jednego uczestnika oszacowano na około 5 tysięcy złotych.
Sponsorzy i wsparcie finansowe
są pilnie poszukiwani!

cZyM jeST oDySejA uMySłu?
odyseja umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów.
odyseusze pracują w drużynach, które zwykle liczą od 5 do 7 osób. opiekę
nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę, ale nie
sugeruje ani nie narzuca własnych pomysłów. jesienią każdego roku
publikowanych jest pięć problemów długoterminowych. Drużyna wybiera
jeden z nich i przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje
i udoskonala jego rozwiązanie. efektem pracy jest ośmiominutowa
prezentacja. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z problemem
spontanicznym, czyli niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego
treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy się w zaledwie kilka
minut. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze
wyniki podczas eliminacji regionalnych, awansują do finału ogólnopolskiego.
jego zwycięzcy mogą z kolei reprezentować Polskę podczas finałów
światowych w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory w finałach w uSA drużyny
z Polski 22-krotnie zdobyły Złoty Puchar i tytuł Mistrzów Świata, 17 razy
sięgnęły po srebrne medale, 8 razy – po medale brązowe, 6 razy po Nagrodę
Ranatra fusca za Wybitną Kreatywność i 3 razy po Nagrodę omera
za Postawę fair-Play. Polska edycja programu realizowana jest
pod auspicjami fundacji odyssey of the Mind Polska. W tym roku szkolnym
w odysei umysłu bierze udział 3039 młodych Polaków, skupionych w 453
drużynach z 233 szkół i innych placówek oświatowych z całego kraju.

Sylwia Kosman

Uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, słuchacze
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, doradcy zawodowi oraz
pracodawcy wzięli udział w konferencji „Pracodawca blisko Ciebie”, zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sosnowcu. – Celem przedsięwzięcia jest
przede wszystkim promocja
kształcenia zawodowego wśród
młodzieży sosnowieckich szkół,
poprawa jakości i efektywności
szkolnictwa zawodowego w zakresie dopasowania do potrzeb
rynku pracy – mówi Grażyna Siepielska-Bałaban, wicedyrektorka
ds. kształcenia w CKZiU.
Program konferencji był bardzo szeroki. – Zorganizowaliśmy
panel dyskusyjny pod nazwą
„Kreujemy współczesne kształcenie zawodowe”, w którym wzięli
udział m. in. dyrektorzy banków,
hoteli i właściciele firm odzieżowych. Panel prowadził Michał
Wójcik, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach – mówi Grażyna Siepielska-Bałaban. – Ponadto odbyły się warsztaty dla
gimnazjalistów prowadzone przez
pracodawców i nauczycieli przedmiotów zawodowych, zaprezentowaliśmy kierunki kształcenia
w CKZIU oraz nasi uczniowie
mieli okazję wziąć udział
w warsztatach prowadzonych
przez przedstawicieli instytucji
rynku pracy – dodaje.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertami edukacyjnymi
szkół wyższych i znaleźć pracę
na wakacje. – Ważną częścią konferencji były Targi Pracy, podczas
których swoje oferty zaprezentowało około 30 pracodawców ze

wszystkich branż. Zaprezentowaliśmy około 500 ofert pracy, skierowanych do szerokiego grona odbiorców, przygotowanych
dla uczniów, osób niepełnosprawnych, jak i poszukujących pracy.
Zainteresowanie było spore – przyznała Renata Nowara,
pośrednik pracv w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu,
który był współorganizatorem tego wydarzenia.
Gimnazjaliści uczestniczyli
w warsztatach prowadzonych
przez nauczycieli przedmiotów
zawodowych, związanych z kierunkami kształcenia w CKZiU.
Uczniowie zainteresowani nauką
ekonomii i reklamy wzięli udział
w warsztatach: „Czy wiesz,
na czym polega przestrzenne projektowanie?”, „Czy wiesz, jak założyć własną firmę?” oraz „Dokumentacja działalności biznesowej”. Efekty ich prac zostały
zaprezentowane po zakończeniu
warsztatów i będą wystawione
w „Galerii Ładniej”. Ponadto
uczniowie Technikum nr 1 Ekonomicznego uczestniczyli w spotkaniu z byłym ministrem skarbu
państwa, Mikołajem Budzanowskim, który motywował młodzież
do realizacji własnych planów
i marzeń, podkreślał znaczenie
nauki języków obcych, wskazywał, jakie umiejętności są szczególnie cenione przez pracodawców i przekonywał, że nie należy
bać się podejmowania nowych
wyzwań.
– Takie inicjatywy, jak dzisiejsza konferencja i warsztaty, są potrzebne. Powinniśmy wiedzieć,
jak wygląda sytuacja na rynku
pracy i jakie przed nami trudności
i perspektywy – przyznały Karolina Ćwieląg i Katarzyna Dziewit,
uczennice CKZiU w Sosnowcu.
Sylwia Kosman

Kreatywność, innowacja, energia
i moc wyobraźni! Dwie drużyny,
reprezentujące VI LO im. J. Korczaka, walczyły w finale ogólnopolskiego konkursu – „Odyseja
Umysłu”, który odbył się w ostatni weekend marca w Gdańsku.
Rozwiązanie problemu jednej
drużyn było tak dobre i kreatywne, że wygrali finał w USA i wyjazd do Michigan! Zostali wicemistrzami w swojej kategorii.
Wcześniej, 7 marca, aż trzy
drużyny z „Korczaka” wzięły
udział w regionalnych eliminacjach konkursu, gdzie musieli zaprezentować oryginalne przedstawienia, uruchomić pociąg do wyzwań,
poddać
próbie
wytrzymałości konstrukcje z balsy czy wypuścić nieszczęścia
z puszki Pandory, by z nimi walczyć w grze komputerowej. W tegorocznej edycji konkursu udział
bierze 3039 uczestników i w sumie 453 drużyny z całej Polski,
więc sukces uczniów „Korczaka”
jest imponujący.
Dwóm drużynom podczas regionalnych eliminacji udało się
pokonać konkurencję. Jurorzy docenili ich kreatywność i sposób
rozwiązania problemu oraz dali
im szansę udziału w finale ogólnopolskim.
Ostatecznie, drużyna w składzie: Martyna Orszulak, Maciej
Koba, Mikołaj Majcher, Jakub
Sacewicz i Marcin Zając musiała
rozwiązać problem pn. „Pociąg
do wyzwań”. Grupa zaprojektowała i zbudowała tor, trzy pojazdy i cztery stacje, które stanowią
scenografię do historii o zabawnym konduktorze. – Spotykaliśmy się prawie codziennie,

zwłaszcza przed samym konkursem, bo trzeba było wszystko wymyśleć i skonstruować. Musieliśmy zbudować tory oraz pojazdy,
które będą się same poruszały.
Użyliśmy silniczków z samochodów lego. Powstały między innymi tory ze sklejki, stacja, przeszkody – opowiada Mikołaj Majcher. Przygotowany został także
ośmiominutowy spektakl. – Pociąg przemieszcza się pomiędzy
różnymi krainami, wyspami. Wymyśliliśmy między innymi Krainę
Słodką, Krainę Poduszkową
i Równą Wyspę, gdzie wszyscy
obywatele są równi i przygody,
które spotykają podróżujących – dodają Maciej Koba i Jakub Sacewicz.
Trenerami drużyny są nauczycielki, Barbara Jastrzębska i Monika Szczepanik. – Jedziemy
do Michigan już w maju – cieszy
się Monika Szczepanik. – Ciągle
jeszcze z małym niedowierzaniem podchodzimy do tego, że
nasz pomysł spodobał się jurorom. Uczniowie są ciągle zaskoczeni, ale bardzo szczęśliwi i wierzą, że to będzie podróż ich życia – dodaje.
Drugi z zespołów w składzie:
Lucyna Przybycień, Natalia Janiszewska, Paulina Mrugała,
Mar tyna Wielkopolan, Maja
Wiejacha, Beata Kołaciak i Mateusz Olesiński poradził sobie
bardzo dobrze i zajął piąte miejsce. Sędziowie nagrodzili pięknie wykonaną dekorację, profesjonalną grę aktorską, a przede
wszystkim nowatorskie rozwiązanie problemu. – Musieliśmy
pokazać problem z puszką Pandory, a dokładnie grę video
opar tą na tym micie – zdradza
Lucyna Przybycień. – Głównym

Pracodawca blisko ciebie

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną
wyższych uczelni.

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

100-LATKOWIE
25 lutego swoje setne urodziny
obchodziła Pani Teofila Borkowska,
urodzona w Dzierążni. Pochodzi z
wielodzietnej rodziny. Pani Teofila
wychowała pięcioro dzieci – trzech
synów oraz dwie córki. Dzisiaj
Jubilatka może pochwalić się
również siedmioma wnukami,
wnuczką oraz aż jedenastką
prawnuków. Pomimo upływu czasu
Pani Teofila wciąż ma dobrą pamięć i
szerokie zainteresowania. Bardzo
lubi czytać książki. Życzenia
szanownej Jubilatce złożył Zbigniew
Byszewski, pełnomocnik prezydenta
do spraw edukacji.

kwiecień 2015 nr 4

Pan Albin Węgrzyn urodził się 28 lutego 1915 r.
w miejscowości Karcin na terenie Niemiec, gdzie
jego rodzice wyjechali w celu poszukiwania
pracy. Po powrocie do Polski wraz z rodziną
zamieszkał w miejscowości Siersza, w okolicach
Trzebini. W 1945 r. przyjechał do Sosnowca,
skąd pochodziła jego żona Leokadia. Przez
prawie dwa lata pracował Hucie im. M. Buczka,
a od 1947 r. aż do przejścia na emeryturę
w kopalni Sosnowiec jako ślusarz szybowy.
Wychował jednego syna. Ulubionym zajęciem
Pana Albina było wędkarstwo, które uprawiał
czynnie do 89 roku życia. Jego pasją są książki,
szczególnie historyczne, które lubi czytać do tej
pory. Życzenia szanownemu Jubilatowi złożył
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
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ważne teleFony
urząd miasta:
Centrala (32) 296 06 00
informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
miejski rzecznik Praw
konsumentów
(32) 296 04 28
straż miejska
(32) 296 06 53-54
komenda miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
komenda miejska
Państwowej straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie energetyczne
991
ośrodek interwencji

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 24 kwietnia pod adres redakcji:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.
Poziomo: 1 – amerykański myśliwy, 5 – przyprawa do kapusty
i mięs, 8 – mocz, 9 – ósmak, 10 – kwiatowa grządka, 11 – futrzany szal, 12 – przeciwieństwo eksportu, 14 – pokrywa meble, 16 – tam kupisz gazetę, bilet, papierosy, 17 – drzewo liściaste, 19 – łatwopalna ciecz, rozpuszczalnik, 21 – archipelag, 22 – ma go wielbłąd, 25 – Cezary z „Przedwiośnia”, 28 – niejedna po deszczu, 29 – sposób żywienia, 30 – rzeczy konkretne, 32 – kuratela, 34 – stolica naszych południowych sąsiadów, 35 – dawna część damskiej garderoby, 36 – krasnoludek, 37 – z piramidami, 38 – napój bogów, 39 – laik.
Pionowo: 1 – opera Verdiego, 2 – wewnętrzny dziedziniec, 3 – gra hazardowa, 4 – specjalista od budowy, funkcji i podziału komórek, 5 – naczynie na trunek, 6 – przyprawa, 7 – 15
minut, 13 – do pisania listów, 15 – u niego podpisuje się ważne umowy, 18 – bez, 20 – materiał budowlany, 23 – australijski
tubylec, 24 – opowiada przebieg akcji, 26 – patefon, 27 – insygnia królewskie, 28 – gra w karty, 31 – węgierski kompozytor, 33 – imitacja skóry.

Z okazji 400 numeru „Kuriera Miejskiego” dla
naszych Krzyżówkowiczów mamy do rozlosowania
trzy albumy pt. „Sosnowiec między wojnami.
opowieść o życiu miasta 1918 -1939”.
Dotyczy krzyżówki kupon nr 4

kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundował urząd Miejski w Sosnowcu

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2015 – KAMIL JANICKI – DAMY ZŁOTEGO WIEKU

schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Anna Pająk, Mirosław Koniuk oraz Jan Najgebauer z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

izba wytrzeźwień

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

KUPON
krzyżówka nr 4

Angela Bajorek

HERETYK z familoka.
Biografia Janoscha

co?

(Wyd. ZNAK)

Awanturnicze życie twórcy kultowego Cholonka.
Janosch – pisarz, rysownik, mędrzec i heretyk,
bluźnierca i człowiek boży. Niechętnie udziela
wywiadów, a jednak zaufał Angeli Bajorek i odsłonił przed nią swoje tajemnice, dzięki czemu
stał się bohaterem jednej z najbardziej fantastycznych biografii, jaką można sobie wyobrazić.
Urodził się w robotniczej dzielnicy Zabrza. Koszmary dzieciństwa przez długie lata egzorcyzmował
alkoholem. Wyrzucony z Akademii Sztuk Pięknych
w Monachium zyskał sławę jako rysownik o niepod-

rabialnym stylu. Stworzona przez niego para bohaterów
Miś i Tygrysek, popularnością
przebiła postaci z kreskówek
Disneya.
Jego życie to pasmo malowniczych i awantur niczych epizodów: paryskie lata wypełnione jazzem,
motocyklowe włóczęgi po Lazurowym Wybrzeżu,
hippisowskie balangi w Monachium, spalenie całego dobytku i ucieczka na Wyspy Kanaryjskie. Ocalenie i szczęście pod słońcem południa. Wolność,
anarchizm i oświecenie mądrością Wschodu.

Madeline Swan

Historia kotów

(Wyd. ZNAK)

Jeśli myślisz, że kot kiedykolwiek został udomowiony, to się mylisz!
Kot – ikona popkultury, najpopularniejszy bohater
internetu, obiekt zbiorowej histerii. Teraz możesz
poznać jego historię: od czasów boskiego kultu
w starożytnym Egipcie, przez stosy średniowiecza,
aż po powrót w chwale na współczesne salony. Ludzkość nigdy nie rozgryzła kotów. Ich droga

przez historię to jedna z najbardziej burzliwych podróży
w dziejach. Koty były zwiastunami nieszczęścia i pupilami
czarownic. Z czar nych wyrabiano „lek” na ślepotę. Jeden
został nawet oficjalnym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jedni
je kochają, inni nienawidzą. Koty mają to gdzieś.

Magdalena Kordel

Malownicze. Tajemnica Bzów
Miłość i tajemnica ukryte w zapachu bzów.
Malownicze, ciche miasteczko ukryte w Sudetach.
Miejsce, gdzie czas i miłość leczą rany. Pewnego dnia
przed sklepem ze starociami zatrzymuje się tajemniczy mężczyzna. Pani Leontynie ginie pierścionek
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Czy to przeszłość zaczyna się o nią upominać? Leontyna wyrusza
więc w pełną nostalgicznego uroku podróż do krainy
14

(Wyd. ZNAK)

pachnącej bzami. Do czasów radosnego dzieciństwa na Kresach,
wielkiej miłości i wojny, która
wszystko zmieniła. Jak mówi sama autorka, „Tajemnica bzów”
to słodko-gorzka opowieść o życiu, tęsknocie, wojnie i magii. Poruszająca historia silnej i mądrej kobiety, której przyszło żyć, kochać i marzyć w niezwykłych czasach.

gdzie?

1.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11: Kino w Bibliotece – Literatura
w Kinie – projekcje filmowe
8.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece -Literatura w Kinie – projekcje filmowe
8.04 godz. 19.00 Sala Koncertowa,
ul. Wawel 2: XIV Międzynarodowy Festiwal
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej
i Nieznanej – SINFONIETTA CRACOVIA
8.04 godz. 19.00 Energetyczne Centrum Kultury,
ul. Będzińska 65: XIV Międzynarodowy Festiwal
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej
i Nieznanej – MAGDALENA IDZIK – mezzosopran,
ROBERT MORAWSKI – fortepian
10.04 godz. 19.00 Pałac Dietla, ul. Żeromskiego
2A: XIV Międzynarodowy Festiwal Sosnowieckie Dni
Muzyki Znanej i Nieznanej – Zespół TRIFOLIUM
10.04-12.04 Expo Silesia, ul. Braci
Mieroszewskich 124: 6. Międzynarodowe Targi
Łowieckie
10.04 godz. 18.00 Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1:
Mecz II ligi piłki nożnej: Zagłębie
Sosnowiec – Nadwiślan Góra
11.04 godz. 19.00 Kościół p. w. A. Boboli, ul.
Słowiańska 2/III: XIV Międzynarodowy Festiwal
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej – Męski
Zespół Wokalny LIPA VINKOVCI
11.04 godz. 18.00 MDK „Kazimierz”, ul. Główna
19: VII METALFEST 2015 – festiwal muzyki metalowej
11.04 godz. 11.00 Aula Biblioteki Głównej: Familijne
Kino w Bibliotece – projekcja filmu animowanego
11.04 godz. 11.00 CIM, ul. Warszawska 3/20: Świat
na Patelni – Autostopem przez Bałkany
12.04 godz. 19.00 Kościół p. w. św. Joachima, ul. ks. J.
Popiełuszki 46: XIV Międzynarodowy Festiwal
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej – Zespół
Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA
13.04 godz. 12.00 Aula Biblioteki Głównej: Echa
Katynia – projekcja trzech filmów dokumentalnych,
połączona z prelekcją Eweliny Małachowskiej z Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach
14.04 godz. 17.00 Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2:
Wykład z filozofii pt.: „Kobieca pieśń uwielbienia, czyli
miejsce kobiety w średniowiecznej codzienności”

kiedy?

15.04 godz. 10.00 Klub Kiepury, ul. Będzińska 6: Mały
Etnograf: Strój ludowy – zagłębiowski połączony
z prezentacją poszczególnych elementów stroju
kobiecego i męskiego
15.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie – projekcje filmowe
16.04 Pływalnia kryta, ul. Żeromskiego 5:
IV Integracyjne Zawody Pływackie
16.04 godz. 17.00 MDK „Kazimierz”: „Kwietniowy
przeplataniec”- koncert poetycko-muzyczny
uczniów II LO im. E. Plater
17.04 godz. 16.00 Klub Kiepury: Cobra i Franca:
Sosnowieccy hip-hopowcy na rzecz Ośrodka
Opiekuńczo – Wychowawczego
18.04 godz. 14.00 Kompleks Sportowy,
al. Mireckiego 31: Mecz ekstraklasy kobiet: KKS Czarni
Sosnowiec – 1. FC AZS AWF Katowice
21.04 godz. 17.00 Zamek Sielecki: Wykład pt. „Losy
Teresy Kunegundy Sobieskiej – córki Jana III Sobieskiego
i Marysieńki”
22.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Spotkanie
autorskie z pisarką – Małgorzatą Kalicińską – z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
22.04-23.04 Expo Silesia: Targi Transportu, Spedycji
i Logistyki
23.04 godz. 10.00 – 15.00 Biblioteka Główna,
ul. Zegadłowicza 2: Światowy Dzień Książki
z biblioteką! – akcja czytelnicza promująca czytelnictwo
24.04 godz. 18.00 Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2:
Wernisaż wystawy Krzysztofa Kiwerskiego pt.:
„Cisza obrazów wędrujących w czasie”
25.04 godz. 18.00 Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1:
Mecz II ligi piłki nożnej: Zagłębie Sosnowiec – Energetyk
ROW Rybnik
25.04 godz. 16.00 Zamek Sielecki: Koncert dla dzieci pt.:
„Harfa, flet, klarnet, fagot… w krainie Królowej Nocy”
25.04 godz. 17.00 Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4:
Premiera spektaklu „Wakacje z duchami”
27.04 godz. 18.00 Sala konferencyjna Biblioteki
Głównej: Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
29.04 Teatr Zagłębia: „Cukier Stanik” – Cykl Teatroteka
29.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie – projekcje
filmowe
styczeń 2015 nr 1
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Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona internetowa: www.teatrzaglebia.pl

06 Pon godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
09 Czw godz. 19.00 Czerwone Zagłębie/ Jarosław
Jakubowski
10 Pt godz. 19.00 Najdroższy/ Francis Veber
11 Sob godz. 18.00 Najdroższy/ Francis Veber
14 Wt godz. 20.00 Koń, kobieta i kanarek/ Tomasz
Śpiewak transmisja dla TVP Kultura, Telewizyjny
Festiwal Teatrów Polski
16 Czw. godz. 19.00 Najdroższy/Francis Veber
17 Pt godz. 19.00 Wij. Ukraiński horror/M. Gogol, Ł. Kos
18 Sob godz. 18.00 Wiedeń moich marzeń – gościnnie
Gliwicki Teatr Muzyczny

19 Nd godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
25 Sob. 17.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
26 Nd godz. 11.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
godz. 18.00 Prywatna klinika J. Chapman, D. Freeman
28 Wt. godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
29 Śr godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
godz. 19.30 Teatroteka: Cukier Stanik/ Zyta Rudzka
30 Czw godz. 19.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti

Maciej Stobierski

Wakacje z duchami

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone Zagłębie” w dniu 9.04.2015 r.
(czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror” w dniu 17.04.2015 r.
(piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Cukier-stanik” w dniu 29.04.2015 r. (środa),
godz. 19.30
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 4
do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko,
otrzymają bezpłatne zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie
symbolicznej kwoty 2 zł.

Spotkanie z brafitterką, czyli
o biustach w teatrze

arc Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Aktorzy przygotowują się do kolejnej premiery.
Zapraszamy wszystkich tropicieli przygód, skarbów i duchów
na sceniczną inscenizację powieści Adama Bahdaja „Wakacje
z duchami”. Paragon, Mandżaro
i Perełka spędzają wakacje
w mieszkaniu ciotki na wielkim
blokowisku. Pobyt zapowiada
się kompletnie nieciekawie,
za oknem szaro, buro, pada
deszcz i wieje nudą. Jedyną
atrakcją jest kot Hator, który, jak
to kot, chadza własnymi drogami. Gdy gubi się po raz kolejny,
chłopcy na przekór nudzie zakładają agencję detektywistyczną.
Na położonym w pobliżu mieszkania ciotki starym zamku właśnie rozpoczęła się przebudowa. I pojawił się wymachujący
toporem duch! Mało tego,
w okolicy zaczęło kręcić się sporo podejrzanych typów… Agencja detektywistyczna od tej pory
będzie miała pełne ręce roboty!
Premiera „Wakacji z duchami”
już 25 kwietnia o godz. 17.00.
Zapowiada się bardzo dynamiczreklama

ny i plastyczny spektakl, pełen ruchu i muzyki. A przede wszystkim dobrej zabawy dla każdego,
kto chciałby odkryć w sobie detektywistyczny zmysł. red
ADAPTAcjA i DRAMATuRgiA:
Piotr Rowicki
ReżySeRiA:
jerzy jan Połoński
SceNogRAfiA:
Marika Wojciechowska
MuZyKA:
joanna Piwowar-Antosiewicz
cHoReogRAfiA:
jarosław Staniek
ASySTeNTKA cHoReogRAfA:
Natalia Staninska
obSADA:
Agnieszka bieńkowska,
edyta ostojak, Michał bałaga,
Aleksander blitek,
Kamil bochniak, Przemysław
Kania, Krzysztof Korzeniowski,
grzegorz Kwas, Tomasz
Muszyński, Andrzej Śleziak,
Piotr Zawadzki

W drugiej odsłonie Teatroteki – projektu, w ramach którego
zrealizowano ekranizacje teatralne wybranych sztuk młodej polskiej dramaturgii – w sosnowieckim Teatrze Zagłębia, 29 kwietnia wyświetlony zostanie
„Cukier Stanik” Zyty Rudzkiej
w reżyserii Agaty Puszcz.
Przed spektaklem, o godzinie 19.00, będzie można wziąć
udział w warsztatach brafittingu:
„Jak prawidłowo dopasować biustonosz”. – To nietypowe, stanikowe spotkanie w Teatrze poprowadzi doświadczona brafitterka,
właścicielka Brafittingowego Salonu z Bielizną MiG w Katowicach – Monika Niemiec.
Spektakl, wyświetlony w ramach Teatroteki, to zabawna,
ciepła i nostalgiczna opowieść
o ludziach, którzy rzucają wyzwanie światu taniej tandety. Tytułowy „Cukier Stanik” to nazwa

„Cukier Stanik” zostanie wyświetlony w Teatrze Zagłębia.
rodzinnej pracowni gorseciarskiej. Do jej właściciela po ręcznie szyte staniki przez wiele lat
przychodziły w PRL zarówno
żony towarzyszy, jak i gwiazdy
estrady. Ale dziś w warsztacie
klientek brak. Wszystkie wolą
tanie, choć tandetne wyroby
chińskie. Starzejący się mistrz
krawiecki i jego siostra, właści-

Dwie nominacje do Złotych Masek
Spektakl „Koń, kobieta i kanarek” Tomasza Śpiewaka w reżyserii
Remigiusza brzyka otrzymał dwie nominacje do najważniejszych nagród
teatralnych w województwie śląskim, Złotych Masek w kategoriach:
przedstawienie roku oraz reżyseria. „Koń, kobieta i kanarek” to
poruszająca historia o prawie decydowania o sobie, w małej
patriarchalnej społeczności miasteczka u podnóży kopalni. Warto dodać,
że nie jest to pierwszy sukces spektaklu, gdyż jest on zdobywcą lauru
Konrada, Nagrody głównej XVi ogólnopolskiego festiwalu Sztuki Reżyserskiej interpretacje (2014).

KINO
Reper tuar Kina Helios Sosnowiec03.04 – 09.04.2015.
uPRZejMie iNfoRMujeMy, że W NieDZielę
WielKANocNą 5. iV. 2015 KiNo bęDZie NiecZyNNe.
KiNo KoNeSeRA.WyłącZNie W PoNieDZiAłeK
„TAJEMNICE LASU” 19.00 Komedia/fantasy/musical, od 12lat,
USA, 124min, NAPISY
PRZeDPReMieRy:
„DOM” 13.30*, 18.00* Animacja/fantasy/przygodowy, b/o,
USA, 94min, DUBBING* wyłącznie w poniedziałek i wtorek
„DOM 3D” 11.15*, 15.45* Animacja/fantasy/przygodowy, b/o,
USA, 94min, DUBBING * wyłącznie w poniedziałek i wtorek
filMy TygoDNiA:
„GUNMAN.ODKUPIENIE” 13.30*, 18.30**, 21.15**
Thriller/Akcja/Kryminał, od 15lat, Hiszpania/Wielka
Brytania/Francja, 115min, NAPISY * z wyjątkiem niedzieli,
poniedziałku i wtorku ** z wyjątkiem niedzieli
„OCULUS” 19.30*, 21.45* Horror, od 15lat, USA, 104min, NAPISY *
z wyjątkiem niedzieli
„DOONBY. KAŻDY JEST KIMŚ” 16.45* Thriller, od lat 15,
USA/Irlandia, 104min, NAPISY * z wyjątkiem niedzieli
„BIAŁA JAK MLEKO, CZERWONA JAK KREW” 19.00*
Dramat/komedia, od 15lat, Włochy, 102min, NAPISY
* z wyjątkiem niedzieli i poniedziałku
„SERIA NIEZGODNA.ZBUNTOWANA”” 11.00*, 11.30**, 13.45*,
18.00** science-fiction/akcja/romans, od 12 lat, USA, 119 min,
NAPISY * wyłącznie w poniedziałek i wtorek ** z wyjątkiem
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ciele pracowni gorseciarskiej
„Cukier Stanik”, podejmują walkę z konkurencją chińskich biustonoszy, a wokół nich powoli
tworzy się wspólnota ludzi, dla
których z różnych powodów
ważny jest rzemieślniczy kunszt
oraz starannie wykonana praca.
Coś, co dziś wydaje się już przeżytkiem. red

niedzieli, poniedziałku i wtorku
,, SERIA NIEZGODNA.ZBUNTOWANA 3D”” 20.15*, 21.00** sciencefiction/akcja/romans, od 12 lat, USA, 119 min, NAPISY * wyłącznie
w poniedziałek i wtorek** z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku
i wtorku
,, DISCO POLO”” 10.00*, 11.00**, 16.15***, 20.30*** 21.00*
komedia, od 15 lat, Polska, 104 min * wyłącznie w poniedziałek
i wtorek ** z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku ***
z wyjątkiem niedzieli
,, CHAPPIE”” 11.45* thriller/akcja, od 15 lat, USA/Meksyk, 120 min,
NAPISY * z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku
BÓG NIE UMARŁ”” 14.15*dramat, od 12 lat, Polska, 113 min,
NAPISY* z wyjątkiem niedzieli
filMy DlA DZieci:
„KOPCIUSZEK” 12.00*, 14.30*, 17.00* familijny, od 6 lat, USA, 101
min., DUBBING * z wyjątkiem niedzieli
,, FRU!”” 10.00*, 12.15**, 16.00* komedia/animacja, b/o, USA, 91
min, DUBBING* z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku
** wyłącznie w poniedziałek I wtorek
,, FRU! 3D”” 10.00*, 14.00** komedia/animacja, b/o, USA, 91 min,
DUBBING * wyłącznie w poniedziałek i wtorek
* z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMEM ZASTRZEŻONYM
JEST: – „DOM 3D”, ,, SERIA NIEZGODNA.ZBUNTOWANA 3D””
-„FRU! 3D””
uWAgA! Dla naszych czytelników mamy 14 pojedynczych
zaproszeń do kina, do odbioru w naszej redakcji.

baran (21.03. – 19.04.) – Z racji tego, że
kwiecień należy do baranów, ten miesiąc
będzie dla Ciebie wyjątkowo udany.
Znajdziesz czas, zarówno na pracę, jak
i przyjemności. Aura sprzyja też samotnym
baranom. Podczas spaceru w piękny
wiosenny dzień jest duża szansa
na spotkanie bratniej duszy. Szczęście
sprzyjać będzie też baranom
poszukującym pracy.
byk (20.04. – 22.05.) – Kobieta zmienną
jest, ale mężczyźni też miewają swoje
kaprysy. Niestety, przekonasz się o tym
w najbliższym czasie. Bądź jednak
cierpliwa, a kryzys minie i wszystko wróci
do normy. Podczas gdy Twój partner
będzie miał„gorsze dni”, nie wchodź mu
w drogę. Wykorzystaj wolne chwile
i przeczytaj zaległą książkę.
bliŹnięta (23.05. – 21.06.) – Czas
na odpoczynek. W tegoroczne święta
zamiast sprzątać i gotować, postanowisz
wyjechać z rodziną na krótki urlop.
Wszystkim wyjdzie to na dobre. Wspólne
chwile z pewnością poprawią wasze
relacje. Po powrocie, pełnej energii łatwiej
będzie Ci wrócić do pracy i codziennych
obowiązków.
rak (22.06. – 22.07.) – Jeśli tego lata
po raz kolejny nie chcesz narzekać
na swoje ciało, nie trać czasu i zapisz się
na zajęcia fitness. Skup się też
na świątecznych porządkach, gdyż
ostatnio nie miałaś na nic czasu. W czystym
i pachnącym mieszkaniu, nie tylko milej się
mieszka, ale też w końcu będziesz mogła
zaprosić przyjaciółki na zaległy babski
wieczór.
lew (23.07. – 23.08.) – Wiosenna aura
wpłynie na Ciebie bardzo pozytywnie.
Postanowisz zrzucić kilka zbędnych
kilogramów i wykorzystać piękną pogodę,
spędzając więcej czasu na spacerach
i jeździe na rowerach. Może nawet
zdecydujesz się na rolki, o których
od dawna marzyłaś? Samotne lwice nie
będą narzekać na brak zainteresowania ze
strony mężczyzn. Lwy szukające partnerki
same powinny jednak przejąć inicjatywę.
Panna (24.08. – 22.09.) – Czekają
na Ciebie kłopoty w pracy. Jeżeli w porę
nie zareagujesz, sprawa może zakończyć
się zwolnieniem. Na szczęście w trudnych
chwilach, jak zwykle, będziesz mogła liczyć
na wsparcie najbliższych. Święta będą dla
Ciebie czasem odpoczynku i relaksu.
Przyda Ci się chwila spokoju
przed trudnymi wyzwaniami.
waga (23.09. – 22.10.) – W kwietniu
czeka na Ciebie masa rodzinnych spotkań.
Niestety, nie wszystkie będą miłe
i przyjemne. Te chwile z pewnością scalą
całą Twoją rodzinę. Pora też, abyś więcej
zaczęła myśleć o sobie, a mniej
przejmowała się innymi. Fryzjer?
Kosmetyczka? Wystarczy może nawet
długi, odprężający spacer zamiast kolejne
popołudnie spędzone w kuchni.
skorPion (23.10. – 21.11.) – Samotne
skorpiony wreszcie zaczną wierzyć
w swoje powodzenie. Cykl wiosennych
randek wywoła u Ciebie doskonały humor
i energię na życie. Nie jest istotne, czy
któraś znajomość przerodzi się w coś
więcej. Wreszcie poczujesz, że warto z życia
czerpać jak najwięcej.
strzelec (22.11. – 21.12.) – Czeka Cię
awans w pracy i nowe wyzwania. Nie ze
wszystkim sobie jednak poradzisz od razu.
Ciężka praca sprawi jednak, że staniesz się
ekspertem w nowej dziedzinie. Pomyśl
nad miłym weekendem z ukochanym,
gdyż ostatnio czuje się bardzo zaniedbany.
koziorożec
(22.12. – 19.01.) – Zapowiada się ciekawy
miesiąc pod każdym względem. W pracy
szef doceni Twoje starania i nagrodzi Cię
wysoką premią. Koziorożce w związkach,
nie będą narzekać na nudę, a samotne
czeka ciekawa przygoda. Powoli zaczniesz
myśleć też o wakacjach, co sprawi, że Twój
humor jeszcze bardziej się polepszy.
woDnik (20.01. – 18.02.) – Czy nie
wydaje Ci się, że ostatnio zaniedbujesz
ukochanego? O miłość trzeba dbać, bo
niestety nie trwa wiecznie. W pracy czeka
Cię stabilny okres. Święta spędzisz
w gronie najbliższych, co sprawi, że wasze
relacje znacznie się poprawią. Ostatnio
zbyt mało czasu poświęcasz rodzinie,
a zbyt dużo na przyjemności. Zadbaj też
o swoje zdrowie, wiosenne przesilenie
może wywołać u Ciebie nieciekawe skutki.
ryby (19.02. – 20.03.) – Nie ma na co
czekać. Weź sprawy w swoje ręce
i zorganizuj romantyczną kolację dla
nowego znajomego. On tylko czeka
naTwój ruch. Z pewnością odwdzięczy Ci
się, zabierając Cię na wycieczkę
w majówkę. Być może Twoje miłosne
sprawy wreszcie nabiorą tempa.
Poważnie pomyśl nad wiosenną
metamorfozą. Od dawna marzyłaś
o radykalnej zmianie fryzury i teraz jest
na to idealny moment! red
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