Ray Wilson zagra na otwarciu nowej
„Muzy”. Sala koncertowo-taneczna w dawnym
kinie„Muza”zostanie otwarta 28 maja. Nie
będzie tradycyjnego przecinania wstęgi, ale
będzie niesamowity wokalista. Z okazji otwarcia
„Muzy”wystąpi Ray Wilson, twórca projektu
Genesis Classic, który prezentuje wybrane
kompozycje zespołu Genesis.
str. 2

Czy warto wybrać kształcenie zawodowe?
W dniach 21-22 maja CKZiU organizuje imprezę
pod hasłem„Kariera zawodowa zaczyna się
w szkole – Festiwal Zawodów”. Wszyscy, którzy
jeszcze się wahają, czy wybrać szkołę zawodową
czy liceum, mają okazję poznać ofertę szkoły
i ostatecznie zdecydować, co dalej,
po gimnazjum.
str. 7

Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne maj 2015 Nr 5 (401)

Koszykarki JAS-FBG Sosnowiec
awansowały do ekstraklasy!W drugim
meczu półfinału play-off rozgrywek I ligi
zespół pokonał AZS Politechnika Korona
Kraków i przypieczętował awans do elity. To
historyczny, pierwszy awans koszykarek
z Sosnowca do najwyższej klasy
rozgrywkowej.
str. 11
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Najlepsi sportowcy i trenerzy,
powinni być nagrodzeni, dlatego
„Kurier Miejski” ogłasza konkurs na
Sportowca Roku 2014 w
następujących kategoriach:„Sportowa
Nadzieja Roku 2014”, „Sportowiec Roku
2014”, „Trener Roku 2014”. Regulamin
konkursu można znaleźć na łamach tego
numeru KM i stronie internetowej:
www.kuriermiejski.com.pl. Wnioski można
składać do 8 maja 2015 r.
www.kuriermiejski.com.pl
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W pierwszy weekend czerwca zapraszamy do Parku Sieleckiego na wielkie świętowanie

Dni Miasta coraz bliżej
Boys, Kate Ryan, Video, Ewelina Lisowska, Andrzej „Piasek”
Piaseczny i Krzysztof Krawczyk
to największe gwiazdy tegorocznego święta miasta. Impreza z okazji Dni Miasta ruszy już
w piątek, 5 czerwca i potrwa trzy
dni. – Tradycyjnie na Dni Miasta zapraszamy do Parku Sieleckiego w pierwszy weekend
czerwca. Staraliśmy się tak zaplanować tegoroczne święto
miasta, by nie konkurować z podobnymi imprezami w Zagłębiu
Dąbrowskim. Wiadomo, że Dni
Miasta w Dąbrowie Gór niczej
i Będzinie odbędą się w innych
terminach – zapowiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Chciałbym, aby każdy
z mieszkańców w przygotowanym programie mógł znaleźć
coś dla siebie. Poszerzamy ofertę, aby była dedykowana dla
wszystkich mieszkańców, a nie
tylko do ludzi młodych. Mamy
nadzieję, że taka forma dotarcia
do wszystkich mieszkańców się
sprawdzi – dodał prezydent.
reklama

sceny. Zagrają Video, Ewelina Lisowska, a gwiazdą wieczoru będzie Andrzej „Piasek” Piaseczny. – Są to bardzo popularni
artyści. Andrzej Piaseczny miesiąc temu wydał nowy album,
który już w pierwszym dniu pokrył się platyną. Znakomite recenzje i multiplatynę otrzymał
za płytę nagraną z Sewerynem
Krajewskim – mówił Arkadiusz
Chęciński. Z kolei niedziela to
„kawałek młodości”. Wystąpi
Krzysztof Krawczyk, który będzie śpiewał przed… przed Salą
Koncertową Zespołu Szkół Muzycznych. – To swego rodzaju
nowość. Chcemy wykorzystać
także plener wokół Sali Koncertowej, jak i samą salę – zapowiedział prezydent Sosnowca.
Wiadomo, że działać będzie
także scena alternatywna. Zaprezentują się zagłębiowskie kapele
i młodzi, obiecujący artyści. Nie
zabraknie atrakcji także dla najmłodszych. W parku staną popular ne „dmuchańce” i wesołe
miasteczko z karuzelami. Dla
smakoszów znajdą się oryginalne kur tosze, przysmaki zagłę-

arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Sosnowiec na pewno będzie brzmiał dobrze podczas tegorocznego święta miasta.
Pierwszy dzień upłynie
w dyskotekowych brzmieniach
i pod hasłem „Sosnowiec
w rytmie disco”. Zagrają D-Bomb, Long&Junior, Kate Ryan oraz zespół Boys. – Kate Ryan nie trzeba nikomu przedsta-

wiać. Jest to osoba szeroko znana publiczności, która często
koncer tuje w Polsce i ma
na swoim koncie wiele przebojów. Grupa Boys zebrała bardzo
dobre oceny podczas koncer tów w innych miastach i gwareklama

rantuje dobrą zabawę – stwierdził prezydent.
Drugi dzień powinien przyciągnąć fanów rocka i popu. „Sosnowiec brzmi dobrze” to tytuł
przewodni sobotnich występów.
Wystąpią znani artyści polskiej

reklama

reklama

biowskiej kuchni oraz słodycze
i lodowe desery.
Sosnowiczanie są zadowoleni,
że muzycznie klimaty są tak różnorodne. – Osobiście uwielbiam
zespół Video oraz Piaska. Cieszę, że będę miała okazję wysłuchać ich na żywo, więc na pewno wybiorę się do Parku Sieleckiego, zwłaszcza że będzie to
długi weekend i akurat nigdzie
nie wyjeżdżam. Wstępnie umówiłam się już ze znajomymi,
także z sąsiednich miast, że sobotę spędzamy w Sosnowcu – mówi Anna Jabłońska,
mieszkanka Sosnowca. – Boys
to wprawdzie nie jest moja muzyczna bajka, ale wiem, że bardzo wiele osób wybiera się właśnie na ten koncert i są przekonani, że będą świetnie się bawić.
Zespół jest w końcu gwiazdą
muzyki disco polo, a przebój
„Jesteś szalona”, króluje właściwie na wszystkich imprezach,
niezależnie od wieku – dodała.
Koncerty w piątek poprowadzi
Michał Wasik, a w sobotę gospodarzem imprezy będzie Krzysztof „Jankes” Jankowski.

MIASTO
Wielkie otwarcie sali widowiskowo-koncertowej już w maju

Ray Wilson zagra na otwarciu nowej „Muzy”
Hanna Michta

Sylwia Kosman

Sala widowiskowo-koncertowa w dawnym kinie „Muza” zostanie otwarta 28
maja. Nie będzie tradycyjnego przecinania wstęgi, ale będzie niesamowity
wokalista. Z okazji otwarcia „Muzy”
wystąpi Ray Wilson, twórca projektu
Genesis Classic, który prezentuje wybrane kompozycje zespołu Genesis.
– Wszyscy wiedzieli, że przebudowa
kina „Muza” będzie zakończona, ale zapomniano o otwarciu tej inwestycji,
przygotowując budżet. Nie było środków na te działania, ale szybko naprawiliśmy ten błąd i otwarcie sali koncertowej będzie takie, o którym przez jakiś
czas i nie tylko w Sosnowcu, będzie się
dużo mówić i długo wspominać – wyraził nadzieję prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
– Sala w „Muzie” ma być miejscem
spotkań mieszkańców, niezależnie
od tego, jakie mają sympatie muzyczne

W„Muzie” mają odbywać się koncerty, spektakle teatralne, kabaretony,
konferencje i szkolenia.

Około miliona złotych będzie
kosz tować re mont ul. Gospo darczej w Sosnowcu. Sam remont nawierzchni na odcinku
oko ło 600 metrów to nie
wszystko. W osi jezdni ma zostać wytyczona ścieżka rowerowa. Wia do mo, że re mont ul.
Gospodarczej obejmie odcinek
od skrzyżowa nia z ul. Grota -Roweckiego do skrzyżowania
z ul. Sta ro pogoń ską. – Pra ce
ma ją się roz począć po wa ka cjach. W osi jezdni zamierzamy wytyczyć ścieżkę rowerową, któ ra bę dzie w kolorze
czer wonym. Podczas remontu
planujemy także powstanie nowych
miejsc
parkingowych – zapowiedział Mateusz
Rykała, I zastępca prezydenta
Sosnowca.
Nie jest na razie przesądzone,
czy ścieżki rowerowe zostaną
wytyczone po obu stronach jezdni zgodnie z kierunkami jazdy,

czy też po jednej stronie w obu
kierunkach. Wstępnie szacuje
się, że prace remontowe będą
kosztować około miliona złotych, a przeprowadzi je Miejski
Zakład Usług Komunalnych.
– Prace rozpoczniemy jednak
dopiero po wakacjach, najprawdopodobniej we wrześniu, po zakończeniu przebudowy skrzyżowania ul. Grota-Roweckiego
z al. Mireckiego. W trakcie tego
remontu ulice Staropogońska
i Gospodarcza będą stanowić alternatywą dla kierowców – zapowiedział Grzegorz Barczyk, dyrektor MZUK w Sosnowcu.
Nie wiadomo jeszcze, jaki
będzie dokładny zakres prac remontowych. – Opracowane zostaną dwie, trzy koncepcje przeprowadzenia remontu ul. Gospodarczej. Mamy na to jeszcze
kilka miesięcy i wybierzemy tę
najlepszą – zapowiedział Barczyk. SK

przekonuje prezydent, ma to być miejsce, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie
coś dla siebie.
W „Muzie” na początku czerwca zaplanowano już organizację gali wręczenia Nagród Miasta Sosnowca, którą ma
poprowadzić Kabaret Młodych Panów.
Prezydent Sosnowca podczas śniadania prasowego poinformował także
o zmianach dotyczących rezerwacji
miejsc dla lokalnych VIP-ów na imprezach organizowanych przez miejskie instytucje. W dalszym ciągu będą otrzymywać zaproszenia, ale będą musieli
zapłacić, gdy będą zamierzali na tę imprezę przyjść. Ma to zapobiec wolnym
miejscom zarezerwowanym dla zaproszonych osób, a zwiększyć udział
mieszkańców w imprezach kulturalnych
w mieście. – Będę w uprzywilejowanej
pozycji, ponieważ zaproszenie otrzymam, ale jeśli będę zamierzał pójść
na imprezę, to kupię bilet – zobowiązał
się prezydent. SK
Sylwia Kosman

Gospodarcza do remontu

czy kulturalne. Dzięki temu, że mamy
możliwość schowania krzeseł i tworzenia parkietu, będzie można również tańczyć. Sala ma więc ogromne możliwości i będzie mieć zupełnie inny profil
niż Sala Koncer towa przy Zespole
Szkół Muzycznych – wyjaśnił prezydent.
Za pomocą jednego przycisku fotele
będzie można bowiem zsunąć i schować
pod sceną, dzięki czemu sala zamieni
się w taneczny parkiet. W budynku
dawnego kina będzie się mieścić sala
widowiskowo-koncer towa oraz klub
jazzowy. Widowiska oglądać będzie
mogło jednocześnie 500 osób, dokładnie 318 na dole (w tym trzy miejsca dla
niepełnosprawnych) i 182 na balkonie.
Do tego dojdzie zaplecze techniczno-biurowe. W tym miejscu mają odbywać się koncer ty muzyczne, występy
teatralne, kabaretony, konferencje
i szkolenia, projekcje ambitnego kina i inne wydarzenia kulturalne. Jak

Tramwaje mocniej połączą miasta Zagłębia i Śląska

Szybciej do Katowic i Dąbrowy
Budowa linii tramwajowej z Milowic do Bogucic, przedłużenie
linii nr 27 do osiedla Wagowa
i linii nr 24 do centralnej części
osiedla Środula oraz przedłużenie linii z Zagórza do Dąbrowy
Gór niczej (wzdłuż ul. Braci
Mieroszewskich do alei Róż).
Tak ambitne plany rozwojowe
Tramwajów Śląskich dotyczące
rozwoju sieci w Sosnowcu,
przedstawił Tadeusz Freisler,
prezes Tramwajów Śląskich,
podczas targów komunikacji,
które pod koniec kwietniu odbywały się w Expo Silesia.
– To perspektywa na lata
po 2020 roku, ale niewykluczone, że niektóre z tych inwestycji
udałoby się zrealizować wcześniej. Sosnowiec w tych planach
zajmuje bardzo ważne miejsce.
Szczególnie połączenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej wzdłuż

ulicy Braci Mieroszewskich
do Alei Róż jest ciekawe
i na pewno skróciłoby podróż
tramwajem między miastami – stwierdził Tadeusz Freisler.
Planowane jest także alternatywne połączenie Sosnowca
z Katowicami. – W tej chwili oba
miasta łączy tramwaj linii 15.
W przyszłości zamierzamy połączyć miasta przez Milowice
i Bogucice. Tam gdzie będzie to
możliwe, postaramy się wykorzystać ślady po torowiskach zlikwidowanych kopalń – wyjaśniał
Tadeusz Fraisler.
Kierunki rozwoju sieci tramwajowej na Śląsku i w Zagłębiu
przygotowali dr Jakub Halor
oraz dr Adam Molecki, którzy
opracowali studium rozwoju
tramwajów w aglomeracji.
W opinii Jakuba Halora kluczowe znaczenie ma właśnie budo-

Plany Tramwajów Śląskich są imponujące.
wa połączenia Sosnowca z Katowicami przez Milowice i Bogucice, która pozwoli na odciążenie drogi ekspresowej S86.
– Z ogrom ną cie kawo ścią
wysłuchałem słów prezesa Fraisle ra. Pla ny są impo nują ce
i jeśli wszystkie dałoby się zrealizować, to mieszkańcy nasze-

go mia sta na pewno na tych
zmianach sporo by zyskali. Jesteśmy do dyspozycji i będziemy ki bi cować dzia ła niom
Tramwajów Śląskich, z którymi współpraca układa nam się
bardzo dobrze – podsumował
Arka diusz Chę ciń ski, pre zy dent Sosnowca. SK

Sylwia Kosman

Budżet Obywatelski – zostań projektantem swojej okoliczy

Decyduj, głosuj, zmieniaj!

Remont ul. Gospodarczej ruszy prawdopodobnie po
wakacjach.
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27 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do II edycji
Budżetu Obywatelskiego. Będą
one przyjmowane do 22 maja.
W tej edycji do podziału między
szesnaście obszarów zabezpieczono kwotę sześciu milionów złotych.
Aby projekt został zakwalifikowany do głosowania, musi być
możliwy do zrealizowania i zgodny z prawem. Ponadto musi dotyreklama

czyć spraw, które znajdują się
w kompetencjach gminy, a co najważniejsze jego realizacja musi
być planowana na gruntach miejskich i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
– Projekt musi zostać zgłoszony na specjalnym formularzu, który można otrzymać w jednym
z punktów konsultacyjnych znajdujących się na terenie miasta lub

pobierając go ze strony: www.konsultacje.sosnowiec.pl. Zgłoszenia
należy składać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta w budynku przy ul. Małachowskiego 3,
pok. 37 lub w Biurze Obsługi Interesenta w budynku głównym
przy Al. Zwycięstwa 20. Dla tych,
którzy będą mieli jakieś problemy, uwagi z wypełnieniem wniosku, czekamy 11 maja w Centrum
Informacji Miejskiej na Placu Stulecia w godz. 9.00-17.00, kiedy to
odbędzie się maraton pisania projektów. Osoba, która zgłasza projekt, musi mieć ukończone 16 lat
i mieszkać w strefie, w której ten
projekt dotyczy – tłumaczy Michał Starzyński z Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
Między czerwcem a wrześniem zgłoszone projekty zostaną
poddane ocenie przez odpowiednie komórki Urzędu Miejskiego.

We wrześniu zweryfikowane projekty ujrzą światło dzienne.
W dniach 2-9 października odbędzie się głosowanie.
Każdy mieszkaniec ma możliwość oddania 3 głosów: po jednym w Strefie Mieszkańca,
w Strefie Drogowej oraz w Obszarze Edukacji z terenu całego
miasta. Głosy oddane wielokrotnie znoszą się, powodując unieważnienie wszystkich głosów
mieszkańca. Oprócz wskazania
popieranego projektu, głosujący
musi podać swoje dane osobowe.
– Zapraszam mieszkańców
do wzięcia udziału w kolejnej
edycji Budżetu Obywatelskiego.
Mam nadzieję, że w tym roku frekwencja będzie lepsza niż w roku
ubiegłym i do projektu włączy się
jak najwięcej sosnowiczan – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. KP
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RADA MIEJSKA
I Forum Przedsiębiorczości już za nami

10. sesja Rady Miejskiej

Gratulacje dla sportowców!
Sylwia Kosman

Komplet kilkudziesięciu uchwał przyjęli radni podczas ostatniej sesji. Wysłuchali także
m.in. sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działalności Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i realizacji Rocznego Programu
Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi. Najwięcej emocji wzbudził temat stanu środowiska w mieście, a dokładnie uciążliwego zapachu w Milowicach. – Mówiąc wprost, roznosi się tam
smród, który zatruwa powietrze i mieszkańcy ciągle interweniują w tej sprawie. Co
zmieniło się w tym temacie od ubiegłego roku? Prosiłbym także o przygotowanie takiej
informacji również za rok – apelował radny
Adam Wolski.
– In ter we niowa li śmy w tej sprawie
w Urzę dzie Miej skim w Ka towi cach.
Otrzymaliśmy pismo, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest
w trakcie moder nizacji i przebudowy instalacji. Trudno powiedzieć, czy problem
zniknie, bo sama kompostownia jest leciwa i ma 26 lat – mówił Andrzej Szczygieł,
naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska w WIOŚ w Katowicach. To jednak nie
koniec złych infor macji, a śmierdzieć może jeszcze… bardziej. Jednocześnie wydano decyzję dotyczącą oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, która otrzymała zgodę
na zbieranie i kompostowanie na otwartych
pryzmach z krater wybieranych z różnych
punktów zlewnych, a sama zgoda została
wydana do 2024 roku. – Czy ktoś z Urzędu Miejskiego w Katowicach kontaktował
się z wła dza mi mia sta? – py tał rad ny
Adam Wol ski. Już dziś wia domo, że

WIOŚ ma się ubiegać o uchylenie tej decyzji, a ponadto władze Sosnowca także
będą interweniować w tej sprawie.
W ramach przedstawiania infor macji
o pracy w okresie międzysesyjnym, Mateusz
Rykała, I zastępca prezydenta miasta, poinformował, że od 1 maja zacznie oficjalnie
działać nowy Referat ds. Kształtowania Przestrzeni Publicznej, który będzie zajmował się
kształtowaniem małej architektury i kompleksowym utrzymaniem miejskich placów
zabaw. Będzie także dbał o wprowadzenie
elementów street-artu na tereny zielone oraz
przeprowadzeniem konkursów dla mieszkańców związanych z estetyzacją przestrzeni miejskiej.
– Nowy re fe rat bę dzie zaj mował się
projektowaniem i nadzorowaniem wykonywania zagospodarowania zieleni na terenie
miasta oraz projektowaniem nowych placów zabaw, utrzymaniem tych istniejących
oraz działaniami nakierowanymi na poprawę estetyki w mieście. Będziemy przedstawiać nasze propozycje w ramach kolejnych
etapów pracy, które referat będzie wykonywał – wyjaśnił podczas sesji, Mateusz
Rykała. Referat, którego kierownikiem została Anna Maksym, będzie działał w ramach Wy dzia łu Inwe stycji Miej skich.
Pierwsze efekty prac już widać na ulicy
Modrzejowskiej oraz Warszawskiej, gdzie
pojawiły się olbrzymie donice z grabami.
Po za koń cze niu inwe stycji tramwa jowej
ko lej ne ta kie do ni ce sta ną na ul. Ma ła chowskiego.
Pod czas se sji go ści li uczniowie i na uczyciele z jednej ukraińskich szkół podstawowych z Iwa no-Frankowska, którzy
przyjechali do Polski w ramach realizowane go projek tu kul turowe go „Co wie my

o Polsce i Ukrainie?”. Gratulacje od władz
mia sta ode bra li pra cowni cy Miej skie go
Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy już
w marcu zostali nagrodzeni złotymi srebr nymi i złotymi medalami za długoletnią
służbę, nadawanymi przez Prezydenta RP.
Gratulacje i pamiątkowe statuetki za odniesione sukcesy odebrali także zawodnicy spor tów walki KS Budowlani Sosnowiec, koszykarki JAS-FBG, które wywalczyły hi sto rycz ny awans do ekstra li gi.
Gra tula cje ode bra ła tak że Ju lia Za borowicz, zawodniczka KS Górnik Sosnowiec,
która podczas Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych zdobyła pięć medali oraz jej trenerka, Agnieszka Bujoczek.
Przed sesją odbyło się pierwsze śniadanie
mistrzów. Prezydent Arkadiusz Chęciński
spotkał się z wyróżnionymi podczas sesji
sportowcami oraz uczniami Szkoły Podstawowej nr 40 i Gim na zjum 16, któ rzy
w klasyfikacji drużynowej zdobyli pierwsze miejsce w mistrzostwach o Puchar Sosnowca w pływaniu.
– W takiej for mule spotykamy się
po raz pierwszy. Chciałbym zapoczątkować
takie spotkania z naszymi mistrzami. Dzięki temu możemy się lepiej poznać. My możemy was nagrodzić, a wy podzielić się
swoimi problemami, które, mam nadzieję,
wspólnie będziemy rozwiązywać. Macie
nasze wsparcie, oczywiście, w miarę możliwości miasta. Gratuluję wam osiągnięć,
trzymam za was kciuki, jak zresztą
za wszystkich naszych spor towców. Sport
kształtuje osobowość, charakter. Chciałbym, aby jak najwięcej osób uprawiało
sport, bo to jedna z najważniejszych dziedzin życia – podkreślał podczas spotkania
Arkadiusz Chęciński.

Koniec narzekania
Tym opTymiSTyczNym hASłem
zoSTAło opATRzoNe i FoRum
pRzeDSiębioRczości
W SoSNoWcu, kTóRe
oDbyWAło Się W DNiAch 14
i 15 kWieTNiA. pRzeDSiębioRcy,
SAmoRząDoWcy i mieSzkAńcy
DySkuToWAli m.iN. o oFeRcie
bizNeSoWej miASTA oRAz
o NAjWAżNiejSzych DlA
SoSNoWiczAN SpRAWAch.
Pierwszy dzień forum został
zorganizowany w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta, zaprezentował „Pakiet Mieszkańca”
oraz „Pakiet Przedsiębiorcy”,
przekonując, dlaczego war to
inwestować, rozwijać swoją
działalność i mieszkać w Sosnowcu. „Pakiet Przedsiębiorcy” zawiera m.in. ulgi, takie
jak zwolnienia od podatku
od nieruchomości oraz wydzierżawianie na rzecz inwestorów gruntów gminnych
za „złotówkę”. Z kolei mieszkańców mają przyciągnąć m.
in. zwolnienia od podatku
od nieruchomości dla nowo
wybudowanych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych oraz mieszkania dla najlepszych studentów – absolwentów mieszkających w Sosnowcu.
Uczestnicy forum mieli
okazję dowiedzieć się, m. in.
jak zdobyć środki unijne na ciekawe projekty. Przedstawiciele

Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zaprezentowali, jak
kształtuje się najbliższa unijna perspektywa finansowa
i na jakie projekty będą przeznaczone środki europejskie.
Ofer ty wsparcia dla przedsiębiorców przedstawili pracownicy Agencji Rozwoju Lokalnego
oraz Sosnowieckiego Parku
Naukowo-Technologicznego.
O smart specjalizacjach opowiedziała Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta,
a propozycję edukacyjną zaprezentowała Wyższa Szkoła Humanitas.
Nie brakowało ciekawych
i dociekliwych pytań do prezydenta miasta, jak i naczelników
wydziałów, przygotowujących
ulgi dla mieszkańców i przedsiębiorców. Po oficjalnej debacie rozmowy oraz wymiana poglądów i kontaktów toczyły się
w kuluarach.
Drugi dzień Forum odbył
się w Wyższej Szkole Humanitas i składał się z kilku paneli
dyskusyjnych. Uczestnicy debatowali m. in. o rewitalizacji
centrum miasta, marce i potencjale wizytówek Sosnowca, czyli Janie Kiepurze i Poli Negri,
edukacji zawodowej, szansach
na rynku pracy, jak i w dziedzinie sportu oraz działaniach, jakie należy podjąć, by odzyskać
dawną sportową pozycję i jak
zachęcić mieszkańców do korzystania z ofer ty spor towej
i rekreacyjnej SK
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Majowe uroczystości

Mariusz Binkiewicz

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i koncert Tadek Firma
Solo podczas obchodów święta 3
Maja, pokazy militarne i pokaz
sztucznych ogni 8 maja podczas
uroczystości upamiętniających 70.
rocznicę zakończenia II wojny
światowej połączonych z uroczystymi obchodami Dnia Strażaka.
Wszystko to w Sosnowcu podczas
majowego świętowania.
– Serdecznie zapraszam
mieszkańców Sosnowca na majowe uroczystości, które odbędą
się na terenie naszego miasta
w dniach 1, 3 i 8 maja. Oprócz

Impreza na„Patelni” trwała prawie cały dzień.

reklama

reklama

uroczystości oficjalnych zapraszamy przed Urząd Miejski,
gdzie odbędą się koncerty, pokazy militarne, wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych czy pokaz
sztucznych ogni. Zachęcam
do wspólnego świętowania, zarówno rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, jak
również rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja i obchodów
zakończenia II wojny światowej – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Poniżej prezentujemy szczegółowy
harmonogram imprez. KP

1 maja – rocznica wstąpienia polski do unii
europejskiej
godz. 10.00 Trójkąt Trzech cesarzy
– uroczystości oficjalne
3 maja – rocznica uchwalenia konstytucji
3 mAjA
godz. 11.00 pomnik konstytucji 3 maja,
Al. zwycięstwa 17 – uroczystości oficjalne
godz. 11.30 przemarsz z orkiestrą Dętą
do katedry WNmp na ul. kościelną
godz. 12.00 katedra WNmp ul. kościelna 1 – msza święta w intencji ojczyzny

koNceRT

Narodowej za udział w wojnie obronnej 1939
roku (cmentarz przy ul. będzińskiej)

parking przed um
godz. 17.00 występ Teatru muzycznego
„od czapy” – śpiewanie pieśni patriotycznych
godz. 18.30 koncert Tadek Firma Solo
8 mAjA – 70. rocznica zakończenia ii wojny
światowej
obchody Dnia Strażaka
godz. 11.00 – pomnik na pamiątkę
bohaterom Sosnowieckiego batalionu obrony

pARkiNG pRzeD um
godz. 10.00 – 15.00 pokazy militarne (wozy,
czołgi, moździerze, armaty, karabiny, grupy
rekonstrukcyjne)
godz. 16.00 – 17.30 uroczyste obchody Dnia
Strażaka
godz. 20.00 pokaz filmu w reż. Q. Tarantino (w rolach głównych ch. Waltz i b. pitt), film od 18 lat
godz. 22.30 pokaz sztucznych ogni

W Sosnowcu dzień dziecka świętują dłużej
Konkretnie tydzień. Już po raz
trze ci w Sosnowcu z oka zji
Dnia Dziecka odbędzie się impre za pod na zwą „Tydzień
Dziecka”. – Naszym zdaniem
dzieci powinny świętować dłużej niż jeden dzień i dlatego orga ni zuje my dla nich impre zy
i zabawy w okresie od 25 maja
do 1 czerwca – mówi pre zy dent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Przez cały tydzień, w różnych punktach w mieście,
na najmłodszych czekać będą
atrakcje przygotowane przez
miejskie instytucje kultury. Imprezy plenerowe odbywać się
głównie na Górce Środulskiej,
która w sobotę i niedzielę, 30
i 31 maja stanie się centrum wydarzeń. – Codziennie od godz.
17.00 na Górce wyświetlać będziemy bajki i filmy dla dzieci
i młodzieży. 30 maja, organizujemy imprezę Górka na sportowo, a 31 maja wielki finał również na Górce Środul-

arc UM w Sosnowcu

21 kwietnia na Placu Stulecia odbył się koncert charytatywny
na rzecz budowy sosnowieckiego hospicjum stacjonarnego im. św.
Tomasza Apostoła „Rozśpiewane Pola Nadziei” – piosenki Jacka
Cygana.
Na scenie wystąpiły: zespół Kiepurki, dzieci i młodzież sosnowieckich szkół i przedszkoli, aktorzy Młodzieżowej Akademii Teatralnej oraz mistrzynie Polski w Tańcu Nowoczesnym Cheerleaders
Skandal. – Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Cel prowadzonej akcji to nie tylko pozyskiwanie środków
finansowych na budowę hospicjum, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób
chorych – podkreślała radna Wanda Olko, jedna z organizatorek
przedsięwzięcia. Przypominamy, że budowę można wspierać również poprzez wpłaty na konto: 46 1060 0076 0000 3200 0032 6767.
Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. KP

arc UM Sosnowiec

Dzieci śpiewały na rzecz
hospicjum

Tak na Górce Środulskiej świętowano „Tydzień Dziecka” w ubiegłym roku.
skiej – podkreśla Michał Starzyński z Wydziału Rozwoju
i Promocji Miasta.
Atrakcji nie zabraknie także 1
czerwca. Na Placu Stulecia pojawią się wówczas m.in.: aktorzy
z Teatru Zagłębia, którzy zaprezentują swoje umiejętności. Imprezy dla najmłodszych odbywać

się będą także na Placu Papieskim, jak również w Parku Sieleckim. – Oferta jest bardzo zróżnicowana, jestem przekonany, że
każdy znajdzie coś dla siebie.
Nowością będzie wioska indiańska, która powstanie 31 maja
na Górce Środulskiej. Wśród
atrakcji – prezentacja pieśni i tań-

ców indiańskich, walka na równoważni, połów indiańskich ryb,
konkurs strzelania z łuku, futbol
indiański czy też prezentacje
strojów indiańskich – wylicza
Michał Starzyński.
Szczegółowy harmonogram
na stronie www.tydziendziecka.pl. KP

Zespół ds. rewitalizacji centrum już działa

Chcą zmienić wizerunek miasta
Pierwsze spotkanie zespołu ds. rewitalizacji
centrum odbyło się już w Urzędzie Miejskim.
Wzięli w nim udział m. in. władze miasta, radni, urzędnicy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Uczestnicy spotkania zgłosili już swoje
pierwsze uwagi, spostrzeżenia, problemy.
– Miasto powinno zaoferować coś takiego, żeby ludzie chcieli przyjść i mogli usiąść
oraz spędzić czas w przyjemnym otoczeniu.
Na dodatek, żeby działo się coś, co będzie
stanowiło alternatywę dla centrów handlowych. Bardzo wiele rzeczy dzieje się w Sosnowcu, ale niestety mieszkańcy o tym nie
wiedzą, więc trzeba promować wszystkie imprezy, które mają miejsce w mieście, nie tylko po to, żeby sprzedać bilety, ale po to, by
uświadomić ludziom, że niekoniecznie trzeba jechać do Katowic – mówiła jedna z sosnowiczanek.
4

Prezydent Arkadiusz Chęciński nie ukrywał, że podjęcie działań, dotyczących rewitalizacji centrum, to obecnie jeden z priorytetów i plany mają być realizowane jak najszybciej.
– Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy
fragmentów ulicy w ścisłym centrum miasta – Modrzejowskiej, Warszawskiej i 3 Maja. Dotyczy on wykonania projektów przebudowy Modrzejowskiej od skrzyżowania
z Kościelną, Warszawskiej do skrzyżowania
z Modrzejowską i 3 Maja, odcinek od ul.
Warszawskiej do ul. Małachowskiego.
W projekcie miałyby się znaleźć takie rzeczy jak wymiana słupów oświetleniowych
czy ustawienie tzw. małej architektury. To
na razie projekty, a na chwilę obecną na Modrzejowskiej wymontowaliśmy słupki, lada

dzień pojawi się tam mobilna zieleń, czyścimy chodniki. Chcemy wspólnie z przedsiębiorcami, mieszkańcami wypracować plan
działania, który jak najszybciej wdrożymy
w życie – stwierdził Arkadiusz Chęciński,
przewodniczący zespołu ds. rewitalizacji
centrum.
Podczas spotkania pojawił się także problem wprowadzenia płatnego parkowania.
Taki projekt pojawił się w poprzedniej kadencji samorządu, ale ostatecznie upadł.
Płatne parkowanie ma swoich zwolenników,
jak i przeciwników. – Jestem zdecydowanie
przeciwna. Uważam, że zaletą naszego miasta jest to, że można parkować za darmo i nie
sądzę, że wprowadzenie parkomatów spowoduje większą rotację samochodów i szybsze
znalezienie wolnego miejsca – stwierdziła
jedna z uczestniczek spotkania. SK
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Sosnowiecka korporacja Wydawnicza „ScW” Sp. z o.o.
w Sosnowcu – „kurier miejski” ogłasza konkurs
na Sportowca Roku 2014 w następujących kategoriach:
Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w siedzibie Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej „SCW” Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11/II p. lok. 216-218 w godzinach 8.00-16.00 w terminie od 9 kwietnia 2015 r. do 8 maja 2015 r.

„SpoRToWA NADziejA Roku 2014”
„SpoRToWiec Roku 2014”
„TReNeR Roku 2014”

Wnioski do pobrania na stronie internetowej: www.kuriermiejski.com.pl
Regulamin przyznania Nagrody „Sportowa Nadzieja Roku 2014”

Regulamin przyznania Nagrody „Sportowiec Roku 2014”

Regulamin przyznania Nagrody „Trener Roku 2014”

§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznania
i pozbawienia oraz rodzaj i wysokość Nagrody „Sportowa Nadzieja
Roku 2014” (dalej: „nagroda”).
§ 2.
Laureatem nagrody może być zawodnik będący mieszkańcem miasta
Sosnowca.
§ 3.
1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który osiągnął w 2014 roku wysoki
wynik sportowy we współzawodnictwie sportowym w kategorii
wiekowej niższej niż kategoria seniora w dyscyplinie zespołowej lub
indywidualnej, tj.:
a) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w igrzyskach olimpijskich
młodzieży, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.
b) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.
c) Reprezentował Polskę w igrzyskach olimpijskich młodzieży,
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.
d) Zajął miejsce od czwartego do dziesiątego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.
e) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych
o randze Mistrzostw Polski.
2. Nagroda ma formę rzeczową i stanowi ją statuetka oraz pamiątkowy
dyplom.
§ 4.
1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każda osoba fizyczna bądź
osoba prawna działająca w obszarze sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie
SOSNOWIECKIEJ KORPORACJI WYDAWNICZEJ „SCW” SP. Z O.O.:
41 – 200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11, pokoje: 216 – 218
w godz. 8: 00 – 16: 00.
3. Wnioski należy składać w terminie od 9 kwietnia 2015 roku do 8
maja 2015 roku.
4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać na formularzu, którego
wzór został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.
5. Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć uwierzytelnioną przez
podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy lub przez
organizatora zawodów informację na temat osiągniętego wyniku
sportowego.
6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej
przyznaniem.
7. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia
w przypadku:
a) Złożenia wniosku po wyznaczonym terminie.
b) Pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
c) Braków formalnych.
d) Stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.
§ 5.
1. Nagrodę przyznaje Komisja do spraw Nagród (dalej: „Komisja”)
z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla miasta Sosnowca oraz
osiągniętego wyniku sportowego.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) Hanna Michta – Prezes Zarządu Sosnowieckiej Korporacji
Wydawniczej „SCW” Sp. z o.o.;
b) Rafał Łydek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu;
c) Tomasz Lewanda – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Sportu
w Miejskim Ośrodku Sportui Rekreacji w Sosnowcu.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu bądź o odmowie przyznania nagrody jest
ostateczna. Od decyzji w tym przedmiocie nie przysługuje odwołanie.
§ 6.
Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się
dnia 28 maja 2015 roku.
§ 7.
1. Komisja pozbawia zawodnika nagrody w przypadku:
a) Powzięcia informacji o anulowaniu wyniku sportowego zawodnika,
za który została przyznana nagroda.
b) Stwierdzenia, że nagroda została przyznana w oparciu
o nieprawdziwe dane.
2. O pozbawieniu nagrody Komisja pisemnie informuje zawodnika oraz
określa sposób zwrotu nagrody.
3. O pozbawieniu zawodnika nagrody Komisja informuje również podmiot,
który złożył wnioseko przyznanie nagrody.
3. Pozbawienie nagrody może nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc
od dnia powzięcia informacji o okolicznościach określonych w ust. 1.

§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznania i pozbawienia
oraz rodzaj i wysokość Nagrody „Sportowiec Roku 2014” (dalej: „nagroda”).
§ 2.
Laureatem nagrody może być zawodnik będący mieszkańcem miasta Sosnowca.
§ 3.
1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który osiągnął w 2014 roku wysoki wynik
sportowy we współzawodnictwie sportowym w kategorii wiekowej seniora
w dyscyplinie zespołowej lub indywidualnej, tj.:
a) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w igrzyskach olimpijskich,
igrzyskach paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach
Europy.
b) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.
c) Reprezentował Polskę w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.
d) Zajął miejsce od czwartego do dziesiątego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.
e) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych o randze
Mistrzostw Polski.
2. Nagroda ma formę pieniężną oraz rzeczową.
3. Wysokość nagrody pieniężnej stanowi kwotę:
a) 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – za osiągnięcie
wyniku sportowego wskazanego w ust. 1 pkt a i b.
b) 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – za osiągnięcie
wyniku sportowego wskazanego w ust. 1 pkt c-e.
4. Nagrodę rzeczową stanowi statuetka oraz pamiątkowy dyplom.
5. W przypadku zawodników, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy
w dyscyplinie zespołowej, nagroda pieniężna w ramach jednego zespołu nie
może przekraczać łącznie wysokości określonej w ust. 3.
§ 4.
1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każda osoba fizyczna bądź osoba
prawna działająca w obszarze sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie SOSNOWIECKIEJ
KORPORACJI WYDAWNICZEJ „SCW” SP. Z O.O.: 41 – 200 Sosnowiec,
ul. 3 Maja 11, pokoje: 216 – 218 w godz. 8: 00 – 16: 00.
3. Wnioski należy składać w terminie od 9 kwietnia 2015 roku do 8 maja 2015
roku.
4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać na formularzu, którego wzór
został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.
5. Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć uwierzytelnioną przez
podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy lub przez organizatora
zawodów informację na temat osiągniętego wyniku sportowego.
6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej
przyznaniem.
7. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) Złożenia wniosku po wyznaczonym terminie.
b) Pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
c) Braków formalnych.
d) Stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.
§ 5.
1. Nagrodę przyznaje Komisja do spraw Nagród (dalej: „Komisja”)
z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla miasta Sosnowca oraz
osiągniętego wyniku sportowego.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) Hanna Michta – Prezes Zarządu Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej
„SCW” Sp. z o.o.;
b) Rafał Łydek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;
c) Tomasz Lewanda – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Sportu w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu bądź o odmowie przyznania nagrody jest
ostateczna. Od decyzji w tym przedmiocie nie przysługuje odwołanie.
§ 6.
Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się dnia 28
maja 2015 roku.
§ 7.
1. Komisja pozbawia zawodnika nagrody w przypadku:
a) Powzięcia informacji o anulowaniu wyniku sportowego zawodnika, za który
została przyznana nagroda.
b) Stwierdzenia, że nagroda została przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane.
2. O pozbawieniu nagrody Komisja pisemnie informuje zawodnika oraz określa
sposób zwrotu nagrody.
3. O pozbawieniu zawodnika nagrody Komisja informuje również podmiot, który
złożył wnioseko przyznanie nagrody.
4. Pozbawienie nagrody może nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia
powzięcia informacji o okolicznościach określonych w ust. 1.

§ 1.
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznania i pozbawienia
oraz rodzaj i wysokość Nagrody „Trener Roku 2014” (dalej: „nagroda”).
§ 2.
Laureatem nagrody może być trener będący mieszkańcem miasta Sosnowca.
§ 3.
1. Nagrodę może otrzymać trener prowadzący szkolenie zawodnika, który
osiągnął w 2014 roku wysoki wynik sportowy w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinie zespołowej lub indywidualnej, tj.:
a) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w igrzyskach olimpijskich,
igrzyskach paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach
Europy.
b) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.
c) Reprezentował Polskę w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.
d) Zajął miejsce od czwartego do dziesiątego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.
e) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych
o randze Mistrzostw Polski.
3. Wysokość nagrody pieniężnej stanowi kwotę:
a) 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – za osiągnięcie
wyniku sportowego wskazanego w ust. 1 pkt a i b.
b) 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – za osiągnięcie
wyniku sportowego wskazanego w ust. 1 pkt c-e.
4. Nagrodę rzeczową stanowi statuetka oraz pamiątkowy dyplom.
§ 4.
1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każda osoba fizyczna bądź
osoba prawna działająca w obszarze sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie SOSNOWIECKIEJ
KORPORACJI WYDAWNICZEJ „SCW” SP. Z O.O.: 41 – 200 Sosnowiec,
ul. 3 Maja 11, pokoje: 216 – 218 w godz. 8: 00 – 16: 00.
3. Wnioski należy składać w terminie od 9 kwietnia 2015 roku do 8 maja 2015
roku.
4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać na formularzu, którego wzór
został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.
5. Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć uwierzytelnioną przez
podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy lub przez organizatora
zawodów informację na temat osiągniętego wyniku sportowego.
6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej
przyznaniem.
7. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia
w przypadku:
a) Złożenia wniosku po wyznaczonym terminie.
b) Pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
c) Braków formalnych.
d) Stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.
§ 5.
1. Nagrodę przyznaje Komisja do spraw Nagród (dalej: „Komisja”)
z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla miasta Sosnowca oraz
osiągniętego wyniku sportowego.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) Hanna Michta – Prezes Zarządu Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej
„SCW” Sp. z o.o.;
b) Rafał Łydek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu;
c) Tomasz Lewanda – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Sportu
w Miejskim Ośrodku Sportui Rekreacji w Sosnowcu.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu bądź o odmowie przyznania nagrody jest
ostateczna. Od decyzji w tym przedmiocie nie przysługuje odwołanie.
§ 6.
Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się dnia 28
maja 2015 roku.
§ 7.
1. Komisja pozbawia trenera nagrody w przypadku:
a) Powzięcia informacji o anulowaniu wyniku sportowego, za który została
przyznana nagroda.
b) Stwierdzenia, że nagroda została przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane.
2. O pozbawieniu nagrody Komisja pisemnie informuje trenera oraz określa
sposób zwrotu nagrody.
3. O pozbawieniu trenera nagrody Komisja informuje również podmiot, który
złożył wniosek o przyznanie nagrody.
4. Pozbawienie nagrody może nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia
powzięcia informacji o okolicznościach określonych w ust. 1.
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PORADY
ZUS RADZI

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Zmiany składkowe

Kiedy rękojmia, kiedy gwarancja

Joanna Biniecka, rzecznik prasowy ZUS

W tym roku wprowadzono kilka zmian w przepisach dotyczących składek. Otóż członkowie rad nadzorczych sprawujący
swoją funkcję odpłatnie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe tych osób stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, z wyłączeniem niektórych przychodów wymienionych w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r.
Za członków rad nadzorczych nie opłaca się składki
na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Natomiast składki na Fundusz Pracy należy płacić wówczas, gdy spełnione zostają warunki określone przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Należy także pamiętać o konieczności opłacania składki
na ubezpieczenie zdrowotne, o ile członek rady nadzorczej
mieszka w Polsce.
Obowiązek opłacania składek dotyczy wszystkich członków
rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń
społecznych, a także emerytów i rencistów.
Kolejną zmianą dotyczącą składek, jest fakt, że od początku tego roku płatnicy składek mają mniej obowiązków wobec
ZUS i ubezpieczonych.

W związku z nowelizacją przepisów płatnicy składek nie muszą już do 30 kwietnia każdego roku sprawdzać prawidłowości danych przekazanych do ZUS w poprzednim roku w imiennych raportach miesięcznych. Jednak płatnik w dalszym ciągu
ma obowiązek dokonywać korekty tych raportów samodzielnie, po stwierdzeniu niezgodności przez siebie lub po wykryciu nieprawidłowości przez ZUS.
Od tego roku nie ma już także obowiązku przedstawiania
niektórym ubezpieczonym informacji miesięcznej/rocznej
o wysokości przekazanej za nich składki zdrowotnej. Brak
tego obowiązku dotyczy ubezpieczonych, którzy podlegają
wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oczywiście zainteresowani mogą zwrócić się do płatnika składek z wnioskiem
o taką informację, nie częściej jednak, niż raz w miesiącu.
Płatnik nie ma w takim przypadku obowiązku przekazywania informacji rocznej. Prawa do tej informacji nie mają emeryci i renciści.
Warto przy okazji przypomnieć, że opłacanie składek i rozliczenia z ZUS nie muszą wiązać się już z koniecznością wizyty w sali obsługi klientów ZUS. Dzięki aplikacji ePłatnik przedsiębiorcy mogą w bezpieczny, szybki i bezpłatny sposób załatwić bieżące sprawy związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez internet.
Aplikacja ePłatnik to część Platformy Usług Elektronicznych
PUE, będącej internetowym odpowiednikiem programu Płatnik, przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorców, zatrudniających do stu osób.
Aby móc korzystać z tej aplikacji, należy być zarejestrowanym klientem PUE, mieć nadane uprawnienia do roli płatnika
oraz aktywować aplikację do tego płatnika.
W aplikacji ePłatnik można tworzyć i edytować dokumenty
ubezpieczeniowe przy pomocy kreatorów oraz samodzielnie,
można też przeglądać, drukować i wysyłać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe. Specjalne kreatory ułatwiają wypełnianie
dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Prowadzą
użytkownika krok po kroku, wypełnianie i przekazywanie
do ZUS dokumentów jest więc przyjazne i proste.

Adrianna Peć, rzecznik praw konsumenta

Od 25 grudnia 2014 r. w obrocie konsumenckim obowiązują nowe przepisy reklamacyjne. Mimo coraz większej
świadomości konsumenckiej, wiele osób nadal nie wie,
na czym polega gwarancja lub myli ją z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru
z umową.
Gwarancja jest prawem, które jest udzielane dobrowolnie przez gwaranta. Gwarantem zwykle nie jest sprzedawca, lecz najczęściej producent, czasem impor ter, dystrybutor, itp. Aby mówić o gwarancji, musi ona zatem zostać
udzielona. Dane gwaranta – przedsiębiorcy – który jej udziela, powinny być podane w oświadczeniu gwarancyjnym, np.
karcie gwarancyjnej. Na towary drobne, codziennego użytku, np. obuwie, odzież, gwarancji zwykle nie ma. To nie
oznacza, że nie można tych rzeczy reklamować. Jak najbardziej podlegają one reklamacji, ale tylko z rękojmi i do sprzedawcy. Jeśli zostanie udzielona na towar gwarancja, wówczas kupujący dysponuje dwoma osobnymi i niezależnymi
prawami: rękojmią do sprzedawcy i gwarancją do gwaranta.
To kupujący wybiera, z którego prawa przy reklamacji skorzysta. Nie jest dopuszczalne jedynie łączne – równoczesne
dochodzenie roszczeń z obydwu praw. Ale jeśli gwarant nie
uzna reklamacji lub nie wywiąże się ze swoich obowiązków,
wówczas kupujący może sięgnąć po rękojmię i złożyć reklamację do sprzedawcy. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, skorzystanie z gwarancji w sytuacji, gdy sprzedawca nie uzna reklamacji z rękojmi.

koNSumeNcie pAmięTAj:
Gwarancja to prawo wobec gwaranta, rękojmia to prawo wobec
sprzedawcy. Może się zdarzyć, że sprzedawca udzieli gwarancji.
Wówczas to on ponosi odpowiedzialność z rękojmi i z gwarancji.
Wybór natomiast, z którego prawa złożyć reklamację, zawsze
należy do kupującego.
Zasady rękojmi opisano w kodeksie cywilnym i działa ona
z mocy prawa od wydania towaru. O udzieleniu zaś i zasadach
gwarancji decyduje gwarant, a przepisy kodeksu cywilnego
o gwarancji stosuje się, gdy gwarant nie określi w gwarancji wymaganych elementów. Zawsze zatem należy zapoznać się z treścią gwarancji, zanim z niej skorzystamy.
koNSumeNcie WAżNe!
Nowe zasady reklamacji z rękojmi i z gwarancji dotyczą tylko
tych zakupów, których dokonano od 25 grudnia 2014 r.
Do towarów kupionych do 24 grudnia 2014 r. odnoszą się
przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Prawo do reklamowania rzeczy ruchomej u sprzedawcy
na starych zasadach nazywa się niezgodnością towaru
z umową. Gwarancja zaś przysługuje wobec gwaranta i jej zasady określa sam gwarant w dokumencie gwarancyjnym lub
reklamie.
Do 24.12.2014 r.:
1. Niezgodność towaru z umową do sprzedawcy – 2 lata od wydania towaru.
2. Gwarancja do gwaranta na zasadach określonych w gwarancji.
od 25.12.2014 r.:
1. Rękojmia do sprzedawcy – 2 lata od wydania towaru lub gdy
określono dłuższy okres przydatności towaru – trwa przez ten
okres.
2. Gwarancja do gwaranta na zasadach określonych przez gwaranta. Jeśli nie określono terminu, trwa 2 lata.

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a
uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale użytkowe, przeznaczone na działalność
gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych
jego dzielnicach.
Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.
Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 – Plac Stulecia w Sosnowcu.
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA
DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13
tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69
e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
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MIASTO
Kariera zawodowa zaczyna się… w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wybierz dobry zawód i dobry
kwalifikacyjny kurs zawodowy
Prawie 1600 uczniów kształci się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którego główna siedziba mieści się przy ul. Kilińskiego 25
w Sosnowcu. Z roku na rok rośnie zainteresowanie kształceniem zawodowym. Coraz częściej, młodzi ludzie chcą mieć konkretny fach w ręku i poszerzać
swoje umiejętności i kwalifikacje. Wybierają zasadniczą szkołę zawodową, a wykształcenie średnie mogą zdobyć przez wybór liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych. Jeżeli wybiorą tę ścieżkę, rozpoczną naukę w liceum ogólnokształcącym już na poziomie II klasy. Co ważniejsze, oferta edukacyjna została
zbudowana w taki sposób, że w trakcie kształcenia uczniowie mogą wybrać kolejne kwalifikacyjne kursy zawodowe, dzięki którym będą mieli większe
szanse na znalezienie dobrej pracy. Taką samą szansę mają osoby już pracujące, które zamierzają się przekwalifikować lub poszerzyć swoje umiejętności
i zdobyć nowy zawód, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców lub własnym planami.

Szeroka oferta dla uczniów i dorosłych

W dobrze wyposażonych pracowniach uczniowie uczą się zawodu.
Sylwia Kosman

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są nową
formą kształcenia, która została wprowadzona od września 2012 r. Uczestniczyć
w wybranym kursie może każda osoba,
na której nie ciąży obowiązek nauki, niezależnie od ukończonych form kształcenia,
a także absolwent gimnazjum, który nie
ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki, może realizować ten obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. – Dzięki ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba
uzyskuje nowe kwalifikacje zawodowe. Co
ważne, kwalifikacyjny kurs zawodowy jest
bezpłatną formą kształcenia zawodowego,
a po jego ukończeniu uczestnik przystępuje do egzaminu, który potwierdzi kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji – wyjaśnia Jacek Górski, dyrektor
CKZiU w Sosnowcu.
W zależności od potrzeb słuchaczy, kursy mogą być przeprowadzone w bardzo elastyczny sposób, np. w trybie wieczorowym,
weekendowym lub część zajęć teoretycznych można zaliczyć, korzystając z formy
e-learningowej. CKZiU posiada swoją platformę do kształcenia na odległość. Ma wysoko wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie w tej formie kształcenia. Od 2008 r. nauczyciele CKZiU prowadzą kursy
i szkolenia z wykorzystaniem tej platformy.
Sam kurs, w zależności od propozycji i dyspozycyjności słuchaczy, może trwać kilka
lub kilkanaście miesięcy. Sami pracodawcy mogą także wyselekcjonowaną grupę
pracowników wysłać na określony kurs
i podnieść ich kwalifikacje. Liczba uczestników na kursie wynosi od piętnastu
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do dwudziestu kilku osób. Kursy kwalifikacyjne nabierają coraz większego znaczenia w uzupełnianiu i nabywaniu kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
to obecnie najszybszy sposób na
zdobycie nowych kwalifikacji.
– Nazwa tej pozaszkolnej formy kształcenia ustawicznego, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, których kurs dotyczy, nie jest do końca dobrze dobrana.
Część osób w ogóle nie chce słyszeć o kursach, bo kojarzą się im z krótkimi formami, które niewiele wnoszą do ich kariery
zawodowej. Ale w rzeczywistości sprawa
wygląda zupełnie inaczej – mówi Zbigniew Zalas, wicedyrektor CKZiU ds.
kształcenia zawodowego i praktycznego. – Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się bezpłatnym egzaminem państwowym, organizowanym przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną. Uczestnik otrzymuje świadectwo, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub uzyskuje dyplom,
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Należy pamiętać, że zawód składa się
z kwalifikacji. W zasadniczej szkole zawodowej z reguły jest to jedna kwalifikacja.
Technik w większości zawodów ma pierwszą kwalifikację bazową taką samą jak zawód na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, a następnie inną kwalifikację. Każda kwalifikacja kończy się państwowym
egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminów z kwalifikacji i uzyskaniu wykształcenia ogólnego na poziomie ponad-

gimnazjalnym uzyskuje dyplom technika
w zawodzie – wyjaśnia Zalas.
Przykładowo uczeń, który po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej zdobył
zawód mechanik monter maszyn i urządzeń, wybiera kolejną kwalifikację i zostaje… technikiem mechanikiem.
Należy przełamać myślenie, iż kursy
niewiele zmienią w sytuacji pracownika
i pracodawcy. Obecnie stanowią podstawę
nabywania nowych kwalifikacji zawodowych. Co więcej, można je zrealizować
bezpłatnie i… szybko.
Czy warto wybrać kształcenie zawodowe? W dniach 21-22 maja CKZiU przy ul.
Kilińskiego organizuje imprezę pod hasłem „Kariera zawodowa zaczyna się
w szkole – Festiwal Zawodów”. Zostaną
przygotowane stoiska zawodowe, na których gimnazjalistom i ich rodzicom zaprezentowana zostanie wiedza teoretyczna i praktyczna na temat zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Uczestnicy
festiwalu będą mogli zapoznać się z zakresem obowiązków i warunkami pracy
na stanowisku w określonym zawodzie,
wskazać umiejętności niezbędne dla danego zawodu i wykonać typowe zadania zawodowe. Podczas festiwalu będzie działał
także punkt doradztwa zawodowego,
w którym gimnazjaliści będą mogli porozmawiać ze specjalistami na temat swoich
predyspozycji zawodowych oraz planowania ścieżki zawodowej. Odbędą się także
Wojewódzkie Tragi Pracy, których współorganizatorem jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach. Podczas
trwania targów zostaną zaprezentowane
oferty pracy dla młodzieży i osób poszukujących pracy oraz zagraniczne oferty pracy.

NA poziomie zASADNiczej Szkoły
zAWoDoWej w ramach ckziu
realizowane są takie kierunki jak:
mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik monter maszyn i urządzeń,
operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych
(jedyna szkoła w polsce),
elektromechanik pojazdów
samochodowych, mechanik
motocyklowy, dekarz, elektryk,
monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie. – Na poziomie
szkoły zawodowej funkcjonuje także
klasa wielozawodowa, w ramach
której uczniowie wybierają jeden
z prawie dwudziestu zawodów.
kształcenie praktyczne odbywa się
w rzemiośle, a teoretyczne w szkole.
Działa także zasadnicza szkoła
zawodowa specjalna, która kształci
między innymi na kierunkach:
kucharz, cukiernik, murarz – tynkarz,
mechanik pojazdów samochodowych,
pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej – mówi zbigniew zalas.
NA poziomie TechNikum oferta jest
także bardzo bogata. można wybrać
m. in. zawód technika pojazdów
samochodowych, mechanika,
mechanika lotniczego, mechatronika,
transportu kolejowego, dróg
i mostów kolejowych, górnictwa
podziemnego, ochrony środowiska,
logistyki, spedytora, elektryka,
analityka, cyfrowych procesów
graficznych, architektury krajobrazu,
budownictwa, eksploatacji portów
i terminali, urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
SzkołA policeAlNA DlA
DoRoSłych oferuje następujące
kierunki: technik bezpieczeństwa
i higieny pracy (trzy semestry),
technik administracji (cztery
semestry), technik eksploatacji
portów i terminali (cztery semestry),
technik drogownictwa (cztery
semestry), technik drogownictwa
(cztery semestry), technik geodeta
(cztery semestry), florysta (dwa
semestry), opiekunka środowiskowa
(dwa semestry), opiekun w domu
pomocy społecznej (cztery semestry).
oferta kwalifikacyjnych kursów
zawodowych jest także bardzo
bogata. Wśród nich znajdują się:
prowadzenie sprzedaży,
wykonywanie i realizacja projektów
multimedialnych, organizacja
i prowadzenie ruchu pociągów,
planowanie i realizacja przewozów

kolejowych, przygotowywanie
materiałów graficznych do procesu
drukowania, montaż systemów
suchej zabudowy, wykonywanie
robót malarsko-tapeciarskich,
wykonywanie robót posadzkarskookładzinowych, wykonywanie robót
związanych z montażem i remontem
instalacji sanitarnych, wykonywanie
robót dekarskich, wykonywanie
robót murarskich i tynkarskich,
prowadzenie prac renowatorskich
elementów architektury, organizacja
robót związanych z budową
i utrzymaniem dróg kolejowych,
organizacja robót związanych
z budową i utrzymaniem obiektów
mostowych, sporządzanie
kosztorysów oraz przygotowywanie
dokumentacji przetargowej, montaż
i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych, obsługa maszyn
i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych, diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych,
zakładanie i prowadzenie upraw
ogrodniczych, wykonywanie
kompozycji florystycznych.
zASADy RekRuTAcji W SzkołAch
DlA DoRoSłych
Do szkół dla dorosłych są
przyjmowane osoby pełnoletnie.
Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę
na przyjęcie do szkoły osoby, która
ukończyła 16 lat. W liceum
ogólnokształcącym dla Dorosłych
mogą zostać przyjęci kandydaci,
który ukończyli gimnazjum,
ośmioletnią szkołę podstawową lub
zasadniczą szkołę zawodową.
Absolwenci zasadniczej szkoły
zawodowej mogą być przyjęci
od razu do klasy drugiej liceum
ogólnokształcącego.
z kolei do Szkoły policealnej dla
Dorosłych przyjmuje się kandydatów,
którzy posiadają wykształcenie
średnie oraz zaświadczenie lekarskie,
zawierające orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki
zawodu, wydane zgodnie
z przepisami w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych,
uczniów tych szkół, studentów
i uczestników studiów doktoranckich.
Więcej informacji na temat naboru,
znajduje się na stronie szkoły:
www.ckziu25.sosnowiec.pl.
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WYDARZENIA
Pierwsza śląska debata na temat kobiet niewidocznych

Walczą o dostęp do leczenia, by wygrać życie
Brak dostępu do innowacyjnych leków i terapii, likwidacja procedury chemioterapii niestandardowej, problemy z wystawianiem „zielonych kart” oraz
przedłużające się i niejasne zasady refundacji świadczeń to najważniejsze problemy, z jakimi muszą się zmierzyć pacjentki, chorujące na raka piersi.
O prawdziwej drodze przez mękę, którą muszą pokonać kobiety z zaawansowaną postacią nowotworu, by walczyć o swoje życie i zdrowie, dyskutowali 21
kwietnia w Sosnowcu eksperci, lekarze oraz pacjentki podczas pierwszej regionalnej debaty na ten temat. Uczestnicy debaty podkreślali, że sytuacja
kobiet z zaawansowanym rakiem piersi po wejściu w życie pakietu onkologicznego jest coraz bardziej skomplikowana. Została zlikwidowana procedura
chemioterapii niestandardowej, a od 1 stycznia tego roku chorzy nie mają już dostępu do innowacyjnych leków na raka. Nie mają prawnej możliwości
złożenia wniosku o sfinansowanie leków, takich jak terapia celowana na hormonozależnego raka piersi w zaawansowanym stadium choroby, które były
dla pacjentek ostatnią szansą na prowadzenie samodzielnego życia.
Sylwia Kosman

do przychodni, która wykonała mi badania. Tam dowiedziałam się, że w gabinecie nie ma komputera z zainstalowanym systemem i tej karty nikt mi i tak
nie wystawi, bo taki obowiązek ma lekarz POZ. Ostatecznie, tę kartę, po wielu prośbach, pani doktor POZ wystawiła. Oczywiście, pojawiły się problemy
techniczne, a na samym końcu okazało
się, że pani doktor nie ma uprawnień
do zatwierdzenia tej karty. W ten sposób
straciłam wiele dni od postawienia diagnozy do leczenia – stwierdziła pani Beata Karkoszka, jedna z uczestniczek dyskusji.
– Musimy mieć świadomość, że diagnostyka to tylko pierwszy krok.
Za tym powinna iść szybka ścieżka le-

czenia, dostęp do badań i wykwalifikowanych lekarzy oraz skutecznych leków.
Na razie z drugą częścią tego procesu
mamy ogromny problem, a i pierwsza
nie jest doskonała. Z naszego dodatku
do Barometru wynika, że czas oczekiwania od podejrzenia raka piersi
do wdrożenia leczenia dla kobiet, nie
posiadających karty DiLO, się wydłużył – podkreślał Jacek Siwiec, ekspert
ds. zdrowia, wiceprezes Fundacji Watch
Health Care.
Tymczasem badania przeprowadzone
w 11 krajach Unii Europejskiej w ramach
kampanii „tu i teraz” dowodzą, że zastąpienie kobiety prowadzącej gospodarstwo
domowe opłacanym pracownikiem wiąże
się z kosztem w wysokości 36 tys. 820 zł
rocznie. Tymczasem po diagnozie zaawansowanego raka piersi większość kobiet rezygnuje nie tylko z życia zawodowego, ale
i aktywnego uczestnictwa w pracach domowych.
Amazonki przedstawią wnioski ze
śląskiej dyskusji podczas ogólnopolskiej
debaty poświęconej sytuacji kobiet z zaawansowaną postacią nowotworu piersi. W każdym z regionów zamierzają
przeprowadzić debatę na ten sam temat.
Debacie, która prowadziła Aneta
Chwalba, dziennikarka Telewizji Katowice, przysłuchiwali się m.in. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca
oraz Wilhelm Zych, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Wydarzenie zostało
zorganizowane przez Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „ŻYCIE” oraz
Federację Stowarzyszeń Amazonki.
Po debacie uczestnicy obejrzeli monodram w wykonaniu aktorki Agnieszki
Różańskiej pt. „Jest jak jest”, przygotowany na podstawie książki Maliny Stahre-Godyckiej zatytułowanej „Dwie kobiety, jedna nadzieja”.

tową dyscypliną paraolimpijską, wywodzącą się od włoskiej gry w bule – bocce.
W imprezie liczył się przede wszystkim udział. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i maskotki.
Najlepsi sportowcy otrzymali medale,
puchary i nagrody za zajecie miejsc
na podium. W klasyfikacji generalnej
pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 38 przy ZSO nr 5 w Sosnowcu. Drugie miejsce na podium przypadło w udziale Zespołowi Szkół Specjalnych w Czeladzi, a trzecie miejsce zajął
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu. W kategorii przedszkoli najlepsi okazali się
zawodnicy Przedszkola Miejskiego
nr 43 w Sosnowcu. Tuż za nimi znalazł
się Oddział Przedszkolny przy ZSO
nr 5 w Sosnowcu. Z kolei trzecie miejsce na podium zajęli reprezentanci Specjalistycznego Niepublicznego Przed-

szkola Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
w Katowicach. W klasyfikacji boccia
zwyciężył Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie. Drugie miejsce zajęli zawodnicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Wolbromiu, a trzecie miejsce wywalczyli reprezentanci Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi.
Gra boccia spodobała się zaproszonym gościom, którzy sami spróbowali
swoich sił i zagrali wspólnie z Arkadiuszem Chę ciń skim, pre zy den tem
miasta. Imprezę uświetniły występy
zespołów muzyczno-tanecznych ZSO
nr 5 oraz pokaz capoeira, wykonany
przez podopiecznych Centrum Spor towego w Sosnowcu. Organizatorem
im pre zy był Ze spół Szkół Ogól no kształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu
oraz Urząd Miejski i MOSiR. SK

Sylwia Kosman

– Istniejąca przed 1 stycznia 2015 roku
tzw. chemioterapia niestandardowa była
pewną opcją, ale faktyczny dostęp do leków w ramach tej procedury zależał
w dużej mierze od wojewódzkiego oddziału NFZ. Od trzech lat systematycznie zmniejszała się liczba wydawanych
zgód w związku z zaostrzaniem kryteriów dopuszczających nowe leki do finansowania w ramach chemioterapii niestandardowej. Moim zdaniem każdy lek
zarejestrowany w Polsce czy nawet
w Unii Europejskiej powinien być refundowany. To od lekarza powinno zależeć,
jaki lek będzie najlepszy dla pacjentki – stwierdził dr n. med. Andrzej Kałmuk, specjalista onkologii klinicznej,
kierownik Oddziału Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Sosnowcu.
Uczestnicy debaty podkreślali, że
wprowadzenie pakietu onkologicznego,
paradoksalnie doprowadziło do tego, iż
obecnie uprzywilejowani są pacjenci
z nowo zdiagnozowaną chorobą. Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi stały się właściwie niewidoczne dla
systemu, a na same badanie muszą czekać o wiele dłużej niż do tej pory. – Pacjentki, u których stwierdzono nawrót
choroby lub były już leczone, są według systemu poza kar tą DiLO. Dla
nich czas oczekiwania na badania znacząco się wydłużył – podkreślał Andrzej Kałmuk. Potwierdziła to Urszula
Szuba, pacjentka z zaawansowanym
rakiem piersi z Częstochowy. – Miałam wznowy w 2006 i 2013 roku. Jestem w trakcie hor monoterapii. Z tej
racji nie kwalifikuję się do założenia
karty DiLO. Mówią mi o tym sami lekarze i rozkładają ręce. Do tej pory

Za diagnostyką powinna iść szybka ścieżka leczenia, przekonywał Jacek Siwiec, ekspert ds. zdrowia.
na standardowe badanie – rezonans
magnetyczny czy tomografię komputerową czekałam około trzech miesięcy. Teraz obawiam się, że będę czekała dwa a nawet trzy razy dłużej, a moja choroba wymaga obecnie stałego
monitorowania, bo raka, który tym razem umiejscowił się w kości, nie mogę usunąć – wyjaśniła.
Samo założenie kar ty DiLO także
staje się problemem. Lekarze pierwszego kontaktu mają trudności z zakładaniem kart, kiedy w badaniu palpacyjnym wyczuwalne są zmiany w piersi.
Lekarze POZ nie mają możliwości zlecenia badania USG, które potwierdziłoby ich podejrzenia. Bez tego boją się założyć „zieloną kartę”, gdyż mają wyzna-

czony limit przypadków błędnej diagnozy. Samo założenie takiej karty początkowo trwało ponad godzinę, a system
po prostu się… zawieszał. – Karta DiLO w moim przypadku to mit. Mam już
stwierdzonego złośliwego raka piersi.
Tak się złożyło, że biopsja została wykonana nie na podstawie skierowania lekarza POZ, więc kiedy poprosiłam panią doktor z przychodni o wystawienie
„zielonej karty”, to powiedziała, że nie
może jej wystawić, wyjęła gazetę i pokazała rozporządzenie, iż lekarz może
wystawić kartę w momencie podejrzenia zmian nowotworowych i jeśli on kieruje pacjentkę na badania. Ja już przekroczyłam ten etap, bo miałam wykonane USG i biopsję, więc odesłała mnie

Rywalizowali o medale i nagrody
XIII edycja Sosnowieckiej Olimpiady
Sportowej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo odbyła się 17
kwietnia w hali sportowej przy ul. Żeromskiego. Ponad 90 niepełnosprawnych zawodników z wielu miast Śląska
i Zagłębia rywalizowało w trzech kategoriach wiekowych.
To była prawdziwa sportowa walka
i wspaniała zabawa. Radość dzieci, ich
spontaniczne zachowanie, wola walki,
a także chęć zwycięstwa, mimo niepełnosprawności, wywoływały, jak co roku,
ogromne wzruszenie rodziców, zaproszonych gości, sponsorów oraz kibiców.
Uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności m. in. w takich konkurencjach
jak rzut piłką do kosza, slalom na wózku inwalidzkim, rzuty woreczkiem
do celu, wyścigi na pełzakach, skok
w dal z miejsca, rzut piłką lekarską,
kręgle czy tor przeszkód. Wzięli
udział także w boccia, która jest spor8

Jarosław Zaczkowski

Niepełnosprawni zawodnicy pokazali wolę walki i dobrze się bawili.
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Wyłącz telewizor, włącz marzenie
MałGOrZaTa KalICIńSKa, powieściopisarka, blogerka, autorka bestselerowej serii książek o życiu nad rozlewiskiem, była 22 kwietnia gościem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Zanim zajęła się na dobre pisaniem, pracowała w kilku szkołach i była współwłaścicielką agencji reklamowej CamcoMedia. Od kilku lat prowadzi własny blog internetowy, gdzie pisze o sobie: „Jestem kobietą piszącą, ale nie zawsze tak było. Jak każda z nas - byłam
uczennicą, studentką, żoną, matką, Kobietą Domową, pracownicą w różnych miejscach. To już za mną. Dzisiaj jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mój
obecny zawód to też moja pasja”. Spotkanie prowadziła bibliotekarka, Joanna Grząba.
arc MBP w Sosnowcu

Saga „Dom nad rozlewiskiem” jest
niezwykle popularna. W czym tkwi
siła tych książek?
Z takim pytaniem należy zgłosić
się do czytelników, bo tak naprawdę, od początku do końca
nie potrafię sobie na to pytanie
odpowiedzieć. Jest to dla mnie
bardzo przyjemna wiadomość,
szalenie zaskakująca przez cały
czas. Analizowałam ostatnich
kilka lat i pomyślałam sobie,
idąc innym tropem i tu pozwolę
sobie na dygresję, że zasłuchałam się w powieści Kazimierza
Orłosia pt. „Dom pod lutnią”.
Jest to powieść napisana pięknym polskim językiem, piękną,
staroświecką narracją. To wspaniała literatura. Pomyślałam sobie, że jest to paralelne do „Powrotów nad rozlewiskiem”,
gdzie zawarłam taki spokój,
wiejskość, coś, co jest łagodne,
dobre i takie do… przytulenia
się w przeciwieństwie do tego,
co dostajemy od mediów każdego wieczoru. Przyjmuję te
wszystkie dramaty, tragedie, którymi nas karmią media, ale rozumiem, że media są tak skonstruowane, że muszą się karmić
takimi informacjami. My, normalni ludzie, wiemy, że jest to
tylko fragment rzeczywistości,
a nafaszerowani tym wiadomościami, chcemy uciec do czegoś,
co nas wyciszy, wygłaszcze. Jedni słuchają muzyki klasycznej,
a inni sięgają po literaturę, która
ich w jakiś sposób zadowoli,
uspokoi, przeniesie do innego
świata. Młodzi ludzie często sięgają po literaturę science fiction
i fantasy po to, by znaleźć się
w innym świecie i oderwać
od rzeczywistości. Starsi sięgają
po inną literaturę. W „Domu
nad rozlewiskiem” dzieją się
rzeczy pozytywne, dobre, ale
również dzieją się rzeczy dramatyczne, trudne, których ja jednak
nie podkreślam grubymi literami. Są one bardziej skierowane
do waszej wyobraźni. Nie rozwijam ich w celu epatowania złem.
O dobrych rzeczach bardzo lubię
pisać, stąd na przykład… długie
sceny o siekaniu szczypiorku.
W Pani książkach odnajdujemy
wszystko to, o czym marzy przynaj-

mniej połowa z nas tu obecnych:
ciepła herbata, zapach domowego
ciasta, czas na ważną rozmowę. Czy
myśli Pani, że w tak zabieganych
czasach jesteśmy w stanie to
wszystko pogodzić?
Moja matka i babka mówiły mi,
że nie jest to prawdą, że my żyjemy w jakichś specjalnie zabieganych czasach. Bo czasy,
w których one się wychowały
i pracowały, były równie zabiegane. Po wojnie ludzie pracowali
bardzo dużo i ciężko. Jedna z moich znajomych, dziś pani lat 87, powiedziała mi tak:
„Małgosiu, my po wojnie pracowaliśmy bardzo dużo i bardzo
ciężko, ponieważ odbudowywaliśmy Warszawę, a potem próbowaliśmy odbudować nasze życie
zawodowe. Pracowaliśmy po 12,
14 godzin na dobę i jednocześnie potrafiliśmy znaleźć czas
na nasze dzieci. Dlatego, że
w tamtych czasach nie było telewizora. W związku z tym, w sobotę się sprzątało do południa,
potem siadało się do obiadu,
a dalsza część soboty i niedziela
była tylko i wyłącznie dla rodziny”. I przede wszystkim się rozmawiało. Dziś właściwie wszyscy członkowie rodziny współistnieją ze swoim sprzętem
elektronicznym. Pan mąż ogląda
telewizję, pani żona krząta się
po kuchni, dzieci siedzą
przed komputerem i iphonem.
Nie jesteśmy w stanie we własnym domu zebrać się do kupy.
Nie uważam, żeby nasze czasy
były jakoś szczególnie zabiegane. Nie umiemy tylko tym czasem gospodarować. Wystarczy
czasem wyłączyć telewizor
i okazuje się, że mamy mnóstwo
czasu. (…) Zapominamy, że należy rozmawiać ze sobą. Jestem
absolutnie wkurzona i przerażona na taki model rodziny, w której rodzice zgadzają się na to, by
pan mąż jadł obiad przed telewizorem, pani żona coś szybko
przełyka w kuchni, a dzieciom
stawia talerzyki przed komputerem i dzieci jedzą, nie odrywając się od komputera. Jak tak
można? Przecież trzeba się zebrać przy tym posiłku, wyłączyć
wszystkie sprzęty i rozmawiać
ze sobą. Niestety, tak się nie

z poczuciem humoru, bardziej
rozumiejącą swoje dzieci i mniej
restrykcyjną.

dzieje i w tym upatruję także
pewnych elementów rozpadu
współczesnej rodziny. Jeśli pozwolimy na to, by każdy jadł we
własnym pokoju, to nie jest rodzina, ale zbiór przypadkowych
biednych ludzi.
Często Pani powtarza, że trzeba
mieć marzenia. W czym one pomagają?
Marzenia są jak żagiel na łódce.
Możemy sobie siedzieć w łódce
i czekać, dokąd ona sama popłynie. Natomiast jeśli mam marzenia, to są one żaglem i sterem.
Jeśli czego bardzo chcemy i bardzo o czymś marzymy, to pojawia się projekt. Jak już mamy
projekt, to już bardzo blisko
do planu. A jak już mamy plan,
to już niedaleko do jego realizacji. Absolutnie jestem zdania, że
trzeba marzyć i mieć absolutnie
śmiałe marzenia do realizacji.
Czasem tylko trzeba je trochę
skorygować.
Co w pisaniu książek jest najtrudniejsze, a co najpiękniejsze?
Najpiękniejszy jest moment, kiedy fir ma kurierska przywozi
pierwszą paczkę, jeszcze ciepłą,
prosto z drukar ni. I mówię:
„O matko, moje dzieło”. Jest to
fenomenalne uczucie. Drugie fe-

nomenalne uczucie jest wtedy,
kiedy wydawca mówi i nie chodzi o pieniądze: „Podoba się,
Gocha. Idzie”. Najtrudniejsze
jest konstruowanie powieści,
konstruowanie postaci i pisanie
z taką świadomością, czy to się
przyjmie, czy to się spodoba.
Dopóki nie ma tej monety
zwrotnej, kiedy wydawca mówi:
„Kupują”. Bardzo trudny jest
„hejt” w sieci, dlatego już nie
czytam komentarzy w internecie, bo bywają bardzo trudne,
bolesne i gorzkie.
Przyznała Pani, że spaliła swój pamiętnik. Czy teraz tego Pani nie żałuje?
W młodości byłam tak egzaltowaną gęsią, że ten mój pamiętnik był napisany takim językiem… To była taka grafomania
maxima, że Helena Mniszkówna przy mnie powinna Nobla dostać. Więc kiedy miałam trzydzieści parę lat i znalazłam te pamiętniki z podstawówki i liceum
i zaczęłam je czytać, to się
za głowę złapałam z przerażenia.
To był tak wielce kwiecisty język, w ogóle nie do czytania.
Pomyślałam sobie z przerażeniem, że jeśli mi cegła spadnie
na głowę i dzieci to znajdą i zaczną czytać… Po prostu je spali-

łam. Może dziś trochę żal, ale
dalej umierałabym z przerażenia, co to będzie, jeśli pamiętniki dostaną się w niepowołane ręce.
Przyznała Pani kiedyś, że nie miała
dobrego kontaktu z mamą. A jaką
mamą jest Pani sama?
Nie jestem idealną matką. Na sto
procent. Pamiętam jednak, że
swego czasu, moja córka mnie
zapytała, dlaczego ty jesteś taka
inna od babci? To pytanie bardzo
mnie ucieszyło, że moje starania, żeby być trochę inną mamą,
się powiodły. Mojej mamie bardzo dużo zawdzięczam. Nauczyła mnie dobrze władać językiem
polskim. Nie była matką awantur ną ani przemocową, ale nie
umiałyśmy ze sobą stworzyć takiego ciepłego precelka: mama
i córeczka. Być może dlatego, że
moja mama została osierocona,
jak miała 12 lat i może w jakiś
sposób była nieumiejętna jako
mama. Bardzo dużo mi wyjaśniła książka Hanny Samson pt.
„Miłość. Reaktywacja”. Bardzo
polecam tę książkę, zwłaszcza
kobietom, które mają duży problem w relacjach z własną matką. Ta książka bardzo dużo tłumaczy. Myślę, że ja byłam mamą o wiele bardziej radośniejszą,

Jakieś niespełnione marzenie…
Ja bym chyba zgrzeszyła, gdybym powiedziała, że mam jeszcze masę niespełnionych marzeń. Oczywiście, każdy te marzenia powinien mieć, więc
jeszcze snuję gdzieś te osobiste.
Mogę się jednak podzielić takim, że chciałabym wziąć rózgę
i wygnać z siebie lenia, ponieważ go mam od jakiegoś czasu.
Od jakiegoś czasu nie jestem
w stanie pisać powieści. Tej powieści we mnie nie ma, może
dlatego, że obserwuję takie tsunami powieściowe, że w tej nawałnicy powieści obyczajowych,
nie mam już wiele do powiedzenia. Nie ma we mnie po prostu
ziarenka, które wykiełkuje we
mnie wielką powieść. Zawsze
starałam się, by w moich powieściach poruszyć jakiś problem
społeczny. Dlatego wzięłam się
za coś, co nazywam literaturą
faktu. Nie jest to literatura faktu
sensu stricte, ale blisko faktu jest
mój blog. Zachęcam także do pisania pamiętników. Jesteśmy to
winni naszym dzieciom. Dochodzi do tego, że nasze dzieci, które teraz mają w nosie historie rodzinne i powtarzają: „Mamo,
przestań nudzić”, to jednak potem zadają sobie pytania, kim
był mój dziadek, babcia i inni
członkowie rodziny. Moja kronika rodzinna została wydana w liczbie pięciu egzemplarzy
na domowym komputerze. Później dostała nóg, bo mój wydawca stwierdził, że „Fikołki na trzepaku” to opowieść o naszym pokoleniu. Każdy z nas powinien
przelać kroniki rodzinne na papier. Można je pisać na pięć,
sześć par rąk, ponieważ są w rodzinie siostry, bracia, babcie,
a każdy ma historię do opowiedzenia. Tylko zróbmy to, bo to
ważna książka w każdej rodzinie.
A gdy już będziemy aniołami, to
nasze dzieci będą nam z radością
przynosić kwiatki na grób i mówić: „Mamo, tato! Jak dobrze, że
nam to zostawiliście…”.
Spisała: Sylwia Kosman
Hanna Michta

Eko-uroczystość w SP nr 18
Już od ośmiu lat tradycją Szkoły Podstawowej nr 18 w Sosnowcu są cykliczne
imprezy ekologiczne – Święto Drzewa,
odbywające się w paździer niku oraz
Miesiąc Kultury Ekologicznej, który
jest organizowany w kwietniu. Zgodnie
z tą tradycją, 22 kwietnia, w szkole odbyła się uroczystość podsumowująca
Miesiąc Kultury Ekologicznej, której
głównym punktem programu było
przedstawienie pt. „Lis Barnaba” w wymaj 2015 nr 5

konania uczniów (na zdjęciu). Podczas
uroczystości odbyło się również podsumowanie konkursów, wręczenie nagród
oraz dyplomów laureatom konkursów
międzyszkolno-przedszkolnych.
Imprezom, organizowanym przez
szkołę, towarzyszą eko-uroczystości
o zasięgu lokalnym, warsztaty ekologiczne, konkursy oraz prezentacje.
Szkoła bierze także aktywny udział
w akcjach ekologicznych oraz przez ca-

ły rok współpracuje z instytucjami
na rzecz promowania działań w zakresie
ochrony przyrody. Sosnowiecka placówka za zasługi edukacyjne zdobyła Certyfikat Lidera Edukacji Ekologicznej
oraz nagrody i wyróżnienia Fundacji
Ekologicznej Silesia w konkursie
„Na najlepiej prowadzoną edukację
na rzecz zrównoważonego rozwoju
w placówkach oświatowych województwa śląskiego”. red
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HISTORIA
Czesław Uznański – piłkarska legenda Sosnowca

Rondo dla „Prezesa”
Najprawdopodobniej przy okazji zakończenia budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej, na skrzyżowaniu al. Mireckiego i ul.
Piłsudskiego, wprowadzony zostanie ruch okrężny. Wiadomo już, że patronem nowego ronda zostanie zmarły w ubiegłym roku Czesław Uznański, jeden
z najlepszych piłkarzy w historii piłkarskiego Zagłębia. Na marcowej sesji stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli sosnowieccy radni. Z inicjatywą
uhonorowania „Prezesa”, bo tak nazywali piłkarza zarówno koledzy z boiska jak i kibice, wyszedł zarząd Zagłębia. Przy tej okazji na łamach „Kuriera”
postanowiliśmy przybliżyć sylwetkę nietuzinkowego piłkarza, którego starsi fani wspominają z rozrzewnieniem. a młodsi? Cóż, muszą na słowo uwierzyć, że
był to gracz wyjątkowy, który odnosił z Zagłębiem największe sukcesy.
Maciej Wasik

arc Zagłębie Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

Urodził się 7 grudnia 1930 roku
w Sosnowcu. Po wojnie rozpoczął treningi z drużyną Czarnych
Sosnowiec, którzy w 1947 roku
połączyli się z RKU Sosnowiec.
W kolejnych latach klub przemianowano na Stal Sosnowiec,
a w 1962 roku powołano do życia Zagłębie Sosnowiec. Niemal
całą piłkarską karierę związany
był z Sosnowcem. Opuścił go
tylko w sezonie 1952/53. Wówczas trafił do OWKS Kraków
gdzie musiał odsłużyć wojsko. – Tym sposobem zostałem
wicemistrzem Polski – wspominał po latach. – Grało mi się tam
całkiem dobrze, zresztą najlepiej
świadczy o tym fakt, że jak
skończył się mój przydział to nie
chcieli mnie puścić do Sosnowca. Ale ja bardzo chciałem grać
u siebie. To był mój dom. Wychowałem się tutaj, dorastałem.
Po wojnie trzeba było jakoś
wszystko sobie poukładać. Miałem 15 lat, postawiłem na sport
i jak się okazało z perspektywy
czasu to był dobry wybór. Zresztą wówczas grało się we wszystko. Tak trafiłem do sekcji hokeja na lodzie, ale mimo wszystko
lepiej czułem się na trawie niż
na lodzie. A wracając do Krakowa. To chyba tam dorobiłem się
ksywki „Prezes”. W sumie nie
do końca wiem, skąd to się wzięło. Może dlatego, że zawsze lubiłem gadać i miałem swoje zdanie? – uśmiechał się Uznański,
który po zakończeniu kariery
rzadko udzielał wywiadów. –
Wspomnienia? Przychodziły mi
ciężko. Przez wiele lat w ogóle
nie rozmawiałem z mediami.
Na stare lata kilka razy się zgoreklama

W styczniu 2015 roku w hali przy ul. Żeromskiego odbył
się Halowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej Gwiazd Zagłębia. V edycja
poświęcona była właśnie postaci Czesława Uznańskiego. Podczas zmagań
nie zabrakło rodziny piłkarza. Na zdjęciu w towarzystwie
m. in. prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.
dziłem, bo młodzież nalegała.
W sumie fajnie, że kolejne pokolenie chciało przypomnieć tamte
lata – podkreślał.
Pierwszy sukces odniósł
w 1949. Wówczas Stal awansowała do II ligi. Po powrocie
z Krakowa w 1954 roku poprowadził Stal do zwycięstwa na zapleczu ekstraklasy, a już rok później świętował z beniaminkiem
wicemistrzostwo Polski. To właśnie Uznański 20 marca 1955 roku w meczu z „Górnikiem” Radlin strzelił pierwszego gola
w historii występów sosnowieckiej drużyny w rozgrywkach ekstraklasy. Debiutancki gol
na otwarcie Stadionu Ludowego
to także jego wyczyn. Stało się
to 21 października 1956 roku
w meczu przeciwko „Gwardii”
Bydgoszcz. – Cóż, tak jakoś wyszło. Mam nadzieję, że koledzy
po latach nie mieli do mnie o to
pretensji. Ale skoro już byłem
tym „Prezesem”… - śmiał się
Uznański.

„Prezes” strzelił pierwszą
bramkę dla Zagłębia
w ekstraklasie.
Skoro jesteśmy już przy historycznych trafieniach, to trzeba
wspomnieć, że 20 listopada 1955 roku na Stadionie „Stali” przy Alei Mireckiego w meczu „Stal” Sosnowiec – CWKS
Warszawa, Czesław Uznański
już w 30 sekundzie meczu zdobył gola dla sosnowiczan, który
dawał drużynie „Stali” pierwsze
Mistrzostwo Polski. – Radość
zbyt długo nie trwała, bo w 14
minucie Lucjan Brychczy wyrównał i ostatecznie padł wtedy
remis, który dał tytuł mistrza
Polski drużynie ze stolicy. Tych
tłumów przy Mireckiego nigdy
nie zapomnę. Ludzie siedzieli
gdzie popadnie, nawet na okolicznych drzewach. To były czasy. No a potem był już czas Ludowego. Ludzie walili na Stadion. Tam to były luksusy

Czesław Uznański wznosi Puchar Polski wywalczony w 1962 roku przez
Zagłębie po wygranym meczu z Górnikiem Zabrze. Obok bramkarz Józef
Machnik oraz Włodzimierz Śpiewak. Pierwszy z prawej, kapitan Górnika
Zabrze, Ernest Pol.

w porównaniu z tym, co było
przy Mireckiego. Prysznice, mały basen, chyba też sauna – wspominał.
Uznański strzelił pierwszą
bramkę dla Zagłębia w ekstraklasie, a także bramkę numer 100 w najwyższej klasie
rozgrywkowej (30 czerwca 1958,
w 16. minucie starcia z Polonią
Bydgoszcz – 1:3.
Uznański otwierał Ludowy,
zagrał także na otwarcie Stadionu Śląskiego. 22 lipca 1956 roku, w obecności 100 tysięcy widzów, Polska podejmowała
na chorzowskim gigancie ekipę
NRD. Skończyło się porażką 0:2. Reprezentację prowadził
wówczas Ryszard Koncewicz,
który dał Uznańskiemu szansę
debiutu w kadrze. Stało się to
w starciu z Węgrami w przegranym 1:4 meczu z Węgrami.
Trzeci i jak się później okazało
ostatni mecz w biało-czer wonych barwach rozegrał w starciu z Nor wegią, wygranym
przez Polaków 5:3. Wszystkie
mecze zaliczył we wspomnianym 1956 roku. W latach 195657 zaliczył jeszcze trzy mecze
w kadrze „B”.

Uznański otwierał
Ludowy. Zagrał także na
otwarciu Stadionu
Śląskiego.
W barwach Zagłębia rozegrał 212 ligowych spotkaniach,
z czego aż 190 w ówczesnej I lidze, czyli dzisiejszej ekstraklasie. Zdobył w nich 49 bramek.
Oprócz wicemistrzostwa Polski
z roku 1955 na koncie miał
srebrny medal mistrzostw Polski
z roku 1964 roku. W latach 1962-63 wraz z Zagłębiem
sięgał także po Puchar Polski.
Triumf w 1962 roku dał Zagłębiu, jako pierwszej polskiej dru10

żynie udział w rozgrywkach Pucharu Zdobywców Pucharów.
Karierę zakończył w wieku 35
lat. Od piłki jednak nie odszedł.
Był tre ne rem, głównie grup
młodzieżowych. – Fajnie było
pa trzeć, jak z dzieciaka ro bił
się mężczyzna, jak rozwijał się
na boisku. Na pewno wszystko
było łatwiejsze od 1962 roku,
gdy opie kę nad pił ka rza mi
wzię ły na sie bie ko pal nie.
Zjeździliśmy pół świata, byliśmy w Stanach gdzie walczyliśmy w Amerykańskiej Interlidze, w Chi nach, w Moskwie.
Dzięki temu mogłem dorobić
się emerytury górniczej, co pozwoliło na spokojną starość – podkreślał.
Czesław Uznański zmarł 19
marca 2014 roku. 21 marca został pochowany na cmentarzu

na Pogoni. W styczniu 2015 roku w hali przy ul. Żeromskiego
odbył się Halowy Turniej Oldbojóww Piłce Nożnej Gwiazd Zagłębia. V edycja poświęcona była właśnie postaci Czesława
Uznańskiego. Najlepsi okazali
się oldboje War ty Zawiercie.
Podczas zmagań nie zabrakło
najbliższych patrona imprezy. To
właśnie podczas tamtego turnieju prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński przyznał, że jest
szansa, by jedno z rond w Sosnowcu nosiło imię tego byłego
wybitnego piłkarza. – Cieszę się,
że ten znakomity piłkarz, legenda sosnowieckiego klubu, zostanie w odpowiedni sposób uhonorowana. Tak chcemy uhonorować to, co zrobił dla naszego
miasta – podkreśla prezydent
Sosnowca.
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Historyczny awans do Tauron Basket ligi!

„Jaski” zagrają z najlepszymi
Koszykarki JaS-FBG Sosnowiec awansowały do ekstraklasy! W drugim meczu półfinału play-off rozgrywek I ligi zespół Mirosława Orczyka pokonał w hali przy
Żeromskiego aZS Politechnika Korona Kraków 56:40 i tym samym przypieczętował awans do elity. Pierwsze spotkanie tych drużyn w Krakowie także
zakończyło się wygraną sosnowiczanek. To historyczny, pierwszy awans koszykarek z Sosnowca do najwyższej klasy rozgrywkowej!
Maciej Wasik

Krzysztof Polaczkiewicz

Sosnowiczanki od początku starały się narzucić swój styl
i przejąć kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. W pierwszej
kwarcie rywali nie dały jednak
miejscowym odskoczyć i na
pierwszą przerwę drużyny zeszły przy 3-punktowym prowadzeniu JAS-FBG. W kolejnej
odsłonie sosnowiczanki co
prawda nie ustrzegły się błędów,
ale grały skuteczniej niż rywalki i po pierwszej połowie prowadziły ośmioma punktami. Początek trzeciej kwar ty to ner wówka ze strony naszych
zawodniczek i dobra seria krakowianek, które zdobyły pięć
punktów i niebezpiecznie zniwelowały straty to trzech punktów. O czas poprosił wówczas
trener naszej drużyny. Krótka
reprymenda
poskutkowała.
Za chwilę za trzy punkty trafiła
Mar ta Dobrowolska, potem
do kosza trafiły Paulina Dąbkowska i Patrycja Kaczor i przewaga naszej drużyny wynosiła
już 11 punktów. W ostatniej odsłonie rywalki próbowały ratować sytuację rzutami za trzy
punkty, ale w większości były to
próby nieudane. Z każdą kolejną minutą ekstraklasa była coraz
bliżej Sosnowca. Na trzy minuty przed końcem nasza drużyna prowadziła już prawie 20
punktami i stało się pewnym, że
awans JAS-FBG to fakt.

Pokazaliśmy, że ciężką
pracą można wiele
osiągnąć.
– Ten klub pracował na ten olbrzymi sukces latami. Pierwszy zespół JAS-FBG to nie jest

Koszykarki JAS-FBG przeszły do historii. Po raz pierwszy zespół z Sosnowca zagra w kobiecej ekstraklasie.
sztuczny twór, czy też kaprys
bogatego sponsora. To ciągła
praca, która przyniosła efekt
w postaci awansu. Ten klub ma
solidne filary. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj pracować i cieszyć się wraz z dziewczętami z sukcesu, na który
niewielu liczyło. Pokazaliśmy,
że ciężką pracą można osiągnąć wiele. Jestem dumny, że

mogę pracować z takimi dziewczynami. Ekstraklasa to oczywiście nieco inna bajka, ale jesteśmy dobrej myśli – mówił
po meczu trener sosnowiczan,
Mirosław Orczyk.
– Tak sobie podróżowaliśmy, podróżowaliśmy, aż dojechaliśmy do Tauron Basket Ligi. Ten sezon różnie się dla nas
toczył, ciągle się coś zmienia-
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wynik to dla nas szok. Podziękowania dla dziewczyn za wolę walki, zaangażowanie, za grę
do ostatniego gwizdka – mówiła po meczu trener Drozdowska. – Było widać zdecydowaną
przewagę naszego zespołu. To, co zawodziło
w poprzednich spotkaniach, dziś zaczęło funkcjonować w stu procentach. W pełni zrealizowaliśmy założenia taktyczne i mimo złej aury pogodowej nie mogłyśmy zawieźć kibiców, którzy
licznie przybyli nas wspierać – dodała kapitan
drużyny Ewelina Prokop. KP

13 kwietnia minęła pierwsza rocznica śmierci wybitnego sosnowieckiego szablisty Rafała Sznajdera, który zmarł podczas rozgrywanych w Bułgarii Mistrzostw
Świata. Sznajder, który podczas tych zawodów był sędzią, został znaleziony martwy na terenie Targów
w Płowdiw. Z okazji rocznicy jego śmierci w sali szermierczej, przy ul. Żeromskiego, która nosi jego imię,
odsłonięto gablotę z trofeami szablisty (na zdjęciu).
Przypomnijmy, że podczas nadania imienia Rafała Sznajdera sali szermierczej odsłonięto tablicę
pamiątkową. Teraz podziwiać można także trofea
szablisty, które przekazała mama szablisty. – Gablota została ufundowana przez jednego z członków
Towarzystwa Miłośników Szer mierki. Mimo, że
minął rok, nadal trudno nam się otrząsnąć po tym
co się stało. Rafał był wzorem do naśladowania.
Szkoda, że młodzi adepci nie będą mogli już korzystać z jego porad. Wchodząc na salę szermierczą
i widząc jego trofea, będą mogli przynajmniej popatrzeć na to, co osiągnął ich starszy kolega. Duch Rafała cały czas będzie się tu unosił – podkreśla
Krzysztof Wątor, trener TMS Zagłębie. KP

lejnego awansu. Najpierw hokeiści, teraz koszykarki. W miarę
możliwości będziemy oczywiście wspierać koszykarki, które
odniosły historyczny sukces. Już
dziś zapraszam wszystkich kibiców do oglądania naszych
wspaniałych dziewcząt na parkietach ekstraklasy – podkreśla
prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński.
arc TMS Sosnowiec

w kat. 62 kg, Justyna Sitko w kat. 70 kg, Paweł
Bańczyk w kat. 77 kg oraz Bar tosz Kulczycki
w kat. 59 kg. Srebro zdobyła Mar ta Walotek
w kat. 62 kg, a po brąz sięgnęli: Jakub Smoliński
w kat. 94 kg, Rafał Balicki w kat. 77 kg oraz Nicola Sawara w kat. 77 kg.
W klasyfikacji drużynowej sosnowiecki klub
nie miał sobie równych i zajął pierwsze miejsce. KP

Wstrzeliły się w wiosnę
Udany początek rundy wiosennej w wykonaniu
piłkarek Czar nych. Po dwóch bezbramkowych,
wyjazdowych remisach w pierwszym meczu rundy wiosennej przed własną publicznością ekipa
Agnieszki Drozdowskiej urządziła sobie prawdziwą strzelaninę. Sosnowiczanki rozgromiły FC Katowice aż 11:0!
Łupem bramkowym podzieliły się w tym meczu: Konieczna 3, Operskalska, Kaletka, Gębka
po 2, Warunek, Szymanowska. – Pomimo tego
że wiedzieliśmy, iż Katowice są osłabione, ten

mi poznanianek, ale spotkania te
miały już tylko charakter prestiżowy, gdyż najważniejszy cel,
a więc awans do Tauron Basket
Ligi został osiągnięty wcześniej.
– Gratuluję dziewczynom,
od lat podkreślałem, że JAS-FBG to doskonale prowadzony
klub. To niesamowite, ale
w przeciągu kilkunastu dni Sosnowiec może cieszyć się z ko-

Pamiętają o rafale

Każdy przywiózł medal
Taka ekipa to skarb. Dziewięciu reprezentantów
Budowlanych wzięło udział w zawodach Pucharu
Polski Seniorów w Ju-Jitsu Ne Waza. Na matach
w Sochaczewie wystąpiło 5 mężczyzn i 4 kobiety
i wszyscy z nich wywalczyli medale.
Sosnowiczanie aż pięciokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium. Złoto wywalczyli: Martyna Bierońska w kat. 55 kg, Roksana Kołkowska

ło. Jednak już 6 stycznia przepowiedziałem, że awansują Sosnowiec i Poznań. Wygraliśmy
ostatnie dziewięć meczów sezonu z rzędu, nasz sukces nie
jest przypadkowy – dodał trener Orczyk.
W finale rozgrywek play-off
sosnowiczanki zmierzyły się
z JTC MUKS Poznań. Oba mecze zakończyły się zwycięstwa-
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I Ogólnopolski Konkurs Wokalny
im. J. Kiepury

Kultura na wyciągnięcie ręki
Wręczenie nagród w konkursie „Kultura
na wyciągnięcie ręki”, w którym wzięli
udział gimnazjaliści z Zagłębia, odbyło
się 17 kwietnia w Technikum nr 6 Grafiki,
Logistyki i Środowiska w Sosnowcu.
Uczniowie musieli wykazać się talentem literackim, znajomością kultury Zagłębia Dąbrowskiego oraz pasją dziennikarską. Pod-

czas uroczystości wręczania nagród Damian
Żak, redaktor naczelny „Prekursora”, opowiadał o blaskach i cieniach pracy dziennikarza-amatora. Jurorzy zadecydowali, że najlepszy tekst napisała Anna Godoń, uczennica Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu. II miejsce
zajęła Joanna Toporek, reprezentująca Gimnazjum nr 2 w Czeladzi, a III miejsce zajęła

Zuzanna Binkiewicz z Gimnazjum nr 16
w Sosnowcu. Wyróżnienia zdobyły Magdalena Skrzyńska oraz Dominika Lesiak z Zespołu Szkół nr 7 w Dąbrowie Gór niczej.
Głównym fundatorem nagród była Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, a „Kurier Miejski” objął patronat medialny nad imprezą. red

Nagrodzony tekst „Nie wszystko złoto, co się świeci”, autorstwa Anny Godoń,
uczennicy kl. i e Gimnazjum nr 16, publikujemy na łamach km:
„Od dawien dawna pragnęłam obejrzeć film
Tima Burtona „Wielkie Oczy”. Kiedy nastał
dzień premiery, odetchnęłam głęboko z ulgą,
że już spokojnie mogę zamówić bilety
na seans, rzecz jasna, drogą internetową. Gdy
kliknęłam na opcje repertuaru, struchlałam.
Od rana do wieczora, z małymi przerwami
w postaci produkcji o niższym budżecie, długi,
przerażający napis „Hobbit: Bitwa Pięciu
Armii”. A parę linijek niżej, małym druczkiem:
„Kino Kobiet. Wielkie Oczy.
Jedynie w czwartek o 18.30”. Pogodziłam się
z tym. Niestety, tak działa firma, jaką zwiemy
kinem.
Owszem, można powiedzieć, że film ma swego
rodzaju klasę. Dla niektórych przez wielkie,
dla innych przez małe „k”. Ale odmówić tego
w żadnym wypadku mu nie można. Jednak
morze efektów specjalnych zalewających cały
potencjalnie, dobry materiał fabularny,
można nazwać lekkim przerostem formy
nad treścią. Tu zaś kłócę się sama ze sobą:
przecież tutaj właśnie o to chodziło, aby
pokazać walory plastyczne filmu, cały
wachlarz dzisiejszych, coraz bardziej
niesamowitych możliwości twórców (jeszcze
stosunkowo niedawno twierdzono, że
ekranizacja książki Tolkiena nawet nie
wchodzi w rachubę), uwiecznić piękne,
nowozelandzkie krajobrazy i po prostu cieszyć
oko tym, co się stworzyło. Ale co z duszą
bohaterów? Są jakby przytłoczeni tymi

wszystkimi obrazami, niby zmuszeni
do siedzenia cicho w ich ramach, jakby
zabroniono im przypominać o swojej, jakże
przecież ważnej obecności na ekranie, nie
umiejąc przebić się przez ogrom kolorów
i świateł. Żadna rola nie ukazuje się nam jako
ta, która stara się trzymać ster tej historii
i prowadzić za sobą bohaterów. Wszyscy
po prostu odbębnili swój udział w produkcji.
Aktorzy śpiewali tak, jak im zagrano. Film
pachnie komercją? My też będziemy nią
pachnieć! Widz zapatrzony w całokształt
nawet nie zwróci na nas uwagi. Ale co jak co:
kobiety wyglądają pięknie, lśniące długie
włosy spływają im na ramiona, sukni
pozazdrościć im może prawdziwy dom mody.
A mężczyźni? Ha, przystojny goni jeszcze
przystojniejszego. Odnoszę wrażenie, że tylko
jeden, biedny Bilbo Baggins, jak tak szedł
i szedł tam i z powrotem, zgubił gdzieś swoją
urodę i dlatego tak bardzo rzuca nam się
w oczy kontrast pomiędzy resztą bohaterów
a jego ubytkami w wyglądzie. Przynajmniej
wygląda jak rasowy krasnal, co niekoniecznie
tyczy się naszego kochasia Kiliego, w którym
ślepo zakochała się nasza tylko i wyłącznie
filmowa elfka Tauriel. W sumie dlaczego
ślepo? Normalnie też nie byłoby trudno...
Sceny walk, na których opiera się
ogromna część widowiska, są imponujące, ale
momentami nużą i pozwalają naszemu
umysłowi uciec gdzieś daleko. Zapewniam, że

jeszcze dalej niż krainy Śródziemia.
Apeluję do fanów Cate Blanchett! Jej postać
znika z pola widzenia już w pierwszej połowie
filmu, co zdecydowanie nie umiliło mi
oglądania. Człowiek łudzi się, że może chociaż
pogapi się na jedną ze swoich ulubionych
aktorek, a tu serwują mu jedną, mętną scenę
i do widzenia głupcze.
Nie mam zielonego pojęcia, komu tak bardzo
przeszkadza, by filmy, szablonowo
zaadresowane do dzieci i młodzieży, podlegały
masakrze polskiego dubbingu. Rozumiem,
małym dzieciom potrzeba dobrej interpretacji
tekstu, by zdołały się zainteresować jego
treścią, ale przecież trylogia „Hobbita” ma
zwolenników nawet wśród dorosłych widzów.
Bywa, że głosy nie zgrywają się dobrze
z postaciami na ekranie, co wygląda zamiast
przyzwoicie, po prostu groteskowo i komicznie,
sprawia, że sytuacje robią się śmieszne.
Patrząc na Thorina, nasunęła mi się
pewna refleksja. Może przedstawienie jego
obsesji miało być przestrogą na filmowców?
Może czasem warto nakręcić film, który skłoni
widzów do myślenia tylko i wyłącznie poprzez
zmysł artystyczny i inteligencję reżysera?
Prawdziwi artyści tworzą swoje dzieła dla
samospełnienia, dla radości. Nie dla złota
i pieniędzy, za sprawą których życie nie
zawsze staje się piękniejsze?
„Hobbicie”, dziękuję, że przyszedłeś, ale nie
wracaj już więcej”.

zeSpół Szkół muzyczNych
W SoSNoWcu, SToWARzySzeNie
im. jANA kiepuRy, ceNTRum
eDukAcji ARTySTyczNej oRAz
pRezyDeNT SoSNoWcA
ARkADiuSz chęcińSki
zApRASzAją NA pRzeSłuchANiA
uczeSTNikóW oGólNopolSkieGo
koNkuRSu WokAlNeGo im.
jANA kiepuRy W SoSNoWcu.

Termin nadsyłania zgłoszeń minął 29 marca. Do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych
aż 126 kandydatów z wydziałów
wokalnych wszystkich polskich
uczelni muzycznych oraz większości szkół muzycznych drugiego stopnia. W czterech kategoriach wiekowych uczestnicy będą
walczyć o nagrody o łącznej wartości 40 tys. zł.
Uczestników oceniać będzie
jury, złożone z wybitnych śpiewaków, pedagogów oraz dyrygentów: prof. Urszula Kryger
z Akademii Muzycznej w Łodzi
(przewodnicząca jury), prof.
Ewa Biegas z Akademii Muzycznej w Katowicach, Czesław
Gałka – solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warsza-

wie, Maciej Figas – dyrektor
Opery Nova w Bydgoszczy, Paolo Fiamingo – dyrygent, dyrektor muzyczny i reper tuarowy
w Arena di Verona.
Przesłuchania konkursowe
odbędą się w trzech etapach,
w pierwszym i drugim z akompaniamentem fortepianu, w trzecim z towarzyszeniem Orkiestry
Symfonicznej Filhar monii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Uczestnicy, którzy wybrali możliwość
współpracy z pianistą konkursu,
będą mieć okazję występu z wybitnym kameralistą i korepetytorem – Grzegorzem Biegasem – prorektorem Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Repertuar I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Jana Kiepury został starannie dobrany,
aby umożliwić uczestnikom zaprezentowanie swoich doświadczeń w wykonywaniu muzyki
różnych epok i stylów. Przesłuchania rozpoczynają się 11 maja. Więcej infor macji można znaleźć na stronie: www.konkurskiepura.pl. red

Sosnowiec, czyli moje miasto
XVIII edycja konkursu „Sosnowiec – Moje Miasto” o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu odbędzie
się 2 czerwca o godz. 10.00.
Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów szkół gimnazjalnych
z terenu Sosnowca. Do finału
każda szkoła może zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która
zostaje wyłoniona w drodze we-

wnętrznych eliminacji. Tematyka dotyczy wydarzeń z historii
Sosnowca i jego dzielnic
do czasów współczesnych. Dla
laureatów konkursu przewiduje
się dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzyma Puchar przechodni Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Sosnowcu na okres jednego
roku. red

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Las Zagórski
Położony jest pomiędzy północno-wschodnim Zagórzem i Kazimierzem Górniczym. Od północy graniczy z dąbrowską dzielnicą Staszic, a na południu sięga
po Porąbkę. Administracyjnie
podlega Nadleśnictwu Siewierz,
w całości wchodząc w skład Leśnictwa Maczki. Należy do najbardziej malowniczych zakątków naszego miasta, jest idealnym miejscem na spacery,
odpoczynek i kontemplowanie
piękna natury.
Urokliwe, podmokłe łęgi i olsy, żyzne grądy, świetliste brzeziny i pachnące żywicą miniaturowe bory sosnowe składają się
na obraz tego wyjątkowego miejsca. Onegdaj las ten był częścią
prastarej puszczy Pakosznicy,
która porastała tereny pomiędzy
Będzinem a Bukownem. I dzisiaj
przemierzając leśne ostępy, możemy natknąć się na mateczniki
noszące w sobie wspomnienie
owej mitycznej, zagłębiowskiej
puszczy. O bogatych walorach tego terenu najlepiej świadczy fakt,
że ustanowiono tutaj aż trzy powierzchnie przyrodniczo cenne,
gdzie oprócz przedstawicieli królestwa roślin znajdziemy także
12

liczne zwierzęta. Śmiałek, który
zechce spenetrować najdziksze
zakątki zagórskiej kniei, musi
więc być gotów na spotkanie z jeleniem, sarną, dzikiem, lisem, kuną, zającem, zaskrońcem i… rzekotką drzewną. W lesie nie brakuje
okazów
dorodnych,
sędziwych drzew. Najstarsze
z nich liczą sobie ponad 150 lat.
Pośród gałęzi i szuwarów dogodne warunki do gniazdowania
znajduje około 30 gatunków ptaków. Nietrudno pośród leśnej głuszy dostrzec polującego jastrzębia gołębiarza czy sokoła wędrownego. Bardziej wytrawni
obserwatorzy mogą delektować
się widokiem rzadko spotykanego błotniaka stawowego, a w okolicach Rowu Mortimerowskiego
stanąć oko w oko z przecudnie
ubarwionym zimorodkiem.
W zachodniej części lasu
znajdują się dwa stawy powyrobiskowe o swojsko brzmiących
nazwach Herbatka i Cioch (Ciocho). Jeszcze przed dwudziestu
kilku laty były one wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców jako miejsca odpoczynku i kąpieli. Dzisiaj stanowią raj
dla ptactwa wodnego, żab, ryb

Las Zagórski – staw Zatopione kryje w sobie tajemnice
zatopionych domostw...
i jaszczurek. Na skraju lasu znajdują się również zbiorniki wodne pochodzenia zapadliskowego.
Są to: staw Zatopione (Zalane,
Wenecja) i jeziorko Świniarnia.
Nad wodę warto wybrać się wiosną, gdy łabędzie nieme, kaczki
krzyżówki, łyski, perkozy dwuczube i kokoszki wodne wyprowadzają swoje potomstwo. Swego rodzaju ciekawostkę stanowi
wspomniany wcześniej Rów
Mor timerowski. Jest to ciek
wodny zawdzięczający swą nazwę nieistniejącej już kopalni

„Mortimer”. Do strumienia odprowadzane są wody dołowe
z szybu „Ryszard” zlikwidowanej kopalni „Porąbka-Klimontów”. Wody te posiadają intensywnie pomarańczową barwę,
która sprawia, że koryto rzeczki
wygląda dość osobliwie i egzotycznie… Dzieje się tak za sprawą wypłukiwanych z ziemskich
czeluści związków pirytu.
Oprócz bujnej, dzikiej przyrody w lesie napotkamy liczne
ślady działalności człowieka. Pośród zielonego gąszczu odkryje-

Rów Mortimerowski – zagórska
Huang He (Żółta Rzeka).
my pamiątki górniczej przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego. Należą do nich liczne szyby i upadowe: „Leśny”, „Północny”,
„Karol”, „Franciszek”, „Albert”,
„Mortimer III”, Mortimer IV,
„Leśna II”, „Wojciech”. W niektórych miejscach napotkać
można tajemnicze doły kilkumetrowej głębokości. Są to pozostałości po biedaszybach – nielegalnych, prymitywnych kopalniach
powstających głównie podczas
kryzysu gospodarczego w latach 30-tych XX w.

Dla miłośników kolejnictwa
las zachował pozostałości linii
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
z 1908 roku, a pod Staszicem interesujące ruiny mostu szerokotorowej Kolei Iwanogrodzko-Dąbrowskiej. Również miłośnicy fortyfikacji znajdą dla siebie
tłusty kąsek – kilkadziesiąt bunkrów i kilometry okopów niemieckiej linii obronnej B2
z 1944 roku. Zbieracze skamielin mogą oddać się zbierackiej
pasji, penetrując stare pokopalniane hałdy.
Przez las przebiegają trzy znakowane szlaki turystyczne: „Szlak
Rowerowy Lasu Zagórskiego”,
„Szlak 25-lecia PTTK” oraz słynna „Via Regia” – transeuropejski
szlak religijno-kulturowy do Santiago de Compostela w Hiszpanii.
W północno-wschodniej części
kompleksu leśnicy wytyczyli
ścieżkę edukacyjną oraz przygotowali miejsce do biwakowania.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
koNTAkT: Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265 60 04,
e-mail: a.ptasinski@um.sosnowiec.pl
maj 2015 nr 5

JUBILACI

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

27 marca w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: prezydent miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, zastępcy prezydenta miasta,
Anna Jedynak i Krzysztof Haładus, kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Aniela i Leszek Banasikowie,
Stanisława i Ryszard Bandurscy,
Halina i Kazimierz Cichy,
Krystyna i Tadeusz Domagałowie,
Grażyna i Włodzimierz Dudowie,
Elżbieta i Marian Dąbrowscy,
Danuta i Stanisław Flaszyńscy,
Irena i Józef Gaikowie,
Barbara i Stanisław Galonowie,
Zofia i Stanisław Górowie,
Janina i Zbigniew Gruszkowie,
Michalina i Henryk Grzeszkiewiczowie,
Krystyna i Marian Hernikowie,
Lucyna i Wilhelm Hausmanowie,
Elżbieta i Zdzisław Frączkowie,
Władysława i Zdzisław Grzankowie.

Alina i Edmund Jasińscy,
Teresa i Jan Janusowie,
Janina i Zygmunt Kamińscy,
Maria i Stanisław Kacprzakowie,
Kazimiera i Stanisław Klusowie,
Barbara i Jan Kowalikowie,
Janina i Władysław Kozikowie,
Maria i Bolesław Krupowie,
Krystyna i Kazimierz Makowscy,
Wanda i Jerzy Makuchowie,
Krystyna i Wincenty Malimonowie,
Krystyna i Józef Mielczarkowie,
Ewa i Sławomir Kowalowie,
Irena i Jerzy Kruszakowie,
Teodora i Władysław Koreptowie.

Stanisława i Stanisław Narowscy,
Teresa i Stanisław Niemcowie,
Mieczysława i Andrzej Nowakowie,
Matylda i Marian Ostrowscy,
Klaudia i Jerzy Popielowie,
Henryka i Kazimierz Rajcowie,
Janina i Stanisław Rogóżowie,
Helena i Jerzy Rembkowie,
Barbara i Waldemar Szmitowie,
Barbara i Antoni Wadylowie,
Jadwiga i Kazimierz Walaskowie,
Cecylia i Jerzy Wnorowscy,
Helena i Gabriel Woźniakowie,
Barbara i Andrzej Warzechowie,
Kazimiera i Zdzisław Nowakowie,
Danuta i Władysław Raciborscy.

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Gondela i Kazimierz Furmanowie,
Sabina i Edward Gajowcowie,
Regina i Tadeusz Golańscy,
Weronika i Wacław Jeziorkowie,
Stanisława i Stanisław Kisielowie,
Albina i Michał Krupina,
Teodozja i Henryk Miskowie,
Leokadia i Stefan Nagelowie,
Maria i Eugeniusz Przecherowie,
Krystyna i Janusz Putowscy,
Lubomiła i Eugeniusz Rosowie,
Genowefa i Kazimierz Siemińscy,
Maria i Piotr Szopińscy,
Kazimiera i Janusz Szymonowiczowie,
Halina i Stefan Ziębowie,
Mirosława i Ryszard Zinczenkowie,
Halina i Edmund Sławińscy.
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 22 maja pod adres redakcji:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

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

Poziomo: 1 – bogacz, 5 – roślina na kwaśną zupę,
8 – lodowcowa lub kamienia łupanego, 9 – autor prawa
grawitacji, 10 – miasto w Turyngii, 11 – scena w cyrku,
12 – żołnierz przed przysięgą, 14 – twierdził, że dziwny jest ten
świat, 16 – huragan, 17 – ikra z jesiotra, 19 – eskimoski
skafander, 21 – kolor w kartach, 22 – najdrobniejszy gatunek
węgla, 25 – garaż samolotów, 28 – ozdoba lwiego łba,
29 – rodzaj ciastka, 30 – rzeczy konkretne, 32 – w chowanego
lub w ciuciubabkę, 34 – manekin, 35 – malec, 36 – zwierzę
futerkowe, 37 – na nim receptory smaku, 38 – stan w USA,
39 – kupalnik górski.

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

Pionowo: 1 – rodzaj umowy, 2 – korek, 3 – członek Senatu,
4 – pracuje na wybiegu, 5 – trawiasta formacja roślinna, 6 – kraj
w Ameryce Południowej, 7 – kobiece imię, 13 – kafejka,
15 – zamiast masła, 18 – w niej dętka, 20 – niejeden skreślony
na kuponie totka, 23 – w „niebieskich” zastępach, 24 – idzie
przez pustynię, 26 – oddźwięk, 27 – cukier gronowy, 28 – chleb
z tostera, 31 – radiotelegrafistka z „Czterech pancernych”,
33 – cement + żwir + woda.

Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

(32) 266 10 30

rozwiązanie krzyżówki nr 4/2015 – EWa STaCHNIaK – CESarZOWa NOCY

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Zdzisława Król, Marta Olszewska oraz Marian Klimek z Sosnowca

(32) 293 75 56

UWaGa! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Paweł Kowal, Mariusz Cieślik

Jaruzelski. Życie paradoksalne

Książka autorstwa znanego polityka
i historyka, Pawła Kowala oraz cenionego publicysty, Mariusza Cieślika, to
próba odważnej, a momentami zaskakującej interpretacji losów Wojciecha Jaruzelskiego. Człowieka, który przeżył kilkadziesiąt lat w głębokim rozdarciu, ponieważ dla władzy zaprzeczył swoim korzeniom,
wierze, tożsamości. Koszty decyzji, które podejmował, poniosło miliony Polaków. W pełnym paradoksów życiorysie przegląda się najnowsza historia Polski, która dla tak wielu okazała się tragiczna.

KUPON
krzyżówka nr 5

Piraci z Penzance zaatakują w„Muzie”
Uważajcie piękne panie, odważni panowie i bezbronne dzieci!
Piraci na horyzoncie!
Maria Czempka-Wiewióra

Bogata w nowe fakty i momentami odważne interpretacje biografia.
Jak to możliwe, że potomek zacnej ziemiańskiej rodziny stanął na czele partii?
Dlaczego wychowanek katolickiej szkoły zaangażował się w zwalczanie Kościoła?
Czy osobiście odpowiada za ofiary Grudnia ‘70
i stanu wojennego?
Czy naprawdę rozważał popełnienie samobójstwa
przed wprowadzeniem stanu wojennego?
Jak wyglądało jego życie prywatne?

(Wyd. ZNAK)

✂

Izba Wytrzeźwień

Tomasz Gorazdowski

Przez trzy Ameryki. 30 000 kilometrów
z Alaski do Ziemi Ognistej
(Wyd. ZNAK)

Odkryj trzy Ameryki, jakich jeszcze nie znasz.
Bezkresne tereny Alaski, peruwiańska pustynia, boliwijski szlak rajdu Dakar czekają. Wystarczy tylko
ruszyć w drogę.
Tomek Gorazdowski siada za kierownicą terenówki
i rusza w podróż przez trzy Ameryki. Zabiera nas
na wyścig psich zaprzęgów na Alasce, kosztuje lokalnych trunków w mieście Tequila, zajada kokę ze
świętym Maximonem w Gwatemali i odkrywa tajniki produkcji cygar w Nikaragui. Autor książki od 20
lat jest dziennikarzem sportowym radiowej Trójki.

Zwiedził już ponad 100 państw. Najlepiej jednak czuje się na boliwijskich
bezdrożach i meksykańskim wybrzeżu.
Już teraz przeżyj podróż, o której marzysz, bo każdy kilometr z Tomkiem Gorazdowskim to nowa
przygoda. W książce można znaleźć także m. in.
niezawodne tematy do rozmów z celnikami, porady
dla podróżujących po wymagających drogach Ameryk oraz praktyczne wskazówki, jak unikać mandatów w starciu z policją.
Premiera książki 21 maja.

Janusz Skalski

Mam odwagę mówić o cudzie
Prawdziwa historia lekarza serc.
O Adasiu, „cudownie ocalonym dziecku z Polski”,
pisały media na całym świecie – od Florydy po Singapur. Temperatura jego ciała spadła do 12°C, a pomimo tego chłopiec przeżył. Lekarz, który pomógł
Panu Bogu przywrócić chłopca do życia, od wielu
lat walczy o każdego młodego pacjenta. W duecie
z Panem Bogiem uratował już niejedno dziecięce
serce.
Profesor Janusz Skalski, wybitny kardiochirurg, człowiek głębokiej wiary, który dobro pacjenta stawia po14

(Wyd. ZNAK)

nad swoje. W 2007 roku oddał własną
krew noworodkowi, którego następnie
operował przez kilka godzin. Jako
pierwszy na świecie przeprowadził zabieg wszczepienia zastawki płucnej serca 5-letniej
dziewczynce. Sam doznał zawału w trakcie walki
o życie pacjenta. Jego życiorys to ważna lekcja dla
każdego z nas – bo zawsze trzeba walczyć…
Z lekarzem, który walczył o życie Adasia, rozmawia Joanna Bątkiewicz-Brożek, dziennikarka „Gościa Niedzielnego”.

Na scenie wystąpią artyści Arte Creatua Teatru Muzycznego.
Po raz pierwszy w naszym
kraju – operetka pt. „Piraci
z Penzance” W. S. Gillber ta
i A. Sullivana w polskiej wersji językowej. Piękne córki generała, dziarscy piraci, waleczni policjanci, nowoczesny
Major Generał oraz zwariowana służka piratów oczarują,
zachwycą i rozbawią do łez
każdego bez wyjątku widza.
„Piraci z Penzance” to przezabawny spektakl z pogranicza
musicalu i operetki, który
skierowany jest do widzów
wszystkich pokoleń. Barwne
kostiumy, bajkowa sceneria,
iście hollywoodzka muzyka
i angielski humor składają się
na sukces spektaklu. Porywa

on pełną przygód fabułą opisującą losy Fryderyka wychowanego przez piratów. Młodzieniec po osiągnięciu pełnoletności postanawia zerwać
z przestępczym półświatkiem
i chce dołączyć do grona uczciwych ludzi. Piraci odmawiają mu jednak prawa
do dojrzałości, skoro pechowiec urodził się 29 lutego
w roku przestępnym i faktycznie obchodził urodziny zaledwie 5 razy. Równocześnie
na drodze Fryderyka, który
do tej pory za wzór kobiecości
uważał starą opiekunkę, stają
piękne panny – córki Generała i sam sprytny i nowoczesny
Major Generał. Jak potoczą

się losy Fryderyka? Czy dane
mu będzie zerwać z pirackim
losem i zakosztować życia
normalnego obywatela?
W spektaklu wystąpią artyści Arte Creatura Teatru Muzycznego. Śpiewakom towarzyszy Orkiestra Teatru Muzycznego Arte Creatura pod dyrekcją
Wojciecha Gwiszcza.
Spektakl odbędzie się 31
maja o godz. 17.00 w sali koncertowo-widowiskowej „Muza”. Bilety są w cenie 25 zł.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno podwójne
zaproszenie. Wystarczy tylko
przyjść do naszej siedziby
przy ul. 3 Maja 11 b z najnowszym egzemplarzem KM. red
maj 2015 nr 5
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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

03 Nd godz. 18.00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?
05 Wt godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
06 Śr godz. 09.00 Czerwone Zagłębie/ Jarosław Jakubowski
07 Czw godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
08 Pt godz. 19.00 Najdroższy/Francis Veber
09 Sb godz. 18.00 Najdroższy/Francis Veber
10 Nd godz. 18.00 Najdroższy/Francis Veber
12 Wt godz. 10.00 Plastusiowy pamiętnik/ M. Kownacka
(Gościnnie Teatr Nowy z Zabrza)
13 Śr godz. 9.00 i 11.00 Plastusiowy pamiętnik/ M.
Kownacka (Gościnnie Teatr Nowy z Zabrza)
15 Pt 19.00 Korzeniec/Z. Białas, T. Śpiewak

16 Sb godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
17 Nd godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
23 Sb godz. 18.00 Czerwone Zagłębie/ Jarosław Jakubowski
– bilet za 250 groszy
24 Nd godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
26 Wt godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
godz. 19.30 Teatroteka: Trash story/ Magda Fertacz
27 Śr godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
28 Czw godz. 09.00 i 11.00 Najmniejszy bal świata/ Malina
Prześluga
29 Pt godz. 19.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos
30 Sb godz. 18.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos
31 Nd godz. 18.00 Prywatna klinika/J. Chapman, D. Freeman

zdjęcia: Wojciech Radwański

„Trash story” w Teatrze Zagłębia

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek”
w dniu 17.05.2015r. (niedziela), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na projekcję „Trash Story” w ramach
cyklu Teatroteka w dniu 26.05.2015r. (wtorek), godz. 19.30
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”
w dniu 29.05.2015r. (piątek), godz. 19.00

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 5 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.

Bilet za 250 groszy
Tyle właśnie będzie kosztować
bilet na spektakl pt. „Czerwone
Zagłębie”, który zostanie wystawiony w Dniu Teatru Publicznego, czyli 23 maja. Wówczas teatry w całej Polsce zagrają spektakle za 2,5 zł w ramach
organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego akcji „Bilet za 250 groszy”. W tym dniu o godzi-

nie 18.00 w Teatrze Zagłębia
rozpocznie się spektakl pt.
„Czerwone Zagłębie”, w reżyserii Aleksandry Popławskiej
i Marka Kality. Sprzedaż biletów
za 250 groszy będzie prowadzona od wtorku, 12 maja i odbywać się będzie wyłącznie w kasie teatru (jedna osoba może zakupić maksymalnie pięć biletów
w specjalnej cenie). red

W ramach Teatroteki zostanie pokazany horror o nawiedzonym domu.
Zrealizowany w konwencji horroru spektakl „Trash Story”
będzie kolejną odsłoną w ramach Teatroteki, czyli projektu prezentującego ekranizacje najciekawszych osiągnięć
młodej polskiej dramaturgii. Podczas trzeciej projekcji zobaczymy spektakl „Trash Story” Magdy Fertacz, który wyreżyserowała Agata Puszcz.
Ekranizacja „Trash Story” to horror o nawiedzonym domu, w którym demony historii prześladują współczesnych
mieszkańców. W niewielkiej miejscowości na Ziemiach Odzyskanych stoi stary poniemiecki dom. Spotkają się w nim
Matka, Wdowa, Syn i… duch niemieckiej dziewczynki, która wraz z rodziną mieszkała w tym domu i w nim zginęła
pod koniec wojny. Ich spotkanie to opowieść stworzona z pojedynczych losów, listów, świadectw. W odwiedziny do matki i szwagierki – wdowy przyjeżdża Syn, który odmawia służenia w wojsku. Jego starszy brat – zawodowy żołnierz,
uczestnik polskiej misji wojskowej w Afganistanie – zaginął
przed kilkoma laty w niejasnych okolicznościach. Mimo tragedii rodzina co roku obchodzi jego urodziny. Nie jest to jednak zwykła uroczystość urodzinowa. To raczej obrzęd zmierzający do sprowadzenia ducha zmarłego, którego okoliczności śmierci pozostają nieznane. Do czasu. Na tragiczną
historię mieszkańców domu z czasów wojny nakłada się tragedia ludzi dzisiaj go zamieszkujących.
Sztuka otrzymała Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną
w 2008 roku i została przetłumaczona na kilkanaście języków.
Projekcję zaplanowano na 26 maja. Spektakl rozpocznie się
o godz. 19.30. Bilety kosztują 10 zł. red
reklama

Autorka sztuki: magda Fertacz
opracowanie tekstu i reżyseria: marta
miłoszewska
Scenografia i kostiumy: ewa kochańska
muzyka: bartosz chajdecki
obsada:
Aleksandra justa – matka
iza kuna – Wdowa
eryk kulm – Syn
piotr ligienza – brat
marta Subda – ursulka
kamila Worobiej – Głos ursulki
ze specjalnym udziałem piotra
Fronczewskiego – Głos ojca
producent: Włodzimierz Niderhaus
zdjęcia: jolanta Dylewska p. S. c.
Scenografia i kostiumy: ewa kochańska
muzyka: bartosz chajdecki
montaż: Wojciech łebkowski
Dźwięk: Tomasz Wieczorek
kierownictwo produkcji: paweł mantorski
Redaktor prowadzący: krzysztof
Domagalik
opieka artystyczna: maciej Wojtyszko
czas trwania projekcji: 55 min.

Czwartki w kinie„Helios”
„Kultura Dostępna w kinach” to nowa akcja kina,, Helios”, która ruszyła 30 kwietnia.
Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 18.00, wyświetlane będą
polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt.,, Kultura Dostępna”. Głównymi organizatorami projektu są Narodowe Centrum
Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz
z całą siecią kin Helios w Polsce. Projekt skierowany jest przede
wszystkim do osób społecznie wykluczonych, ale także do tych, którzy po prostu kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć je w rozsądnej cenie. Bilety kosztują 10 zł.
Na dużym ekranie zostaną wyświetlone: 30 kwietnia – ,,Ida”, 7
maja – ,, Jack Strong”, 14 maja – Obietnica, 21 maja - ,,Obywatel”, 28 maja – ,, Bogowie”.
Dla naszych Czytelników mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna w kinach”, do odbioru w naszej redakcji. SK

KINO
Reper tuar kina helios Sosnowiec 01.05 – 07.05.2015.
kulTuRA DoSTępNA WyłączNie W czWARTek
,, JACK STRONG”” GODZ. 18: 00 Dramat/biograficzny, od 12lat,
Polska, 127min
kiNo koNeSeRA WyłączNie W poNieDziAłek
„SELMA” GODZ. 17: 15 Dramat/Biograficzny/Historyczny, od 15lat,
Wielka Brytania/USA, 128min, NAPISY
pRzeDpRemieRA:
„DRUGI HOTEL MARIGOLD” 19: 30* Komedia/Dramat, od 15lat, Wielka
Brytania/USA, 124min, NAPISY * wyłącznie w pt., sob. i nd.
pRemieRy:
„SAGA WIKINGÓW” 11: 00*, 13: 15*, 14: 15***, 14: 45**, 15: 30*,
17: 45*, 19: 00, 21: 15 Akcja/Przygodowy, od 15lat,
Szwajcaria/Niemcy/RPA, 99min, NAPISY * wyłącznie w pt. **
z wyjątkiem czw. i pt. *** wyłącznie w czw.
„UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA” 10: 00*, 12: 00**, 14: 00*, 16: 00**, 18: 00*
Animacja, b/o, Niemcy/Belgia/Luksemburg/Irlandia, 88min, DUBBING
* z wyjątkiem pt. i czw. ** wyłącznie w czw.
„3D UPS! ARKA ODPŁYNEŁA” 10: 00* 12: 00**, 14: 00* 16: 00**
Animacja, b/o, Niemcy/Belgia/Luksemburg/Irlandia, 88min, DUBBING
* wyłącznie w czw. ** z wyjątkiem pt. i czw.
„AVENGERS: CZAS ULTRONA” DUBBING 11: 00*, 14: 00*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12lat, USA, 141min, DUBBING
„AVENGERS: CZAS ULTRONA” 17: 00*, 20: 00*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12lat, USA, 141min, NAPISY
„3D AVENGERS: CZAS ULTRONA” DUBBING 12: 00*, 15: 00*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12lat, USA, 141min, DUBBING
„3D AVENGERS: CZAS ULTRONA” 18: 00*, 21: 00*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12lat, USA, 141min, NAPISY* wyłącznie w czw.
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Filmy TyGoDNiA:
„NOCNY POŚCIG” 12: 30* thriller/kryminał, od 15lat, USA, 110min,
NAPISY * z wyjątkiem czw.
Filmy NA poWTóRki:
„BOGOWIE” 16: 30*, 19: 30** Dramat/biograficzny, od 15lat,
Polska, 121min* wyłącznie w czw. ** wyłącznie w pon., w. i śr.
„UPROWADZONA 3” 20: 45 Thriller/akcja/kryminał, od 15lat,
Francja, 108min, NAPISY
,, DISCO POLO”” 15: 00* komedia, od 15 lat, Polska, 104 min
* z wyjątkiem czw.
„WKRĘCENI 2” 18: 30* Komedia, od 12 lat, Polska, 95min * z wyjątkiem czw.
„SNAJPER” 20: 00* Dramat/akcja/wojenny, od 15lat, USA, NAPISY
* z wyjątkiem czw.
,, FRU!”” 14: 45*, 17: 00** komedia/animacja, b/o, USA, 91 min,
DUBBING * z wyłącznie w pt. ** z wyjątkiem czw.
„BARANEK SHAUN” 10: 30* Fantasy/przygodowy, od 12lat, Nowa
Zelandia/USA, 144min, NAPISY * z wyjątkiem czw.
„PADDINGTON” 12: 30* Komedia/familijny, b/o, Francja/Kanada/Wielka
Brytania, 95min, DUBBING * z wyjątkiem czw.
Filmy DlA Dzieci:
„DOM” 10: 15*, 11: 45** 17: 15*** Animacja/fantasy/przygodowy, b/o,
USA, 94min, DUBBING * z wyjątkiem czw. ** wyłącznie w czw.
** z wyjątkiem pon. i czw.
„KOPCIUSZEK” 10: 30*, 13: 00*, 15: 30* familijny, od 6 lat, USA, 101
min., DUBBING * z wyjątkiem czw.
uWAGA! Dla naszych czytelników mamy 14 pojedynczych
zaproszeń do kina, do odbioru w naszej redakcji.

BYK (20.04. – 22.05.) – W tym
miesiącu będziesz w wyjątkowo dobrej
formie. Wykorzystaj swój zapał
i uporządkuj zaległe sprawy. Poprawi
się również Twoja sytuacja finansowa.
Zaczniesz nawet powoli myśleć
o krótkim urlopie. Samotne byki
odczują, że zaczynają cieszyć się
powodzeniem. Czyżby tegoroczna
wiosna była aż tak owocna?
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Pomyśl
już dziś, jak poprawić swoją sytuację
finansową, gdyż w przeciwnym razie
może być ciężko. Partner wesprze Cię
jednak w tych codziennych
problemach i razem będzie wam
łatwiej myśleć o przyszłości. Miesiąc
sprzyja zawieraniu nowych znajomości,
dlatego nie odmawiaj znajomym
wspólnego wyjścia.
RAK (22.06. – 22.07.) – Nie czekaj
na pierwszy krok i zaproś go w końcu
na randkę. Co jeżeli Twój obiekt
westchnień jest tak nieśmiały jak Ty?
Nie chcesz chyba do końca życia
żałować, że nie zrobiłaś pierwszego
kroku. Pora na wizytę u fryzjera. Pomyśl
może o całkowitej zmianie fryzury.
Wiosenna metamorfoza z pewnością
poprawi Ci nastrój.
LEW (23.07. – 23.08.) – Jeżeli jeszcze
nie odpoczęłaś, zaplanuj krótki wyjazd.
Nieważne czy samej, czy z ukochanym,
dwa dni z dala od codzienności
znacznie poprawią Ci nastrój. Mimo
pięknej pogody za oknem Twój nastrój
jest raczej ponury. Może pora skończyć
z marudzeniem i zacząć doceniać coś,
co masz. Nie daj się wciąż prosić i wyjdź
ze znajomymi na imprezę.
PANNA (24.08. – 22.09.) – W ostatnim
czasie masz stanowczo za dużo
wolnego czasu, co niekorzystnie
wpływa na relacje z domownikami.
Zacznij robić coś dla siebie, co oderwie
Cię od domowych obowiązków. Czeka
Cię nagły przypływ gotówki. Pomyślisz
nawet o własnym biznesie.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Wraz
z nadejściem wiosny zmienią się Twoje
priorytety w życiu codziennym. Będą to
zmiany na dobre, które docenią
najważniejsze dla Ciebie osoby. Maj
spędzisz bardzo aktywnie,
na ciekawych wycieczkach i długich
wędrówkach. W życiu miłosnym
możesz liczyć na coć, czego najbardziej
potrzebujesz, czyli na stabilizację.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Twój
weekend majowy znacznie się
przedłuży. Po powrocie pora jednak
wrócić do codziennych problemów.
Pomyśl nad nową posadą. Stara praca
nie daje Ci żadnych perspektyw,
a finansowo też nie jest najlepiej.
Wyznasz sobie jakiś cel w życiu, w ten
sposób łatwiej będzie Ci zmotywować
się do działania.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Odezwą
się stare problemy zdrowotne. Nie
przejmuj się jednak, gdyż jest to
spowodowane jedynie
przepracowaniem. Tygodniowy urlop
z ukochaną sprawi, że od razu
poczujesz się lepiej. Po powrocie pełen
energii wrócisz do starych
obowiązków. Pomyśl nad nowym
samochodem.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Wiosną będziesz wulkanem energii.
Wykorzystasz to, namawiając
najbliższych na wspólne wycieczki.
Wszyscy będą zadowoleni. Zaczniesz
nawet myśleć o uprawianiu jakiegoś
sportu. Pod koniec miesiąca Twój
nastrój może ulec zmianie. Czeka Cię
strata bliskiej osoby.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nie bądź
skąpy i narusz domowy budżet. Zabierz
rodzinę na krótką majówkę. Wyjazd
poprawi wasze relacje i z pewnością nie
będziesz tego żałować. Może dopaść
Cię wiosenne przesilenie, dlatego
szczególnie zadbaj o siebie. Zapowiada
się wizyta dawnego znajomego. Może
wasze relacje odżyją na nowo?
RYBY (19.02. – 20.03.) – Nie rób
niczego na siłę. Samotność czasem też
ma swoje dobre strony. Masz przecież
więcej czasu dla siebie i znajomych.
Pomyśl o nowej pracy. Twoja wiedza
i ambicje nie zasługują na ciągłe bycie
pomocnikiem. Ostatnio miałaś mało
czasu dla rodziny. Pomyśl nad wizytą
u babci, rozmową z nią zawsze
poprawiała Ci nastrój.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Maj będzie
dla Ciebie wyjątkowo udanym
miesiącem. Natłok imprez i spotkań
z przyjaciółmi sprawi, ze zapomnisz
o problemach w pracy, a nawet
o rozstaniu z ukochanym. Z dużymi
pokładami energii łatwiej będzie Ci
zacząć nowe życie, nawet jako
singielce.
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ROZRYWKA
12.05-13.05 Miejski Dom Kultury „Kazimierz”,
ul. Główna 19: XXII Festiwal Przedszkolnej
Twórczości Muzycznej

co?

gdzie?

1.05 godz. 10.00 Trójkąt Trzech Cesarzy:
Rocznica wejścia Polski do Unii
Europejskiej – uroczystości oficjalne

kiedy?

godz. 20.00 Plac przed UM:
Pokaz filmowy

3.05 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
godz. 11.00 Pomnik Konstytucji 3 Maja, Al.
Zwycięstwa 17: Uroczystości oficjalne
godz. 12.00 Katedra WNMP ul. Kościelna 1:
Msza święta w intencji Ojczyzny
godz. 17.00 Plac przed UM: Występ Teatru
muzycznego „Od Czapy” – śpiewanie pieśni
patriotycznych
godz. 18.30 Plac przed UM: Koncert Tadek
Firma Solo
5.05 – 6.05 Miejska Biblioteka
Publiczna: XI Sosnowieckie Dni Literatury
6.05 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11: Kino w Bibliotece – Literatura
w Kinie – projekcje filmowe
8.05 70. rocznica zakończenia II wojny światowej,
Obchody Dnia Strażaka
godz. 10.00-15.00 Plac przed UM: Pokazy
militarne (wozy, czołgi, moździerze, armaty,
karabiny, grupy rekonstrukcyjne)
godz. 11.00 Cmentarz przy ul. Będzińskiej:
Pomnik na pamiątkę bohaterom Sosnowieckiego
Batalionu Obrony Narodowej za udział w wojnie
obronnej 1939 roku
godz. 16.00 – 17: 30 Plac przed UM: Uroczyste
obchody Dnia Strażaka

8.05 godz. 17.00 Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2:
Wernisaż wystawy „Ach dzieckiem
być! – zabawki PRL-u”
8.05-15.05 Miejska Biblioteka Publiczna:
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – imprezy
czytelnicze
9.05 godz. 10.00 Energetyczne Centrum Kultury,
ul. Będzińska 65: Przesłuchania regionalne
do Festiwalu „INTERMUZA”
9.05 godz. 11.00 Centrum Informacji Miejskiej,
ul. Warszawska 3/20: Świat na Patelni – Cykl
spotkań podróżniczych
9.05 godz. 11.00 Aula Biblioteki Głównej:
Familijne Kino w Bibliotece – projekcja filmu
animowanego
9.05 godz. 18.00 Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1:
Mecz II ligi piłki nożnej: Zagłębie
Sosnowiec – Górnik Wałbrzych
9.05-10.05 Expo Silesia, ul. Braci
Mieroszewskich 124: Targi Artykułów
Dziecięcych i Zabawek
11.05 godz. 19.00 Sala Koncertowa MUZA, ul.
Warszawska 2: Koncert Śląskiej Orkiestry
Kameralnej przed urodzinami Jana Kiepury
12.05 godz. 17.00 Zamek Sielecki: Wykład pt.
„Prerafaelici – tęsknota za piękną przeszłością”,
z cyklu „Między literaturą a sztukami
plastycznymi – XIX wiek”

13.05 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie projekcie filmowe
13.05 Energetyczne Centrum Kultury: Mała
Akademia Jazzu: Gitara – królowa muzyki
rozrywkowej
14.05 Klub Kiepury, ul. Będzińska 6:
Stowarzyszenie Pokolenia: Spotkanie z okazji 70.
Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej
15.05 Miejski Dom Kultury „Kazimierz”: Kino
Przedszkolaka
15.05 godz. 17.00 Energetyczne Centrum
Kultury: Prezentacja etiud i spektakli teatralnych
grup Młodzieżowej Akademii Teatralnej
15.05 godz. 18.00 Zamek Sielecki: Koncert grupy
folkowej Dikanda
15.05 godz. 19.00 Sala Koncertowa MUZA:
Superstars for International Guitar Night.
Wieczór z wirtuozami gitary
15.05-17.05 Expo Silesia: Targi Strzelectwa,
Militariów i Survivalu
16.05 godz. 9.00 Miejska Biblioteka Publiczna
w Sosnowcu – Filia nr 13 – Maczki, ul.
Krakowska 26: Odjazdowy Bibliotekarz – rajd
rowerowy
16.05 Uroczyste złożenie kwiatów z okazji 113
rocznicy urodzin Jana Kiepury
godz. 10.00 Tablica pamiątkowa, ul. Majowa 6
godz. 10.30 Pomnik Jana Kiepury, Plac Stulecia
16.05 godz. 10.00- 14.00 Plac Stulecia i ul.
Warszawska: Plener malarski Grupy Plastycznej
Relacje
16.05godz. 15.00-19.00 Sala Koncertowa
MUZA, ul. Warszawska 2: Dzień Otwarty Sali
Koncertowej MUZA
20.05 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie – projekcie
filmowe

20.05 godz. 19.00 Stadion Ludowy: Mecz II ligi
piłki nożnej: Zagłębie Sosnowiec – MKS
Kluczbork
20.05-23.05 Zagłębiowskie Juwenalia
23.05 godz. 10.00 Sala Koncertowa MUZA:
Przesłuchania finałowe INTERMUZA
23.05. godz. 12.00 – 19.00 Park im. Jacka
Kuronia w Sosnowcu Kazimierzu: „Sosnowiecka
Wiosna z NGO”
23.05 godz. 18.00 Sala Koncertowa MUZA:
Koncert galowy finalistów INTERMUZA
z udziałem gwiazdy wieczoru Mariusza Patyra
25.05-01.06 Tydzień Dnia Dziecka
26.05 godz. 15.30 Miejski Klub Maczki, ul.
Krakowska 26: I-GRAMY Z GLINĄ – warsztaty
ceramiczne dla dzieci
26.05. godz. 17.00 Zamek Sielecki: Wykład
z filozofii pt.: „Ikona, jako średniowieczne
uprawianie filozofii” z cyklu „Tajemnicze
średniowiecze”
27.05 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie – projekcje
filmowe
28.05 godz. 19.00 Sala koncertowa Muza: Oficjalne
otwarcie Sali MUZA. Koncert Raya Wilsona
30.05 w godz. 10.00-15.00 Sala Koncertowa
MUZA: Słoneczny Turniej Tańca Towarzyskiego
30.05 godz. 20.00 Sala Koncertowa MUZA:
Spektakl charytatywny Teatru Vis a Vis: CHANSON
PARIS najpiękniejsze piosenki Edith Piaf
31.05 Expo Silesia: Oldtimerbazar – Największy
Bazar Motocyklowy w Polsce
31.05 godz. 16.00 Zamek Sielecki: Spektakl dla
dzieci pt: ,,Przygoda Misia” Teatr Pracownia
Kwadryga
31.05 godz. 17.00 Sala Koncertowa MUZA:
Spektakl operetkowy „Piraci z Karaibów”

Od maja Urząd Miejski w poniedziałki czynny do godz. 18.00
Uwaga mieszkańcy! Od 1 maja zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu.
W poniedziałki UM będzie czynny do godz. 18.00.

Godziny pracy Urzędu od 1 maja 2015
poniedziałek – od 7.30 do 18.00
wtorek – czwartek – od 7.30 do 15.30
piątek – 7.30 do 13.00
sobota – od 7.30 do 15.30 (tylko referat zgonów)
Jednocześnie informujemy, że Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, mające siedzibę
w budynku przy Kościuszki 5, będzie czynne do godz. 18.00 w każdą środę. W poniedziałki, wtorki
i czwartki będzie czynne w godz. 7.30 – 15.30, a w piątek podobnie jak Urząd Miejski do godz. 13.00.
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