Nie bez powodu sosnowieccy
uczniowie zostali liderami
dobroczynności. Kolejną imprezą, czyli
piknikiem rodzinnym„Gramy dla Kuby”,
udowadniają, że zasłużyli na ten zaszczytny
tytuł, bo warto pomagać. Przyjdź na piknik
rodzinny do VI LO im. J. Korczaka już 13
czerwca i też zagraj dla Kuby!
str. 9

Są mistrzami szabli!
Zawodnicy TMS Zagłębie,
Zagłębiowskiego Klubu
Szermierczego i MKS Fortis
Sosnowiec w Mistrzostwach
Polski Seniorów zdobyli pięć
medali. Pokazali klasę
i sportowy kunszt. str. 15

To był szalony i zwariowany
tydzień dziecka. Bo dzieci
zasługują na to, by bawić się
znacznie dłużej niż tylko jeden
dzień. W całym mieście odbywały
się imprezy dla dzieci. Świetnie
bawiły się nie tylko
dzieciaki, ale i… dorośli. str. 13
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Prezydent miasta,
Arkadiusz Chęciński
zaprasza na
„Dni Sosnowca 2015”.
Impreza odbędzie się
w Parku Sieleckim w dniach
od 5 do 7 czerwca.
www.kuriermiejski.com.pl
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nakład 30.000 egzemplarzy

144 projekty zgłoszono w II edycji sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego

Krzysztof Polaczkiewicz

arc UM w Sosnowcu

Sosnowiczanie zmieniają miasto
To wprawdzie o 31 projektów
mniej niż przed rokiem, ale jak
podkreślają sosnowieccy urzędnicy, którzy koordynują prace
nad budżetem, są one lepiej napisane i mają mniej wad formalnych.
– Projekty są w większości
pełne, nie wymagają uzupełnień,
a przy tym są bardziej różnorodne. Podobnie, jak podczas
pierwszej edycji, sporo jest projektów dotyczących placów zabaw i siłowni. To w sumie 39
projektów. Zgłoszono także 23
projekty remontów chodników
i 17 projektów dotyczących zieleni miejskiej – mówi Michał
Starzyński z Wydziału Rozwoju
i Promocji Miasta.
Wśród najciekawszych propozycji zgłoszonych przez mieszkańców są m.in. tor rowerowy
przy ul. Gacka w obszarze konsultacyjnym Klimontów, Dańdówka, czy rewitalizacja fontanny „Rybka” wraz z przebudową
niecki basenowej i zabudową
w niej nowych urządzeń tryskających w Kazimierzu Górniczym.
reklama

czas głosowania każdy mieszkaniec będzie mógł oddać trzy
głosy na projekty z terenu całego miasta: jeden na strefę
mieszkańca, jeden na strefę
drogową i jeden na strefę edukacji. Wygrają te projekty, które będą się cieszyć największą

Mieszkańcy na inwestycje mogą wydać 6 mln złotych.
Do 12 czerwca nastąpi ocena formalna wniosków. – Kolejnym etapem będą Fora Mieszkańców, podczas których autorzy
z danych obszarów, gdzie projekty są podobne, mogą porozumieć
się i podjąć decyzję o tym, który
z nich będzie miał większą szansę powodzenia – dodaje Starzyński. Głosowanie odbędzie się
w dniach od 2 do 9 października 2015.
Przypomnijmy, że w tym roku
obowiązują nowe zasady rozdzielania Budżetu Obywatelskiego. Mniejsze dzielnice mają

większe szanse na realizację
swoich projektów, a łączna pula
zwiększyła się o milion złotych.
Teraz do rozdysponowania jest 6
mln zł.
– Zależy nam przede wszystkim na tym, by była większa frekwencja. Sosnowiczanie będą
mieli wtedy realny wpływ
na rozdzielanie pieniędzy w swoim mieście – mówi Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Zgodnie z propozycjami mieszkańców w 2015 roku miasto podzielono na 16 obszarów – Milowice, Środula, Kazimierz Górnireklama

czy, Ostrowy Górnicze, Maczki,
Juliusz, Klimontów, Stary Sosnowiec, Pogoń, Zagórze Północ,
Zagórze Południe, Centrum,
Niwka, Modrzejów-Jęzor-Bór,
Kukułek, Kalinowa. Dzięki temu, nawet niewielkie dzielnice
będą miały szanse na realizacje
projektów w najbliższej okolicy.
– Wszystkie obszary konsultacyjne podzielono na dwie
strefy tematyczne – mieszkańca i drogową. Dodatkowo zgodnie z życzeniem mieszkańców
została utworzona jedna ogólnomiejska strefa edukacji. Pod-

popular nością – wyjaśnia prezydent Chęciński.
Już teraz zapraszamy mieszkańców do zapoznania się ze złożonymi projektami na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz na czerwcowe
Fora Mieszkańców.

Data

Godzina

Miejsce Forum

Obszar konsultacyjny

11.06.

17.00

MBP, ul. Wojska Polskiego 6

Niwka, Bobrek,
Modrzejów, Jęzor, Bór

13.06.

10.00

MBP, ul. Kisielewskiego 9A

Zagórze Północ,
Zagórze Południe

15.06.

17.00

MBP, ul. Kalinowa (pawilon)

Kalinowa, Klimontów,
Kukułek

17.06.

17.00

Centrum Informacji Miejskiej,
Centrum
ul. Warszawska 3/20

18.06.

17.00

Klub Kiepury,
ul. Będzińska 6

Pogoń

20.06.

10.00

MDK Kazimierz,
ul. Główna 19

Kazimierz, Ostrowy,
Maczki, Juliusz

22.06.

17.00

Sala Koncertowa Muza,
ul. Warszawska 2

Edukacja

23.06.

17.00

MBP, ul. Kossaka

Środula

24.06.

17.00

MBP, ul. Piłsudskiego 27

Milowice, Stary
Sosnowiec

reklama
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MIASTO
Ray Wilson zagrał na otwarciu nowej „Muzy”

Mariusz Binkiewicz

„Muza” tętni kulturą
Michalina Pluta piosenką o Sosnowcu zainaugurowała działalność „Muzy”. Ray Wilson zachwycił publiczność.
Sala koncertowo-taneczna w dawnym
kinie „Muza” została otwarta 28 maja.
Nie było tradycyjnego przecinania wstęgi. Gwiazdą wieczoru był Ray Wilson,
twórca projektu Genesis Classic. Było
klimatycznie, zachwycona publiczność
biła brawa na stojąco.
Małą gwiazdą wieczoru była także
Michalina Pluta (6 lat), która na początku uroczystości zaśpiewała piosenkę

o Sosnowcu. Prezydent zaprosił dziewczynkę na inaugurację „Muzy”, po tym
jak docenił jej talent wokalny podczas
finału XXII edycji Festiwalu Przedszkolnej Twórczości Muzycznej. Michalina w tym roku brała także udział
w Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej INTERMUZA.
– Sala w „Muzie” ma być miejscem
spotkań mieszkańców, niezależnie

od tego, jakie mają sympatie muzyczne
czy kulturalne. Dzięki temu, że jest
możliwość schowania krzeseł i stworzenia parkietu, będzie można również tańczyć. Sala ma więc ogromny potencjał
i zupełnie inny profil niż Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych.
Ma to być miejsce, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie – powiedział prezydent, Arkadiusz Chęciński.

W budynku dawnego kina będzie się
mieścić sala widowiskowo-koncertowa
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 dochodzi zaplecze
techniczno-biurowe.
Tutaj odbywać się koncerty muzyczne, występy teatralne, kabaretony, kon-

ferencje i szkolenia, projekcje ambitnego kina i inne wydarzenia kulturalne.
Jak 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.
Patrz plakat str. 10. red

Izba przyjęć w komfortowej odsłonie i dwa nowe oddziały po remoncie

Nowe oblicze Szpitala Miejskiego
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Około 1,5 mln złotych kosztował
remont izby przyjęć w budynku
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przy ulicy Szpitalnej. Oficjalnie izbę przyjęć po remoncie
zaprezentowano 6 maja. W ciągu
kilku miesięcy kompleksowo wyremontowano pomieszczenia izby
przyjęć, a środki na remont pochodziły z miejskich funduszy,
przeznaczonych na podwyższenie
kapitału Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.
Ponadto po trwającym ponad pół roku remoncie, 19 maja,
w szpitalu przy ul. Zegadłowicza 3, zostały otwarte Oddział
Chirurgii Ogólnej i Oddział Otolaryngologii. Dwa kolejne nowoczesne i wygodne oddziały Szpitala Miejskiego będą służyć
mieszkańcom Sosnowca i regionu. Remont kosztował ponad 3
mln złotych.
Dzięki modernizacji izby przyjęć, jak i dwóch szpitalnych od-

Wstęgę przeciął m. in. Artur Nowak, prezes Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego.
działów, wzrośnie jakość usług
świadczonych przez izbę oraz
komfort dla pacjentów. – W naszej
świadomości to był jeden z najważniejszych i najpilniejszych remontów. To często pierwsze miejsce w szpitalu, z którym pacjent
ma styczność. Chcemy, by czuł się
komfortowo. Wkład miasta jest
najważniejszy. To dla nas prawdziwe wsparcie – mówi Artur Nowak,
prezes zarządu Sosnowieckiego

Szpitala Miejskiego. – Przekazując
środki na rzecz szpitala, mamy
pewność, że inwestycja zostanie
wykonana na czas, przy zachowaniu najwyższych standardów. Życzę wszystkim miłej pracy, a pacjentom nienagannej obsługi – stwierdziła Anna Jedynak,
zastępca prezydenta Sosnowca.
W ciągu roku izbę przyjęć
przy ul. Szpitalnej odwiedza około 12 tysięcy pacjentów. Teraz bęreklama
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dzie można przyjąć jeszcze więcej pacjentów ze względu
na zwiększoną liczbę pomieszczeń. Pojawiły się dodatkowy
punkt badań, gabinet zabiegowy,
komplet pracowni diagnostycznych EKG, UKG, EEG, EMG,
USG, USG Dopplera oraz nowoczesny punkt rejestracyjny. Jest
także dodatkowe wejście od strony ulicy Dworskiej.
Poza remontem izby przyjęć
udało się także przeprowadzić termomodernizację zachodniego
segmentu oraz wymieniono część
nawierzchni chodników, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowano
miejsca postojowe. Prace kosztowały prawie 1,1 mln zł, z czego 700 tys. zł pochodziło z budżetu miasta, a resztę środków szpital
pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Gruntownie przebudowano
ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni przy ul. Zega-

dłowicza, przez co Oddział Chirurgii Ogólnej i Oddział Otolaryngologii zyskały dodatkową powierzchnię użytkową. Pacjenci
mają do dyspozycji 18 komfortowo wyposażonych, maksymalnie
czteroosobowych sal z własnymi
łazienkami. Zakupiono także wyposażenie i sprzęt medyczny, m.
in. 54 łóżka sterowane pilotem
z szafkami przyłóżkowymi oraz
dodatkowym oprzyrządowaniem
zwiększającym komfort i bezpieczeństwo pacjenta i wózki
do transportu pacjentów. Udało
się także kupić sprzęt medyczny,
m. in. kardiomonitory, pompy infuzyjne, defibrylatory, respirator,
ssaki elektryczne, aparaty EKG
czy pulsoksymetry. – Oddział chirurgii znajdował się w takim stanie technicznym, że nie mógł
w ogóle funkcjonować. Przeprowadzony został generalny remont.
Dzisiaj pacjenci mają do dyspozycji pokoje maksymalnie czteroosobowe, a na powiększenie oddziału wykorzystaliśmy jeszcze
pomieszczenia po dawnym oddziale
psychosomatycznym.
Zmiana jest radykalna. Mamy
także nadzieję, że uda nam się
zwiększyć kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia – nie ukrywał Artur Nowak. – Zaplecze
techniczne i zakupiony sprzęt pozwalają na to, by zająć się całościowo pacjentem z każdym schorzeniem chirurgicznym – dodał.
Do tej pory oddziały Chirurgii
Ogólnej i Otolaryngologii zaopatrywały każdego roku około 2

tys. 300 pacjentów, a kontakt był
wykonywany w ponad 100 procentach.
– Część oddziałów została
wyremontowana. Mamy jednak
nadzieję, że w przeciągu trzech,
czterech lat, przy wsparciu miasta,
szpital zakończy prace modernizacyjne. W najgorszym stanie
znajdują się między innymi Oddział Neurologii i dwa oddziały
wewnętrzne przy ul. Szpitalnej.
Mamy także dwa wolne oddziały,
które zamierzamy zagospodarować w ciągu najbliższego roku.
Myślimy o rozwinięciu centrum
geriatrycznego i rozwinięciu opieki nad osobami starszymi. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie,
szacowane na około 13 mln złotych i będziemy starali się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne – zdradził Artur Nowak. –
Obecnie zamierzamy wybudować
także blok operacyjny, oddział intensywnej terapii i nowoczesne
poradnie przyszpitalne. Zamierzamy zapewnić ciągłość leczenia.
Pacjent będzie miał dostęp do oddziałów szpitala i bezpośrednio
do poradni przyszpitalnych zaraz
po wyjściu ze szpitala.
Zadowolenia nie ukrywał także Arkadiusz Chęciński, prezydent
miasta. – Cieszę się bardzo, że kolejny oddział w szpitalu został wyremontowany. Wiele jeszcze
przed nami, ale będziemy remontować piętro po piętrze – zapowiedział Arkadiusz Chęciński. – Dziękuję wszystkim pracownikom
za włożoną pracę – dodał.
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RADA MIEJSKA
12 sesja Rady Miejskiej

Nowy skarbnik powołany
Pakiet uchwał przyjęli radni
podczas ostatniej sesji. Najważniejszym punktem sesji było odwołanie skarbnika i powołanie
nowego. Odchodzącego na emeryturę Janusza Kaczora na stanowisku skarbnika miasta zastąpiła Anna Gabryś. Za jej powołaniem głosowało 18 radnych,
a jedynie 3 wstrzymało się
od głosu. O szerokie poparcie
dla tej kandydatury apelował Arkadiusz Chęciński, prezydent
miasta. – Decyzja była bardzo
trudna, ponieważ można uznać,
że skarbnik jest najważniejszą
osobą w mieście. Proszę zatem
państwa radnych o poparcie tej
kandydatury. Moje poparcie jest
pełne – podkreślił Arkadiusz
Chęciński, dziękując za pracę
wieloletniemu skarbnikowi miasta,
Januszowi
Kaczorowi. – Mogliśmy zawsze liczyć
na jego wiedzę i doświadczenie.
Muszę przyznać, że nauczył
mnie wiele z zakresu ekonomii
i budżetu i będzie mi brakować
jego spokojnego, wyważonego
i stanowczego głosu podczas zebrań kolegium – dodał.
Funkcję skarbnika objęła 43letnia Anna Gabryś. Do tej pory
pełniła funkcję kierownika Refe-

który na rzecz samorządu sosnowieckiego pracował 20 lat,
w tym 12 lat na stanowisku
skarbnika. – Czuję satysfakcję,
że miałem możliwość pracować
dla tego miasta, w którym urodziłem się ja, moi rodzice
i dziadkowie. Prawie od początku mogłem uczestniczyć w reformie samorządowej i miałem
możliwość współpracowania ze
wspaniałym zespołem pracowników. Dziękuję obecnemu, jak
i poprzedniemu prezydentowi,
oraz państwu radnym, z którymi
łączył nas bój o jak najlepszy
kształt budżetu. Przepraszam, że
czasem byłem tak… skąpy – stwierdził.
Radni zadecydowali także m.
in. o powołaniu Haliny Sobańskiej i Danuty Gojny-Ucińskiej
jako przedstawicielek Rady
Miejskiej do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Niewykluczone, że
trzecim przedstawicielem w radzie, po zmianie przepisów
uchwały, będzie Kamil Wnuk,
którego kandydaturę zgłosił klub
„Niezależnych”.
Radni podjęli także uchwałę
dotyczącą utworzenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli Sosnowieckiej Sieci
Szerokopasmowej. Uchwała

Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Anna Gabryś objęła funkcję skarbnika miasta.
ratu Poboru i Księgowości Podatkowej w Wydziale Podatków
w sosnowieckim Urzędzie Miejskim. Ukończyła Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego oraz podyplomowe
studia z zakresu zarządzania i administracji. Posiada także certyfikat Ministerstwa Finansów,
upoważniający do prowadzenia

ksiąg rachunkowych. – Zrobię
wszystko, by pomóc panu prezydentowi i państwu radnym
w osiągnięciu celu, jakim jest
ożywienie naszego miasta – zapewniła tuż przed głosowaniem.
– Poszukiwania odpowiedniej
osoby na to stanowisko trwały
bardzo długo. Rozmawiałem
z wieloma osobami. Ostatecznie

uznałem, że to dobra kandydatura. War to się starać, bo wtedy
każdy ma szanse realizować życiowe i zawodowe marzenie.
Zgodnie z zapowiedziami
w Urzędzie dokonuje się ewolucja, a nie rewolucja – nie ukrywał Arkadiusz Chęciński.
Za lata praca osobiście podziękował także Janusz Kaczor,

wzbudziła największe zainteresowanie radnych. Wiadomo, iż
wydatki budżetowe z tytułu
utworzenia spółki wyniosą 350
tys. zł, a ta suma zostanie przeznaczona na pokrycie kapitału
zakładowego spółki. Samo jej
powołanie jest konieczne i wynika z realizacji przez miasto
projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”. Część infrastruktury
wybudowanej sieci szerokopasmowej, która będzie przeznaczona na cele komercyjne, musi
być zarządzana przez spółkę
gminną.
Podczas obrad władze miasta
uhonorowały także sosnowieckich sportowców, którzy w odnosili sukcesy w kraju, jak
i za granicą. Gratulacje odebrali także Iwona Durek-Sypek,
dyrektorka ZSS nr 4 i Leszek
Falis, dyrektor Centrum Usług
Socjalnych i Wsparcia, których
program „Świat Idealny”, zwyciężył w konkursie samorządowym „Dobry Kli mat dla Ro dziny”, organizowanym przez
pre zyden ta RP. Sosnowiec
zwyciężył w kategorii „Wspiera nie rodzin sprawują cych
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi”.

reklama
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MIASTO
Trwa realizacja projektów w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego. O inwestycjach zadecydowali sami mieszkańcy.

Będą place zabaw i boiska
GDzie pOWStANą
NOWe plAce zAbAW
i SiłOWNie?

Sosnowiczanie poparli powstanie placów zabaw, parków rozrywki, siłowni i boisk wielofunkcyjnych.
Sylwia Kosman

W ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy postawili przede wszystkim na budowę placów zabaw,
siłowni i boisk. Wiadomo, że
w 11 miejscach w Sosnowcu
reklama
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powstaną nowe place zabaw
i siłownie. W sumie zostanie
zamontowanych około 160 nowych urządzeń. Przeprowadzone prace będą kosztować ponad 2,5 mln zł. – W niektórych
przypadkach będzie to zarówno
plac zabaw, jak i siłownia,

a czasem jedno albo drugie.
Wyliczyliśmy, że na nowych
placach zabaw zamontujemy
ponad 100 urządzeń. Najczęściej będą to huśtawki, piaskownice oraz przypominające zamki wielofunkcyjne urządzenia.
Będzie też kilka niespodzia-

nek – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Wszystkie place zabaw będą
wyposażone w nawierzchnie,
które zapewnią dzieciom bezpieczeństwo. Oryginalne urządzenia pojawią się w Klimontowie przy ulicy Kraszewskiego,
gdzie oprócz tradycyjnych elementów na placach zabaw,
mieszkańcy będą mieli do dyspozycji pierwsze w mieście
urządzenie do street workaout’u. Z kolei na terenie
przy Szkole Podstawowej nr 9
przy ul. Braci Mieroszewskich
powstanie… miniobser watorium z dwoma teleskopami,
a przy Przedszkolu nr 44 na ul.
Lubelskiej dzieciaki będą miały
okazję wyruszyć w rejs, ponieważ właśnie tam zacumuje statek.
Mieszkańcy zadbali również
o miejsca rekreacyjne, gdzie
można uprawiać sport i zadecydowali, że w mieście powstaną
także siłownie plenerowe oraz
kolejne boisko do piłki nożnej
oraz ręcznej. – Cieszę się, że powstaną nowe place zabaw. Ogródek jordanowski w Parku Sieleckim jest piękny i bardzo lubię
przychodzić tutaj z moimi dziećmi. W tym miejscu wypoczywają nie tylko one, ale także i ja.
Wybieram siłownię „pod chmurką”. Uważam, że takie miejsca są
bardzo potrzebne. Siłownie są
bardzo oblegane przez mieszkańców, niezależnie od wieku
i cieszą się dużą popularnością – przyznała Anna Gajda
z Sosnowca.
To nie wszystkie inwestycje.
Z inicjatywy mieszkańców
w ramach Budżetu Obywatelskiego powstaną także cztery
nowe boiska wielofunkcyjne,
z których będą mogli korzystać
sosnowiczanie już po wakacjach. Uruchomiona została już
procedura przetargowa.
Boiska powstaną przy Szkole
Podstawowej nr 17 przy ul.

Zamkowej, SP nr 8 przy ul. Teatralnej, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. B.
Jasieńskiego oraz przy SP nr 11
przy ul. Orląt Lwowskich. – Inwestor najpierw musi zaprojektować, a potem wybudować boiska. Chcemy, by w nowym roku
szkolnym
uczniowie
i mieszkańcy mogli korzystać
z nowoczesnych boisk – stwierdził Arkadiusz Chęciński.
Najbardziej
imponujący
obiekt i jednocześnie największy, powstanie w Kazimierzu
Gór niczym przy ZSO nr 12.
Mieszkańcy będą mogli korzystać z boiska do piłki nożnej
o szerokości 25 i długości 52
metrów oraz będą mogli grać
także w piłkę ręczną, siatkówkę,
mini koszykówkę, badmintona oraz tenisa ziemnego. Obiekt
zostanie ogrodzony i oświetlony, a wokół niego pojawi się
zieleń.
W cen trum mia sta w miej scu starego asfaltowego boiska
przy SP nr 8 przy uli cy Te atral nej powsta ną wie lo funkcyj ne bo iska do gry w pił kę
nożną i ręczną oraz siatkówki,
mi ni ko szy ków ki, bad min to na i tenisa ziemnego. Wiadomo, że największe z boisk będzie miało 20 metrów szerokości i 40 metrów dłu go ści.
Obiekt zo sta nie tak że oświetlony oraz pojawią się kamery,
które będą połączone z monitoringiem szkoły.
Trzecie boisko zostanie zrealizowane przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ulicy Zamkowej. Powstanie kompleks do gry
w piłkę nożną, ręczną oraz siatkówkę. Z kolei przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Modrzejowie zostanie zbudowane boisko o rozmiarach 19 na 32 metry do koszykówki oraz siatkówki.
Koszt
inwestycji
wyniesie około 2 mln zł.
Wielofunkcyjne boisko powsta nie tak że przy Szko le

• plac zabaw oraz siłownia
na świeżym powietrzu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
ul. Wojska polskiego.
• Siłownia na świeżym
powietrzu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
ul. Orląt lwowskich.
• Siłownia na świeżym
powietrzu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
ul. powstańców/ul.
Skromna oraz plac zabaw
w parku Wygoda, ul.
powstańców/ul. Skromna.
• Siłownia na świeżym
powietrzu,
ul. Maliny.
• budowa placu zabaw wraz
z siłownią na powietrzu, ul.
braci Mieroszewskich.
• budowa Strefy Aktywności
na osiedlu Ordonówny
w Sosnowcu.
• bezpieczne i przyjazne
przedszkole – budowa placu
zabaw wraz
z zagospodarowaniem
ogrodu (przedszkole nr 57,
ul. Gospodarcza).
• budowa rodzinnego placu
zabaw w Sosnowcu, ul.
Rodakowskiego.
• Utworzenie parku rozrywki dla
dzieci i młodzieży (park
Klimontów, ul.
Kraszewskiego),
• plac zabaw i niewielka
siłownia na świeżym
powietrzu dla rodziców
(przedszkole nr 44, ul.
lubelska).
• budowa centrum
edukacyjno – Rekreacyjnego
(Szkoła podstawowa nr 9, ul.
br. Mieroszewskich).

Podstawowej nr 29 przy ul. Zagłębiowskiej. Miasto otrzymało na ten cel około 100 tys. zł
dofinansowania, a sam obiekt
będzie gotowy w ciągu dwóch
miesięcy. – Ostatnie brakujące
ele men ty to sztucz na nawierzch nia i ele menty ma łej
architektury, czyli ławki, kosze
i bramki. Ter min zobowiązuje
wy ko nawcę do za koń cze nia
prac w czerwcu. Mam nadzieję, że prace zakończą się wcześniej i boisko szybciej będzie
oddane do użytku – wyjaśnia
Arkadiusz Chęciński. Dofinansowanie pochodzi z Ministerstwa Spor tu i Turystyki z programu dotyczącego rozbudowy
bazy spor towej. W skład budowa ne go
wie lo funkcyj ne go
kompleksu wchodzą bo isko
do siatkówki, koszykówki, piłki ręcz nej oraz kort te ni sowy
i bieżnia ze skocznią do skoku
w dal. Cały kompleks bę dzie
także oświetlony, a jego budowę
moż na
ob ser wować
na stronie Szkoły Podstawowej
nr 29.
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MIASTO
Kolejne remonty na torach tramwajowych

Uwaga na utrudnienia i zmiany
w rozkładach jazdy
arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

Dzień 1 czerwca przyniósł kolejne zmiany w organizacji ruchu
tramwajów w Sosnowcu, jak
również spore utrudnienia dla
kierowców. Tego dnia rozpoczęła się realizacja dwóch nowych
zadań – modernizacja torowiska
w ul. Sienkiewicza i Piłsudskiego od ronda im. Gierka do skrzyżowania z ul. 3 Maja oraz przebudowa samego skrzyżowania.
Jednocześnie na Niwce zakończyły się prace związane z przebudową torowiska przy powstającym rondzie, a to pozwoliło
na powrót tramwaju na odcinku
Dańdowka-Mysłowice.
Całość prac na torowiskach
wykona
konsorcjum
firm
NDI S.A. i NDI Sp. z o.o., a ich
koszt wyniesie 9,5 mln zł. Warto
podkreślić, że zmodernizowane
zostaną również przejazdy tramwajowe na skrzyżowaniu ulic Kościelnej/Sienkiewicza oraz Teatralnej/Warszawskiej/Sienkiewicza/Piłsudskiego i najważniejsze

W ścisłym centrum miasta kierowcy i piesi muszą uzbroić się w cierpliwość.
skrzyżowanie 3 Maja/Piłsudskiego. W związku z przebudową torowiska w centrum Sosnowcu,
każdy z trzech przejazdów tram-

wajowych na skrzyżowaniu ul.
Piłsudskiego i 3 Maja został w połowie zamknięty. Utrudnienia czekają więc także na kierowców.

Z ruchu wyłączony został bowiem
jeden pas jezdni w kierunku Milowic na odcinku od skrzyżowania
ul. Warszawskiej z Teatralną do 3

Maja. Prace prowadzone są także
na torowisku pod wiaduktem kolejowym, w związku z tym wyłączono z ruchu wewnętrzne pasy
jezdni, czyli te, po których kursują również tramwaje. Planowany
termin zakończenia robót to koniec sierpnia bieżącego roku. Ponadto rozpoczął się remont torów
wzdłuż ul. 3 Maja na torze prowadzącym w stronę Zagórza. Z ruchu wyłączono wewnętrzny pas
jezdni od skrzyżowania 3 Maja
i Piłsudskiego w kierunku ul. Małachowskiego.
Modernizacja torowiska w ul.
Sienkiewicza i Piłsudskiego wiąże się z kolejnymi zmianami
w organizacji komunikacji tramwajowej na liniach nr: 24, 26
i 27. Komunikacja tramwajowa
funkcjonować będzie zgodnie
z następującymi zasadami:
• tramwaje linii nr 24 będą kursować na trasie: Sosnowiec
Konstantynów Okrzei – Sosnowiec Ostrogórska,
• linia nr 26 pozostanie zawieszona, a jej zadania na odcinku

Rondo zamiast skrzyżowania

Hol dworca już działa!

Uwaga kierowcy! W poniedziałek, 25 maja, zmieniła się organizacja ruchu
na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego, Piłsudskiego i Kilińskiego. Wprowadzony
został tam ruch okrężny.

HOl DWORcA KOlejOWeGO SOSNOWiec GłóWNy
zOStAł UDOStępNiONy pODRóżNyM
pO KilKUletNiej pRzeRWie.

arc UM w Sosnowcu

Remont, który rozpoczął się na początku roku
i kosztował prawie milion złotych, zakończył się
hucznym otwarciem. Zostały uruchomione trzy kasy, w których pasażerowie mogą kupić bilety PKP
Intercity. Okienka kasowe Kolei Śląskich nie zostały przeniesione i nadal znajdują się w tunelu. Pasażerowie mają do swojej dyspozycji poczekalnię,
a także został uruchomiony nowoczesny system informacji pasażerskiej. Z dworca mogą korzystać także osoby niepełnosprawne. Winda ułatwi przedostanie się z holu do podziemi tuneli prowadzących
na perony stacji. W obiekcie znajduje się także pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Dla osób,

od Mysłowic do Sosnowca
Dańdówki przejmie linia nr 27,
• tramwaje linii nr 27 będą kursować na trasie: Sosnowiec
Kazimierz Gór niczy pętla – Mysłowice Dworzec PKP,
• uruchomiona zostanie linia autobusowej komunikacji zastępczej
T-27, kursująca na trasie: Sosnowiec Dańdówka Skrzyżowanie – Sosnowiec Urząd Miasta
z przejazdem ulicami: Andersa, 1 Maja, Sienkiewicza, Piłsudskiego, 3 Maja, Mościckiego,
• autobusowa linia zastępcza nr
T-26 zostanie zawieszona.
– To chyba najtrudniejsze zadanie, jakie stoi przed Tramwajami
Śląskimi w ostatnim czasie.
Wszystko dzieje się w ścisłym
centrum, na pewno będą utrudnienia, dlatego też proszę kierowców, jak i pasażerów, o wyrozumiałość. Dzięki tym inwestycjom komfort jazdy po naszych
drogach w centrum miasta
na pewno wzrośnie – podkreśla
prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński.

poruszających się na wózkach inwalidzkich, jedną
z kas wyposażono w okienko z obniżonym blatem.
Udało się także odnowić elewację budynku. Sam
dworzec będzie otwarty całodobowo, a nad bezpieczeństwem będą czuwać pracownicy ochrony.
– Dzięki wzorcowej współpracy z PKP została
przywrócona normalność i teraz mieszkańcy, podróżni i turyści, będą mogli w dogodnych warunkach kupić bilet i zaczekać na pociąg – stwierdził
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Dworzec jest jednym z najważniejszych punktów w historii naszego miasta. Wokół tego miejsca tworzyło się całe miasto i kolej warszawsko-wiedeńska.
Podstawa polskiego, a może i europejskiego kolejnictwa – dodał.
Prace remontowe wykonała P. P. U. H. AKCES
Brunon Kieloch. SK
Sylwia Kosman

Nowe rondo powinno usprawnić ruch drogowy.
Krzysztof Polaczkiewicz

– Początkowo chcieliśmy, aby
organizacja ruchu zmieniła się
jesienią, jednak postanowiliśmy
zmienić organizację ruchu
wcześniej. Tramwaje Śląskie
zakończyły już prace przy przejazdach tramwajowych, dlatego
też przyspieszyliśmy nieco naszą decyzję. Prosimy kierowców o czujność, pamiętajmy, że
zamiast skrzyżowania mamy
w tym miejscu rondo – mówi I zastępca prezydenta, Mateusz Rykała.
czerwiec 2015 nr 6

Bramownice, na których zainstalowana była sygnalizacja
świetlna, nadal pozostały. Zostały odpowiednio oznakowane tak,
aby informować, że w tym miejscu obowiązywać będzie ruch
okrężny. Światła w tym miejscu
będą działać jedynie w momencie, gdy do ronda dojeżdżać będą tramwaje. Wówczas kierowcom zapali się czerwone światło.
To nie koniec innowacji
w ciągu ulicy Piłsudskiego.
Przypomnijmy, że cały czas
trwają prace przy budowie ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego,

Grabowej, Kierocińskiej. Po ich
zakończeniu ruch okrężny będzie obowiązywał na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i al.
Mireckiego. Rondo, które powstanie w tym miejscu, będzie
nosić imię Czesława Uznańskiego. – Jestem przekonany, że
takie rozwiązanie poprawi zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo. Prace przy budowie ronda idą zgodnie z planem, proszę jeszcze kierowców
o trochę wyrozumiałości – dodał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Pasażerowie mają do dyspozycji trzy okienka kasowe, poczekalnię i system informacji
pasażerskiej.
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Dofinansowywanie przedsiębiorców

Rozwód a separacja – podobieństwa i różnice

Joanna Biniecka, rzecznik prasowy ZUS

ZUS dofinansowuje działania przedsiębiorców na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Na ich
realizację można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 40 tys. do 500
tys. zł.
Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie, powinni złożyć wniosek
do ZUS-u. Przekazywanie pieniędzy
następuje po podpisaniu umowy
w dwóch transzach: pierwsza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy, druga – w terminie 30 dni
od pozytywnego odbioru zrealizowanego przedsięwzięcia. Program
wspiera przedsiębiorców w działaniach mających na celu zmniejszenie
liczby wypadków przy pracy i przypadków występowania chorób zawodowych. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie projektu doradczego, mającego na celu
poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności zorientowanym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzanie procedur bezpiecznej pracy oraz
planowanie i monitorowanie działań
prewencyjnych w zakresie bhp.
reklama
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Przykładowe działania realizowane
w projektach doradczych to: wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników występujących
w miejscu pracy, takich jak hałas, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, oświetlenie, przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
Można otrzymać także dofinansowanie projektu inwestycyjnego, odnoszącego się do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji
i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).
Przykładowe działania realizowane w projektach inwestycyjnych to:
zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
ochronnych (kur tyn świetlnych, skanerów laserowych), urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg,
obrzeży, itd.), kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem
optycznym, hałasem oraz polami
elektromagnetycznymi, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa
pracy w przypadku narażenia
na szkodliwe czynniki biologiczne,
urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej (obudowy, okapy itp.), projektu inwestycyjno-doradczego, łączącego działania wymienionych projektów.
jest
adresowany
Program
do wszystkich płatników składek, ze
szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu to
w przypadku przedsiębiorstw:
• mikro (1-9 pracowników): 90 procent,
• małych (10-49 pracowników): 80
procent,
• średnich (50-249 pracowników): 60
procent,
• dużych (250 pracowników i więcej): 20 procent.
Wnioski należy przesyłać na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Departament Prewencji i Rehabilitacji
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Wniosek jest dostępny na stronie internetowej: www.zus.pl/prewencja.
Złożenie wniosku to pierwszy etap
realizacji projektu. Drugi etap polega
na ocenie pod względem formalnym
oraz merytorycznym przez eksper ta
z dziedziny, która ma być przedmiotem
działań naprawczych i prewencyjnych.
Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa, która stanowi
trzeci etap. Czwarty etap to przekazanie pieniędzy wnioskodawcy. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia dokonywana jest ekspercka ocena końcowa projektu, co jest piątym, ostatnim etapem.
Informacje na temat dofinansowania
można uzyskać na stronie:
www.zus.pl/prewencja lub za pośrednictwem adresu e-mail: prewencja@zus.pl .

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Instytucja separacji małżeńskiej została
wprowadzona do polskiego systemu
prawnego z dniem 16 grudnia 1999 roku. Na podstawie zmodyfikowanych
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy
z małżonków może żądać, żeby sąd
orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie
separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli
wskutek niej miałoby ucierpieć dobro
wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli
małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania
małżonków.
Nawet pobieżna analiza powyższych regulacji wskazuje na wiele podobieństw
do instytucji rozwodu. Mimo upływu 15
lat istnienia instytucji separacji, jest ona
często utożsamiana z rozwodem. Jednakże mimo wielu podobieństw, rozwód i separacja pozwalają na realizację
zgoła innych celów dla małżonków, którzy decydują się wystąpić w tej sprawie

do sądu. Poniżej przedstawię podstawowe podobieństwa i różnice obu instytucji.

czenia. Co więcej, obowiązek ten wygasa w razie zawarcia przez małżonka
rozwiedzionego nowego małżeństwa.

RóżNice:
• Separacja nie powoduje rozwiązania
małżeństwa.
• Separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie
jej skutków. Rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa.
• Do orzeczenia separacji wystarczy
stwierdzenie przez sąd zupełnego
rozkładu pożycia, w przypadku rozwodu rozkład pożycia musi być nie tyko zupełny, ale również trwały, czyli
nieodwracalny. Przez wspólne pożycie małżonków należy rozumieć ogół
więzi pomiędzy nimi w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej.
• Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego małżeństwa.
• Po orzeczeniu separacji małżonek,
który na skutek małżeństwa zmienił
nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego.
• Małżonkowie, pozostający w separacji,
są obowiązani do wzajemnej pomocy,
jeżeli wymagają tego względy słuszności. Małżonków rozwiedzionych ten
obowiązek nie dotyczy. Natomiast, zarówno jednych, jak i drugich małżonków, może dotyczyć obowiązek alimentacyjny względem drugiego małżonka. Przy czym, okres płacenia drugiemu małżonkowi alimentów po rozwodzie może być w pewnych przypadkach ograniczony do lat 5, podczas gdy
przy separacji nie ma takiego ograni-

pODObieńStWA:
• O separacji, podobnie jak o rozwodzie, musi orzec sąd. Zarówno sprawy o rozwód, jak i wszystkie sprawy
o separację, rozpoznaje właściwy sąd
okręgowy.
• Orzeczenie zarówno separacji, jak
i rozwodu, powoduje ustanie między
małżonkami wspólnoty majątkowej.
• Sąd jest zobowiązany do zbadania
przyczyn rozkładu pożycia, nawet jeżeli małżonkowie zgodnie żądają rozwodu czy separacji.
• Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej
nad małoletnimi dziećmi i może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji.
• Małżonek pozostający w separacji,
podobnie jak małżonek rozwiedziony,
nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka.
• Orzeczenie separacji, jak i rozwodu,
nie jest dopuszczalne w sytuacji, gdy
wskutek takiego orzeczenia miałoby
ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub byłoby to
sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego.
• W toku sprawy o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.
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Sosnowiec, Jaworzno i Mysłowice wspólnie zamierzają walczyć o zdegradowane tereny

W grupie siła i szansa na rewitalizację
Trzy graniczące ze sobą miasta, czyli Sosnowiec, Jaworzno i Mysłowice, przygotowały Strategię Rozwoju Gospodarczego w oparciu o posiadany potencjał
terenów poprzemysłowych. Wspólnie podjęte działania zostały zaprezentowane podczas konferencji, która odbyła się 11 maja w Mysłowicach.
arc. UM Sosnowiec

Sosnowiec zgłosił do projektu trzy
tereny. Największy z nich obejmuje
ok. 48 ha przy ul. Watta. Kolejne nieruchomości, to około 10-hektarowy obszar na hałdzie po kopalni KWK „Porąbka-Klimontów” oraz 6-hektarowy
obszar przy ul. Wojska Polskiego w pobliżu Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Koszt całego projektu zamknął się kwotą 1,2 mln zł
(w tym ok. 1 mln zł z UE).

Sylwia Kosman

Projekt dotyczył przyszłej rewitalizacji siedmiu terenów zdegradowanych
o powierzchni 132 hektarów. Dzięki
pozyskanym funduszom udało się
przeprowadzić badania geologiczne,
geotechniczne i ocenić stopień zanieczyszczenia oraz przygotować ekspertyzę stanu technicznego obiektów. – Mamy duże doświadczenie
w przywracaniu do życia terenów
po dawnych kopalniach czy hutach.
Jednak każdy projekt, który pozwoli
nam na poszerzenie oferty, jest dla nas
bardzo ważny. Dokumentacja pozwoli
nam na ubieganie się o unijne środki
na projekty rewitalizacyjne – mówi
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Gościem specjalnym konferencji była Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE
ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych
i średnich przedsiębiorstw. Jak podkreślała Bieńkowska, współpraca samorządów, szczególnie w konurbacji górnośląskiej, jest nie tyle dobrą praktyką, ale
w obecnych czasach koniecznością, by
skutecznie dbać o potrzeby mieszkańców tego regionu.
– We wszystkich politykach Unii
Europejskiej zasada partnerstwa jest

Wykonana dokumentacja pozwala na przyznanie środków unijnych,
przekonywał prezydent Arkadiusz Chęciński.
odmieniana i ciągle powtarzana. Ale
cóż to znaczy dla takiego miejsca jak
Śląsk? Tutaj bez współpracy – a dotyczy to właściwie każdej dużej aglomeracji, gdzie mamy konurbację złożoną
z kilkudziesięciu miast – bez takiej
współpracy nie można dbać o mieszkańców. Bo tutaj życie i praca tylko
w mieście, gdzie się mieszka, jest
wręcz niemożliwe – mówiła. – Za kilka lat będziemy zadowoleni, że zaczęliśmy coś konkretnego budować. Trzeba pamiętać, że do 2020 r. jest jeszcze
szansa na pozyskanie dużych pienię-

dzy ze środków zewnętrznych – podkreśliła.
Gospodarz konferencji, czyli prezydent Mysłowic, Edward Lasok, tłumaczył, że to właśnie Elżbieta Bieńkowska w 2013 r. zachęcała władze Mysłowic do korzystania ze środków
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. – Nie tylko Mysłowice mają problemy z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych. Wspólnie z innymi miastami
będzie je łatwiej pokonać – stwierdził
Lasok.

Dzięki wspólnym planom
będzie szansa na
przeprowadzenie rewitalizacji
i ściągnięcie inwestorów
Na mocy porozumienia trzech miast,
które podpisano już w 2014 r., rozpoczęto działania zmierzające do zagospodarowania m. in. terenów poprzemysłowych
po KWK Mysłowice. Jednym z elementów projektu były także konsultacje, które odbyły się w każdym z miast. Podczas
spotkań omówiono wspólne płaszczyzny
współpracy oraz dyskutowano, w jaki
sposób rozwiązać bieżące problemy.
Obecnie Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec dysponują terenami poprzemysłowymi o wysokim potencjale inwestycyjnym o łącznej powierzchni 132 ha.
Teraz dzięki wspólnym planom, bę-

dzie szansa na przeprowadzenie rewitalizacji oraz ściągnięcie inwestorów.
Łączna wartość projektu wyniosła ponad 2 mln 479 tys. zł, z czego dofinansowanie ponad 2 mln 231 tys. zł.
Władze Sosnowca przygotowały list,
w którym zwracają się o pomoc
przy przejmowaniu terenów, które należą
do Skarbu państwa. Otrzymają go m.in.
prezydent Rp, premier, posłowie,
marszałek województwa oraz
wojewoda. – takich terenów jest bardzo
dużo. Ważnym przykładem są tereny
po kopalni „Niwka-Modrzejów”. Mamy
wspólny projekt z Mysłowicami
i jaworznem, który jest oparty
na terenach, jakie należą do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. chcielibyśmy
ujednolicić własność. być może
znajdziemy inne rozwiązanie, stąd też
pismo do włodarzy miast, a także władz
centralnych. Nie jest normalne, że miasto
musiało odkupić m.in. budynki, gdzie
mieszczą się przedszkola czy też Dom
Kultury, jak miało to miejsce
w Kazimierzu. pewne sprawy powinny
być raz na zawsze uregulowane –
podkreśla prezydent Sosnowca,
Arkadiusz chęciński, który o inicjatywie
miasta poinformował podczas spotkania
z dziennikarzami. Kp

Zieleń w mieście nie tylko z nazwy
arc UM w Sosnowcu

KSztAłtOWANie MAłej
ARcHiteKtURy i KOMpleKSOWe
UtRzyMANie MiejSKicH plAcóW
zAbAW – tO GłóWNe zADANiA,
KtóRyMi zAjął Się
OD 1 MAjA NOWy ReFeRAt
DS. KSztAłtOWANiA
pRzeStRzeNi pUbliczNej.
eFeKty pRAc jUż WiDAć.

– Oczekuję kompleksowego
spojrzenia na zieleń w mieście,
ciekawych projektów zagospodarowania placów, skwerów oraz
miejskich placów zabaw, a także
odświeżenia małej architektury.
Chcemy, aby mieszkańcy poczuli, że przestrzeń publiczna jest
im przyjazna – wyjaśnia Mateusz Rykała, zastępca prezydenta
Sosnowca.
Referat, którego kierownikiem została Anna Maksym,
działa w ramach Wydziału Inwestycji Miejskich i ma za zadanie
także wprowadzanie elementów
street-artu na tereny zielone oraz
organizowanie konkursów dla
mieszkańców związanych z este-

Na sosnowieckich ulicach pojawiły się już m.in. graby, kosodrzewina, sosny górskie i drzewa liściaste.
tyzacją przestrzeni miejskiej.
Maksym ukończyła Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, Wydział
Ogrodniczy o specjalności sztuka ogrodowa oraz podyplomowe
studia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach – urbanistyka i planowanie przestrzenne.
Efekty prac referatu już widać. W pierwszej kolejności
na ulicach Modrzejowskiej i Warszawskiej pojawiły się donice
z grabami. Donice są w dwóch

kolorach – przeważają czarne, ale
są też czerwone. – Graby dlatego,
że są bardzo wytrzymałe i sprawdziły się już w sosnowieckich
warunkach. Niedawno pojawiły
się w parku Środula i przy szkole
muzycznej. Skąd pomysł na czerwone donice? Chcieliśmy wzbudzić zainteresowanie mieszkańców i chyba nam się to udało, bo
dziennikarze bardzo się tym tematem zainteresowali – powiedziała Anna Maksym.

Oblicze zmienił także skwer
przy zbiegu ulic Modrzejowskiej
i Małachowskiego, który zazielenił się, a wszystko za sprawą kosodrzewiny, kompozycji z dereni,
a także żywopłotu z tawuły szarej.
– Zgodnie z zapowiedziami
ten niewielki teren doprowadziliśmy do porządku. Zieleń pojawi się także obok remontowanej
ulicy Małachowskiego. Staną
tam duże, ozdobne donice,
w których posadzone będą

drzewka iglaste – mówi Mateusz
Rykała. Na skwerze przy ulicy
Modrzejowskiej posadzono m.
in. 500 sztuk kosodrzewiny. – Oprócz górskich sosen pojawiła się tam również różnobarwna kompozycja z dereni,
a wszystko to otoczono żywopłotem z tawuły szarej – poinformowała Anna Maksym.
Przy skrzyżowaniu ulic 3
Maja i Małachowskiego przy
nowo powstałym parkingu nasa-

dzono z kolei sosnę górską. – Po drugiej stronie parkingu posadzono drzewa liściaste,
które będą zielone cały rok.
Do tego pojawiła się tam tawuła japońska, która jest ceniona ze względu na dekoracyjne
liście oraz zwarty, gęsty pokrój.
Nasadziliśmy również cebulki
tulipanów, które będzie można w pełnej krasie podziwiać
w przyszłym roku – dodała
Maksym. KP

reklama

czerwiec 2015 nr 6

7

MIASTO
Konsumenci mają prawo do informacji, a producenci więcej pracy

Bułka z etykietą. Wiesz, co jesz
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Więcej obowiązkowych informacji na etykietach i nowy sposób ich
prezentacji. To główne zmiany, jakie wprowadziło obowiązujące
od 13 grudnia ubiegłego roku rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z 25 października 2011 w sprawie
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
– W wyniku tego rozporządzenia producenci są zobowiązani do szczegółowego podawania konsumentowi infor macji
na temat składu żywności, sprzedawanej luzem. Takie produkty,
jak pieczywo, ciasta, drożdżówki czy wędliny, muszą być precyzyjnie opisane, żeby kupujący
miał świadomość, co kupuje i jakie niebezpieczeństwo się z tym
wiąże – mówi Joanna Jasielska,
kierowniczka Sekcji Higieny
Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sosnowcu.

Joanna Jasielska potwierdza, że większość producentów
opracowała etykiety produktów.
Produkt musi być zaetykietowany w następujący sposób: nazwa producenta, nazwa produktu, masa netto i dokładnie podany skład, a ponadto wszystkie
alergeny muszą być wyraźnie
zaznaczone.
I tak przykładowo: bułka ciabata powinna zostać opisana w następujący sposób: określony producent, bułka ciabata, 100 gram, pieczywo pszenne
zwykłe i dodatkowo skład: mąka

ZUS zakłada konta na PUE
Podczas Dni Sosnowca, w sobotę 6 czerwca, od godz. 10.00
do godz. 16.00, eksperci Oddziału ZUS będą zainteresowanym
mieszkańcom zakładać konta
na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
Każdy posiadacz konta będzie mógł zrealizować większość
spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez internet.
Pozwala to m.in. na uzyskanie informacji o ubezpieczeniach,
reklama

świadczeniach i płatnościach,
a także na sprawdzenie wszelkich swoich danych w ZUS-ie.
Rejestracja na PUE przebiega dwuetapowo. Najpierw należy zarejestrować konto na pue.
zus. pl. Na końcu tego etapu
klient dostaje potwierdzenie założenia konta oraz unikalny numer identyfikacyjny, czyli login.
Drugim etapem rejestracji jest
potwierdzenie tożsamości. Dlatego konieczny jest dowód tożsamości. red

pszenna, woda, sól, drożdże, suchy zakwas pszenny. Produkt
może zawierać soję, orzechy, seler, jaja, mleko, łubin, dodatkowo
ze wskazaniem, które ze składników mogą spowodować alergię.
– Załącznik nr 2 tego rozporządzenia wskazuje, jakie substancje lub produkty powodują
alergię lub reakcję nietolerancji.
Wymieniono 14 podstawowych
alergenów, najbardziej powszechnych – wyjaśnia Joanna Jasielska.

Obowiązkowe infor macje
na temat żywności muszą być
umieszczone w taki sposób, aby
były dobrze widoczne i wyraźnie czytelne. W przypadku żywności opakowanej muszą się one
znajdować bezpośrednio na opakowaniu lub załączonej do niego etykiecie i muszą być wydrukowane w sposób zapewniający
wyraźną czytelność. Nowością
w przepisach żywnościowych
dotyczących znakowania jest
ustalenie minimalnego rozmiaru czcionki, jaki należy stosować w odniesieniu do informacji obowiązkowych wydrukowana opakowaniu lub
nych
etykiecie.
Sosnowiecki Sanepid będzie
prowadził dla mieszkańców akcję
pn. „Etykieta informacją dla
klienta”. – Będziemy się starali
w czasie tej akcji informować
konsumentów o przysługujących
im prawach, a także egzekwować
od producentów szczegółowego
udostępniania informacji – podkreśla Joanna Jasielska. – Wstęp-

nie zaczęliśmy tę akcję od przekazywania wiadomości na temat
obowiązujących przepisów piekarzom i cukiernikom. Większość
naszych producentów już opracowała etykiety produktów. Przygotowane etykiety z podanym wykazem składników powinny być
udostępnione w każdym sklepie,
gdzie ten towar jest sprzedawany.
Ponadto tych samych informacji
będziemy wymagać w restauracjach i punktach małej gastronomii. Właściciel restauracji będzie
musiał podjąć decyzję, czy informacje dołączyć przykładowo
do menu czy umieścić je w innym
widocznym miejscu – dodaje.
Dodatkowo od 13 grudnia 2016 r. producenci i restauratorzy będą musieli podawać
informację o wartości odżywczej
produktów.
Podawanie wykazu składników nie jest konieczne, np.
w przypadku świeżych owoców
i warzyw, w tym ziemniaków,
które nie są obrane, pokrojone,
wody gazowanej, której opis

Nowy komendant policji
Mł. insp. Dominik Łączyk, dotychczasowy komendant powiatowy policji w Będzinie, został
nowym szefem sosnowieckiej
policji. Mł. insp. Dominik Łączyk zastąpił na tym stanowisku
komendanta insp. Andrzeja Poprawę, który w marcu odszedł
na emeryturę.
Wprowadzenie nowego komendanta odbyło się w sosnowieckiej komendzie 5 maja. Mł.
insp. Dominik Łączyk odebrał
nominację z rąk inspektora Romana Rabsztyna, zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego. Uroczyste wprowadzenie
odbyło się także w obecności m.

29 maja w godzinach przedpołudniowych symbolicznie na
powierzchnię wyjechała ostatnia tona węgla z kopalni Kazimierz-Juliusz. Dzień wcześniej
zakończyło się wydobycie
w ostatniej sosnowieckiej kopalni. 1 czerwca dotychczasowa
załoga kopalni zgłosiła się
do pracy w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego. Likwidacja dołu kopalni ma
potrwać do końca 2016 roku.
Likwidacja powierzchni potrwa
dwa lata dłużej.
– Jest to bardzo smutny dla
nas wszystkich dzień, ale zgodnie z założeniami porozumienia kopalnia Kazimierz-Juliusz
kończy dziś wydobycie. Szczególnie smutny jest fakt, że to
ostatnia w Zagłębiu kopalnia
węgla kamiennego – powiedział Krzysztof Kurak, prezes
zarządu KWK Kazimierz-Juliusz.
8

arc. KMP Sosnowiec

Mł. insp. Dominik Łączyk odebrał gratulacje od władz miasta.

Kopalnia Kazimierz – Juliusz już nie fedruje

in. prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego, Mateusza
Rykały, I zastępcy prezydenta
oraz przedstawicieli prokuratury,
duchowieństwa, zaproszonych
gości oraz kadry kierowniczej
sosnowieckiej jednostki.
Mł. insp. Dominik Łączyk,
który mieszka w Sosnowcu, dotychczas pełnił służbę jako komendant powiatowy policji w Będzinie. Od początku swojej służby,
czyli od 1992 roku, jest związany
z sosnowiecką policją. Pełnił służbę w tej jednostce przez kilkanaście lat oraz kierował także jednostkami policji w Piekarach Śląskich oraz Myszkowie. SK

arc UM w Sosnowcu

Symboliczna ostatnia tona węgla.
Żalu nie krył także prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. – Ciężko przyjąć do wiadomości, że to koniec górnictwa
w naszym mieście i regionie.
Teraz przed nami dużo pracy,
aby tereny te przywrócić mieszkańcom. Nie chcemy popełnić

wskazuje, że została nasycona dwutlenkiem węgla, octu uzyskanego wyłącznie z jednego
podstawowego produktu metodą
fermentacyjną, pod warunkiem,
że nie zostały dodane żadne inne
składniki, sera, masła, fermentowanego mleka i śmietany, do których nie zostały dodane składniki
inne niż przetwory mleczne, enzymy spożywcze i kultury drobnoustrojów niezbędne do produkcji lub, a w przypadku sera innego niż ser świeży i ser topiony, sól
potrzebna do jego produkcji.
Jeżeli producenci nie przygotują wymaganych infor macji
na temat produktu, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Najpierw zostanie wydana decyzja, następnie upomnienie, a jeśli producent w dalszym
ciągu nie zastosuje się do obowiązujących przepisów, to zostanie nałożona na niego grzywna.
Jeśli producent nie wskaże alergenów w składzie, to sosnowiecki Sanepid wystąpi o ukaranie
do stacji wojewódzkiej.

tych samych błędów, które zostały popełnione w latach dziewięćdziesiątych. W tym celu
powołaliśmy zespół ds. rewitalizacji Kazimierza Gór niczego,
Ostrów Gór niczych i Juliusza.
Chcemy jak najlepiej uporządkować wszystkie kwestie zwią-

zane z likwidacją kopalni – powiedział prezydent Sosnowca,
który chciałby, aby na terenie
pokopalnianym stworzyć coś
w rodzaju izby pamięci. – Podpiszemy porozumienie z przedstawicielami spółki o zabezpieczenie na przyszłość niektórych
części kopalni. W izbie tradycji
można by gromadzić pamiątki
po kopalni, tam też mógłby się
znaleźć wagonik z symboliczną,
ostatanią toną węgla. Będziemy
także podejmować działania,
aby uratować kolejkę wąskotorową, która łączy dwie części kopalni. W przyszłości może stać
się ona atrakcją turystyczną
dzielnicy, miasta. Musimy tutaj
szybko działać, bo są miejsca,
gdzie kolejka jest już rozkradana.
Mam nadzieję, że uda nam się ją
przejąć. Wierzę, że dojdziemy
do porozumienia z przedstawicielami spółki – dodał prezydent
Chęciński. KP
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W Sosnowcu„Dobry Klimat dla Rodziny”

Program opracowany przez Iwonę Durek – Sypek i Leszka Falisa okazał się najlepszy
w ogólnopolskim konkursie.
jeszcze wiele przed nami – mówiła podczas wręczenia nagród Anna Jedynak, zastępca prezydenta
Sosnowca, która w imieniu prezydenta miasta Arkadiusza Chęcińskiego odebrała nagrodę podczas
uroczystej gali, jaka odbyła się w Warszawie. Wraz
z Anną Jedynak nagrodę odebrali realizujący program „Świat Idealny” Iwona Durek-Sypek,
dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu oraz Leszek Falis, dyrektor sosnowieckiego Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia. Organizatorem konkursu był prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną. Nagrody
przyznano w trzech kategoriach. „Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych”
i „Samorząd przyjazny seniorom”. Oprócz Sosnowca triumfowały Wisznice i Darłowo. KP

Uczniowie liderami dobroczynności
Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.
K. Baczyńskiego w Sosnowcu zdobyli II miejsce
w konkursie „Lider Dobroczynności”, zorganizowanym przez Kolegium Służb Społecznych w Czeladzi. Ich koledzy z sosnowieckiego VI LO im. J. Korczaka zdobyli III miejsce, a wyróżnienie przypadło
w udziale III Liceum Ogólnokształcącemu im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. Uczniowie otrzymali nagrody za najbardziej pomysłowe i najlepiej zorganizowane akcje społeczne. Celem konkursu było promowanie wolontariatu wśród młodzieży, idei
dobroczynności oraz uhonorowanie młodych ludzi
o dobrych sercach i wyjątkowej wrażliwości. Podczas uroczystości wręczania nagród, która odbyła się
w Kolegium Służb Społecznych w Czeladzi, laureaci
mieli okazję zaprezentować swoje działania i przybliżyć efekty pracy na rzecz innych.
– Każda ze szkół musiała przygotować prezentację na temat prowadzonych przez uczniów działań
charytatywnych. My pokazaliśmy nasze imprezy
charytatywne, które organizujemy dla Kuby Majzla, ucznia naszej szkoły, od lat chorującego na zanik mięśni – mówi Justyna Gil, tegoroczna maturzystka VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu. W tym
roku już po raz piąty uczniowie „Korczaka” organizują imprezę pod hasłem „Gramy dla Kuby”. Pik-

nik rodzinny odbędzie się 13 czerwca w godz.
od 13.00 do 19.00 na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu przy ul. Czeladzkiej. – Zaprosiliśmy do współpracy m. in Stowarzyszenie Dawców Uśmiechu, Otwartą Pracownię Artystyczną O! PA, Skrzydlatą Żyrafę, Kompanię
Łuczniczą. W trakcie pikniku na przybyłych gości
czeka wiele atrakcji, m. in mecz „Gwiazdy”,
w którym będą uczestniczyć sosnowieckie znakomitości kontra „Korczakowcy”, pokaz baniek mydlanych, przejażdżka z Dawcami Uśmiechu, kuchnia polowa czy zabawy w zamku dmuchanym.
Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy.
Cel jest szczytny – dodaje. Cały dochód z imprezy
zostanie przeznaczony na rehabilitację Kuby, tegorocznego maturzysty. SK
zwycięzcy konkursu lider Dobroczynności:
i miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących – III Liceum
Ogólnokształcące w Jaworznie i ex aequo – Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi
ii miejsce – VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu
iii miejsce – VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka
w Sosnowcu i ex aequo – Powiatowy Zespół Szkół im. Karola Miarki w Pszczynie
arc KSS w Czeladzi

Sosnowiec na najwyższym stopniu podium.
W Międzynarodowym Dniu Rodziny, 15 maja, rozstrzygnięty został konkurs dla samorządów „Dobry
Klimat dla Rodziny”. Nasze miasto triumfowało
w kategorii „Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi” za program
„Świat Idealny”, opracowany i realizowany
przez Iwonę Durek – Sypek i Leszka Falisa.
– Wygrana dopinguje nas do dalszych działań.
Pokazuje, że warto inwestować w to, co najważniejsze w naszym społeczeństwie – w rodziny. Edukacja, przygotowanie do zawodu czy zapewnienie
mieszkań zintegrowanych niepełnosprawnym, to
jeszcze nie wszystko, co mamy w planach. W tym
roku chcemy stworzyć ogród polisensoryczny czy
zaplanować dalszy rozwój mieszkalnictwa i edukacji. Na pewno nasza wygrana to duży sukces, ale

Uczniowie „Korczaka” zapraszają na piknik charytatywny „Gramy dla Kuby”
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MIASTO
Festiwal zawodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wybierz dobry zawód, a i praca się znajdzie
Wojewódzkie targi pracy i festiwal zawodów zorganizowało Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Kilińskiego. Goście mieli okazję wziąć udział
w wojewódzkich targach pracy i poszukać dla siebie ofert pracy oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły podczas dwudniowej imprezy, przebiegającej
pod hasłem „Kariera zawodowa zaczyna się w szkole”.
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Festiwal zawodów, zorganizowany 21
i 22 maja, został skierowany przede
wszystkim do gimnazjalistów, którzy
mogli zapoznać się z zakresem obowiązków i warunkami pracy na stanowisku
w określonym zawodzie, zobaczyć, jakie są umiejętności niezbędne dla danego zawodu i typowe zadania zawodowe
oraz zaplanować swoją przyszłość, biorąc pod uwagę swoje pasje i zainteresowania. Uruchomiony został także punkt
doradztwa zawodowego, w którym gimnazjaliści mogli porozmawiać ze specjalistami na temat swoich predyspozycji
zawodowych oraz zaplanować swoją
ścieżkę zawodową.
W ramach festiwalu zawodów przygotowano kilkanaście stanowisk zawodowych. Uczniowie mogli zobaczyć, jak
pracuje m. in. technik pojazdów samochodowych, logistyk, cukiernik, ogrodnik-florysta, mechatronik, elektryk czy
górnik.
– Zamierzamy organizować cyklicznie takie spotkania, by uczniowie i rodzice mogli przekonać się i zobaczyć, jakie
jest potencjał naszych szkół i doświadczyć charakterystycznych czynności
reklama
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w ramach określonych zawodów. Obecnie kształcimy w 20 zawodach, na poziomie technikum i szkoły zawodowej. Wymogi egzaminów zmuszają nas do tego,
by w szkołach było wyposażenie najwyższej klasy – stwierdził Jacek Górski, dyrektor CKZiU.
– W obrębie Centrum mamy cztery
technika, cztery zasadnicze szkoły zawodowe, liceum ogólnokształcące oraz
szkoły dla dorosłych. Do tej pory w każ-

dej ze szkół przez tydzień przygotowywaliśmy zajęcia dla gimnazjalistów, ukierunkowane na pokazanie konkretnych
zawodów. Postanowiliśmy po raz pierwszy podsumować festiwal zawodów i zaprezentować wszystkie w jednym miejscu. W przyszłym roku zamierzamy zaprosić do współpracy pozostałe szkoły
ponadgimnazjalne i zorganizować jeden
wielki festiwal zawodów – zapowiedziała Ewa Bartosińska, wicedyrektorka ds.

ni „Wujek” w Katowicach. W tym roku
mamy także praktyki w kopalni w Piekarach i do października realizowaliśmy
praktyki w Sosnowcu. Wszystkie zajęcia
praktyczne odbywają się pod ziemią,
w trzeciej i czwartej klasie, ponieważ dopóki uczniowie nie są pełnoletni, nie mogą zjeżdżać na dół. Katowicki Holding
Węglowy przysłał w tym roku zapotrzebowanie dla wszystkich naszych absolwentów, proponując im zatrudnienie – stwierdził nauczyciel Janusz Borowy, nauczyciel Technikum nr 6 Grafiki,
Logistyki i Środowiska.
W trakcie festiwalu zawodów odbyło
się także uroczyste otwarcie multimedialnej sali języków obcych sponsorowanej
przez ArcelorMittal Poland, a mieszczącej się budynku przy ulicy Kilińskiego 25.
Z kolei podczas trwania targów zaprezentowano oferty pracy stałej i krótkoterminowej dla młodzieży i osób poszukujących pracy oraz zagraniczne oferty pracy. Zorganizowano także spotkania
informacyjne z zakresu prawa pracy,
przedsiębiorczości, rynku pracy, autoprezentacji. Współorganizatorem wojewódzkich targów pracy było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach.

W trosce o najwyższą jakość nauki
W Urzędzie Miejskim podpisano list intencyjny o współpracy w zakresie wspólnego
projektu edukacyjnego „Uniwersyteckie VI
Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu – Liceum Śląskiego Uniwersytetu Medycznego”. Pod listem podpisali
się Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz dyrektor VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka
Marek Wiewiórowski.
– Dążenie do podwyższania poziomu
nauczania, wprowadzanie nowatorskich form
nauczania oraz zwiększanie zainteresowania
młodzieży podejmowaniem studiów na kierunkach medycznych. To główne cele współpracy, do której wstępem jest podpisanie listu
intencyjnego – podkreśla rektor ŚUM, prof.
dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
Główne punkty współpracy, która właśnie się rozpoczęła pomiędzy uczelnią a sosnowiecką szkołą, to współudział w realizowaniu przedsięwzięć dydaktycznych, prowadzenie
przez pracowników naukowo-dydaktycznych
wybranych zajęć wspólnie z nauczycielami
szkoły, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny,
korzystanie przez uczniów szkoły z uczelnianych sal wykładowych i laboratoriów, współdziałanie w pozyskiwaniu zewnętrznych
środków (w tym z Unii Europejskiej) na realizację wspólnych projektów edukacyjnych
i badawczych, umożliwienie uczniom
uczestnictwa w spotkaniach studenckich kół
naukowych działających na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
– Takiej współpracy na linii uczelnia
wyższa, a nasza szkoła jeszcze nie było. To
ogrom ny pre stiż dla mia sta, a przede
wszystkim szansa dla naszych uczniów, bo
przecież ich dobro jest dla nas najważniejsze. Chcemy dać szansę nauki z wizją, ułatwić życiowe wybory, które nie są łatwe.

arc UM w Sosnowcu

reklama

Uczniowie prezentowali i zdradzali tajniki zawodów.

dydaktycznych i wychowawczych
w CKZiU.
Uczniowie i rodzice zwiedzali kolejne stanowiska, poznając specyfikę pracy
w danym zawodzie. Mogli zadać pytania
uczniom i nauczycielom oraz przekonać
się, jakie umiejętności mają uczniowie.
– Po ukończeniu technikum cyfrowych
procesów graficznych uczniowie potrafią
wykonać zaproszenia, foldery, naklejki,
ulotki, druki wielkoformatowe i złożyć
profesjonalne czasopismo oraz przygotować różne projekty graficzne – mówi Aneta Gil, nauczycielka Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska.
– Nasze Centrum zakupiło drukarkę 3D kilka dni temu. Będę mogli z niej
korzystać między innymi uczniowie technikum cyfrowych procesów graficznych.
Mamy także urządzenia do przygotowania tzw. butonów, czyli przycisków,
znaczków z nadrukiem i dzisiaj uczniowie drukują butony zgodnie z zamówieniami gości – dodała.
Nauczyciele zachęcali do zapisania
się do szkół, które uczniom wydają się
mniej atrakcyjne.
– Uczymy techników górnictwa podziemnego jako jedyna szkoła w Sosnowcu. Uczniowie realizują praktyki w kopal-

Rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki (od prawej), prezydent
Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz dyrektor VI LO im. Janusza Korczaka, Marek
Wiewiórowski prezentują list intencyjny.
Dzięki takiej inicjatywie uczeń, który ma
w planach podjęcie studiów na uczelni medycznej, może już podczas nauki w liceum
doskonale przygotować się do podjęcia nauki w szko le wyż szej na pla nowa nym
przez sie bie kie runku. Co za tym idzie,
studia podejmie także w naszym mieście,
a być może także bę dzie tutaj pra cował – powiedział prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Z uczelniami wyższymi na podobnych
zasadach będą także współpracować inne nasze szkoły. – Niebawem stosowne listy inten-

cyjne w tej sprawie podpisze II Liceum
Ogólnokształcące im. E. Plater, które współpracować będzie z Uniwersytetem Śląskim
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25. Ich partnerem będzie Centrum
Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej, którego siedzibą
będzie odrestaurowany i przystosowany
do funkcji dydaktycznych zabytkowy budynek dworca kolejowego w Sosnowcu Maczkach – dodał Zbigniew Byszewski, pełnomocnik prezydent d/s edukacji. KP
czerwiec 2015 nr 6
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HISTORIA
Sosnowiec świętował zakończenie II wojny światowej

Historyczny rys Batalionu Obrony
Narodowej „Sosnowiec”
Transporter opancerzony, ciężarówka ZIŁ, wyrzutnia pocisków, działo oraz mnóstwo innego sprzętu. Wszystko to można było oglądać 8 maja pod budynkiem
sosnowieckiego magistratu przy alei Zwycięstwa z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że swoją kartę historii
w II wojnie światowej zapisały również oddziały z Zagłębia Dąbrowskiego, w tym Batalion Obrony Narodowej „Sosnowiec” – od 1 września 1939 roku sosnowiczanie
czynnie stawili opór wrogowi, a szlak bojowy zaprowadził ich aż pod Tomaszów Lubelski. Dziś historię tę przypominamy na łamach „Kuriera Miejskiego”.
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pomnik poświęcony pamięci Batalionu Obrony Narodowej
„Sosnowiec” na cmentarzu przy ul. Będzińskiej. 8 maja
władze samorządowe naszego miasta, kombatanci oraz
młodzież oddali hołd żołnierzom i złożyli wiązanki kwiatów.
Krzysztof Polaczkiewicz

Sosnowiec w tym roku inaczej
niż do tej pory świętował rocznicę
zakończenia II wojny światowej. – Postanowiliśmy wyjść
do mieszkańców. Kwiaty, wieńce,
upamiętnienie tych, którzy walczyli za ojczyznę to jedno, ale
przybliżenie historii, zwłaszcza
młodzieży, to drugie. Stąd też
grupy rekonstrukcyjne, sprzęt
wojskowy, pokazy, a na zakończenie oglądanie filmu o tematyce
wojennej i sztuczne ognie.
Na pewno w przyszłym roku postaramy się o jeszcze więcej atrakcji. Mieszkańcy muszą wiedzieć,
że urząd, plac przed budynkiem,
należą do nich. Tutaj wspólnie
chcemy z sosnowiczanami świętować i na pewno przy al. Zwycięstwa 20 spotkamy się jeszcze
nieraz – podkreśla Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Skoro o przybliżaniu historii,
zwłaszcza młodym, to zapewne
niewielu z mieszkańców regionu
wie, że również sosnowiczanie,
zagłębiacy, zapisali swoją własną
kartę historii w wojnie obronnej
Polski, walcząc z Niemcami
od pierwszych dni września 1939
roku.
Mobilizowany od 24 sierpnia 1939 roku w Sosnowcu, Ba14

talion Obrony Narodowej „Sosnowiec” 1 września stawił czoło
nacierającym wojskom niemieckim na przedpolu Śmiłowic (okolice Mikołowa), które były częścią tzw. reduty mikołowskiej.
Odparł wroga i dopiero na wyraźny rozkaz Naczelnego Wodza
rozpoczął odwrót na wschód
wraz z innymi jednostkami Wojska Polskiego. BON „Sosnowiec” wchodził w skład Grupy
Operacyjnej „Śląsk”, wydzielonej z Armii „Kraków” do obrony
okręgu przemysłowego Górnego
Śląska i Zagłębia. Zagłębiacy
walczyli następnie z powodzeniem pod Proszowicami, Kazimierzą Wielką, Stopnicą, Osiekiem. – Wzięli udział w bitwie
o Tomaszów Lubelski, przyczyniając się do odebrania Niemcom
wsi Ulów. Celem tych wysiłków
było przebicie się do Lwowa – niestety nie udało się go zrealizować. Szlak bojowy żołnierzy
z BON „Sosnowiec” zakończył
się 19 i 20 września w lasach
na południe od Tomaszowa – tłumaczy Marcin Tutaj z Grupy Rekonstrukcji Historycznej – Grupa
Operacyjna „Śląsk”, która bada
dzieje sosnowieckiego oddziału.
GRH – G. O. „Śląsk” działa
od 2004 roku i zajmuje się odtwarzaniem sylwetek żołnierzy

Katowice – Plac Powstańców Śląskich (obecnie Plac Sejmu Śląskiego). Przedstawiciele firmy optycznej „Wyk” podczas
wręczenia ufundowanych przez siebie ręcznych karabinów maszynowych Browning wz. 28 żołnierzom z oddziałów
Obrony Narodowej. Na drugim planie widoczny płk Józef Giza.
piechoty z jednostek wchodzących w skład 23 Dywizji Piechoty, 55 Dywizji Piechoty rezerwowej (składającej się z batalionów
obrony narodowej) i Grupy Fortecznej Obszaru Warownego
„Śląsk”, którzy we wrześniu 1939 roku walczyli na terenie Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego. – Przypominamy
i upowszechniamy wiedzę o międzywojennej historii 75 Pułku
Piechoty z Chorzowa, 73 Pułku
Piechoty z Katowic i 11 Pułku
Piechoty z Tarnowskich Gór, który wywodził się z Zagłębia Dąbrowskiego. Bierzemy udział
w inscenizacjach historycznych,
prezentacjach i wydarzeniach patriotycznych – dzięki współpracy
z Wojskową Komendą Uzupełnień w Chorzowie, mamy prawo
wystawiać poczet sztandarowy 75 Pułku Piechoty z Chorzowa – podkreśla Tutaj.
Historię Batalionu Obrony
Narodowej „Sosnowiec” rozpocząć należy od okresu międzywojennego. Wtedy to w Sosnowcu
nie stacjonował żaden oddział
Wojska Polskiego. – Najbliższe
jednostki wojskowe kwaterowały
w Będzinie (23 Pułk Artylerii
Lekkiej) i Katowicach (73 Pułk
Piechoty). Aby zwiększyć stan liczebny armii pokojowej oraz

efektywnie wykorzystać środki
pieniężne przeznaczone na zwalczanie bezrobocia, na przełomie 1936/37 roku w wielu miastach w Polsce, również w Sosnowcu,
zawiązywały
się
oddziały pod nazwą batalionów
obrony narodowej. Były to lokalne formacje cywilno-wojskowe,
o charakterze ochotniczym, uzupełniane nadwyżkami rezerwistów. Bataliony różniły się między sobą wyposażeniem i wyszkoleniem, część z nich miała
jedynie charakter wartowniczy,
inne nie miały broni przeciwpancernej. Jednak te, tworzone niedaleko granicy z III Rzeszą, na terenie Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego, były praktycznie
równorzędne batalionom piechoty wojska stałego i tak zostały potraktowane w planach mobilizacyjnych – wyjaśnia Marcin Tutaj.
Pod koniec sierpnia 1939 roku żołnierze BON „Sosnowiec”
zgłaszali się w koszarach im.
Traugutta, przy ówczesnej ul. Nowej, obecnie Ordonówny. – Organizacyjnie sosnowiecki batalion
(d-ca kpt. Paweł Staszkiewicz)
wchodził razem z BON „Katowice” i „Zawiercie” w skład 201
Pułku Piechoty (d-ca ppłk Władysław Adamczyk), a ten z kolei
był jednym z trzech pułków w 55

Dywizji Piechoty rezerwowej,
którą dowodził sosnowiczanin,
pułkownik Stanisław Kalabiński – opowiada Tutaj.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że Kalabiński doczekał
się niedawno ronda swojego
imienia w stolicy Zagłębia. To
rondo u zbiegu ulic Stanisława
Mikołajczyka, Jamesa Watta
i Ludmiła.
Kalabiński urodził się w październiku1890 w Sosnowcu.
Po wybuchu I wojny światowej
wstąpił do Legionów Polskich
w których służył w okresie od 1
sierpnia 1914 do 17 lipca 1917.
W sierpniu 1939 mianowany został dowódcą 55 Dywizji Piechoty (Rezerwowej) i dowodził nią
w kampanii wrześniowej (dywizja walczyła w składzie Grupy
Operacyjnej „Śląsk”, Armii „Kraków”). Dowodząc dywizją, przechodzi szlak bojowy od Mikołowa na Górnym Śląsku do okolic
Tomaszowa Lubelskiego. W
dniu 19 września 1939 w okolicy
miejscowości Ulów z grupą około 300 żołnierzy po zaciętej walce przebił się przez okrążające
wojska niemieckie, a po wyjściu
nakazał rozejść się żołnierzom.
W listopadzie 1939 został aresztowany i 25 listopada wywieziony do oflagu IX C Rotenburg an

der Fulda. Tam w dniu 12 kwietnia 1940 został zatrzymany
pod zarzutem „wymordowania
w dniu 9 września 1939 roku
w Stopnicy bezbronnego oddziału” (orkiestry 15 Pułku Pancernego) i osadzony w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Zamordowany 15 sierpnia 1941.
29 i 30 sierpnia BON „Sosnowiec” wraz z innymi oddziałami
podchodził na swoje pozycje
na tzw. reducie mikołowskiej, ciągnącej się od miejscowości Piasek
na południu, przez Kobiór, Wyry,
Gostyń do północnych przedmieść
Mikołowa – Śmiłowic. O wydarzeniach z kampanii wrześniowej
pisaliśmy na początku tekstu. – Historia Batalionu Obrony
Narodowej „Sosnowiec” kończy
się pod Tomaszowem żołnierze
sosnowieckiej obrony narodowej,
razem z innymi jednostkami Grupy Operacyjnej „Śląsk”, przebyli
we wrześniu 1939 roku blisko 400 km marszem, stoczyli kilkanaście potyczek i większych bitew i udowodnili, że oddziały
ochotnicze potrafią skutecznie stawić czoło wrogowi – powiedział
na zakończenie Marcin Tutaj.

Dziękuję Marcinowi Tutajowi
zaudostępnienie iprzekazanie informacji
czerwiec 2015 nr 5
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Fortis, TMS Zagłębie oraz Zagłębiowski Klub Szermierczy na podium

Srebrna Angelika

Sosnowieccy szabliści
z medalami mistrzostw Polski

Podczas Mistrzostw Europy
w karate kyokushin, które odbyły się w Berlinie, srebrny medal
w kumite wywalczyła Angelika
Krysztoforska, zawodniczka Sosnowieckiego Klubu Karate.
Angelika
Krysztoforska
w drodze do finału stoczyła
cztery walki. W pierwszej pokonała zawodniczkę z Rosji,
w drugiej z Węgier, w trzeciej
swoją rodaczkę. W czwartej, finałowej walce minimalnie uległa Rosjance. – Świetny start

arc Zagłębiowski Klub Szermierczy

Trzy kluby, pięć medali. W Mistrzostwach Polski Seniorów w szermierce wzięły udział trzy sosnowieckie
teamy. Wszystkie rywalizowały w gronie szablistek i szablistów. TMS Zagłębie, Zagłębiowski Klub
Szermierczy oraz MKS Fortis Sosnowiec w sumie z Warszawy przywiozły pięć medali.

Angeliki. Złoto było naprawdę
blisko, Rosjanka była ciut lepsza. Blisko podium były także
dwie inne nasze zawodniczki
Kamila Krzak oraz Ola Tar nas – powiedział trener Eugeniusz Dadzibug.
Wspomniane Krzak oraz Tarnas zajęły w kata odpowiednio 5
i 6 miejsce. 11 miejsce wśród
mężczyzn zajął Piotr Mól.
W sumie w zawodach wystartowało 575 zawodników z 27
krajów. KP

Sukcesy tenisistów

Kobieca ekipa Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego w komplecie.
W rywalizacji drużynowej sosnowiczanki sięgnęły po srebrny medal MP.
Krzysztof Polaczkiewicz

Po srebrny medal sięgnęła drużyna szablistek Zagłębiowskiego
Klubu Szermierczego, które
w finale uległy szablistkom AZS
AWF Warszawa 33:45. Podopieczne Leszka Chłosty oraz
Grzegorza i Tomasza Dominika
wystąpiły w składzie: Karolina Walczak, Angelika Wątor, Pamela Warszawska oraz Karoli-

na Cieślar. – W finale rywalki
wysoko postawiły naszym zawodniczkom poprzeczkę i niestety, skończyło się porażką dziewcząt, które w drodze do finału biły się perfekcyjnie – powiedział
Leszek Chłosta, trener ZKS.
W turnieju indywidualnym najlepiej z grona zawodniczek Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego zaprezentowała się Karolina Walczak, która była 7.

Na zdjęciu Marta Puda wraz z trenerem
Krzysztofem Wątorem.
Reprezentantka TMS Zagłębie zdobyła
brąz w turnieju indywidualnym.

Brąz w zmaganiach szablistek wywalczyła za to Mar ta
Puda z TMS Zagłębie. – To był
dobry tur niej w wykonaniu
Marty, poległa tylko w półfinale. W rywalizacji drużyn nasza
ekipa zajęła piąte miejsce – powiedział Krzysztof Wątor, trener w TMS.
Najwięcej medali, bo aż trzy,
wszystkie z brązowego kruszcu
wywalczyli reprezentanci MKS

Pierwsze takie zwycięstwo
Życiowy sukces sosnowiczanki na kortach
Roland Garros. Debiutująca we French Open
Paula Kania w I rundzie zmagań po kapitalnym występie pokonała 41. tenisistkę światowego rankingu Monę Barthel 5:7, 6:2, 6:4.
W II rundzie pochodzącą z naszego miasta zawodniczkę pokonała inna Niemka, Annika
Beck, która w I rundzie uporała się z Agnieszką Radwańską. Polka uległa rywalce 2:6, 2:6.
To nie koniec dobrych wieści bo Kania
i partnerująca jej Janette Husarova ze Słowacji pokonały rozstawione z numerem 16.
Klaudię Jans-Ignacik i Andreję Klepac
w I rundzie turnieju gry podwójnej. 22-letnia Kania w drodze do głównej drabinki musiała przejść trzy rundy kwalifikacji. Najpierw wygrała z Rosjanką Ałłą Kudriawcewą 7:5, 6:4. Potem pokonała Chloe Paquet
z Francji 6:2, 4:6, 6:4. W ostatniej fazie eliminacji była lepsza od Amerykanki Jessiki
Peguli (7:5, 6:2). Tym samym sosnowiczanka po raz trzeci w karierze awansowała
do wielkoszlemowego turnieju w taki sposób. Przed niespełna rokiem dokonała tego
samego w Wimbledonie. Tam w pierwszym
spotkaniu zmierzyła się z niegrającą już
Chinką Na Li. Po niezłym występie Paula
przegrała 5:7, 2:6. Potem udało jej się
przejść eliminacje w US Open, ale też nie
była w stanie awansować do drugiej fazy. Jej
pogromczynią okazała się inna kwalifikantka, Chinka Qiang Wang. Teraz jej przeciwczerwiec 2015 nr 5

Fortis Sosnowiec. W rywalizacji
panów na najniższym stopniu
podium uplasowali się bracia
Marcin i Piotr Koniusz. Ponadto
w turnieju drużynowym For tis
sięgnął po brąz, walcząc w składzie Bar tosz Koniusz, Marcin
Koniusz, Piotr Koniusz, Paweł
Kwiatkowski. W zmaganiach
drużynowych panów szóste
miejsce zajął ZKS, a siódmy był
TMS Zagłębie.

Michał Zomber

Tenisiści stołowi UKS Huragan
podczas Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów oraz Mistrzostw
Polski Młodzików zdobyli trzy
medale, w tym jeden złoty.
Na najwyższym stopniu podium stanął najlepszy junior naszego województwa, Jan Szymczyk, który zdobył złoto w grze
podwójnej, grając w parze ze
Sławomirem Doszem (LKS Pogoń Lębork). Szymczyk sięgnął
także po medal brązowy w grze
mieszanej z Karoliną Lalak
(UPKS Arka Ryki). W grze singlowej zajął 5 miejsce, przegrywając w ćwierćfinale z Markiem
Badowskim, późniejszym triumfatorem zawodów 2:4. W turnieju indywidualnym Martyna Zygadło zajęła 25 miejsce, natomiast Szymon Twardowski
był 33. Drużyna Juniorów Huraganu w składzie Jan Szymczyk,
Szymon Twardowski, Jakub Haładus i Michał Skórski uplasowała się na 9 miejscu. Na podium stanęła także drużyna mło-

dziczek UKS Huragan Sosnowiec w składzie Bogusława Majewska i Natalia Szymczyk, która wywalczyła brązowy medal
podczas zawodów w Luboniu.
W zawodach wystąpiły 32 drużyny wyłonione w eliminacjach
wojewódzkich (lista rankingowa
PZTS w Warszawie obejmuje 584 młodziczki). – Nasze tenisistki star tując z wysokim
czternastym numerem, nie były
faworytkami zawodów. Pokonanie w turnieju grupowym drużyny MKS Rokita Brzeg Dolny
(rozstawionej z numerem 3) oraz
w ćwierćfinale drużyny gospodarzy LKTS Luboń (numer 6)
było dla moich podopiecznych
dużym osiągnięciem. W zawodach triumfowały zawodniczki
KU AZS UE Wrocław. Sukces
dziewcząt potwierdza czołowe
miejsce w Polsce jakie zajmuje
UKS Huragan Sosnowiec
w szkoleniu dzieci i młodzieży – powiedział Stanisław Szydło, trener sosnowieckich tenisistów stołowych. KP

Majowe śniadanie mistrzów
Przed majową sesją Urzędzie
Miejskim odbyło się kolejne
śniadanie mistrzów. Prezydent
Arkadiusz Chęciński spotkał się
z sosnowieckimi spor towcami,
którzy w ostatnim czasie sięgali
po medale, zarówno na arenie
krajowej, jak i międzynarodowej.
W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele trzech klubów
szer mierczych: TMS Zagłębie
Sosnowiec, Zagłębiowski Klub
Szermierczy oraz Fortis Sosnowiec, którzy w maju zdobyli
pięć medali podczas Mistrzostw
Polski Seniorów, reprezentantka
Sosnowieckiego Klubu Karate,
tenisiści stołowi UKS Huragan
Sosnowiec oraz zawodnicy uprawiający tzw. futbol w klace,
a więc gracze jorkyball.

– W takiej formule spotykamy się po raz drugi. Cieszę się,
że kolejna grupa sportowców,
która sięga po medale i tytuły,
pojawiła się w Urzędzie. Kilka
twarzy jest mi znajomych, niektórych widzę po raz pierwszy.
Dzięki takim spotkaniom, w luźnej atmosferze, możemy się poznać, spokojnie porozmawiać,
wymienić uwagi. Gratuluję wam
osiągnięć, trzymam za was kciuki, jak zresztą za wszystkich naszych sportowców – podkreślał
podczas spotkania prezydent Arkadiusz Chęciński.
Nasi spor towcy następnie
udali się na sesję Rady Miejskiej, podczas której także zostali nagrodzeni za osiągnięte
rezultaty. KP

Punkt do awansu
To był udany debiut Pauli Kani we French Open.
niczką była klasyfikowana na 41. miejscu
Mona Barthel. Niemka ostatnio miała tragiczną serię. Przegrała w pięciu kolejnych
turniejach w pierwszej rundzie. Kania, która w poprzednich dwóch sezonach bezskutecznie próbowała dostać się do French
Open, od początku wyglądała bardzo dobrze. Widać było, że na korcie czuje się
pewnie i absolutnie nie boi się rywalki.

Po porażce w pierwszym secie dwa kolejne
rozstrzygnęła na swoją korzyść.
W starciu z Beck Kania, która czuła już
w nogach cztery wcześniejsze mecze nie
miała zbyt wiele do powiedzenia z mądrze
broniącą się Niemką. II runda w Paryżu to
i tak życiowy sukces 22-letniej tenisistki. Pozwoli on jej na awans ze 160. miejsca w rankingu WTA w okolice 130. KP

Wyjazdowa wygrana 1:0 nad Kotwicą Kołobrzeg sprawiła, że
przed ostatnią kolejką piłkarze Zagłębia potrzebują już tylko punktu,
aby zapewnić sobie awans do I ligi. W niedzielę w meczu kończącym tegoroczne rozgrywki sosnowiczanie zmierzą się na Stadionie
Ludowym z Puszczą Niepołomice. Początek meczu godz. 16.00.
Bramkę dającą wygraną w Kołobrzegu strzelił Konrad Budek. – Chcieliśmy szybko zdobyć bramkę i to nam się udało. Jeszcze
przed przerwą mogliśmy podwyższyć wynik. Po przerwie rywale, którzy walczyli o utrzymanie, postawili wszystko na jedną szalę. Dowieźliśmy wynik do końca, teraz u siebie chcemy postawić kropkę nad „i”.
Dziękuję kibicom za dotychczasowe wsparcie i zapraszam wszystkich
w niedzielę na Ludowy – powiedział trener Zagłębia Robert Stanek. KP
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ROZRYWKA
Jerzy Antkowiak świętował 80. rocznicę urodzin i 10 –lecie współpracy z CKZIU

Wszystkiego najlepszego, mistrzu!
Benefis słynnego kreatora mody, stylisty oraz współtwórcy legendarnej Mody
Polskiej – Jerzego Antkowiaka (na zdjęciu), odbył się 20 maja w Teatrze Zagłębia. W ten sposób uczniowie CKZiU
w Sosnowcu – Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru uczcili 80.
rocznicę urodzin jubilata oraz 10-lecia
współpracy z mistrzem. Jubilat, w znakomitym nastroju, sypał anegdotami
i opowiadał historie o swojej wieloletniej przygodzie z modą, projektowaniu
ubrań i budowie modowego imperium.
– To ja wszedłem w imperium. Moda Polska była wspaniałą legendą
na tamte czasy, ale w epoce raczkującego kapitalizmu to była firma państwowa, socjalistyczna, która nie miała racji
bytu w nowych czasach – opowiadał. – W moich czasach szyło się ubrania na modelki. Przychodziły modelki

na miary. A teraz wygląda to zupełnie
inaczej. Rozmawiałem na ten temat
z Tomaszem Ossolińskim, który przyznał, że on teraz szyje po prostu ubrania
na słupa, na manekin. A te modelki, zapytałem. To mi kor poracja przywozi,
odparł. I tak pozwalasz na to, by te twoje ciuchy ktoś zakładał, ale tu trzeba kołnierz postawić, poprawić? Dziwiłem się.
Ale teraz tak po prostu jest. Tamta moda to była moda dla żywych ludzi. Modelki chodziły, rozmawiały, czasem się
uśmiechały, wygłupiały. Zdarzało się, że
Małgośka Niemen mówiła: jakieś takie
mieszczańskie ubranie mam na sobie, to
nie jest w moim stylu. Ja mówiłem:
okpij to po prostu, że mamuśka cię ubrała w strój kościołowy, a tobie on nie pasuje. A teraz to modelki idą i idą, i pewnie nie wiedzą, co na grzbiecie mają – stwierdził.
W trakcie jubileuszu odbyły się m.
in. także prezentacja autorskiej kolekcji

Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Jerzego Antkowiaka oraz prezentacja
ar tystyczna w for mie pokazu mody
„MY 2015”
kolekcji autorstwa
uczniów. Nie zabrakło serdecznych życzeń, gratulacji i prezentów od licznie
zgromadzonych gości. Jerzy Antkowiak
został także honorowym nauczycielem
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu, a jego nominacji dokonał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Jerzy Antkowiak ukończył Wydział
Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.
W 1961 r. rozpoczął jako projektant
w Modzie Polskiej. W 1968 r. wraz
z piątką projektantów stworzył nowy zespół Mody Polskiej. W latach 70. Dom
Mody Polskiej był członkiem „Chambre
Syndicale de la Haute Couture”.
Od 1979-do 1985 roku Jerzy Antkowiak
był dyrektorem ds. wzornictwa w Modzie Polskiej.

arc Muzeum w Sosnowcu

Noc w Muzeum z rodziną Schoenów
Historia rodziny Schoenów była
tematem przewodnim imprezy
zorganizowanej w ramach międzynarodowej Nocy Muzeów.
W tym roku sosnowieckie Muzeum, już po raz jedenasty, zaprosiło mieszkańców i tym razem zorganizowało spotkanie
w plenerze. Nie zabrało atrakcji
dla dzieci i dorosłych. Dzieciaki
z zapartych tchem śledziły przygody Kniazia Popiela i Piasta
Kołodzieja. Spektakl zaprezentowali artyści Art-Re Studio Małych Form Teatralnych z Krako-

wa, którzy zabrali widzów w mityczną podróż w przeszłość państwa polskiego, opartą na historycznych wątkach opowieści Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Dużą popularnością cieszyły się
warsztaty plastyczne „Na szkle
malowane”, podczas których
uczestnicy ręcznie malowali
szklane naczynia. Najczęściej
wybierali motywy roślinne, m.
in. kwiaty polne, ale pojawiły się
też motyle i oryginalne, niepowtarzalne abstrakcyjne kompozycje. W klimat rodzinnej historii

pierwszych właścicieli pałacu,
wprowadziły zajęcia „Drzewo
genealogiczne rodziny Schoenów”. Goście wykonali m.in.
artystyczne tablice potomków
Christiana Gottloba Schoena
i Johanny Oberlander.
W drugiej części imprezy, już
wieczorem, historyk Anna Makarska, przybliżyła historię rodu sosnowieckich przemysłowców –
Schoenów, a noc w muzeum zakończyła się plenerowym seansem
filmowym i niesamowitym obrazem – „Życie jest piękne”. SK

piono do budowy tzw. barki,
która obecnie stanowi podstawę
pomnika. Jednocześnie jest wykorzystywana jako scena lub ołtarz podczas organizowanych
koncertów i uroczystości. Barka
ma 40 m długości, 13,5 m szerokości i powierzchnię 385,3 m
kw. Na burcie statku umieszczono dwadzieścia cztery herby
miast i gmin Diecezji Sosnowieckiej. W 2010 roku wraz
z ukończeniem budowy barki
zagospodarowano teren placu,
dzieląc go na część sakralną
oraz rekreacyjną. Powstało

wówczas Kalendarium Pontyfikatu Jana Pawła II – na stu czterech tablicach umieszczono informacje dotyczące podróży zagranicznych papieża pielgrzyma.
Pośród bruku tworzącego Kalendarium znajdziemy także trzy
specjalne lampy. Biała przypomina o dacie wyboru Karola
Wojtyły na papieża – 16 października 1978, czerwona o zamachu na placu św. Piotra
w Rzymie w dniu 13 maja 1981, a niebieska upamiętnia
powołanie Diecezji Sosnowieckiej.

Pośród pamiątek po wizycie
Ojca Świętego w Sosnowcu
miejsce szczególne zajmuje tron,
na którym zasiadał podczas uroczystości. Znajduje się on
w kościele św. Joachima. W pobliże kościoła przeniesiono również pierwszy, wspomniany
wcześniej pomnik wykonany
z masy żywicznej.

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Plac Papieski
Czerwcowy wieczór, kilka minut po godzinie 18.00, na parkingu przy hiper markecie Auchan ląduje papieski śmigłowiec.
Chwilę później „papamobile”
przemierza tłumnie oblegane
ulice, by dotrzeć do placu
przy ulicy Rydza-Śmigłego,
gdzie na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło około 320 tysięcy wiernych. Na papieża czeka
również polowy, prosty w formie, a jednocześnie symboliczny w swej wymowie ołtarz.
Nie brakuje w nim akcentów nawiązujących do historii stolicy
Zagłębia Dąbrowskiego – piętnastometrowej sosny, od której
miasto zapożyczyło swe imię
oraz stalowej kratownicy podkreślającej przemysłowy charakter regionu. Wkrótce padają
słynne słowa biskupa Adama
Śmigielskiego o Czerwonym
Zagłębiu, czerwonym „(…)
z miłości do Boga i Ojczyzny”...
Tak oto dzień 14 czerwca 1999 roku stał się ważną datą
w dziejach Sosnowca i zarazem
otworzył nową kartę w historii
miejsca, które sosnowiczanie zaczęli nazywać Placem Papieskim.
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W roku 2001 dla uczczenia
sosnowieckiej
pielgrzymki
wzniesiono na skraju placu
krzyż. Właśnie pod tym krzyżem, po śmierci Jana Pawła II (2
kwietnia 2005), zaczęli spontanicznie gromadzić się mieszkańcy Sosnowca. Szacuje się, że ponad 80 tysięcy osób oddało tutaj
cześć Wielkiemu Polakowi. Już
w kilka dni później w nocy z 7
na 8 kwietnia staraniem księży
z zagórskiej parafii św. Joachima, przy wsparciu Państwowej
Straży Pożarnej oraz wolontariuszy, obok krzyża, ustawiono wy-

konaną z masy żywicznej figurę
papieża.
21 kwietnia 2005 roku
Uchwałą Rady Miejskiej nr
621/XVIII/05 plac otrzymał
oficjalną nazwę Placu im. Papieża Jana Pawła II. W tym samym czasie podjęto decyzję
o budowie pomnika, który uroczyście odsłonięto 14 czerwca 2006. Mierząca 4,5 metra
rzeźba o wadze 1345 kg autorstwa Jana Funka, została
umieszczona na postumencie
takiej samej wysokości. Po
trzech kolejnych latach przystą-

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, tel. 32 265 60 04,
e-mail: a.ptasinski@um.sosnowiec.pl
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JUBILACI

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

arc USC w Sosnowcu

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

Zofia i Tadeusz Baranowie
Maria i Jan Barzykowie
Elżbieta i Jan Błaszczykowie
Maria i Józef Ceterowie
Elżbieta i Witold Ciesielscy
Danuta i Andrzej Dziurowiczowie
Anna i Kazimierz Foltynowie
Alicja i Józef Kajdanowie
Maria i Wiktor Kowalczykowie
Kazimiera i Tadeusz Kułagowie
Zdzisława i Mirosław Kozłowscy
Genowefa i Jan Klimczykowie
Janina i Stanisław Kapałowie
Barbara i Krzysztof Jakubowscy
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Regina i Zdzisław Zawalonka
Janina i Antoni Antolakowie

Danuta i Zbigniew Korczowie
Maria i Bogusław Krawczyńscy
Krystyna i Karol Lamprechtowie
Jadwiga i Andrzej Lechowie
Kazimiera i Ludwik Mazurowie
Zofia i Jerzy Moskwowie
Stefania i Jan Makosiowie
Teresa i Stanisław Modlińscy
Anna i Jerzy Nabrdalikowie
Barbara i Stefan Nowińscy
Maria i Stefan Pukowie
Władysława i Henryk Pielachowie
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Marianna i Józef Olesińscy
Genowefa i Marian Micałowie
Helena i Eugeniusz Kowal

Helena i Marian Purchlowie
Anna i Stefan Sajdakowie
Anna i Józef Stańczakowie
Stanisława i Leszek Stępniowie
Maria i Zbigniew Sowowie
Ewa i Tadeusz Szostakowie
Barbara i Witold Szar
Danuta i Ryszard Wąsowiczowie
Alicja i Jan Ziębowie
Janina i Jacek Zgajewscy
Janina i Jan Zębalowie
Helena i Ryszard Żychowiczowie
Krystyna i Władysław Żywczewscy
Wanda i Czesław Podsiadłowie
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Maria i Ryszard Słocińscy
Maria i Henryk Jeziorkowie

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

100-LATKOWIE
30 kwietnia swoje setne urodziny obchodziła Pani
Maria Piestrzyńska, urodzona w chłopskiej rodzinie,
w Charsznicy, koło Miechowa. Miała siedmioro
rodzeństwa. Ukończyła szkołę rolniczą. W 1934
roku wyszła za mąż i przeprowadziła sie
do Sosnowca, gdzie mieszka do chwili obecnej.
Pracowała w Spółdzielni Inwalidów. Pani Maria
wychowała w trudnych warunkach wojennych
i powojennych czwórkę dzieci. Doczekała się
również szóstki wnuków oraz dziesięciorga
prawnuków. Pani Maria zawsze była osobą bardzo
rodzinną. Od dziesięciu lat jest osobą
niepełnosprawną, wymagającą pełnej opieki.
Szanownej Jubilatce w dniu jej setnych urodzin
nagrodę wręczył i życzenia złożył sekretarz miasta,
Grzegorz Frugalski.
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Pani Marii oraz Jubilatom
dużo zdrowia i radości
na dalsze lata życia
życzy Redakcja
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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 czerwca 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

Poziomo: 1 – owoce + woda + cukier, 5 – miłośnik, 8 – jeden
zposiłków,9 –protestancki duchowny,10 –mały bęben,11 –trzęsawisko, 12 – oświetlenie na nocnym stoliku, 14 – z rzepką, 16
– ryba z rodziny karpiowatych, 17 – mocarz, 19 – stan
w USA, 21 – diabeł, 22 – kwiat lub cukierek, 25 – rysunek na ciele, 28 – papier na ścianie, 29 – imię Orzeszkowej, 30 – włoskie
miasto, 32 – rodzaj nawierzchni bieżni, 34 – scena w cyrku, 35
– okup, 36 – sprawozdanie, 37 – koteria, 38 – nicpoń, 39 – album dla filatelisty.

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56

Pionowo: 1 – panama lub borsalino, 2 – część trylogii Sienkiewicza, 3 – jest nim kangur, 4 – słynny amerykański wodospad, 5
– pracuje w sądzie, 6 – masa plastyczna do produkcji plastikowych szkieł optycznych, 7 – zwinięte śledzie, 13 – jest nią tarsjusz, 15 – nie pije alkoholu, 18 – jak makiem zasiał, 20 – wrocławski kabaret, 23 – autor„Pustelni parmeńskiej”, 24 – spodnie
+ marynarka + kamizelka, 26 – przed laty miało duszę, 27
– ubiór służącego, 28 – porasta brzegi jeziora, 31 – jaka praca,
taka..., 33 – jednostka monetarna Indii.

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

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Izba Wytrzeźwień

Rozwiązanie krzyżówki nr 5/2015 – MAREK KRAJEWSKI – WŁADCA LICZB

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Bożena Watoła z Sosnowca, Elżbieta Skowrońska z Dąbrowy Górniczej oraz Jarosław Czub z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

(32) 266 10 30

KUPON
krzyżówka nr 6

Betty J. Eadie, Curtis Taylor

Po schodach do nieba

(Wyd. ZNAK)

Jedna z najbardziej poruszających opowieści o doświadczeniach z pogranicza śmierci.
Ciało Betty nie dawało żadnych oznak życia. Nie
odpowiadało na próby reanimacji. Lekarze myśleli,
że umarła. Tymczasem ona miała wrażenie, że
ogląda wszystko z góry. Widziała także światło,
które zapraszało ją do siebie. Później doświadczyła niewyobrażalnego szczęścia… Zrozumiała, że
jest nie tylko biologicznym organizmem, ale też

istotą duchową, która nigdy nie przestanie istnieć. Betty przeżyła śmierć
kliniczną i wróciła do życia z przesłaniem miłości: „Kochajcie się, bo
to jest najważniejsze”. Relacja Betty to prosta
i piękna opowieść o tym, czego doświadczyła. Okazuje się, że paradoksalnie, przeżycia z pogranicza
śmierci mogą nas nauczyć, jak żyć. Ta historia to
dowód na to, że śmierć nie jest końcem.

Suki Kim

Pozdrowienia z Korei. Uczyłam dzieci
z północnokoreańskich elit
(Wyd. ZNAK)

Reportaż kobiety, która spędziła 200 dni w Korei
Północnej.
„Pozdrowienia z Korei” to osobista historia kobiety
wychowanej w kulturze Zachodu, która trafiła w sam
środek najokrutniejszego reżimu świata.
Przed wyjazdem Suki otrzymała cenne wskazówki:
„Gdy będziesz wychodziła na zajęcia, załóż marynarkę i spódniczkę. Dżinsy są zabronione! Unikaj biżuterii. Nie wolno ci posiadać zagranicznych magazynów ani książek, chyba że wcześniej zostały zaakceptowane. Uważaj na to, co mówisz. Jeśli ktoś
zapyta cię o polityczną sprawę, odpowiedz tylko:
„Nie wiem” i zakończ szybko rozmowę. Nie porów-

nuj otaczającej rzeczywistości do tej
z twojego rodzinnego kraju – może to
zostać uznane za krytykę. Podczas wyjazdów zabronione jest rozmawianie i wspólne jedzenie posiłków
z miejscowymi. Mieszkanie w Pjonjgangu jest jak
życie w akwarium. Cokolwiek powiesz i cokolwiek
zrobisz, zostanie usłyszane i dostrzeżone”.
Do Korei Suki Kim pojechała, by uczyć angielskiego
dzieci wysoko postawionych dygnitarzy partyjnych.
Żyjąc w absurdalnym i przerażającym świecie komunistycznego terroru, miała okazję poznać mentalność
młodych Koreańczyków i ich sposób rozumienia świata, wykrzywiony przez propagandę państwową.

Lato w teatrze
Trwa nabór na wakacyjne warsztaty teatralne
w Teatrze Zagłębia. Projekt „Tak to widzę: szkoła” organizowany jest w ramach akcji „Lato w teatrze” i dofinansowany został przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach
projektu odbędą się warsztaty w trzech grupach:
aktorskiej, scenograficzno-kostiumowej oraz multimedialnej. Codziennie przez dwa tygodnie
uczestnicy będą pracować nad spektaklem
pod opieką profesjonalnych artystów. Na koniec
przedstawienie zostanie dwukrotnie zaprezentowane publiczności na scenie Teatru Zagłębia. Tematem projektu jest szkoła i edukacja – to jak młodzież widzi w niej swoje miejsce – czy czuje się
jego partnerem, jakie ma doświadczenia w związku w wystawianiem ocen, co ją inspiruje, porusza
i daje pozytywną energię. To wypowiedzi, przemyślenia i skojarzenia związane z doświadcze-

niem edukacji będą najważniejsze – one staną się
tworzywem spektaklu. Projekt skierowany jest
do młodzieży w wieku od 13 do 16 lat. Warsztaty będą odbywały się od 3 do 14 sierpnia w godz.
od 9.00 do 15.00. Pokazy finałowe zaplanowane
są na dni 15 i 16 sierpnia. Uczestnictwo warsztatach jest bezpłatne pod warunkiem udziału w całym dwutygodniowym cyklu oraz w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 22 czerwca. Nabór trwa do 15 czerwca. Warunkiem jest
wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz
z częścią opisową oraz wysłanie go pocztą elektroniczną bądź dostarczenie do Biura Obsługi Widzów Teatru Zagłębia do 15 czerwca. Liczba
miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się
do projektu uczestnicy zostaną powiadomieni
do 18 czerwca. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie: www.teatrzaglebia.pl. red

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”
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: 11 czerwca –
„Mundial. Gra o wszystko”, 18
czerwca – „Fotograf” oraz 25
czerwca „Serce, Serduszko”.

Katarzyna Kwiatkowska

Zbrodnia w szkarłacie

(Wyd. ZNAK)

Każdy miał motyw. Każdy ma alibi.
Autorką książki jest miłośniczka powieści kryminalnych, a zarazem autorka kilku z nich. Katarzyna Kwiatkowska to poznanianka, zafascynowana dworami wielkopolskimi, kulturą i tradycjami. Pewnie dlatego akcja
„Zbrodni w szkarłacie” toczy się w dworze w Jeziorach pod Poznaniem. Jest 1900 rok. Trwają gorączkowe przygotowania do ślubu dziedziczki. Przystojny,
szarmancki i inteligentny ziemianin słynący z zamiłowania do kryminalnych zagadek – Jan Morawski – po18

maga rodzinie w poszukiwaniach skarbu dziadka. Nocą pada śmiertelny
strzał. Podejrzani są wszyscy. Wkrótce
wychodzi na jaw, że gospodarze stoją na skraju bankructwa, rodzinną posiadłość chce przejąć pruski zaborca, a panna młoda nie chce wyjść za mąż. Czy Morawski ocali rodzinę przed hańbą? Czy można zorganizować wesele w rozpadającym się dworze,
w towarzystwie trupa i pruskiej policji? Co łączy skarb
dziadka, mordercę i szkarłatny pokój?

„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

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.
czerwiec 2015 nr 6
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TEATR – czerwiec 2015

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

02 Wt godz. 10:00 Alicja w krainie czarów / Lewis
Carroll
03 Śr godz. 10:00 Królewna Śnieżka/ wg baśni braci
Grimm
06 Sb godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
07 Nd godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
09 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj,
P. Rowicki
10 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj,
P. Rowicki

11 Czw godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/ Maria
Kownacka
13 Sb godz. 18:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
14 Nd godz. 18:00 Mayday / Ray Cooney (Gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
21 Nd godz. 18:00 Prywatna klinika/J. Chapman,
D. Freeman
27 Sb godz. 18.00 Sala Królestwa/ Tomasz Śpiewak
PREMIERA
28 Sb godz. 18.00 Sala Królestwa/ Tomasz Śpiewak

Gala dla Kiepury

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Najdroższy” w dniu 06.06.2015 r. (sobota), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Prywatna klinika” w dniu 21.06.2015 r. (niedziela),
godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Sala Królestwa” w dniu 28.06.2015 r. (niedziela),
godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6 do naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Premiera w Teatrze Zagłębia
Sztuka „Sala Królestwa” to
najnowsza propozycja Teatru
Zagłębia, której premierę zapowiedziano na koniec
czerwca. Artyści przedstawią
opowieść o ludziach, którzy
istnieją wśród nas i których
pozornie znamy. Pukają
do naszych drzwi, chcą z nami rozmawiać, wracają, jeśli
nie otwieramy. Opinie na ich
temat są różne – z jednej strony są postrzegani jako serdeczni i uczynni ludzie,
a z drugiej jako fanatycy otumanieni przez religijną organizację. Świadkowie Jeho-

wy – kim są? Co ich motywuje?
zakaz
Bezwzględny
transfuzji krwi obejmujący
wszystkich świadków, również w kontekście odmowy
ratowania życia, jest aspektem, który wywołuje szczególne kontrowersje. Kim jest
człowiek, który poświęca
swoje życie w imię wiary?
Kim jesteśmy my, że dajemy
sobie prawo do oceny?
Czym jest wolność wyboru?
Premiera spektaklu odbędzie
się 27 czerwca o godz.
18.00. red

ReżySeRiA: tomasz Śpiewak
DRAMAtURGiA: tomasz Śpiewak
SceNOGRAFiA i KOStiUMy: Anna Met
MUzyKA: bartosz Dziadosz
pRzyGOtOWANie WOKAlNe: ewa zug
ObSADA:
Agnieszka bieńkowska
Maria bieńkowska
beata Deutschman
Dorota ignatjew
edyta Ostojak
Michał bałaga
piotr bułka
zbigniew leraczyk
tomasz Muszyński
Maciej Stobierski

Miejski Klub im. Jana Kiepury – Energetyczne Centrum Kultury oraz Arte Creatura Teatr Muzyczny zapraszają na Galę Operową dla Kiepury, która odbędzie
się 18 czerwca o godz. 18.00.
Gwiazdą wieczoru będzie włoski
tenor, Gioacchino Gitto. Podczas
koncertu wystąpią także soliści
Arte Creatura Teatru Muzycznego – Beata Witkowska-Glik (sopran), Kamila Lendzion (sopran),
Ewelina Sobczyk (sopran), Jaroreklama

sław Wewióra (tenor) oraz Radosław Rzepecki (baryton).
Solistom towarzyszyć będą
Dorota Agnoletto (fortepian), Andrzej Rudny (skrzypce), Katarzyna Rzeszutek (fortepian) oraz Michał Lech (wiolonczela). W programie można będzie usłyszeć
włoską muzykę operową. Bilety
są w cenie 15 i 25 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
na www.kiepura.pl oraz www.artecreatura.art.pl. red

Próba spektaklu „Sztuka Królestwa”.

KINO
Reper tuar Kina Helios Sosnowiec
29.05.-04.06.2015r.
pReMieRA
„KRAINA JUTRA” DUBBING 11.30*, 18.00**
Science-Fiction, od 8 lat, USA, 130 min, DUBBING
* z wyjątkiem wtorku
** z wyjątkiem czwartku
„KRAINA JUTRA” NAPISY 14.15, 20.00
Science-Fiction, od 8 lat, USA, 130 min, NAPISY
„RECHOTEK” 10.00*, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30
Aminacja, b/o, USA/Malezja, 85 min, DUBBING
* z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku
„POLTERGEIST” 15.30
Thriller/Horror, od 15 lat, USA, 92 min, NAPISY
„3D POLTERGEIST” 19.30, 21.30
Thriller/Horror, od 15 lat, USA, 92 min, NAPISY
„KAPITAN SZABLOZĘBY I SKARB PIRATÓW” 10.30, 16.15
Animacja, od 5 lat, Norwegia, 96 min, DUBBING
,, SAN ANDREAS”” 18.00*, 21.00*
Akcja, od 15 lat, USA, 138 min, NAPISY
* wyłącznie w czwartek
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FilMy tyGODNiA
„MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU” 11.00, 21.00*
Thriller/Akcja/Przygodowy, od 15 lat, USA/Australia, 140
min, NAPISY*z wyjątkiem czwartku
„3D MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU” 13.30, 18.30
Thriller/Akcja/Przygodowy, od 15 lat, USA/Australia, 140
min, NAPISY
„WIEK ADALINE” 13.00
Dramat/Romans, od 12 lat, USA, 113 min, NAPISY
„AVENGERS: CZAS ULTRONA” DUBBING 17.00
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12 lat, USA, 141 min,
DUBBING
„3D AVENGERS: CZAS ULTRONA” 20,45
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12 lat, USA, 141 min,
NAPISY
W tyM tyGODNiU RepeRtUAROWyM FilMAMi
zAStRzeżONyMi Są:
– „3D AVENGERS: CZAS ULTRONA”
– „3D MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU”
UWAGA! Dla naszych czytelników mamy 14 pojedynczych
zaproszeń do kina, do odbioru w naszej redakcji.

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W tym
miesiącu będziesz w wyjątkowo dobrej
formie fizycznej. Swoje pokłady energii
wykorzystasz zarówno podczas
zaległych porządków, jak i rodzinnych
wycieczek. Z powodu złej sytuacji
finansowej postanowisz zmienić pracę.
Poszukiwania zacznij od rozeznania
wśród najbliższych przyjaciół. Nową
posadę znajdziesz szybciej niż myślisz.
RAK (22.06. – 22.07.) – PrzedTobą
wiele zmian w sprawach uczuciowych.
Niestety, chyba nie na wszystkie jesteś
już gotowy. Nie uciekaj jednak
przed problemami. W pracy czekać
na Ciebie będzie miła niespodzianka.
Szef wreszcie doceni Twoje
zaangażowanie i dostaniesz upragniony
awans.
LEW (23.07. – 23.08.) – Pora zacząć
oszczędzać. W przeciwnym razie
wakacje spędzisz co najwyżej
na miejskim kąpielisku. Świetnym
pomysłem może okazać się wyjście
na spacer, za każdym razem kiedy
pomyślisz o zakupach. Zyska nie tylko
Twój portfel, ale i figura. Samotne lwice
mogą liczyć na duże powodzenie.
Wykorzystaj dobrą aurę i nie daj się
długo prosić na romantyczną randkę.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Samotne
panny będą w doskonałym nastroju
i otwarte na nowe znajomości. Miesiąc
okaże się w nie wyjątkowo owocny.
Powoli zaczniesz rozmyślać
o wakacyjnych planach. Ktoś złoży Ci
wspaniałą propozycję wyjazdu
w niezwykłe miejsce. Będzie to jednak
trochę kosztowało. Uważaj, aby w chwili
marzeń nie dać naciągnąć się
na podejrzaną ofertę kredytową, gdyż
może się to źle skończyć.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Słoneczna
pogoda sprawi, że Twój ponury nastrój
odejdzie w zapomniane. Zaczniesz
częściej spotykać się ze znajomymi,
aTwój partner będzie zachwycony
zmianami, jakie postanowisz wcielić
w życie. Samotne wagi spróbują zmienić
kryteria poszukiwań drugiej połówki,
gdyż z wiekiem zrozumieją, że liczy się
przede wszystkim wnętrze człowieka.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – To będzie
wyjątkowo imprezowy miesiąc.
Pamiętaj jednak, że czasy licealne już
dawno zaTobą i oprócz przyjemności
musisz mieć jeszcze siłę na obowiązki.
W przeciwnym razie Twoją od dawna
wymarzoną posadę zajmie ktoś inny.
Na samotne skorpiony nie czekają
żadne zmiany.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Zrobisz
się wyjątkowo leniwy. Trudno będzie Cię
wyciągnąć gdziekolwiek z domu,
nieważne czy do pracy, czy na grilla
z przyjaciółmi. Uważaj jednak, gdyż
Twoja druga połówka
w przeciwieństwie do Ciebie będzie
w wyjątkowo imprezowym nastroju,
a na brak towarzystwa z pewnością nie
będzie narzekać.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Pomimo iż wokół Ciebie krąży tłum
adoratorów, będziesz w wyjątkowo
ponurym nastroju. Twoje myśli będą
krążyły wokół o wiele poważniejszych
spraw. Znajdź jednak chwilę
na odpoczynek i wyjedź na krótki urlop.
Tydzień bez problemów dobrze Ci zrobi.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Czerwiec
to Twój ulubiony miesiąc. W tym czasie
jesteś nadzwyczaj ambitny
i pomysłowy. Wykorzystaj dobre
nastawienie i zaproś kogoś
wyjątkowego na wspólny weekend
za miastem. Po powrocie wróć jednak
do rzeczywistości i zajmij się
zaległościami w domu i w pracy.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wbrew
wszystkim postanowisz zrobić coś tylko
dla siebie i wybierzesz się
na ekskluzywny weekend w SPA. Gdy
wrócisz do domu pełna energii, Twoi
bliscy zrozumieją, jak bardzo było Ci to
potrzebne. Odpoczynek sprawi, że
nabierzesz więcej energii do życia
i postanowisz szukać nowej pracy. To
dobry moment, aby zapisać się też
na dodatkowy kurs.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Zaczniesz
marzyć o wakacjach. Egipt, Hiszpania
a może Włochy? Po analizie funduszy
i wysłuchaniu drugiej połówki
wybierzecie jednak Mazury. Ale nie
martw się, przecież tam też jest pięknie.
Wyjazd będzie szczególnie udany, kiedy
pojedziecie razem z przyjaciółmi.
BYK (20.04. – 22.05.) – Odezwie się
do Ciebie dawny znajomy. Pamiętaj, że
kilka lat temu bardzo Ci pomógł.
Po latach będziesz miał okazję, żeby się
zrewanżować. Początek lata to dobry
czas na rozmowy o podwyżce. Wreszcie
będziesz mógł zabrać drugą połówkę
na wymarzone wakacje. Być może
spełnią się nawet Twoje marzenia
o domku letniskowym nad jeziorem. red
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