lata treningów mają
sens – potwierdza angelika
wątor, która zdobyła złoty medal
podczas i igrzysk europejskich
w Baku.To wielki triumf szablistki
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego,
która w porywającym stylu
wywalczyła zwycięstwo.
str. 3

Zabytkowy budynek nieczynnego dworca
kolejowego w maczkach stanie się siedzibą
Centrum naukowo-Dydaktycznego
Transportu kolejowego politechniki Śląskiej.
Imponujące plany poznała także minister
infrastruktury i rozwoju, Maria Wasiak, która
przyjechała z wizytą do Sosnowca. Centrum będzie
kształciło specjalistów dla branży kolejowej. str. 5
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Radość piłkarzy i kibiców
Zagłębia Sosnowiec nie miała
końca. Po 7 latach piłkarze
awansowali do I ligi! Nowy sezon
ligowy zainaugurują już w pierwszy
weekend sierpnia, a w tym
miesiącu rozpoczną rozgrywki
w Pucharze Polski.
str. 11
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CZaS na piknik w paRku
SieleCkim! Piknikowy rozkład jazdy
w skrócie to: kawka, śniadanko, leżaczek,
kocyk. Co niedzielę w parku, w godz.
od 9.00 do 15.00, przedsiębiorcy
i urzędnicy zapraszają na wspólne
spędzanie wolnego czasu. Oprócz
lokalnych przysmaków, na uczestników
czekają rozmaite atrakcje. „Piknikowanie”
potrwa do końca września.
www.kuriermiejski.com.pl
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Ruszyła akcja „Lato”. Atrakcji jest tyle, że każdy dzień można wypełnić od rana do nocy

Precz z nudą. Niech żyją wakacje!
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

To będzie lato niepohamowanej
radości, atrakcji literackich, muzycznych, filmowych i sportowych. Będzie groza na wesoło,
wakacje z duchami i potworami,
sport i rekreacja, warsztaty, konkursy, zawody i wyprawy w nieznane. Dzieci, młodzież, ani…
dorośli nie powinni narzekać
na nudę. Masę atrakcji przygotowały miejskie instytucje kultury
i MOSiR.
Akcję pod nazwą „Literackie
lato grozy na wesoło” organizuje
Miejska Biblioteka Publiczna.
Dzieciaki, w wieku od 6 do 15 lat,
przez całe wakacje mogą uczestniczyć w spotkaniach, które będą
się odbywać w 20 filiach biblioteki, trzy razy w tygodniu. W każdym dniu dzieci czeka inna przygoda i spore wyzwanie. W trakcie
zajęć uczestnicy poznają przygody bohaterów literatury dziecięcej
i będą uczyć się, jak walczyć ze
strachem i jak radzić sobie z negatywnymi emocjami. Zyskają
przy tym wiedzę, skąd pochodzą
i jak groźne są wampiry, wilkołaki, duchy oraz rodzime duchy
i upiory. Oprócz tych zajęć, biblioreklama

W ubiegłym roku dzieciaki na Stawikach bawiły się świetnie.
tekarze planują szereg imprez towarzyszących, jak salon upiornej
urody, wielką olimpiadę potworów, wizytę u hrabiego Draculi
czy bal u Baby Jagi. – Ruszamy
już 1 lipca wernisażem wystawy
„Strach się bać! Czyli skąd biorą
się potwory?” w Bibliotece Głównej przy ul. Kościelnej oraz imprezą w filii na Dandówce przy ul.
Kalinowej, gdzie otwieramy szczególne miejsce, czyli Bibliosferę,
świetlicę integracyjną, która będzie
otwarta zarówno na dzieci, jak
i dorosłych – zapowiada Kinga
Baranowska-Jaworek, specjalista
ds. promocji i marketingu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu.

Wszystkie zajęcia, które proponuje biblioteka, są bezpłatne i nie
trzeba się na nie zapisywać. Wystarczy tylko przyjść. Należy zapisać się jedynie na planowane wycieczki, bo liczba miejsc jest ograniczona, ale one również są
bezpłatne.
Atrakcje, zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych, przygotowało Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. – Dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym organizujemy cykl warsztatów plastycznych,
podczas których uczestnicy będą
mogli rozwijać swoje zdolności
manualne oraz wyobraźnię, poznając różne techniki plastyczne.
Tematem łączącym te spotkania
reklama

jest stworzenie duchów, duszków,
strachów i innych potworków. Inspiracją dla naszych wakacyjnych
działań jest spektakl Teatru Zagłębia pt. „Wakacje z duchami”,
w którym z kolei wykorzystano
zamkowe wnętrza i malowniczy
dziedziniec Zamku Sieleckiego – wyjaśnia Jolanta Skorus, dyrektorka Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
Do starszych skierowane są zaproszenia na koncerty i wykład.
Już 12 lipca o godz. 17.00 zagra
Tsigunz Fanfara Avantura, a 9
sierpnia o tej samej porze Chwila
Nieuwagi. Pod sam koniec wakacji, czyli 28 sierpnia o godz. 20.30,
odbędzie się wykład pod gwiazdami, którego tematem będzie poezja Bolesława Leśmiana.
W Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu i sali widowiskowej „Muza” w terminie
od 6 do 10 lipca i od 24 sierpnia
do 28 sierpnia też nie zabraknie
atrakcji i ciekawych zajęć. Będą
działać m. in. Młodzieżowa Akademia Teatralna, Akademia Wokalna, Mała Akademia Tańca czy
rytmika dla smyka. W planie są
także wycieczki i kurs nauki tańca
towarzyskiego dla dzieci od lat 6.

Podobnie, w Miejskim Domu
Kultury „Kazimierz”, od 29
czerwca do 17 lipca, będą odbywać się warsztaty filmowe, warsztaty z robotyki, zajęcia z grafiki
warsztatowej, warsztaty fotograficzne, malarskie i teatralne.
Nie zawiedzie także Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. – Wakacje podzieliliśmy na kilka flagowych bloków i imprez. Po
pierwsze, jak co roku, organizujemy półkolonie na ponad 500 dzieciaków. Oferta zajęć jest bardzo
szeroka i zróżnicowana. Po drugie,
przygotowujemy imprezy sportowe i rekreacyjne, na Stawikach,
Górce Środulskiej i w parkach.
Poza tym w każdym obiekcie
sportowym będą odbywać się różne zawody i mistrzostwa. Co ważne, każdy nasz obiekt będzie
maksymalnie dostępny. Przygotowujemy także preferencyjne ceny
i dłuższe godziny otwarcia obiektów – mówi Rafał Łydek, dyrektor MOSiR-u w Sosnowcu.
Półkolonie przeznaczone są dla
dzieci urodzonych w latach 20022008, którzy są mieszkańcami Sosnowca lub uczniami sosnowieckich szkół. Zajęcia będą się odbywać w dziewięciu 5-dniowych
reklama
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turnusach: od 29 czerwca do 3 lipca, od 6 do 10 lipca, od 13 do 17
lipca, od 20 do 24 lipca, od 27
do 31 lipca, od 3 do 7 sierpnia,
od 10 do 14 sierpnia, 17 do 21
sierpnia oraz od 24 do 28 sierpnia.
Koszt jednego turnusu wynosi 100 zł. Nowością podczas tegorocznych wakacji jest wprowadzenie na sosnowieckich basenach
w Sielcu i na Niwce biletu wakacyjnego. – Będzie on kosztował 2 zł, a skorzystać z niego będą
mogły dzieci i młodzież zamieszkała w Sosnowcu lub ucząca się
w sosnowieckich szkołach.
Przy zakupie trzeba będzie okazać
ważną legitymację szkolną. Wszyscy objęci programem „Miej Więcej” mogą korzystać z basenów
bezpłatnie po okazaniu karty.
Chcemy, aby jak najwięcej młodych sosnowiczan mogło skorzystać latem z naszych basenów –
podkreśla prezydent Sosnowca,
Arkadiusz Chęciński.
Więcej informacji o akcji „Lato” można znaleźć na stronach:
www.sosnowiec.pl, www.kuriermiejski.com.pl i stronach internetowych poszczególnych instytucji.
Letni rozkład jazdy publikujemy
na str. 16 tego numeru KM.

MIASTO
Prezydent Arkadiusz Chęciński apeluje

Stanowcze „nie” dla dopalaczy
8 czerwca w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyła się konferencja poświęcona zagrożeniom oraz możliwościom przeciwdziałania handlu dopalaczami.
W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści z Zagłębia, prezydenci, burmistrzowie i starostowie sąsiednich miast i powiatów, przedstawiciele Sanepidu,
służby zdrowia, Policji i Straży Miejskiej.
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman
Krzysztof Polaczkiewicz

– Kiedyś problemem było nadużywanie przez dzieci i młodzież alkoholu, dzisiaj walczymy z dopalaczami. Przeciwnik jest dużo
groźniejszy i bardziej niebezpieczny, dodatkowo handlarze dopalaczami czują się bezkarni, ponieważ
brakuje rygorystycznych uregulowań prawnych w tej kwestii – rozpoczął spotkanie Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Dlatego musimy mówić
wspólnym głosem „nie” dopalaczom – dodał. Prezydent zauważył, że problem dopalaczy w samym Sosnowcu nie jest tak poważny jak w innych miastach
naszego regionu. Z danych Sanepidu i policji wynika, że w mieście
istnieje tylko jeden punkt sprzedaży dopalaczy. W innych miastach
takich punktów działa nawet 30.
Jednak jak wskazywał Zbigniew
Cebo, dyrektor sosnowieckiego
Sanepidu, to już powszechny problem i nie można go zamiatać
pod dywan. – Trzeba o nim mówić
i próbować wypracować jedno,
mądre stanowisko – podkreślał.
Statystyki są coraz bardziej
niepokojące, ponieważ po dopala-

Arkadiusz Chęciński wystąpił z apelem o zaostrzenie przepisów dotyczących handlu
dopalaczami.
cze sięgają bardzo młode osoby
pomiędzy 15 a 24 rokiem życia. Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach, w ubiegłym roku,
odnotowano ponad 600 przypadków zatruć dopalaczami. Trzy

osoby po zażyciu substancji psychoaktywnych zmarły. Dane Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu również wskazują na
wzrost liczby osób z objawami zatrucia tego typu środkami. Dyrektor Centrum Pediatrii, dr Andrzej

Siwiec, specjalista od toksykologii, ujawnił, że od maja do stycznia tego roku w Sosnowcu odnotowano aż 51 przypadków zatruć
dopalaczami wśród dzieci.
Do szpitala trafiło 45 chłopców
i 6 dziewczynek, u których stwier-

dzono objawy zatrucia substancjami psychoaktywnymi. – Systemowe działania są niezbędne, aby
zahamować proceder dystrybucji
i sprzedaży dopalaczy na polskim
rynku – apelował Andrzej Siwiec.
Z kolei naczelnik Wydziału
Zdrowia, Halina Czapla, podkreślała, że potrzebna jest profilaktyka i powszechna edukacja w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze i substancje
psychoaktywne. Działania informacyjne i profilaktyczne regularnie odbywają się na terenie sosnowieckich szkół. Rozdano już kilka tysięcy ulotek informacyjnych
na temat dopalaczy i zagrożeń, jakie ze sobą niosą. Pełnomocnik
prezydenta ds. edukacji, Zbigniew Byszewski, poinformował,
że odbyła się także narada dyrektorów szkół w tym temacie. – Zależy nam na tym, aby uczulić pedagogów, nauczycieli i rodziców
oraz samych uczniów, z jak potężnym zagrożeniem mają
do czynienia, tym bardziej, że
zbliżają się wakacje i pomysłów
na spędzanie wolnego czasu będzie więcej niż zwykle – stwierdził. Wnioski ze spotkania są jednoznaczne. – Chcemy dać jasny

sygnał, że potrzebne są natychmiastowe zmiany w prawie i zaostrzenie przepisów. W przeciwnym wypadku problem nie zostanie rozwiązany i bez wątpienia
jeszcze bardziej się zaostrzy – podsumował prezydent
Arkadiusz Chęciński, który kilka
dni później wystosował w tej sprawie apel, jaki został przesłany m.in. do prezydenta RP, premiera oraz posłów. – W imieniu
własnym i mieszkańców zwracamy się z apelem o zaostrzenie
przepisów, które umożliwiają
handel substancjami psychoaktywnymi. Występujemy z wnioskiem o nowelizację ustawy, która
ograniczy możliwość sprzedaży
dopalaczy i przywożenia ich
do Polski. Obecny stan prawny
nie daje możliwości skutecznego
przeciwdziałania zagrożeniu.
Podmioty prowadzące obrót handlowy dopalaczami praktycznie
czują się bezkarne, egzekucja nałożonych kar często skazana jest
na niepowodzenie, a sprawy tego
typu są zazwyczaj w dochodzeniach prokuratorskich umarzane – czytamy w apelu, z którego
całą treścią można zapoznać się
na naszej stronie internetowej: www.kuriermiejski.com.pl.

morządzie to pozostawienie
po sobie fragmentu przestrzeni,
takiej jak ta sala. Za kilkadziesiąt
lat ktoś spojrzy na te zdjęcia,
przedstawiające salę muzyczną
i dzisiejszą uroczystość. To po nas
zostanie, a nie kłótnie, trudne rozmowy czy głosowania. Sosnowiec nosi się w sercu – podkreślił
Mateusz Rykała.
Prezydent Sosnowca w latach 1994-2002, Michał Czarski,
wspominał ważne wydarzenia
z okresu swojej kadencji, jak uroczyste obchody stulecia Teatru
Zagłębia czy niezapomnianą wizytę w Sosnowcu Jana Pawła II.
Jego współpracownik, a następnie prezydent trzech kadencji,
Kazimierz Górski, dziękował
swoim współpracownikom. – Są
setki, a może i tysiące osób,
z którymi przez trzy kadencje
współpracowałem. Samorząd sosnowiecki to samorząd szczególny. To chyba najbardziej samorządowe miasto wśród miast
na prawach powiatu. Tu nie ma
już żadnej spółki Skarbu Państwa, nie ma instytucji wojewódzkich, a powiatowych też jest bardzo mało. Całość życia miejskiego
spoczywa na nas, mieszkańcach.
Św. Augustyn powiedział, że miasta to nie drogi i budynki, ale ludzie i ich marzenia. To było w średniowieczu, ale nic się nie zmie-

niło. I myśmy próbowali spełniać
te marzenia – nie ukrywał Kazimierz Górski.
Uroczystą sesję podsumował
obecny prezydent Arkadiusz Chęciński. – Chciałem podziękować
za 25 lat samorządu wszystkim
tym, którzy go tworzyli, nie tylko
w Sosnowcu, ale w całym Zagłębiu i Polsce. Bez względu na to,
skąd wywodzili się samorządowcy, wszystkim należą się podziękowania. Dziękuję także tym, którzy odeszli – podkreślał Arkadiusz Chęciński. – Musimy
realizować działania jak najlepiej
potrafimy. Mówi się, że dobra
władza płynie statkiem na najlepszym kursie. Pomyślałem sobie,
że na początku historii naszego
samorządu ten statek płynął,
a mieszkańcy, stojąc na brzegu,
tylko mu machali. Ja chciałbym te
zasady odwrócić. By mieszkańcy
weszli na pokład tego statku i sami wskazywali, gdzie ma płynąć,
do jakiego portu zawinąć, by
wreszcie poczuli się gospodarzami tego miasta – stwierdził Arkadiusz Chęciński.
Podczas spotkań, już po uroczystej sesji i części artystycznej,
nie brakowało wspomnień, anegdot i żartów. Dla niektórych samorządowców to były pierwsze,
wspólne i wyjątkowe spotkania
po latach. SK

25 lat sosnowieckiego samorządu

Lata trudnych zadań i… spełnionych marzeń
Uroczysta sesja Rady Miejskiej
z okazji 25-lecia samorządu odbyła się 18 czerwca w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Na wyjątkową sesję zaproszono
sosnowieckich samorządowców, a więc prezydentów Sosnowca, przewodniczących Rady
Miejskiej i wszystkich radnych po
1990 roku oraz wielu znakomitych gości. Były przemówienia,
podczas których samorządowcy
opowiadali o latach pracy, poświęconych rozwoju miasta. – Po dwudziestu pięciu latach
mogę z podniesioną głową patrzeć na państwa, którzy są przyjaciółmi tej jednostki samorządowej, jaka nosi nazwę Sosnowiec – zainaugurował spotkanie
Grzegorz Dziurowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w kaden-

cji 1990-1994. – Na początku nie
było łatwo. Radni Rady Miejskiej I kadencji mogą się czuć beneficjentami dzisiejszego święta.
Dziękuję im wszystkim, bo wykazali się wielką odwagą. To
pionierzy samorządu sosnowieckiego – stwierdził i zaprosił
na scenę radnego Zygmunta
Witkowskiego, który był radnym
pierwszej, jak i obecnej kadencji. – Ta właściwie pierwsza kadencja samorządu od roku 1990,
była dla mnie ogromnym przeżyciem i z mojego punktu widzenia
jest najważniejsza. To pionierska
kadencja i jednocześnie najciekawszy okres w mojej pracy w samorządzie – stwierdził radny Zygmunt Witkowski. Kolejni przewodniczący Rad Miejskich
przyznawali, że w okresie ich
urzędowania nie brakowało zadań

do realizacji, śmiałych pomysłów
i trudnych problemów do rozwiązania.
– Każda kadencja tych minionych 25 lat robiła wiele, aby samorząd się rozwijał i aby przynosiło to określone efekty, których
oczekuje społeczeństwo – mówił
Tomasz Bańbuła, przewodniczący Rady Miejskiej w latach 19982002. – W tym czasie przygotowaliśmy istotne dokumenty, które obowiązują do chwili obecnej.
Mam na myśli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i drugi,
ważny dokument, jaki dawał podstawę do wieloletnich działań,
czyli strategię rozwoju miasta,
która obowiązuje do tego roku,
w sumie prawie 17 lat. – Ta kadencja otworzyła się na powstawanie podmiotów, zwłaszcza
reklama
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z kapitałem zagranicznym. Powstały nowe zakłady pracy, które
pozwoliły nam zlikwidować
strukturalne, prawie dwudziestoprocentowe bezrobocie, które powstało po likwidacji tysięcy
miejsc pracy – dodał.
Daniel Miklasiński, szef Rady
Miejskiej w latach 2006-2010,
w swoim wystąpieniu wspomniał,
jego zdaniem, najważniejszego
samorządowca w tamtym czasie,
czyli pierwszego prezydenta Sosnowca po przełomie, w latach 1990 – 1991, czyli Piotra Judę. Z kolei obecny zastępca prezydenta, Mateusz Rykała, który
Radzie Miejskiej przewodniczył
w latach 2011-2014 dziękował
nieżyjącemu już Bogusławowi
Kabale, przewodniczącemu Rady
Miejskiej w latach 1994-1998 i
2002 – 2006. – Działalność w sa-
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Tak dla absolutorium
Sylwia Kosman

Nie było żadnej dyskusji i wymiany zdań nad udzieleniem
prezydentowi absolutorium z
wykonania budżetu. Absolutorium było głównym punktem
ostatniej sesji RM. Tym razem
radni byli jednak wyjątkowo jednomyślni i zgodni. Za udzieleniem absolutorium głosowało 18
radnych, a wstrzymały się tylko
cztery osoby. Żadnych uwag
i zastrzeżeń nie wzbudziło też
sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej
i budżetu miasta za rok ubiegły,
ani sprawozdanie finansowe,
które pozytywnie zaopiniował
biegły rewident. Pozytywna była
także opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach,
dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej. Po zakończonym głosowaniu prezydent Arkadiusz Chęciński pogratulował
Kazimierzowi Górskiemu, który
jako prezydent ubiegłej kadencji,
był głównym wykonawcą ostatniego budżetu. Budżet został
wykonany na poziomie 807 milionów złotych. Na dochody,
które wyniosły 769 mln zł, złożyły się przede wszystkim podatek dochodowy (32 proc.), subwencja ogólna (23 proc.) i po-

datek od nieruchomości (17
proc.). Podatek dochodowy zasilił budżet w wysokości 229 mln
zł. – Z budżetu państwa otrzymujemy subwencję ogólną, która stanowi drugie znaczące źródło naszego dochodu. W 2014
roku zostaliśmy zasileni kwotą
blisko 166 milionów złotych,
z czego 125 milionów złotych
stanowiła subwencja oświatowa – mówiła Anna Gabryś,
skarbnik miasta.
Podatek od nieruchomości
przyniósł ponad 120 mln zł,
opłaty za gospodarkę odpadami
komunalnymi – 36 mln zł, a inne opłaty i podatki lokalne to
suma rzędu ponad 32 mln zł.
Dotacje unijne wyniosły kolejne 40 mln zł, a sprzedaż nieruchomości 14 mln zł. Wydatki
wyniosły ponad 767 mln zł.
Najwięcej, już tradycyjnie, pochłaniają oświata i wychowanie
(39,6 proc. wydatków), pomoc
społeczna (16,7 proc.) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,8 proc.).
Radni przyjęli kilkanaście
uchwał oraz wysłuchali także
m. in. informacji na temat zrealizowanego projektu systemowego ze środków unijnych
„Moda na sukces” oraz projektu,
realizowanego
przez
uczniów II LO im. E. Plater,

dotyczącego wymiany młodzieży z miast partnerskich
„#4Future – Społeczni Innowatorzy”.
Podczas sesji, jeszcze przed
obradami, władze miasta gratulowały piłkarzom Zagłębia Sosnowiec awansu do I ligi oraz
6-letniemu mistrzowi szachowemu – Dawidowi Wierzbickiemu. Przed sesją wszyscy
spotkali się na śniadaniu sportowym. – Chcemy podziękować
za to, co dla miasta robicie – mówił prezydent Arkadiusz Chęciński. – Życzę wam
dobrego, bez kontuzji, przygotowania do nowego sezonu.
Mam nadzieję, że to będzie dobry rok i pokażecie, że potraficie walczyć o ten szczebel wyżej. Również liczę na to, że nie
będziemy tak długo walczyć
o awans, jak w tej II lidze –
stwierdził prezydent.
Młody szachista, który
na sesję zabrał przezornie piłkę
i zbierał autografy piłkarzy, ma
już na swoim koncie Mistrzostwo Polski do lat 7 i drugie
miejsce w Pucharze Polski. Dawid jest podopiecznym trenera
Stanisława Krawczyka z UKS
„AKME” Sosnowiec, a obecnie
został wypożyczony do gry
w rozgrywkach ligowych przez
Zagłębie Dąbrowa Gór nicza.

arc domowe Angelika Wątor

14. sesja Rady Miejskiej

Złota Angelika
Wielki sukces szablistki Zagłębiowskiego Klubu
Szermierczego. Angelika Wątor sięgnęła po złoty medal podczas rozgrywanych w Baku I Igrzysk Europejskich. Pochodząca z Będzina zawodniczka sosnowieckiego klubu sięgnęła po medal w porywającym
stylu, a droga do złota nie była łatwa.
W pięciu walkach grupowych Wątor zanotowała
trzy wygrane, a rywalki były naprawdę mocne.
W 1/16 finału pewnie pokonała Białorusinkę Darię
Andriejewą, by w walce o ćwierćfinał spotkać się
z koleżanką z kadry Martyną Wątor. W walce o medal Wątor pokonała Rosjankę Janę Obwincewą.
W półfinale była lepsza od Azerki Sevinc Bunjatowej,
a w finale pokonała jej siostrę bliźniaczkę – Sevil i to
zaledwie jednym trafieniem.
– Wciąż do mnie nie dociera fakt, że wygrałam.
To niesamowite uczucie, jestem taka szczęśliwa.
W takich chwilach człowiek zdaje sobie sprawę, że te
lata treningów mają sens – mówiła kilka chwil po walce nasza złota medalistka, która nie miała łatwego
zadania, gdyż w walce finałowej miała przeciwko sobie wypełnioną po brzegi halę, która trzymała stronę
miejscowej zawodniczki. – Azerka bardzo chciała pokazać swoją wyższość i ubolewała nad faktem, że nie
spotkała się z siostrą w finale. Pojedynek był bardzo
wyrównany. Zawodniczki walczyły punkt za punkt.
O wygranej decydowały niuanse. W końcówce więcej zimnej krwi zachowała Angelika, która pokonała
rywalkę jednym trafieniem – podsumował finałowe
starcie Leszek Chłosta, trener Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.
Angelika Wątor ma 21 lat. Zaczynała treningi pod
okiem Krzysztofa Wątora, najpierw w MOSiR Sosnowiec, następnie TMS Zagłębie. Teraz pod okiem Tomasza Dominika trenuje w ZKSZ Sosnowiec. W 2011
roku została brązową medalistką mistrzostw Europy
kadetów. W tym samym roku została też drużynową
wicemistrzynią świata. Ma na koncie także medale
z krajowych imprez. Szabla to jej całe życie. – Postawiłam na sport, na szermierkę i wierzę, że to dobry
wybór – podkreśla.

Angelika Wątor zdobyła medal
w porywającym stylu.
O tym, jak bardzo jest ambitna, najlepiej świadczy
fakt, że na zawody Pucharu świata, które odbywały się
w Pekinie i Seulu sama, za pośrednictwem portali społecznościowych, zbierała fundusze na daleki wyjazd. – Polski Związek płaci tylko za najlepsze szablistki, a ja jestem jeszcze młodą seniorką, która dopiero zbiera doświadczenie. Jeszcze nie jestem w tym
najlepszym gronie. Chciałabym jednak jak najszybciej
do niego dołączyć. Odzew był spory, za co tym
wszystkim, którzy mnie wspierali, dziękuję. Może niebawem do tego grona dołączę – mówiła kilka miesięcy temu.
Dziś śmiało już może o sobie powiedzieć, że jest
wśród najlepszych. W końcu została złotą medalistką
Igrzysk europejskich. KP
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Budują świat idealny. Nie wiadomo, czy zbudują. Ale grzechem byłoby nie próbować!

zdjęcia: arc ZSS nr 4 w Sosnowcu

Czynią życie lepszym… niż jest

Sylwia Kosman

Świat idealny. Czy taki w ogóle
istnieje? Nawet jeśli nie istnieje, to
warto dążyć do jego urzeczywistnienia. A pewnego dnia, może
po prostu się wydarzy… Mało tego, wydarza się w Sosnowcu,
w kwartale kilku ulic. By taki
świat stworzyć, potrzebne są marzenia i ciężka… praca.
– „Świat Idealny” to przedsięwzięcie, które zaczęliśmy realizować z Leszkiem Falisem już ponad… dziewięć lat. I powoli zawidać
efekty
tej
czyna
pracy – przyznaje Iwona Durek-Sypek, dyrektorka Zespołu Szkół
Specjalnych nr 4 w Sosnowcu.
Świat idealny tworzą przede
wszystkim ludzie, ale i instytucje,
które zbudowali, często od podstaw. Dokładnie Zespół Szkół
Specjalnych nr 4, Środowiskowy
Dom Samopomocy, Dzienny
Dom Pomocy Społecznej, Instytut
Twórczej Integracji, S3 Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna,
Mieszkanie Zintegrowane i Ogród
Polisensoryczny.
Iwona Durek-Sypek z osobami
niepełnosprawnymi pracuje już 30
lat. – Miałam to szczęście zobaczyć wszystko od początku, jak
dziecko z niepełnosprawnością rośnie, jak się rozwija i jak się zmienia. Wiem, jakie błędy były popełniane na początku, co można zrobić szybciej, sprawniej i nad tym
dokładnie pracujemy. By ścieżka
rozwoju dziecka z niepełnosprawnością była szybka, bezpieczna,
przewidywalna i konkretna i by rodzić nie czuł się zagubiony i bezreklama
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radny nie wariował – mówi otwarcie Durek-Sypek.
Dlaczego? Kiedy rodzi się
dziecko z niepełnosprawnością,
świat wywraca się do góry nogami. Jest szok, niedowierzanie,
stres, rozpacz, poczucie winy. – To
chyba najtrudniejsza sprawa. Podnieść się z tego momentu, kiedy
świat się po prostu zawalił, bo
dziecko jest upośledzone. Rozpoczyna się korowód. Lekarze, badania, przychodnie, diagnozy,
a przy okazji obwinianie siebie
i innych. Natychmiast trzeba stanąć przy rodzicu. I to jest właśnie
nasza rola. Czasami wystarczy tylko wysłuchać i podać przyjazną
rękę – mówi Durek-Sypek. A często można zrobić dużo więcej.

Świat idealny tworzą przede
wszystkim ludzie, ale
i instytucje, które zbudowali,
często od podstaw.
Zaczęło się od projektu wczesnego wspomagania. Po to, by praca
zaczęła się od maleńkiego dziecka, takiego, które dopiero przyszło
na świat. Czasu po prostu nie ma
już na starcie, bo w pierwszym roku dziecko rozwija się błyskawicznie. – Jeśli jest to dziecko z porażeniem mózgowym, to trzeba
wiedzieć najprostsze i najtrudniejsze rzeczy… jak włożyć kaftanik,
jak ułożyć do spania, jak objąć
i wziąć na ręce. Jeśli te najprostsze
czynności będą robione źle, to
można utrwalić niewłaściwą rotację kończyn i niewłaściwe ułożenie mięśni. Okazać się może, że

Dla dziecka niepełnosprawnego należy stworzyć świat, który jest przewidywalny, poukładany i bezpieczny.
roczne dziecko jest trwale zdeformowane. Instynkt nie zastąpi wiedzy – przyznaje Durek-Sypek.
Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu od 1 września 2008 r. działa Zespół Wczesnego Wspomagania Małego
Dziecka. Obecnie terapią jest objętych 176 dzieci w wieku od 1 tygodnia życia do 7 lat. Zajęcia odbywają się w nowo dobudowanym
skrzydle szkoły, wyposażonym
w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjno-rewalidacyjny. Terapię
na najwyższym poziomie zapewniają m. in. świetnie wyposażone
profesjonalne gabinety terapeutyczne z najnowszym sprzętem
multimedialnym, diagnostycznym
i rewalidacyjnym, sala rehabilitacyjna, sala integracji sensorycznej,
sala do hydroterapii wraz z basenikiem, sala doświadczania świata, gabinet logopedyczny, sala
do arteterapii, ceramiki czy kynoterapii. Wczesnym wspomaganiem zajmują się profesjonaliści.
Najpierw jest diagnoza, a potem
terapia. Szczegółowo opracowany
plan umożliwi to, że dziecko bęreklama

dzie się rozwijało harmonijnie. – Najmłodsze dziecko, które
do nas przyszło, miało półtorej tygodnia. Rodzice mieli świadomość, że należy rozpocząć pracę
z takim dzieckiem od pierwszych
dni. I mają rację – przyznaje Durek-Sypek.
Skąd na to wszystko pieniądze?
Projekty, konkursy, środki pozyskane od sponsorów i miasta. – Cały czas piszemy projekty, bierzemy
udział w konkursach. Nie odpuszczamy nawet na chwilę – mówi
dyrektorka. Bo budowa kolejnych
obiektów i wyposażenie pracowni,
kosztują miliony złotych.
Oprócz szkoły pod kierownictwem dyrektora Leszka Falisa
funkcjonują Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny
Dom Pomocy Społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 35 miejsc dziennego pobytu
i 3 miejsca całodobowe okresowego pobytu. Z kolei Dzienny Dom
Pomocy Społecznej posiada 15
miejsc dziennego pobytu i 2 interwencyjne.

– Jeśli nie jesteśmy w stanie
czegoś zrobić przez szkołę, to robimy to przez utworzoną fundację, czyli Instytut Twórczej Integracji. Pod fundacją utworzyliśmy
spółdzielnię socjalną. Pracuje
w niej obecnie siedem osób
z głębszą niepełnosprawnością – mówi Durek-Sypek.
Spółdzielcy zajmują się produkcją przedmiotów ceramicznych, ze szkła, artykułów z papieru czerpanego, ozdób z alpaki,
a docelowo ze srebra, witraży
oraz galanterii z ręcznie malowanego jedwabiu i wełny filcowanej.
Ponadto w lipcu ubiegłego roku
z inicjatywy Instytutu, pilotażowo
uruchomiono Mieszkanie Zintegrowane dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu głębszym. Obecnie mieszka w nim
sześć osób. Podopieczni, gospodarując skromnymi środkami,
radzą sobie bardzo dobrze, a jedna z osób nawet pracuje.
Jako ostatni narodził się pomysł powstania Ogrodu Polisensorycznego. – Tak. Przyznaję, to
ostatnie szaleństwo, jakie popełniliśmy z Leszkiem. Ogród powstaje tutaj obok za rzeką – mówi Durek-Sypek.
Pierwotna koncepcja została
naszkicowana w postaci kółek
na… serwetkach. Każde kółko to
inna cześć ogrodu, które pełni
szczególne funkcje. Dlaczego powstaje ogród, skoro obok szkoły
jest plac zabaw? Ponieważ popołudniami na zamknięty plac zabaw, przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych, ściągały wszystkie dzieci z okolicy. Musiał więc
powstać… kolejny, otwarty dla
wszystkich, zdrowych i chorych,
dzieci i dorosłych.
Zaczęło się od padoku dla konia. Ale jak już był padok, musiały pojawić się także drzewa,
a właściwie sad. Potem zioła, bo
jak może powstać sad bez ogródka z ziołami? Następnie narodziła
się koncepcja powstania terenu
służącego do stymulacji dłoni

i wzroku. Kółka się rozwijały
i przeplatały z kolejnymi.
– Ogród jest oparty na koncepcji koła. Każde koło odpowiada za inny rodzaj aktywności, a każda aktywność jest skierowana na rozwój dziecka,
zarówno niepełnosprawnego, jak
i dla zdrowego – mówi Iwona Durek-Sypek. Pierwszy etap
został zamknięty w ubiegłym roku. Teraz trwa realizacja etapu
drugiego. Trzeci etap też będzie
realizowany, bo udało się już pozyskać środki od prywatnych
sponsorów.
Działają więc już plac zabaw
i jest padok oraz zostały posadzone drzewa owocowe. Są także labirynty roślinne. Wystarczy 15
minut chodzenia po labiryntowych ścieżkach, by uaktywnić
układ nerwowy. W tym roku powstanie park liniowy, koło szumiących traw z wigwamami,
ogród ziołowy i magazyn
na sprzęt ogrodowy w postaci…
konewki.
W ramach trzeciego etapu powstaną m.in. kąciki wypoczynkowe, park dla psów do szkolenia
treningowego i zewnętrzna siłownia dla seniorów. To jednak nie
koniec. – Chcemy podkopać skarpę. Zbudować w niej… domek
Hobbita i umieścić tam pracownię ceramiczną. Jesteśmy po prostu zwariowanymi marzycielami
i na pewno się uda – podsumowała Durek-Sypek.
Projekt „Świat Idealny” jest
przedsięwzięciem unikatowym.
Świadczy o tym m.in. I nagroda
Prezydenta RP dla „Świata
Idealnego” w tegorocznym ogólnopolskim konkursie w kategorii
„Wspieranie rodzin sprawujących
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi”. Ten świat ma być
piękny, ale z punktu widzenia
dziecka
niepełnosprawnego,
przede wszystkim przewidywalny,
bezpieczny, poukładany i spokojny, a wszystkie elementy mają
tworzyć spójną całość.
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Nowe życie dworca w Maczkach
W ciągu najbliższych tygodni Polskie Koleje Państwowe rozpiszą przetarg na prace budowlane związane z odrestaurowaniem i przystosowaniem do
pełnienia nowej funkcji dworca kolejowego Sosnowiec – Maczki. W budynku ma działać Centrum Naukowo- Dydaktyczne Transportu Kolejowego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Firma PAS Projekt Archi Studio z Nadarzyna zaprezentowała projekty. Koncepcję poznała także Maria Wasiak, minister
infrastruktury i rozwoju, która przyjechała z wizytą do Sosnowca.
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Krzysztof Polaczkiewicz

– Wizualizacja projektu jest wspaniała.
Dawny budynek dworca, choć dziś jest
ruiną, widać, że był piękny. Tym bardziej
cieszy fakt, że uda się uratować taki
obiekt architektoniczny. Dzięki współpracy PKP z Politechniką Śląską, przy
wsparciu samorządu, uda się zrealizować
trzy funkcje. Po pierwsze, zostanie przeprowadzona rewitalizacja tej części dzielnicy, po drugie, uda się zrealizować funkcję edukacyjną, a po trzecie mam nadzieję, że dzięki przeprowadzonej inwestycji
wzrosną wartości okolicznych nieruchomości – stwierdziła Maria Wasiak.
Już w lipcu ubiegłego roku podpisano list intencyjny pomiędzy PKP S.A.
a Politechniką Śląską w Gliwicach o zamiarze utworzenia Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Siedzibą placówki będzie odrestaurowany i przystosowany do pełnienia nowej
funkcji zabytkowy budynek nieczynnego dworca kolejowego Sosnowiec – Maczki.
Zgodnie z projektem oprócz dworca
wyremontowany zostanie jeszcze jeden
budynek, który ma pełnić funkcję usług
handlu i gastronomii, związanych z obsługą uczelni oraz mieszkańców Maczek. – Zależy nam, aby to miejsce zmie-

Projekty dworca i zagospodarowania przestrzeni są imponujące, przyznała Maria Wasiak, minister
infrastruktury i rozwoju.
niło swoje oblicze. Dlatego na tzw. „ryneczku” powstanie całkowicie nowa jakość architektury przestrzeni publicznej,
poprzez realizację nowego placu z elementami nawiązującymi do charakteru tego jakże ważnego w historii miejsca.
Wspólnie z projektantem – dokładamy
wszelkich starań, by całość projektowanej
przestrzeni była funkcjonalna i przyjazna
przyszłym użytkownikom oraz mieszkańcom Maczek. Mam nadzieję, że wynik
naszej pracy będzie zadowalający – mówi Jeremiasz Świerzawski, dyrektor projektu w Departamencie Inwestycji
PKP S.A. Koncepcja zakłada także budowę przejścia podziemnego łączącego budynek stanowiący pozostałość po historycznej zabudowie w otoczeniu nieistniejącej dawnej komory celnej (przy ul.

Krakowskiej) z budynkiem byłego dworca kolejowego (międzytorze linii kolejowych).
Dzięki dobrej współpracy kolei z miastem udało się jeszcze przed rozpoczęciem prac przeprowadzić badania archeologiczne w miejscu, w którym stała kiedyś cerkiew, a niebawem rozpoczną się
prace związane z budową parkingu. – Mieliśmy sygnały, że na tym obszarze byli pochowani żołnierze radzieccy,
którzy po wojnie zostali ekshumowani,
jednak dla pewności przeprowadziliśmy
badania, które wskazywały, że możemy
coś znaleźć. Dlatego postanowiliśmy
przeprowadzić prace archeologiczne, które potwierdziły nasze przypuszczenia, bowiem znaleźliśmy szczątki kilkunastu radzieckich żołnierzy oraz prawosławnego

księdza – tłumaczy Katarzyna Sobota-Liwoch z Muzeum w Sosnowcu.
Wykopaliska już się zakończyły, dzięki temu nie ma obaw, że inwestycja zostanie wstrzymana w czasie samej realizacji.
PKP S.A. zlecił przetarg na opracowanie
dokumentacji przedprojektowej: ekspertyz i inwentaryzacji oraz opracowanie
wielobranżowego projektu budowlanego
i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę. Przetarg wygrała firma PAS PROJEKT ARCHI
STUDIO z Nadarzyna. – Chcemy odtworzyć każdy detal – opisuje Jeremiasz
Świerzawski. – Jestem mile zaskoczony
tym, jak wszyscy zaangażowali się w ten
projekt. To pokazuje, jak ważne dla władz
Sosnowca, ale i mieszkańców jest to
przedsięwzięcie – dodaje.

Zadowolenia nie kryje także prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. – Decyzji PKP oraz Politechniki Śląskiej można tylko przyklasnąć. Odzyskanie dawnego blasku przez dworzec
w Maczkach to świetna sprawa. To szansa na aktywizację całej dzielnicy, która
nierozerwalnie od pokoleń związana jest
z koleją. Ze swojej strony mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, co tylko możemy, żeby pomóc kolei w tej inwestycji. Jeśli będzie trzeba, zapukamy do każdych
drzwi – podkreśla Arkadiusz Chęciński.
Stacja kolejowa Sosnowiec – Maczki
przez długi czas nazywana była Granicą
i była końcową stacją linii warszawsko-wiedeńskiej kolei żelaznej, a także ostatnią stacją przed granicą austriacką. Warto
podkreślić, że stacja była jednym z dwóch
najważniejszych przystanków obok początkowej stacji w Warszawie. Projektantem obu dworców był Henryk Marconi,
a dworzec budowano w latach 1839-1848.
Jego dzisiejszy wygląd ukształtował się
na przełomie XIX i XX wieku. Splot wielu czynników sprawił, że w 1858 roku
podjęto działania mające na celu budowę
odnogi z Ząbkowic do pruskich Szopienic ze stacją graniczną w Sosnowcu. Już
w 1859 roku wybudowano okazały
gmach dworca kolejowego, który do dnia
dzisiejszego będzie stanowił dominantę
centrum miasta.
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PORADY
ZUS RADZI

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Platforma korzyści

Reklamacja bez paragonu

Joanna Biniecka, rzecznik prasowy ZUS

Platforma Usług Elektronicznych, czyli PUE, jest to zestaw nowoczesnych usług dla klientów ZUS. Jej sercem jest por tal internetowy: pue. zus. pl. Dzięki tej szybkiej i wygodnej platformie kontaktu z ZUS, można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez internet, czyli bez
konieczności wychodzenia z domu i wizyty w ZUS-ie. Poprzez
por tal PUE możliwe jest uzyskanie informacji o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, a także sprawdzenie
wszelkich swoich danych zapisanych na koncie w ZUS. Za pośrednictwem por talu PUE można także przesyłać wnioski i dokumenty oraz rozliczyć składki. Aby uzyskać dostęp do swoich
danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS, wystarczy założyć profil użytkownika na por talu internetowym:
pue.zus.pl.
Założenie profilu PUE przebiega dwuetapowo. Najpierw należy zarejestrować się na portalu: pue.zus.pl. Następnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, do których uzyskuje się dostęp, konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości. Potwierdzenia można dokonać w każdej jednostce ZUS, poprzez
okazanie dowodu osobistego lub paszportu, pracownikowi ZUS
na Sali Obsługi Klientów. Na końcu tego etapu klient otrzymuje
reklama

potwierdzenie założenia konta oraz unikalny numer identyfikacyjny, czyli login oraz wybiera hasło dla swojego profilu PUE.
Przy okazji można też założyć profil zaufany ePUAP. Jest to
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Każdy,
kto chce wysłać i odbierać wnioski, pisma, dokumenty przez internet, musi dysponować podpisem elektronicznym: bezpłatnym
profilem zaufanym ePUAP albo podpisem weryfikowanym
przy pomocy płatnego certyfikatu kwalifikowanego. Dlatego, aby
móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności PUE, trzeba posiadać profil zaufany ePUAP albo certyfikat kwalifikowany. Dla zapewnienia sobie możliwości korzystania z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP, wystarczy złożyć wniosek o taki profil na stronie: epuap. gov. pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS.
War to dodać, że jeśli klient posiada już bezpieczny podpis
elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub
profil zaufany ePUAP, a nie posiada jeszcze profilu użytkownika
PUE w ZUS, może – po zarejestrowaniu się na pue.zus.pl – samodzielnie potwierdzić swoją tożsamość. Od razu po rejestracji
uzyskuje się dostęp do pełnego katalogu funkcjonalności PUE.
W ramach platformy PUE funkcjonuje aplikacja ePłatnik.
Aby móc pracować w aplikacji ePłatnik, należy być zarejestrowanym klientem PUE, czyli posiadać swój profil, mieć nadane
uprawnienia do roli płatnika oraz aktywować aplikację dla tego płatnika. W aplikacji ePłatnik można tworzyć i edytować dokumenty ubezpieczeniowe przy pomocy kreatorów oraz samodzielnie. Można też przeglądać, drukować i wysyłać do ZUS
dokumenty ubezpieczeniowe. Aplikacja ułatwia wypełnianie
dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
Prowadzi użytkownika krok po kroku, dzięki czemu wypełnianie i przekazywanie do ZUS dokumentów jest przyjazne i proste.
Aplikacja ePłatnik pozwala na podpisywanie dokumentów
nie tylko za pomocą bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
ale również profilu zaufanego ePUAP.
Każdy zainteresowany może przyjść do placówki ZUS w godzinach urzędowania i założyć profil PUE. Aby zachęcić do korzystania z tych usług, pracownicy Oddziału ZUS zakładali profile PUE w specjalnie oznakowanym namiocie podczas czerwcowych Dni Sosnowca.

Adrianna Peć, rzecznik praw konsumenta

„Kupiłem amortyzatory do samochodu przez internet.
Po kilku miesiącach stwierdziłem ich wady i skontaktowałem się ze sprzedawcą telefonicznie w celu ustalenia
szczegółów reklamacji. Sprzedawca poinformował mnie,
że koniecznie muszę razem z towarem przesłać paragon. Niestety, nie mam paragonu, ale dysponuję potwierdzeniem przelewu za towar, a także zamówienia, które
otrzymałem drogą elektroniczną. W moim przekonaniu
sprzedawca bezpodstawnie uzależnia złożenie przeze
mnie reklamacji od przesłania paragonu, podczas gdy
posiadam przecież inne dowody na dokonanie zakupu.”
Ma Pan rację. Aby skorzystać z prawa do reklamacji, kupujący winien wykazać okoliczność dokonania
zakupu. Dowody mogą natomiast być różne. Paragon
jest jedynie jednym z wielu dowodów potwierdzających zakup. Uzależnianie reklamacji od przedłożenia
wyłącznie paragonu nie tylko nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach, ale także stanowi
wprowadzenie kupującego konsumenta w błąd co
do przysługującego prawa do reklamacji, co stanowi
nieuczciwą praktykę rynkową zakazaną przepisami

ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. nr 171
poz. 1206).
Działania w postaci przekazywania nieprawdziwych
informacji, w wyniku czego konsument zostaje wprowadzony w błąd, mogą dotyczyć w szczególności procedury reklamacyjnej oraz praw konsumenta, w szczególności do naprawy lub wymiany produktu na nowy albo prawa do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy. Takie działanie u konsumenta, który otrzymuje informację o konieczności przesłania paragonu jako warunku niezbędnego do złożenia reklamacji, mimo że posiada inne dowody zakupu, może spowodować podjęcie przez niego decyzji o rezygnacji z dochodzenia roszczeń.
Przeciętny konsument nie musi znać obowiązujących
przepisów dotyczących reklamacji rzeczy i może przypuszczać, że informacja udzielona przez przedsiębiorcę jest
prawdziwa i wynika np. z przepisów prawa. Dlatego też kupujący na podstawie nieprawdziwej informacji może podejmować decyzje, których nie podjąłby, jeżeli otrzymałby
informację zgodne z prawem.
Ani przepisy o sprzedaży konsumenckiej dotyczące reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, ani też
aktualne przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi nie wskazują, że do złożenia reklamacji niezbędne jest posiadanie
przez konsumenta paragonu fiskalnego. Zaznaczyć trzeba, że to na konsumencie ciąży obowiązek wykazania, że
zakupu dokonał u tego sprzedawcy, od którego dochodzi
roszczeń reklamacyjnych, jednak konsument może wykazywać, iż zakupił dany towar u konkretnego sprzedawcy
za pomocą innych dostępnych dowodów.
Paragon zatem nie jest wyłącznym dowodem na potwierdzenie zakupu, ale jego posiadanie może znacznie
ułatwić dochodzenie roszczeń. Natomiast gdy kupujący
dysponuje jakimkolwiek innym dowodem potwierdzającym zakup, ma pełne prawo dochodzić roszczeń reklamacyjnych od sprzedawcy.
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Nie ma kopalni, ale jest plan rewitalizacji
Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

Pomoc przy procesie wykupu mieszkań zakładowych kopalni przez ich obecnych najemców oraz
całej infrastruktury potrzebnej do zabezpieczenia
potrzeb mieszkańców przy równoczesnym poszukiwaniu przedsiębiorstw, które pojawią się w miejscu wygaszanej kopalni Kazimierz-Juliusz. To jedno z głównych założeń planu rewitalizacji Kazimierza Górniczego, Juliusza oraz Ostrów.
W Sosnowcu w tym celu powołano specjalny zespół ds. rewitalizacji sosnowieckich dzielnic, tych,
które najbardziej związane są z kopalnią. Z pomocą spieszy również premier Ewa Kopacz.
30 czerwca w Sosnowcu-Kazimierzu z samorządowcami i żonami górników z likwidowanej kopalni Kazimierz-Juliusz spotkała się premier Ewa
Kopacz. Podczas spotkania premier obiecała m. in.:
przekazanie funduszy na projekt budowy basenu
oraz pokrycie kosztów budowy boisk przy ZSO
nr 12. To efekt wcześniejszych rozmów prowadzonych przez premier w Kazimierzu.- Pani premier
zapowiedziała sfinansowanie budowy boiska, które jest budowane z budżetu obywatelskiego. Pieniądze z boiska w przyszłym budżecie będą dedykowane Kazimierzowi. Ma to być specjalna pula dla
dzielnicy, równowartość kwoty, za którą budujemy obiekt. Warunkiem jest wykonanie inwestycji
w tym roku, ale wiemy, że to zrobimy – powiedział
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Założenia zespołu ds. rewitalizacji wyjaśnił Michał Mercik, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. – Chodzi o to, aby uporządkować wszystko
na etapie likwidacji i nie dopuścić później do problemów z siecią czy szkodami górniczymi. Spotykamy się i rozmawiamy. W zespole są też przedstawiciele SRK i kopalni – mówi
Wiadomo już, że miasto stara się m. in. o fundusze unijne z tzw. ZIT-ów, czyli Zintegrowanych In-

Premier Ewa Kopacz podczas spotkania
w Kazimierzu. Obok żona jednego
z górników, Katarzyna Dudek.
westycji Terytorialnych, a także środków na aktywizację zawodową.
– To fundusze np. na otwieranie własnej działalności gospodarczej, czy też domowych przedszkoli czy żłobków. Mowa tutaj o kwocie 17 mln
złotych, które chcemy na ten cel pozyskać. Chcemy jednocześnie powołać do życia Centrum Aktywności Społecznej. Jeśli chodzi natomiast o ZIT-y, to mam tutaj na myśli środki na modernizację
Miejskiego Domu Kultury Kazimierz – podkreśla
Arkadiusz Chęciński.
Sporo dobrego ma się zmienić w rekreacyjnej
wizytówce Kazimierza – parku im. Jacka Kuronia.
Ma w nim powstać ogród jordanowski podzielony
na kilka stref. Projekt zakłada strefę dla dzieci
z urządzeniami, które mają mieć bajkowy wygląd,
dla nieco starszych oraz dużych dzieci. W tej ostatniej ma powstać linarium – pierwszy tego typu
obiekt w Sosnowcu. Oczywiście, ma być także
strefa rekreacyjna i strefa odpoczynku. Ogród ma
powstać w pobliżu muszli koncertowej. Planuje się
także powstanie strefy fitness z siłownią w innym

miejscu parku. Tuż obok stref powstanie także fontanna z dyszami zamontowanymi w podłożu oraz
pergola z zadaszeniem co 10 metrów. Projekt ogrodu będzie gotowy w tym roku, a sam obiekt ma
powstać do wakacji 2016 roku. Jego koszt to prawie 2 miliony złotych. – W planach są także utworzenie strefy seniora czy wybudowanie mola. Już
teraz tłumnie przyjeżdżają tutaj mieszkańcy innych
miast, a po planowanych inwestycjach, mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Park to jedna z wizytówek Kazimierza, mająca ogromny potencjał – podkreśla prezydent Chęciński, który zapowiedział, że jeszcze w tym roku rozpoczną się
prace remontowe przy niezwykle ważnej dla
mieszkańców ulicy Armii Krajowej. – Mamy własne środki na przeprowadzenie tej inwestycji, bo
tak trzeba nazywać to zadanie. Nie jest prawdą, jak
mówią niektórzy radni, że zrezygnowaliśmy z tego
zadania. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć
pierwszy etap prac. Obejmie on prace ziemne,
a dalsze roboty zaczniemy w przyszłym roku. Inwestycja będzie jednak szersza niż zakładaliśmy
początkowo, stąd też jej opóźnienie. Musimy zrobić m. in. odwodnienie i wybudować kanały ziemne, bo chcemy pewną część infrastruktury schować, a to może potrwać 3-4 lata. Nie będzie to jednak miało wpływu na prace – mówi prezydent
Chęciński.
Przy okazji remontu, na całej długości Armii
Krajowej ma także powstać ścieżka rowerowa.
Miasto nie zapomina także o kolejce wąskotorowej, która mogłaby się stać jedną z atrakcji dzielnicy. – Będziemy chcieli przejąć kolejkę, jak również stworzyć coś na wzór izby tradycji, gdzie
można by gromadzić pamiątki po kopalni. Tam też
mógłby się znaleźć wagonik z symboliczną, ostatnią toną węgla. Musimy się postarać, aby następne pokolenia nie zapomniały o tym, że Sosnowiec
był miastem górniczym – podsumował Arkadiusz
Chęciński.

„Lokal na Kulturę” teraz
także w Sosnowcu
W Sosnowcu ruszy niebawem program „Lokal na Kulturę”. Co to takiego? Organizatorzy wydarzeń kulturalnych, którzy przedstawią najlepsze pomysły, będą mogli
użytkować miejskie pomieszczenia po preferencyjnych
stawkach czynszu. Celem jest ożywienie ulic i centrum
miasta oraz przyciągnięcie jak największej rzeszy
mieszkańców. Takie programy sprawdziły się już m.in.:
w Łodzi, Poznaniu a także Katowicach.
Do pierwszej edycji programu „Lokal na Kulturę” wytypowano w Sosnowcu sześć miejsc. Najprawdopodobniej w sierpniu lub we wrześniu ruszą konkursy. Miasto
wskazało położenie 6 lokali, które zostaną rozpisane
w konkursie. Do momentu całkowitego remontu, wynajmujący będzie płacił symboliczną złotówkę miesięcznie. – Lokale, które wytypowaliśmy, w ostatnim czasie
nie znalazły najemców. Trzeba w tym miejscu podkreślić,
że stawki zaproponowane są o wiele bardziej atrakcyjne
w porównaniu z tymi, po których próbowano je wynajmować wcześniej. Zwycięzców powinniśmy poznać
na przełomie września i października – podkreśla Michał
Mercik, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
– Czegoś takiego w naszym mieście jeszcze nie było. To kolejna propozycja urozmaicenia życia kulturalnego miasta, w nieco innej formie niż dotychczas. Z informacji, które do nas docierają, zainteresowanie projektem jest spore – podkreśla prezydent Sosnowca
Arkadiusz Chęciński. KP
PoNiżej liStA WytyPoWANych lokAli
WRAz ze StAWkAmi zA czyNSz.
Proponowane lokale:
1. ul. Warszawska 6 c ok. 87 m kw. – oficyna muzy
(proponowana stawka najmu – ok. 4,91 zł/ m kw.)
2. Pasaż handlowy – Patelnia 36 (pół lokalu) – ok. 217 m kw.
(18 zł/ m kw.)
3. ul. 3 maja – Plaster miodu, dawna restauracja
chińska – 115 m kw (8 zł/m kw.)
5. ul. ordonówny 3A (lokal po foto joker) – 118 m kw.
(5,07 zł/m kw.)
6. ul. Swobodna 11 (róg ordonówny) - 81 m kw. 2 (5,91 zł/m kw.).
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Fundusz Pożyczkowy ARL S.A.
działa od 1998 r., udzielił
przedsiębiorcom ponad
650 pożyczek na łączną
kwotę prawie 45 mln zł.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
Sosnowiec, ul. Teatralna 9
tel. 32 266 50 41, 32 293 36 10
fax 32 293 37 31
e-mail: arl@arl.org.pl
www.arl.org.pl

Pożyczki do 120 tys. zł z okresem spłaty do 5 lat.
Możliwość karencji do 12 miesięcy.
Oprocentowanie już od 3,36% *.
Prowizja od 1%.
Profesjonalna obsługa oraz indywidualne podejście.
Szybka decyzja i proste zasady.
Elastyczne formy zabezpieczenia pożyczki.
Szeroki zakres przeznaczenia pożyczki.
Finansowanie do 90% wartości przedsięwzięcia.
* Oferta dotyczy stałych klientów, zgodnie z regulaminem Lokalnego Funduszu Pożyczkowego ARL S.A.
Informacja nie stanowi oferty regulowanej w Kodeksie Cywilnym.
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HISTORIA
Prace archeologiczne w Maczkach

Grobowiec w miejscu dawnej cerkwi
Lotka moździerzowa z czasów II wojny światowej, ale też fragmenty prawosławnej świątyni. Następnie szczątki żołnierzy Armii Radzieckiej, a na koniec
zwłoki duchownego, o czym świadczą charakterystyczne dla prawosławnego księdza elementy ubioru. Wszystko to w Maczkach, gdzie w ostatnich
tygodniach trwały prace archeologiczne. Prowadzano je w miejscu, gdzie jeszcze w latach czterdziestych ubiegłego wieku stała cerkiew. Miejsce, w którym
znajdowała się cerkiew, jest częścią projektu związanego z przebudową dworca PKP Sosnowiec-Maczki, gdzie powstanie Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej.

zdjęcia: arc Muzeum w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej
ma rozpocząć działalność w budynku
dworca kolejowego Sosnowiec-Maczki
w przyszłym roku, a dokładnie 1 paździer nika 2016 roku. Zanim jednak
dworzec zmieni swoje przeznaczenie,
a na boisku przy ul. Krakowskiej powstanie parking dla studentów, teren badali archeolodzy z sosnowieckiego Muzeum. – Przed przystąpieniem do prac
związanych z budową parkingu nadzór
archeologiczny był niezbędny. Po tym,
co zostało tam odnalezione, pewnie archeolodzy jeszcze tutaj wrócą. Dzięki
badaniom sondażowym będziemy mieli
pewność, że prowadząc prace, nie natkniemy się na zabytki archeologiczne.
Cieszę się, że tak to wszystko sprawnie
przebiega. Współpraca z władzami miasta, prezydentem Sosnowca, jak i pracownikami Muzeum, układa się wspaniale, za co z tego miejsca chciałbym
wszystkim zaangażowanym w prowadzenie tych badań podziękować – podkreśla Jeremiasz Świerzawski, dyrektor
projektu ze strony PKP SA.

Most graniczny na Przemszy.

zdjęcia: Maciej Łydek

archeolodzy odkryli kości 15
żołnierzy radzieckich, trumnę ze
szczątkami duchownego, 427
naboi oraz 4 granaty ręczne.
Nie ma się co dziwić badaniom sondażowym w tym miejscu. Przecież jeszcze
do lat 50. ubiegłego wieku stała tam
prawosławna cerkiew, na której fragmenty archeolodzy natknęli się w czasie prac badawczych. – Znaleźliśmy
na szerokości pięciu metrów posadzkę
bądź fundamenty z cerkwi, ale bardzo
naruszoną i zniszczoną – mówiła podczas pierwszych dni badań Katarzyna Sobota-Liwoch z Muzeum w Sosnowcu. Z biegiem czasu natrafiono
także na ludzkie szczątki. Zbiorową
mogiłę odkryto tuż obok krypty z cynkową trumną, w której mieściły się, jak
się później okazało, zwłoki prawosławnego duchownego. – Mieliśmy sygnały,
że na tym terenie byli pochowani żołnierze, którzy po wojnie zostali ekshumowani, jednak dla pewności przeprowadziliśmy badania na powierzchni ziemi, które wskazywały, że możemy coś
znaleźć – tłumaczyła Sobota-Liwoch.
W sumie znaleziono kości piętnastu
żołnierzy radzieckich. Byli oni pochowani w pośpiechu, o czym świadczy
fakt, że mieli nogach buty. O tym że
mogą tam być pochowani żołnierze

Podczas prac archeologicznych natrafiono na kryptę, w której znajdowała się trumna ze zwłokami
prawosławnego duchownego.
przekazywali już wcześniej informacje
mieszkańcy Maczek. W zbiorowej mogile znaleziono także 427 naboi do pepeszy oraz 4 granaty ręczne.
W kolejnym dniu prac wydobyto
trumnę z krypty znalezionej kilka dni
wcześniej. W niej znajdowały się
szczątki prawosławnego duchownego. – Dwa krzyże znalezione w trumnie, a także charakterystyczne nakrycie
głowy i pozostałości szat liturgicznych
niemal na pewno świadczą o tym, że
mamy do czynienia z prawosławnym
duchownym – podkreślał Jacek Jakubek, miejski konserwator zabytków
w Sosnowcu.

– Nie spodziewaliśmy, że znajdziemy kryptę. Zaskoczeniem była także
trumna znajdująca się w środku. Wiedzieliśmy, że krypta jest ograbiona, że
ktoś się do niej włamał. Okazało się, że
pochówek jest częściowo zachowany
w formie zmumifikowanej, a częściowo
w szkieletowej – podkreślała archeolog
z sosnowieckiego Muzeum.
Niewykluczone, że uda się ustalić
tożsamość duchownego. Sprawdzane
będą sosnowieckie archiwa, a także te
w Sławkowie i Dąbrowie Gór niczej.
Dawniej Maczki podlegały m.in.:
pod Strzemieszyce, dziś część Dąbrowy
Górniczej.

Czas pochówku zapewne uda się
ustalić po szatach zmarłego. Pomoc
w ustaleniu faktów zadeklarował ksiądz
Mikołaj Dziewiatowski, proboszcz sosnowieckiej prawosławnej parafii
pod wezwaniem św. św. Wiery, Nadziei,
Luby i ich matki Zofii, który przekazał,
że akta z parafii w Maczkach, która
działała od 1884 roku do czasów II wojny światowej znajdują się obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach.
Kamień węgielny pod budowę pierwszej cerkwi na terenie dzisiejszego Sosnowca położono w ówczesnej Granicy
w 1876 roku. Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego poświęcono 7 paździer-

Cerkiew na granicy.
nika 1884 roku. Wybudowano ją dla odbywających służbę pograniczników i celników Jej projektantem był architekt
urzędu celnego inżynier Pilc. Pracami
budowlanymi kierował architekt powiatu częstochowsko-będzińskiego Lee.
Świątynia mogła zmieścić dwieście pięćdziesiąt osób. W późniejszym czasie
zmieniono nazwę parafii na św. Katarzyny. Budowla założona została na planie
krzyża greckiego z ośmioboczną wieżą
na skrzyżowaniu ramion; drugą, niższą
wieżę umieszczono na końcu jednego
z ramion, a przeciwległe ramię kończyła
półkolista apsyda. Cerkiew była murowana, otynkowana, ozdobiona poziomymi
pasmami boniowania. Otwory okienne
o wykroju łuku zdobiła dekoracja architektoniczna. Dach kryty był blachą, a kopuła cerkwi, według relacji, złocona.
Nad przedsionkiem znajdowała się
dzwonnica z sześcioma dzwonami,
ofiarowana przez moskiewskiego kupca. Architektonicznie przypominała cerkwie w Aleksandrowie i Grajewie. Ikonostas z jasnego dębu pochodził z petersburskiej pracowni Leontiejewa
według projektu architekta N. D. Feduszkina, ikony napisał akademik Wasiljew. Koszt budowy cerkwi i domu parafialnego wyniósł 60 tys. rubli.
Parafia działała do czasów II wojny
światowej, w jej trakcie odbywały się
tam nabożeństwa. Świątynię rozebrano
w latach pięćdziesiątych bez wiedzy
Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego.

reklama
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SPORT
Sosnowieccy piłkarze opuścili czeluście II ligi

Niepokonane koszykarki

Maciej Wasik

I liga, I liga Zagłębie!
zagłębie Sosnowiec 2014/2015
34 mecze, 58 punktów, 15-13-6,
Bramki 53:37

Radość piłkarzy Zagłębia nie miała końca.

Nareszcie. Po siedmiu latach spędzonych w II lidze piłkarze Zagłębia awansowali na zaplecze ekstraklasy. W meczu kończącym
zmagania sezonu 2014/2015 sosnowiczanie zremisowali 0:0
z Puszczą Niepołomice i z drugiego miejsca w tabeli wywalczyli
bezpośredni awans! Nowy sezon
ligowy zainaugurują w pierwszy
weekend sierpnia, ale już w połowie lipca meczem z Ursusem
Warszawa rozpoczną walkę
w zmaganiach Pucharu Polski.
Zagłębiu przed ostatnim meczem do szczęścia potrzebny był
punkt. Sosnowiczanie 7 czerwca
w upalne popołudnie nie forsowali tempa, na początku dali się wyszumieć gościom, a potem spokojnie prowadzili grę i w pełni
kontrolowali to, co działo się
na boisku. Po końcowym gwizdku piłkarze, sztab szkoleniowy
oraz władze klubu, a przede
wszystkim kibice mogli wreszcie
krzyknąć: „Mamy pierwszą ligę”!
– Chciałem podziękować
wszystkim zawodnikom, całej kadrze za wkład, jaki włożyli przez
te 14 meczów. Przypominam,
że 14 spotkań pod rząd nie przegraliśmy, a to się chyba liczy – mówił Robert Stanek, który
po pierwszym wiosennym meczu
przegranym z Okocimskim Brzesko zastąpił na trenerskiej ławce
Mirosława Smyłę i wspólnie z Arturem Derbinem i Tomaszem Łuczywkiem poprowadził zespół
do awansu. Jak tutaj przychodziłem w 2011 roku, wiadomo było
w jakiej sytuacji finansowej znaj-

dował się klub. Wszyscy na nas
położyli kreskę, że na pewno
spadniemy. Powiedziałem, że
nie! I się utrzymaliśmy. Moi koledzy się zakładali między sobą, że
spadniemy. Powiedziałem, że nie!
Że ten klub w ciągu 3-4 lat zrobi
awans. I to mi daje jeszcze większą wiarę do jeszcze większej pracy w tym klubie, bo ten klub to
jest historia piłki nożnej – dodał
kilka chwil po zakończeniu meczu Stanek, który w nowym sezonie zespołu jednak nie poprowadzi. – To decyzja Roberta. Chciałem, żeby dalej prowadził zespół
po awansie, ale już na kilka tygodni przed końcem ligi trener zapowiedział, że nawet jeśli zrobi
awans, to chciałby się skupić
na podnoszeniu swoich kwalifikacji, a jednocześnie być przy zespole. Dlatego też nadal będzie
pracował z bramkarzami, a jednocześnie będzie pełnomocnikiem
zarządu do spraw sportowych
i transferowych. Trenerem został
Romuald Szukiełowicz, pomagać
mu będą Artur Derbin i Tomek
Łuczywek oraz oczywiście Robert – powiedział Marcin Jaroszewski, prezes klubu, który kilka
chwil po wywalczeniu awansu
przyznał: – Nie spodziewałem się,
że bycie prezesem to takie obciążenie emocjonalne. Od zawsze
czuję się częścią tego klubu, ale to
przeszło moje wyobrażenia.
Na awans zawsze składa się suma
umiejętności i szczęścia. Mieliśmy fart wiosną, ale nie pomógłby nam, gdyby nie upór i konsekwencja tej drużyny.
Sosnowiczanie po krótkich
urlopach już rozpoczęli przygoto-

Budowlani na pudle
W holeNDeRSkim AlmeRe oDByły Się
miStRzoStWA euRoPy SeNioRóW
W FightiNg-u i W Ne WAzA. BuDoWlANi
SoSNoWiec WRócili z tej imPRezy z 5
meDAlAmi.

Złoto, a tym samym tytuł Mistrza Europy, w Fighting zdobyły: Mar tyna Bierońska w wadze 55 kg i Agnieszka Bergier w wadze 49 kg.
Brązowe krążki wywalczyli: w wadze 85 kg Mateusz Duran, w wadze +95 kg Rafał Riss. Drugiego dnia w Ne Waza nasza zawodniczka, Justyna Sitko, w wadze + 70 kg, wywalczyła srebrny medal. KP
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wania do nowego sezonu. Wiadomo, że żadnych rewolucji w składzie nie będzie. Z klubem pożegnali się Sławomir Jarczyk, Dawid Kutarba, Mateusz Wrzesień
i Kamil Zalewski. W kadrze nie
ma także Słowaka Michała Farkasa, który ma odpowiadać
za powstającą drużynę rezerw.
Niepewna jest przyszłość Jakuba Araka, który po dobrym sezonie pojechał na obóz z Legią
Warszawa. Na chwilę obecną jedyną nową postacią w klubie jest
Słowak Martin Pribula, skrzydłowy, który wiosną w barwach Limanovii Limanowa zdobył 11
bramek w 15 meczach oraz dwaj
gracze z Floty Świnoujście,
obrońca Łukasz Sołowiej oraz
pomocnik
Tomasz
Margol. – Kręgosłup drużyny jest,
mam nadzieję, że po wzmocnieniu będziemy dysponować kadrą,
która z powodzeniem powalczy
w tym debiutanckim sezonie. I liga to oczywiście wyższe
wymagania, nie tylko sportowe,
ale także finansowe. Z władzami
miasta jesteśmy w stałym kontakcie, oczywiście cały czas walczymy o pieniądze od sponsorów. Musimy działać z głową
i tak też chcę prowadzić ten klub.
Najważniejsze, że w końcu udało nam się wyrwać z tej II ligi.
Po tym sezonie II liga jawi mi się
jako mordęga, bagno i coś nieprzewidywalnego. Żadnej aspirującej drużynie nie życzę tam
grać, bo zmierzy się w niewdzięcznej lidze – dodał Jaroszewski.
Radości z awansu do I ligi nie
kryje także prezydent Sosnowca

Arkadiusz Chęciński. – Zaufaliśmy piłkarzom i jak widać, się
opłacało. Ta drużyna ma charakter, nieraz pokazała, że walczy
do ostatnich sekund. Teraz budujemy drużynę na I ligę i już dziś
wszystkich kibiców zapraszam
na Stadion Ludowy. Na każdy
mecz, bo kibice muszą wiedzieć,
że nie tylko przychodzi się
na ostatni mecz. Osobiście jako
wielki kibic Zagłębia cieszę się,
że nasz klub w końcu awansował
bo II liga to nie jest miejsce dla
naszego klubu. Miejsce Zagłębia
jest w ekstraklasie i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości
tak się stanie. Władze klubu,
sztab szkoleniowy są odpowiedzialni za sprawy sportowe, a my
zabieramy się za stadion, oczywiście wszystkie kwestie będziemy
konsultować z mieszkańcami Sosnowca. Awansem żyje całe miasto i nikt nie jest mi w stanie
wmówić, że piłka nożna nie jest
najważniejszym sportem na świecie, a na pewno w Sosnowcu – podkreśla prezydent.

arc Budowlani Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

oNi WyWAlczyli AWANS
Bramkarze
Szymon Gąsiński (w) 9/0
Wojciech Fabisiak 16/0
Mateusz Matracki 10/0
obrońcy
Konrad Budek 17/1
Michal Farkaš 5/0
Sławomir Jarczyk 17/0
Arkadiusz Koprucki (w) 9/0
Radosław Kursa (j) 15/0
Daniel Kutarba 8/0
Krzysztof Markowski 30/2
Jovan Ninković 15/1
Marcin Sierczyński 30/0
Pomocnicy
Sebastian Dudek 33/2
Grzegorz Fonfara (w) 9/0
Miłosz Kozak (j) 10/0
Łukasz Matusiak 33/5
Przemysław Mizgała 21/5
Dawid Ryndak 31/1
Tomasz Szatan 28/2
Hubert Tylec 30/7
Mateusz Wrzesień 27/5
Kamil Zalewski. 8/0
Konrad Zaradny 11/0
Napastnicy
Jakub Arak 34/17
Piotr Giel (j) 15/2
Patryk Mularczyk 3/0
Łukasz Tumicz 27/2

Budowlani nie zwalniają tempa. Tym razem błysnęli podczas mistrzostw Europy.

Młode zawodniczki powróciły z Gdańska w blasku złota.
Złote medale na największym
w kraju turnieju koszykówki dla
młodzieży Energa Basket Cup
zdobyły dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej nr 45 w Sosnowcu.
Dla naszych koszykarek to trzeci
triumf w historii. W rywalizacji
dziewcząt i chłopców, która toczyła się przez 10 miesięcy, wzięło w sumie udział 80 000 uczestników z ponad 6000 szkół z całej
Polski.
Do walki o końcowe zwycięstwo
w Energa Basket Cup przystąpiły 32 drużyny – 16 zespołów
dziewcząt i tyle samo chłopców,
zwycięzców finałów wojewódzkich. 5 i 6 czerwca wzięli oni
udział w turnieju kwalifikacyjnym, który wyłonił cztery najlepsze reprezentacje szkół podstawowych w Polsce. To właśnie one
rozegrały na głównym parkiecie
Ergo Areny mecze o złote, srebrne i brązowe medale.
– Serdecznie gratuluję dziewczętom z Sosnowca i chłopcom
z Sopotu zwycięstwa w Wielkim
Finale – powiedział Adam Wójcik, legendarny reprezentant Polski, ambasador turnieju. – To
ogromny sukces, zwłaszcza że
drużyny, które przyszło im pokonać w drodze do zwycięstwa, zostały wyłonione spośród ponad 6
tysięcy szkół z całej Polski. Jestem pewien, że wygrana w tur-

nieju Energa Basket Cup jest dla
nich niezapomnianym przeżyciem, zwłaszcza, że jego organizacja i oprawa stały na tak wysokim poziomie – dodał.
O mistrzowski tytuł zagrały
reprezentantki SP 45 z Sosnowca,
które dwukrotnie – w 2012 i 2013
roku – triumfowały w Wielkim
Finale i równie utytułowane zawodniczki ZSP nr 3 z Żyrardowa,
czyli złote medalistki z roku 2009
i 2011 oraz brązowe z 2013.
Pierwsza część ich spotkania była
bardzo wyrównana – druga kwarta zakończyła się remisem po 11.
Trzecia partia to stopniowe budowanie przewagi przez zawodniczki z Sosnowca. Na początku
czwartej kwarty wyniosła ona 9
punktów i taka różnica utrzymała
się do końca. Koszykarki SP nr 45
ponownie sięgnęły po złoty medal, wygrywając z Żyrardowem
31:22.
– Wygrana w finale Energa Basket Cup wieńczy naszą ciężką, całoroczną pracę – powiedziała Ewa
Błachut, opiekunka zespołu z Sosnowca. – Na parkiecie wystąpiły
wszystkie zawodniczki, więc każda z nich miała swój udział w zwycięstwie. To dla nas wszystkich
wielka nagroda. Dwa lata temu zapowiedziałyśmy, że wrócimy
po złoto i zrobiłyśmy to w pięknym
stylu – podsumowała. KP

Przywiozły złoto
z„Basketmanii 2015”
uczennice gimnazjum Sportowego nr 24 w Sosnowcu wróciły
z ogólnopolskiego finału „Basketmanii 2015” ze złotym medalem.
trzon sosnowieckiego zespołu stanowiły kadetki jAS-FBg
Sosnowiec ii: karolina zuziak, Wiktoria Wołyńska i Aleksandra
Wojtala, która zdobyła miano najlepszej zawodniczki tutnieju.
ogólnopolski finał „BASketmANiA 2015” odbywał się w dniach
12-14 czerwca w Radomiu. Aby zagrać w finale, należało wykazać
się w eliminacjach rejonowych i wojewódzkich. idea tych rozgrywek
polega na tym, że w każdej drużynie mogą występować
maksymalnie 3 zawodniczki klubowe, a pozostałe zawodniczki to
uczennice niebiorące udziału w rozgrywkach klubowych.
Sosnowiecka drużyna po wygraniu rozgrywek grupowych w ścisłym
finale pokonała gimnazjum z Nowego Sącza 20-15 i zdobyła złoty
medal. Dodatkowym trofeum było zdobycie mVP turnieju, czyli
miano najlepszej zawodniczki, przez Aleksandrę Wojtalę, która już
wcześniej została powołana do kadry Polski rocznika 2000 i latem
będzie uczestniczyć w przygotowaniach do przyszłorocznych
mistrzostw europy kadetek. KP
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Uczniowie z sosnowieckich szkół w Dziwnowie
i wyjazd młodzieży znad morza
do Sosnowca podczas ferii zimowych.
W tym roku zaprosiliśmy do współpracy szkoły z Ostrów Górniczych,
Maczek i Juliusza (ZSO nr 6, ZSO
nr 11 i ZSO nr 10) – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Podczas tegorocznego wyjazdu
młodzież każdego dnia rywalizowała
w rożnych konkurencjach (intelektualnych, sportowych oraz zręcznościowych). Były wyścigi kajakami, paintball, wizyta w Parku Miniatur, patroszenie ryb oraz przejażdżka kutrem
rybackim. KP

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

W dniach 8-13 czerwca gimnazjaliści
z trzech sosnowieckich szkół przebywali w Dziwnowie, gdzie w ramach
współpracy partnerskiej z gminą Dziwnów brali udział w projekcie „Akademia Talentów”. Młodzież rywalizowała ze swoimi rówieśnikami w konkurencjach sportowych i w różnych
dziedzinach wiedzy.
Projekt „Akademia Talentów”
stworzony w ramach współpracy partnerskiej z gminą Dziwnów polega
na wzajemnej wymianie młodzieży. – Projekt zakłada letnie przyjazdy
młodzieży z Sosnowca do Dziwnowa

Uczniowie wzięli udział w projekcie „Akademia Talentów”.

Coraz więcej mieszkańców niedzielę spędza… w Parku Sieleckim

arc UM w Sosnowcu

Czas na piknik, biesiadowanie i odpoczynek

Pikniki będą organizowane do końca września.
Akcja „Czas na Piknik”, organizowana przez lokalnych przedsiębiorców i urzędników, ruszyła w niedzielę w Parku Sieleckim, 14 czerwca i od razu
zyskała szerokie grono zwolenników. Wspólne biesiadowanie,
odpoczynek i zabawa odbywają
się w pobliżu szkoły muzycznej
i ogródka jordanowskiego. Piknikowy rozkład jazdy w skrócie
to: kawka, śniadanko, leżaczek,
kocyk. – To świetny pomysł

na spędzenie niedzieli w towarzystwie rodziny i przyjaciół.
Można po prostu odpocząć
na świeżym powietrzu, w doborowym towarzystwie, pić świeżą
kawę, czytać książki i po prostu
dobrze się bawić – mówi Marek
Kujawa w Sosnowca, który
z przyjaciółmi wybrał się na piknik do Parku Sieleckiego.
– Wstaliśmy rano i postanowiliśmy przyjść z dziećmi, które
jak widać, świetnie się bawią

i nie narzekają na nudę. Wzięliśmy dodatkowo gry planszowe
i sprzęt sportowy, więc spokojnie będziemy „piknikować”
do samego obiadu – stwierdziła
Anna Jarząbek.
Mieszkańcy twierdzą zgodnie, że wspólne biesiadowanie
to strzał w dziesiątkę. – Park to
bardzo przyjemne miejsce
na spędzenie dnia. Umawiamy
się teraz co tydzień ze znajomymi i spędzamy razem czas, odpoczywając po tygodniu pracy.
Na urlop i wyjazd wakacyjny
jeszcze musimy poczekać.
W ten sposób jednak mamy
chociaż kilka godzin oddechu
w czasie weekendu – przyznała Maria Sowińska.
Piknik będzie odbywał się
w każdą niedzielę między godziną 9.00 a 15.00. Dla uczestników
pikniku lokalni producenci przygotowali m.in. produkty zdrowej
żywności, domowe wypieki, pie-

czywo, chłodną lemoniadę, kurtosze i zagłębiowskie zapiekanki
oraz świeże warzywa i owoce.
Ponadto dla mieszkańców przygotowano wygodne leżaki, a także zajęcia sportowe czy jogę oraz
atrakcje i konkursy dla najmłodszych. Wśród wystawców, którzy
serwują lokalne przysmaki i aromatyczną kawę, znajdują się
m.in. AmMniam, Atodobre!, Bistro na Głównej, Zapiekarnik,
Wypiekarnia, John Lemon, CoffeVan, Fabryka Kurtosza, Kato
Gelato, Dojo Sushi, Noś Koński
Włos, Manufaktura Niebanalna,
Pani Nitka, Fun to wear by Marta Akademia Zagłębia. Akcja
jest także promowana na profilu
na Facebooku, gdzie można śledzić kolejne edycje, przeczytać
komentarze i opinie oraz zobaczyć zdjęcia. W Parku Sieleckim
piknik będzie organizowany co
tydzień, w niedzielę, do końca
września. SK

Sosnowiec gospodarzem Igrzysk
Polonijnych
Ponad tysiąc zawodników z 25 krajów weźmie udział w XVII Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych, które odbędą się w dniach od 2
do 8 sierpnia na terenie naszego województwa, w tym w Sosnowcu.
Rywalizacja w ramach Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych odbywać się będzie w naszym regionie w Sosnowcu, Rybniku, Wodzisławiu
Śląskim i Chorzowie.
– Zapraszamy mieszkańców naszego miasta i okolic do kibicowania
sportowcom w Sosnowcu w dniach 5 i 6 sierpnia. Zawody będą odbywały się na stadionie lekkoatletycznym przy alei Mireckiego, kompleksie
sportowym przy Kresowej oraz w halach sportowych przy ulicy Żeromskiego i Baczyńskiego. W tych dniach w naszym mieście będzie także
funkcjonowała wioska olimpijska – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Na terenie naszego miasta toczyć się będzie rywalizacja w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka nożna, szachy oraz tenis stołowy.
Inauguracja imprezy odbędzie się 2 sierpnia na Stadionie Miejskim
w Rybniku, a zakończenie zaplanowano w Parku Śląskim w Chorzowie.
Organizatorzy zapraszają do współpracy wolontariuszy. Chętni będą musieli wykazać się zaangażowaniem i sumienną pracą. W zamian za to wezmą
udział w wyjątkowym wydarzeniu o zasięgu międzynarodowym, mogąc aktywnie i twórczo spędzić czas. Wolontariusze będą mieli też możliwość nawiązania kontaktów z Polonią z całego świata. Dla wolontariuszy przewidziano wyżywienie oraz zakwaterowanie w biurach hotelowych, a za swoją pracę otrzymają oni zaświadczenie o wolontariacie. Więcej informacji
oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.rmks.rybnik.pl.
Więcej o samych igrzyskach na stronie internetowej www.igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl SK

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Balaton? A może Czarne Morze?
Nadszedł błogi czas wakacyjnych eskapad. Jedni wyruszają
w góry, inni beztrosko „wysmażają się” na patelniach nadmorskich plaż lub zażywają orzeźwiających kąpieli pośród jeziornych szuwarów. Są i tacy, którzy
wybierają się na pełne przygód
lub pełne „olinkluzowego” leniuchowania egzotyczne wyprawy.
Również w naszym mieście możemy natknąć się na odrobinę egzotyki i nie chodzi tutaj jedynie
o słynne sosnowieckie egzotarium, czy o tyleż sympatycznego
co płochliwego kangura z mini
zoo w Kazimierzu Górniczym....
Na mapie stolicy Zagłębia
Dąbrowskiego dostrzec można wiele intrygujących nazw,
a wśród nich kilka o brzmieniu
dość egzotycznym. Mamy zatem
takie perełki jak Czarne Morze,
Balaton, trzy Pekiny, Tajwan,
nieco zapomniane Abisynię
i Brazylię.
Tymczasem zajmijmy się
dwoma pierwszymi...
Czar ne Morze początkowo
zwane Pustkowiem, powstało jako przysiółek średniowiecznej
wsi Porąbka. W czasach gdy
Krzysztof Kolumb odkrywał
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Amerykę (1492 r.), istniało tutaj
kilka chałup. Była to typowo leśna osada zagubiona pośród
przepastnych ostępów Puszczy
Pakosznicy. Domostwa pobudowano na niewielkim wzniesieniu
zewsząd otoczonym bagnami
i mokradłami. Topieliska te wypełniała czarna, torfowa woda,
od której kolonia zapożyczyła
swą nazwę. Dzisiejsze Czar ne
Morze jest najbardziej na zachód
wysuniętą częścią Kazimierza
Górniczego – rejon ulic: Fredry,
Broniewskiego, Jasieńskiego
i Nowej. W pobliskim lesie nadal można natknąć się na bajorka z wodą czar ną jak węgiel
z pobliskiej kopalni.
Staw powyrobiskowy Balaton
jest malowniczo położony w lesie pomiędzy Juliuszem, a ulicą
Maczkowską. Nazwa pochodzi
od ośrodka wypoczynkowego,
który zbudowano tutaj w latach 70-tych. Ośrodek był własnością Kopalni Węgla Kamiennego „Klimontów”, następnie
„Czerwone Zagłębie”. W czasach świetności funkcjonowała
tutaj przystań i kąpielisko.
Mieszkańcy mogli korzystać
z wypożyczalni kajaków, rower-

ków wodnych i żaglówek. W pobliskim lesie wzniesiono drewnianą wiatę z przeznaczeniem
na organizowanie ognisk i imprez integracyjnych. Budowla ta,
przypominająca nieco „prastare
grodzisko”, z nostalgią bywa
wspominana przez dawnych
uczestników hucznych biesiad,
które sie tutaj odbywały... w latach 90-tych, gdy zabrakło sponsora w postaci kopalni, ośrodek
podupadł i przestał funkcjonować.
Dzisiaj w budynku dawnego
ośrodka działa restauracja, zaś
sam staw jest dosłownie oblega-

ny przez wędkarzy. Balaton to
również ostoja ptactwa wodnego, idealne miejsce na rodzinne
spacery, położony z dala
od miejskiego zgiełku przyciąga
złaknionych ciszy i odrobiny
spokoju. Być może w niedalekiej przyszłości będzie można dojechać tutaj... kolejką wąskotorową. Ale to już zupełnie
inna historia.
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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WYDARZENIA
Nagrody Miasta Sosnowca w dziedzinie Kultury i Sportu rozdane!

Gratulacje dla laureatów
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Znamy już tegorocznych laureatów nagród miasta w dziedzinie kultury i sportu. Nagrody zostały wręczone laureatom 12 czerwca podczas uroczystej gali w sali widowiskowo-koncer towej
„Muza”. Gospodarzami wieczoru byli
członkowie „Kabaretu Młodych Panów”, którzy poprowadzili tegoroczną
galę z lekkością i sporą dawką dobrego
humoru. Gwiazdą imprezy był zespół
Fair Weather Friends, jeden z tegorocznych laureatów.
Tradycyjnie w dziedzinie kultury
laureaci nagradzani są za całokształt
twórczości oraz za upowszechnianie
kultury, natomiast w dziedzinie sportu
wręczane są nagrody w kategorii „Trener Roku” oraz „Spor towiec Roku”.
W tym roku wręczono także nagrody
w kategorii „Spor towa Nadzieja Roku 2014”.
Artystyczną nagrodę za całokształt
twórczości otrzymał Józef Makal, znany
i ceniony fotograf.
Józef Makal, który urodził się 1927
r., przygodę z fotografią rozpoczął
po drugiej wojnie światowej. Przez wiele lat pracował jako fotograf w redakcji
„Dziennika Zachodniego”, a jego zdjęcia były także publikowane w prasie
światowej.
Drugą nagrodę w tej samej kategorii
zdobył Jerzy Lucjan Woźniak, poeta,

Tegoroczni nagrodzeni laureaci.
prozaik i eseista. Publikował wiersze m.
in. w „Poezji”, „Miesięczniku Literackim”, „Piśmie Literacko-Ar tystycznym”, „Akcencie”, „Śląsku”, „Pograniczach” czy „Toposie”.
Z kolei artystyczną nagrodę za najlepsze osiągnięcia w danym roku otrzymał zespół Fair Weather Friends, który
powstał w Czeladzi na początku 2011
roku. Twórczość grupy jest inspirowana współczesną elektroniką i muzyką

taneczną lat 70 i 80. Zespół tworzą: Maciek Bywalec – perkusja, pady perkusyjne, Paweł Cyz – gitara basowa, instrumenty klawiszowe, Mateusz Zegan –
gitara, produkcja, Michał Maślak – głos,
teksty, gitara. Ich znakomicie przyjęta
płyta EP EclecticPixels (wyd. własne 2012 r.) otworzyła im drogę na najważniejsze letnie festiwale, czyli Coke
Live, dwukrotnie Opener oraz Free
Form. Na początku 2014 roku zespół

podpisał kontrakt płytowy z War ner
Music Poland. W ubiegłym roku muzycy wydali album „HurricaneDays”.
Laureatami miasta w dziedzinie
sportu zostali Artur Pióro, Tomasz Hałat, Piotr Kokosza i Piotr Sosulski.
Artur Pióro został nagrodzony w kategorii „Sportowiec Roku 2014”. Jest
wybitnie uzdolnionym 24-letnim niesłyszącym pływakiem, który posiada
w swej kolekcji ponad 300 medali z za-

wodów różnej rangi. Ustanowił 347 rekordów Polski i 4 rekordy świata osób
niesłyszących. Obecnie przygotowuje
się do Mistrzostw Świata, które odbędą
się w tym roku w San Antonio. Tylko
podczas ostatnich Mistrzostw Europy
w 2014 r. w Rosji zdobył 7 medali.
Tomasz Hałat został „Trenerem Roku 2014”. Jest trenerem piłki nożnej,
pasjonatem, społecznikiem. W 2013 roku jako trener poprowadził reprezentację Polski wychowanków Domów
Dziecka do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata, a rok później podczas
kolejnych mistrzostw prowadzony przez
niego zespół wywalczył srebro. Piotr
Kokosz i Piotr Sosulski zostali nagrodzeni w kategorii „Sportowa Nadzieja
Roku 2014”. 16-letni Piotr Kokosza jest
zawodnikiem Klubu Sportowego „Budowlani” Sosnowiec, członkiem kadry
narodowej Polskiego Związku Judo oraz Polskiego Związku Ju-Jitsu.
Zdobył złoty medal Mistrzostw Europy
Juniorów w ju-jitsu rozegranych w 2014
roku w Szwecji. Z kolei Piotr Sosulski
to 15-letni szablista Zagłębiowskiego
Klubu Szermierczego i zwycięzca turniejów o Puchar Polski w różnych kategoriach wiekowych. Zdobył złoty medal indywidualnie i drużynowo podczas
Mistrzostw Polski Młodzików rozegranych w 2014 roku w Katowicach.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

reklama

Sosnowieckie podwórko i żółta warszawa… na ul. 3 Maja 11

Sylwia Kosman

Pierwszy taki mural

Oryginalny obraz został przeniesiony na ścianę budynku.
Mural „Sosnowieckie podwórko
z żółtą warszawą” na tylnej ścianie kamienicy przy ul. 3 Maja 11
w Sosnowcu, który został odsłonięty 17 czerwca, wzbudza coraz więcej pozytywnych emocji
i komentarzy mieszkańców
i przyjezdnych. – Jest po prostu
oryginalny, a żółta warszawa
przypomina stare, dobre czasy
dzieciństwa i bardzo dobrze się
kojarzy – uważa Adam Kuś
z Sosnowca. To pierwszy taki
mural w mieście. Przedstawia
żółtą warszawę, którą kilka lat
temu namalował profesor Jacek
Rykała.
Tak naprawdę w oryginale,
na obrazie, znajdują się… dwie
warszawy. – Obraz namalowałem kilka lat temu, a pod mural
nieco zmieniłem projekt. Obeclipiec 2015 nr 7

nie ten obraz znajduje się u prywatnego kolekcjonera… w Katarze – zdradził Jacek Rykała.
Dlaczego warszawa? – Bo
w samym centrum znajduje się
ulica Warszawska, tuż obok,
a poza tym mam olbrzymi sentyment do tego samochodu – stwierdził profesor.
Pomysł powstania muralu zainicjował Paweł Dusza, dyrektor
Muzeum w Sosnowcu, który
znalazł odpowiednią ścianę
o imponujących rozmiarach. To
ścienne malowidło ma około 150 metrów kw. – Już jakiś
czas temu zauważyłem kilka
miejsc w Sosnowcu, które warto
by było ozdobić tego typu pracami. W pierwszej kolejności
pomyślałem o tej właśnie ścianie i wybór padł na pochodzące-

go z Sosnowca, profesora Jacka
Rykałę. Profesor wybrał obraz
ze starą żółtą warszawą. Stwierdziłem, że jest to genialny pomysł, by obraz przenieść
na ścianę. To pierwszy tego rodzaju mural w mieście. Oryginalny obraz przeniesiony na
ścianę – mówi Paweł Dusza. –
Teraz marzy mi się, by co roku
powstawały tego typu realizacje
na różnych ścianach w mieście.
Nad muralem pracował osobiście profesor i dwaj jego asystenci z uczelni, Aleksander Kozera i Miłosz Wnukowski. – To
pierwsza moja przygoda tego typu w życiu i naprawdę warto było – stwierdził Jacek Rykała,
dziękując swoim asystentom
i wszystkim osobom zaangażowanym w projekt. Ar tystom
dziękował także prezydent miasta. – Chciałbym twórcom bardzo serdecznie podziękować,
szczególnie panu profesorowi,
za oryginalny pomysł i za to, że
udało się go zrealizować –
stwierdził na dachu transformatora, za którym znajduje się mural, Arkadiusz Chęciński. Na dachu zagrała grupa Legend of Kazimierz,
założona
przez
absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie i specjalizująca się w tradycyjnej muzyce
Żydów aszkenazyjskich i muzyce Bałkanów. Każdy z uczestników imprezy mógł także przejechać się zwyżką i z bliska podziwiać wykonany mural. SK
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ROZRYWKA
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 31 lipca pod adres redakcji:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna

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

(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw
Konsumentów

Poziomo: 1 – uboga formacja roślinna z mchami i porostami, 5 – tajny agent, 8 – gemma, 9 – do włosów lub paznokci, 10 – przyrząd do czyszczenia lufy, 11 – tłuszcz w płynie, 12 – podwórze, plac otoczony wałami, 14 – opiekunka
dzieci, 16 – Troja, 17 – materiał palny w miotaczach, 19 – bogini przeznaczenia w mitologii greckiej, 21 – duża kość lub
broń, 22 – miara papieru, 25 – obciążenie, 28 – tchórz,
29 – przedmiot, 30 – o zdradzonym małżonku, 32 – przełożony klasztoru, 34 – brązu lub kamienia łupanego, 35 – jezioro
w Puszczy Romnickiej na granicy z Rosją, 36 – zajmuje się budową Ziemi, 37 – imię Janowskiej, 38 – elektroniczny to np.
dyskietka, 39 – narzędzie używane do operacji czaszki.

(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02

Pionowo: 1 – kobieca postać z „Pana Tadeusza”, 2 – gadał
do obrazu, 3 – wyraz utworzony z pierwszych zgłosek lub liter
innych wyrazów, 4 – pojazd lądowo-wodny, 5 – trawiasta formacja roślinna, 6 – do zabijania much, 7 – prześladowca Smurfów, 13 – znawca języka i kultury Kraju Kwitnącej Wiśni, 15 9– nawlekanie, 18 – roślina wodna z rodziny grzybieniowatych, 20 – pracuje pod wodą, 23 – rdzenny mieszkaniec Australii, 24 – roślina przyprawowa i lecznicza, 26 – dawne miejsce
schadzek młodzieży na podwórku, 27 – w parze z laseczką, 28 – figura gimnastyczna lub mocny sznurek, 31 – ciężki,
wytrzymały koń pochodzący z Francji, 33 – pszenica lub owies.

Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 6/2015 – EDUARDO MENDOZA – LEKKA KOMEDIA

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Izabella Guzek, Katarzyna Polaczkiewicz oraz Ireneusz Świerkot z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 7

Magdalena Kordel

Uroczysko

Pomóż pobić rekord!
(Wyd. ZNAK)

Jedyne takie miejsce, gdzie radość rozjaśnia nawet
najbardziej pochmurny dzień.
Główną bohaterką powieści jest Majka, która nagle
znajduje się w fatalnej sytuacji życiowej. Zdradzona i porzucona przez męża, sama musi wychowywać nastoletnią córkę. Nie radzi sobie ze spłatą kredytu, przez co komornik chce odebrać im dom. Cały świat wali jej się na głowę… Majka postanawia
więc wyjechać w Sudety, do uroczego Malowniczego. Z dala od wszystkiego chce zastanowić się
nad przyszłością. Czy w Malowniczem Majka od-

zyska upragniony spokój? Czy jej
córka Marysia zaaklimatyzuje się
w zupełnie obcym jej miejscu?
Czy obie odnajdą upragnione szczęście i miłość?
„Uroczysko” to powieść pełna humoru i ciepła. Pokazuje, że niezależnie od trudnych życiowych doświadczeń, każdy może odnaleźć szczęście. Doskonała książka do czytania w letnie wieczory na tarasie, a także świetnie sprawdzi się jako lektura
wakacyjna.

Dorota Gąsiorowska

Marzenie Łucji

(Wyd. ZNAK)

Opowieść o kobiecie, która nie bała się marzyć.
„Marzenie Łucji” to nowa opowieść autorki bestsellerowej „Obietnicy Łucji”. Główna bohaterka
jest o krok od realizacji swojego największego marzenia – stworzenia szczęśliwej rodziny u boku Tomasza. Niestety, w życiu często bywa tak, że marzenia spełniają się w zupełnie inny sposób, niż się
tego spodziewamy. Z powodu przedłużającej się
rozłąki wizja ślubu rozwiewa się jak mgła. Wów-

czas w Różanym Gaju pojawia się
tajemniczy malarz i proponuje Łucji
namalowanie jej portretu. Ta przyjmuje jego propozycję. Między kobietą i mężczyzną
tworzy się szczególna relacja, którą trudno im zlekceważyć. Łucja musi nauczyć się walczyć o swoje
marzenia oraz o to, by znaleźć w sobie siłę do znalezienia innych ścieżek, gdy dotychczasowe okażą
się nie do przebycia.

Jean Sasson

Łzy Księżniczki

(Wyd. ZNAK)

Opowieść o życiu w najbogatszym i najbardziej
opresyjnym królestwie świata.
Opowieść o życiu Sultany, wnuczki saudyjskiego króla i zarazem żony saudyjskiego księcia. Historia kobiety, która mimo wielkiego bogactwa i uprzywilejowania, nigdy nie zaznała prawdziwej wolności.
Mieszka w kraju, w którym prawa i obyczaje zmieniają kobiety, nawet te wywodzące się z królewskiego rodu w niewolnice. Dzieje się to od wielu lat i trwa
dalej, nawet w XXI wieku. Książka to historia z życia samej Sultany oraz jej znajomych kobiet – Fatimy,
której mąż chce odebrać dzieci, oskarżonej o czary
Szady, Farii, młodej Saudyjki poddanej obrzezaniu,
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a także dwóch dziewczynek – Dalal
i Amal, nękanych i zabitych przez
własnych ojców. „Łzy księżniczki” to
książka napisana przez amerykańską dziennikarkę,
a prywatnie, przyjaciółkę Sultany, Jean Sasson, której
za ujawnienie ciemnych sekretów najbogatszego królestwa świata grożono arabskim więzieniem.
Jak naprawdę wygląda życie kobiet w Arabii Saudyjskiej w XXI wieku, w czasach nowoczesności
i internetu? Tego dowiemy się, czytając opowieść
o świecie, widzianym z perspektywy saudyjskiej
księżniczki. Świecie, w którym wolnością cieszą się
tylko mężczyźni.

Tysiąc plecaków
dla dzieciaków
Ruszyła akcja „Podaruj tornister”, organizowana przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
W zeszłym roku podczas akcji zebrano 663
tornistry dla dzieci z ubogich rodzin na kolejny rok
szkolny. W tym roku organizatorzy planują pobicie rekordu i zebranie 1000 tornistrów, skąd nazwa
tegorocznej akcji „Tysiąc plecaków dla dzieciaków”! Koszt jednego plecaka to 20 złotych. Akcja
potrwa do końca lipca. Tornistry trafią do Parafialnych Zespołów Caritas, które prowadzić będą II etap akcji – „Tornister Pełen Uśmiechów”,
zbierając przybory szkolne i podręczniki, aby wypełnić plecaki po brzegi, a następnie z pomocą pedagogów szkolnych podarują pełne plecaki najbardziej potrzebującym dzieciom. Dzieci dostaną
w pełni wyposażone tornistry, dostosowane do ich
wieku i potrzeb. Kampania „Podaruj Tornister”
wpisuje się w ogólnopolską kampanię „Tornister
pełen Uśmiechów”, organizowanej przez Caritas
w całej Polsce.
Szczegółowe infor macje można znaleźć
na stronie: www.podarujtornister.pl. Na stronie
internetowej znajduje się również licznik, dzięki któremu wiadomo, na ile plecaków przekazano już fundusze. red

Kulturalne czwartki
w kinie„Helios”

„Kultura Dostępna w kinach” to akcja kina ,,Helios”, która ruszyła 30 kwietnia.
Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 18.00,
wyświetlane będą polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt. ,,Kultura Dostępna”.
Głównymi organizatorami projektu są Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z całą siecią kin Helios w Polsce. Projekt skierowany jest
do wszystkich, którzy kochają polskie filmy
i chcieliby zobaczyć je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury Dostępnej”
kosztują jedynie 10 zł.
NA Dużym ekRANie W NAjBliżSzym czASie
zoStANą WyśWietloNe:
2 lipca – Warsaw by night
9 lipca – ziarno prawdy
16 lipca – carte Blanche
23 lipca – Rejs
30 lipca – miasto 44
6 sierpnia – Wałęsa. człowiek z nadziei
13 sierpnia – Drogówka
20 sierpnia – Disco Polo
27 sierpnia – tajemnica Westerplatte
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. red
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Moja przygoda w kosmosie
Aż 8315 utalentowanych uczniów wzięło udział
w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie”. Jest to rekordowa
liczba uczestników w historii sosnowieckiego projektu. Uroczystość podsumowania tego konkursu
odbyła się 12 czerwca w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Imprezie towarzyszyła wystawa pokonkursowa prac laureatów. W tym roku temat przewodni konkursu „Moja przygoda w kosmosie” zachęcił do przygotowania prac uczniów
z całej Polski oraz z 19 państw Europy, Azji
i Afryki. Po raz pierwszy nadesłano plastyczne realizacje z Pakistanu, Turkmenistanu, Cypru i Republiki Południowej Afryki. Grand prix zdobył 19-letni Ching Yee Ng z Hong Kongu.
Wernisaż uświetnił występ wokalny Zuzanny
Pyci, nauczycielki muzyki w SP nr 10 i wokalist-

ki oraz dzieci z Zespołu Wokalnego „STOKROTKI” z OPP nr 1.
Na uroczystość tradycyjnie licznie przybyli laureaci z całej Polski, a także z zagranicy, z Ulianowki na Ukrainie oraz z Trzyńca w Czechach. Gośćmi
honorowymi uroczystości byli Zbigniew Byszewski,
pełnomocnik prezydenta miasta. ds. edukacji i naczelnik Wydziału Edukacji oraz radny Rady Miejskiej w Sosnowcu, Stefan Wojnowski. Prace oceniało jury w składzie: Marta Lachor -Winiarska – przewodnicza, Iwona Walas, Grzegorz Skrzypek oraz
przedstawiciele Rady Rodziców OPP nr 1.
Projekt jest realizowany przez Ognisko Pracy
Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu pod honorowym
patronatem Polskiego Komitetu Narodowego
UNICEF oraz prezydenta Sosnowca, Arkadiusza
Chęcińskiego. SK

arc OPP nr 1

W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba prac.

18 seansów Letniego Kina Kolejna odsłona wakacyjnego grillowania

O tym, jakie filmy będą wyświetlane w tym roku, zadecydowali
mieszkańcy Sosnowca, którzy głosowali w specjalnej sondzie
na miejskiej stronie www.sosnowiec.pl. Najwięcej głosów zgromadził film Grand Budapest Hotel. – To kolejna edycja Letniego Kina w Sosnowcu. Lata ubiegłe pokazały, że taka formuła się sprawdziła, dlatego też również w te wakacje filmy w plenerze będą wyświetlane. Serdecznie zapraszam mieszkańców Sosnowca. Oferta
jest różnorodna, zapewne każdy znajdzie coś dla siebie – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Seanse, zarówno na Patelni, jak i na Górce, mają się rozpoczynać o godz. 19.00. Poniżej szczegółowy rozkład filmów. KP

letNie kiNo
liPiec – NA PAtelNi

SieRPień – góRkA śRoDulSkA

03.07 kingsman: tajne służby
04.07 życie Pi
10.07 moulin Rouge
11.07 czarny łabędź
17.07 Podziemny krąg
18.07 Diabeł ubiera się u Prady
24.07 marzyciel
25.07 gwiazd naszych wina
31.07 Skrzypek na dachu

01.08 Avatar
07.08 grand Budapest hotel
08.08 Więzień labiryntu
14.08 X-men: Przeszłość, która
nadejdzie
15.08 casino Royale
21.08 udając gliniarzy
22.08 zaginiona dziewczyna
28.08 Dzień Niepodległości
29.08 Braveheart

reklama

25 lipca w Parku Środula w Sosnowcu, odbędzie się kolejna edycja Wakacyjnego Grillowania. Podczas trwania imprezy
zostanie rozegrany konkurs
na najlepszą potrawę z grilla.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przynieść ze sobą
grill oraz produkty do grillowania i wypełnić zgłoszenie
przed rozpoczęciem konkursu.
W tym konkursie mogą brać
udział zawodnicy indywidualni
i drużyny, zarówno amatorzy,
jak i zawodowi kucharze. Z regulaminem konkursu można się
zapoznać na stronie: www.sosnowiec.pl.
– Zapraszam serdecznie
wszystkich na Górkę Środulską.
Impreza z roku na rok zyskuje
na popularności. Mam nadzieję,
że w tym roku padnie rekord frekwencji. Nie zabraknie pokazów
kulinar nych i dobrej muzyki – zachęca do wzięcia udziału
prezydent miasta Arkadiusz
Chęciński.
Imprezę poprowadzą Aneta
Chwalba i Remigiusz Rączka.
O godz. 20.30 zaplanowano koncert zespołu Wyrwani. Obok
harmonogram imprezy. KP

www.remigiuszraczka.pl

Po RAz kolejNy W WAkAcje W SoSNoWcu Nie zABRAkNie
kiNA letNiego. tym RAzem „Filmy PoD chmuRką” BęDzie
możNA ogląDAć W liPcu NA PlAcu StuleciA oRAz W SieRPNiu
NA góRce SRoDulSkiej. W Sumie zoBAczyć BęDzie możNA
18 FilmóW.

WAkAcyjNe gRilloWANie 2015
14.00 – rejestracja uczestników konkursu na najlepszą potrawę z grilla
16.00 – start imprezy
16.15 – konkursy i prowadzenie rozmów
17.30 – kulinarny konkurs z przymrużeniem oka
18.00 – pokaz grillowania w wykonaniu grzegorza łapanowskiego
19.30 – ocena uczestników konkursu przez jury i muzyczny konkurs „co jest grane”
20.00 – ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród
20.30 – koncert zespołu WyRWANi
22.00 – zakończenie imprezy

kInO
Reper tuar kina helios Sosnowiec
03.07.-09.07.2015 r.
FilmoWe PoRANki ze ScooBy-Doo WyłączNie
W NieDzielę
„SCOOBY-DOO! WAKACJE Z DUCHAMI” GODZ. 10: 30
Aminacja, od 4lat, Polska, 70min
kultuRA DoStęPNA WyłączNie W czWARtek
„ZIARNO PRAWDY” GODZ. 18: 00
Thriller, od 15lat, Polska, 110min
Filmy tygoDNiA:
„TERMINATOR: GENISYS” 10.00*, 10.15**, 13.00, 19.00
Thriller/Science-Fiction/Akcja, od 15lat, USA, 120min,
NAPISY
* wyłącznie w niedzielę
** z wyjątkiem niedzieli
„3D TERMINATOR: GENISYS” 16.00, 21.45
Thriller/Science-Fiction/Akcja, od 15lat, USA, 120min,
NAPISY
„DZIEWCZYNA WARTA GRZECHU” 21.30*
Komedia, od lat 15, USA, 94min, NAPISY
* z wyjątkiem czwartku
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Filmy DlA Dzieci:
„MINIONKI” 9.30, 10.00*, 10.30**, 11.30, 13.30, 14.30,
Animacja, b/o, USA, 91min,
DUBBING 15.30, 17.30***, 18.30, 19.30***, 20.30
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku i niedzieli
*** z wyjątkiem czwartku
„3D MINIONKI” 12.30, 16.30
Animacja, b/o, USA, 91min, DUBBING
„W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI” 11.00, 15.45, 18.00
Animacja, b/o, USA, 101min, DUBBING
„3D W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI” 13.15, 20.15
Animacja, b/o, USA, 101min, DUBBING
W tym tygoDNiu RePeRtuARoWym FilmAmi
zAStRzeżoNymi Są:
–,, 3D W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI””
– „3D MINIONKI”
– „3D TERMINATOR: GENISYS”

uWAgA! Dla naszych czytelników mamy
14 pojedynczych zaproszeń do kina,
do odbioru w naszej redakcji.

RAK (22.06. – 22.07.) – Tego lata wreszcie
uda Ci się spełnić wszystkie wakacyjne
marzenia. Czekają Cię dwa miesiące
podróży i odpoczynku. Nie rozleniwiaj się
jednak zbytnio, gdyż od września
będziesz musiał wrócić do rzeczywistości.
Samotne raki w te wakacje nie będą
szukać towarzystwa na siłę. Docenisz, że
w samotności znacznie lepiej się
odpoczywa.
LEW (23.07. – 23.08.) – Czas wakacyjny
od zawsze należał do lwów. Dużo słońca,
plażowanie oraz nocne wypady
na miasto to Twój żywioł. Tegoroczne
wakacje mogą być dla Ciebie szczególnie
udane, gdyż ostatnio przestałeś narzekać
na samotność. Odpocznij sobie,
a dodatkową pracę, o której rozmyślasz
od jakiegoś czasu, przełóż na jesień.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Nie daj się
dłużej prosić i daj się namówić
na zagraniczną wycieczkę. W przeciwnym
razie do końca życia marzenie o spacerze
po włoskiej plaży zostanie tylko
marzeniem. Samotnym pannom przez
cały sierpień wyjątkowo będzie sprzyjało
szczęście. Uważaj jednak na przypadkowe
znajomości, bo mogą okazać się
niebezpieczne.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Ostatnie
zmiany w życiu prywatnym sprawią, że
w te wakacje będziesz wyjątkowo
aktywny. Nie przesadzaj jednak, aby
energii nie zabrakło Ci również
na najbliższe miesiące, w których może
okazać się przydatna. Ktoś bliski
potrzebuje Twojej pomocy, ale boi się
do tego przyznać. Rozejrzyj się wokół
o kogo chodzi, zanim będzie za późno.
SKORPION (23.10. – 21.11.) –
Tegoroczne wakacje postanowisz spędzić
bardzo oszczędnie. Nie oznacza to jednak,
że dwa miesiące spędzisz w domu.
Rodzina bardzo ucieszy się z dwóch
tygodni na działce za miastem. Wasze
relacje ostatnio osłabły, ale podczas
wyjazdu wszystko wróci do normy.
Samotne skorpiony miłości postanowią
szukać w najbliższym otoczeniu. Może się
to okazać dobrym pomysłem.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) –Szef docenił
Twoje starania i wreszcie dostaniesz
awans. Niestety, wiąże się to z tym, że
wakacyjne plany musisz odwołać. Nie
przejmuj się jednak, z pewnością wszyscy
będą Ci zazdrościć, gdy zimą odbijesz
sobie stracony urlop w ciepłych krajach.
Twoja druga połówka szykuje dla Ciebie
niespodziankę. Zastanów się, z jakiej to
okazji, aby nie sprawić jej przykrości
i również coś zaplanuj.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Odwiedzi Cię rodzina z daleka. Ich pobyt
jednak znacznie się przedłuży, co
znacznie wpłynie naTwój nastrój. W pracy
czeka na Ciebie mnóstwo dodatkowych
zajęć ze względu na sezon urlopowy.
Niestety, na odpoczynek możesz liczyć
dopiero we wrześniu.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Uważasz, że
zeszłoroczne wakacje były najgorszymi
w życiu? Uważaj, bo te nie będą lepsze.
Bądź ostrożny, bo niebezpieczeństwa
czekają na Ciebie na każdym kroku.
Poprawi się za to znacznie Twoja sytuacja
finansowa. Nieoczekiwany spadek,
a może wygrana w lotto? Przekonasz się
o tym już pod koniec sierpnia.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wraz
z ukochanym te wakacje postanowicie
spędzić inaczej niż zwykle. Postawicie
na zwiedzanie, a nie jak zwykle
na leniuchowanie. Tak aktywny sposób
spędzania wolnego czasu obojgu wam
przypadnie do gustu. Poprawią się też
wasze relacje. Zaczniecie nawet rozmyślać
o powiększeniu rodziny.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Ze względów
finansowych postanowisz szukać
drugiego zajęcia. Okaże się to jednak
trudniejsze niż myślałeś. Samotne barany
odczują bardzo duże zainteresowanie
wśród płci przeciwnej. Wykorzystaj to
i spędź miło wakacje. Odezwie się
do Ciebie również stara miłość. Być może
stare uczucie odżyje na nowo?
BYK (20.04. – 22.05.) – Ostatnio zrobiłeś
się wyjątkowo marudny. Przeszkadzać Ci
będzie dosłownie wszystko. Twoi znajomi
zaczną już tracić cierpliwość i nawet nie
dostaniesz propozycji wspólnego
wyjazdu pod namiot. Dopiero wtedy
zdasz sobie sprawę, że Twoje ostatnie
zachowanie było okropne. Z braku
lepszych zajęć wakacyjne wieczory
zaczniesz spędzać jedynie
w towarzystwie lampki wina i książki.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Niestety,
spełnił się najgorszy scenariusz i w te
wakacje zostajesz w domu. Nie bój się
zasugerować drugiej połówce, że jeśli
chce, aby wasz budżet się powiększył, ona
również musi zacząć pracować. Odwiedzi
Cię dawny przyjaciel. Uważaj jednak i nie
daj się wciągnąć w żadne interesy.
Potrzebujesz stabilności, a nie kolejnych
kłopotów. red
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