To będzie jedna
z największych i najdłużej
wyczekiwanych inwestycji
w historii Sosnowca.
Za prawie 64 mln zł
na miejscu Egzotarium
powstanie nowoczesne
Centrum Edukacji
Ekologicznej. Umowa
na realizację inwestycji
została już podpisana.
Obiekt ma być gotowy
za dwa lata.
str.
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Kolejna rewolucja kadrowa
w Zagłębiu Sosnowiec!
Oszczędzono trenera
Krzysztofa Dębka, ale
podziękowano za grę grupie
piłkarzy i postawiono
na portugalską szkołę futbolu.
Nowy sezon sosnowiczanie
zaczęli od falstartu. Zaliczyli
porażkę w I rundzie
rozgrywek Pucharu Polski
z Unią Janikowo i ligową
przegraną w Niecieczy.
str.
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ROK
SZKOLNY
CZAS
ZACZĄĆ
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Początek nowego roku szkolnego jest dniem szczególnym – nie tylko
dla pierwszoklasistów i uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, dyrekcji oraz pracowników placówek oświatowych.
Wrzesień zaczynamy z bagażem trudnych doświadczeń związanych
z epidemią COVID-19. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia
z podobną sytuacją. Przed wakacjami musieliśmy się zmierzyć z nauczaniem zdalnym. Sytuacja była niecodzienna. Brak kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami oraz nauka na odległość powodowały dodatkowy stres. Dotykało to także rodziców i opiekunów.
Mimo tych wszystkich trudności, wspólnymi siłami zakończyliśmy
rok szkolny.
Teraz, po kilkumiesięcznej przerwie, uczniowie i nauczyciele wracają do szkół, przedszkoli i do tradycyjnej nauki. To bez wątpienia
ważny moment dla wszystkich. Mamy nadzieję, że powrót do względnej normalności przy zachowaniu maksymalnych środków dystansu
społecznego pozwoli nam wszystkim na bezpieczne funkcjonowanie.
Pragnę podziękować wszystkim dyrektorom naszych szkół, przedszkoli, żłobków i placówek oświatowych oraz nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty, którzy włożyli mnóstwo pracy, aby rozpocząć nowy rok szkolny w trudnej rzeczywistości. To oczywiście nie koniec. Możecie liczyć na nasze pełne wsparcie. Wiem, że to również
trudny czas dla Was rodziców. Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie swoich pociech, ale miejmy też na uwadze zdrowie innych.
Całej społeczności szkolnej życzę bezpiecznej i spokojnej nauki.
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca
reklama
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Ekologiczne i komfortowe autobusy za rok będą jeździć po Zagłębiu

Elektryki już kupione
Sylwia Turzańska

Aż 14 nowych autobusów elektrycznych powiększy flotę Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
w Sosnowcu. Firma właśnie podpisała umowę z polskim producentem.

W zawarciu umowy na dostawę elektrycznych autobusów uczestniczyli m.in. Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi, Damian Rutkowski,
wiceprezydent Dąbrowy Górniczej i Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zawarta umowa, prócz zakupu autobusów, obejmuje także montaż trzech ładoNowymi autobusami pasażerowie będą jeź- warek pantografowych oraz osiem ładowadzić już za rok. PKM zakupił pięć przegubo- rek podobnych do tej, z której PKM korzywych autobusów elektrycznych, a kolejnych sta w tej chwili przy ulicy Mościckiego. Jeddziewięć będzie 12-metrowych. W przetar- na z trzech ładowarek pantografowych zogu wzięła udział tylko spółka Solaris, która stanie zainstalowana na dworcu przy ulicy
za przegubowe elektryki zaproponowa- Mościckiego, pozostałe dwie w sosnowiecła kwotę 3 703 354 zł, a za krótsze pojaz- kiej bazie PKM przy ulicy Lenartowicza.
dy 2 632 024 zł. W sumie zakup 14 autobu- Tego typu ładowarki przymocowane są
sów będzie kosztować ponad 46 mln zł, cho- do masztu i są opuszczane z góry na dół,
ciaż pierwotnie sosnowiecki PKM założył, że na dach autobusu. Osiem mniejszych urzązapłaci około 41 mln zł. Po przeprowadzeniu dzeń do ładowania autobusów również trafi
analizy oferty i propozycji wyposażania, prze- do bazy PKM w Sosnowcu.
woźnik zdecydował się zapłacić więcej.
– Mamy jedne z najnowocześniejszych
Wykonawca zaproponował imponującą autobusów w Polsce. Od kilku dobrych lat
pojemność baterii. W autobusach przegu- coraz większy nacisk kładziemy na rozwój
bowych to 470 kWh, w 12-metrowych 316 komunikacji miejskiej, jej poziom i ekologię,
kWh. Dla porównania w trzech elektry- by zachęcić mieszkańców do korzystania ze
kach, kupionych przez PKM Sosnowiec środków komunikacji publicznej. Jakość auod Solarisa w 2017 roku, pojemność aku- tobusów jest bardzo wysoka, co wpływa
mulatorów litowo-jonowych wynosi 200 na komfort podróżowania. Każdy z autobukWh. – Pierwszy z sosnowieckich elektry- sów będzie wyposażony w kilka kamer moków do dziś przejechał już niemal 700 tysię- nitoringu, klimatyzację, ładowarki USB, wicy kilometrów. Nowe autobusy będą miały -fi, a także system systemy zliczania pasażejeszcze większe możliwości – wyjaśnia Piotr rów, elektroniczne tablice informacyjne i zaDrabek, dyrektor w PKM sp. z o.o.
powiedzi – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński,
Sylwia Turzańska
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prezydent Sosnowca. Nowe pojazdy obsłużą 11 linii kursujących po Sosnowcu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Będzinie,
Czeladzi i Wojkowicach. To linie nr: 34,
90, 100, 160S, 182, 188, 299, 723, 818
i 902N. Elektryki będą miały żółty odcień,
zgodny z systemem identyfikacji Zarządu
Transportu Metropolitalnego w Katowicach, czyli organizatora transportu na terenie metropolii.
– Cieszę się, że jako Zagłębie mówimy
jednym głosem, jeśli chodzi o komunikację
autobusową, tramwajową i kolejową. Myślimy o dalszym rozwijaniu siatki połączeń.
Poza tym dzięki takim umowom uda nam
się uzyskać „czyste niebo” nad Zagłębiem
– zapowiada Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.
PKM Sosnowiec otrzymał blisko 30 milionów netto dofinansowania z Centrum
Unijnych Projektów Transportowych w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu
zbiorowego w miastach.
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Kolejny odcinek
Ostrogórskiej
w przebudowie
przeniosą się na pozostały fragment drogi. W tym przypadku
ruch na drodze będzie mocno
ograniczony. – Skomplikowane
prace obejmują nie tylko przebudowę samej drogi, ale również całej infrastruktury podW związku z remontem od ziemnej. Dlatego proszę
17 sierpnia przejazd przez tory wszystkich kierowców o wybiekolejowe w rejonie ulicy Nafto- ranie innej drogi, ponieważ ruch
wej jest niemożliwy. To ozna- jest mocno ograniczony – apecza, że podróż samochodem luje Jeremiasz Świerzawski, zaosobowym ulicą Ostrogórską stępca prezydenta miasta.
Inwestycja obejmuje poz Sosnowca w kierunku Mysłowic i odwrotnie, od 17 sierpnia nad półkilometrowy fragment
nie jest możliwa. Zmiany obej- drogi wraz z otoczeniem. Nie
mą również autobusy komuni- zabraknie doświetlonych przejść
kacji publicznej, które także dla pieszych oraz drogi rowerood 17 sierpnia tymczasowo jadą wej i nowego ledowego oświetlenia. Wybudowana zostanie
przez ulicę Naftową.
Przypomnijmy. Przebudowa nowa jezdnia, kanalizacja deszulicy Ostrogórskiej została po- czowa i sanitarna, a także dwie
dzielona na trzy etapy. Pierwszy zatoki autobusowe.
mamy już za sobą. W ubiegłym
Niebawem poznamy także
roku za 5,4 mln zł powstało wykonawcę fragmentu drogi
rondo na skrzyżowaniu ulic od nowego ronda do ronda ZaOstrogórskiej i Jagiellońskiej głębia Dąbrowskiego. Zakres
wraz z budową 400-metrowe- prac jest podobny jak na dwóch
wspomnianych etapach: nowa
go odcinka drogi.
Roboty na fragmencie od gra- jezdnia, chodnik, droga rowenicy z Mysłowicami do okolic rowa, doświetlone przejścia dla
przejazdu kolejowego potrwają pieszych, w tym jedno z sygnado końca 2020 roku. W pierw- lizacją przy przedszkolu oraz
szej kolejności wykonawcy zajęli przebudowa sieci kanalizacyjnej
się przebudową ulicy właśnie deszczowej, sanitarnej, energew okolicy przejazdu kolejowego. tycznej i pozostałej infrastrukW dalszej kolejności roboty tury. KP
Przebudowa kolejnego odcinka
ulicy Ostrogórskiej rozpoczęła
się 11 sierpnia. Tym razem
chodzi o fragment od granicy
z Mysłowicami do okolic
przejazdu kolejowego.

Pierwsza część
remontu zakończona
Zakończyła się pierwsza część
remontu ulicy 3 Maja (kierunek
DK 94) na wysokości tunelu
tramwajowego. Wykonawca
usunął już zapadlisko, wzmocnił
konstrukcję tunelu oraz wykonał nowe bariery. Pojawiła się
także zupełnie świeża warstwa
asfaltu na 200-metrowym fragmencie trzypasmowej jezdni,
z której mogą już korzystać kierowcy.
Teraz prace przeniosły się
na 300-metrowy odcinek
ul. 3 Maja od miejsca, w którym
reklama

kończy się nowy asfalt ułożony
przy przebudowie buspasa i zakończy na właśnie oddanym
do użytku fragmencie przy tunelu tramwajowym. Kompleksowe prace wiążą się z zamknięciem tego fragmentu ulicy. Objazd poprowadzony jest łącznicami wjazdowymi i zjazdowymi
z wiaduktu w ciągu ulicy Prusa
i alei Blachnickiego. Objazdy
będą trwały do 8 września.
Koszt remontu, który powinien zakończyć się do końca
września 2020, to 3,3 mln zł. KP
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Za dwa lata ma powstać miejsce niezwykłe, czyli Centrum Edukacji Ekologicznej

Rusza przebudowa Egzotarium
Wreszcie sosnowieckie Egzotarium, po latach oczekiwań, planów i szukania środków, zmieni całkowicie swoje oblicze. Za prawie 64 mln zł na miejscu Egzotarium
powstanie nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Umowa na realizację inwestycji została podpisana 30 lipca z przedstawicielami Mostostalu Zabrze – Gliwickiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa (liderem konsorcjum) oraz Maximus ZBH Sp. z o.o. (partnerem konsorcjum). Obiekt ma być gotowy za dwa lata.
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Turzańska

– Cieszę się, że dotarliśmy
wspólnie do tego momentu.
Często mówimy, że niektóre
inwestycje trwają długo. Przez
lata przewijały się różne pomysły na modernizację i utrzymanie tego miejsca, jak stworzenie
biur w tym obiekcie, których
funkcjonowanie umożliwiłoby
sfinansowanie remontu i utrzymanie Egzotarium. Po czterech
latach od pojawienia się ostatecznej koncepcji, ruszamy
do realizacji tej bardzo ważnej
inwestycji nie tylko dla mieszkańców Sosnowca, ale i całego
regionu. Myślę, że każdy będzie
mógł tutaj przyjechać, przyjemnie spędzić czas, dobrze wypocząć i jeszcze wiele się nauczyć
– podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Już za dwa lata goście zobaczą
m.in. kolekcję ryb dorzecza
Przemszy, a otoczenie budynku
będą stanowić rodzime siedliska

Obiekt został już wyburzony, a rośliny i zwierzęta trafiły do sosnowieckich szkół i biblioteki.

roślinne: biotop grądowy, zbiorowisko szuwarowe i murawa
kserotermiczna. W budynku
powstaną dwie nowoczesne klasy lekcyjne, wyposażone w komputery, mikroskopy, systemy
multimedialne, gdzie uczniowie
będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii czy geografii.
– Będziemy prowadzić warsztaty, wykłady, wystawy, a wszystko to przy pięknym widoku

na tropikalne rośliny i zwierzęta
w palmiarni. Powstanie również
mini kino, w którym każdy odwiedzający będzie mógł obejrzeć
film edukacyjny, dotyczący rodzimej przyrody. W budynku
znajdzie swoje miejsce również
kawiarnia – zapowiada prezydent Chęciński.
Ścieżka edukacyjna rozpoczyna się na poziomie -1. W tej części zostaną zainstalowane duże

akwaria z rodzimymi gatunkami
ryb, a także z rybami z całego
świata, takimi jak duch amazoński, pielęgnica szmaragdowa czy
arowana srebrna. Ponadto w terrariach aqaterrariach będzie
można podziwiać też gady
i owady, m.in. pająka topika czy
anakondę zieloną i ptaszniki.
Następnie ścieżka edukacyjna będzie prowadziła zwiedzającego na poziom parteru do Pal-

miarni, gdzie głównymi eksponatami będą nie tylko rośliny, ale
i zwierzęta, takie jak legwan zielony, żółw żabuti, bazyliszek
płatkogłowy, boa dusiciel, czy
tukan wielki.
– Sama palmiarnia podzielona będzie na trzy strefy: strefę
klimatu śródziemnomorskiego, strefę pustynną i tropikalną, w każdej panować będą inne warunki. Sterowanie klimatem odbywać się będzie poprzez zapewnienie prawidłowej temperatury, wilgotności
i światła, tak aby warunki zbliżone były jak najbardziej
do tych panujących w naturze.
Podróż po Egzotarium kończyć się będzie na szczycie
rampy, która kieruje zwiedzających na poziom +1. W tym
miejscu znajdą się sale lekcyjne, przestrzeń wystawiennicza
wystaw stałych czasowych, kino edukacyjne, a także w kawiarnia – mówi Jeremiasz
Świerzawski, zastępca prezy-

denta, odpowiedzialny za inwestycje. Z zewnątrz dominującą częścią nowoczesnego
obiektu będzie lekka szklana konstrukcja, w której odbijać będzie się zieleń pobliskiego parku. Egozatrium będzie
korzystać także z odnawawialnych źródeł energii. W ramach
inwestycji zostaną wykonane
panele fotowoltaiczne, które
pozwolą na przetwarzanie
światła słonecznego na energię
elektryczną.
Gmina Sosnowiec otrzymała
dofinansowanie w wysokości 15,3 mln złotych w ramach
programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014 – 2020
działanie 5.4.3 – ochrona różnorodności biologicznej na realizację projektu, który składa
się z dwóch części – utworzenia
Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium” i rewitalizacji
terenów zielonych w tzw. Parku Tysiąclecia.
Sylwia Turzańska

Nowy sprzęt dla szpitala
Dwa nowe respiratory i dwa kardiomonitory trafiły do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.
Respiratory i kardiomonitory zostaną zainstalowane w budynku szpitala przy ulicy
Zegadłowicza. – To dobrze zainwestowane pieniądze, a mówimy o kwocie blisko 232 tys. zł
– mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Zadowoleni są także pracownicy szpitala.

– Dziękujemy za wsparcie Urzędu Miasta w tym nadal trudnym dla wszystkich okresie. Respiratory i kardiomonitory będą wykorzystywane na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej naszego
szpitala. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim naszym darczyńcom – podkreśla Aneta Kawka, prezes
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. To kolejny zakup sprzętu medycznego na rzecz szpitala. W kwietniu na rzecz szpitala został zakupiony ambulans, który kosztował ok. 316 tys. zł.
Na pokładzie karetki znajdują się m.in. respirator, nosze oraz dwie butle tlenowe wraz z instalacją
tlenową. ST
reklama
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Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.,
prezentują nowy sprzęt medyczny.
reklama
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Z paszportem do Sosnowca
– Rok temu wyprodukowaliśmy specjalne sosnowieckie
paszporty przeznaczone dla
mieszkańców śląskich miast
z możliwością wjazdu na teren
Sosnowca w czasie wakacji.
Opisaliśmy w nich najciekawsze miejsca w naszym mieście.
To była prawdziwa eksplozja
zainteresowania, a paszporty
wysłaliśmy nawet poza granice
nie tylko Sosnowca, ale i Polski – mówi Rafał Łysy, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu. Paszporty uprawniały
do wielu ulg w wymienionych
w paszportach atrakcjach. Wydrukowano 44 000 sztuk paszportów z hologramami oraz Komplet dziesięciu paszportów można kupić w CIM-ie.

Paweł Leśniak

Sylwia Turzańska

20 000 sztuk broszur za kwotę
łącznie 27 tys. zł. Teraz paszporty powróciły w nowej odsłonie. Na komplet składa się 10
paszportów, w których znajdują
opisy ciekawych miejsc i atrakcji w mieście, m.in. rowerowy
Sosnowiec, czerwony autobus
czy dziecięce all inclusive.
Paszporty można kupić
w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Warszawskiej 3
– w pasażu przy Placu Stulecia.
– Pamiętajcie, że oryginalne sosnowieckie paszporty mają hologram. Oczywiście, podobnie
jak rok temu, paszporty upoważniają do przebywania na terenie Sosnowca przez 30 dni
od momentu przekroczenia gra- Szkoła Podstawowa nr 35 to jedna z placówek, która przejdzie
nicy – żartuje rzecznik prasowy. gruntowną modernizację.
Dwie szkoły i trzy przedszkola przejdą kompleksową
modernizację. 21 sierpnia podpisano umowy z wykonawcami.

Na Orlej jaśniej i bezpieczniej

promocja

Maciej Łydek

Zakończyły się prace związane
z poprawieniem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
przy ulicy Orlej.
Jeszcze w lipcu droga na odcinku pomiędzy ulicami Żeromskiego i Spółdzielczą została zwężona do jednego pasa.
W drugiej połowie sierpnia doświetlono także przejście dla
pieszych.
Oświetlenie zostało zainstalowane na dwóch przejściach:
w rejonie skrzyżowania z ulicą
Żeromskiego oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Spółdzielczą.
Mowa oczywiście o dodatko-

Zwężenie jezdni i doświetlenie przejść mają poprawić bezpieczeństwo
kierowców i pieszych.

Modernizacja
szkół i przedszkoli

wym doświetleniu na całej długości tych przejść. – Nie ma
w Sosnowcu drugiego tak newralgicznego i niebezpiecznego
miejsca dla pieszych. Mimo
stałych kontroli prowadzonych
przez sosnowiecką policję cały
czas w tych miejscach dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń i wypadków. Stąd nasza
decyzja o zwężeniu jezdni, a zarazem o doświetleniu przejść
dla pieszych. Mamy nadzieję,
że te działania poprawią bezpieczeństwo – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. KP

Za modernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 21 w Jęzorze oraz 35 w Porąbce, a także Przedszkola Miejskiego nr 3
oraz 18 na Pogoni i PM nr 31 w Ostrowach Górniczych odpowiedzialne są: Przedsiębiorstwo Maximus ZBH sp. z o.o. sp. k.
(SP nr 21 i PM nr 18), REMELIT Tomasz Wolak (SP nr 35
i PM nr 31) oraz Agea star Sp. z o.o. (PM nr 3).
– W trzech obiektach termomodernizacja będzie kompletna,
z kolei w SP nr 35 i PM nr 31 został uwzględniony zabytkowy walor budynków. Co najważniejsze, we wszystkich budynkach zmieni się sposób ich ogrzewania. Kotły węglowe zostaną zastąpione
przez gazowe – podkreśla Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny m.in. za inwestycje w mieście.
W przypadku SP nr 21 w Jęzorze zadanie obejmuje wykonanie docieplenia wraz z elewacją i wymianę drzwi wejściowych.
Remontem objęty będzie również dach szkoły. Przy tej okazji
odnowione zostaną schody ewakuacyjne, chodnik, powstanie
również szklane zadaszenie wejścia. To właśnie w przypadku SP
nr 21 zakres prac jest największy.
Znajdująca się w Porąbce przy ulicy Ligonia SP nr 35 będzie
miała nieco mniejszy zakres prac ze względu na zabytkowy charakter budynku. Tu również zmieni się system ogrzewania budynku z węglowego na gazowy. Docieplenie będzie wykonywane pod oknami i na ścianach zewnętrznych przy gruncie. Wymienione zostanie pokrycie dachu oraz wykonana nowa nawierzchnia wokół budynku.
Podobny zakres robót związany jest z termomodernizacją
przedszkoli nr 3 oraz nr 18. W obu przypadkach wymienione
zostaną okna i drzwi, które wcześniej taką wymianą objęte nie
były.
– W sumie w ostatnich latach już ponad 20 placówek edukacyjnych w mieście zmieniło swoje oblicze. Cały czas szukamy
możliwości pozyskania dofinansowania na kolejne remonty – tłumaczy Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta miasta,
odpowiedzialny za edukację.
Podobnie jak w przypadku szkoły w Porąbce, również elewacja przedszkola w Ostrowach Górniczych pozostanie bez zmian.
Jednak w tym budynku elewacja przejdzie gruntowne czyszczenie, by mocnej zaakcentować piękno obiektu.
Koszt wszystkich prac to prawie 6,5 mln zł. Pozyskane dofinansowanie przyznane przez zarząd województwa śląskiego z listy rezerwowej (poddziałania 4.3.4 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej – konkurs”) wynosi 5,7 mln zł.
Od momentu podpisana umów wykonawcy mają dziewięć
miesięcy na realizację inwestycji. KP

Mariusz Binkiewicz

Paszporty znowu pojawiły się w Sosnowcu. To chyba najbardziej wyczekiwany powrót tego lata w mieście,
zwłaszcza że paszporty stały się hitem ubiegłorocznych wakacji.
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Pracodawca poszukiwany!
Rozmawiamy z BARBARĄ PORĘBSKĄ, kierowniczką Działu Funduszy Zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz DARIUSZEM POLAKOWSKIM,
trenerem pracy i specjalistą ds. staży
arc MOPS w Sosnowcu

„Tacy sami, bez ściany między nami” to nazwa projektu,
który od dwóch lat realizuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sosnowcu. Jaki jest cel tego projektu?

Barbara Porębska: Projekt, który realizujemy
wspólnie z fundacją Instytut Twórczej Integracji
w Sosnowcu, jest skierowany przede wszystkim
do osób niepełnosprawnych. Celem jest wsparcie
nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także dodatkowo osób bezrobotnych i opuszczających pieczę zastępczą. Dla każdego uczestnika projektu
przygotowaliśmy indywidualnie opracowany zakres narzędzi, jak i sprawdzonych instrumentów
aktywizacyjnych. Osoby dorosłe mogą skorzystać
z coachingu indywidualnego, treningu kompetencji społecznych, rehabilitacji zdrowotnej, poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego, usług trenera pracy oraz kursów zawodowych
i staży. Te trzy ostatnie narzędzia są wdrażane
przez wyspecjalizowany w realizacji aktywizacji
zawodowej Klub Integracji Społecznej, który
działa w strukturach MOPS-u.
Na jakie działania mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

BP: Dla tej grupy osób przewidziano między innymi innowacyjne działanie w postaci prowadzenia
mieszkania treningowego. Pracownicy Instytutu
Twórczej Integracji organizują treningi usamodzielniania oraz zapewniają pomoc specjalistów, takich jak trener rozwoju, dietetyk, seksuolog czy arteterapeuta. Kolejną grupą, którą objęliśmy wsparciem, jest młodzież ucząca się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym przebywająca w pieczy zastępczej i opuszczająca pieczę zastępczą.
Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie uczą się
nowych kompetencji społecznych, przechodzą trening szybkiego uczenia czy uczestniczą w warsztatach motywacyjno-psychologicznych. Mogą liczyć
nie tylko na porady psychologa, ale także doradcy
i trenera zawodowego oraz wziąć udział w kursie
prawa jazdy kat. B. Zyskują większą samodzielność
w życiu osobistym, jak i zawodowym. Co więcej,
w projekcie zaplanowano również wsparcie terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi w postaci hipoterapii, dogoterapii, arteterapii, integracji sensorycznej oraz metody tomatis. Działania projektowe nie były skoncentrowane
tylko na dzieciach. Pomoc skierowano także do rodziców i opiekunów dzieci, którzy niejednokrotnie
poświęcają całe swoje życie na ich leczenie i rozwój,
przez co zapominają o sobie i własnych potrzebach.
Otrzymali wsparcie w postaci coachingu podczas
spotkań indywidualnych oraz grupowych i nie
ukrywam, że zainteresowanie tą częścią projektu
przerosło nasze możliwości.

Aktywizacja bezrobotnych to poniekąd także aktywizacja
pracodawców, którzy też mogą skorzystać
z realizowanego przez MOPS projektu...

DP: Służę pomocą także pracodawcom, którym
przysługują różne przywileje z tego tytułu, iż przyjmą na staż, a potem zatrudnią osoby niepełnosprawne. Wśród uczestników projektu są osoby z bardzo
różnymi umiejętnościami, kwalifikacjami, doświadczeniem i wykształceniem. Są osoby, które aspirują
do prac biurowych, jak i prostych prac pomocniczych, porządkowych, magazynowych, wykładania
towaru czy pomocy w kuchni. Obecnie poszukujemy pracodawców, którzy chcieliby przyjąć naszych
uczestników na trzymiesięczny staż. Pracodawca ze
swojej strony nie ponosi żadnych kosztów. W ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich, a także wynagrodzenie stażystów. Pracodawca spośród swoich pracowników wybiera dla naszego podopiecznego opiekuna stażu, który dodatkowo otrzymuje za to dodatek, także finansowany ze
środków projektu. Część osób przeszła pozytywnie
staż i zdobyła pracę u dotychczasowego pracodawcy. Projekt przynosi wymierne efekty. Zadowolone
są zarówno osoby, które zgłosiły się wziąć udział
w projekcie, jak i pracodawcy, którzy przyjęli te osoby na staż, a potem do pracy. Ze swej strony staramy się zrobić wszystko, by dobrze przygotować daną osobę do wejścia na rynek pracy, właściwie wybrać dla niej zawodową ścieżkę pod kątem posiadanych umiejętności, wykształcenia, potrzeb i aspiracji. Naszym celem jest to, by po zakończeniu stażu
osoba otrzymała pracę, a pracodawca, kierując się
społeczną odpowiedzialnością biznesu, nie tylko
przyjął ją na staż, ale także podjął decyzję o jej zatrudnieniu i kontynuowaniu współpracy.
Ile osób do tej pory wzięło udział w projekcie?

Barbara Porębska i Dariusz Polakowski realizują projekt „Tacy sami, bez ściany między nami”
w sosnowieckim MOPSie.

osoby z niepełnosprawnościami nie poradzą sobie
w pracy i będą wymagać ciągłej pomocy w pokonywaniu trudności i wypełnianiu obowiązków, co
oczywiście nie jest prawdą, a błędnie powielanym
stereotypem. Tymczasem zgłosiły się do nas osoby w różnym wieku, od osób bardzo młodych,
po osoby starsze. Nasi uczestnicy posiadają bardzo
zróżnicowane wykształcenie, od podstawowego
po studia wyższe. Jedna z uczestniczek projektu
ma już ponad 60 lat, ale zamierza w dalszym ciągu pracować i być aktywna na rynku pracy. Wystarczy tak naprawdę przełamać tę psychiczną barierę, że to jest niemożliwe, że nie poradzimy soAle to nie wszystko…
bie na stażu, a potem w pracy. Pierwszy krok, któDariusz Polakowski: Część uczestników, zwłasz- ry należy zrobić, to przyjść do nas. Diagnozuję
cza niepełnosprawnych, skorzystała również osoby w wymiarze zdrowotnym, sprawdzam, jak
z możliwości stworzenia dla nich diagnozy ścieżki stan zdrowia warunkuje możliwości danej osoby,
zawodowej w celu usamodzielniania oraz wzięła badam zachowane potencjały. W dalszej kolejnoudział w stażach zawodowych, które mają być eta- ści próbuję zbudować wzajemną relację. Razem
pem do zdobycia stałej pracy. Okazało się, że współdziałamy, by uczestnik mógł zdobyć nowe
w Sosnowcu szereg osób potrzebuje pomocy, mo- kwalifikacje lub wykorzystać istniejący już potentywacji i wsparcia w wejściu na rynek pracy. Czę- cjał i podjąć staż. To bardzo duże wyzwanie, posto są to osoby, które są wykluczone z rynku pra- nieważ te osoby mają już swoje trwałe przyzwycy, nie tylko z przyczyn zdrowotnych, ale i spo- czajenia i nawyki. Dominuje u nich najczęściej
łecznych, ze względu na obawy pracodawców, iż przekonanie, że podjęcie pracy nie jest konieczne

ani możliwe, ponieważ może jest i biednie, ale stabilnie, bo działa wsparcie państwa i możliwość
skorzystania ze świadczeń socjalnych.
Współpracuję także z innymi specjalistami
i opracowuję dla każdej osoby procedurę szkoleniową. Asystuję w procesie podejmowania pracy
przez uczestników projektu. Wyszukuję oferty
pracy, umawiam spotkania z pracodawcami, a co
więcej chodzę z naszymi podopiecznymi na rozmowy kwalifikacyjne. Nikt nie jest pozostawiony
sam. Pomagam w sprawach formalnych, w założeniu konta w banku i wykonaniu lekarskich badań wstępnych. Jeśli jest taka potrzeba, to jestem
także z uczestnikami w miejscu pracy. Przekładam wymagania pracodawcy na język uczestników. Muszę wszystko ustalić, wyjaśnić i upewnić
się, czy osoba rozumie, jaki jest zakres jej obowiązków, czy dobrze zrozumiała polecenie, wie,
co ma robić i jak to zrobić. Obecnie mam
pod swoją pieczą około 80 osób. Spotykam się
z nimi co najmniej raz w miesiącu. W czasie pandemii kontaktowaliśmy się telefonicznie, ale teraz odbywają się tradycyjne spotkania. Od początku projektu kilkanaście osób otrzymało już
pracę.

BP: Z naszej propozycji skorzystało do tej pory 392 mieszkańców Sosnowca. Na wszystkie
działania wydano w ramach projektu ponad 4 miliony 200 tysięcy złotych, w tym wkład własny
MOPS-u wyniósł ponad pół miliona złotych.
Czy Covid 19 stal się przeszkodą w realizacji projektu?

DP: Na pewno sytuacja była wyjątkowa, ale projekt realizowaliśmy przez pewien czas w formule
zdalnej. Ze względu na pandemię zdecydowaliśmy się ostatecznie przedłużyć realizację projektu
o kolejne 90 dni, czyli do 31 marca przyszłego roku. Wzięliśmy pod uwagę pogarszającą się sytuację na rynku pracy i podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu oferty projektowej, także na osoby zagrożone wykluczeniem, w szczególności z powodu
oddalenia od rynku pracy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Turzańska

UWAGA PRACODAWCY!
Pracodawcy, którzy poszukują stażystów, mogą
zgłosić się do Klubu Integracji Społecznej
przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu. W celu
uzyskania informacji, można kontaktować się
telefonicznie pod nr tel. 695 140 748 lub przyjść
osobiście, od poniedziałku do czwartku, w godz.
od 8.00 do 14.00 oraz w piątki od 8.00 do 13.00.
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RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Reklamacja
w aptece
Kupiłam w aptece ciśnieniomierz. Niestety, krótko po
zakupie okazało się, że jest wadliwy. Zgłosiłam się do
apteki z reklamacją. Ciśnieniomierz wrócił z naprawy,
ale niedługo potem sytuacja się powtórzyła. Po drugiej
naprawie wada znowu wystąpiła. Mam już dość
ciągłych reklamacji, chciałabym go zwrócić i odzyskać
pieniądze. Słyszałam jednak, że w aptece nie ma
zwrotów. Czy rzeczywiście nie mogę żądać zwrotu
ceny?

reklama

ADRIANNA PEĆ
rzecznik praw konsumenta

przed upływem 2 lat od daty jego wydania kupujący
może sięgnąć po uprawnienia z tytułu rękojmi, w ra
mach której może od umowy odstąpić, o ile wada nie
jest nieistotna, może obniżyć cenę o określoną i ade
kwatną do zmniejszenia jakości towaru kwotę lub zażą
dać usunięcia wady lub wymiany towaru. W przypadku
gdy na towar została udzielona gwarancja, kupujący
może według swojego wyboru sięgnąć po uprawnienia
z rękojmi, w ramach której za wady i reklamacje jest od
powiedzialna apteka jako sprzedawca lub skorzystać
z gwarancji. Warto zaznaczyć, że gwarantem zwykle nie
jest sprzedawca towaru a gwarant, najczęściej produ
cent towaru lub jego dystrybutor, importer, itp. Każdo
razowo należy sprawdzić, kto jest gwarantem i jakie są
warunki gwarancji oraz obowiązki gwaranta. Dopiero
gdy gwarancja nie określa terminów i roszczeń, w grę
wejdą przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji. Nie jest
dopuszczalne złożenie reklamacji w obydwu trybach re
klamacyjnych jednocześnie. Natomiast możliwa jest
zmiana trybu, gdy nie ma możliwości zrealizowania re
klamacji w pierwotnie wybranym reżimie lub np. gwa
rant nie wywiązał się z obowiązków w terminie wska
zanym w gwarancji. W ramach gwarancji zwrot ceny to
waru jest możliwy, o ile takie rozwiązanie zostało prze
widziane przez gwaranta w gwarancji. Jeśli gwarancja
nie przewiduje zwrotu ceny, takie uprawnienie może
być zrealizowane w ramach rękojmi. Jeśli składamy re
klamację po raz pierwszy z tytułu rękojmi i odstąpimy
od umowy, żądając zwrotu ceny, sprzedawca może uda
remnić zwrot pod warunkiem, że niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności towar wymieni lub wadę
usunie. Jeśli ta sama lub inna wada ujawni się ponownie,
wówczas sprzedawca nie może już skorzystać z kontr
uprawnienia w postaci naprawy lub wymiany, gdyż
przysługuje mu ono jedynie raz. Warto podkreślić, że
odstąpienie od umowy nie wchodzi w grę przy nieistot
nym charakterze wady, tj. mającym błahe lub nikłe zna
czenie. Każdorazowo zatem chcąc złożyć reklamację,
należy sprawdzić, czy została udzielona gwarancja, gdyż
nie jest obowiązkowa. Jeśli tak, zapoznać się z warun
kami gwarancji i zdecydować, z których uprawnień sko
rzystać: z gwarancji czy też z rękojmi. Jeśli nie ma gwa
rancji, kupującemu pozostaje jedynie rękojmia.
Ciśnieniomierz jest towarem, którego reklamacja
odbywać się będzie na ogólnych zasadach reklamacyj
nych z rękojmi lub z gwarancji, o ile ta ostatnia została
udzielona. Jeśli ciśnieniomierz był już naprawiany w ra
mach rękojmi, wówczas kupujący może od umowy od
stąpić z żądaniem zwrotu ceny, o ile oczywiście wada
nie jest nieistotna. Sprzedawca przy drugiej czy kolej
nej reklamacji z tytułu rękojmi nie może ponownie
skorzystać z kontruprawnienia do naprawy czy wy
miany.

ADWOKAT RADZI

Zniesławienie
W ostatnim czasie mam wiele zapytań w swojej
kancelarii odnośnie zniesławienia, pomówienia,
które dokonywane są za pomocą Internetu. Zatem
poniżej prezentuję Państwu możliwość zastosowania
środków karnych wobec takiego postępowania.
Oczywiście należy pamiętać, że każdy stan faktyczny
należy oceniać indywidualnie.
Zniesławienie (pomówienie, obmówienie, oszczer
stwo) to przestępstwo opisane w art. 212 kodeksu
karnego. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności
karnej podlega ten, kto pomawia inną osobę, grupę
osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organi
zacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postę
powanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opi
nii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebne
go dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działal
ności. Surowsza odpowiedzialność grozi sprawcy, któ
ry dopuszcza się czynu zniesławienia za pomocą środ
ków masowego komunikowania, np. za pośrednic
twem Internetu.
Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do przestęp
stwa zniewagi, zniesławić można nie tylko człowieka,
ale także instytucję, firmę, spółkę. Istotą zniesławienia
jest zachowanie polegające na pomówieniu pokrzyw
dzonego o takie postępowanie lub właściwości, które
mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, rodzaju
działalności, stanowiska. Podstawą pomówienia są za
zwyczaj informacje nieprawdziwe. Przestępstwo znie
sławienia można dokonać na różne sposoby, np.: ge
stem, pismem, werbalnie Zachowanie sprawcy prze
stępstwa może przybrać postać poniżającej wypowie
dzi słownej lub pisemnej, gestu, rysunku lub innej for
my przekazu. Przestępstwo z art. 212 k. k. może być
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ILONA CEBO-KUBICZEK
adwokat

skierowane przeciwko innej osobie, za pośrednictwem
osób trzecich, a więc zniesławiające treści nie mogą być
wypowiadane wyłącznie do pomawianego, a powinny
być kierowane do opinii publicznej, powodując utratę
zaufania do danego podmiotu. W tym pierwszym przy
padku możemy mieć do czynienia z przestępstwem
zniewagi. Zniesławienie można popełnić tylko w spo
sób umyślny, tzn. że sprawcą może być tylko ten, kto
chce poniżyć pokrzywdzonego lub ten, kto stawia za
rzut, przewiduje możliwość poniżenia i z tym się godzi.
Przy przestępstwie zniesławienia ważne jest to,
czy pokrzywdzony doznał choćby subiektywnego
poczucia poniżenia. W roli pokrzywdzonego nie mo
że znaleźć się osoba, która z uwagi na swój stan psy
chiczny nie jest w stanie rozpoznać poniżających wy
powiedzi (np. osoba upośledzona, osoba nieznająca
języka, w którym działa sprawca). Zgodnie z art. 212
§ 1 k. k. znieważenie zwykłe zagrożone jest karą
grzywny albo ograniczenia wolności. Z kolei zniesła
wienie kwalifikowane za pomocą środków masowe
go komunikowania zagrożone jest karą grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku (art. 212 § 2 k. k.). Oznacza to, że może tu
znaleźć zastosowanie warunkowego umorzenia po
stępowania, kara pozbawienia wolności może zostać
orzeczona z warunkowym jej zawieszeniem. W razie
skazania za przestępstwo zniesławienia, sąd obok ka
ry może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego,
Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel spo
łeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Przestęp
stwo zniesławienia ścigane jest w trybie prywatno
skargowym, co oznacza, że pokrzywdzony sam wnosi
akt oskarżenia do sądu i sam pełni rolę oskarżyciela
prywatnego. Wyjątek tutaj stanowi, okoliczność ma
jąca wzgląd na charakter sprawy (ważny interes spo
łeczny sprawy, a także jej oddziaływanie) – wtedy
prokurator może objąć przestępstwo ściganiem
z urzędu.

Mariusz Binkiewicz

Apteka jest rzeczywiście specyficznym miejscem zaku
pów, w którym obowiązują dwojakie zasady reklamacji
w zależności od tego, co było przedmiotem sprzedaży: in
ne zasady dotyczą reklamacji produktów leczniczych
i wyrobów medycznych, a inne pozostałych towarów.
W aptece zaopatrujemy się głównie w lekarstwa czy wy
roby medyczne, ale możemy tez kupić produkty przemy
słowe czy kosmetyki dostępne w tradycyjnych sklepach
w powszechnym obrocie.
Zasady dotyczące zwrotów leków i wyrobów medycz
nych reguluje prawo farmaceutyczne. Art. 96 ust. 7 wy
łącza prawo do zwrotów leków, wyrobów medycznych
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie
niowego. Jest to jak najbardziej uzasadnione, zważywszy
na przeznaczenie i charakter towaru, a przede wszystkim
bezpieczeństwo pacjentów. Trudno sobie wyobrazić, że
by apteka sprzedała ponownie zwrócony produkt, jeśli
nie ma pewności, jak był przechowywany.
Wyłączenie leków, wyrobów medycznych i wyżej
wskazanych środków spożywczych ze zwrotów nie do
tyczy przypadków wady jakościowej, niewłaściwego ich
wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. A zatem
jeśli lek jest wadliwy lub nastąpiło niewłaściwe wydanie
kupującemu, zwrot jest możliwy. Może także nastąpić
zwrot w ramach procedury wycofania leku, kiedy Głów
ny Inspektor Farmaceutyczny wyda obwieszczenie infor
mujące o możliwości zwrotu do aptek (art. 121).
Natomiast jeśli w aptece zostanie zakupiony produkt
nie będący lekiem, wyrobem medycznym czy środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowe
go, podlega on regułom reklamacyjnym jak każdy to
war będący przedmiotem umowy sprzedaży. Zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego w przypadku wadliwo
ści rzeczy kupujący ma prawo skorzystać z tzw. rękojmi.
Dodatkowo niekiedy i dobrowolnie na towar jest rów
nież udzielona gwarancja. Taka rzecz jak ciśnieniomierz
podlegać będzie kodeksowym regułom reklamacyj
nym. I tak jeśli wada ciśnieniomierza ujawniła się
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Kolejnych stu lat!
Mieszkanka Sosnowca Józefa Bloda (na zdjęciu)
świętowała 100. urodziny. Urodziła się 25 sierpnia 1920 r. w Jackowie w gminie Kruszyna. Była
piątym dzieckiem spośród ośmiorga dzieci. Razem
z rodzicami pracowała w gospodarstwie i sprawowała też opiekę nad młodszym rodzeństwem. Podczas okupacji bracia wstąpili do AK, a pani Józefa
z siostrą pomagała partyzantom, przemycając żywność do lasu. Jubilatka w 1944 r. poznała przyszłego męża, pana Władysława, który przez okres wojny pracował jako piekarz w Krowiarkach koło Raciborza na robotach przymusowych u Niemców.
Wyszła za mąż w kwietniu 1945 r., a po ślubie
wraz z mężem przeprowadziła się do Sosnowca
na ulicę Willową. Urodziła syna Zbigniewa i córkę Krystynę. W latach 50. najpierw pracowała jako szwaczka, a kiedy dzieci poszły do przedszkola, zaczęła prowadzić kiosk przy ulicy Naftowej.
Następnie otrzymała pracę w zakładach ściernych,
ale kiedy mąż ciężko zachorował, wróciła do „Ruchu” i prywatnie wynajęła kiosk. W latach 1964
– 1974 pracowała w Spółdzielni Niewidomych
„Rękodzieło”. – Kiedy zachorował mąż, był to
ciężki i smutny czas – wspomina Jubilatka. – Całe
życie ciężko pracowałam i pomagałam bliskim.
Za to było mi dane przeżyć tyle lat w szczęściu, radości i miłości całej rodziny – dodaje.
Doczekała się trzech wnuków, sześciu prawnuków i dwóch prawnuczek, z którymi często się spotyka, chodzi na spacery i czyta im jeszcze książki.

Jest osobą spełnioną i zadowoloną z życia. Bierze
udział w zabawach i uroczystościach rodzinnych.
W imieniu sosnowieckich władz samorządowych życzenia i nagrodę jubileuszową wręczył
prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. Dostojnej Jubilatce życzymy kolejnych lat życia
w zdrowiu i wszelkiej pomyślności. red
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Tropią tajemnice i ożywiają pocztówki
arc Muzeum w Sosnowcu

Jak opowiedzieć historię na
miarę XXI wieku? Można ożywić pocztówki! Trzy sosnowieckie instytucje kultury, czyli
Pałac Schoena Muzeum, Sosnowieckie Centrum Sztuki
Zamek Sielecki i Teatr Zagłębia, realizują projekt „Na tropie
tajemnicy – ożywiane archiwalnych pocztówek”.
W ten sposób każdy będzie
mógł się wybrać się w wyjątkową podróż do przeszłości, nie
tylko atrakcyjną, ale i darmową.
Dzięki nowoczesnej technice
animacji i udziałowi aktorów
uczestnicy przeniosą się do czasów, gdy sosnowieckie ulice tętniły życiem, a stojące do dziś pałace zamieszkiwali bogaci przemysłowcy. Zobaczą, jak na
przełomie XIX i XX wieku wy-

Animacje pocztówek będzie można zobaczyć m.in. podczas
festynu rodzinnego już 20 września w sosnowieckim Muzeum.

glądały sosnowieckie ulice i dowiedzą się, ile osób mógł pomieścić Teatr Zimowy, dlaczego park Sielecki zwano parkiem
Mauvego i skąd wzięła początek
legenda „Czerwonego Zagłębia”.

Po raz pierwszy publicznie
animacje pocztówek będzie
można zobaczyć już 20 września,
podczas festynu rodzinnego
„Z wizytą u Schoenów”, organizowanego z okazji 35-lecia sosnowieckiego muzeum. Wszyst-

kie wizualne efekty projektu będą także dostępne w sieci. Realizatorzy przygotowali, zarówno
wersję dla osób niedowidzących,
jak i z napisami oraz tłumaczem
PJM.
Projektowi towarzyszy konkurs. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.muzeum.org.pl/wydarzenia/285-konkurs-ozywianiewspomnien.html.
Projekt „Na tropie tajemnicy
– ożywianie archiwalnych pocztówek” został dofinansowany
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Patronat
honorowy objęli Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,
prezydent Sosnowca, a medialny m.in. „Kurier Miejski”. ST

Filozof i przyroda w sieci
Sosnowieckie Centrum Sztuki
– Zamek Sielecki uruchomiło
stronę: www.filozofiprzyroda.pl.
Strona jest wirtualnym spacerem po wystawie: „Filozof
i przyroda. Tropem wielkich
myślicieli”, którą do 16 sierpnia

można było oglądać w Zamku
Sieleckim. Teraz wystawę będzie można „obejrzeć wirtualnie”, właśnie na stronie: filozofiprzyroda.pl.
Wystawa łączy pokolenia i zachęca do rozmowy o kondycji

człowieka, jego stosunku
do przyrody oraz odpowiedzialności ekologicznej. Wśród treści, które przedstawiają twórczość Romana Ingardena,
na stronie znajdziemy także cykl
filmów rozmów z dziećmi – na-

grań z wizyty na wystawie czy
wywiad z przedstawicielami różnych wyznań (spojrzenie na relację człowiek-przyroda przez
pryzmat różnych religii). Projekt
został dofinansowany w ramach
programu „Kultura w Sieci”. ST
reklama

Zagłębiowska Giełda Winyli
w Mediatece
Już po raz dziesiąty w Zagłębiowskiej Mediatece odbędzie się Zagłębiowska Giełda Winyli.
Podczas jubileuszowej giełdy, 6 września, nie
zabraknie różnego rodzaju winyli, płyt CD oraz
kaset magnetofonowych. Melomani mogą znaleźć prawdziwe perełki, a w grę wchodzi wymiana lub zakup.
Dla uczestników będzie czekać niespodzianka.
Na giełdzie pojawi się gość specjalny, czyli grupa

Skankan. Na bonusowym stoisku zespół będzie
sprzedawał swoje najnowsze wydawnictwa, koszulki i inne gadżety. Będzie można nabyć, wydaną z okazji 25-lecia istnienia Skankana, reedycję
kultowej płyty „Skankan ożywia trupy” (na CD
i pierwszy raz na winylu) oraz zdobyć autografy
od członków zespołu. Giełda w Mediatece
przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu rozpocznie się
o godz. od 9.30 i potrwa do 13.30. ST

O chamie z kulą w głowie
Prozaik, tłumacz, dziennikarz i laureat
Paszportu Polityki, czyli Ziemowit Szczerek,
będzie gościem spotkania,
które 15 września odbędzie się w auli
Zagłębiowskiej Mediateki przy
ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu.
Rozmowę promującą książkę
„Cham z kulą w głowie”
poprowadzi Wojciech Śmieja.

Ziemowit Szczerek ukończył prawo na Uniwer sy te cie Ja giel loń skim. Pra cu je dla kil ku
portali internetowych i wydawnictw wyspecjalizowanych w problematyce wschodnioeuropejskiej. Współpracuje z „Polityką”, „Gazetą
Wyborczą”, „Krytyką Polityczną” i „Nową Europą Wschodnią”. Jest autorem wielu wywiadów, reportaży literackich i opowiadań. Interesuje się wschodem Europy, historią alterna-

tywną i zagadnieniami geopolitycznymi, historycznymi i kulturowymi. Za książkę „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian” – fa bu la ry zo wa ny re por taż na te mat
Ukrainy – otrzymał jedną z najważniejszych
polskich nagród kulturalnych – Paszport Polity ki w dzie dzi nie li te ra tu ry. Na pi sał m.in.
„Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polski”, „Tatuaż z tryzubem”, „Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową”, Via Carpatia. Podróże
po Węgrzech i Basenie Karpackim”. Rozmowa bę dzie re trans mi to wa na na ka na le
YouTube i Facebooku biblioteki. Wstęp możliwy tylko z bezpłatną wejściówką (50 wejściówek do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia
placówki).
Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00. ST

W sprawie zamieszczenia reklamy
skontaktuj się z naszym biurem:

660 515 999
reklama@kuriermiejski.com.pl
reklama
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Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 15 czerwca 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli
Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca oraz Arkadiusz Trzuskowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

foto/Marlena Formas vel Król / fotofinezja

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Irena i Andrzej Augustyniakowie
Janina i Leszek Czarni
Ewa i Stanisław Czernikowie
Danuta Nowak – Ćwięk i Andrzej
Ćwięk
Teresa i Tadeusz Dankowie
Lidia i Stefan Daszczykowie
Zdzisława i Andrzej Dąbrowscy
Aleksandra i Mieczysław Dębcowie
Elżbieta i Janusz Dębińscy
Małgorzata i Henryk Franoszowie
Maria i Stanisław Jonczykowie
Józefa i Maciej Kaczmarczykowie
Magdalena i Ryszard Kaczmarkowie
Krystyna i Zdzisław Kleszczowie
Małgorzata i Ryszard Korubowie
Małgorzata i Władysław Kozakowie
Anna i Bohdan Kozłowscy

50 oraz 60-lecie pożycia
małżeńskiego obchodzili:
Halina i Jerzy Kuciowie
Barbara Wojtacha - Muszyńska i Jerzy
Muszyński
Barbara i Andrzej Pasternakowie
Ewa i Andrzej Pokorscy
Krystyna i Stanisław Stępniowie
Maria i Witold Stolarscy
Zenona i Bogumił Sumowie
Maria i Witold Szpruchowie
Teresa i Włodzimierz Szumcowie
Teresa i Marian Szymczykowie
Krystyna i Zygmunt Śliwińscy
Jolanta i Jerzy Ziółkowie
Anna i Edward Gilowie
Rozalia i Władysław Kotowie
Irena i Ryszard Michalczykowie
Krystyna i Tadeusz Piotrowscy
Krystyna i Zenon Ponikowscy
Michalina i Henryk Tukajowie

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Bogusława i Mieczysław
Bednarczykowie
Irena i Stanisław Blukaczowie
Barbara i Kazimierz Chłostowie
Jadwiga i Lechosław Chromowie
Alicja i Jan Cieślowie
Cecylia i Bogdan Dudkowie
Jadwiga i Włodzimierz Dziwińscy
Marianna i Stanisław Firkowie
Zofia i Henryk Kubarowie
Anna i Waldemar Łatowie
Zofia i Jarosław Ockosiowie
Stanisława i Józef Olszowscy
Krystyna i Zygmunt Rupalowie
Stanisława i Włodzimierz Rutkowie
Lucyna i Tadeusz Ściborowie
Wanda i Jerzy Zajczykowie
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Piłkarskie Zagłębie wróciło do gry

Uczciwi wobec siebie i kibiców!
www.zaglebie.eu

W Sosnowcu przed rozpoczęciem nowego sezonu emocji nie brakowało. Zagłębie dotknęła kolejna rewolucja kadrowa. Oszczędzono trenera Krzysztofa Dębka, który
przejął zespół w pandemicznym czasie, podziękowano za to za grę sporej grupie piłkarzy. Tym razem postawiono na portugalską szkołę futbolu. Nowy sezon sosnowiczanie
zaczęli od falstartu – porażki w I rundzie rozgrywek Pucharu Polski z Unią Janikowo i ligową przegraną w Niecieczy. Pozostaje mieć nadzieję, że to złe miłego początki.

Portugalczyk Martimo Mala (z prawej) to jeden z nowych piłkarzy, którzy latem trafili do Zagłębia.

sosnowiczanie próbowali ratować miejsce w ekstraklasie.
Jedyny pozytyw minionego Wówczas na Ludowy trafiło
sezonu dla Zagłębia to fakt, że hurtem trzech Słowaków,
ekipie z Sosnowca udało się w sumie w kadrze było aż pięzachować miejsce na zapleczu ciu. Wariant z sąsiadami nie
ekstraklasy. Sosnowiczanie przyniósł spodziewanego
mieli powalczyć o baraże dają- efektu, zawiedli zwłaszcza
ce szansę na grę o ekstraklasę, Martin Toth i Michal Grestymczasem do ostatniej kolejki sak. Znacznie więcej korzyści
drżeli o zachowanie pierwszo- dla klubu z Sosnowca przynioligowego bytu. Prezes Marcin sło ściągnięcie do Zagłębia
Jaroszewski spodziewał się trójki Bośniaków wiosną 2005
trudnego sezonu po spadku roku. Dzenan Hosić, Admir
z ekstraklasy. W przejściu Adżem i Hadis Zubanovic
przez niego suchą stopą mieli przez kilka lat stanowili o sile
pomóc doświadczeni gracze, drużyny, a zarazem byli duszaale niestety większość z nich mi towarzystwa. To właśnie
zawiodła.
Hosić pozostaje do dziś jedyNiezadowolony z takiego nym obcokrajowcem, który
obrotu sprawy sternik sosno- przez kolegów z zespołu został
wieckiego klubu wraz ze szta- wybrany kapitanem zespołu.
bem szkoleniowym zdecydo- Czas pokaże, czy równie chawał przewietrzyć szatnię. Pre- ryzmatyczni będą Portugalzes wprost przyznał, że zatęsk- czycy.
W nadchodzącym sezonie
nił za szatnią „multi-kulti”,
za obcokrajowcami, którzy w Sosnowcu chcą także śmiepotrafią się cieszyć piłką. Taka lej postawić na młodzież.
była szatnia w sezo- W sparingach z dobrej strony
nie 2017/2018, gdy sosnowi- pokazali się już nastolatkowie
czanie wywalczyli awans – Jakub Sangowski i Nikolas
do ekstraklasy. Stąd obecność Korzeniecki. Zobaczymy, jak
w nowym zespole trzech Por- zaprezentują się w dorosłym
tugalczyków, którzy mają roz- futbolu. Jednym z wygranych
ruszać zespół, nie tylko na bo- okresu przygotowawczego
może być Quentin Seedorf,
isku, ale także w szatni.
Ostatni taki eksodus graczy którego z obrony przesunięto
jednej nacji do Zagłębia miał do pomocy i efekty od razu
miejsce zimą 2019 roku, gdy były widoczne. Nie licząc

Krzysztof Polaczkiewicz

Matko Perdijicia, który najpewniej będzie zmiennikiem
duetu Krystian Stępniowski-Kacper Chorażka, w kadrze
ostało się tylko trzech rutyniarzy: Piotr Polczak, Szymon
Pawłowski i Patryk Małecki.
W minionym sezonie najlepiej
z tego grona prezentował się
ten ostatni. Na cenzurowanym znalazł się przede wszystkim Pawłowski, który zwłaszcza po pandemii nie dawał
drużynie tyle, ile do tej pory.
Zarówno Polczak, jak i Pawłowski, mają jeszcze przez rok
reklama

ważne kontrakty. Czas pokaże, czy będą to ostatnie miesiące tych piłkarzy w zespole
z Sosnowca czy wręcz odwrotnie…
Zagłębie potrzebuje spokoju i stabilizacji. To określenia,
które większości kibicom
w Sosnowcu są obce. Na stu
losowo wybranych fanów
dziewięćdziesięciu z nich powie, że celem zespołu w nowym sezonie powinna być
walka o awans. Można się
zgadzać lub nie z działaniami
i decyzjami prezesa Jaroszewskiego, ale pod jednym z jego
stwierdzeń sprzed kilku dni
można się podpisać obiema
rękami. – Cel na najbliższy sezon to rozwój naszej młodzieży, na co naciska mocno sztab
szkoleniowy i naprawdę głęboko sięga do Akademii
i po wychowanków, na jakiej
skalę wcześniej nie było. To
wiąże się z ryzykiem, ale
wspólnie podjęliśmy decyzję,
że je podejmujemy. Kibiców
oczywiście interesuje konkretna deklaracja, najlepiej: awans.
Jest GKS Tychy, ŁKS, Widzew, Arka, Miedź, Termalika, Korona. Te kluby jasno
deklarują, że muszą. A my?
My musimy dobrze grać
w piłkę, a gdzie piłkarstwa
nam zabraknie, to zostawić
serce, żeby być uczciwym wobec naszych kibiców i przede
wszystkim siebie – podkreśla
prezes Zagłębia.

Kadra 2020/2021
Bramkarze:
Kacper Chorażka: 18.03.1999 186/76
Matko Perdijić (Chorwacja): 26.05.1982 195/94
Krystian Stępniowski: 05.12.1992 191/80
Obrońcy:
Lukáš Ďuriška (Słowacja): 16.08.1992 191/82
Dawid Gojny: 31.08.1994 179/76
Mateusz Grudziński: 20.06.2000 182/72
Piotr Polczak: 25.08.1986 192/75
Kacper Radkowski: 27.03.2001 190/77
Dawid Ryndak: 12.03.1989 177/68
Quentin Seedorf (Niderlany): 14.09.2000 178/69
Łukasz Turzyniecki: 25.03.1994 174/71
Pomocnicy:
Filip Karbowy: 03.09.1997 178/67
Michał Kieca: 23.07.1999 165/63
Nikolas Korzeniecki: 26.09.2001 172/68
Martim Maia (Portugalia): 25.05.1998 175/78
Patryk Małecki: 01.08.1988 170/75
Patryk Mularczyk: 01.06.1998 170/63
Joao Oliveira (Portugalia): 03.01.1992 182/74
Szymon Pawłowski: 04.11.1986 175/69
Mateusz Szwed: 10.02.2000 177/64
Napastnicy:
Gonçalo Gregório (Portugalia): 14.06.1995 184/77
Michał Góral: 02.08.1999: 190/77
Olaf Nowak: 24.02.1998: 180/77
Jakub Sangowski: 11.03.2002 189/77
Transfery
Przybyli:
Ďuriška, Gojny, Grudziński, Turzyniecki, Kieca, Korzeniecki, Maia,
Oliveira, Gregorio, Nowak, Sangowski.
Ubyli:
Mateusz Bieniek, Jakub Sinior (obaj Skra Częstochowa), Rafał
Grzelak (Korona Kielce), Tomasz Nawotka (ŁKS Łódź), Rubio
(Cracovia), Bartłomiej Babiarz (Wigry Suwałki), Markas Beneta,
Wojciech Słomka, Carl Stewart (wszyscy rezerwy), Fabian Piasecki
(Śląsk Wrocław), Miguel Quintais, Tomasz Hołota.
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DOROTKA – część druga
W poprzednim numerze „Kuriera” zaproponowałem Państwu wyprawę na górę św. Doroty w Będzinie – Grodźcu. Dzisiaj zapraszam na drugą część opowieści, w której
głównym bohaterem jest znajdujący się na szczycie góry kościółek.

Prezbiterium skierowane jest klasycznie – ku wschodowi. Widoczne na zdjęciu
pęknięcia to już przeszłość. Obecnie kościółek poddawany jest kolejnym pracom
remontowym. Zdjęcie zrobiono w czerwcu 2020 r.
Tak wyglądał kościół przed remontem przeprowadzonym tuż po II wojnie. Zdjęcie zostało udostępnione przez portal: www.wikizaglebie.pl.

Świątynia na Dorotce została wzniesiona w miejscu dawnego grodu, który powstał jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Uroczystej konsekracji dokonał sufragan krakowski ks.
Tomasz Oborski. Działo się to
w dniu 10 października Roku Pańskiego 1638. Świątynia otrzymała wezwanie św. Doroty. Miało to związek
z patronką fundatorki świątyni – Doroty Kąckiej – ksieni klasztoru sióstr
Norbertanek na krakowskim Zwierzyńcu, do którego Grodziec wówczas
należał. Kościółek został wzniesiony,
jako filia pobliskiego kościoła parafialnego św. Katarzyny. Parafia ta należy do najstarszych w Zagłębiu
– swymi korzeniami sięga co najmniej
pierwszej ćwierci XIV stulecia.
Ważną datą w historii kościółka
jest rok 1865. Wtedy to robotnik
Marcin Kotula z pobliskiej śląskiej wsi
Kamień doznał podczas snu cudownego objawienia Matki Bożej. Według informacji pochodzących z kroniki parafialnej stało się to na skutek
jego gorących modlitw w intencji
uzdrowienia ciężko chorego dziecka.
Modlitwy zostały wysłuchane,
a szczęśliwy ojciec w podzięce zakupił
obraz Matki Boskiej z pierścieniem
i umieścił go w kościele, jako wotum
dziękczynne. Nastąpiło to 6 sierpnia 1865 roku – w dniu Święta Przemienienia Pańskiego. W wyniku tego

cudu kościół stał się częstszym niż dotąd celem pielgrzymek Ślązaków
i Zagłębiaków. Obecnie dla upamiętnienia tego wydarzenia, szóstego dnia
każdego miesiąca o godzinie 15.00,
odprawiana jest msza święta. Można wówczas także zwiedzić świątynię.
W XVIII stuleciu kościółek nieco
podupadł. Jedną z przyczyn była budowa w Grodźcu nowego murowanego
kościoła św. Katarzyny (1729 r.). Poprzedni drewniany kościół św. Katarzyny uległ spaleniu, w wyniku czego
do czasu odbudowy kościółek św. Doroty pełnił rolę świątyni parafialnej
– po oddaniu do użytku Katarzyny,
znaczenie Dorotki zmalało, podobnie
jak fundusze łożone na jej utrzymanie.
W późniejszym okresie znaczny wpływ
na pogorszenie się kondycji technicznej
„Dorotkowego” kościółka miały prowadzone w okolicy roboty górnicze.
Pomimo tego Dorotka nadal była celem pielgrzymek, wędrówek oraz miejscem organizowania manifestacji religijnych i patriotycznych. W murach
zrujnowanego kościółka zbiórki organizowali harcerze – właśnie tutaj składali swe przyrzeczenia. Podczas I wojny światowej armia austriacka na zboczach góry zbudowała okopy i zasieki.
Ponoć w owym czasie wewnątrz budowli urządzono stajnie…
Po II wojnie światowej świątynia
została odbudowana – w 1947 roku

odbyło się ponowne poświęcenie.
Prace remontowe prowadzone były
także i później – aż po lata osiemdziesiąte. W ich wyniku m.in. mury zostały spięte ankrami. Zabezpieczono
w ten sposób budowlę przed destrukcyjnym działaniem szkód górniczych.
W tym momencie pozwolę sobie
wspomnieć i pozdrowić mojego wujka Eugeniusza Ozóga, który w tych
pracach uczestniczył.
Dzisiaj kościółek na Dorotce błyszczy pośród najcenniejszych zagłębiowskich zabytków. Dzieje się to nie
tylko za sprawą jego duchowego i historycznego znaczenia, ale również
na skutek… zainstalowania reflektorów. Dzięki snopom jasnego światła
leciwa budowla niczym latarnia morska wskazuje kierunek zbłąkanym
nocnym wędrowcom.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej

Więcej zdjęć można zobaczyć na stronie:
www.kuriermiejski.com.pl.
Dziękuję ks. prob. Piotrowi Pilśniakowi
za przychylność i możliwość sfotografowania
kościółka. Podczas pisania artykułów mogłem liczyć
na pomoc pasjonatów historii Grodźca – Jerzego
Wieczorka oraz dr Dariusza Majchrzaka – polecam
artykuł tego historyka pt. „Dorotka. Wzgórze o wielu
obliczach” – dostępny na www. klubzaglebiowski.
wordpress.com. Dziękuję również za konsultację
archeolog Aleksandrze Rogaczewskiej z Muzeum
Zagłębia w Będzinie.

Pośród wystroju świątyni na szczególną uwagę zasługuje ołtarz z płaskorzeźbami,
przedstawiającymi męczeństwo św. Doroty oraz kopia obrazu Matki Bożej
z pierścionkiem na palcu z 1981 roku (oryginał został skradziony).
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Pożegnaliśmy Wilhelma Zycha

Odszedł wybitny
samorządowiec i społecznik
18 lipca zmarł Wilhelm Zych. Cieszył się opinią doświadczonego, spokojnego i wyważonego samorządowca. W przeszłości był zastępcą prezydenta miasta, a także
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Przez całe życie udzielał się jako społecznik.
Paweł Leśniak

Krzysztof Polaczkiewicz

Wilhelm Zych urodził się w 1942
roku w Gorlicach. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera metalurga. Gdy skończył
studia, pracował w Hucie Metali
Nieżelaznych w Katowicach Szopienicach na stanowiskach kierowniczych. Później był dyrektorem
w Fabryce Przewodów Energetycznych w Będzinie. Był także prywatnym przedsiębiorcą w branży motoryzacyjnej. Od lat prowadził centrum motoryzacyjne przy ul. Gospodarczej w Sosnowcu.
Wielokrotnie pełnił funkcję radnego w Sosnowcu. Był zastępcą
prezydenta miasta, a także przewodniczącym Rady Miejskiej. Z lokalnej polityki odszedł w 2018 roku,
gdy nie ubiegał się już o mandat
radnego.
Udzielał się społecznie przez całe
życie. Pełnił funkcję prezesa Koła
SITPH przy Hucie Metali Nieżelaznych w Katowicach oraz funkcję
wiceprezesa Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Kupców
Polskich w Sosnowcu, w którym
pełnił kilka razy funkcję prezesa.
Zasiadał także m.in. w Sejmiku
Gospodarczym województwa śląskiego czy radzie Krajowej Izby
Gospodarczej.

Wilhelm Zych był oddany służbie publicznej oraz pracy na rzecz Małej Ojczyzny i jej mieszkańców.

– To on uczył nas sa mo rzą du.
Je go śmierć to nie po we to wa na stra ta dla nas wszyst kich, dla
ca łe go So snow ca. Od szedł czło wiek wy jąt ko wy, bę dą cy dla nas
in spi ra cją i wzo rem po świę ce nia

służbie publicznej. Spokojny i wywa żo ny, do świad czo ny sa mo rzą dowiec, który potrafił znaleźć międzypokoleniowy most. Jednoczył,
a nie dzielił, szukając najlepszych
rozwiązań. Zawsze wspierał swo-

imi radami. Uśmiechnięty i życzliwy, otwarty na potrzeby pokrzywdzo nych przez los. Praw dzi wy
społecznik. Człowiek, który pozostanie w naszych wspomnieniach
na zawsze – wspominał zmarłego

Był Wielkim Przyjacielem Niepełnosprawnych
„Czasami wdzięczność trudno
ubrać w słowa,
wtedy proste – dziękuję
zawiera wszystko, co chcemy wyrazić”.

przyjaźniliśmy, pomagaliśmy sobie, wspólnie
spędzaliśmy czas. Pokazałeś niepełnosprawnym, że można razem uprawiać turystykę, że
trzeba wyjść z czterech ścian i ruszyć w plener.
Z wielką pasją zajmowałeś się wyszukiwaniem
Tymi słowami chcemy Ci Zbyszku podzięko- ciekawych miejsc, by pokazać nam piękno nawać i pożegnać, my Twoi przyjaciele, koledzy szego kraju. Pokonywaliśmy razem trudności
i wychowankowie skupieni w Integracyjnym stworzone przez przyrodę, przez innych ludzi
Klubie Turystyki Osób Niepełnosprawnych i nasze własne wynikające z niepełnosprawnoprzy PTTK w Sosnowcu. 25 lat temu wraz ści. Nauczyłeś nas, że po tych trudach należy
z innymi zapaleńcami założyłeś ten Klub. In- wieczorem wspólnie usiąść przy ognisku, potegracja – idea powstania Klubu sprawdziła śpiewać, pożartować i pośmiać się – zmęczesię. Uczyliśmy się tej integracji razem i zaraża- nie mijało. Znamienne jest Twoje zdanie,
liśmy tą ideą innych. Poznawaliśmy się i za- które wypowiadałeś na początku każdej

wyprawy: „Ładną pogodę załatwiłem z Szefem”, a Twoja pogoda ducha udzielała się każdemu uczestnikowi. Te chwile i ta atmosfera
będą zawsze w naszej pamięci.
Byłeś wybitnym pedagogiem i rehabilitantem,
działaczem społecznym. Prezesowałeś do końca w wielu towarzystwach i stowarzyszeniach,
dla nas zawsze miałeś czas, cierpliwość i dobrą
radę. Na zawsze zostaniesz w naszych sercach.
Zby szek Krze miń ski zmarł w dniu
13 czerwca 2020 roku. Żal, że tak szybko
odszedł. Tyle jeszcze chciał nam pokazać
i ty le jesz cze chciał zro bić dla nie peł no sprawnych. Członkowie IKTON

arc IKTON

Pożegnanie Zbyszka Krzemińskiego

Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
Sosnowca.
Gdyby żył, we wrześniu bieżącego roku skończyłby 78 lat.
Został pochowany na cmentarzu
przy ul. Smutnej w Sosnowcu.
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
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Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać
do 25 dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:
41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29

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

Miejski Rzecznik
Praw Konsumentów
(32) 296 04 28

Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi
rozwiązanie krzyżówki, jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, związanych z organizowanym konkursem.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej gazety w zakładce „Krzyżówka”.

Straż Miejska
(32) 266 37 83
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Miejski Zakład
Usług Komunalnych
(32) 291 79 22
Schronisko dla bezdomnych
zwierząt
(32) 293 75 56
Jednostka terenowa Federacji
Konsumentów w Sosnowcu
(32) 360-11-38
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Poziomo: 1 – pieniężna gwarancja, 5 – pergaminowy lub
czerpany, 8 – odbijana w badmintonie, 9 – groźny żywioł
górski, 10 – hoduje trzodę lub uprawia zboże, 11 – dawna
wanna, 12 – garaż wozów strażackich, 14 – macha nim
kajakarz, 16 – dokuczliwy latający owad, 17 – uroczysty
przemarsz, 19 – zwierzę futerkowe, 21 – z basami, altami,
sopranami, 22 – ma wokół oczu szlary, 25 – jedna z małp,
28 – zapomniał się podpisać?, 29 – wyrażenie
charakterystyczne dla danego języka, 30 – rodzaj farby,
32 – dzielnica Krakowa niczym Okęcie, 34 – w piórniku,
35 – dziewczynka z Krainy Czarów, 36 – najsłynniejsze
umocnienie Ordona, 37 – dochód inwalidy, 38 – spiętrza
wodę na rzece, 39 – … dla reportera, program w TV.
Pionowo: 1 – kuliste zielone warzywo na zupę, 2 – bardzo
ostra papryka, 3 – amerykański stan, 4 – Praga lub Moskwa,
5 – przenośna zasłona, 6 – ciepłe okrycie zimowe, 7 – biuro
na uczelni, 13 – z karotenem, 15 – robione w markecie,
18 – okrywa konia, 20 – Jan… Niemcewicz,
23 – farmaceuta, 24 – gęsta, kwaśna lub kremówka,
26 – na granicy USA i Kanady, 27 – kamień szlachetny,
28 – frasunek, kłopot, 31 – potrawa z papryką, 33 – na czele.

Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2020, ROBYN HARDING – UMOWA
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu.

NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.
Jolanta SowińskaGogacz, Błażej Torański

Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi
(Wyd. Prószyński i Ska)
Obóz przy ulicy Przemysłowej – obóz
koncentracyjny dla polskich dzieci, utworzony
na terenie łódzkiego getta. Trafiały tam dzieci
od drugiego do szesnastego roku życia. Zmuszano
je do pracy ponad siły, bito, głodzono

i „wychowywano” morderczymi ćwiczeniami czy
polewaniem zimną wodą i zmuszaniem do stania
na mrozie. Opowieść o miejscu, które skazano
na zapomnienie. Opowieść o dziecięcym piekle.
Data wydania: 15.09.2020

Jolanta SowińskaGogacz, Błażej Torański

KUPON
krzyżówka nr 8/2020

Kulturalne czwartki
w kinie „Helios”
„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios”, która rozpoczęła się w 2015 r. Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 18.00, wyświetlane są polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt.
„Kultura Dostępna”. Projekt umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych i docenianych polskich filmów. 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 je zobaczyć w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury Dostępnej” kosztują 10 zł. Więcej informacji na: www.kulturadostępna.pl.

Urodziłam dziecko szejka

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE
ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

(Wyd. Prószyński i Ska)

3 września – Czarny Mercedes
10 września – Słodki koniec dnia

Wstrząsająca historia kobiety, która wbrew swojej
woli została surogatką szejka. Do czego są w stanie
posunąć się bogate arabskie rodziny, by ukryć
wstydliwą bezpłodność? Jaką cenę są gotowe

zapłacić za rodzicielstwo? I dlaczego jedne kobiety
wyrządzają krzywdę innym, w kraju, w którym
wszystkie mają tak niewiele praw?
Data wydania: 15.09.2020

Jolanta SowińskaGogacz, Błażej Torański

To nie jest mój mąż
(Wyd. Prószyński i Ska)
Bibliotekarka Matylda Dominiczak spełnia swoje
marzenie i zostaje licencjonowanym prywatnym
detektywem. Jej pierwsze zadanie to uwiedzenie
męża klientki i udowodnienie jego niewierności.
Jednak rzekomy wiarołomca nie daje się skusić
wdziękom Matyldy, a w dodatku wkrótce znika

bez śladu. Pani detektyw ma czterdzieści osiem
godzin, by go odnaleźć, ale klientce trudno się
zdecydować, czy wolałaby odzyskać zagubionego
małżonka czy też kochanka, który również
zaginął.
Data wydania: 01.09.2020

17 września – Proceder
24 września – Pan T.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy podwójne zaproszenia
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna”
w kinach, do odbioru w naszej redakcji.
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Festyn rodzinny w Pałacu Schoena

HOROSKOP
arc Muzeum w Sosnowcu

Z okazji jubileuszu 35lecia Muzeum, którego
siedzibą jest zabytkowy Pałac Schoena
w Sosnowcu, już 20 września, odbędzie się
festyn rodzinny.

To forma uhonorowania pamięci pierwotnych właścicieli – rodziny Schoenów – jednej z najbardziej zasłużonych dla miasta, pionierów, a następnie potentatów branży włókienniczej. Wywodząca się z Saksonii familia przybyła do ówczesnych Sosnowic
w II połowie XIX wieku i do 1945 roku współtworzyła jego oblicze. Wpłynęła na rozwój gospodarczy
miasta oraz zaważyła także na rozwoju urbanistycznym i społecznym. Dzięki staraniom rodziny Sosnowiec uzyskał w 1902 roku prawa miejskie, a wybudowane przez Schoenów pałace należą do najcenniejszych zabytków w regionie.
Muzeum już czwartą dekadę funkcjonuje w dawnej rezydencji Ernesta Schoena. Mieszkańcy mogą
świętować okrągłą rocznicę funkcjonowania Muzuem w bezpieczny sposób, przez udział w zabawie
plenerowej. Program festynu nawiązuje do życia codziennego w pałacu i pracy w pobliskiej przędzalni.
Uczestnicy festynu zobaczą rekonstrukcję „Przyjazdu Fanny do Sosnowic” – opartą na pamiętnikach
Fanny Lamprecht – siostry braci Schoenów, prezentację strojów damskich z przełomu XIX i XX wie-

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.)
– Pomyśl o miejscu, które
chciałabyś odwiedzić i wybierz się
tam z drugą połówką. Kilka dni
tylko we dwoje, z dala
od codziennych problemów i zmartwień
napełnią Was optymizmem i dobrą energią.
WODNIK (20.01. – 18.02.)
– Niestety, w tym roku wakacje nie
są Ci pisane. Spróbuj jednak
wykorzystać piękną aurę
i odpoczywaj w mieście – rozejrzyj
się, ile atrakcji jest wokół, a sam będziesz
zdziwiony, że nie dostrzegasz ich na co dzień.
RYBY (19.02. – 20.03.)
– W sprawach miłosnych sielanka
trwa i trwać będzie nadal. Pora
zadbać o sprawy finansowe.
Wrzesień to dobry moment
na realizację planów. Zacznij od kursu, o którym
dawno marzyłaś. Z pewnością okaże się świetną
lokatą na przyszłość.

Na złożenie wizyty u Schoenów zapraszają już 20 września pracownicy Muzeum.

ku, a także pokaz jazdy konnej w siodle damskim
„Amazonki na Środulce”. W programie znalazły się
także rodzinne warsztaty tkackie – nawiązujące
do działalności przędzalni, występ iluzjonisty „Czarodzieja znad Przemszy” – dla dzieci, a na koniec
koncert operetkowy „Saksońska krew” – z utworami wykonywanymi w popularnych wówczas teatrach ogródkowych. Dodatkowo, dla wszystkich

UWAGA CZYTELNICY!

dzieci uczestniczących w festynie, pracownicy Muzeum przygotowali książeczkę „U Schoenów w Sosnowcu”, która opowiada ciekawą historię o wyjątkowej rodzinie, pałacu i mieście. Festyn został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Festyn rozpocznie się o godz. 11.00, a potrwa do godz. 18.00. Wstęp jest wolny. ST

BYK (20.04. – 22.05.) – Wreszcie
i dla Ciebie nadszedł czas
wypoczynku. Zamiast laptopa
zabierz na wakacje książkę,
a z pewnością bardziej skorzystasz
z urlopu. Samotne byki będą się cieszyć
niezwykłym powodzeniem.

Niezwykła kolekcja
o dziejach Sosnowca
arc Muzeum w Sosnowcu

Zaproszenia, które były ważne w dniu 12 marca – będą
automatycznie przedłużane o przynajmniej cztery miesiące
od 3 lipca.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.helios.pl.

BARAN (21.03. – 19.04.) – Pora
zakończyć wszystkie niejasności
i spory, jakie męczą Twój związek.
Musisz podjąć trudne decyzje co
do dalszych planów. Nie rób niczego
pochopnie i słuchaj własnego serca, a nie
doradców, których nie będzie brakowało.

reklama

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.)
– Nadchodzi Twoja ulubiona pora
roku. Ciesz się zatem życiem
i korzystaj z każdego dnia. Zabierz
ukochanego na romantyczny spacer,
a dzieci na wycieczkę poza miasto. W pracy rób
swoje, ale nie daj sobie wejść na głowę
współpracownikom.
RAK (22.06. – 22.07.) – Twoja dobra
passa będzie trwać nadal.
Wykorzystaj ją i nie bój się nowych
wyzwań. Sprawy miłosne nigdy nie
wyglądały tak dobrze jak teraz.
Zastanów się, czy nie warto podjąć dalszych
kroków i ważnych decyzji?
LEW (23.07. – 23.08.) – Korzystaj
z ostatnich chwil słońca, aby
nabrać energii do dalszych działań.
Wolne chwile spędzaj
na odpoczynku i wycieczkach.
Na siedzenie w domu przyjdzie jeszcze czas…

Na wystawie zostaną zaprezentowane m.in. zdjęcia, pocztówki, dokumenty, plany,
dokumentujące historię Sosnowca.

reklama

Muzeum – czym jest dla lokalnej społeczności i jakie pełni funkcje? Jak oddziałuje na krajobraz kulturowy? Odpowiedzi na powyższe
pytania spróbują udzielić pracownicy Muzeum w Sosnowcu, prezentując wystawę, zatytułowaną „1985 – 2020. Kolekcja Pałacu
Schoena Muzeum w Sosnowcu”.
Przygotowana wystawa jest głosem w debacie nad zachowaniem dziedzictwa kulturowego, podczas której zostaną zaprezentowane wybrane zbiory Muzeum, m.in. zabytki z zakresu archeologii, historii i kultury
miasta i wybrane skarby skrywane w magazynach Muzeum.
Goście rozpoczną swoją podróż od pradziejów. Dwanaście sezonów badawczych
w Zagórzu, a także w innych dzielnicach
Sosnowca, pozwoliło pozyskać pracownikom zabytki i udokumentować najstarsze
dzieje miasta. Na wystawie znajdą się pamiątki historyczne: mapy, plany, dokumenty zakładowe i urzędowe, dyplomy cechowe, pocztówki, sztandary i mundury,

tableau pracownicze, a także szczególna perełka w zbiorach – judaika, które pozwolą prześledzić rozwój gospodarczy
i społeczny miasta, jego wielokulturową
przeszłość. Obraz mieszkańców utrwalony w fotograficznym atelier dokumentują
liczne zdjęcia z ważnych uroczystości rodzinnych i codziennego życia sosnowiczan. Pejzaż industrialny Sosnowca, odtworzony w sposób symboliczny w jednej
z sal wystawowych, uzupełniają prace sosnowieckich artystów, odzwierciedlające
jego atmosferę i wyjątkowość. Ponadto
w „Galerii Zakładowej” zostaną reprezentowane grafiki Mariana Maliny, Wandy
Zbyszewskiej, Stanisława Gawrona oraz
prace najwybitniejszych polskich artystów
z sosnowieckim rodowodem m. in.: Janiny Kraupe, Jadwigi Maziarskiej, Andrzeja
S. Kowalskiego, Jakuba Zima. Wernisaż
odbędzie się 3 września o godz. 18.00.
Wystawę będzie można oglądać do 31
października. red

PANNA (24.08. – 22.09.) – Twoja
miłosna przygoda dobiega końca.
Postaraj się jednak rozstać
w dobrej atmosferze, aby nie mieć
złych wspomnień. Znajdź sobie jakieś
zajęcie na zabicie czasu, w przeciwnym razie
możesz wpaść w lekką depresję.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Jeśli
wciąż czujesz niedosyt wakacji, nic
nie stoi na przeszkodzie, abyś
wykorzystał piękną, jesienną aurę
na krótki wypad w góry. Postaraj się
znaleźć kompana wycieczki, aby nie było zbyt
nudno.
SKORPION (23.10. –21.11)
– Wreszcie znajdziesz kilka
wolnych dni, aby móc wyjechać
na upragnione wakacje. W tym
roku będą one nieco inne niż
zwykle, a to za sprawą Twojego
współtowarzysza. Szykują się zmiany
w sprawach miłosnych – pytanie tylko, czy
jesteś na nie na pewno gotowy?
STRZELEC (22.11. – 21.12.)
– Rodzinna sielanka trwa
w najlepsze. Pomyśl, co zrobić, by
było to codziennością,
a nie jedynie wakacyjnym
przywilejem? Pieniądze w życiu są oczywiście
ważne, ale równie ważne jest to,
aby robić coś, co się kocha i przynosi
nam satysfakcję.
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