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Wykupimy
mieszkania
zakładowe!

Krucha spółdzielczość na Zagórzu

Zagórze jest jedną z większych dzielnic Sosnowca. Składa się umownie z
dwóch części. Jedna tak zwane „stare
Zagórze” oraz części zwanej „blokowiskiem”. Problemy tak umownie podzielonego Zagórza są zasadniczo różne.
Sprawą podstawową w Zagórzu
jak i w innych częściach miasta (również w Polsce) są właśnie blokowiska.
Funkcjonują tutaj spółdzielnie mieszkaniowe. Jest to taka „wspólnota”
mieszkańców. Mieszkają tutaj właściciele mieszkań, którzy powierzyli
zarządzanie eksploatację oraz remonty
specjalistom od zarządzania.
Co to oznacza? Mieszkańcy liczą,
ufają, że zarządzanie tymi osiedlami
będzie odbywało się zgodnie z prawem, możliwie po jak najniższych
kosztach, zapewniające bezpieczeństwo finansowe spółdzielni. Jednak
zarządzanie dużą spółdzielnią mieszkaniową stwarza pokusę do nadużyć
i niewłaściwego
gospodarowanie mieniem spółdzielczym. Przychody spółdzielni mieszkaniowych liczone są w dziesiątkach
milionów złotych. Zarządzanie tymi
kwotami powinno być ściśle nadzorowane przez członków spółdzielni,
czy Radę Nadzorczą. Jednak tak się
nie dzieje. Miesiące maj i czerwiec są
bardzo istotne w życiu spółdzielni,
bowiem w tym okresie odbywają
się Walne Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowych.
Walne jest to najwyższy organ władzy w spółdzielniach. Podczas Walnego np. wybierana jest Rada Nadzorcza
czy podejmowane są uchwały, które
mają istotny wpływ na funkcjonowanie spółdzielni. Oceniana jest również
praca Rady Nadzorczej i Zarządu za rok
poprzedni . Wybór Rady Nadzorczej
to kluczowa decyzja członków SM,
bowiem to ona wybiera Zarząd i ma
za zadanie kontrolowanie jego działań.
W spółdzielniach mieszkaniowych Zagórze i Środula walne zgromadzenia
odbywały się pod hasłem obrony spółdzielni przed przejęciem przez delegatów Niezależnych Macieja Adamca !!!
Spółdzielcy ochronę swojej własności kojarzyli jako obronę przed

Zadłużanie
spółdzielni

Zarząd Hutnika zaciągnął kredyty w wysokości ponad 30 mln
zł. Złożone są wnioski o pożyczki
w wysokości ponad 13 mln zł (na
prace w o wartości 18 mln zł). A
zabezpieczeniem pożyczki byłby
kredyt w wysokości 15 mln zł.
Karkołomna inżynieria finansowa:
zabezpieczeniem pożyczki inny
kredyt ?
n

Maciej Adamiec - były prezes SM HUTNIK.
wysłannikami Niezależnych !!!
Jak przygotowywali się Niezależni
do przejęcia spółdzielni Zagórze ?
W SM Hutnik, którą do niedawna
zarządzał szef Niezależnych Maciej
Adamiec, zorganizowano „naradę”
z członkami SM Zagórze, w tym w
większości z pracownikami SM Hutnik.
Podczas spotkania przeprowadzono
instruktaż przejęcia SM Zagórze. Między innymi organizowane były spotkania na terenie SM Zagórze, w których
czynny udział brali pracownicy SM
Hutnik wraz z wiceprezesem panem
Pawłem Kaczmarczykiem (Niezależni).
Ci delegaci stowarzyszenia Niezależnych zostali jednak odrzuceni jako
kandydaci
do Rady Nadzorczej zarówno przez
mieszkańców S.M. Środula jak i S.M.
Zagórze. Obawa przed przejęciem
Rady Nadzorczej była tak duża, że
frekwencja na ostatnich Walnych
była wielokrotnie większa, niż to
miało miejsce w latach poprzednich.
Sądzę, że odrzucenie kandydatur tych
wysłanników ma wymiar symboliczny.
Jakie to najważniejsze sprawy, obawy

były podnoszone w związku z obroną
przed Hutnikiem, Niezależnymi.Kolejna sprawa to termomodernizacja
budynków mieszkalnych S.M.
Hutnik zorganizowała przetarg
tylko na pierwsze trzy budynki, obecnie trwają prace przy kolejnych budynkach, jednak nie zorganizowano
przetargu na te prace.
Większość spółdzielni w celu
obniżenia kosztów organizuje przetargi, aby uzyskać najkorzystniejszą
(najtańszą) ofertę.W S.M. Hutnik do
negocjacji wykonania prac termomodernizacyjnych zaprasza się wybrane
firmy i spośród nich wybiera firmę,
która będzie wykonywać prace. Jakie
są efekty takiego działania ?
W SM Hutnik koszt ocieplania 1m2
budynku kształtuje się powyżej 400
zł za m2. W innych spółdzielniach
w Sosnowcu poniżej 200 zł za m2.
Na dodatek prace przy ociepleniach
są wykonywane z zaciągniętego kredytu.Wraz z zaciągnięciem kredytu
można uzyskać tak zwaną premię
termomodernizacyjną
( to jest umorzenie części kredytu,

zazwyczaj kilkanaście procent).Czy SM
Hutnik uzyskała taką premię ? Jeżeli
nie, to byłaby duża niegospodarność
ze strony zarządu i rady nadzorczej.
Ale ani rada nadzorcza ani zarząd nie
chce udzielić odpowiedzi na tak istotne
zapytanie.Dlaczego ? Przez ostatnie
trzy lata wynagrodzenia Zarządu w
S.M. Hutnik wzrastają corocznie o ponad 30 %. Co uzasadnia taki wzrost
wynagrodzeń ?
Średnie miesięczne wynagrodzenie
Macieja Adamca za rok 2013 wynosi
ponad 17 000 złotych, Jego zastępca
pobierał w 2013 roku około 16 600
złotych.
Dostawa wraz z montażem
fabrycznie nowych dźwigów
Był ogłoszony konkurs ofert ( przetarg) na dostawę wraz z montażem
fabrycznie nowychdźwigów (wind).
Przetarg o wartości ponad 20 mln zł.
Duża kwota.
Złożonych zostało 5 ofert. Cztery z
nich zostało przez Hutnika odrzucone
i/lub wykluczonez powodu błędów w
ofertach. Do przetargu wystartowali
światowi giganci, ale wygrała firma

z sosnowieckiego bloku. Dziwna
sytuacja. Może należało powtórzyć
konkurs ? Taki sposób zarządzania,
gospodarowania musi budzić duże
wątpliwości, niepokój. S.M. Hutnik
przegrała też kilkanaście procesów
sądowych i musiała zapłacić spore
kary m.in.
Pan Paweł Kaczmarczyk – obecnie
prezes SM Hutnik został skazany wyrokiem nakazowym
Sądu Rejonowego w Sosnowcu
- Wydział IX Karny.Byli pracownicy
uzyskali odszkodowania związane
z bezprawnym zwolnieniem.
UOKIK nałożył na SM Hutnik karę
pieniężną w wysokości ponad 40 000
zł.
Czy można ufać w szczerość działań prezesa (byłego ?) spółdzielni
mieszkaniowej Hutnik
Pana Macieja Adamca, szefa stowarzyszenia Niezależni na rzecz SM
Hutnik ?Czy raczej SM Hutnik jest
odskocznią polityczną i zapleczem
finansowymdla Niezależnych, Macieja Adamca.Czy rezygnacja z pełnienia
funkcji prezesa nie jest przypadkiem
ucieczką przednarastającym zadłużeniem spółdzielni ?
Czy można mówić o zagrożeniach
dla funkcjonowania organizacji ( w
tym przypadku spółdzielni)zarządzanych przez pana Macieja Adamca
?Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowych Zagórze i Środula jednoznacznie
powiedzieli: Nie ufamy WAM !!! n

pomagamy potrzebującym dzieciakom
31.05 br. agencja turystyczna
Armi Michał Kaźmierczak przy
współudziale sosnowieckiego
koła Stowarzyszenia „Młodzi
Demokraci” zorganizowała charytatywny wyjazd dla dzieci z
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sosnowcu.
Honorowy patronat nad wyjazdem najbardziej potrzebujących
dzieci do Szczyrku objął członek
zarządu województwa śląskiego Arkadiusz Chęciński. „W tak
szczytnych przedsięwzięciach, jak
wspieranie integracji najmłodszego pokolenia zawsze warto
uczestniczyc zawsze popieram
tego typu działania i gorąco
zachęcam do organizowania i
wspierania podobnych akcji w
przyszłości...” powiedział sam
zainteresowany Pan Arkadiusz

Chęciński.
Już dwie godziny po wyjeździe z centrum Sosnowca grupa
dzieci wraz z opiekunami, dojechała szczęśliwie do Gościńca,

ośrodka domków w Szczyrku,
gdzie szybko po zakwaterowaniu udała się w pobliże skoczni
narciarskiej. To tu podopieczni
z sosnowieckiego MOPS-u mie-

li przyjemnośc przyglądac się,
przygotowującym się do sezonu
letniego skoczkom narciarskim
na gruntownie przebudowanym
kompleksie skoczni Skalite. Po
zaplanowanym obiedzie grupę
dzieciaków wraz z animatorami po okolicy oprowadził jeden
z inicjatorów charytatywnego
wyjazdu Michał Kaźmierczak.
Po zwiedzeniu drewnianej, stylowej chaty góralskiej z 1918r.
na Przełęczy Karkoszczonka, kolejnym punktem wycieczki stało
się Sanktuarium Matki Boskiej
Szczyrkowskiej. Po udanym dniu
spędzonym na górskich szlakach,
z okazji dnia dziecka wieczorem
odbyło się w szczyrkowskim „Gościńcu” integracyjne grillowanie
a następnie zarezerwowany specjalnie dla najmłodszych nocleg.

W niedzielny poranek bezpośrednio po śniadaniu dla dzieciaków w dniu ich święta na Placu
Św. Jakuba na licznie zgromadzonych maluchów czekało sporo
atrakcji. Konkursy budowli z piasku i piosenki dziecięcej, mecze
siatkówki plażowej i piłki nożnej,
dmuchańce, kule wodne a nawet
przelot balonem z wieloma innymi atrakcjami.
Ta szczytna akacja charytatywna na rzecz najbardziej potrzebujących dzieciaków z okręgu zagłębia dąbrowskiego nie byłaby
możliwa bez wsparcia finansowego sosnowieckich członków PO,
zaangażowaniu Stowarzyszenia
Młodych Demokratów, patronatu
Pana Arkadiusza Chęcińskiego
oraz pomocy biura podróży Armi
w organizacji wyjazdu.
n

25 czer wca w Urzędzie
Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wicewojewody Piotra
Spyry i Członka Zarządu Województwa Arkadiusza Chęcińskiego z przedstawicielami
stowarzyszeń walczących w
obronie mieszkańców zamieszkujących lokale dawnych zakładów pracy funkcjonujących
w Regionie. Panowie zobowiązali się zorganizować w najbliższym czasie okrągły stół w
celu wypracowania wspólnego
stanowiska dotyczącego kwestii mieszkań pozakładowych .
,,Bardzo dobre rozwiązania
należy powielać. Dlatego uważam, że dobrym rozwiązaniem
jest wykup mieszkań zakładowych przez gminę ze spłatą zobowiązań przez mieszkańców
tych lokali i do opracowania
takiego systemu zobowiązuję
się w naszym mieście”- zadeklarował Arkadiusz Chęciński
członek zarządu województwa.
n

Światło
dla
Czarnych

Zarząd województwa przyznał kolejne dofinansowanie
dla Gminy Sosnowiec. Tym
razem środki zostaną przeznaczone na realizację projektu w
ramach poddziałania Rewitalizacja- ,,duże miasta” pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni
miejskiej poprzez rewitalizację
terenu kompleksu Sportowego
przy. al. Mireckiego 31 przyczyniającej do likwidacji problemu
społecznego”, w tym na oświetlenie stadionu KKS Czarni Sosnowiec, o czym poinformował
nas Arkadiusz Chęciński członek
zarządu województwa.
Sosnowiecki projekt otrzymał najwyższe możliwe dofinansowanie w wysokości 85%.
Miejmy nadzieję, że wykorzysta
otrzymaną szansę.
n
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Skandal w parafii

„A co księże proboszczu zrobimy,
gdy będzie brzydka pogoda, kiedy
zacznie padać deszcz i zrobi się zimno?” – zapytał Maciej Wojciechowski, parafianin z kościoła św. Rafała
Kalinowskiego w Sosnowcu swego
księdza proboszcza Zbigniewa Porębskiego. – „Ty się Maciek tym nie
przejmuj. Czyń przygotowania. Pan
Bóg ześle nam piękną pogodę. Będę
się o to modlił” - usłyszał w odpowiedzi. I faktycznie, Dzień Dziecka
zorganizowany wysiłkiem księży, parafian i przedstawicieli władz samorządowych Sosnowca i województwa
Śląskiego wypadł znakomicie. Pogoda
dopisała, a zabawom nie było końca.
Na festyn rodzinny, bo taką formę
przybrały uroczystości z okazji Dnia
Dziecka zorganizowane przez księży
salezjanów, przybyli nie tylko mieszkańcy pobliskiego osiedla „Piastów”,
ale także wierni spoza parafii, mi.in
wicemarszałek województwa śląskiego Arkadiusz Chęciński i przewodniczący Rady Miejskiej Sosnowca, Mateusz Rykała. Przyszli, bo też czuli się
współorganizatorami. To oni zadbali o
wspaniałą oprawę artystyczną. Dzięki
nim na małej scenie, zbudowanej na
tyłach kościoła, wystąpili młodzi amatorzy – artyści z Miejskiego Klubu im.
Jana Kiepury. Najwięcej braw otrzymały cheerleaderki z grupy „Skandal”. Dziewczęta swym żywiołowym
tańcem rozruszały nawet najbardziej
zachowawczych parafian.
Niemniej zgromadzone dzieciaki,
świętujące swój dzień, z dużą niecierpliwością wyczekiwały na ogłoszenie
konkursu, w którym główną nagrodą
był przepiękny, nowiutki rower gór-

ski. Każde, które chciało stać się jego
szczęśliwym posiadaczem, musiało
zaliczyć kilka konkurencji m.in.: slalom z piłką, bieg w worku, rzucanie
piłeczką do celu i strzelanie z łuku.
Udział w każdej z nich odnotowywany był na specjalnych kuponach.
Dopiero zdobycie kompletu punktów uprawniał maluchów do wzięcia
udziału w losowaniu. Po jakimś czasie, ksiądz proboszcz, przyjmując rolę
symbolicznej „sierotki”, wylosował
laureata. Została nim Maja. Szczęśliwa dziewczynka, gorąco oklaskiwana
przez wszystkich zebranych, odebrała
swój prezent obiecując, że teraz jazda
na rowerze stanie się jej hobby.
Inną atrakcją był zorganizowany
przez ratowników Ratownictwa
Wodnego „Asekuracja” oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej z
Aresztu Śledczego w Sosnowcu dowodzonych przez Andrzeja Poradę,
pokaz prawidłowego reagowania w
sytuacjach szczególnego zagrożenia
dla bezpieczeństwa życia. I tu każde
dziecko okiem ratowników mogło
przeprowadzić akcję reanimacyjną
na specjalnie przygotowanych fantomach.
Jednak gwoździem programu były
dwa mecze piłki nożnej rozegrane
przez drużynę „Old Boys Parafian” z
drużyną „Alternatywni Parafianie”, a
później z drużyną księży salezjanów.
Przy ogromnym dopingu publiczności
i wspaniałej walce na boisku oba spotkania zakończyły się zwycięstwem
„Pszczółek”, bo tak – ze względu na
kolor sportowych strojów – nazwani zostali „Old Boys Parafianie”. Do
zwycięstwa poprowadził ich zdecydowanie wyróżniający się na murawie
wicemarszałek województwa Arkadiusz Chęciński. Ale oczywiście nie o
wynik tu chodziło, lecz o wspaniałą
zabawę.
Na koniec warto jeszcze odnotować, że każdy, którego dopadł głód
mógł spróbować znakomitych domowych wypieków przyniesionych
przez mamy i babcie, zaś Ci którzy
nie przepadali za słodkościami mogli
posilić się kiełbaskami podpieczonymi
na grillu.
n

Rady Dzielnicy,
tworzyć czy nie?

Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. W wielu miastach
są powołane Rady Dzielnic, jest ich
dużo. W Sosnowcu natomiast przez
kilka lat funkcjonowała jedna Rada
Dzielnicy- ,,Południe”. Natomiast w
Sosnowcu przez kilka lat była jedna
Rada Dzielnicy Południe. W pewnym
momencie stworzono nawet teorię,
że PO jest przeciwna tworzeniu Rad
Dzielnic. Ten mit, tak jak wiele innych,
powinno się obalić. PO do tego tematu
podchodzi racjonalnie. Powstawanie
takich Rad powinno mieć sens, czy
jakiś cel. Sensem jest tworzenie Rad
w dzielnicach odległych od Centrum
Miasta, bo tam jest wiele problemów
i spraw, którymi taka Rada może się

zajmować. Można też powiedzieć,
że jest to możliwość przybliżenia
Urzędu do obywatela. Bo jak wynika ze statutu, Rada powinna raz na
kwartał zwoływać Sesję, na którą
zaproszeni są mieszkańcy, urzędnicy, a nawet Prezydent, nie mówiąc o
Radnych z tego okręgu. Inaczej jest z
propozycjami tworzenia takich Rad
w blokowiskach, gdzie bardzo wiele spraw zależy od zarządców tych
obszarów. Cieszy mnie fakt, że jako
Radny Okręgu V, ale też reprezentujący
PO, przyczyniłem się do utworzenia
wcześniej Rady Dzielnicy Maczki, a
obecnie Rady Dzielnicy Juliusz, Ostrowy Górnicze. Mam ogromną satysfakcję z tego faktu, że nie obiecuję przed
wyborami, że będzie tworzona taka
Rada, ale po prostu robię wszystko,
aby pomóc taką Radę utworzyć. Kto
będzie kierował tymi Radami trudno przewidzieć, ale mam nadzieję,
że będą to wartościowi ludzie z tych
dzielnic, czego im jako Przewodniczący
Komisji Samorządności i Organizacyjnej życzę.

Jan Bosak

Radny Rady Miejskiej

Urodziny Sosnowca
Kolejna rocznica narodzin Sosnowca jako miasta już za nami. Cyfra 112
robi wrażenie, ale w przypadku miasta kojarzy się raczej z młodością niż
starością, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że są w Polsce grody
dziesięć razy starsze.
Dostojności nie brakuje także naszym sąsiadom. Czeladź wymieniana
jest jako miasto już w 1238 roku,
Sławków zaledwie 48 lat później,
Będzin uzyskał prawa miejskie w
1358 roku, a Mysłowice wspomina
się jako miasto już w 1360. Młodsi
nasi sąsiedzi to Katowice, będące
miastem od 1865 roku, Jaworzno o
rok starsze od Sosnowca i Dąbrowa
Górnicza młodsza o lat czternaście.
112 lat temu Sosnowiec liczył niewiele ponad 60 tysięcy mieszkańców,
przybyszów z różnych stron kraju w
poszukiwaniu w tej przemysłowej,
szybko rozwijającej się osadzie o
nazwie Sosnowice pracy i lepszego
życia. Wieś Sosnowiec przed 1902
rokiem taka całkiem wiejska nie była
– miała własną prasę, teatr, szpital,
kilka kopalń i hut, dworzec w Maczkach działający od 1848 roku i piękny
dworzec w centrum wybudowany
jedenaście lat później przy nitce Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej.
Każda rocznica narodzin miasta
prowokuje do podsumowań, snucia historycznych refleksji, a przede
wszystkim pokazywania kierunków
rozwoju, postępu, chwalenia się
osiągnięciami. Ale może być także
pretekstem do poznania tego, co
mieszkańcy miasta o nim myślą.
Jakie mają z nim skojarzenia, mówiąc najogólniej – jaki w ich oczach
jest Sosnowiec?. No cóż, po małym
sondażu opinii przeprowadzonym
wśród mieszkańców miasta należałoby mocno się zatroskać, a niektórzy

powinni mocno uderzyć się w piersi.
Jaki jest Sosnowiec? – „brudny i zaniedbany”, „byle jaki”, „brzydki i źle
zarządzany”, „umierający kulturalnie
i sportowo” itd. itd. – żadnych pozytywnych skojarzeń. Postawmy zatem
kolejne pytanie: o co mieszkańcom
chodzi? O to, że z zazdrością patrzą
na sąsiadów Katowice, Dąbrowę
Górniczą, które uważają za miasta
lepiej zarządzane, ładniejsze, w przeciwieństwie do Sosnowca tętniące
życiem. „Tu nie ma gdzie wyjść w
wolnym czasie, nie ma ścieżek rowerowych, placów zabaw dla dzieci”.
„Zrobili jeden ogród jordanowski w
parku sieleckim i na tym koniec”.
„Dni Sosnowca były takie słabe, że
szkoda mówić, nie było na co pójść,
a w Będzinie występowały wielkie
gwiazdy”. „Nie ma sportu w Sosnowcu, a takie mamy bogate tradycje”. „Sport położony jest na łopatki.
W zeszłym roku zniknął hokej, bo
miasto uznało, że może finansować

W Szpitalu Miejskim
w Sosnowcu otwarte zostały
nowe specjalistyczne
przychodnie

W przychodni znajduje się ponad
20 poradni specjalistycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt,
dzięki któremu diagnostyka i komfort leczenia zdecydowanie wzrośnie. Całość inwestycji kosztowała
blisko 4,5 mln zł.
Musimy zmienić podejście do
służby zdrowia. Konkurencja jest
zdrowa, ale nie na tym polu. Szpitale miejskie nie powinny rywalizować z wojewódzkimi i odwrotnie,
bo nikomu to na dobre nie wychodzi. Chcę podkreślić, że jako marszałek często pokazuje Sosnowiec
za przykład. Tutaj zmiany w służbie
zdrowia zostały przeprowadzone
bowiem wzorowo – podkreślał Arkadiusz Chęciński członek zarządu
województwa podczas uroczystego

otwarcia przychodni.
Wśród nowych poradni specjalistycznych znalazły się m.in. poradnia leczenia bólu, onkologiczna i
chorób piersi.
,,Dążymy do tego, aby za dwa
lata szpital był wyremontowany w
całości. Jest na to szansa, bo służba
zdrowia łączy w Sosnowcu wszystkich”- powiedział Artur Nowak,
prezes zarządu sosnowieckiego
szpitala miejskiego.
W tym roku planowana jest
jeszcze modernizacja pomieszczeń pracowni diagnostycznych
oraz izby przyjęć. Zarząd szpitala planuje ponadto wprowadzić
do nowych pomieszczeń oddział
chirurgii ogólnej zintegrowany z
oddziałem otolaryngologii.  n

tylko jeden klub sportowy”.
Może życie kulturalne i rozrywka
wypada lepiej? „W sferze kultury
wszystko kręci się wokół kina i teatru”. ”Gdzie są takie kawiarnie,
kafejki, kluby jak w innych miastach? Ale jest i opinia wyrażona w
jaśniejszych barwach: :”Jest trochę
imprez, ale nie za dużo. Ciekawe są
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i
Nieznanej, koncerty z okazji urodzin
Kiepury, letnie koncerty na dziedzińcu zamku sieleckiego. Nie zgadzam
się, że nic się nie dzieje, ale ludzie
o tym nie wiedzą”. No właśnie – jeżeli „ludzie” o tym wiedzą, to może
specjaliści od promocji wzięliby sobie
taką opinię do serca?
Niektórzy z władz miasta uznali, że
centrum Sosnowca jest nowoczesne,
w europejskim stylu. Nawet dzienniki o tym pisały. Ciekawe, co mieli
na myśli? Pięknie odrestaurowany
i szybko po tym fakcie zamknięty
zabytkowy dworzec? Może nijaką

ulicę Modrzejowską? Też doczekała się opinii mieszkańców: „Nic się
nie dzieje? - ale skąd, przecież na
Modrzejowskiej powstało pełno
banków, a ile tanich butów można kupić!” No właśnie, to zdaje się
jest reprezentacyjna ulica Sosnowca.
Konia z rzędem temu, kto wskazałby jakiemuś przybyszowi centrum
naszego miasta – czyżby chodziło o
„patelnię”? No, no skromne byłyby
to oczekiwania wobec centrum. Z
zazdrością patrzę na obiekty objęte
Szlakiem Zabytków Techniki i nawoływanie „Dziennika Zachodniego” z
ubiegłej soboty: Nie siedź w domu,
skorzystaj z atrakcji Industriady! Na
bogatej liście zabytków techniki i
imprez z nimi związanych nie ma Sosnowca. A przecież na każdym kroku,
w publicznych wystąpieniach słyszymy o przemysłowych tradycjach
miasta jako bazie, na której buduje
się tożsamość jego mieszkańców.
A na miejsce na Szlaku Zabytków
Techniki nie zasługujemy? Nie mamy
takich obiektów, które włączyłyby
nas do rodziny 24 miejscowości promujących swój kulturowy kapitał wykorzystując tradycje „czarnego Śląska” i takiego samego Zagłębia?
Miało być radośnie i optymistycznie
z okazji urodzin miasta – jak zresztą
z okazji wszelkich urodzin, a wyszło
jak wyżej. Mam zamiar kontynuować
sondowanie opinii mieszkańców o
ich mieście, nie ustając przy tym w
nadziei, że ktoś wskaże jaśniejsze oblicze Sosnowca. Przecież ono istnieje,
bo nie wszystko w mieście pomalowane jest na czarno, ale problem w
tym, „że ludzie o tym nie wiedzą” – i
tu tkwi sedno problemu.


Halina Rusek
Socjolog, pracownik UŚ

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie...

Z okazji zakończenia Roku
Szkolnego 2013/2014 Dyrekcji,
Nauczycielom i wszystkim Pracownikom placówek oświaty składam wyrazy uznania za trud oraz
wysiłek włożony w nauczanie i
wychowywanie naszych dzieci i
młodzieży. To Wy swoją codzienną pracą kształtujecie przyszłe
pokolenia. Za tę codzienną i odpowiedzialną pracę dydaktyczną
i wychowawczą, z całego serca
Wam dziękuję i życzę wszelkiej
pomyślności, zdrowia, radości, powodzenia w realizacji zamierzeń
oraz tego, by Wasi uczniowie z
sentymentem wspominali po
latach okres spędzony w szkole.

Uczniom natomiast gratuluję sukcesów i osiągnięć. Teraz nadszedł
czas zasłużonego, wymarzonego
odpoczynku. Obyście w przyszłym roku szkolnym wrócili z
nowym zapasem sił, gotowi do
podejmowania kolejnych wyzwań,
spełniania planów i marzeń.
Wszystkim Państwu życzę udanego wypoczynku, słonecznej
pogody, mnóstwa pomysłów na
spędzanie wolnego czasu oraz
wielu pasjonujących przygód.






Z poważaniem,
Arkadiusz Chęciński
Członek Zarządu
Województwa Śląskiego
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Walczy o ekstraklasę

III

Michał Zając studiował na AWF-ie, by zostać trenerem. Po skończeniu studiów uzyskał II klasę trenerską i pracował w dąbrowskim MUKP, a później sosnowieckim
Zagłębiu. Wcześniej, bo już na czwartym roku studiów rozpoczął pracę w szkole i z tym zawodem jest związany od 14 lat. Jako piłkarz grał w Polonii Sosnowiec, Górniku
Sosnowiec i Grodźcu Będzin. Po kontuzji zaczął przygodę z gwizdkiem i chorągiewką. W tej chwili osiągnął najwyższy poziom spośród sędziów z podokręgu sosnowieckiego. Wszyscy czekają na powrót Zagłębia do elity, jednak już niedługo możemy doczekać się naszego reprezentanta w piłkarskiej ekstraklasie.
Zap raszamy na wywiad
z pasjonatem piłki nożnej i jednocześnie I-ligowym sędzią:

chciałeś cofnąć czas tak, by
poprawić swój błąd?
- Popełniłem taki błąd w I lidze. Na szczęście nie miał on
wpływu na wynik spotkania. Nie
podyktowałem rzutu karnego,
powinienem wyciągnąć czerwoną
kartkę. Wynikało to z przemieszczenia się zawodników i mojego
ustawienia. Niestety, nie zauważyłem pociągnięcia za koszulkę,
zobaczyłem przewinienie dopiero
na analizie wideo, jednak tak jak
mówiłem, drużyna, którą skrzywdziłem wygrała mecz i w tym
momencie już prowadziła. Oczywiście nie jest to wytłumaczenie
błędnej decyzji. W piłce nożnej
błędy zdarzały się i będą się zdarzać, gdyż jest to nieuniknione.
Na pewno mniej rażą takie błędy
jak zły kierunek wyrzucenia autu,
niż nieuznana bramka.

Chciałeś zostać piłkarzem,
a w dość młodym wieku zająłeś się trenowaniem, a następnie sędziowaniem.
Michał Zając: - Piłka nożna była zawsze moją pasją. Nigdy nie udało
mi się zagrać na wysokim poziomie. Dosyć późno spróbowałem
swoich sił w Zagłębiu, jednak były
już pozamykane grupy i ciężko mi
było się przebić. Trafiłem do Polonii
Sosnowiec, gdzie kopałem piłkę, bo
tak śmiało można to nazwać. Nie
spełniło się moje marzenie związane
z grą, dlatego postanowiłem spróbować z trenerką. Nie ukrywam, iż
chciałem pracować w Zagłębiu, jednak pierwszą propozycję otrzymał
z MUKP Dąbrowa Górnicza. Pół roku
pracowałem w MUKP i tam mnie
wypatrzył trener Dworczyk i dostałem propozycję prowadzenia Zagłębia Sosnowiec z rocznika 1991.
Prowadziłem chłopaków do wieku
juniora, gdyż już wtedy musiałem
zadecydować, czy wybrać sędziowanie, czy trenerkę. Zdecydowałem
się na rolę arbitra, doszedłem do
wniosku, iż trenerem zawsze mogę
zostać po zakończeniu sędziowania.
Pracowałeś z rocznikiem 91’,
więc miałeś wpływ na kilku
piłkarzy, którzy walczą teraz
o pierwszą drużynę Zagłębia?
- Wspomniany rocznik Zagłębia
przejąłem jako trampkarzy młodszych i prowadziłem go 3 lata.
W tej chwili w drużynie Zagłębia gra Marcin Sierczyński a kilku
w Zagłebiowskich IVligowcach.
W mojej drużynie grał również
Rafał Pietrzak, zawodnik I ligowego GKS Katowice.
Jak się narodził pomysł na
sędziowanie?
- Tak jak wspomniałem grałem
w piłkę, jednak zwichnąłem bark
będąc na nartach. Ten staw ciągle
mi wypadał, co skłoniło mnie do
decyzji o rezygnacji z gry w piłkę.
Coś musiałem z sobą zrobić, zawsze byłem przy piłce i bez tego
nie mogłem żyć. Samo trenowanie młodzieży mi nie wystarczało,
cały czas ciągnęło mnie na boisko.
Trafiłem na kurs sędziowski
i tak zaczęła się moja przygoda
z gwizdkiem. Był to 2001 rok.
Gdy drużyny dowiadują się, iż
poprowadzisz zawody, to widać
ulgę i już przed meczem słychać
pochwały dla twojej pracy.
Ciężko było wypracować sobie
tak dobrą markę?
- Młodym arbitrom na początku
jest bardzo ciężko, gdyż sędziowanie nie jest łatwą sprawą. Każdy, kto próbował prowadzić mecz,
wie jaki jest to twardy kawałek

Jak sędziowie przygotowują się
do spotkań pod względem psychicznym. Często na murawie jesteście wrogami „numer jeden”.
Kibice was wyzywają, a piłkarze
na was krzyczą. Chyba ciężko
jest znieść takie obciążenia?

chleba. Jest to ciężka praca, nie
chodzi tutaj tylko o przepisy, ale
także o poruszanie się po boisku,
właściwe ustawianie. Gdy ciężko
się pracuje i podejmuje dobre
decyzje, wtedy u drużyn szybko
zyskuje się dobrą opinię.
Na pewno wcześniejsza gra
w piłkę bardzo pomaga w wykonywaniu tego zawodu?
- Tak. Dzięki wcześniejszej grze,
teraz dobrze czuję i czytam grę.
Bardzo ważne jest odpowiednie wykorzystywanie korzyści
podczas akcji. Każda decyzja na
boisku ma swoje konsekwencje,
dlatego nie można pozwolić sobie
na moment dekoncentracji. Trzeba być przez cały mecz skupionym
i gotowym do działania.
Podobno z naszego województwa ciężko jest wybić się w górę,
gdyż tutaj jest bardzo dużo
sędziów. Zdecydowanie łatwiej
jest na wschodzie. Jednak
przebiłeś się i prowadzisz mecze
I ligi. Ciężko było osiągnąć ten
poziom?
- W moim przypadku były
wzloty i upadki. Zacząłem bardzo
szybko, gdyż już po 23 meczach
pojechałem na egzamin na
szczebel okręgu, czyli V i IV ligi.
Zdałem egzamin na IV ligę, gdzie
sędziowałem przez dwa lata. Niestety, musiałem zapłacić frycowe,
zabrakło mi doświadczenia. Po
tym okresie spadłem, jednak nie

załamałem się. Wręcz przeciwnie
umocniłem się i wiedziałem, że
chcę dążyć do celu, który sobie
upatrzyłem. Po roku wróciłem do
IV ligi. Kolejne dwa lata pozwoliły
mi przejść na szczebel centralny,
czyli III ligi. Pracowałem na tym
poziomie 1,5 roku, tym razem
doświadczenie było moim atutem
i pozwoliło mi na szybki awans.
Zostałem wypatrzony i trafiłem
do programu, który promuje
młodych, zdolnych sędziów.
Otrzymałem szansę pracowania w starej II lidze. Na samym
początku na próbę dostałem
trzy mecze. Sprawdziłem się i po
przekształceniu zostałem w nowej
I lidze.
Ekstraklasa jest na wyciągnięcie
ręki?
- Do tego poziomu rozgrywek jest
jeszcze daleka droga. Staram się
robić swoje, przede wszystkim
trenuje, doskonale się w przepisach i słucham rad innych. Jeśli
osiągnę określony poziom, to
może kiedyś otrzymam swoją
szansę. Na razie skupiam się na
pracy nad sobą, nie myślę nad
awansem. Trzeba mieć marzenia,
by coś osiągnąć i mam nadzieję,
że uda mi się spełnić moje.
Dziwnie to zabrzmi, ale afera
korupcyjna chyba była pomocna
dla młodych sędziów, gdyż
wyczyściło się środowisko z tzw.
„czarnych owiec”?

- Historia już niejednokrotnie
pokazała, iż potrzeba czasu, by
ocenić coś dobrze i sprawiedliwie. Dlatego na razie ciężko jest
odnosić się do tej sytuacji.
Czy to prawda, iż sędziowie
potrafią czasami prowadzić po
kilka spotkań w ciągu weekendu?
- Rzadko zdarzają się takie
sytuacje. Jednak staramy się
prowadzić dwa spotkania w ciągu
weekendu. Trzeba pamiętać, iż
piłkarze również trenują dzień po
meczu i to najczęściej rano. Może
jest to krótszy trening, ale dość
ciężki, żeby organizm szybciej
spalił kwas mlekowy i dzięki
temu szybciej zregenerował się.
Dopiero po takim wysiłku jest
dzień wolny, by wrócić do cyklu
treningowego. Identycznie jest
z sędziami. Nie chcę mówić za
innych, ale jeśli mam spotkanie
w sobotę, to bardzo lubię prowadzić zawody w niedzielę. Pozwala
mi to szybciej zregenerować się.
Da się wyżyć z sędziowania?
- Po pierwsze trzeba tutaj
zaznaczyć, iż jeśli pracuje się jako
arbiter przez kilka lat, to później
ciężko jest bez tego wytrzymać.
Przerwa letnia trwa krótko i jest
zapełniona sparingami. W zimę
jest smutno bez tych wszystkich
spotkań. Chyba nie tylko piłkarze
czekają do stycznia, kiedy rozpoczynają się sparingi i pomału

można przygotowywać się do
wiosny. Z sędziowania na niższych szczeblach, do I ligi, nie da
się wyżyć. W ekstraklasie sędziowie są zawodowi i śmiało można
z tej pracy utrzymać rodzinę.
W pierwszej lidze, przynajmniej
na ten czas, jeszcze nie można żyć
tylko z sędziowania.
Odczuwa się przeskok, gdy
jednego dnia prowadzisz I ligę,
a kolejnego B klasę?
- Do każdych zawodów przygotowuje się inaczej. Przede
wszystkim pod kątem psychologicznym. Jednak zaangażowanie
zawsze jest takie samo. W pracy
z piłkarzami często liczy się
kontakt, rozmowa i podejmowanie decyzji. Wiadomo, iż każdy
człowiek jest inny i nie da się
przewidzieć wszystkich reakcji.
Dlatego staram się utrzymywać
z piłkarzami kontakt, gdyż to
od nas często zależy przebieg
spotkania i fakt, czy mecz jest
szybki, ale najważniejsze, jaki jest
w nim poziom agresji. Dlatego
najważniejsze jest pierwszych 20
minut. To w tym czasie muszę zapanować nad zawodami. Powiem
uczciwie, iż poziom naszej A klasy
jest bardzo wysoki i dobrze się
stało, iż w tym roku awansują
dwie drużyny. Z taką samą przyjemnością jadę na A i B klasę, jak
i na I ligę.
Miałeś w swojej przygodzie
z gwizdkiem moment, w którym

- By uniknąć błędów, które
powodują spięcia na murawie,
bardzo ważne jest przygotowanie fizyczne i teoretyczne, o czym
wspominałem. Pozostaje jednak
psychologia i od jakiegoś czasu,
na szczeblu centralnym, mamy
zapewniony trening psychiczny
z psychologiem. Uodporniamy
się na różne reakcje, by podejmować jak najlepsze decyzje na
boisku.
Piłka nożna już nie wystarcza?
- Moim marzeniem jest rozwój
szkolenia młodzieży. Pragnę tego
jako nauczyciel i były trener.
Chciałbym poprzez sport zapełnić
wolny czas najmłodszym. Mam
nadzieję, że uda nam się kiedyś
stworzyć projekt, który ograniczy
liczbę odrzucanych piłkarzy przez
Zagłębie. Selekcja jest potrzebna,
ale nie wśród najmłodszych,
u których ciężko określić jakimi
piłkarzami będą za kilka lat.
Podam przykład. Przez moją
grupę w Zagłębiu przewinęło się
ponad 200 piłkarzy. Większości
musiałem podziękować, gdyż
mogłem trenować z maksymalnie 30 zawodnikami. Była to
konieczność, ale sprawiało mi to
ból i źle się z tym czułem, gdyż
zdawałem sobie sprawę, iż było
to odebranie marzeń dzieciakom, którzy mogli odpalić za
pół roku. Dlatego potrzebna
jest większa liczba trenerów,
którzy zajmą się młodzieżą.
Infrastruktura idzie w dobrym
kierunku, jednak tempo nie jest
zadowalające. Na pewno jako
radny , skupiam się na sporcie,
choć moim celem jest rozwój
n
całego naszego miasta. 
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Maczki już nie na peryferiach

Bieg Smyka

14 czerwca na terenie sosnowieckich Stawików odbyła się
wielka Biegowa impreza dla
najmłodszych.
W Biegu Smyka z dystansem
100 m zmagały się dzieci w wieku od 3 do 9 lat, a na dystansie
200 m w Biegu Rodzinnym dzieci
w wieku od 3 do 12 lat wraz z
rodzicami.
Wśród biegaczy panuje przekonanie, że nie ma złej pogody,
jest jedynie źle dobrana odzież.
I tej zasadzie hołdowali wszyscy, którzy tego dnia spotkali się
na stawikach. Najmłodsi biegacze pomimo zmiennej aury od
słońca przez mżawkę, aż po
grad pokonywali ten dystans.
Największym hartem ducha wykazały się trzylatkowie, którzy
wśród kropli deszczu dzielnie
pokonały trasę.
W Biegu Rodzinnym dziecko
biegło w parze z rodzicem lub
opiekunem na dystansie 200 m.
Połączeni byli ze sobą kolorową

tasiemką przywiązaną do nadgarstka.
Na mecie na szyjach dzieci
zawisły medale symbolizujące
nie tylko ukończenie przez nich
biegu, ale także pokonanie własnych słabości.
Biegi nie były jedyną atrakcją
tego dnia. Dzieci mogły także
sprawdzić swoje umiejętności
robiąc naczynia z gliny, na kole
garncarskim, poznały radiowóz
policyjny, jeździły również samochodami off road wokół Stawików.
Partnerem wydarzenia był
Turon oraz restauracja – pub
Siedlisko Stawiki.
n

Biegnijmy dla hospicjum

Jeszcze do niedawna zagrożona
zamknięciem z uwagi na małą liczbę
uczniów, dziś dumnie pokazuje jak
można organizować życie wychowanków i dynamizować środowisko
lokalne. To Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu - Maczkach
- placówka, która świeci przykładem.
Maczki – jedna z peryferyjnych dzielnic
Sosnowca, dzięki aktywności nauczycieli dostała szansę ciekawej oferty
oświatowej i kulturalnej.
Nauczyciele utworzyli Serce Maczek - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
w Sosnowcu, dzięki czemu aktywnie
pozyskują fundusze na szeroką działalność edukacyjną na rzecz uczniów
i środowiska lokalnego.
Stowarzyszenie korzysta też ze
środków budżetu Miasta Sosnowca.
W ramach działalności zorganizowano
Aktywny Dzień Dziecka z wycieczką
do Ogrodzieńca. 81 uczniów, dzięki
dofinansowaniu, podziwiało zamek
ogrodzieniecki, oraz w wędrowało po
okolicznych lasach. Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w Spacerze przez
epoki - zwiedzili nie tylko zabytkowy
zamek, ale także park miniatur oraz
drewnianą osadę na Górze Birów.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że taka
wycieczka to wymarzona lekcja zarówno przyrody jak i historii.
Na szczególną uwagę zasługuje
projekt kulturalny Znajdź twórcę
obok siebie, odnajdź siebie w tekście, współfinansowany z budżetu
Miasta Sosnowca i adresowany do
całej społeczności Maczek. Szkolny
historyk – Paweł Duda zdradza, że
u podstaw projektu leżą problemy z
czytelnictwem wśród uczniów. Wnioskuje, że skoro do młodych nie trafiają
książki, czy artykuły, to może trafią ich
autorzy. W rezultacie powstał pomysł,
by w piątki mury szkoły były otwarte
dla tych, którzy pragną poznać m.in.
dziennikarzy, pisarzy, animatorów kultury, którzy opowiedzą o sobie i swojej
pracy. W ramach tego przedsięwzięcia szkoła miała przyjemność gościć
panie: dr Magdalenę Boczkowską z
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Wyższej Szkoły Humanista, Edytę Antoniak-Kiedos - autorkę
telewizyjnego programu „Siadamy z

kulturą” oraz dr Aleksandrę BarwickąMakula z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Jednocześnie w szkole
zorganizowano warsztaty blogowania, dzięki czemu uczniowie mogli
wcielić się w role autorów/pisarzy/
dziennikarzy. Tak ciekawa inicjatywa z pewnością zachęci uczniów do
sięgnięcia po książkę.
W dniach 5-10 maja 2014 r. miał
miejsce pierwszy z dwóch etapów
wymiany polsko-niemieckiej, która
współfinansowana jest przez PolskoNiemiecką Współpracę Młodzieży. Zadaniem uczestników było odnalezienie
śladów wspólnej polsko-niemieckiej
historii. Grupy pracowały metodą
projektu. Integracji uczestników oraz
doskonaleniu przez nich umiejętności
językowych sprzyjały wycieczki do
Wrocławia oraz Muzeum Gross-Rosen
w Rogoźnicy. Następny etap projektu
zaplanowano na wrzesień 2014 r. w
Hamburgu.
Warto zauważyć, że ZSO nr 11 dzięki inicjatywie p. Doroty Szewczyk bierze również udział w dwuletnim projekcie Comenius - Partnerskie Projekty
Szkół. W dniach 11-16 maja 2014 r.
uczniowie spotkali się w Sosnowcu
wraz z rówieśnikami z Węgier, Włoch,
Niemiec, Holandii i Turcji, gdzie pracowali nad projektem Es war einmal...
(było to trzecie spotkanie w ramach
projektu, po Holandii i Turcji). Motywem przewodnim wizyty była baśń
Królewna Śnieżka. Uczniowie brali

udział w licznych grach edukacyjnych
i animacjach językowych przygotowanych przez p. D. Szewczyk oraz
nauczycieli współpracujących przy
realizacji projektu p. J. Leś, J. Kozłowska i p. Z. Gądek. Gospodarze
zorganizowali także przedstawienie
teatralne oraz zaprosili do wspólnego
zwiedzania nowowybudowanego
parku Geosfera w Jaworznie. Po zeszłorocznej wizycie w Amsterdamie w
lutym 2014 r. uczniowie Gimnazjum
nr 4 w Sosnowcu (ZSO nr 11) odwiedzili turecki Izmir, w którym pracowali
nad baśnią braci Grimm „Żabi Król”.
Następnym etapem międzynarodowej współpracy będzie wizyta na
Węgrzech zaplanowana na wrzesień
2014 r.
Projekt Język obcy - nie całkiem
obcy. Multisensoryczne uczenie się
języka zyskał aprobatę Narodowej
Agencji Programu Erasmus+ w sektorze Edukacji szkolnej - Mobilność kadry
edukacji szkolnej. Dzięki temu szkoła otrzyma blisko 20 tys. euro m.in.
na wyjazdy zagraniczne dla kadry
nauczycielskiej, celem podniesienia
kwalifikacji w zakresie innowacyjnych
metod pracy z uczniem, wykorzystania
narzędzi IT, motywowania uczniów
do nauki języków oraz rozwijania ich
kompetencji językowych w codziennej
komunikacji.
Placówka szczyci się również nawiązaniem bliskiej współpracy z p.
Arkadiuszem Chęcińskim - Członkiem

Zarządu woj. śląskiego, który chętnie
bierze udział w licznych imprezach o
charakterze dydaktycznym organizowanych przez szkołę, m.in Nowoczesna Europa w Dobie Cyfryzacji.
Placówka chętnie integruje się ze
społecznością lokalną, organizując
min. Festyn Rodzinny, Jasełka czy
Dzień Sportu. Ściśle współpracuje
również z Miejskim Klubem Maczki,
Miejską Biblioteką Publiczną im.
Gustawa Daniłowskiego Filia nr 13,
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła
oraz Radą Dzielnicy Maczki.
Wszelkie przedsięwzięcia są
wspierane przez dyrektora p. Joannę Żurek, która motywuje swoich
nauczycieli do podejmowania nowych inicjatywach lokalnych jak i
międzynarodowych, tworzy również
klimat sprzyjający do dzielenia się
wiedzą oraz doświadczeniem wśród
pracowników. Placówka szczyci się
mianem Szkoły Globalnej, który otrzymała w 2013 r . Dzięki pasji oraz
umiejętności zorganizowania i zaangażowania grupy osób ze ZSO 11 w
Sosnowcu (dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie, obsługa administracyjna) oraz związanych ze szkołą
(społeczność lokalna) kultura na stałe
zagościła w Maczkach, a przyszłość
najmłodszych mieszkańców dzielnicy
rysuje się w zupełnie innych barwach.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr
11 w Sosnowcu - www.zso11sosnowiec.edupage.org 
n

Mam zawód – mam pracę w regionie!

Już po raz drugi odbyła się
akcja charytatywna zorganizowana przez grupę nauczycieli z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 5 pod hasłem ,,Biegnijmy dla
hospicjum”. Dwunastogodzinny
bieg ulicami Zagórza oraz imprezy towarzyszące, w tym licytacja
oraz zbiórka datków do puszek
przyniosła kilkanaście tysięcy
złotych na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum w Sosnowcu. Wśród uczestników biegu
dla hospicjum znaleźli się m.in.
przedstawiciele Urzędu Miasta,
sosnowieckiego hospicjum i Stowarzyszenia ,,Młodzi Demokraci”.
Cieszę się, że mogliśmy dołożyć kolejną cegiełkę do budowy stacjonarnego hospicjum
św. Tomasza w Sosnowcu. Dla

nas jest to wielka przyjemność
przynosząca ogromną satysfakcję – powiedział uczestniczący
w akcji przewodniczący Stowarzyszenia ,,Młodzi Demokraci” w
województwie śląskim Mateusz
Bochenek.
Na darczyńców czekały ponadto pokazy straży pożarnej,
, siłowanie na rękę z Mariuszem
Grochowskim, pokazy ratownictwa medycznego i grupy paramilitarnej SGR i wiele innych.
Wspieram inicjatywę budowy
stacjonarnego hospicjum św.
Tomasza od samego początku i
będę to czynił ,aż do momentu,
kiedy uda nam się ten projekt
zrealizować – podsumował Arkadiusz Chęciński- członek zarządu
województwa.
n

Prawie 15 tys. uczniów wzięło
udział w programie kształcenia zawodowego.
W Sosnowcu podsumowany został projekt „Mam zawód – mam
pracę w regionie” realizowany przez
Samorząd Województwa Śląskiego
w partnerstwie z Kuratorium Oświaty
w Katowicach wraz z 30 powiatami i
miastami – organami prowadzącymi
szkoły zawodowe.
Wart ponad 64 mln zł projekt
otrzymał 56 mln zł wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to największy projekt
– zarówno pod względem skali działań, jak i wartości – realizowany w
województwie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i jeden
z największych projektów realizowanych w ramach tego Programu
w skali całego kraju.
W ramach projektu uczniowie
zasadniczych szkól zawodowych i
techników skorzystali z doradztwa
zawodowego, praktyk i staży. Odwiedzali pracodawców podczas wizyt
studyjnych. Dla nich zorganizowano
też staże i praktyki zawodowe.
Niezwykle ważnym elementem

projektu jest także doposażenie
wszystkich 285 szkół uczestniczących
w projekcie w nowoczesne materiały
dydaktyczne jak m.in. podręczniki,
programy multimedialne, filmy
edukacyjne, kalkulatory, drobne
narzędzia, przybory gastronomiczne.
O nowy specjalistyczny sprzęt
wzbogaciło się 185 pracowni praktycznej nauki zawodów związanych
z m.in. z branżami energetyczną,
motoryzacyjną, telekomunikacyjną,
informatyczną, transportową oraz

ochrony środowiska.
Konferencji towarzyszył Festiwal
Zawodów, w trakcie którego uczestnicy projektu – uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
– zaprezentowali swoje umiejętności
zdobyte zarówno w trakcie nauki
zawodu w szkole, jak i dzięki uczestnictwu w projekcie „Mam zawód
– mam pracę w regionie”. Zaplanowano m.in. pokazy i konkursy
florystyczne, fryzjerskie, kelnerskie.
„Inwestorzy, którzy decydują się

lokować u nas nowe inwestycje,
na każdym kroku pytają o poziom
wykształcenia mieszkańców. To
obok infrastruktury czy lokalizacji
najważniejszy czynnik decydujący
o atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Dzięki takim projektom jak ten,
dającym kwalifikacje i praktyczne
umiejętności, przekonanie ich do
zainwestowania tutaj będzie łatwiejsze” – podsumował członek Zarządu
Województwa Arkadiusz Chęciński.
Kurator Oświaty Stanisław Faber
zwrócił uwagę na zaangażowanie
samorządów lokalnych w realizację
programów rozwoju zawodowego.
„Nasza diagnoza szkolnictwa zawodowego i ustawiczne podnoszenie
jego jakości to efekt dobrej współpracy z samorządami. Ta oferta umożliwia nie tylko jej zacieśnienie, ale i
zwrócenie uwagi na najważniejsze
wyzwania w tym zakresie. Szkolnictwo zawodowe wymaga podnoszenia jakości, ale równocześnie
uświadomienia rodzicom i uczniom,
że wybór wykształcenia zawodowego, zdobycie konkretnego zawodu to
bardzo dobry kierunek na przyszłość”
– powiedział.
n

