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Praca zamiast wakacji

WYDARZENIA
» SOSNOWIEC
7.07 – Plac Stulecia - Pierwszy
film, jaki zobaczymy na Placu
- “Rzeź” Romana Polańskiego.
Początek - 20:30.
8.07 – Dekerta 6 - Piaskownica Kulturalna serdecznie
zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spektakl teatralny pt.:
"Królewna Fasolka". Początek
– 16:00.
10.07 – MDK Kazimierz
- Miejski Dom Kultury "Kazimierz" wraz z PTTK Sosnowiec zaprasza na wycieczkę do
Przeczyc. W programie kajaki,
rowery wodne, pływanie na żaglówce pod opieką instruktora.
Zbiórka – 9:00.
11.07 – MBP - W auli Biblioteki Głównej wyświetlany będzie
kolejny film o przygodach Harrego Pottera. Początek – 11:00.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Moje wakacje to praca. Właśnie
tak planuję je spędzić. Zamierzam
rozwijać swoje kolekcje, reklamować własny butik z ubraniami
oraz poświecić czas na promocję.
W tym celu będę odwiedzać największe miasta Polski, aby organizować sesje zdjęciowe z modelkami ubranymi w moje projekty.
To będzie pracowity okres, ale
wolę rozwijać swoją karierę niż
marnować czas. To zaowocuje
w przyszłości – przyznaje Angelika
Wicher z Zespołu Projektowania
i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu.
Równie ambitne plany ma
Małgorzata Głowacka z ZSTiL
w Sosnowcu. Ona, podobnie jak
Angelika, wolny czas zamierza
poświęcić na pracę. Pozyskane
w ten sposób środki przeznaczyć
na zakup samochodu. Najbliższe
dni poświęci na znalezienie upragnionego zajęcia.
- Interesuje mnie każdy rodzaj
pracy pod warunkiem, że uda się
w niej zarobić pieniądze. Może to
być zajęcie w Sosnowcu, ale nie
wykluczam też wyjazdu za gra-

» DĄBROWA GÓRNICZA
6.07 – WSB Dąbrowa Górnicza - Uroczysta Gala Studiów
Podyplomowych w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej. Gwiazdą wieczoru
będzie Kabaret Młodych Panów oraz zwycięzca programu
X-Factor- Dawid Podsiadło.
Początek – 17:30.
7.07 – Park Hallera – Letnie
kino plenerowe. Film „Zapaśnik” w reżyserii Darren Aronofsky. Początek – 21:00.
10.07 – MBP - „Świat Marzeń”
wyjazd autokarowy do Parku
Miniatur w Inwałdzie.

Tegoroczne Święto Szlaku Zabytków Techniki w Zagłębiu to
ukłon w stronę nauk ścisłych.
Przybyli przed Dworzec Główny PKP mieli okazję na własnej
skórze przekonać się, że nauk
ścisłych nie należy się bać.
W Dąbrowie natomiast poznali
najnowsze techniki audiowizualne.

- Zajmujemy się szalonymi eksperymentami, które robimy
pod szyldem Pana Korka. Dziś
pracujemy dla Szlaku Zabytków
Techniki. Robimy szalone eksperymenty fizyczne. Myślę, że
przedmioty tego typu są obecnie
mało popularne wśród młodzieży
i dzieci, a naprawdę kryją wiele fa-
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nicę. Mam plan kupić auto, więc
praca będzie niezbędna – przyznaje Gosia.
Sosnowiecki Urząd Pracy potwierdza, że w sezonie letnim
wzrasta liczba młodych osób,
które szukają pracy.
- Osoby uczące się rejestrują
się w naszym biurze przez cały
rok, jednak od maja liczba ta jest
zdecydowanie większa i utrzymuje
się mniej więcej do końca lipca,
później wzrost zainteresowania
jest we wrześniu - gdy młodzież
dowiaduje się o przyjęciu na studia. Na chwilę obecną posiadamy
50 ofert pracy dla osób uczących

scynujących zjawisk, które można
zaobserwować na co dzień. Fizyka
jest niezbędna, dlatego zainteresowanie młodych ludzi tym przedmiotem jest bardzo szczytnym
celem – wyjaśnia Michał Załęcki,
animator fizyki.
Najciekawszym eksponatem
była rakieta odrzutowa. Każdy, kto
przyszedł pod Dworzec Główny
PKP, miał możliwość sprawdzić,
jak w praktyce działa siła odrzutu.
Na miłośników eksperymentów
czekały również zachód słońca
w szklance, gimnastyka dla fizyka, czyli wyznaczanie środka
masy, możliwość sprawdzenia,
dlaczego ołówek jest złamany czy
możliwość zrobienia balonowego
szaszłyka.

się, zarówno dziennie jak i zaocznie, w tym 5 dla osób niepełnoletnich – wyjaśnia Magdalena Padacz
z Młodzieżowego Biura Pracy
OHP Filia Sosnowiec.
Nie inaczej jest w pozostałych
miastach Zagłębia Dąbrowskiego.
Tamtejsze urzędy pracy również
odnotowują wzrost zainteresowania pracą wśród młodych ludzi.
Największym zainteresowaniem
cieszą się propozycje w lokalach
gastronomicznych, przy kolportażu ulotek, opiece nad dziećmi,
jako dostawcy, przy inwentaryzacjach, jako hostessy i wszelkie
formy telemarketingu.
JB

Również w Dąbrowie Górniczej
w Muzeum Miejskim „Sztygarka”
na przybyłych już od godziny 9:00
czekała masa atrakcji. - Podczas
trwania „Industriady” w Muzeum
Miejskim „Sztygarka” możliwe
było zwiedzanie stałych ekspozycji
oraz wystaw czasowych: wystawy
malarstwa prof. S. Baja pt. „Dom”
oraz okolicznościowej wystawy
poświęconej 40-leciu powstania
zakładu „Śladami Huty Katowice
– od przeszłości do teraźniejszości”. Odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
pt: „Zabytki województwa śląskiego w architekturze” - wyjaśnia Beata Smorąg, z Działu Marketingu
i Edukacji Muzeum Miejskiego
"Sztygarka".
JB

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE NA
WŁAMANIE. W poniedziałek w nocy
funkcjonariusze operacyjni z Komisariatu
V w Sosnowcu zatrzymali 19-latka, który
włamał się do jednego z kiosków przy ul.
Limbowej. Zajmujący się wyjaśnieniem
sprawy policjanci, ustalili, że do włamania
doszło kilka dni wcześniej, a jego sprawcą
jest mieszkający w okolicy 19-letni
mężczyzna, notowany przez policję za
podobne przestępstwa. Informacje zdobyte przez policjantów, ostatecznie zostały
potwierdzone, a znalezione
w mieszkaniu podejrzanego skradzione
przedmioty odzyskano w znacznej części.
Teraz młodzieniec odpowie za kradzież
z włamaniem, za co grozi mu kara do 10
lat pozbawienia wolności.
KMP SOSNOWIEC/
KPP BĘDZIN
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Dla młodych ludzi najwięcej jest ofert przy kolportażu ulotek.

Industriada w Zagłębiu

» BĘDZIN
9.07 – Boiska OSiR - Turniej
piłki nożnej. Początek – 10:00.
10.07 – MiPBP - Deszcz otworzył pod chmurami mokrą
skrzynkę ze skarbami....- spotkania literackie „Pod chmurką”
inspirowane twórczością Doroty Gellner. Początek – 10:00.
11.07 – Boiska OSiR - Wycieczka do Ojcowa dla emerytów. W programie zwiedzanie
zamku i parku. Początek – 8:00.

POSZUKIWANY. Do zdarzenia doszło
dzisiaj około 09.00 przy ulicy Klubowej
w Sosnowcu. W jednym z tamtejszych
hoteli zatrzymał się mężczyzna, który
swoim zachowaniem zwrócił uwagę
personelu. Zaniepokojeni pracownicy
postanowili zbadać sprawę i na stronie
internetowej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach sprawdzili, czy
aby zameldowany „gość” nie posiada
podejrzanej przeszłości. Okazało się,
że jest to 29-latek poszukiwany przez
Prokuraturę w Myszkowie. O wynikach
swoich dociekań pracownik hotelu
powiadomił mundurowych z Komisariatu
V w Sosnowcu. Ci, zjawili się momentalnie
na miejscu i po sprawdzeniu potwierdzili
przypuszczenia pracownika.
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SKANUJ FOTOKODY I CZYTAJ ARTYKUŁY
W południe w Sosnowcu na skrzyżowaniu ulic
Księdza Franciszka Blachnickiego i Braci Mieroszewskich doszło do zderzenia dwóch pojazdów
– nissana 370Z i wozu strażackiego.
Sosnowieckie baseny to jedne z bardziej
obleganych miejsc w sezonie letnim.
Przyciągają one tysiące mieszkańców
regionu.
Prezerwatywy i ulotka przedstawiająca możliwości darmowej antykoncepcji – tak wyglądała
akcja Federacji Młodych Socjaldemokratów na
terenie województwa.

W naszym cyklu sprawdzamy, czym
zajmują się poszczególne wydziały
sosnowieckiego magistratu. Dziś przyglądamy się pracy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.
Sosnowiec spośród wszystkich
miast Zagłębia Dąbrowskiego posiada
największą ilość gruntów należących
do gminy, toteż pracownicy wydziału
mieszczącego się na czwartym piętrze
budynku przy Mościckiego 14 nie
narzekają na brak pracy.
- Generalnie zajmujemy się gospodarowaniem zasobem nieruchomości
gminy. Zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami, zasobem tym
gospodaruje Prezydent Miasta,
a Wydział Gospodarki Nieruchomościami pełni funkcje wykonawczą. Ponadto
Prezydent Miasta jako Starosta, również
przy pomocy naszego Wydziału,
gospodaruje zasobem nieruchomości
Skarbu Państwa, wykonując zadania
z zakresu administracji rządowej. To
są dwie podstawowe dziedziny naszej
działalności – wyjaśnia Wojciech
Wilczyński, naczelnik WGN.
W ramach gospodarowania
nieruchomościami do zadań
wydziału należy przede wszystkim
przygotowanie nieruchomości do
obrotu cywilno-prawnego w formie

przetargu, w trybie bezprzetargowym lub w formie darowizny czy
zamiany. Ponadto przekazywanie
nieruchomości do użytkowania odbywa się w formie umów dzierżawy,
najmu lub użyczenia, a także decyzji
o przekazaniu w trwały zarząd. Obrót
nieruchomościami obejmuje również
sprzedaż lokali mieszkalnych (głównie
na rzecz najemców) oraz sprzedaż
lokali użytkowych. Odrębnym pionem
działalności wydziału jest regulacja
terenowo-prawna nieruchomości.
Odbywa się ona w drodze postępowań
sądowych o zasiedzenie nieruchomości oraz w drodze komunalizacji
nieruchomości. Warto podkreślić,
iż rozpoczęta w latach 90-tych XX
wieku komunalizacja okazała się
procesem długotrwałym i trwa do
dnia dzisiejszego. Wydział zajmuje się
również zwrotami nieruchomości wywłaszczonych głównie w latach 60 i 70
ubiegłego wieku na planowane wówczas cele inwestycyjne, które do dnia
dzisiejszego nie zostały zrealizowane,
wywłaszczaniem nieruchomości,
ustalaniem opłat adiacenckich oraz
przekształcaniem prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności w
drodze postępowań administracyjJB
nych.

Koniec Przewozów Regionalnych
Przewozy Regionalne w województwie śląskim zostaną
zlikwidowane. Połączenia
przejmą Koleje Śląskie.
Informacje o likwidacji Przewozów Regionalnych podała rzecznik spółki, Katarzyna Mirowska.
- 22 czerwca otrzymaliśmy informacje od sekretarza województwa
śląskiego, że zarząd województwa
podjął decyzję o przekazaniu połączeń kolejowych na lata 2013-2015
Kolejom Śląskim. Wcześniej – na
analogicznej zasadzie – Koleje Śląskie przejęły obsługę najbardziej
dochodowych połączeń Częstochowa – Gliwice i Katowice – Wisła - powiedziała rzeczniczka.
Na razie nie wiadomo co
z osobami, które były zatrudnione
w Przewozach Regionalnych.
Spółka chce podjąć negocjacje
w tej sprawie, a szacuje się, że
zwolnionych zostanie prawie 2
tysiące osób. - Zarząd Przewozów Regionalnych zaproponował podjęcie rozmów Śląskiemu
Urzędowi Marszałkowskiemu
na temat zatrudnienia przez
Koleje Śląskie zwalnianych pracowników - dodaje Mirowska.
Decyzję tłumaczył na specjalnej
konferencji, Adam Matusiewicz,
marszałek województwa. - Prace nad przetargiem prowadziliśmy od ubiegłego roku. Byliśmy

blisko jego ogłoszenia, gdy pod
koniec maja otrzymaliśmy stanowisko PKP PLK, którego długo
nie mogliśmy zaakceptować. To
prawdziwy ewenement, bo PLK
zapowiedziała, że do 20 czerwca
musi zostać wybrany przewoźnik,
bo inaczej zdublowane rozkłady
zostaną odrzucone – powiedział.
Przed Kolejami Śląskimi teraz spore wyzwanie, jednak jak
podkreślają w spółce, jest to jak
najbardziej do wykonania. - Jest
to dla nas spore wyzwanie, ale
mamy pół roku czasu. Będziemy
się starali przejąć część taboru,
wyremontować i doprowadzić do
naszych standardów - mówi Adam
Warzecha, rzecznik Kolei Śląskich.
Na razie nie wiadomo, jak wiele
pociągów Kolei Śląskich będzie
kursowało po torach na terenie
województwa. - Kluczowym
elementem będzie opracowanie
nowego rozkładu jazdy, a ten będzie znany po 10 lipca, po rozmowach z PLK - dodaje Warzecha
i zapewnia, że część osób ze
zlikwidowanej spółki znajdzie
miejsce w Kolejach Śląskich.
- Na pewno nie będą to wszyscy.
W Kolejach Śląskich staramy się
ograniczać koszty przy jednoczesnym dbaniu o jakość - zakończył.
Według planów, od grudnia na
tory ma wyjechać ok. 100 pociągów więcej.
PL

„TWOJE ZAGŁĘBIE” DOSTĘPNE JEST W EUROSKRZYNKACH W SOSNOWCU I DĄBROWIE GÓRNICZEJ ORAZ W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH:
BĘDZINPUP ul. 1 Maja 2 • Piekarnia „Król” ul. 11 listopada 14A • UM ul. 11 listopada 20 • "MIKI" ul. 9 Maja 3 • "RANCZO" ul. Bema 2a • Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 • US ul. I Armii Wojska Polskiego 1 • „Pod Nosem” Al. Kołłątaja 24 • Apteka „Panaceum” ul. Modrzejowska 48
• Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 • Sklep J.Z. Czerwińscy ul. Skalskiego 6 • „ADUŚ” ul. Szkolna 8 CZELADŹUM ul. Katowicka 45 • Sklep Ogólnospożywczy ul. Norwida 9 • „MAXIM” ul. Nowopogońska 217 • "KESZ" ul. Nowopogońska 224 • "MYSZKA" ul. Nowopogońska 226
• Sklep ogólnospożywczy ul. Nowopogońska 244 • Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego • "NIKO" ul. Zwyciestwa 2 DĄBROWA GÓRNICZA„HANEX” ul. Augustynika 13 • "ATU" ul. Augustynika 7 • UM ul. Graniczna 21 • C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. Jana III Sobieskiego 6
• Społem Al. Kościuszki 17 • Apteka "FLOS" Al. Kościuszki 24 • Sklep "JARBER" Al. Kościuszki 24 • ZUS Al. Kościuszki 48 • Sklep ogólnospożywczy ul. Łukasińskiego 30B • "BELLIS-1" ul. Majewskiego 4 • PUP ul. Sobieskiego 12 • LEWIATAN ul. Topolowa 50A • "KULBAK" ul. Warszawska 74
SOSNOWIEC CENTRUMUS ul. 3 Maja 20 • "SaWa" ul. Jagiellońska 11 • CIM ul. Modrzejowska 1a • C.F. Helios ul. Modrzejowska 32B • Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 • ARL ul. Teatralna 9 • UM Al. Zwycięstwa 20
SOSNOWIEC DAŃDÓWKASklep "ABC" ul. 11 Listopada 45 SOSNOWIEC KAZIMIERZ GÓRNICZY"BART. POL" ul. Główna 26 SOSNOWIEC KLIMONTÓW„AGA-2” ul. Dobrzańskiego 119 • „CEMAL” ul. Zapolskiej 10B SOSNOWIEC MACZKIApteka ul. Krakowska 13 • „AS” ul. Krakowska 15
SOSNOWIEC MILOWICESpołem ul. Saturnowska 32 • AGA – market ul. Słoneczna 14 SOSNOWIEC NIWKASklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 SOSNOWIEC PIASTÓWLewiatan ul. Sobieskiego 27 SOSNOWIEC POGOŃApteka "Max Medic" ul. Gospodarcza 32
• "ZUZA" ul. Gospodarcza 4 • "ADEX" ul. Grota Roweckiego 36 • Akademiki Pogoń ul. Lwowska 2 • Zakład Mięsno-Wędliniarski Bogdan Janik ul. Moniuszki 41 • Apteka „Na Orlej” ul. Orla 30 • PIEKARNIA J.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa SOSNOWIEC SIELECSklep Spoż.-Monopo. „Gwiazda” ul. Narutowicza
52 • Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30 • „PIKUŚ” ul. Zamkowa 7
KOLPORTAŻ ULICZNYDąbrowa Górnicza przy PKZ i D.H. Centrum • Sosnowiec przy pomniku Kiepury • Będzin ul. Małachowskiego • Czeladź ul. Szpitalna

