Rewolucji w systemie oświaty
w Sosnowcu nie będzie. Nowe
liceum i podstawówka to
najważniejsze zmiany, które zostaną
przeprowadzone w mieście.
Sosnowiec jest jednym z pierwszych
miast, w którym radni przegłosowali
projekt zmian
str. 3
w sieci szkół.

Pierwsze mieszkania przy ul.
Kołłątaja 9 trafiły do najlepszych
absolwentów.To efekt wprowadzonego
w mieście programu „Mieszkanie dla
absolwenta”. Kamienica przeszła
generalny remont i stała się prawdziwą
perełką. Nowi najemcy nie kryli radości
z otrzymania kluczy
str. 4
do własnego„M”.

To była wyjątkowa inauguracja
memoriału im. Włodzimierza Mazura,
legendy piłkarskiego Zagłębia. XXII
edycję turnieju rozpoczął symbolicznym
kopnięciem 2-letni Franek Mazur, wnuk
piłkarza. Tegoroczne zmagania wygrali
piłkarze Śląska Wrocław, którzy
w decydującym meczu
pokonali Zagłębie Sosnowiec.
str. 15
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Inspirująca sztuka teatralna, dobry film, wciągająca
książka czy wspólna gra? Czytelnicy mogą wybrać
najlepszą i ulubioną rozrywkę dla siebie. Nie warto
się nudzić, kiedy można spędzić czas wTeatrze
Zagłębia, kinie„Helios”, czy w„Muzie”. Dla naszych
Czytelników przygotowaliśmy bilety na spektakle
teatralne, seanse filmowe, koncert Macieja
Maleńczuka i operę„Mojżesz”. W przygotowanym
konkursie można wygrać hitową grę„MONOPOLY
RECYKLING”, wyprodukowaną z incjatywy MPGO.
Świetna zabawa gwarantowana.
www.kuriermiejski.com.pl
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Walka ze smogiem rozpoczęta

Tak Sosnowiec walczy z niską emisją
arc Zagłębiowski Alarm Smogowy

Krzysztof Polaczkiewicz

Sosnowiec walczy ze smogiem.
Jednym ze sposobów na ograniczenie
niskiej emisji jest przekonanie mieszkańców do wymiany starych kotłów
na nowoczesne piece. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego przygotowuje aktualnie
propozycje zmian w uchwale. Miasto
chce zwiększyć dopłaty do 5 tys. zł
(do 80 proc. war tości) na wymianę
pieca na paliwa stałe, węglowe.
Przy wymianie pieca na inne niż
na paliwa węglowe, dopłata będzie
sięgała pawie 8 tys. zł.
– Chcemy zwiększyć opłaty w latach 2017-2018. Zależy nam na tym, aby
sosnowiczanie szybko zaczęli wymieniać piece, stąd większe dopłaty przez taki okres – wyjaśnia prezydent Sosnowca
Arkadiusz Chęciński. – Przełom marca-kwietnia to już powinien być ten moment, kiedy te uregulowania będą z radnymi uzgodnione – dodaje. Przypomnijmy, że do tej pory można się było ubiegać o dopłaty do kwoty 3 tys. zł.
O przekroczeniach stężenia szkodliwych substancji w powietrzu w województwie śląskim, w tym także niestety w Sosnowcu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje
niemal od początku sezonu grzewczego. W całym regionie występują przekroczenia dopuszczalnych średnich
stężeń pyłu zawieszonego PM10.
Pył PM10 jest mieszaniną substancji
organicznych i nieorganicznych, zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10
mikrometrów, które docierają do górnych dróg oddechowych i płuc. Może
to powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie
w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia in-

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA
Na bieżąco, na stronie internetowej:
www.katowice.wios.gov.pl, podawane są
informacje dotyczące jakości powietrza
na terenie całego województwa śląskiego.
Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych
stacji monitoringu powietrza (największa ilość
w kraju). Na stronie internetowej WIOŚ
w Katowicach zamieszczane są również dane
z prowadzonych pomiarów manualnych
i pasywnych, które ukazują się
z przesunięciem czasowym, wynikającym
z wykonywania analiz laboratoryjnych.
Wszystkie wyniki pomiarów znajdują się
na stronie:
www.powietrze.katowice.wios.gov.pl.

NIE TRUJ SĄSIADA – KONTROLA PIECÓW
Zgłoszenia należy kierować do Straży
Miejskiej pod numer tel. 986 lub
(32) 296 06 54.
Członkowie Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego już od dawna próbują zmienić świadomość mieszkańców.
Organizują spotkania i konferencje, przekonując, że problem trzeba jak najszybciej rozwiązać.
fekcjami układu oddechowego oraz
występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych, np. astmy, kataru
siennego i zapalenia spojówek. Pył może zawierać także substancje toksyczne.
Z obserwacji wynika, że wysokie stężenia pyłu PM10 w województwie ślą-

skim, które nawet kilkukrotnie przekraczają średnie dobowe wartości dopuszczalne, występują głównie w miesiącach zimowych. Wielu mieszkańców
pali w piecach śmieciami i do atmosfery wydostają się trujące substancje chemiczne. Grupami ludności w szczegól-

ności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób
serca oraz układu oddechowego, a także osoby starsze i dzieci.
ciąg dalszy str. 2

PUNKT INFORMACYJNY
Od 1 września 2016 r. w Sosnowcu działa pierwszy i jedyny w województwie punkt informacyjny dla mieszkańców
oraz podmiotów z terenu Sosnowca (spółdzielni, wspólnot oraz firm, a także indywidualnych mieszkańców)
o możliwościach i metodach pozyskania środków unijnych na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji,
ograniczania niskiej emisji, energooszczędności. Punkt mieści się w centrum Sosnowca w budynku UM przy ul.
Mościckiego 14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nieodpłatnie przeszkolił
pracowników UM, którzy prowadzą punkt informacyjny. Koordynatorem realizacji porozumienia ze strony gminy jest
Anna Rączka – kierownik Referatu Energetyki Komunalnej, tel. (32) 296 07 71, e-mail: a.raczka@um.sosnowiec.pl.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, KTÓRE POWINNY
BYĆ PODJĘTE NA CZAS PRZEKROCZEŃ
POZIOMU ALARMOWEGO PM 10:
• w przypadku poziomu
200 – 300 μg/m3 stężenia dobowego PM10
unikanie przebywania na otwartej
przestrzeni przez najbardziej narażone
grupy ludności, a pozostałe osoby powinny
unikać długotrwałego przebywania
na otwartej przestrzeni, w szczególności
połączonego ze znacznym wysiłkiem
fizycznym.
• w przypadku przekroczenia poziomu 300
μg/m3 stężenia dobowego PM10 najbardziej
narażone grupy osób
powinny pozostać w pomieszczeniach i nie
przemęczać się, pozostałe osoby powinny
unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

MIASTO
arc Sosnowieckie Wodociągi

Wodociągi inwestują w nową sieć

Tak Sosnowiec walczy z niską emisją
ciąg dalszy ze str. 1

W ciągu najbliższych miesięcy wzdłuż ul. Mościckiego
zostanie ułożony nowy wodociąg, a w ciągu ul. Dziewiczej
wodociąg i kanalizacja.
Dwie kolejne inwestycje – tym razem za ponad milion złotych – rozpoczynają Sosnowieckie
Wodociągi S.A. Do końca czerwca 2017 roku wzdłuż ulicy Mościckiego zostanie ułożony nowy
wodociąg, a w ciągu ulicy Dziewiczej wodociąg i kanalizacja.
Prace wzdłuż ulicy Mościckiego częściowo będą prowadzone
metodą bezwykopową. – Roboty
będziemy prowadzić w pasie zieleni oraz na chodniku, czyli bez
utrudnień dla kierowców. Utrudnienia dla pieszych także staramy
się zminimalizować, stąd właśnie
metoda bezwykopowa, czyli taka,
która nie wymaga rozbierania ca-

łego chodnika – wyjaśnia Marek
Wilczok z Sosnowieckich Wodociągów S.A.
Wykonawca bardziej skomplikowane zadanie będzie miał
przy ulicy Dziewiczej, gdzie
od wysokości ul. Piłsudskiego
do budynku nr 13 będzie układał
kanalizację. W czasie prowadzenia prac ten odcinek ul. Dziewiczej będzie zamknięty. Wielkich
utrudnień nie będzie przy budowie kilkusetmetrowego wodociągu w ciągu tej jezdni, bowiem
prace będą odbywały się
w większości po śladzie chodnika, który zostanie później odbudowany. KP

Przebudowa ul. Armii Krajowej. Uwaga –
będą objazdy
W środę 8 lutego ok. godz. 12.00
zamknięty zostanie odcinek przebudowywanej ul. Armii Krajowej. Wyłączony z ruchu – za wyjątkiem autobusów komunikacji
publicznej oraz dojazdów do posesji – zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Starzyńskiego.
Objazdy zostaną poprowadzone przez Dąbrowę Górniczą. Ulicą Kościuszkowców w Sosnowcu, następnie w Dąbrowe Górniczej ulicami Sosnowiecką,
Łuszczaka, Szałasowizna oraz
ponownie w Sosnowcu ulicami
Bobrek, Gałczyńskiego, Waltera
Janke oraz Metalową. Ponadto
„mały objazd” związany z zamknięciem wyjazdu z ul. Juliuszowskiej poprowadzony zostanie
ulicami Feliksa i Maczkowską.
Początkowo urzędnicy planowali przy Armii Krajowej remont
samej nawierzchni. – Zbadaliśmy
jakość podbudowy drogi, okazało
się, że wymiana samej nawierzchni niczego nie zmieni. Droga
za kilka lat znów nadawałaby się
do remontu – tłumaczy Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Na zlecenie gminy została wykonana kompleksowa dokumentacja
przebudowy całej ulicy wraz z in-

frastrukturą. Koszt wszystkich
prac szacowany był na ponad 14
mln zł, po zakończonym postępowaniu przetargowym spadł do 6,8
mln zł. – Powstanie nie tylko ponad kilometr nowej drogi wraz
z odprowadzeniem wody deszczowej, o co walczyli mieszkańcy
skarżący się na powstające
po opadach kałuże, ale także
chodnik, ścieżka rowerowa oraz
ledowe oświetlenie ulicy. Wybudujemy również nowy most
nad Bobrkiem, zrobimy to tak, by
już w to miejsce nie wracać i ponownie go nie rozgrzebywać –
mówi prezydent Chęciński.
Umowę z wykonawcą, Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Katowic, podpisało miasto oraz Sosnowieckie
Wodociągi S.A. – Nasza część
umowy dotyczy budowy nowej
sieci wodociągowej oraz kanalizacji, której wcześniej w tym rejonie nie było. Wspólnie zadbamy
o komfort mieszkańców, którzy
po zakończeniu wszystkich robót
będą mogli wreszcie przyłączyć
się do kanalizacji – wyjaśnia
Magdalena Pochwalska, prezes
Sosnowieckich Wodociągów S.A.
Przebudowa ulicy potrwa do
końca roku. KP
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– Dlatego też w najbliższych latach Sosnowiec wyda ponad 170 milionów złotych na walkę z niską emisją. Fundusze przeznaczone będą na termomodernizacje budynków, zakup elektrycznych i hybrydowych autobusów, a także na moder nizację systemu ogrzewania i ulicznego oświetlenia. Będziemy walczyć ze smogiem wszystkimi możliwymi sposobami. Oczywiście, naszymi działaniami musimy dotrzeć do wyobraźni niektórych mieszkańców, którzy nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji – podkreśla prezydent Sosnowca. – W tym roku rozpocznie się remont ulic w ścisłym centrum, chodzi o Warszawską, Targową, Deker ta, Szklar nianą i Modrzejowską. Przy tej okazji wspólnie z Tauronem Ciepło chcemy podłączyć kamienice do sieci ciepłowniczej. To bardzo ważne, bo w tej chwili każde z mieszkań ma swój system ogrzewania, często są to stare piece, które emitują mnóstwo pyłów. Przy centralnym ogrzewaniu nie ma takich problemów. To dałoby ogromny efekt ekologiczny – podkreśla Arkadiusz Chęciński.
– O postawie Sosnowca, w kontekście walki z niską emisją, możemy mówić w samych superlatywach. To jeden z liderów w rozwiązywaniu tego problemu na Śląsku i Zagłębiu. W obszarze uciepłownienia w mieście systematycznie realizowane są inwestycje, które w skali jednego roku może nie wyglądają spektakularnie, jednak sumarycznie, w perspektywie kilku lat, przekładają się na znaczące efekty ekologiczne – mówi Anna Bedla, prezes zarządu TAURON Ciepło.
Sporo zmian czeka szkoły i przedszkola. Do połowy tego roku zakończy się termomodernizacja kilkunastu obiektów. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 23 mln zł. – Proszę pamiętać, że termomodernizacja to nie tylko nowa elewacja, to przede wszystkim ogromne oszczędności energii cieplnej. Liczymy, że na każdym budynku, po zakończeniu inwestycji zużycie energii cieplnej spadnie o 60 procent. Dużych oszczędności spodziewamy się także w przypadku termomodernizacji naszych obiektów kulturalnych i sportowych, ośrodków zdrowia i pomocy społecznej – mówi prezydent Chęciński. W walce o niską emisję miasto wspiera
także sosnowieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które już w tej chwili uzna-

wane jest za najnowocześniejszego przewoźnika w kraju. Spółka, którym największym
udziałowcem jest Sosnowiec, kupiła ponad 80
nowych autobusów, w tym 35 hybrydowych
i 3 elektryczne i 43 z silnikiem diesla spełniającym normy EURO 6. Zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej pojawi się również
po wymianie prawie 20 tysięcy sztuk opraw
oświetlenia ulicznego. Całe zadanie powinno
zamknąć się kwotą 20 milionów złotych.
Wszystkie pojazdy zostaną dostarczone
w 2017 roku.
Ponadto gmina Sosnowiec i Grupa
CZH SA podpisały list intencyjny dotyczący
współpracy w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych służących poprawie jakości powietrza w obszarze
tzw. „emisji niskiej”. To wynik realizacji
przez Grupę CZH SA i Politechnikę Śląską
projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą
„Elektrofiltry kominowe dla instalacji spalania opalanych paliwami stałymi”. Podstawowym celem współpracy jest objęcie Sosnowca pilotażowym programem wdrażającym innowacyjne rozwiązanie techniczne, opracowane przez zespół naukowców Politechniki
Śląskiej, obejmującym instalację elektrofiltrów kominowych na kanałach dymowych,
odprowadzających spaliny z domowych instalacji spalania paliw stałych, źródeł rozproszonych i niskotemperaturowych. Innowacyjne rozwiązanie polega na montażu filtrów
nakominowych, będących urządzeniami odpylającymi o niewielkich gabarytach, które
montowane będą na układzie odprowadzania
spalin. Ich skuteczność jest oceniania na poziomie 50 – 90 procent w zależności od rodzaju i jakości emisji. W związku z powyższym nie jest konieczna wymiana źródła ciepła – paleniska, a jedynie zabudowa elektrofiltra. Z uwagi na znacząco niższy koszt elektrofiltra w stosunku do nowego pieca rozwiązanie to ma być atrakcyjną cenowo alternatywą, która jednocześnie pozwoli na osiągnięcie co najmniej porównywalnego efektu ekologicznego.
Miasto uszczelniło także system kontroli
palenisk. Funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Sosnowcu w przypadku przyjęcia zgłoszenia lub zauważenia wprowadzenia nadmiernej emisji dymu do powietrza przeprowadzają szczegółową kontrolę, sprawdzając, czy
nieruchomość wyposażona jest w pojemniki
na odpady, czy odpady składowane są w pojemnikach, itp. Brak pojemników czy też
składowanie odpadów poza pojemnikami stanowi wykroczenie. W przypadku nadmiernej

emisji dymu do powietrza istnieje możliwość
ukarania właściciela nieruchomości za zanieczyszczanie miejsc publicznych.
Istnieje również możliwość wykonywania
kontroli na terenie prywatnych nieruchomości w zakresie sprawdzenia, czy w piecach
spalane są odpady. W tym celu niezbędne jest
jednak posiadanie imiennego upoważnienia
prezydenta, o którym mowa w art. 379 ust. 2
ustawy Prawo ochrony środowiska. Straż
Miejska w Sosnowcu w celu prowadzenia
kompleksowych kontroli w tym zakresie podpisała umowę o współpracy z firmą Centrum
Badań Środowiska „SORBCHEM” sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kokotek 4 w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciele tej firmy, pełniąc rolę
rzeczoznawców, będą mogli prowadzić
wspólnie ze strażnikami kontrole i pobierać
m. in. próbki popiołu do kontroli.
Co warte podkreślenia, Sosnowiec jako jedyne miasto w Polsce, dołączyło do grupy
naukowców i samorządowców europejskich,
aktywnie walczących z zanieczyszczeniem
powietrza, które każdego roku powoduje
śmierć ponad 400 000 mieszkańców naszego
kontynentu. Ponad jedna trzecia Europejczyków mieszkających w miastach jest narażona na poziomy zanieczyszczeń znacznie
przekraczające dopuszczalne normy, a około 90 procent z nich odczuwa skutki zdrowotne tego niekorzystnego stanu. „CLAiR-City”
ma na celu zwiększenie świadomości obywateli, w jaki sposób zmieniając swoje codzienne praktyki i zachowania, mogą wpłynąć
na poprawę jakości powietrza, którym oddychają. Środki, jakie w ramach projektu otrzyma Sosnowiec na organizację działań lokalnych, to ponad 62 tys. euro.
Przez 4 lata trwania projektu (2016-2020),
tysiące ludzi w 6 miastach (Sosnowiec, Bristol Amsterdam, Region Aveiro, Ljubljana i region Liguria) w badaniach pilotażowych podzielą się swoimi opiniami na temat
możliwości zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia środowiska i poprawy zdrowia
mieszkańców. Mieszkańcy, używając dedykowanych gier komputerowych na smarfony,
tablety i laptopy, zaprojektują przyszłość
swoich miast. Informacje pozyskane od graczy zostaną wykorzystane w procesie tworzenia miejskich strategii związanych z poprawą
stanu powietrza. Aplikacja na smartfony będzie gotowa lada moment. Jej działanie będzie bardzo proste. Każdy, kto ją zainstaluje,
będzie mógł dowiedzieć się, jakie oddziaływanie na stan powietrza będzie miał jego wybór.

Ruszył konkurs na wyłonienie realizatora programu in vitro
PREZYDENT SOSNOWCA PODPISAŁ
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA
KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA
PROGRAMU IN VITRO. W CIĄGU CZTERECH LAT
MIASTO PRZEZNACZY NA TEN CEL 800 TYSIĘCY
ZŁOTYCH.
Podmioty zainteresowane realizacją programu mogą składać oferty do 14 lutego. – Liczymy, że ocena formalna ofert wraz z podpisaniem umowy pozwoli nam na wdrożenie
programu już na początku marca tego roku.
Rocznie na ten cel w budżecie zarezerwowaliśmy 200 tysięcy złotych – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Sosnowiecki program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego będzie realizowany na bazie łódzkiego
programu, przygotowanego przez prof. Sławomira Wołczyńskiego oraz lek. med. Rafała Zyśka. – To jest nasza odpowiedź na zawieszenie rządowego programu wspierania
in vitro. Nie chcemy zostawić sosnowiczan
bez pomocy. O tym, kto zakwalifikuje się
do programu, będą decydować bezpośrednio
specjaliści, którzy w naszym imieniu będą

realizować program, a nie urzędnicy – tłumaczy Anna Jedynak, zastępca prezydenta
miasta odpowiedzialna m. in. za zdrowie
i pomoc społeczną.
Do programu zostaną zakwalifikowane
pary pozostające w związku małżeńskim lub
partnerskim, niemogące zrealizować planów
rozrodczych poprzez naturalną koncepcję,
które spełniają następujące kryteria:
• wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40
lat według rocznika urodzenia,
• posiadają udokumentowane potwierdzenie
przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub
też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego,
• zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez oferenta, zgodnie z wytycznymi
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu,
• w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca,

Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80 procent kosztów (łącznie nie więcej niż 5 tys. zł co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego).
War to pamiętać, że różnicę pomiędzy
całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. – Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje
dofinansowanie, to trzy zabiegi. W naszym
mieście, liczącym 200 tysięcy mieszkańców,
problem niepłodności może dotyczyć około 2 tys. par – podkreśla Anna Jedynak.KP
Oferty wraz z załącznikami należy składać
w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy
zadania, którego konkurs dotyczy, w Wydziale
Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
przy ul. 3 Maja 33, II piętro, pok. 329
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu w nieprzekraczalnym terminie
do 14.02.2017 r.
Dodatkowe informacje na temat realizacji
programu można uzyskać w Wydziale Zdrowia
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy
ul. 3 Maja 33, tel. 32 296 23 03.
luty 2017 nr 2
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RADA MIEJSKA
39. i 40. sesja Rady Miejskiej

Sosnowiec przygotowuje się do reformy oświaty
Dyskusja nad uchwałami dotyczącymi
zmian w sieci szkół, wynikających z przeprowadzenia reformy oświatowej, zdominowały ostatnią sesję Rady Miejskiej.
Większość planowanych zmian, polegających na tym, że funkcjonujące do tej pory
zespoły szkół ogólnokształcących złożone
z 6-letniej podstawówki i 3-letniego gimnazjum zostaną przekształcone w 8-letnie
szkoły podstawowe, nie budziły zastrzeżeń. Wiadomo, że Szkoła Podstawowa
nr 15 będzie korzystać z sąsiedniego budynku Gimnazjum nr 1, a Szkoła Podstawowa nr 6 z budynku Gimnazjum nr 16.
W budynku gimnazjum przy ul. Białostockiej powstanie za to nowa Szkoła Podstawowa nr 47. Zostanie rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15,
a IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica wchodzące w skład tego zespołu, zostanie przekształcone w IV LO im. S. Staszica z Oddziałami Dwujęzycznymi. Z kolei przy ul. Kalagi, gdzie obecnie mieści
się Gimnazjum nr 9, powstanie IX Liceum
Ogólnokształcące.
Najwięcej wątpliwości części radnych
wzbudziła zmiana stanowiska władz Sosnowca w sprawie przeniesienia I LO im.
W. Roździeńskiego i VI LO im. J. Korczaka do innych budynków. Zgodnie ze
wstępnymi propozycjami I LO z ul. Staszica miało zostać przeniesione na ul. Kalagi w Zagórzu, gdzie zostanie wygaszone Gimnazjum nr 9, a VI LO im. J. Korczaka miało zostać przeniesione do budynku przy ul. Zamenhofa, gdzie obecnie
mieści się Gimnazjum nr 13.
Ostatecznie jednak władze miasta, kierując się stanowiskiem i apelami uczniów,
nauczycieli i rodziców o nieprzenoszenie
siedzib szkół do innych budynków, wyraziły zgodę na to, by uczniowie uczyli się
dalej w dotychczasowych miejscach.
Radni wyrażali jednak szereg obaw
i wątpliwości, czy ostatecznie proponowane rozwiązania, są najlepsze i… realne.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał
radny Karol Winiarski.
– Mam kilka uwag i pytań w stosunku
do zasadniczej zmiany, która dotyczyła
planowanej lokalizacji i tego argumentu,
jaki się pojawił, a więc że Szkoła Podstawowa nr 45 i VI Liceum Ogólnokształcące zmieszczą się w swojej dotychczasowej
lokalizacji, czyli na ul. Czeladzkiej, mimo
że przez cztery miesiące przedstawiciele
reklama
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Uczniowie „Korczaka”, którzy rozpoczęli naukę w szkole, jak i ci, którzy dopiero wybiorą VI LO, będą uczyć się
w tym samym miejscu co dotychczas.
władz miasta przekonywali nas, że to niemożliwe. W chwili obecnej w budynku
przy ulicy Czeladzkiej są 44 sale, w tym
trzy sale gimnastyczne, basen, dwie sale
komputerowe i dwie sale laboratoryjne.
Teraz w tej szkole jest 39 oddziałów, w sytuacji, kiedy mamy sześć roczników szkół
podstawowych i trzy roczniki szkoły średniej, czyli liceum. Ponieważ reforma przewiduje powstanie szkoły podstawowej
ośmioklasowej i czteroletniego liceum,
więc w roku 2019 będziemy mieli sytuację, że zamiast dziewięciu roczników będzie ich dwanaście. Przyjmując średnio,
że będą cztery klasy na każdym z tych
dwunastu poziomów, w tym momencie
w roku 2019 mamy 48 oddziałów w szkole, która ma 43 sale lekcyjne. Dwie sale
można wygospodarować, gdy wyprowadzi się księgowość. Do tego trzeba dodać,
że niektóre lekcje odbywają się w grupach, są coraz liczniejsze zajęcia indywidualne, zajęcia wyrównawcze, kompensacyjne czy wynikające z artykułu 42 Karty Nauczyciela. Tymczasem na ul.
Zamenhofa od 2019 r. będzie stał absolutnie pusty budynek z 24 salami lekcyjnymi, bo gimnazjum, które się tam znajduje, wygaśnie. W budynku na ul. Czeladzkiej będzie niesamowity ścisk, podczas
gdy 300 metrów dalej będzie stał pusty
budynek – stwierdził radny, wskazując
dodatkowo, że pierwotnie oddziały przedreklama

szkolne miały mieścić się także w Szkole
Podstawowej nr 45.
Prezydent miasta zajął jednoznaczne
stanowisko. – Jesteśmy w szalenie kuriozalnej sytuacji, ponieważ niektórzy radni
protestują przeciwko temu, żeby zostało
tak jak jest. Postanowiliśmy zrobić tak, jak
chcą tego uczniowie, rodzice i nauczyciele i nie przenosić szkół. To jedyna i rzadka
okazja, kiedy prezydent jest w tak dobrej
sytuacji, że nie musi nic zmieniać. Podstawówka i „Korczak” zostaną w jednym budynku, „Roździeń” w tym samym miejscu, gdzie obecnie i szkoła podstawowa
na ul. Okrzei zostanie tam, gdzie jest.
Uczniowie pójdą do tych samych szkół,
więc raczej nikt nie będzie protestował – podkreślił prezydent. – Jeżeli chodzi o liczbę oddziałów, szkoła podstawowa i „Korczak” w momencie najbardziej
„zaludnionym” będą mieli 43 klasy. Są
na sali przedstawiciele podstawówki i liceum, osoba odpowiedzialna za układanie planu. Po przeprowadzonych konsultacjach, przedstawiciele szkół zapewnili,
że w jednym budynku zmieszczą się
uczniowie szkoły podstawowej i liceum.
Jeśli jednak państwo radni uważacie, że
społeczność Szkoły Podstawowej nr 45
i „Korczaka” czy „Roździenia” nie ma racji i źle myśli, to zagłosujcie przeciwko
nim. Nie protestujcie jednak przeciwko temu, czego chcą mieszkańcy – apelował.

Halina Sobańska, radna klubu SLD
i przewodnicząca Komisji Oświatowej,
przyznała, że radni klubu będą głosować
zgodnie ze swoimi przekonaniami, sumieniem i wiedzą, kierując się racjami
społeczności szkół.
– Rozumiemy intencje i jak najbardziej
chcemy się do nich przychylić. Trudno nie
przychylić się do intencji, by poprzeć racje
społeczności uczniowskich szkół. Przedmiotem naszej troski jest fakt, że zostanie
pusty budynek na ulicy Zamenhofa. Jeśli
ten budynek zagospodarujemy, to już nie
przeniesiemy w razie potrzeby liceum
„Korczaka”. Ponadto najwięcej kontrowersji budzi w klubie kwestia utworzenia IX liceum w Zagórzu. Z tego powodu, że już
jedno liceum w Zagórzu „padło”. Rozumiem jednak intencje państwa, że chodzi
o etaty nauczycieli, którzy na ul. Kalagi pracują – stwierdziła radna Halina Sobańska.
Radny SLD, Wojciech Nitwinko, nie
ukrywał, że ma poważne wątpliwości, czy
podstawówka i liceum „Korczaka”
w szczytowym momencie zmieszczą się
w jednym budynku przy ul. Czeladzkiej. – Mam takie wrażenie, że państwo
też nie macie takiej pewności, czy to się
uda. Zmiana koncepcji i chaos informacyjny nie służą całej dyskusji. Moim zdaniem to jednak błędna decyzja i życie ją
zweryfikuje – podkreślił radny Nitwinko,
zgłaszając dodatkowe wątpliwości, czy

jest sens otworzyć kolejne liceum w Sosnowcu i pytając, jakie jest demograficzne uzasadnienie tej propozycji.
Prezydent Arkadiusz Chęciński uznał,
że należy dać szansę i wyrazić zgodę
na utworzenie liceum w Zagórzu.
– Jest to szansa dla gimnazjum przy ul.
Kalagi. Przez utworzenie liceum możemy
uratować kilkadziesiąt miejsc pracy. Może uda się wykorzystać potencjał tej szkoły, dlaczego mamy nie próbować – stwierdził prezydent.
Stanowisko w imieniu klubu PO zajął
Janusz Kubicki. – Chcę zwrócić uwagę,
że czasami wycofać się ze swoich propozycji jest dobrze. Jeżeli nawet prezydent
wycofał się ze swoich propozycji, to chyba należy ocenić to pozytywnie, bo oznacza że potrafi słuchać i zmienić decyzję – uznał Janusz Kubicki. – Wierzę
w to, że IX liceum będzie mogło przyciągnąć tych wszystkich, którzy może nie
mają aspiracji uczenia się we flagowych
liceach sosnowieckich czy katowickich,
ale jest sporo dobrej, fajnej młodzieży,
która chciałaby w Sosnowcu zdobywać
średnie wykształcenie, a mieszka w Zagórzu, Klimontowie, Środuli i przyległych dzielnicach. Wierzę, że „Korczak”
potrafi zmieścić się z podstawówką
w jednym budynku i będzie miał duży
nabór. Budynek przy ul. Zamenhofa możemy wykorzystać na różne cele. Na podjęcie decyzji, co dalej z tym budynkiem,
mamy czas do 2019 roku – stwierdził
radny Kubicki.
Ostatecznie radni podjęli pakiet uchwał
dotyczących zmian w sieci szkół, popierając propozycje przedstawione przez prezydenta miasta.
Podczas sesji władze Sosnowca podziękowały osobom, które szczególnie
zaangażowały się w organizację 25. finału
WOŚP. Uczestnicy sesji mogli także zobaczyć krótki spot, ilustrujący, jak mieszkańcy Sosnowca kwestowali i bawili się
podczas jubileuszowego finału WOŚP.
23 stycznia odbyła się także nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni zatwierdzili taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta. Taryfy
zostały opracowane przez Sosnowieckie
Wodociągi S.A dla odbiorców z nieruchomości objętych zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
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Pierwsze mieszkania w kamienicy przy ul. Kołłątaja 9 trafiły do najlepszych absolwentów

Najzdolniejsi z własnym mieszkaniem
Pierwszych pięciu absolwentów uczelni odebrało 10 stycznia z rąk prezydenta Sosnowca klucze do mieszkań komunalnych przy ulicy Kołłątaja 9. To efekt
wprowadzonego w mieście programu „Mieszkanie dla absolwenta”. W sumie w kamienicy, która przeszła generalny remont, na absolwentów czeka 30
mieszkań. 17 absolwentów, którzy swoje dalsze życie postanowili związać z Sosnowcem, już zdecydowało się na mieszkanie przy ul. Kołłątaja.
zdjęcia: Maciej Łydek

Radości z własnego mieszkania
nie ukrywał Bartłomiej Skowronek, absolwent biotechnologii
medycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego,
a obecnie doktorant na tej uczelni. Wniosek złożył razem ze
swoją narzeczoną, która studiowała chemię leków na Uniwersytecie Śląskim, a jej wyniki były równie imponujące.
– Nie rozważaliśmy zamieszkania w innym mieście. Jestem
z Sosnowca, tu się urodziłem, tu
jest mój dom i niezależnie od tego, co się mówi, lubię to miasto
i chcę w nim mieszkać – mówi
Bar tłomiej Skowronek. – Taki
program to na pewno bardzo
cenna inicjatywa. Uchronił nas
przed kredytem mieszkaniowym, pozwala na rozwój i mamy swoje pierwsze mieszkanie – dodał.
Inny z absolwentów, który pochodzi z Mikołowa, ale postanowił zamieszkać w Sosnowcu,
gdzie także studiował na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Adam Pudełko, potwierdził:
– Ten program to świetna inicjatywa i jak widać, faktycznie
działa. Jestem bardzo wdzięczny, że udało mi się otrzymać
mieszkanie. Moja przyszłość
jest związana z tym miastem,
widzę w Sosnowcu bardzo duży
potencjał i uważam, że miasto
bardo szybko się rozwija.
W ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta”, który jest
elementem „Pakietu Mieszkańca”, o mieszkanie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli je z wyróżnieniem. Pozwala na to
uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Sosnowiec.
Dzięki programowi władze
miasta liczą na zatrzymanie najzdolniejszych absolwentów
w Sosnowcu. – Wiemy dobrze,
że nie da się do końca odwrócić
trendu spadku liczby mieszkańców, ale można działać w taki
sposób, aby ten spadek był jak
najmniejszy. Zależy nam
na tym, aby młodzi ludzie wiązali swoje życie z Sosnowcem,
tu zakładali rodziny, zapuszczali
korzenie, zakładali firmy. Mam
nadzieję, że będzie to kolejna zachęta do zamieszkania w Sosnowcu – podkreśla Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Wpłynęło w sumie 40 wniosków, a mieszkania przyznano 19
absolwentom. Zwycięscy wnioskodawcy zgodnie ustalili, które
mieszkanie wybierają. Mogli
zdecydować się na kawalerkę
4

Najemcy odebrali mieszkania w stanie deweloperskim.

Prezydent Arkadiusz Chęciński wręczył klucze do mieszkań najlepszym absolwentom
wyższych uczelni.

Wyremontowano nie tylko samą kamienicę, ale zadbano
także o podwórko.

Kiedyś ruina, dziś perełka. Remont kosztował ok. 1 mln 600 tys. zł.

Na wyremontowanym placu posadzono krzewa i iglaki.

Jeszcze niedawno kamienica straszyła swoim wyglądem. Dzisiaj jest nie do poznania.

(najmniejsze mieszkania mają
ok. 21 m kw.) lub mieszkanie
dwu- lub trzypokojowe o większym, liczącym ponad 70 m kw.
Mieszkania zostały oddane w stanie deweloperskim, więc najemcy powoli będą je urządzać zgodnie ze swoją wizją i potrzebami.
Czynsze będą się kształtować
na takim poziomie, jak w mieszkaniach komunalnych. Przy ul.
Kołłątaja 9 nie założono instalacji gazowej, więc stawka czynszu wyniesie nie 7 zł (najwyższa
stawka w zasobach miejskich),
ale 6,40 zł za metr kw. W kamienicy zastosowano ogrzewanie
elektryczne, a każde mieszkanie
zostało wyposażone w konwektorowe grzejniki.
– Budynek przeszedł generalny remont. Został wcześniej
ocieplony, a ze starego oblicza
kamienicy zostały właściwie ze-

wnętrze mury. Prace modernizacyjne całej kamienicy kosztowały około miliona sześćset tysięcy
złotych – mówi Joanna Sekuła,
dyrektorka Miejskiego Zakładu
Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.
40 procent tej sumy będzie
stanowić dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze
względu na to, że projekt remontu komunalnej kamienicy z powodzeniem został zgłoszony
w konkursie. Dofinansowanie
zostanie przekazane po przedstawieniu odbioru technicznego
budynku.
Absolwenci zainteresowani
najmem lokalu komunalnego
mogą składać wnioski w Wydziale Gospodarki Lokalowej
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
przy ul. I. Mościckiego 14 (I piętro, pok. 115).
luty 2017 nr 2
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PORADY
ZUS RADZI

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Doradcy zadłużonych biznesmenów

Jak dochodzić swoich praw przy sprzedaży
internetowej?

JoannaBiniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej iedukacji

Od 30 grudnia 2016 r. w oddziale ZUS w Sosnowcu osoba, która prowadzi własną firmę i zalega z płatnościami wobec Zakładu, może
skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń. Obsługują oni
klientów na parterze siedziby sosnowieckiego ZUS-u przy ul. Partyzantów 1 w pokojach o nr 507 i 508 (wejście od budynku „A”) w godzinach urzędowania oddziału. Z doradcą można się umówić telefonicznie pod nr tel.: 32 368 33 87 lub 32 368 32 98.
Doradcy funkcjonują woddziałach wcałym kraju, bowiem odczerwca 2016 r. wprowadzano sukcesywnie w poszczególnych placówkach ZUS zmiany w sposobie obsługi zadłużonych klientów. Teraz
przypomina ona obsługę klienta firmowego w banku. Doradcy pomagają przygotować, skompletować oraz prawidłowo wypełnić dokumenty niezbędne do rozłożenia zadłużenia na raty, odroczenia terminu płatności składek lub umorzenia należności. Udzielą także
wskazówek dotyczących innych formalności oraz będą wspierać
przedsiębiorcę w trakcie rozpatrywania sprawy.
Odroczone należności nie są kierowane do przymusowego dochodzenia w trybie egzekucji. Przedsiębiorca ma więcej czasu na rozwiązanie problemów w swojej firmie i zgromadzenie środków niezbędnych na opłatę składek. Za zwłokę nie są naliczane odsetki
od nieopłaconych składek, których termin płatności został odroczo-

ny. Opłata prolongacyjna, którą w takiej sytuacji ZUS pobiera, jest
znacznie niższa od odsetek. Z wnioskiem należy wystąpić najpóźniej
w dniu terminu płatności. Warunkiem jest dotychczasowy brak zaległości w opłatach składek. W umowie będzie określony termin,
od którego zacznie obowiązywać odroczenie. Może się zdarzyć, że
przedsiębiorca wcześniej już zawarł układ ratalny z ZUS-em, który
wciąż obowiązuje, ale nie stanowi to przeszkody do wystąpienia
z wnioskiem o odroczenie.
Wniosek o odroczenie musi być właściwie umotywowany, jednak
dotyczy on sytuacji wyjątkowych. Samo złożenie wniosku nie jest
więc równoznaczne z tym, że ulga zostanie przyznana. ZUS rozpatruje wniosek o odroczenie płatności w ciągu 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie
dłużej aniżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.
Co istotne – z wnioskiem o ulgę mogą występować nie tylko przedsiębiorcy, ale także:
• spadkobiercy lub następcy prawni płatnika, którzy odpowiadają
za zobowiązania wynikające z nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
• małżonkowie, którzy odpowiadają ze wspólnego majątku za długi
składkowe współmałżonka,
• pełnomocnicy, czyli osoby upoważnione przez przedsiębiorcę lub
inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.
W sosnowieckim oddziale na sali obsługi klientów są dostępne poradniki dotyczące ulg, adresowane osobno do różnych grup przedsiębiorców, a więc:
• „Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec
ZUS” – dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
• „Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec
ZUS” – dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników,
• „Krok po kroku; umorzenia należności z tytułu składek” – dla
przedsiębiorców opłacających składki tylko na własne ubezpieczenia,
• „Krok pokroku; układ ratalny” – dla przedsiębiorców opłacających
składki za zatrudnionych pracowników,
• „Krok pokroku; układ ratalny” – dla przedsiębiorców opłacających
składki tylko na własne ubezpieczenia.
Z poradnikami warto się zapoznać – na pewno ułatwi to współpracę
z doradcą.

Adrianna Peć, rzecznik praw konsumenta

Dokonałam zamówienia paneli podłogowych w sklepie internetowym.
W potwierdzeniu dokonania zamówienia otrzymałam
informację, iż produkt jest dostępny i będzie dostarczony w ciągu 5 dni roboczych (zapłata została wykonana natychmiastowo przelewem – więc sprzedający otrzymał przelew od razu. Niestety, dziś mija 7
dzień, a ja otrzymałam informację (po moim kontakcie telefonicznym), iż zamówienie będzie dostępne
dopiero w najbliższy wtorek, czyli po 10 dniach. Jest
to o tyle uciążliwe, iż mam zawartą umowę o realizację usługi położenia paneli z inną firmą i być może
będzie ode mnie wymagać dodatkowych kosztów
związanych z opóźnieniem. W związku z tym chciałam zapytać, czy mogę wymagać od sklepu jakiejś
zniżki lub innej rekompensaty?
Kwestię terminu, w którym powinna zostać zrealizowana umowa sprzedaży regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z Art. 5431 KC , jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać
rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia za-

warcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. A zatem
w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie uzgodnienia
stron zawarte w umowie, a dopiero gdy ich brak – przepisy
kodeksowe. Z Pani pisma wynika, że przedsiębiorca zobowiązał się dostarczyć towar wciągu5 dni roboczych iten termin należy traktować jako wiążący. Natomiast kwestia odszkodowania zależeć będzie odtego, czy sprzedawca dopuścił się zwłoki, tj. czy opóźnienie jest przez niego zawinione,
tj. powstało z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
Zgodnie z art. 476 KC dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie
spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie wspełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności,
zaktóre dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wsytuacji nienależytego wykonania umowy przez przedsiębiorcę konsument może domagać się naprawienia wyrządzonej szkody.
Zastosowanie znajdzie art.471 KC, zgodnie zktórym dłużnik
obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Przepis ten uzależnia odpowiedzialność dłużnika zaniewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania odtego, czy
można mu przypisać winę, to jest od tego, czy ponosi on odpowiedzialność zaswoje zachowanie. Żądając odszkodowania należy wykazać, że kontrahent nie wykonał umowy iztego powodu kupujący poniósł szkodę. Najistotniejszą kwestią,
jaką musi Pani wykazać, jest związek przyczynowy między
zawinionym zaniechaniem sklepu i szkodą, jaką Pani poniosła. W Pani sprawie szkodą mogą się okazać dodatkowe
koszty związane z opóźnieniem w realizacji umowy na położenie paneli, tzw. postojowe. Wrazie powstania szkody istotne jest, aby dysponowała Pani dowodami, które umożliwią jej
wykazanie, np. potwierdzenie zapłaty dodatkowych kosztów,
korespondencja zprzedsiębiorcą, itp.
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Stawiają na umiejętności praktyczne
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zdjęcia: arc WSPS w Dąbrowie Górniczej

Studenci Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego, zarówno w siedzibie w Dąbrowie Górniczej, jak
i w wydziale zamiejscowym
w Piotrkowie Trybunalskim, zdobywają nowoczesną wiedzę przydatną na rynku pracy i zyskują
umiejętności niezbędne w wykonywaniu wybranego przez siebie zawodu. Uczelnia jest jedną z dziewięciu niepublicznych szkół wyższych w Polsce, którą nagrodzono
za najlepsze programy studiów.
W konkursie oceniano m. in. innowacyjność, metody kształcenia
i weryfikację jego efektów oraz rozwijanie umiejętności praktycznych.
Przy uczelni w Dąbrowie Górniczej od 2015 r. działa Centrum
Symulacji Medycznej, powołane
jako pierwsze w Polsce przy uczelni niepublicznej. W jego skład
wchodzi np. sala SOR, wyposażona w fantomy do pełnej symulacji
medycznej dwóch osób dorosłych,
dziecka i niemowlęcia. Jest tu też
kokpit dyspozytorski do prowadzenia symulacji pracy dyspozytora
medycznego oraz w pełni wyposażony ambulans ratunkowy, który
wykorzystywany jest jako mobilne
centrum symulacji medycznej.
Wszyscy studenci będą
kształcić na uczelni umiejętności
praktyczne. Słuchaczom z wydziału zamiejscowego, np.
z Piotrkowa Trybunalskiego,
przejazdy opłaca WSPS. Uczelnia dba o rozwój bazy sprzętowej,
zarówno komputerowej, jak i specjalistycznej, związanej z branżą
medyczną, w którą są wyposażane nowe pracownie. red

Akcja Podatkowa 2017

Studenci nabywają nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie
zawodowe.

Przy uczelni działa nowoczesne Centrum Symulacji
Medycznej.

Informujemy, że wzorem roku ubiegłego, na okres od 1 lutego do 31 marca 2017 roku KASY
URZĘDU MIEJSKIEGO zostają przeniesione do budynku przy ul. Mościckiego 14, pokój 117118 (I piętro).
KASY będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj:
w poniedziałki 7:30-18:00
od wtorku do czwartku 7:30-15:30
w piątki 7:30-13:00
Jednocześnie przypominamy, że najszybszym sposobem uiszczenia opłat jest zapłata
przelewem bankowym.
RACHUNKI BANKOWE GMINY:
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – na rachunek wskazany w decyzjach w sprawie wymiaru
podatku od nieruchomości
2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINY: 66 1050 1142 1000 0008 0000 1281
3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA:
56 1050 1142 1000 0022 2000 1339
Szczegółowe informacje w sprawie podatków: tel. (32) 296 05 09
Szczegółowe informacje w sprawie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. (32) 296 08 22, 296 07 54
Wydział Finansowy tel. (32) 296 04 68, 296 04 94
Wpłat można również dokonać gotówką (bez dodatkowych opłat) w placówkach ING Banku
Śląskiego S.A. zlokalizowanych w Sosnowcu przy:
– ul. Stanisława Małachowskiego 7,
– ul. Henryka Sienkiewicza 3,
– ul. Wojska Polskiego 25,
– ul. Braci Mieroszewskich 2,
– ul. Gospodarczej 32.
Ponadto w okresie od 6 do 17 marca 2017 roku udostępniony zostanie terenowy punkt
kasowy w MIEJSKIM KLUBIE „MACZKI” w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej 26, czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
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Kasia Stankiewicz z Varius Manx w „Muzie”

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu

Wyjątkowy koncert
na walentynkowy wieczór

Pamiętajmy
o powstańczym
zrywie

W Maczkach stanęła warta honorowa 11 pułku piechoty,
wywodzącego się z Zagłębia Dąbrowskiego.

Grupa Varius Manx z wokalistką Kasią Stankiewicz zagra i zaśpiewa nie tylko dla zakochanych.
Varius Manx to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów polskiej sceny muzycznej. Razem z Kasią Stankiewicz grupa
zagra niezapomninay koncert w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu,
już 14 lutego.
Historia zespołu rozpoczyna się w 1990
roku, kiedy na rynku ukazała się pierwsza
płyta, krążek „The Beginning”, który zapewnił grupie grono wiernych fanów. Wydane
w kolejnych latach płyty „Emu”, „Elf”,
„Ego”, „End” zyskały status płyt platyno-

wych oraz szereg nagród, m. in. Grand Prix
w Sopocie, sześć Fryderyków czy zwycięstwo na festiwalu w Karlshamn. Warto zaznaczyć, że zespół Varius Manx jest pierwszym polskim zespołem, który został wyróżniony
Brylantową
Płytą,
nagrodą
za największą ilość zdobytych złotych i platynowych płyt. W tym roku mija 25 lat, odkąd Robert Janson wraz z braćmi Pawłem
i Michałem Marciniakami postanowili utworzyć grupę muzyczną i nazwać ją Varius
Manx. Z tej okazji zespół przygotował wy-

jątkową, jubileuszową trasę koncer tową,
podsumowującą ćwierćwiecze pracy ar tystycznej. Prawdziwą gratką dla fanów jest
wiadomość, że podczas tournée grupa wystąpi z legendarną wokalistką Kasią Stankiewicz. Jubileuszowa trasa koncertowa to wydarzenie ekskluzywne. Będzie to jedyna i niepowtarzalna okazja, aby usłyszeć
przepiękny głos wokalistki w towarzystwie
muzyków Varius Manx! Koncert rozpocznie
się o godz. 19.00. Bilety są w cenie 50
i 60 zł. SK

Rodzinne spotkania w kinie „Muza”

Otwórz niebieskie drzwi i poznaj magiczny świat

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

Pokaz filmu „Za niebieskimi drzwiami” w reżyserii Mariusza Paleja
i z jego udziałem odbędzie się 19 lutego w kinie „Muza” w Sosnowcu. Reżyser zabiera widzów w niezwykłą podróż. Jest w nim wszystko, co kochają starsze dzieci: ciekawi bohaterowie, tajemnicze potwory i nowi przyjaciele – magiczne, kolorowe ptaki. Film opowiada
o tym, co się dzieje, gdy zamykasz oczy i zasypiasz… Magiczne drzwi
prowadzą do świata „we śnie”, tak realnego, że można w nim zamieszkać, tak ekscytującego, że chce się go poznawać i tak tajemniczego,
że można się go bać…
Film został nagrodzony m. in. podczas międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino!” w Poznaniu i Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Najmłodszych „W chmurach” w Lublinie.
Pokaz rozpocznie się o godz. 16.00. Bilety są w cenie 10 zł. SK

W dniach 4 i 6 lutego na terenie miasta oddano hołd bohaterom
powstańczego zrywu. Uroczystości z okazji 154. rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego odbyły się na Maczkach oraz w centrum
Sosnowca.
4 lutego uroczystości rozpoczęły się w kościele św. Apostołów
Piotra i Pawła w Maczkach. Potem zebrani przeszli pod tablicę
upamiętniającą powstańców. Nowością w porównaniu z latami
ubiegłymi była warta honorowa 11 pułku piechoty wywodzącego się
z Zagłębia Dąbrowskiego, wystawiona przez przedstawicieli fundacji
im. Grupy Operacyjnej Śląsk 1939. Władze miasta reprezentowali
zastępca
prezydenta
miasta
Mateusz
Rykała
oraz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Dudek. Nie zabrakło
także przedstawicieli parlamentu oraz radnych.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na terenie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 11, na zebranych czekała pyszna grochówka
wojskowa i kiełbaski z rożna.
6 lutego hołd oddano pod tablicą na Dworcu PKP przy ul. 3 Maja,
upamiętniającą zdobycie budynku przez powstańców styczniowych.
To nie koniec uroczystości rocznicowych w tym miesiącu. 9
lutego 112. rocznica Rewolucji 1905, a 12 lutego 72. rocznica
zamordowania rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka. KP

112. ROCZNICA REWOLUCJI 1905 R.
09.02.2017
Mogiła zbiorowa robotników demonstrujących 9 lutego
1905 roku – cmentarz zagórski
10:55 – zebranie uczestników
11:00 – rozpoczęcie uroczystości (hymn)
11:05 – przywitanie gości
11:10 – przemówienia okolicznościowe
11:15 – składanie kwiatów
11:20 – zakończenie uroczystości (hejnał)

reklama

72. ROCZNICA ZAMORDOWANIA RODZINY
MACKIEWICZÓW I JERZEGO PIWOWARCZYKA
12.02.2017
Uroczystość organizowana przez Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sosnowiec, Rycerzy
Kolumba Rady Sosnowieckiej
9:00 – msza św. w kościele Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, ul. Stefana Starzyńskiego 74
Ok. 10:15 – przemarsz ulicami Stefana Starzyńskiego;
gen. Zygmunta Waltera-Janke do miejsca starego szybu
„Dorota”– oraz poświęcenie symbolicznego grobu rodziny
Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka
Uroczystość organizowana przez Urząd Miejski, Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sosnowiec,
Rycerzy Kolumba Rady Sosnowieckiej
10:20 – rozpoczęcie uroczystości (hymn; przywitanie
gości)
10:25 – przemówienia okolicznościowe
10:35 – składanie kwiatów
10:40 – zakończenie uroczystości (hejnał)
8
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znowu pobiła rekord!

Olbrzymie serce dla najmłodszych i najstarszych
Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Koncer ty Marcina Wyrostka,
Grubsona i Myslovitz oraz Lidii
Kopani na Górce Środulskiej
uświetniły 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Sosnowcu. Światełko do Nieba
efektownie zakończyło jubileuszowy finał WOŚP. Setki wolontariuszy kwestowało podczas kolejnego finału w Sosnowcu,
w którym Orkiestra grała najgłośniej spośród miast Śląska i Zagłębia. Efekt? Już wiadomo, że
efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Na razie w sztabie głównym w Warszawie trwa liczenie
pieniędzy.
Mnóstwo atrakcji czekało
na mieszkańców w hali sportowej
MOSiR-u przy ul. Braci Mieroszewskich, gdzie wszyscy znakomicie się bawili, uczestnicząc
w warsztatach artystycznych czy
kulinarnych, podziwiając tancerzy czy spotykając się z piłkarzami Zagłębia Sosnowiec. Największa w Polsce, bo mierząca
ponad dwa metry puszka WOŚP,
stanęła właśnie w sportowej hali.
Na Górce Środulskiej, gdzie odbyła się główna impreza, także
nie brakowało atrakcji i nikt nie
narzekał ani na nudę, ani
na mróz. W przerwie między
koncertami sosnowiczanie chętnie brali udział w licytacjach. Całą imprezę prowadził Piotr Zawadzki, aktor Teatru Zagłębia
w Sosnowcu.
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest świetnym pomysłem. Gra już prawie całe moje życie i pewnie faktycznie będzie grała co najmniej do końca
reklama
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Prezydent Arkadiusz Chęciński podczas sesji Rady Miejskiej podziękował tym osobom, które były szczególnie zaangażowane w organizację WOŚP w Sosnowcu.
świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Cel jest piękny. Teraz pomagamy zarówno dzieciom, jak
i seniorom i myślę, że naprawdę
warto. Zwłaszcza że sprzęt, który trafia do szpitali, któregoś
dnia może nam uratować życie – przyznał Jan Bacia z Sosnowca.
Na Górce Środulskiej pojawiły się całe rodziny, które chętnie
od lat wspierają całą akcję.

– Nie wyobrażam sobie, żeby
nie pojawić się na imprezie Orkiestry i nie pomóc. To wielkie,
pospolite ruszenie dobrych serc
i też ogromne organizacyjne
przedsięwzięcie. Szacunek należy się organizatorowi i tysiącom
wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas po to, by pomagać innym. Myślę, że powoli
nie będzie w Polsce osoby, której
Orkiestra nie pomogła – stwierdziła Anna Podolska, która
z dziećmi bawiła się na Górce
Środulskiej.
Mieszkańcy w Sosnowcu
chętnie włączyli się w ogłoszone
licytacje i walczyli m. in. o to, by
zostać sekundantem w walce
bokserskiej prezydenta Sosnowca. 17 marca w Teatrze Rozbark
w Bytomiu odbędzie się Gala
Bokserska „W Samo Serce”.
W ringu staną samorządowcy,
dziennikarze i aktorzy, a pomoc
reklama

zostanie przeznaczona na leczenie Patrycji Malinowskiej, która
ucierpiała w wypadku. Przedmiotem aukcji była rola sekundanta
w trakcie walki prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego. – Mam nadzieję, że rola tej osoby nie sprowadzi się do rzucania ręcznika,
a do bliższego kontaktu z ringiem
i ze mną – mówi prezydent. Sekundant wywalczył tę rolę
za ostateczną cenę – 405 zł.
Jeszcze wyżej udało się wylicytować wyjazdowy mecz Zagłębia Sosnowiec w towarzystwie
prezydenta Sosnowca. Osoba,
która zaoferowała sumę 1625 zł,
zasiądzie z prezydentem na trybunie i będzie dopingowała drużynę.
Równe 1000 zł przeznaczył
uczestnik aukcji na to, by zostać
aktorem Teatru Zagłębia na jeden
wieczór. Zwycięzca aukcji weźmie udział w próbie teatralnej

i jednorazowo wystąpi w spektaklu Teatru Zagłębia z udziałem
publiczności. Aktorzy uchylą
rąbka tajemnicy i odkryją
przed zwycięzcą zakamarki teatru, a ponadto w prezencie zwycięzca otrzyma od Teatru zdjęcia
dokumentujące jego udział
w spektaklu.
Uczestnicy akcji walczyli także o „Monografię” Sosnowca
z osobistym autografem prezydenta miasta (405 zł), darmowy
wstęp na koncerty „Muzy” (600
zł), zestaw wydawnictw i gadżetów Sosnowca (202,5 zł).
Mieszkańcy regionu mogli
wziąć udział także w aukcjach,
przygotowanych przez Urząd
Marszałkowski. Uczestnicy licytacji wylicytowali m. in. rodzinny
bilet na otwarcie Stadionu Śląskiego (710 zł), weekend w Koszęcinie i warsztaty tańca z zespołem „Śląsk” (760 zł), zagranie

epizodu w spektaklu Teatru Rozrywki w Chorzowie (720 zł).
– 25 lat grania Orkiestry to poważna część historii Polski. Przez
ten okres pomogliśmy praktycznie
każdemu szpitalowi w naszym
kraju. To, że Orkiestra działa i to
z tak dużą skutecznością, to oczywiście zasługa wszystkich darczyńców, to efekt każdego grosza
wrzuconego do puszki. Nie boję
się użyć stwierdzenia, że Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy to
wspólne dobro wszystkich Polaków, także tych mieszkających
za granicą, bo przecież wiele sztabów gra także na obczyźnie – nie
ukrywa Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
Rok temu w naszym województwie udało się zebrać ponad 5 mln 627 tys. zł. Ostateczną
sumę zebraną w tym roku poznamy za kilka tygodni.

reklama

reklama
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zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Graliśmy głośno, z przytupe

Prezydent Arkadiusz Chęciński zachęcał wszystkich do wsparcia WOŚP. Kroił i częstował sosnowiczan jubileuszowym tortem, a także przekonywał, że warto brać udział w organizowanych licytacjac

I najmłodsi, i najstarsi, grali razem z Orkiestrą. Na Górce Środulskiej mieszkańcy świętowali razem z Grubsonem, Marcinem Wyrostkiem, Lidią Kopanią i grupą Myslovitz. Mieszkańcy udowodnili, że

Wolontariuszom nie przeszkadzał ani mróz, ani śnieg. W całej Polsce blisko 120 tysięcy ochotników zbierało pieniądze do puszek, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziałów pedia
10
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MIASTO

em i wielkim sercem!

ch. Mieszkańcy licznie włączyli się w akcję Orkiestry. Wspaniałą imprezę udało się zorganizować w hali sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich i na Górce Środulskiej.

e Orkiestra będzie grała nie tylko do końca świata, ale i jeden dzień dłużej.

atrycznych i geriatrycznych.
luty 2017 nr 2
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Muzyka, sztuka, literatura, teatr i film w Szkole Podstawowej nr 38 w Sosnowcu

Hanna Michta

Kultura dostępna dla każdego.
Wystarczy tylko chcieć

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania autorskiego w ramach projektu „Z kulturą za pan brat, czyli edukacja kulturalna
od kuchni”. Uczniowie klasy III d razem z nauczycielkami: Katarzyną Błach i Barbarą Szpecht (od lewej), Izabelą Michtą,
autorką książek dla dzieci i Adamem Szymonowiczem, wicedyrektorem szkoły.

12

znali historię rodziny Schoenów, niemieckich
przemysłowców od momentu ich osiedlenia się
w Sosnowcu. Uczestniczyli także w prezentacji eksponatów ,,Z szafy pradziadka”, czyli
dawnych, zapomnianych dziś sprzętów gospodarstwa domowego i naczyń pochodzących ze
zbiorów muzealnych.
Trzeci moduł pod nazwą „Literatura” był
inspiracją do zaproszenia Izabeli Michty, autorki książek dla dzieci. Autorka prezentowała swoje książeczki „Co warto wiedzieć
o przyrodzie?” „Ukryte znaczenia, czyli zabawy słowami” oraz najnowszą książkę „Podróż do wnętrza ucha”, stanowiącą kompendium wiedzy o budowie narządu słuchu człowieka. Autorka zadawała dzieciom pytania
i zagadki, a uczniowie wykazali się dużą wiedzą, odgadując bezbłędnie ukryte znaczenia
słów. Przygotowali także dla autorki niespodziankę. Przebrani w piękne stroje recytowali
wierszyki o pogodzie, pochodzące z jej książki. Autorka poprowadziła krótkie zajęcia oraz
odpowiadała na pytania. – Było wspaniale!
Dla takich chwil warto zarywać noce i pisać – powiedziała wzruszona Izabela Michta.
Miłą niespodzianką była książeczka pt. „Skąd
się wzięła ta pogoda? Czyli fascynująca przyroda”, którą dzieci otrzymały od autorki wraz
z dedykacją. Książka powstała z myślą o małych pasjonatach, ciekawych otaczającego ich
świata. Daje odpowiedzi na wiele pytań,
a wszystkie podane są w formie lekkich i zabawnych wierszyków, którym towarzyszą
przepiękne zdjęcia i wesołe rysunki.
Sami uczniowie uważają także, że projekt
jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ pozwala im uczestniczyć w kulturze i poznawać
jej różnorodne oblicza.
– Projekt uczy nas kulturalnego zachowania w różnych miejscach publicznych, poznaliśmy ciekawych ludzi, zdobyliśmy wiedzę na temat różnych rodzajów muzyki poważnej, rozrywkowej, malarstwa oraz poezji – mówi
uczennica Oliwia Gorczyca.
– Podobało mi się, że mogliśmy zobaczyć
artystów na żywo podczas ich pracy i mogliśmy bawić się z nimi przy muzyce, malować
obrazy i czytać wspólnie wiersze. Bardzo się
cieszę na kolejne odsłony tego fajnego projektu – przyznał Mikołaj Marzyński.
Uczniowie będą mieli okazję poznać jeszcze Bogusławę Tutajewicz, również autorkę
książek dla dzieci oraz gościć w bibliotece
przy ul. Kisielewskiego. Do końca roku szkolnego zostaną zrealizowane jeszcze dwa modu-

ły, czyli „Teatr” i „Film”. Odwiedzą Teatr Zagłębia, a w czasie lekcji będą mogli zobaczyć
miejsca niedostępne dla zwykłych widzów, poznać tajemnice teatru i dowiedzieć się nie tylko, jak wygląda praca nad spektaklem, ale także zobaczyć sztukę teatralną. W ramach modułu ,,Film” wybiorą się do Miejskiego Dom
Kultury „Kazimierz”, gdzie zostaną zrealizowane zajęcia teoretyczne o początkach kina, filmu fabularnego i animacji, połączone z warsztatami i projekcją filmową.
– Jako szkoła z oddziałami integracyjnymi
i specjalnymi, w szczególny sposób jesteśmy
nastawieni na działania mające na celu dotarcie do każdego dziecka, bez względu na jego
dysfunkcje. Służą nam do tego m. in. innowacje pedagogiczne, prowadzone przez nauczycieli. Projekt ,,Z kulturą za pan brat, czyli edukacja kulturalna od kuchni” jest jedną z nich.
Nie tylko poszerza horyzonty dzieci dotyczące
kultury szeroko rozumianej, ale również daje
wiedzę w obszarze historii najbliższego środowiska, jakim jest Sosnowiec – mówi Iwona Chęcińska, dyrektorka SP nr 38. – Projekt
ma na celu, zarówno rozwój zainteresowań kulturalnych dzieci, jak również włączenie
w świat tych zainteresowań ich najbliższych.
Poprzez położenie nacisku na aktywne uczestnictwo i przełamywanie stereotypu biernego
odbioru kultury, udział w wydarzeniach, uczenie krytycznego myślenia oraz upowszechnianie dobrych wzorów, dzieci wraz z rodzicami
zostaną świadomymi odbiorcami dziedzictwa
kulturowego. Wówczas w pełni wykorzystają
ofertę, również tę, którą proponują miejskie instytucje. Projekt pokazuje, że kultura jest dostępna dla każdego, wystarczy tylko
chcieć – dodała. SK
,,Z kulturą za pan brat, czyli edukacja
kulturalna od kuchni” jest projektem, który
promuje aktywne uczestnictwo w sferze
kultury i przełamywanie stereotypu biernego
jej odbioru, kształtuje postawę otwartości,
krytyczne myślenie oraz przyczynia się
do upowszechniania dobrych wzorów, które
powinny stanowić priorytety w edukacji
kulturalnej. Dzięki temu dzieci mogą stać się
świadomymi odbiorcami kultury. Projekt
zainteresował nie tylko uczniów, ale
i rodziców propozycjami kulturalnymi, jakie
oferują miejskie instytucje. Patronat
medialny nad projektem objął „Kurier
Miejski”.

Indeksy w nagrodę
Wiktor Nogajczyk i Michał Krupiński, uczniowie IV Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Staszica, wygrali VI Ogólnopolski
Konkurs Historyczny „Bój
o czapkę kpt. Antoniego Stawarza”. Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 25 stycznia podczas
gali finałowej w Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie. W tym
roku w klasyfikacji drużynowej
drużyna „Staszica” okazała się
bezkonkurencyjna. Wiktor Nogajczyk i Michał Krupiński,
uczniowie klasy maturalnej o profilu matematyczno – politologicznej, przygotowani do konkursu
przez Sławomirę Dziewięcką, nauczycielkę historii, byli najlepsi
i wygrali replikę tytułowej czapki.
Z kolei w klasyfikacji indywidualnej, Wiktor zajął II, a Michał III miejsce w Polsce. Oprócz
pakietu ciekawych książek historycznych i nagród rzeczowych
o tematyce wojskowej, ufundowanych przez licznych partnerów
konkursu, zwycięzcy otrzymali
indeksy na studia historyczne
na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Uczestnicy konkursu nie mieli łatwego zadania. Musieli rozwiązać
trudny, wymagający szczegółowej wiedzy test oraz w oparciu
o materiały źródłowe napisali wypracowanie. Kpt. Antoni Stawarz,
którego postać upamiętniał kon-

kurs, był inicjatorem akcji oswobodzenia Krakowa, żołnierzem,
a w czasach I wojny światowej porucznikiem armii austro-węgierskiej. W 1918 r. stworzył w wojsku organizację spiskową. 30 października żołnierze pod jego dowództwem opanowali dworzec
kolejowy w Płaszowie. Dzień
po powstaniu Antoni Stawarz
z żołnierzami zajął austriackie koszary w Podgórzu, a następnie cały Kraków. Po wojnie Antoni Stawarz awansował do stopnia kapitana, służył w 57. Pułku Piechoty
w Tarnowie. W 1935 r. rozpoczął
pracę w krakowskim magistracie.
W czasie II wojny światowej był
członkiem Armii Krajowej.
Zmarł w 1955 r.
„Bój o czapkę kpt. Antoniego Stawarza” jest ogólnopolskim konkursem historycznym przeznaczonym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym
przez Stowarzyszenie Tradycyjny
Oddział C. i K. Regimentu Artylerii For tecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków we współpracy
z Uniwersytetem Warszawskim,
Uniwersytetem im. J. Kochanowskiego w Kielcach i Muzeum
Wojska Polskiego. W tym roku
honorowy patronat nad konkursem objęła Anna Maria Anders,
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. SK

Laleczki za szczepionki dla dzieci
arc ZS nr 1 w Sosnowcu

,,Z kulturą za pan brat, czyli edukacja kulturalna od kuchni”. Taką nazwę nosi projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 38 w Sosnowcu. Oryginalny projekt wymyśliły i realizują Katarzyna Błach i Barbara Szpecht,
nauczycielki klasy klasy III d.
Projekt obejmuje roczny blok zajęć, który
został podzielony na pięć modułów: „Muzyka”, „Sztuka”, „Literatura”, „Teatr”
i „Film”. – Celem projektu jest edukacja kulturalna, czyli zaznajomienie dzieci z kulturą, edukowanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz pokazanie, jak kultura jest szeroka
i różnorodna. Każdy z modułów obejmuje spotkania w instytucjach kultury, które są połączone ze zwiedzaniem danej placówki, lekcjami
i warsztatami. Organizujemy także spotkania
z twórcami reprezentującymi daną dziedzinę,
dyskusje, warsztaty i zajęcia – mówi Katarzyna Błach.
Pierwszym modułem zrealizowanym w ramach tego projektu była „Muzyka”. Uczniowie
mieli okazję spotkać się z sosnowieckimi muzykami, którzy zajmują się różnymi gatunkami
muzycznymi. – Uczniowie zachwycili się koncertem w wykonaniu znakomitego pianisty
Marcina Mogiły, który grał utwory Fryderyka
Chopina. Towarzyszyła mu Małgorzata Lasota,
wybitna wokalistka sopranowa. Z kolei z Elizą
Wietrzyńską z zespołu ,,Eliss” bawili się znakomicie przy muzyce i rozmawiali o tym, jak wyglądają koncerty, nagrywanie płyty i praca
nad muzyką ,,od kuchni”. Wraz zespołem Fair
Weather Friends w składzie: Michał Maślak
i Paweł Czyż mieli niepowtarzalną okazję nagrania wspólnie piosenki – opowiada Barbara
Szpecht.
Drugi moduł „Sztuka” pozwolił uczniom
na przeżycie niezapomnianych chwil, w towarzystwie znakomitego i wielokrotnie nagradzanego artysty malarza Czesława Gałużnego.
Podczas happeningu malarskiego uczniowie
mieli wyjątkową okazję obserwować, jak powstaje obraz, zobaczyć prace artysty, wykonane w różnych technikach oraz samodzielnie
wykonać pracę plastyczną. Uczniowie odwiedzili także Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki oraz Muzeum w Sosnowcu. Pracownicy przygotowali dla nich szereg atrakcji:
warsztaty, ciekawe wykłady i pokazali im wystawy. W Zamku Sieleckim uczniowie
zobaczyli m. in. przykłady dzieł sztuki w różnych technikach: obrazy, akwarele, grafiki, fotografie, rzeźby. Z kolei w Muzeum, podczas
lekcji opartej na materiałach archiwalnych, po-

Uczniowie „Staszica” wygrali ogólnopolski konkurs
„Bój o czapkę kpt. Antoniego Stawarza”

Uczniowie ZS nr 1 w ramach akcji UNICEF pomogli swoim
rówieśnikom w Angoli.
Niezwykłe laleczki, symbolizujące pomoc dla potrzebujących
dzieci, wykonali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Sosnowcu.
Uczniowie wykonywali lalki
w ramach akcji UNICEF, biorąc
tym samym udział w IV już
edycji międzynarodowej kampanii „Wszystkie Kolory Świata”.
Celem tego projektu, który został podsumowany 13 stycznia,
jest kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży postawy otwartości
oraz tolerancji na inne kultury.
W ramach tego projektu
uczniowie wraz z rodzinami
przygotowali szmaciane laleczki UNICEF-u i tym samym pomogli swoim rówieśnikom
w Angoli. Projekt był realizowany w czterech etapach. Pierwszy
etap polegał na podróży przez
kontynenty – uczniowie w trakcie zajęć bądź pracy domowej
wybierali kraj pochodzenia swojej laleczki i starali się zebrać
jak najwięcej informacji o geo-

grafii tego kraju, jego mieszkańcach, zwyczajach i kulturze.
W drugim etapie laleczki były
przygotowywane przez uczniów.
W oparciu o szablon dzieci wykonywały charytatywne laleczki, ubrane i przyozdobione
w sposób odpowiadający kulturze kraju, który reprezentują.
Podczas trzeciego etapu zaprezentowano laleczki w szkole
na specjalnie zorganizowanej
wystawie, gdzie każdy z zaproszonych gości mógł w zamian
za darowiznę „zaopiekować się”
wybraną laleczką. Dochód został przeznaczony na zakup
szczepionek dla dzieci w Angoli. Etapem czwar tym jest konkurs na najbardziej oryginalną
laleczkę. Może w nim wziąć
udział każda szkoła realizująca
projekt, a dla zwycięskiej szkoły
nagrodą będzie koncert Majki
Jeżowskiej. Koordynatorką projektu w szkole była Iwona Bartczak. SK
luty 2017 nr 2

ZDROWIE
Piękna kobieta to zdrowa kobieta! Czyli dlaczego warto zrobić
cytologię i jak się przygotować do badania

arc Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Badaj się w każdym wieku

Agata Koza, położna środowiskowo-rodzinna z Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego sp. z o.o. promuje modę na profilaktykę i zachęca do darmowych badań cytologicznych. Podpowiada też, jak się
do nich przygotować.
Zaproszenie na bezpłatne badanie cytologiczne większość kobiet wyrzuca
do kosza. Jednocześnie codziennie 10
Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki
macicy. Połowa z nich, niestety, umiera.
Te przytłaczające dane są przypominane do znudzenia, ale dopóki nie zmieni się nasz pogląd na temat profilaktyki,
należy onich mówić tak często, jak to tylko możliwie. Nie ma takiego wieku, który zwalniałby kobietę z wizyt w poradni
i pobierania cytologii. Nawet wtedy, gdy
kobieta ma usuniętą macicę i jajniki, powinna robić cytologię, bo ma szyjkę macicy i pochwę.
W Polsce Program Badań Przesiewowych realizowany jest od 2004 roku.
Przez pierwsze trzy lata miał charakter
bierny, tzn. badaniom były poddawane
kobiety samodzielnie zgłaszające się
do poradni. Dopiero w 2006 roku wprowadzono zmiany, które sprawiły, że rozpoczęto tworzenie kompleksowego, aktywnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
Aktualnie realizowany, ogólnopolski program przewiduje wykonanie badania cytologicznego przez wszystkie kobiety
z grupy wiekowej 25-59 lat (zgodnie
zrocznikiem) raz na3 lata. Bezpłatne badania można wykonać w placówkach,
które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Rozmaz cytologiczny
w ramach skryningu (badania przesiereklama
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wowe, tj. przeprowadzane wśród osób
zdrowych w celu wykrycia choroby w jej
wczesnym, bezobjawowym stadium)
może pobierać każda położna posiadająca odpowiedni dokument potwierdzający ukończenie kursu.
Pacjentka po zgłoszeniu się do położnej, wypełnieniu odpowiedniej ankiety,
zarejestrowaniu w bazie danych SIMP
(System Informatyczny Monitorowania
Profilaktyki NFZ) ma pobrany przez położną wymaz cytologiczny. Pobranie materiału dobadania przyużyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki umożliwia pobranie wymazu jednocześnie z tarczy części pochwowej
oraz kanału szyjki macicy. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości jest odpowiednio kierowana na dalszą diagnostykę. Cytologia jest niezbędna, aby wykryć stany przedrakowe raka szyjki macicy we wczesnym stadium choroby.
Do badania należy zgłosić się:
• nie wcześniej niż 4 dni po ostatniej
miesiączce i nie później niż 4 dni
przed rozpoczęciem miesiączki,
• co najmniej 4 dni po użyciu globulek dopochwowych.
Wdniu badania nie należy robić irygacji oraz 24 godziny przed badaniem powinno się zrezygnować ze współżycia
płciowego. Natomiast kobiety, które nie
miesiączkują, mogą zgłaszać się do badania w dowolnie wybranym dniu.
Starajmy się kontynuować wysiłki, by
badania cytologiczne zaistniały w świadomości kobiet jako skuteczna metoda
profilaktyki. Dbajmy o siebie, o nasze
matki, siostry i znajome. Badajmy się regularnie i prowadźmy zdrowy styl życia.
Bądźmy piękne każdego dnia.
A piękna kobieta, to zdrowa kobieta!

Agata Koza, położna
środowiskowo-rodzinna
Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o. posiada
certyfikat ukończenia kursu
uprawniającego do pobierania
rozmazów cytologicznych dla
potrzeb Programu Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy.
Poradnia ginekologiczna
Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego
Przychodnia Zagórze,
ul. Szpitlana 1
1 piętro (gabinet 1.02)
tel. (32 ) 413 05 25

16. sesja Sosnowieckiej Rady Seniorów

Powstanie mapa zagrożeń zdrowotnych
O zdrowiu, kondycji seniorów
i jakości obsługi przez szpitale
i przychodnie dyskutowali podczas ostatniej sesji członkowie
Sosnowieckiej Rady Seniorów.
W sesji wyjazdowej, która odbyła się w Wyższej Szkole „Humanitas”, uczestniczył także Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Wysłuchał krytycznych
uwag, dotyczących funkcjonowania placówek zdrowia w mieście i przekazał, jakie pomysły
w tym zakresie zostaną zrealizowane.
– Cieszymy się, że w sferze
służby zdrowia pojawiły się nowe inwestycje i plany. Budowa
nowoczesnego bloku z oddziałem intensywnej opieki zdrowotnej przy Szpitalu Miejskim,czy
też zakup dentobusu, który będzie obsługiwał miejskie placówki szkolne, to bardzo dobre
i pożyteczne inicjatywy – ocenia
Jerzy Dudek, rzecznik Sosnowieckiej Rady Seniorów. –
Uczestnicząca w sesji naczelnik
Wydziału Zdrowia zapowiedziała, że zostały podjęte kroki zmierzające do opracowania tak zwanej mapy zagrożeń zdrowotnych
dla mieszkańców Sosnowca,
która określi potrzeby mieszkańców w zakresie najbardziej
uciążliwych i najczęściej występujących chorób. Ponadto w Sosnowcu będzie kontynuowana akcja szczepień ochronnych,
którą objęci zostaną również
mieszkańcy w wieku 60+. Pocieszająca jest również informacja, że śląskie szpitale przystąpiły do Stowarzyszenia Szpitali
Powiatowych województwa śląskiego, co stwarza nadzieję
na bardziej skuteczną walkę
o pieniądze na leczenie i rehabilitację w naszym mieście – dodaje.
Ponadto prezydent poinfor mował, że zakupiony bus umożliwi wszystkim, którzy ze względu na odległe miejsce zamieszkania nie są objęci siecią tras
przejazdu autobusów GOP-u i mają utrudniony dojazd
do placówek leczniczych czy
Urzędu Miejskiego, bezpłatny
przejazd. Taką usługę przewozu
będzie można zamówić telefo-

nicznie, by sprawniej i szybciej
załatwić osobiste sprawy.
Członkowie Rady Seniorów
zaangażowali się także w finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, uczestnicząc w akcji
zorga ni zowa nej przez Stowa rzyszenie Nowoczesny Sosnowiec i Aktywny Senior pod nazwą „Przysta nek Cie pła”.
W trakcie tej akcji wspól nie
z organizatorami, w godzinach
od 11.00 do 16.00, seniorzy wydali 300 gorących napojów dla
kwestujących wolontariuszy
WOŚP.

– Praktycznie zakończyliśmy
akcję kwestowania na rzecz odnowienia grobu pierwszego dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Pozostało nam tylko dopełnienie obowiązków for malnych związanych ze zbiórką pieniędzy, wynikających z przepisów Ministerstwa Finansów,
gdzie nasza akcja jest zarejestrowana. Chcielibyśmy, aby uroczysty finał zbiórki mógł być elementem
obchodów
120.
rocznicy działalności Teatru Zagłębia przypadającej w tym roku – podsumował Jerzy Dudek.

Członkowie Sosnowieckiej
Rady Seniorów zapraszają
wszystkich chętnych w poniedziałki, w godz. od 11.00
do 13.00 do siedziby Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Warszawskiej 9/10, gdzie pełnią dyżur. – Zechciejcie przyjść, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, pochwalić się ciekawymi zainteresowaniami lub
po prostu porozmawiać, powspominać o naszym mieście. Serdecznie zapraszamy – apeluje Jerzy Dudek. SK

reklama

13

HISTORIA
Jak to z obcokrajowcami w piłkarskim Zagłębiu bywało

Historyczny Sanogo
Maciej Wasik

Krzysztof Polaczkiewicz

14

Vamara Sanogo to pierwszy w historii obcokrajowiec, na którym klub
zarobi konkretne pieniądze.
Krzysztof Polaczkiewicz

Liczba 24 to w ostatnich dniach pewien
symbol w piłkarskim Zagłębiu. O co chodzi? Szybko spieszymy z wyjaśnieniem,
otóż 24 lata temu, wiosną 1993 roku
do klubu ze Stadionu Ludowego trafił
pierwszy piłkarz zza granicy, a był nim
Białorusin Siergiej Gornak. Po owych 24
latach, Francuz rodem z Wybrzeża Kości
Słoniowej, napastnik Vamara Sanogo zostaje wytransferowany przez klub z Sosnowca do Legii Warszawa. Za ten transfer Zagłębie skasuje ponad milion złotych.
To pierwszy taki przypadek, gdyż nasz
klub zarobił naprawdę sporą kasę na obcokrajowcu. Aha, Sanogo był 24 zagranicznym piłkarzem, który grał w Sosnowcu…
Sanogo w kwietniu skończy 22 lata.
Do Sosnowca trafił latem ubiegłego roku.
W rundzie jesiennej wystąpił w 15 meczach, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 5 asyst. Zanim trafił do Sosnowca,
grał w FC Metz oraz wyspiarskich Felletwood Town FC i Nuneaton Town FC.
Przebojem wdarł się na zaplecze ekstraklasy, co zaowocowało transferem do Legii, którą prowadzi teraz Jacek Magiera,
a więc pierwszy trener Sanogo w Sosnowcu. Wiosnę miał jeszcze spędzić
na Ludowym, ale okazało się, że konieczny jest zabieg, tak więc Francuz z iworyjskim paszportem szybciej trafił do Warszawy, ale na występy w Legii musi poczekać co najmniej do lata.
Sanogo to drugi w historii Zagłębia piłkarz rodem z Afryki. Pierwszy był Nigeryjczyk Eric Fasindo. Napastnik za sprawą menedżera Ryszarda Szustera trafił
do klubu z Sosnowca latem 2000 roku.
W rundzie jesiennej zagrał w 10 meczach.
Nie strzelił żadnej bramki, a na dodatek
w starciu z Polarem Wrocław złamał nogę w kostce. Do Polski już nie wrócił,
choć swego czasu napisał list do Leszka
Baczyńskiego, ówczesnego prezesa Zagłębia, w którym informował, że chętnie
wróciłby do stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. – Eric miał wtedy 19 lat, ale bardzo
na niego liczyliśmy. Niestety, przykra
kontuzja pokrzyżowała te plany. To był
bardzo fajny chłopak – wspomina Baczyński.
Pierwszym obcokrajowcem w historii
Zagłębia był wspomniany Białorusin
Siergiej Gornak, który grał w Sosnowcu
w sezonie 1992/1993. Sosnowiczanie występowali wówczas w II lidze. Gornak zanim trafił do Zagłębia, bronił barw Chorzowianki Chorzów. Był pomocnikiem
o żelaznych płucach. Na czas pobytu
w Sosnowcu zamieszkał w klubowym hotelu obok stadionu. Pozostał przy futbolu,
trenuje w klubach z Mińska. W 2012 roku na testach w Zagłębiu był jego syn Michaił i choć zrobił dobre wrażenie, to
do transferu nie doszło.
Po Fasindo na kolejnych „stranieri”
przyszło nam czekać cztery lata.
Przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2004/2005 trener Krzysztof Tochel
postawił na trzech Bośniaków i Czarnogórca. Kontakty podpisali wówczas Dzenan Hosic, Admir Adżem i Hadis Zubanovic oraz Aleksandar Madżar. Hosic trafił bez testów ze Szczakowianki Jaworzno. Adżem, znany w Polsce z występów
w Pogoni Szczecin i GKS Katowice wraz
z Madżarem udanie przeszli testy. Z kolei

nem drużyny. Zagłębie na zawsze będzie
w moim sercu – mówi dziś Bośniak, który
także poszedł w „trenerkę”. – Pracuję
w rodzinnym Sarajewie, ale chciałbym
kiedyś wrócić do Polski. Marzy mi się być
trenerem w Zagłębiu. Może moje marzenie się ziści – dodaje Hosić, którego 14letni syn Dżan także postawił na futbol.
Najkrócej z Bałkańskiego zaciągu grał
w Sosnowcu Madzar. Wiosną zaliczył tylko siedem występów i wyjechał z Polski.
Piłkarzem, który podobnie jak Hosić
wracał na Ludowy, był Słowak Vladimir
Bednar. Do Zagłębia trafił wiosną 2006
roku. Trener Tochel postawił na niego,
mimo że wcześniej przez kilka miesięcy
leczył kontuzję. Były szkoleniowiec zachwycił się Słowakiem podczas jednego
ze spotkań sosnowiczan z Widzewem
Łódź, którego barw bronił wówczas Bednar. Do Zagłębia przychodził jako boczny
pomocnik, ale poza bramką występował
praktycznie na każdej pozycji, od obrony
po atak. Odszedł po spadku Zagłębia
z ekstraklasy, ale po roku gry w Widzewie
ponownie wrócił do Sosnowca. Tym razem na dwa sezony. Osiadł w Polsce
na stałe. Jeszcze przed przyjazdem do Sosnowca poznał w Łodzi przyszłą żonę. I właśnie w Łodzi mieszka do dziś
z małżonką Kasią i dwójką dzieciaków.
Prowadzi prywatny biznes, ale jeszcze
niedawno występował w odbudowywanym Widzewie.
Bednar był pierwszym Słowakiem
w naszym klubie. Po nim byli następni.
W sumie występowało ich u nas pięciu
i jak do tej pory był to najliczniejszy zaciąg z jednego kraju. Po Bednarze byli
Boris Peskovic, który wiosną 2007 roku
przyczynił się do awansu Zagłębia do ekstraklasy, Pavol Hustava i Michal Farkasz,
którzy epizodycznie zapisali się w historii
naszego klubu oraz Martin Pribula. Ten
ostatni gra w Sosnowcu od lata 2016 i należy obecnie do czołowych postaci.
Po Zubanoviciu to najlepszy strzelec
z grona obcokrajowców. Na koncie ma
już 11 bramek. Warto w tym miejscu jeszcze dodać, że wspomniany Farkasz, któ-

remu karierę przerwały kontuzje, w Sosnowcu pozostał. Obecnie jest asystentem
pierwszego trenera, pracuje także z sosnowiecką młodzieżą.
Byli i są w Sosnowcu Słowacy, byli też
Ukraińcy. W sumie czterech. Dwóch
z nich: bramkarze Jewhen Kopyl i Oleksij
Szlakotin na grze w Sosnowcu się wypromowali i trafili do ekstraklasy. Ten pierwszy zasilił w 2008 roku Zagłębie Lubin,
Szlakotin zaś przeniósł się do Korony
Kielce. W ekstraklasie wielkiej kariery
jednak nie zrobili. Kopyl przepadł bez śladu, z kolei Szlakotin wylądował w Hongkongu. Dobre wrażenie zostawił po sobie
obrońca Volodymyr Ostrouszko. Z powodu kontuzji musiał jednak wcześniej niż
chciał zakończyć przygodę z futbolem.
Były też, niestety, transferowe niewypały. Do I ligi miał nas w 2010 roku prowadzić Brazylijczyk Lilo, a zaporą nie
do przejścia miał być od wiosny 2016 roku defensywny pomocnik, Hiszpan Carles Martinez, znany z występów w Piaście
Gliwice. Skończyło się na pobożnych życzeniach, jak w przypadku Bułgara Dimityra Wezałowa, który okazał się kiepskim
środkowym obrońcą. Właśnie w sezonie 2015/2016 padł ilościowy rekord.
W kadrze Zagłębia mieliśmy wówczas aż
sześciu „stranieri”. Oprócz Martineza i Wezałowa byli jeszcze wspomniany
Pribula, chorwacki bramkarz Matko Perdijić i Serbowie Jovan Ninković i Żarko
Udovicić. Obecnie po odejściu Sanogo
w kadrze pozostają Pribula i Udovicić,
którzy należą do filarów zespołu, wypożyczony z Legii Chorwat Tin Matić oraz
wspomniany Ninković, który z grona obcokrajowców może się pochwalić najdłuższym stażem w naszym klubie. W kadrze Zagłębia jest już piąty sezon, ale
od pewnego czasu zmaga się z kontuzjami. Gdyby nie to, pewnie pobiłby rekord
występów należący do Bośniaka Hosicia.
Zresztą Ninkovicia w pewien sposób trzeba już traktować jak „naszego”, gdyż piłkarz ma także polskie obywatelstwo. Poniżej zestawienie wszystkich „stranieri”,
którzy do tej pory zagrali w Zagłębiu.

OBCOKRAJOWCY W ZAGŁĘBIU SOSNOWIEC
Bośniak Dzenan Hosic z grupy zagranicznych piłkarzy w barwach
Sosnowca rozegrał najwięcej spotkań. Jako jedyny przywdział także
kapitańską opaskę.
Zubanovic trafił na Ludowy jako… prezent od ówczesnego prezesa klubu Giancarlo Motto. – Trener Tochel mnie nie
chciał. W rozmowie z władzami klubu
Dzenan Hosic polecił mnie, gdyż klub
szukał napastnika. Prezes Motto stwierdził więc, że będę prezentem dla naszego
trenera – wspomina Zubanovic, który
barw Zagłębia bronił przez 2,5 roku.
W tym czasie zdobył 17 bramek i jest jak
na razie najskuteczniejszym piłkarzem
z zagranicy, który grał w Sosnowcu.
W sezonie 2005/2006 był najskuteczniejszym piłkarzem Zagłębia. Po zakończeniu sezonu 2006/2007 wrócił do Bośni.
Jego przygodę z futbolem przerwała kontuzja ścięgna Achillesa. Obecnie jest menadżerem piłkarskim, nie tak dawno kilku piłkarzy z jego stajni testowała Wisła
Kraków.
Rodacy Zubanovicia: Hosic i Adżem
po awansie do ekstraklasy zostali w klu-

bie. Dla tego drugiego nie był to jednak
udany sezon. Zagrał zaledwie w siedmiu
meczach. Po powrocie do rodzinnego Sarajewa zawiesił buty na kołku i zajął się
trenerką. Jest trenerem młodzieży w klubie Żeljeznicar Sarajewo, ale był czas, że
prowadził także pierwszy zespół. Był także w sztabie szkoleniowym juniorskiej reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Hosic
po zakończeniu sezonu 2007/2008 także
wyjechał z Sosnowca, ale po roku przerwy w sezonie 2009/2010 ponownie grał
na Ludowym, bezskutecznie walcząc
o awans za zaplecze ekstraklasy. W sumie
rozegrał 128 spotkań ligowych w barwach
Zagłębia i jak do tej pory jest to najlepszy
wynik, jeśli chodzi o piłkarzy zagranicznych. Przeszedł także do historii Zagłębia,
będąc pierwszym obcokrajowcem, który
założył opaskę kapitana drużyny. – Satysfakcję przyniósł fakt, że to koledzy z zespołu dwukrotnie wybierali mnie kapita-

Dzenan Hosić (Bośnia i Hercegowina) 128/7 2004/2005 (wiosna) – 2007/2008 oraz
2009/2010
Vladimir Bednar (Słowacja) 110/6 2005/2006 (wiosna) – 2007/2008 oraz od
2009/2010 – 2010/2011
Jovan Ninkovic (Serbia) 80/2 2012/2013 – do nadal
Hadis Zubanović (Bośnia i Hercegowina) 58/17 2004/2005 (wiosna) – 2006/2007
Admir Adżem (Bośnia i Hercegowina) 57/1 2004/2005 (wiosna) – 2007/2008
Volodymyr Ostrouszko (Ukraina) 47/0 2011/2012 (wiosna) – 2013/2014
Martin Pribula (Słowacja) 44/11 2015/2016 – do nadal
Żarko Udovicić (Serbia) 39/1 2015/2016 – do nadal
Ołeksij Szlakotin (Ukraina) 31/0 2010/2011-2011/2012 (jesień)
Lilo (Brazylia) 16/0 2009/2010 (wiosna) – 2010/2011 (jesień)
Vamara Sanogo (Francja) 15/5 2016/2017 (jesień)
Boris Peskovic (Słowacja) 14/0 2006/2007 (wiosna)
Tin Matić (Chorwacja) 12/1 2016/2017 – do nadal
Siergiej Gornak (Białoruś) 11/0 1992/1993
Nikolaj Misiuk (Litwa) 11/0 2011/2012
Michal Farkas (Słowacja) 10/0 2013/2014 (wiosna) – 2014/2015
Eric Fasindo (Nigeria) 10/0 2000/2001 (jesień)
Carles Martinez (Hiszpania) 9/0 2015/2016 (wiosna)
Pavol Hustava (Słowacja) 8/0 2008/2009 (wiosna)
Dimityr Wezałow (Bułgaria) 8/0 2015/2016 (wiosna)
Aleksandar Madżar (Czarnogóra) 7/1 2004/2005 (wiosna)
Jewhen Kopyl (Ukraina) 4/0 2007/2008
Matko Perdijić (Chorwacja) 4/0 2015/2016 (wiosna)
Jewhen Demydenko (Ukraina) 2/0 2007/2008 (wiosna)
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Śląsk wygrał memoriał im. Włodka Mazura

Maciej Wasik

Wnuczek legendy rozpoczął turniej

Memoriał im. Włodka Mazura w hali przy Żeromskiego odbył się już po raz 22.
Krzysztof Polaczkiewicz

Takiej inauguracji memoriału im. Włodzimierza Mazura, legendy piłkarskiego Zagłębia jeszcze nie było. XXII edycję rozpoczął symbolicznym kopnięciem 2-letni
Franek Mazur, wnuk legendarnego piłkarza. Tegoroczne zmagania wygrali piłkarze Śląska Wrocław, którzy w decydującym meczu pokonali Zagłębie Sosnowiec.
– Franek niebawem rozpocznie treningi w Akademii, która nosi imię jego
dziadka. Syn na okrągło bawi się piłką,
praktycznie inne zabawki leżą w kącie – mówił z uśmiechem Maciej Mazur,
syn byłego reprezentanta Polski.
W tegorocznej edycji oprócz gospodarzy turnieju oraz ekstraklasowego Śląska wystąpiły także Reprezentacja Polski w Beach Soccerze z byłym bramkarzem sosnowiczan Szymonem Gąsiń-

skim, Gwiazdy Śląskiej Piłki, a także
zwycięzcy Halowej Ligi Zagłębiowskiej
Mador. Rywalizowano w formule gier
„każdy z każdym”. Wyniki spotkań tak
się ułożyły, że o końcowym triumfie
miał decydować ostatni mecz turnieju,
w którym spotkały się zespoły Zagłębia
oraz Śląska, który do Sosnowca przybył
w składzie złożonym głównie z młodzieżowców. Wrocławianie rozpoczęli
od mocnego uderzenia i szybko objęli
prowadzenie 4: 0. Zagłębie goniło wynik, dwie bramki zaliczył m. in.: najlepszy gracz turnieju Sebastian Dudek, ale
ostatecznie Śląsk wygrał to spotkanie 6: 4 i triumfował w całym tur nieju. – Walczyliśmy, ale nie daliśmy rady
odrobić strat. Gra w hali to fajny przerywnik podczas zimowych przygotowań. W dodatku to turniej ze sporą tradycją, upamiętniamy w nim jedną z le-

gend klubu – przyznał kapitan Zagłębia,
Sebastian Dudek.
Podczas turnieju uhonorowano także
byłych piłkarzy naszego klubu. Z okazji 70. urodzin prezent odebrał Władysław Szaryński, z kolei Robert Majewski
pamiątkowy puchar odebrał z okazji 54.
urodzin.
Publiczności zaprezentował się także
Dawid Krzyżowski, który czarował publiczność pokazem Football Freestyle.
Nie zabrakło także występów piłkarzy
Akademii Zagłębia im. Włodzimierza
Mazura. Drużyna z rocznika 2005 zmierzyła się z reprezentacją województwa
śląskiego. Spotkanie zakończyło się remisem 3: 3.
WYNIKI
Zagłębie Sosnowiec - Reprezentacja
Polskiej Piłki Nożnej Plażowej 6:4

Jerzy Grabara nie żyje

Maciej Wasik

Budowlani rządzą i dzielą
Zawodnicy Budowlanych pokazali klasę. Podczas
Mistrzostwa Polski juniorów i młodzieżowców
w ju-jitsu sosnowiecki klub zajął pierwsze miejsce
w klasyfikacji medalowej w konkurencji fighting – młodzieżowiec, a Mateusz Osiak – został
najlepszym zawodnikiem zawodów (fighting – młodzieżowiec).
W fighting-u sosnowiczanie zdobyli cztery złote i jeden brązowy medale. Mistrzem Polski zostali: Wiktoria Lis, Mar ta Walotek, Piotr Kokosza
i Mateusz Osiak. Brąz wywalczył także Marcel
Bzura.
Juniorzy Budowlanych sięgnęli po pięć medali. Złoto i tytuł Mistrza Polski zdobył Wojciech Sosna, srebro wywalczyli Bartosz Postrach i Oskar
Kamieniecki, a brąz przypadł w udziale Mateuszowi Kaczmarkowi i Adrianowi Jakubczykowi. Adrian. Tuż za podium uplasowali się Michał Kaczmarek, Dawid Liberski i Kamil Synowski, a Dawid
Dutkiewicz zajął 7 miejsce.
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Bramki: Kucharski, Popławski,
Jesionowski – Zarychta 3,
Musiał
• Gwiazdy Śląskiej Piłki - Reprezentacja
Polskiej Piłki Nożnej Plażowej 2:8
Bramki: Polok, Śrutwa - Trzaskowski 3,
Burzawa 2, Golański, Jesionowski, Gajda
• Zagłębie Sosnowiec - Śląsk Wrocław 4:6
Bramki: Dudek 2, Nowak, Sierczyński - D.
Łuczak 3, Pałaszewski, Kotfas, Kohut
TABELA:
1. Śląsk Wrocław
2. Zagłębie Sosnowiec
3. MADOR
4. Reprezentacja Polskiej
Piłki Nożnej Plażowej
5. Gwiazdy Śląskiej Piłki

9
9
6

20:13
23:15
15:16

6
0

19:15
9:27

KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE:
• Król strzelców - Daniel Łuczak (Śląsk
Wrocław)
• Najlepszy zawodnik - Sebastian Dudek
(Zagłębie Sosnowiec)
• Najlepszy bramkarz - Aleksander Waszka
(Gwiazdy Śląskiej Piłki)

MAKENGO ZA SANOGO
Tylko pół roku trwała przygoda Vamary Sanogo z Zagłębiem. Francuz rodem z Wybrzeża
Kości Słoniowej po strzeleniu pięciu bramek i zanotowaniu pięciu asyst został za ponad
milion złotych kupiony przez Legię Warszawa. W Sosnowcu ma go zastąpić inny Francuz,
także posiadający afrykańskie korzenie, Terence Makengo. 24-latek przekonał sztab
szkoleniowy po sparingu z Odrą Opole w którym zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Do
Zagłębia przybyli także pomocnicy Sebastian Milewski z Legionovii Legionowo, który
podpisał z klubem 3,5-letni kontrakt oraz wypożyczony z Legii Warszawa Konrad Michalak,
który jesienią zadebiutował na boiskach ekstraklasy. Po stronie wzmocnień należy jeszcze
odnotować powrót do składu Michała Fidziukiewicza, który poprzednią rundę stracił z
powodu kontuzji. Poza Sanogo z klubu odszedł Jakub Wilk. Były gracz Lecha przeniósł się
do Bytovii Bytów. Sosnowiczanie nadal poszukują środkowego obrońcy. KP

Wygrana Lipińskiego,„życiówka” Ziomek
Marcin Lipiński wygrał zawody
Pucharu Polski Kadetów w szabli, które odbyły się w Koninie.
W finale zawodnik Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego pokonał Michała Batogowskiego
z AZS AWF Warszawa.
Na podium zameldował się
także innych z zawodników
ZKSz, Piotr Sosulski, który

w półfinale uległ Batogowskiemu i ostatecznie ukończył zawody na trzecim miejscu. Na siódmym miejscu uplasował się Mikołaj Górski, także ZKSz
Sosnowiec.
W rywalizacji kadetek dosko na le za pre zen towa ła się
Mar ta Zio mek. Trze cie miej sce to jak do tej pory najlepszy

wy nik w ka rie rze mło dej so snowiczanki. Ósma była koleżan ka klu bowa Mar ty, Ju lia
Cieślar.
Oprócz zawodniczek Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego w Koninie wystąpiły także reprezentantki TMS Zagłębie.
Najlepszy wynik zanotowała Zuzanna Porada. Była jedenasta. KP
arc Zagłębiowski Klub Szermierczy

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Jerzy
Grabara, były piłkarz i trener, wychowanek
AKS Niwka Sosnowiec. Miał 54 lata.
Był jednym z najlepszych piłkarzy w historii klubu z Niwki. W barwach AKS-u w dawnej II i III lidze rozegrał ponad pięćset spotkań. Po zakończeniu kariery został trenerem. Szkolił seniorów, ale
także młodych adeptów futbolu. Oprócz
pracy w AKS Niwka był trenerem m. in.:
Czarnych Sosnowiec, MK Górnik Katowice, Lubaniu Tylmanowa, KS Zakopane Śmierć Jerzego Grabary to wielka strata dla
zagłębiowskiego sportu.
i KS Jarmuta Szczawnica. KP

Bramki: Matusiak, Wiktorski, Nowak,
Sierczyński, Dudek, Pribula – Jesionowski
3, Stanisławski
• MADOR - Gwiazdy Śląskiej Piłki 6:2
Bramki: Musiał 2, Taraszkowski 2,
Zarychta, Głośny - Dudek, Śrutwa
• Zagłębie Sosnowiec – MADOR 6:1
Bramki: Matusiak 2, Wiktorski, Nowak,
Fabisiak, Łuczak - Głośny
• Śląsk Wrocław - Reprezentacja Polskiej Piłki
Nożnej Plażowej 3:4
Bramki: Stempin, Łuczak, Repski Popławski, Kucharski, Golański, Jesionowski
• MADOR - Śląsk Wrocław 4:5
Bramki: Zarychta 2, Kucharski,
Krzyżowski - Repski, Łuczak, Kuriata,
Ostrowski, Kohut
• Zagłębie Sosnowiec - Gwiazdy Śląskiej
Piłki 7:4
Bramki: S. Dudek 3, Matusiak 2, Nowak,
Łuczak- D. Dudek 2, Kryger, Sikora
• Śląsk Wrocław - Gwiazdy Śląskiej Piłki 6:1
Bramki: Kuriata, Kotfas, Łuczak,
Ostrowski, Stempin, Pałaszewski - Dudek
• Reprezentacja Polskiej Piłki Nożnej
Plażowej – MADOR 3:4

arc Budowlani Sosnowiec

Młodzieżowiec Mateusz Osiak sięgnął po
tytuł najlepszego zawodnika turnieju.
Dorobek medalowy uzupełniły trzy krążki
w Ne Waza. Srebro wywalczyli Mar ta Walotek
i Piotr Kokosza, a brąz Mateusz Osiak.
W zawodach brało udział 220 zawodników z 40
klubów. KP

Marcin Lipiński w zawodach Pucharu Polski w Koninie nie miał sobie równych.
15

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Powstańcze pamiątki
sób, oświadczyła, że ten, kto pierwszy dotknie murów tej świętej budowli, gromem
z jasnego nieba rażony zostanie. Moskale,
czy to za sprawą groźby, czy może raczej
determinacji „charakternej” niewiasty,
biorąc pod uwagę obecność coraz bardziej
wrogo nastawionego tłumu klimontowskich włościan, postanowili odstąpić
od swych niecnych zamiarów. Kaplica
przetrwała.

Kapliczka
przy ul. Staszica
na Konstantynowie
Wzniesiona w stylu neobarokowym
na mogile kryjącej szczątki 30 powstańców. Została ufundowana przez baronową
Zofię von Thomas Rudzką – matkę Władysława Rudzkiego, którego szczątki również tutaj spoczywają.

Kapliczka
przy ul. Kościelnej
Upamiętnia walkę z wycofującymi się siłami rosyjskimi. Zdarzenie to miało miejsce 7 lutego 1863 r. i związane było z Bitwą o Sosnowiec. Pierwotnie kapliczka
znajdowała się u zbiegu ulic Piłsudskiego
i Teatralnej. W związku z przebudową została przeniesiona na plac przy katedrze.

Kapliczka przy
ul. Czeladzkiej
na Pogoni

Kapliczka przy ul. Staszica upamiętnia śmierć powstańców.
Powstanie Styczniowe zajmuje ważne
miejsce w historii Zagłębia Dąbrowskiego.
To właśnie na naszej ziemi przez ponad dwa tygodnie istniał skrawek wolnej
Polski. Wyzwolenie terenów pomiędzy
Brynicą i dwiema Przemszami miało
ogromne znaczenie strategiczne. Umożliwiało sprowadzanie uzbrojenia oraz ułatwiało kontakty i co za tym idzie, wsparcie
ze strony Polaków żyjących na terenie zaboru austriackiego i Prus. Niestety, atutu
w postaci posiadania pod kontrolą trójkąta granicznego, nie udało się w pełni wykorzystać. Powstanie zakończyło się klęską. Zasiano jednak ziarno wolności, które
miało przynieść plon w latach późniejszych i doprowadzić do odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W naszym mieście nie brakuje miejsc
związanych z czasem narodowego zrywu, gdy z orężem w ręku przyszło nam
bić się o wolną Rzeczpospolitą. Oto one.

Maczki
Obok słynnego dworca, na placu przy ulicy Krakowskiej, znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona zajęciu Maczek
(Granicy) przez oddział powstańczy
pod komendą Apolinarego Kurowskiego.
Oddział ten przybył do Maczek, poprzez
Olkusz, z obozu w Ojcowie. Miało to
miejsce 6 lutego 1863 roku, około godziny 18.00. To właśnie na stacji Granica kolejarze prowizorycznie „opancerzyli” wagony pociągu i właśnie stąd powstańcy ruszyli do bitwy o Sosnowiec.

Dworzec kolejowy Sosnowiec
Główny
Nocą z 6 na 7 lutego 1863 dworzec Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej był świadkiem
zaciętej bitwy pomiędzy rosyjską strażą
graniczną a powstańcami. Cześć żołnierzy,
dowodzona przez Apolinarego Kurowskie16

go, dotarła do Sosnowca wspomnianym,
jednym z pierwszych w dziejach świata pociągiem pancernym. Składał się on z dwóch
lokomotyw i dziesięciu wagonów towarowych, wzmocnionych podkładami kolejowymi, w których wycięto otwory strzelnicze. Pociąg z Granicy wyruszył około godziny 23.00. Trasa wiodła przez Ząbkowice, Dąbrowę i Będzin. Około godziny 1.00
zatrzymał się przed wjazdem na sosnowiecką stację. Stąd powstańcy ruszyli
do ataku – pociąg nie wziął bezpośredniego udziału w walkach. W tym samym czasie, z Granicy, poprzez Klimontów, dotarła
do Sosnowca konnica pod dowództwem
Ludwika Miętty. Po przeprowadzeniu wywiadu postanowiono, że głównym celem
ataku będzie komora celna, broniona siłami 100 carskich żołnierzy. Bitwa trwała
do wczesnych godzin rannych i zakończyła
się sukcesem Polaków. Poległo dwóch naszych oraz kilkunastu Rosjan. Pozostali,
bądź trafili do niewoli, bądź uciekli do pobliskich Szopienic. Pamiątką po tym historycznym wydarzeniu jest tablica umieszczona na elewacji dworca kolejowego.

Kurhan w Milowicach
Kurhan kryje szczątki sześciu powstańców
z oddziału Samuela Różyckiego. Powstańcy polegli 21 września 1831 roku, w potyczce z Kozakami Korpusu Rüdigera.
Według przekazów, pochowano tutaj również powstańców styczniowych, którzy polegli podczas próby przeprawienia się przez
Brynicę na należący do Prus Górny Śląsk.
W okresie zaborów miejsce to było wykorzystywane przez mieszkańców Milowic
do manifestacji patriotycznych. Dwa lata temu badania na terenie kurhanu prowadziła
ekipa znanego programy telewizyjnego
„Było… nie minęło”. Kurhan znajduje się
u zbiegu ulic Słonecznej, Brynicznej i Studziennej. Na jego szczycie wznosi się kapliczka św. Jana Nepomucena.

Kaplica Matki Bożej Akowskiej
w Zagórzu
Najprawdopodobniej powstała na początku XIX stulecia. Według legendy w 1864
roku schronił się w niej ścigany przez Kozaków, zdziesiątkowany oddział powstańczy. Nieznany nam z nazwiska mieszkaniec Zagórza wskazał to miejsce jako
punkt ostatecznej obrony. Kiedy wróg
w końcu wdarł się do wnętrza kaplicy,
okazało się, że po polskich partyzantach
nie ma już śladu. Czyżby zapadli się
pod ziemię? W pewnym sensie tak… Powstańcy ocalając życie, uszli tajemnym tunelem. Podziemne korytarze, które swego
czasu kazał w Zagórzu zgłębić hrabia Józef Mieroszewski dały schronienie i swobodę obrońcom Ojczyzny. Najstarsi zagórzanie do dzisiaj wspominają owe tajemne
lochy, które znajdować się mają zarówno
w okolicach kaplicy, kościoła, pobliskiego
pałacyku oraz grot w Parku Mieroszewskich.

Pałacyk Mieroszewskich
w Zagórzu
Pałacyk Mieroszewskich wraz z pobliskim, nieistniejącym już dworem, stanowił
centrum przygotowań do wybuchu Powstania Styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Właścicielem pałacyku i dworu w owym czasie był Jacek Siemieński – komisarz tajnej organizacji powstańczej na powiat olkuski, cywilny komisarz
Rządu Narodowego na Galicję Wschodnią, człowiek swymi poglądami i postawą
wybiegający poza czasy, w których żył.
Jeszcze przed wybuchem powstania przeprowadził w swych dobrach uwłaszczenie
chłopów, słynął z bratania się z ludem, był
ojcem chrzestnym chłopskich dzieci.
Opiekował się szkółkami ludowymi, a najpilniejszych uczniów nagradzał. Zajmował
się również medycyną i aptekarstwem,

przy dworze klimontowskim założył szpitalik, który wykorzystywany był w czasie
powstania. Od niedawna imię Jacka Siemieńskiego nosi rondo u zbiegu ulic Braci
Mieroszewskich, Dmowskiego i Długosza.

Kaplica dworska w parku
im. Wandy Malczewskiej
w Klimontowie
Wzniesiona została na początku XIX stulecia, w bezpośrednim sąsiedztwie klimontowskiego dworu. Prawdopodobnie
już wcześniej istniała w tym miejscu budowla sakralna.
Według legendy, pochodzącej z czasów Powstania Styczniowego, kaplica
związana jest z bohaterskim czynem
Wandy Malczewskiej (ciotki znanego
malarza) – charyzmatycznej mistyczki,
nauczycielki, powstańczej kurierki i pielęgniarki, a obecnie Sługi Bożej. Klimontowski dwór był często odwiedzany przez
powstańców, a sama kaplica miała być
wykorzystywana, jako miejsce ukrycia
broni. Kiedy nadszedł tragiczny w skutkach kres narodowego zrywu, Rosjanie
nakazali zburzenie kaplicy. Wysłano żołnierzy. Wieść o tym dotarła do przebywającej w zagórskim dworze Wandy Malczewskiej, która nie zastanawiając się,
dopadła bryczki i z wiatrem we włosach
pognała, co koń wyskoczy, do Klimontowa.
Sołdaci właśnie przystępowali do rozbiórki, gdy pod kapliczkę zajechała wielce wzburzona pani Wanda. W charakterystyczny dla siebie, zdecydowany spo-

Pochodzi z roku 1863. Zbudowano ją dla
upamiętnienia poległych powstańców.
Najprawdopodobniej byli to żołnierze
z oddziału Józefa Oxińskiego, który 5 maja 1863 r. walczył w tej okolicy z Rosjanami.

Zbiorowa mogiła powstańców
styczniowych na cmentarzu
przy ul. Zuzanny w Zagórzu
Grobowiec kryje prochy powstańców
pochowanych pierwotnie w pobliżu ceglanej kapliczki przy ul. ks. Popiełuszki. Zostały one znalezione podczas kopania fundamentów pod budynek
mieszkalny. Obecnie nie możemy mieć
pewności, że ekshumowano wszystkie
szczątki. Najstarsi mieszkańcy Zagórza
pamiętają, że onegdaj w tym miejscu
(ogród przy Urzędzie Gminy) znajdowała się powstańcza mogiła. Z pewnością sprawa ta wymaga dokładnego zbadania.
Tekst izdjęcie: Artur Ptasiński

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
Wiecej zdjęć na:
www.kuriermiejski.com.pl
* Informacje dotyczące powstańczych grobów
pochodzą z artykułu autorstwa Krzysztofa Jurka
„Miejsca pamięci związane z Powstaniem
Styczniowym” – praca zbiorowa pod redakcją
Dariusza Jurka: „Na powstańczym szlaku. Zagłębie
Dąbrowskie 1863”, Sosnowiec 2016.

Również sosnowieckie nekropolie kryją szczątki bohaterów powstania 1863-64:
cmentarz przy ul. Smutnej – groby Władysława Patello, Damazego Tarkowskiego,
Piotra Jędrzejka i Konstantego Kaszyńskiego; cmentarz przy ul. Andersa – grób
Wincentego Barańskiego; cmentarz przy ul. Wojska Polskiego – grób Józefa
Zawiszy – Sikorskiego*.
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Międzynarodowy Festiwal „World Song”

Teatr Zagłębia świętuje 120 lat istnienia!

Wokalna bitwa na głosy
i interpretacje

Premiera nieśmiertelnej
„Zemsty” na deskach teatru

dą współzawodniczyć na scenie – mówi Katarzyna Kożuch, koordynatorka festiwalu. – Wykonaniom
uczestników będzie przysłuchiwać
się bacznie profesjonalne jury, a dla
zwycięzców konkursu
przewidziane zostały pamiątkowe statuetki i nagrody
ufundowane przez sponsorów – dodaje.
Jury, składające się z profesjonalnych muzyków, wokalistów
i nauczycieli języków obcych, będzie oceniać nie tylko umiejętności wokalne, ale także m. in. dykcję, poprawność językową, interpretację, dobór repertuaru odpowiedni do wieku wykonawców
oraz stopień trudności wykonywanych utworów. Wszystkie niezbędne informacje, regulamin, zasady uczestnictwa oraz kar tę
zgłoszeniową można znaleźć
na stronie internetowej: www.opp1.sosnowiec.ehost.pl oraz na Facebooku: https://www. facebook.
com/worldsongsosnowiec/. SK

Szaleństwo na parkiecie
Po raz dziesiąty Miejski Dom Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu organizuje Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża 2017”. Lista zespołów, które pokażą swoje taneczne umiejętności, została już zamknięta. 4 marca wystąpi 79 zespołów, a kolejnych 8 zespołów znalazło się
na liście rezerwowych. Impreza cieszy się coraz większą popularnością. Z roku na rok przybywa zespołów tanecznych, które występują
na sosnowieckiej scenie. Zespoły będą podzielone na cztery kategorie wiekowe. Mogą prezentować tylko jeden układ taneczny w dowolnej technice. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10
minut.
Festiwal jest organizowany przez MDK „Kazimierz” w Sosnowcu, Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” w Sosnowcu i Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu.
Patronat nad festiwalem objął Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, a medialny „Kurier Miejski”. SK

Maciej Stobierski

Międzynarodowy Festiwal
Piosenki „World Song”
odbędzie się dnia 30
marca w Zespole
Szkół Muzycznych
w Sosnowcu. Organizatorem konkursu i łowcą wokalnych talentów jest
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu.
– Głównym celem naszego
wydarzenia jest podnoszenie kultury muzycznej i umiejętności
wokalnych dzieci i młodzieży
oraz międzynarodowa wymiana kulturowa. Mam nadzieję, że
będziemy gościć również uczestników z pobliskich miast partnerskich Sosnowca – mówi Elżbieta
Skiba-Posikata, dyrektorka OPP.
W festiwalu mogą wziąć
udział dzieci i młodzież do 19 roku życia. Uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe. – Warunkiem wzięcia udziału jest nadesłanie wypełnionej
kar ty zgłoszenia wraz z nagraniem audio piosenki w języku ojczystym. Jury wybierze finalistów, którzy w drugim etapie bę-

Artyści teatru podczas jednej z prób do spektaklu „Zemsta”.
Teatr w Sosnowcu powstał 120 lat
temu, 6 lutego 1897 r. Pierwszą
premierą była „Zemsta” Aleksandra Fredry. Teraz, z okazji 120.
urodzin, dyrektor Teatru Zagłębia,
Zbigniew Leraczyk, zdecydował
się wystawić właśnie tę błyskotliwą i pełną ironii komedię. Absurdalny konflikt dwóch sąsiadów,
pełne pasji intrygi i miłosne zaloty w ogóle nie straciły na aktualności. W dalszym ciągu ta historia
bawi, śmieszy i zdumiewa oraz
zmusza do refleksji. Nie tylko
nad tym, jacy sami jesteśmy, ale
także jakie mury budujemy każdego dnia. Może rozpoznamy siebie w przaśności Cześnika, głupocie i zadęciu Papkina, w cwaniac-

twie i mściwości Rejenta? Tylko
czy ta historia na pewno kończy
się happy endem, a każdy mur
można zburzyć?
– „Zemstę” wybraliśmy nieprzypadkowo – to właśnie ona była premierowym przedstawieniem
uroczystego otwarcia teatru w Sosnowcu 6 lutego 1897 roku – wówczas jednej z sześciu stałych scen na ziemiach polskich.
W ciągu 120 lat wracała na naszą
scenę jeszcze wiele razy. Dziś
chcemy sprawdzić, co o nas mówi ten napisany niespełna 200 lat
temu tekst. Jakie pytania stawia?
Tak też rozumiem rolę teatru – chciałbym, aby był lustrem
tego, czym żyjemy: tego, co nas

porusza, irytuje, czego nie rozumiemy. Nie znamy odpowiedzi,
ale możemy sformułować pytania.
Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć lepiej, ale możemy wspólnie
szukać, dzielić się wątpliwościami i patrzeć na rzeczywistość krytycznie – mówi Zbigniew Leraczyk, dyrektor Teatru Zagłębia. – Jesteśmy różni. W każdym
tygodniu na widowni zasiada kilkaset osób – każdy myślący i czujący na własny sposób. Chciałbym, aby Teatr Zagłębia nadal był
naszym miejscem spotkania. I jednocześnie w imieniu całego zespołu dziękuję za wszystkie dotychczasowe wspólne doświadczenia – nie ma przecież

ALEKSANDER FREDRO „ZEMSTA”
W TEATRZE ZAGŁĘBIA
Premiera: 11 luty
Reżyseria: Adam Nalepa
Dramaturgia: Jakub Roszkowski
Scenografia i kostiumy: Maciej
Chojnacki
Choreografia: Wiola Fiuk, Patryk
Gacki
Obsada:
Maria Bieńkowska – Podstolina
Agnieszka Bieńkowska – Perełka/
Papkin IV
Edyta Ostojak – Klara
Michał Bałaga – Papkin III
Aleksander Blitek – Papkin II
Przemysław Kania – Murarz II
Grzegorz Kwas – Papkin I
Zbigniew Leraczyk – Rejent
Wojciech Leśniak – Cześnik
Tomasz Muszyński – Dyndalski
Andrzej Śleziak – Murarz I
Sebastian Węgrzyn – Wacław
Oraz:
Beata Deutschman, Kamil
Bochniak, Krzysztof Korzeniowski,
Andrzej Rozmus

teatru bez widzów. Dziś mogę
obiecać, że postaramy się nadal
aktywnie dotrzymywać kroku
współczesności – wszak, jak mawiał Rejent Milczek, „acz i starość bywa żwawa!” – zapowiada
dyrektor.
Spektakl zostanie wystawiony
w lutym kilkukrotnie. Planowana premiera odbędzie się 11 lutego (za okazaniem zaproszeń), podobnie będzie dzień później. Pokaz specjalny odbędzie się 13
lutego, wyjątkowo w poniedziałek. Z okazji jubileuszu bilety
na przedstawienie 13 lutego będzie można zakupić w cenie 25 zł.
„Zemstę” będzie można także zobaczyć jeszcze 14 i 16 lutego. SK

Opera„Mojżesz”
w Spodku
Imponujące widowisko, czyli
operę „Mojżesz” w wykonaniu
ar tystów Opery Lwowskiej,
już 26 marca będzie można zobaczyć w Spodku w Katowicach.
Niezwykły ar tystyczny koncert
zapewnia 200-osobowy zespół
gwiazd Opery Lwowskiej (orkiestra, chór, balet, soliści). Specjalnie zbudowana scenografia wprowadzi widza w świat Mojżesza.
Poeta w prologu zwraca się do narodu, który jęczy w jarzmie niewoli „jak paralityk na rozdrożu”.
Bolesne pytanie, które zadaje poeta: „Czy daremnie tyle serc pałało miłością najświętszą do Ciebie,
Ofiarując Ci duszę i ciało?”, staje
się stwierdzeniem: „O nie! Nie
same łzy i westchnienia są Tobie
sądzone! Wierzę w siłę ducha
i w dzień Twego powstania

i zmartwychwstania!”. Czy Mojżesz wyzwoli swój naród i wyprowadzi go z niewoli? Przekonają
się widzowie, którzy zdecydują
się wziąć udział w koncercie.
Koncerty organizuje gdańska
Fundacja Krzewienia Edukacji
Kulturalnej „Otwórz Serce”. Cały
zysk z koncertu jest przekazywany mieszkańcom Ukrainy, objętych działaniami wojennymi
na wschodzie tego kraju. Z ostatnich koncertów Opery Lwowskiej
fundacja przekazała na ten cel ponad 8 tys. euro na pomoc oraz
wsparła rehabilitację ponad 100
dzieciom z rodzin poszkodowanych w wyniku działań wojennych. Patronat nad koncertem objął „Kurier Miejski”. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Bilety
kosztują od 60 do 160 zł. SK

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania 10 podwójnych zaproszeń
na operę „Mojżesz”, do odbioru w naszej redakcji.

luty 2017 nr 2
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 lutego pod adres
redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

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

Poziomo: 1 – część kolana, 5 – dolar lub euro, 8 – od Mikołaja dla
niegrzecznych dzieci, 9 – miasto u stóp Wezuwiusza,
10 – wyspiarski stan USA, 11 – polskie włókno z Torunia,
12 – rodzaj zapory w wojsku – drewniany kozioł oplątany
drutem kolczastym, 14 – Segda lub Chotecka, 16 – jest bez skazy
(o ile w ogóle jest), 17 – Nowy…., to kolebka jazzu,
19 – „wiekowy” zawodnik, 21 – cząstka materii, 22 – wybijany na
perkusji, 25 – robi drinki, 28 – dzięki niemu można otwierać
drzwi lub okna, 29 – duży szwindel, 30 – modrak, 32 – polowanie
w Afryce, 34 – np. La Manche lub Augustowski, 35 – małe
narzędzie rzeźbiarskie, 36 – łuski nasion, resztki ziaren (bardzo
zdrowe), 37 – ugrupowanie religijne, 38 – osąd, 39 – popularne
drzewo parkowe.

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

Pionowo: 1 – ściek uliczny, 2 – rywalka coca-coli, 3 – dog lub…
partner kolombiny, 4 – naczynie na kawę lub herbatę,
5 – kołysze się w dużym zegarze, 6 – dźwignia do podnoszenia
ciężarów, 7 – odwołanie się od decyzji, np. sądu, 13 – rodzaj
miseczki, 15 – końcowy odcinek jelita grubego, 18 – siły zbrojne,
20 – stadium rozwoju owadów, 23 – alfabet, 24 – tabletka do
uśmierzania bólu, obniżania gorączki, 26 – specjalistą od niej
jest anestezjolog, 27 – służy do pokrywania obrazów olejnych,
28 – kotara, 31 – Snickers lub Mars, 33 – olejna lub akrylowa.

Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 1 /2017, MAREK KRAJEWSKI – MOCK

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Agnieszka Leks – Nalepa, Marcin Łada oraz Arkadiusz Ślęzak z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 2

Kooshyar Karimi

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

Tajemnica Leili (Wyd. Prószyński i S-ka)
Prawdziwa historia kobiet, którym grozi egzekucja za zajście w ciążę lub utratę dziewictwa poza związkiem małżeńskim.
Urodzony w slumsach z ojca muzułmanina i matki żydówki, Kooshyar Karimi zdobył wykształcenie i został odnoszącym sukcesy lekarzem, nagradzanym pisarzem oraz uwielbiającym swoją córkę ojcem. Mógł prowadzić wygodne życie, ale nie pozwoliło mu na to sumienie – nie potrafił odmawiać niezamężnym kobietom, błagającym
go, by uratował ich życie, dokonując zabiegu przerwania ciąży.
W przeciwnym wypadku kobiety te czekała śmierć przez ukamienowanie. Jedną z nich jest dwudziestodwuletnia Leila. Piękna, inteli-

gentna, pełna życia, pragnie studiować na uniwersytecie, ale jej surowo przestrzegająca nakazów
wiary rodzina nie wyraża na to zgody.
„Tajemnica Leili” to książka fascynująca i wzruszająca, przedstawia codzienne życie kobiet w kraju, gdzie miłość może być przestępstwem. Jednakże pomimo całego swego tragizmu ta niezapomniana lektura paradoksalnie podnosi czytelników na duchu. Autor przekazuje nam bowiem nadzieję, że my sami – i opowiadane przez
nas historie – możemy przeciwstawić się złu.
Premiera: 16 luty 2017 r.

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
9 lutego „OSTATNIA RODZINA”
16 lutego „SZKOŁA UWODZENIA CZESŁAWA M.”
23 lutego „JESTEM MORDERCĄ”

Rebecca Griffiths

Granice zła (Wyd. Prószyński i S-ka)
Opowieść wywołująca ciarki na plecach i trzymająca w napięciu do
ostatnich chwil.
Sarah D’Villez jako nastolatka została uprowadzona, lecz udało się
jej uciec od porywacza, który więził ją przez jedenaście dni. Wokół
zdarzenia zrobiło się głośno, twarz Sarah pojawiała się w telewizji i na
pierwszych stronach gazet. Dziś, po siedemnastu latach, nadchodzi
wiadomość o zwolnieniu z więzienia sprawcy porwania. W obawie,
by znów nie znaleźć się w centrum zainteresowania mediów, Sarah,

„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios”, która rozpoczęła się w 2015 roku. 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 zobaczyć je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach
„Kultury Dostępnej” kosztują jedynie 10 zł. Więcej na: www.kulturadostepna.pl. red

nie informując o tym nikogo, postanawia
wyjechać z Londynu i zaszyć się w małej wiosce
w odległym zakątku Walii, zmieniając nazwisko
i wygląd. Stara się odzyskać poczucie
bezpieczeństwa w swojej idyllicznej kryjówce, nawiązując znajomości
z sympatycznymi Walijczykami. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę,
że ktoś ją obserwuje, ktoś, kto najwyraźniej wie o niej bardzo dużo.
Premiera: 7 luty 2017 r.

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna” w kinach,
do odbioru w naszej redakcji.

Virginia Macgregor

Zdumiewający powrót Nory Wells (Wyd. Prószyński i S-ka)
Rzecz o tym, co spaja rodzinę i co gotów jest poświęcić człowiek dla
tych, których kocha.
Pewnego ranka Nora wyszła ze swojego domu przy Willoughby
Street i zniknęła. Sześć lat później wraca do rodziny, którą porzuciła,
i dowiaduje się, że jej miejsce zajęła jej najlepsza przyjaciółka. Fay
pomogła rodzinie Nory przetrwać po jej odejściu, dzieli łoże z jej
mężem, a najmłodsza córka Nory nazywa Fay mamusią. Gdzie przez
te lata podziewała się Nora? Dlaczego odeszła od męża, a teraz
18

postanowiła wrócić? Sytuację komplikuje jeszcze
pojawienie się wraz z nią nowych postaci
dramatu.
To przejmująca, pełna różnorodnych emocji
przenikliwa powieść o tym, czym jest rodzinna więź i co jesteśmy
gotowi poświęcić dla tych, których kochamy. I o tym, że miłość
niejedno ma imię.
Premiera: 9 luty 2017 r.
luty 2017 nr 2

ROZRYWKA
PAGINA
TEATR – luty 2017

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

04 So 18: 00 Wysokie napięcie – gościnnie Teatr Nowy
z Zabrza
05 Nd 18: 00 Wysokie napięcie – gościnnie Teatr Nowy
z Zabrza
11 So 18: 00 Jubileusz 120-lecia: Zemsta / A.
Fredro – PREMIERA
12 Nd 18: 00 Jubileusz 120-lecia: Zemsta / A. Fredro
13 Pon 19: 00 Jubileusz 120-lecia: Zemsta / A. Fredro
14 Wt 10: 00 Zemsta / A. Fredro
19: 00 Prezent urodzinowy / R.
Hawdon – WALENTYNKI
16 Cz 10: 00 Zemsta / A. Fredro
19: 00 Zemsta / A. Fredro
17 Pt 19: 00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik

18 So 18: 00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
19 Nd 18: 00 Prywatna klinika / J. Chapman,
D. Freeman
21 Wt 11: 00 Tajemniczy ogród / F. H.
Burnett – gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza
z Częstochowy
22 Śr 09: 00 i 11: 30 Tajemniczy ogród / F. H.
Burnett – gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza
z Częstochowy
23 Cz 19: 00 Wij. Ukraiński horror / M. Gogol, Ł. Kos
24 Pt 19: 00 Wij. Ukraiński horror / M. Gogol, Ł. Kos
25 So 18: 00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
26 Nd 18: 00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
28 Wt 10: 00 Szewczyk Dratewka / M. Kownacka

arc Agencja Artystyczna Impresario Art

Maleńczuk w Pałacu Kultury Zagłębia

Fani „barda Krakowa” nie powinni przegapić tego koncertu.
Maciej Maleńczuk, wokalista, gitarzysta rockowy i poeta, zagra koncert
w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Artysta, który we wczesnej fazie swojej twórczości określany był „bardem Krakowa”, a obecnie
uważany za jednego z najbardziej awangardowych i kontrowersyjnych wokalistów, wystąpi w Sali Teatralnej już 9 marca. Koncert rozpocznie się
o godz. 19.00. Bilety są w cenie 60 i 75 zł. Można je kupić w Pałacu Kultury Zagłębia przy pl. Wolności 1 lub przez stronę: www.kupbilecik.pl. SK
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne zaproszenia
na koncert Macieja Maleńczuka. Zaproszenia do odbioru w redakcji.

reklama

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 1 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Weź udział w konkursie i wygraj kultową grę „MONOPOLY”

Sadzą sosny, wywożą śmieci
i odkrywają tajemnice Sosnowca
Pierwsi gracze już
na przełomie roku zagrali w „MONOPOLY
RECYKLING W SOSNOWCU”. Pomysłodawcą i współtwórcą gry
„MONOPOLY RECYKLING” jest Jacek Gaim, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami sp.
z o.o.w Sosnowcu. Gra,
oprócz świetnej zabawy, ma
uświadomić graczy, jak dużą rolę odgrywa recykling oraz prawidłowa segregacja odpadów dla ochrony środowiska.
Gra „MONOPOLY RECYKLING W SOSNOWCU” jest wyjątkowa pod każdym względem.
To pierwsza edycja „MONOPOLY” poświęcona tematyce ekologii. Gracze nie budują, jak w klasycznej wersji, domów i hoteli, ale sadzą i pielęgnują sosny, które mają stać się ekologicznym symbolem Sosnowca. Dzięki „MONOPOLY RECYKLING”
uczestnicy gry mają szansę także lepiej poznać historię i zabytki Sosnowca. Na planszy widnieją najbardziej znane i charakterystyczne dla Sosnowca miejsca, ulice i parki. Pola transportowe w grze są jednostkami MPGO, a pola podatkowe to kara za niesegregowanie śmieci i opłata za wywóz odpadków.
Uczestnicy dysponują dwiema taliami kart: „Recykling” i „Sosnowiec”, które umożliwiają poznanie
nie tylko zadań, które na co dzień wykonują pracownicy MPGO, ale także zasady prawidłowej segregacji odpadów oraz podstawy idei recyklingu i odzyskiwania surowców.
„MONOPOLY RECYKLING W SOSNOWCU” jest produkowany przez brytyjską firmę Win-

ning Moves, która posiadają licencję legendarnego „MONOPOLY” i produkowała edycje specjalne, takie jak: „Zgadnij
kto to?”, „Cluedo”, „Ryzyko” czy grę karcianą „Top Trumps Bitwa” oraz wielu innych. Firma Winning Moves została założona w 1997 roku i ma swoją międzynarodową siedzibę
w Londynie oraz
biura w Polsce,
Francji, Niemczech, Hiszpanii, Rosji, Turcji i Australii.
„MONOPOLY
RECYKLING W SOSNOWCU” został wydany w nakładzie dwóch tysięcy sztuk. Grę
można kupić w Centrum Informacji Miejskiej.
Kosztuje 109 zł. SK

WYGRAJ GRĘ „MONOPOLY RECYKLING
W SOSNOWCU”
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy trzy gry
„MONOPOLY”.
By wygrać grę, trzeba odpowiedzieć na trzy pytania:
1. W którym roku Sosnowiec otrzymał prawa miejskie?
2. Dlaczego Sosnowiec na przełomie XIX i XX wieku
nazywany był „małą Łodzią”?
3. Co oznacza skrót MPGO?
Odpowiedzi można przysyłać drogą elektroniczną
na adres: redakcja@kuriermiejski.com.pl lub pocztą
na adres redakcji do 25 lutego. Zwycięzcy zostaną
wyłonieni za pomocą losowania, a wyniki podamy
w marcowym wydaniu „Kuriera Miejskiego”.

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
6-12.01.2017 R.
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„OSTATNIA RODZINA” GODZ. 18: 00
Biograficzny, od 15lat, Polska, 123min
KINO KOBIET: WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY
WISŁOCKIEJ” GODZ. 18: 30
Komediodramat, od 15lat, Polska, 120min
PRZEDPREMIERA:
„LEGO BATMAN: FILM” DUBBING 16: 00*
Animacja, b/o, USA/Dania, 90min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
PREMIERY:
„RINGS” 13: 30, 19: 00**, 19: 15***,
21: 15****, 21: 30***
Horror, od 15lat, USA, 102min, napisy
** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
*** wyłącznie w czwartek
**** z wyjątkiem czwartku
„LEGO BATMAN: FILM” DUBBING
10: 30*, 17: 00*
Animacja, b/o, USA/Dania, 90min, DUBBING

luty 2017 nr 2

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Siódemka”
w dniu 17.02.2017 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”
w dniu 23.02.2017 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”
w dniu 24.02.2017 r. (piątek), godz. 19.00

* wyłącznie w czwartek
„3D LEGO BATMAN: FILM” DUBBING 13: 00*
Animacja, b/o, USA/Dania, 90min, DUBBING
* wyłącznie w czwartek
FILMY TYGODNIA:
„SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY
WISŁOCKIEJ”
11: 00*, 14: 45, 18: 00*, 20: 45*, 21: 45**
Komediodramat, od 15lat, Polska, 120min
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„LA LA LAND” 14: 00, 17: 30, 20: 15
Komedia/Musical, od 15lat, USA, 128min,
napisy
„PO PROSTU PRZYJAŹŃ” 20: 30*, 21: 00**
Komedia, od 12 lat, Polska, 164 min
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
FILMY DLA DZIECI:
„OSTATNI SMOK ŚWIATA” DUBBING
10: 00*, 11: 30**, 12: 00*, 16: 00*, 17: 00**
*
Animacja, b/o, Ukraina, 85min, DUBBING
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
*** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku

„BALERINA” DUBBING 10: 15*,
12: 30, 16: 15**
Animacja, b/o, Francja/Kanada, 90min,
DUBBING
* z wyjątkiem niedzieli
** wyłącznie w piątek
,, SING””
10: 30*, 11: 00**, 13: 00*, 15: 30, 18: 30*
Animacja, b/o, USA / Japonia, 108 min,
dubbing
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
ZASTRZEŻONE FILMY W TYM TYGODNIU:
„3D LEGO BATMAN: FILM” DUBBING

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze
zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji.
Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:
www.kuriermiejski.com.pl.

HOROSKOP
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Powoli wszystko
wTwoim życiu zaczyna się układać. Staraj się
jednak niczego nie przyspieszać, by wszystkie
problemy zostały do końca rozwiązane.
Jeszcze chwila, a będziesz mógł pozwolić
sobie na krótki odpoczynek. Zacznij więc
zbierać fundusze, byś mógł z rodziną spędzić
trochę czasu na krótkim wiosennym urlopie.
Luty nie będzie najlepszym miesiącem dla
samotnych wodników.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wreszcie spełni się
Twoje marzenie i wraz z ukochanym spędzicie
wspaniały urlop w Alpach. Walentynki
na stoku okażą się świetną alternatywą dla
nudnej kolacji przy świecach, do tego stopnia,
że postanowicie je tak spędzać już zawsze.
Uważaj na swoje zdrowie, gdyż niedobrze jest
zaczynać nową pracę od zwolnienia
lekarskiego…
BARAN (21.03. – 19.04.) – W tym roku to Ty
postaraj się zaskoczyć Twoją drugą połówkę
i przygotuj coś wyjątkowego
na walentynkowy wieczór. Samotne barany
czeka w najbliższym czasie dużo przygód
miłosnych. Przygody te będą zazwyczaj
krótkie, ale niezapomniane. Skontaktuj się
wreszcie ze swoją przyjaciółką, gdyż chce Ci
przekazać coś ważnego od dłuższego czasu,
aTy ciągle odkładasz tę rozmowę.
BYK (20.04. – 22.05.) – Powoli zaczynasz
odczuwać skutki dużej ilości pracy. Postaraj się
jednak nie poddawać, a najlepiej przyzwyczaić
do tej sytuacji, gdyż potrwa jeszcze kilka
miesięcy. W tym roku będziecie ze swoim
ukochanym zmuszeni odwołać romantyczny
wieczór walentynkowy. Sytuacja rodzinna
sprawi, że inne sprawy staną się o wiele
ważniejsze.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Końcówka zimy
będzie wyjątkowo przychylna dla samotnych
bliźniąt. Twój kalendarz będzie wypełniony
po brzegi randkami, aTy dzięki temu będziesz
w doskonałym nastroju, pełna życiowej
energii. Nawet jeśli żadna znajomość nie
przerodzi się w nic wielkiego, nie uznasz tego
czasu za stracony. Zastanów się poważnie
nad zmianą pracy. Obecna nie spełnia Twoich
oczekiwań, a wiosna to dobry czas na zmiany.
RAK (22.06. – 22.07.) – Najwyższy czas
zadbać o siebie. Końcówka zimy to najlepszy
czas na początek diety. Pomyśl też nad nową
fryzurą. Twój ukochany będzie zachwycony
zmianami, jakie uda Ci się osiągnąć. Postarajcie
się też jak najwięcej czasu spędzać razem,
zamiast poświęcać się pracy. Pieniądze to nie
wszystko. Może pora pomyśleć
o powiększeniu rodziny?
LEW (23.07. – 23.08.) – Ostatnio stanowczo
za bardzo się rozleniwiłaś. Pora zatem wziąć się
za siebie, by do lata nie mieć oporów
przed pokazaniem się na plaży. Wystarczy
mała zmiana diety i więcej ruchu, a efekty
przyjdą szybciej niż się spodziewasz. Luty to
fantastyczny miesiąc dla samotnych lwów. Nie
daj się jednak prosić o spotkanie, bo Twój
adorator nie należy do cierpliwych.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Ostatnio wTwoim
życiu zapanował mały chaos. Najwyższa pora
nad nim zapanować. Zacznij od relacji
z rodziną. Postaraj się więcej czasu spędzać
z mężem i dziećmi, bo inaczej przestaniesz im
być potrzebna. Samotne panny powinny
szczególnie uważać na randkach w ciemno.
Nie każdy bowiem ma dobre intencje. Jedno
jest pewne, tegorocznego wieczoru
walentynkowego na pewno nie spędzisz
sama.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Pomimo że luty to
nie jest Twój ulubiony miesiąc, w tym roku
będzie wyjątkowo udany. Czeka Cię kilka
spotkań ze znajomymi, a nawet
niespodziewana impreza. Odnowisz stare
znajomości oraz zyskasz kilku nowych
przyjaciół. Wszystko to sprawi, że Twoje
problemy zdrowotne odejdą, aTy
postanowisz wprowadzić na wiosnę w swoje
życie kilka zmian, o które wcześniej nawet byś
się nie podejrzewał.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Przez najbliższy
czas będziesz miała niezwykłe powodzenie
u płci przeciwnej. Wykorzystaj to, gdyż
zasługujesz na prawdziwą miłość. W pracy
przełożony doceni Twoje zaangażowanie,
dzięki czemu jeszcze na wiosnę będziesz
mogła pozwolić sobie na mały remont
mieszkania. Postaraj się mniej spraw odkładać
na później.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Miesiąc nie
rozpocznie się dla Ciebie najlepiej, ale szybko
okaże się, że kłopoty są tylko przejściowe.
Dzięki temu zrozumiesz jednak kilka spraw
i na nowo ustalisz swoje priorytety. Postaraj się,
by wyjście z córką do kina było ważniejsze, niż
nadgodziny w pracy. Mąż szykuje dla Ciebie
drobną walentynkową niespodziankę, nie
pozostań więc mu dłużna i zrób pyszną
kolację.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Jeśli
uważasz, że walentynki są przereklamowane,
to z pewnością masz rację. Nie popadaj
w depresję z powodu spędzenia tego dnia
w samotności, a najlepiej postaraj się zrobić
wówczas coś tylko dla siebie. Kosmetyczka,
basen, a nawet dobry obiad sprawią, że
będziesz w wyśmienitym nastroju. Pod koniec
miesiąca dostaniesz ofertę zawodową nie
do odrzucenia. To może być początek
niezwykłej przygody. red
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