Aż 74 mln zł otrzyma Sosnowiec
na przebudowę skrzyżowania
na DK 94 w Sosnowcu.To największe
dofinansowanie na inwestycję drogową
w historii miasta. Cała inwestycja będzie
kosztować prawie 89 mln zł
i zostanie zrealizowana
str. 2
w latach 2018 – 2020.

Jakie powinny być zasady Budżetu Obywatelskiego?
W jaki sposób i na co podzielić pieniądze? Ruszają konsultacje
społeczne w tej sprawie. Każda opinia ma znaczenie! W całym
mieście zostanie uruchomionych siedemnaście punktów
konsultacyjnych. Głosy, pomysły i uwagi są zbierane od 3 do 17
marca, przez pocztę elektroniczną, platformę internetową
i tradycyjne wypełnienie formularza. Na temat Budżetu
str. 7
Obywatelskiego odbędą się także dwa spotkania.

Zawodnicy UKS Zagłębie zostali
mistrzami Polski juniorów młodszych.
Zdobyli złoty medal podczas XXIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
Sportach Zimowych Małopolska 2017, która
odbyła się w Krynicy. W meczu finałowym, po
zaciętej rozgrywce, nasz zespół
str. 15
pokonał MOSM Tychy 3:2.
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Miejska sieć wypożyczalni rowerów i 17 km nowych
ścieżek rowerowych pojawi się w Sosnowcu. Sieć
wypożyczalni rowerów, która będzie obejmowała
9 stacji i 130 rowerów, zacznie działać już
w przyszłym roku. Oprócz tradycyjnych
„dwukołowców”, po ścieżkach rowerowych będą
jeździć także tandemy i trójkołowe rowery dla osób
niepełnosprawnych. Za zaprojektowanie
i zainstalowanie sieci wypożyczalni rowerów jest
odpowiedzialny jeden z największych krajowych
operatorów systemów rowerowych, czyli spółka
Nextbike Polska.
str. 2
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Nabór na stanowiska menedżerskie już trwa

Będą nowe miejsca pracy.
Amazon inwestuje w Sosnowcu
arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

To już pewne. W czwartym kwartale bieżącego roku amerykański koncern Amazon otworzy w Sosnowcu nowe centrum
logistyki e-commerce. Nieruchomość
o łącznej powierzchni 135 tys. m kw. zostanie wybudowana na 21-hektarowej działce
w pobliżu Panattoni Park Sosnowiec I/II.
Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle, która prowadzi największą
na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej.
Zadaniem nowego centrum logistyki
e-commerce będzie wspieranie realizacji
usług w zakresie dostaw i logistyki
na rzecz rosnącej liczby niezależnych
małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na Amazon, korzystając z usługi „Sprzedawaj na Amazon” i „Fulfillment by Amazon”. Generalnym wykonawcą inwestycji przy trasie S1 została spółka Panattoni Europe.
Koncern nie podaje jak na razie wartości
przedsięwzięcia, nie ujawnia też, ile osób
zostanie ostatecznie zatrudnionych w budowanym obiekcie.
Do tej pory koncern zainwestował
w Polsce ok. 3 mld zł. Stworzył w sumie 7
tys. stałych miejsc pracy. Amazon poinformował oficjalnie, że w 2017 roku zamierza utworzyć w całej Europie ponad 15 tys.
nowych, pełnoetatowych miejsc pracy.
Rekrutacja na stanowiska menedżerskie w Sosnowcu już się rozpoczęła – poszukiwani są m. in. specjaliści ds. finansów, HR, IT, logistyki oraz inżynierowie.
Więcej informacji dla osób zainteresowanych pracą w Amazon jest dostępnych
pod adresem: www.myamazonjob.com/sosnowiec.

Amerykański koncern Amazon otworzy centrum logistyki i stworzy setki nowych miejsc pracy.
Wiadomo, że wszyscy pracownicy
centrum w Sosnowcu otrzymają bardzo
atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, m. in. bezpłatny
transport, prywatną opiekę medyczną
i ubezpieczenie na życie. Amazon prowadzi także innowacyjny program „Postaw na swój rozwój”, w ramach którego
przez okres czterech lat pokrywa koszty
szkoleń dla pracowników niższego

szczebla z co najmniej rocznym stażem
do kwoty nawet 26 000 zł. – Od 2014 roku zainwestowaliśmy ponad 3 miliardy
złotych, utworzyliśmy tysiące etatowych
miejsc pracy i zachęciliśmy setki sprzedawców z Polski, żeby rozwijali swoje
firmy, korzystając z programu „Sprzedawaj na Amazon”. Z wielką radością staniemy się częścią społeczności Sosnowca. Naszym pracownikom będziemy ofe-

rować konkurencyjne pensje i bardzo
atrakcyjne pakiety świadczeń dodatkowych. Zależy nam także na budowaniu
niezwykłej atmosfery pracy i stwarzaniu
licznych możliwości rozwoju kariery
w naszej dynamicznej globalnej organizacji. Będziemy ściśle współpracować
z najlepszymi uczelniami w regionie,
aby zachęcić najbardziej utalentowanych
absolwentów do tego, by dołączyli

do nas i w przyszłości to oni zarządzali
naszą firmą – podkreśla Steven Harman,
dyrektor operacyjny Amazon.
Nowy obiekt w Sosnowcu będzie
istotnym elementem sieci centrów logistyki e-commerce Amazon, zlokalizowanych w siedmiu krajach europejskich. Pracownicy nowego centrum
przy pomocy rozwiązań technologicznych Amazon będą odbierać, pakować
i wysyłać do klientów obuwie i odzież.
– Bardzo cieszymy się, że tak innowacyjna firma jak Amazon zdecydowała się
otworzyć nową inwestycję właśnie w Sosnowcu. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja będzie miała duży wpływ na rozwój
naszego miasta i regionu. To budująca dla
nas informacja, że Sosnowiec stał się
atrakcyjny dla tak dużych i prężnie działających inwestorów, którzy jednocześnie
dadzą naszym mieszkańcom miejsca pracy. Z kolei wiele małych i średnich przedsiębiorstw skorzysta z potencjału sprzedażowego Amazon. W tym miejscu chciałbym także podziękować firmie Panattoni
Europe za realizację inwestycji i bardzo
dobrą współpracę z miastem – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Amazon prowadzi obecnie trzy centra
logistyki e-commerce w Polsce, dwa we
Wrocławiu i jedno w Poznaniu. W paździer niku 2016 roku spółka ogłosiła
otwarcie czwartego centrum na terenie
Polski w Kołbaskowie k. Szczecina, które podobnie jak to w Sosnowcu, ma zostać oddane do użytku przed końcem 2017 roku. Firma prowadzi także
Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku i biuro Amazon Web Services
w Warszawie.

MIASTO
W przyszłym roku mieszkańcy przesiądą się na… rower!

Sosnowiec na dwóch, trzech i czterech kółkach
Sylwia Kosman

Miejska sieć wypożyczalni rowerów za sumę około 1 mln 700 tys.
zł powstanie w Sosnowcu. To
pierwsza dobra wiadomość. Drugą dobrą wiadomością jest budowa 17 km ścieżek rowerowych
w mieście. Ten projekt pozwoli
na połączenie ze sobą sieci wypożyczalni rowerów, która będzie
obejmowała 9 stacji i 130 rowerów. To trzecia taka inwestycja
po Katowicach i Gliwicach w województwie śląskim.
Za zaprojektowanie i zainstalowanie sieci wypożyczalni rowerów
będzie odpowiedzialny jeden
z największych krajowych operatorów systemów rowerowych,
czyli spółka Nextbike Polska. Sieć
wypożyczalni rowerów ma powstać do końca marca przyszłego
roku. Umowa, na mocy której
w Sosnowcu powstanie 9 zadaszonych stacji oraz zostanie dostarczonych 130 rowerów (w tym 6
tandemów i 4 rowery trójkołowe
przystosowane dla potrzeb osób
z dysfunkcją ruchu), została podpisana 16 lutego przez Mateusza
Rykałę, zastępcę prezydenta miasta i Tomasza Wojtkiewicza, prezesa Nextbike Polska.
– Będziemy pierwszym miastem, które oprócz tandemów,

udostępni trójkołowe rowery dla
osób niepełnosprawnych, a cała
sieć wypożyczalni zostanie połączona ścieżkami rowerowymi.
Będziemy chcieli, żeby rowerzyści mogli zostawić wypożyczony
w Katowicach rower w Sosnowcu
i odwrotnie – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Wypożyczalnie
powstaną
w ciągu ul. 3 Maja (rejon CWK
tzw. „ślimaka” oraz parkingu
przy kładce na Środuli), ul. Andersa (rejon ronda Ludwik), Narutowicza (ścianka wspinaczkowa
Sport Poziom 450), Wawel
(przy Zespole Szkół Muzycznych), Teatralnej (obok kładki
nad torami kolejowymi prowadzącej do osiedla Naftowa), Ostrogórskiej (skrzyżowania z 1 Maja), al.
Mireckiego (w pobliżu stadionu
lekkoatletycznego) i Piłsudskiego
(Egzotarium).
– Rowery publiczne powoli zaczynają opanowywać aglomerację
śląsko-dąbrowską. Dotychczas byliśmy obecni tutaj tylko z „City by
bike” w Katowicach, a teraz w ciągu dziesięciu dni od podpisania
umowy w Gliwicach, jesteśmy
w Sosnowcu, który zdecydował
się na podobny ruch. W obliczu
wyzwań, jakie niesie ze sobą
zwiększające się natężenie ruchu

Maciej Łydek

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska i Mateusz
Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca, podpisali umowę
na realizację miejskiej sieci wypożyczalni rowerów.
ulicznego i problemów, związanych z zanieczyszczeniem powietrza, możemy tylko cieszyć się, że
coraz więcej miast dostrzega atuty proekologicznej komunikacji
miejskiej na każdą kieszeń – mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes
Nextbike Polska. – To symboliczne, że w dwusetną rocznicę skonstruowania prototypu roweru, kolejne miasto podejmuje decyzję
o wprowadzeniu wypożyczalni rowerowych. Nowością jest to, że
w Sosnowcu jako pierwszym mie-

ście w Polsce udostępnimy tandemy, z których będą mogli korzystać nie tylko pary na randce, ale
i osoby niepełnosprawne, na przykład niewidome oraz rowery trójkołowe, przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Poza tym powstaną także specjalne
zadaszone stacje – dodaje.
Wypożyczalnie w Sosnowcu
powstaną jako element modernizacji infrastruktury autobusowo-tramwajowej, obejmującej budowę i rozbudowę małych węzłów

Przebudowa skrzyżowania przy DK 94 z maksymalnym dofinansowaniem

Wreszcie bez przymusowych korków i hałasu

przesiadkowych i łączących je
ścieżek rowerowych. – Przebudowa przejść podziemnych już trwa,
niebawem poznamy wykonawcę
przebudowy ulicy 3 Maja wraz
z budową buspasów oraz firmę,
która wybuduje 17 kilometrów
ścieżek rowerowych. Chcemy, by
Sosnowiec był przyjazny przede
wszystkim tym osobom, które
wybierają komunikację zbiorową
lub rower – podkreśla prezydent
Chęciński.
Gmina ogłosiła już przetarg
na wyłonienie wykonawców, którzy wybudują 17 km ścieżek rowerowych w mieście. Zadanie,
które będzie kosztowało około 8
mln 600 tys. zł zostanie podzielone na siedem części. Ścieżki rowerowe powstaną w ul. Andersa, 1
Maja, Mościckiego; ul. 3 Maja; ul.
Wawel, Narutowicza; ul. Kresowa-Piłsudskiego; ul. Naftowa – Kościelna, Zegadłowicza, Jagiellońska; ul. Grota-Roweckiego,
Orla-Żeromskiego; al. Mireckiego. Cała inwestycja, związana z powstaniem ścieżek rowerowych, ma się zakończyć do
czerwca przyszłego roku. Projekt
zakłada wykonanie nawierzchni
ścieżek z mieszanek asfaltu syntetycznego w kolorze czerwonym.
Poza projektem zostanie wykonany także kilometr ścieżki rowero-

wej w ramach przebudowy Armii
Krajowej.
Sosnowiec będzie już osiemnastym miastem na mapie Polski,
w którym Nextbike odpowiada
za dostarczenie i instalację samoobsługowego systemu rowerowego. Wszystkie sieci wypożyczalni,
którymi dodatkowo firma zarządza, są kompatybilne. To znaczy,
że użytkownik, który założy konto
w jednym z nich, może bez dodatkowej rejestracji korzystać z wypożyczalni Nextbike w Polsce
i na całym świecie. Sosnowiecka
infrastruktura będzie także przystosowana do tej funkcjonalności.
Wstępnie opłaty za wypożyczenie
roweru będą kształtować się następująco: do 30 minut (bez opłaty),
od 31 minut do 60 minut – 1 zł,
druga godzina – 2 zł, trzecia godzina – 3 zł, czwarta godzina i następna do 12 godzin (4 zł). Kara
za przekroczenie terminu wypożyczenia, w przypadku gdy nie
zwrócono roweru w ciągu 12 godzin (200 zł), a za kradzież, utratę
lub zniszczenie roweru trzeba będzie zapłacić 2 tys. zł.
Spółka Nextbike Polska odpowiada już m. in. za wypożyczalnie
rowerów, m. in. w Warszawie (Veturilo), Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku (BiKeR), Poznaniu i Opolu.

Pierwsze zamówione autobusy
są już w bazie PKM
arc UM w Sosnowcu

Nie23,5 mln zł, ale aż74 mln zł otrzyma gminaSosnowiec naprzebudowę skrzyżowania
naDK94 wSosnowcu! Czyli dokładnie tyle, oile wstępnie wnioskowano. Cała inwestycja będzie
kosztować prawie89 mln zł.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które początkowo przyznało zaledwie 27 procent dofinansowania tej inwestycji, zmieniło terminy podpisania umowy na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania przy Makro w Sosnowcu. Ostatecznie Sosnowiec otrzyma maksymalne
dofinansowanie do inwestycji, czyli 85
procent. Rozwiązaniem na olbrzymie korki, które tworzą się w tym miejscu, ma być
dwupoziomowe skrzyżowanie. Dołem,
po jezdniach z obniżonym poziomem, zostanie poprowadzona główna nitka DK94,
a „górą” ruch lokalny. Dzięki temu kierowców, którzy będą poruszać się drogą
krajową, już nic nie będzie zatrzymywać,
a ruch wreszcie będzie się mógł odbywać
bezkolizyjnie.
– Otrzymaliśmy wcześniej informację
z ministerstwa, że termin podpisania umowy, która pierwotnie miała zostać podpisana w Warszawie 21 lutego, zostanie
przesunięty. Zgodnie jednak z pismem,
które do nas dotarło, powodem przesunię-

cia był fakt, że dofinansowanie ma być
zwiększone i tak się ostatecznie stało. Bardzo cieszymy się z tej informacji, bo dzięki temu komfort jazdy drogą DK 94 w tym
rejonie ulegnie olbrzymiej poprawie – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Zadowolenia nie ukrywa także Mateusz Rykała, zastępca prezydenta miasta. – W momencie, gdy pojawiła się lista
na stronach CUPT-u, kiedy po raz pierwszy komentowaliśmy otrzymane dofinansowanie, również mówiliśmy o tym, że
było to przygotowywane na „wariackich
papierach”. Oczywiście, nie mówimy
o stronie merytorycznej projektu, tylko
o przygotowaniu gminy do realizacji rozwiązania problemu komunikacyjnego
w tamtym obszarze – mówi Mateusz Rykała. – W momencie, kiedy rozpoczęła
się ta kadencja, w Urzędzie Miejskim
w Sosnowcu nie było jakiejkolwiek dokumentacji i opracowania, które próbowały rozwiązać wielki problem komunireklama

kacyjny w tamtym rejonie, z jakim Dąbrowa Górnicza już sobie poradziła w latach ubiegłych. Chciałbym podziękować
wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizowanie tego projektu
na „wariackich papierach”. W tej chwili
czeka nas trudny etap, czyli przygotowanie dokumentacji do otrzymania pozwolenia po podpisaniu umowy, a najtrudniejszym czasem będzie realizacja projektu. Budowa tak wielkiego układu drogowego w tamtym rejonie, gdzie mamy
jeszcze do czynienia z ruchem tranzytowym, będzie skutkować opracowaniem
skomplikowanego układu objazdów, powstaniem utrudnień i tworzeniem się korków dla kierowców – zapowiedział wiceprezydent.
Wiadomo także, że razem z przebudową skrzyżowania zostaną zbudowane
ekrany wzdłuż jezdni w obu kierunkach,
zarówno w stronę Katowic, jak i Krakowa,
co znacznie ograniczy uciążliwy poziom
hałasu w tamtym rejonie. SK

Tabor PKM powiększył się już o nowe autobusy. W sumie spółka
zamówiła 78 autobusów.
Nowe autobusy dojechały do sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Trzy Solarisy oraz
przegubowy Mercedes-Benz są już
w bazie. To początek realizacji zamówienia. W sumie PKM zamówił 78
nowych autobusów. To największe
w historii firmy zamówienie na kwotę 127 mln zł. Łącznie Solaris dostarczy 24 autobusy o długości 12 metrów
z silnikiem Diesla (nor ma Euro6),

z kolei Mercedes-Benz 19 przegubowych pojazdów o długości 18 metrów
(silnik Diesla z normą Euro6). Nowością na sosnowieckich drogach będą
autobusy hybrydowe, które dostarczy
Volvo. Szwedzka fir ma podpisała
umowę na produkcję 35 hybryd – 25
z nich to autobusy 12-metrowe, a 10
przegubowe (18 metrów). Całe zamówienie zostanie zrealizowane do końca tego roku. KP
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Tak dla spółki i Zagłębiowskiego Parku Sportowego
Sylwia Kosman

Wyjaśnienia złożone przez Marcina Jaroszewskiego, prezesa
klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec w związku z jego zatrzymaniem przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które miało miejsce 27 lutego, poprzedziły obrady radnych. Prezes
jeszcze przed sesją zorganizował
konferencję dla dziennikarzy,
a także wystąpił podczas sesji
i przedstawił swoje stanowisko.
Przyznał, że jego przesłuchanie
przez funkcjonariuszy ABW
trwało około 25 – 30 minut.
– W związku z wczorajszymi
wydarzeniami jestem winny
państwu wyjaśnienia. Zostałem
zatrzymany przez ABW pod zarzutem obietnicy wręczenia korzyści majątkowej urzędnikowi
państwowemu w postaci dwóch
biletów na mecz Legia – Ajax
i domniemanej z tego tytułu korzyści nie dla mnie, ale dla firmy,
którą prowadzę. Chodzi o Urząd
Skarbowy, obsługujący fir mę.
Mam status podejrzanego. Toczy
się postępowanie w stosunku
do innych osób. Jak stwierdził
prokurator, dostałem rykoszetem. Natomiast prawo jest prawem. Określony paragraf kodeksu kar nego precyzuje, że kto
udziela korzyści majątkowej lub
składa jej obietnicę osobie pełniącej funkcję publiczną, podlega karze i tak podchodzi do tego
prokuratura – wyjaśniał Marcin
Jaroszewski.
Prezes Zagłębia Sosnowiec
przyznał, że granica „odwdzięczania” jest bardzo cienka, ale
sąd wyda wyrok w tej sprawie
i liczy się ze skazaniem.
– Obiecałem coś, czego nie
zrealizowałem, bo to było powiedzmy „luźno rzucone” lub
„być może”. Natomiast nie było
żadnej mowy o oczekiwaniach
czegokolwiek w zamian. Na koniec przez prokuratora zostało to
skomentowane w ten sposób, że
padłem ofiarą fatalnego zwyczaju, jakim w Polsce jest „odwdzięczanie się”. Urzędnik państwowy w tym wypadku wykoreklama
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rzystał swoją pozycję do tego, by
odnieść korzyść majątkową
w postaci otrzymania ode mnie
biletów – stwierdził Jaroszewski.
Prezydent Arkadiusz Chęciński zapoznał się już wstępnie
z dokumentami razem z członkami Rady Nadzorczej i podjął
decyzję, że prezes pozostanie
na swoim stanowisku.
– Jest postrzegany jako bardzo
dobry prezes, który doprowadził
po latach do awansu Zagłębia
Sosnowiec, wyprowadził klub
na prostą i pozostanie na swoim
stanowisku. Jego zawieszenie
byłoby działaniem na szkodę
klubu i miasta. Trudno jest odwoływać człowieka z funkcji
prezesa piłkarskiego klubu za to,
że chce komuś, z kim ma podpisaną umowę o współpracy, przekazać bezpłatne bilety na mecz –
podkreślił prezydent.
Oprócz Marcina Jaroszewskiego, ABW zatrzymała Marcina K., naczelnika Pierwszego
Śląskiego Urzędu Skarbowego
w Sosnowcu oraz przedsiębiorcę
Piotra D. Zarówno Marcin Jaroszewski, jak i Marcin K. po
przedstawieniu zarzutów zostali
zwolnieni, a naczelnikowi Urzędu Skarbowego dzień później
przedstawiono 23 zarzuty dotyczące korupcji oraz tzw. przestępstw urzędniczych, czyli przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej.
Jak podała prokuratura, chodzi
o przyjęcie przez naczelnika łapówek na łączną kwotę 160 tys.
zł.
Drugą sprawą, która zdominowała obrady, była długa i ożywiona dyskusja na temat powołania nowej spółki, która zajmie się
najpierw budową, a potem zarządzaniem Zagłębiowskim Parkiem Spor towym. Planowany
na Górce Środulskiej park sportowy ma obejmować nowy stadion piłkarski, halę spor tową
i lodowisko. Wstępnie koszt inwestycji oszacowano na około 150 mln zł, dlatego uchwała
o powołaniu spółki, wywołała
ponownie temat, czy Zagłębiow-

ski Park Sportowy w ogóle powinien powstać.
– Nie ulega wątpliwości, że infrastruktura sportowa w Sosnowcu jest w kiepskim stanie. Trzeba
zadać pytanie, czy budowa nowego stadionu polepszy jakość
obiektu na Kresowej i czy poprawi się stan hali na Żeromskiego?
Trzeba zadać sobie pytanie o hierarchię potrzeb naszego miasta.
Czy budowa stadionu wpisuje się
w wieloletnią zrównoważoną wizję rozwoju miasta? Czy w tej
hierarchii miejsce pierwsze powinien zająć stadion? Czy tak
wielki koszt nie ograniczy innych inwestycji? Tutaj, niestety,
odpowiedź jest tylko jedna. Jeśli
wydamy pieniądze na stadion, to
nie wydamy ich na nic innego.
Nikt odpowiedzialny nie może
poprzeć tego projektu, zanim nie
odpowie sobie na kilka podstawowych pytań. Jak wielu mieszkańców odczuje poprawę warunków życia z powodu wybudowania obiektów sportowych, oprócz
członków zarządu i rady nadzorczej tej powołanej spółki, o ile
będą mieszkańcami Sosnowca.
Czy projekt będzie generował
koszty, czy oszczędności? Jak te
obiekty będą oddziaływać
na otoczenie? Nie możemy poprzeć tej inwestycji po prostu dlatego, że na chwilę obecną uważamy, że nas na to nie stać –
stwierdził jednoznacznie Jacek
Dudek, radny PiS, wskazując, że
radni klubu PiS zagłosują przeciwko powołaniu spółki.
W imieniu radnych klubu PO
wypowiedział się Janusz Kubicki, który zajął odmienne stanowisko.
– Każdy organizm może normalnie funkcjonować, jeśli jest
w nim równowaga. Jeśli jest to
organizm miejski, powinna w nim funkcjonować infrastruktura drogowa, komunalna,
sfera oświaty i kultury. Nie ulega
wątpliwości, że dla współczesnego społeczeństwa bardzo ważną
sferą jest sfera spor tu. Chcę się
odwołać do objazdowej komisji
kultury i sportu na Stadionie Zimowym. Po raz pierwszy wszereklama

dłem tam do szatni i dla mnie to
przykład tego, jak nie powinno
się wychować młodych ludzi.
Bród, smród i ubóstwo – ocenił
Janusz Kubicki.
Radni klubu SLD postanowili
wstrzymać się od głosu.
– Wstrzymamy się, ponieważ
brakuje nam danych. Nie chcemy
blokować ani jednoznacznie
wspierać inwestycji. Pod koniec
roku będziemy wiedzieli dużo
więcej i wówczas podejmiemy
decyzję. Dostaliśmy jednostronicowy projekt uchwały z półstronicowym uzasadnieniem, bez
żadnego harmonogramu działań
spółki. Brakuje mi pogłębionej
dyskusji na temat skutków finansowych i mam nadzieję, że będziemy nad tym głosować, gdy
będą znane szczegóły – uznał
Tomasz Niedziela, radny klubu
SLD.
Swoich wątpliwości nie ukrywał także radny Karol Winiarski.
– Najważniejszą rzeczą jest
hierarchia potrzeb. Możemy się
różnić, ale moim zdaniem o wiele większe znaczenie dla tego,
czy mieszkańcy będą chcieli zostać w Sosnowcu, ma to, czy będzie kanalizacja, wysoki poziom
edukacji, dobre drogi, a w dalszej
kolejności istnienie obiektów
sportowych, w tym stadionu piłkarskiego. Pełnowymiarowa hala i lodowisko są w Sosnowcu
potrzebne, ale stadion piłkarski
jest jedną z ostatnich potrzeb,
które przy tych wielkich zaniedbaniach i brakach w Sosnowcu
trzeba zrealizować. Z hali i lodowiska mogą korzystać wszyscy
mieszkańcy. Niestety, ze stadionu piłkarskiego korzystać będą
w dziewięćdziesięciu kilku procentach zawodowcy, a reszta będzie się mogła tylko przyglądać,
jak inni będą grali w piłkę – zauważył Karol Winiarski.
Radny Wojciech Nitwinko porównał realizację ZPS do planów
budowy jaccuzi, podczas gdy
podstawowe potrzeby rodziny
nie są jeszcze zaspokojone.
– Sosnowiec to dom, a mieszkańcy stanowią rodzinę. Przez
ostatnie 20 lat głowa rodziny,

gospodarz tego domu systematycznie ten dom remontował, kupował nowe sprzęty, poprawiał
standard życia. Nic jednak nie
trwa wiecznie. Coś się w domu
zużyje i coś trzeba naprawić,
wymienić. Parafrazując dalej,
dzisiaj faktycznie coś się zamortyzowało. Powiedzmy, że jest to
łóżko. Każdy musi na czymś
wygodnie spać i zaspokajać
swoje podstawowe potrzeby. Nie
byłoby nas na to łóżko stać, gdyby nie środki z zewnątrz. Kiedy
nie jest nas stać na kupno łóżka,
stołu czy krzeseł, to nie porywamy się na to, by w domu budować sobie jaccuzi. A ten nasz
stadion, czyli słynny Zagłębiowski Park Sportowy, to jest dzisiaj
nasze sosnowieckie jaccuzi.
Gdyby nie to, że dostaliśmy
środki zewnętrzne, to nie byłoby
łóżka. Tymczasem my już dzisiaj chcemy budować jaccuzi,
podczas gdy nie mamy na czym
spać – stwierdził Wojciech Nitwinko, radny klubu SLD. – Bierzemy kredyt, ale nie wiemy
w jakiej wysokości, nie wiemy,
ile osób z niego będzie korzystało. Pewnie niewiele, bo jak pokazuje frekwencja, na meczach
pojawia się to jakieś dwa, trzy
tysiące osób raz na dwa, trzy tygodnie, czyli mniej więcej jeden
procent mieszkańców naszego
miasta będzie korzystać z tego
jaccuzi. Co bardziej niepokojące, to nasze jaccuzi, z którego
tak rzadko będziemy korzystali,
będą spłacali nasze dzieci. I to
w taki sposób, że już nie będzie
nas na nic innego stać – podsumował Wojciech Nitwinko.
Ostatecznie Rada Miejska
zgodziła się na powołanie nowej
spółki. Za jej powołaniem zagłosowało 15 radnych, przeciwko
było siedem, a czworo radnych
wstrzymało się od głosu.
Nowa spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością będzie się
zarządzać ZPS i zajmować sprawami organizacyjnymi, związanymi z budową nowych obiektów, montażem finansowym
i ewentualnym pozyskaniem
środków z różnych źródeł. Wy-

datki budżetowe z tytułu utworzenia spółki wyniosą w tym roku 200 tys. zł, a ta suma zostanie
przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego spółki.
– Chcemy, aby w Sosnowcu
powstał taki obiekt, by wreszcie
mieszkańcy mieli miejsce, gdzie
mogą spędzać wolny czas, pójść
na imprezę kulturalną i by się nie
wstydzili, kiedy przyjeżdżają
do nas sportowcy z innych miast
i się śmieją z tego, jak wyglądają
nasze obiekty sportowe. Możemy te pieniądze wydać na coś innego. Wymarzyć sobie miasto,
gdzie mamy same proste drogi.
Ale nie będzie miał kto nimi jeździć, bo wszyscy mieszkańcy
wyprowadzą się do innych miast
dookoła. Bo oprócz prostych
dróg niczego tu nie będzie. Tę inwestycję będziemy spłacać przez
lata, ale stać nas na to. Pierwsze
spłaty kredytu pojawią się w momencie spłaty starego zadłużenia
i nie narażamy stanu finansów
miasta. To będzie miejsce dla
wszystkich mieszkańców Sosnowca, gdzie będą mogli spędzać czas wolny, na organizowanie imprez kulturalnych i sportowych. Ta inwestycja jak najbardziej wpisuje się w zrównoważony rozwój. Zaprezentowaliśmy
koncepcję, projekt i wstępnie
koszty tej inwestycji – podsumował prezydent Arkadiusz Chęciński.
Radni podjęli także szereg
uchwał. Wysłuchali m. in. rocznego sprawozdania z działalności jednostek, przedstawionego
przez Komendanta Miejskiego
Policji i Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej. Zaszły także zmiany organizacyjne
w kierowaniu miejskimi jednostkami. Jak poinfor mował Mateusz Rykała, zastępca prezydenta
Sosnowca, od 1 marca Rafał Łydek, dyrektor MOSiR-u, będzie
pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, a jego zastępcą będzie dotychczasowy dyrektor MZUK –
Grzegorz Barczyk. Obowiązki
dyrektora MOSiR-u będzie pełnił Tomasz Soska.
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Nowe miejsca dla maluchów i praca dla niań z dofinansowaniem

Rusza nabór do żłobka i klubu dziecięcego
arc UM w Sosnowcu

O kolejne 40 miejsc wzrośnie liczba dla
najmłodszych mieszkańców w Żłobku
Miejskim. Planowane jest otwarcie kolejnego oddziału, tym razem na Starym Sosnowcu oraz powiększenie oddziału żłobka nr 1 przy ul. Wojska Polskiego.
– Nowy oddział ma docelowo powstać
na par terze budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 3 przy ulicy Piłsudskiego 114. Na tym nie koniec, gdyż
zamierzamy powiększyć także oddział
żłobka w Niwce. W przypadku oddziału
na Starym Sosnowcu przyjętych do niego miałoby być około 25 dzieciaków,
z kolei dzięki adaptacji pomieszczeń administracyjnych Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 1, która razem ze
żłobkiem zajmuje budynek przy ul. Wojska Polskiego 19, oddział zwiększyłby
się o kolejnych 15 miejsc. Będziemy
ubiegać się o środki z dotacji w ramach
rządowego programu „Maluch plus”.
Oczywiście, część środków zabezpieczymy w budżecie miasta – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Od stycznia tego roku nowy oddział
żłobka, liczący 40 miejsc, został uruchomiony w Zagórzu przy ul. Białostockiej 17.
Na jego potrzeby zaadaptowano i zmodernizowano część budynku Gimnazjum nr 7.

Od stycznia działa już nowy oddział żłobka w Zagórzu, a za kilka
miesięcy kolejny zostanie uruchomiony w Juliuszu.
Zgodnie z planem toczą się prace remontowe przy adaptacji pomieszczeń
na potrzeby oddziału Żłobka Miejskiego
w dzielnicy Juliusz. Placówka będzie
działać od września tego roku, a już od 1
marca ruszyła rekrutacja. Prace są
współfinansowane z programu „Mogę
wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi”. Gminie udało się
pozyskać na cel około 1,5 mln zł. Dzięki
tym środkom powstanie również klub

dziecięcy. Powstający kolejny oddział
żłobka miejskiego przy ulicy Czołgistów 5 będzie dysponował 25 miejscami.
Ponadto dzięki pozyskanym środkom
miasto zapewni opiekę nad 15 dzieciakami w klubie dziecięcym, który będzie się
mieścił przy ul. Jagiellońskiej 13. –
Utworzenie pierwszego klubu dziecięcego w Sosnowcu ułatwi życie rodzicom
pracującym w niepełnym wymiarze czasu pracy. W klubie dziecięcym zapewnio-

na zostanie opieka nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie, a grafik
usług będzie dostosowany do potrzeb rodziców – zapowiada Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta.
W ramach projektu dzieci objęte
opieką w żłobku oraz klubie otrzymają
profesjonalną opiekę. – Prowadzone będą zajęcia z logopedą, psychologiem
oraz zajęcia muzyczno-ruchowe. Placówki będą spełniać nowoczesne standardy, a profesjonalna opieka zapewni
właściwy rozwój dziecka w komfortowych warunkach – mówi Arkadiusz
Chęciński.
To nie koniec dobrych wiadomości. – Wsparcie otrzymają również rodzice pracujący lub powracający na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, dla których przewidziano
refundację części kosztów wynagrodzenia dla 20 niań – mówi Arkadiusz Chęciński.
Refundacja części kosztów wynagrodzenia niani pozwoli rodzicom pracować, a co równie ważne, pojawia się
możliwość aktywizacji zawodowej osób
niepracujących, które będą mogły podjąć
pracę jako niania. Wszystkie for my
wsparcia będą finansowane maksymal-

nie przez 12 miesięcy. – Miasto nie narzuca rodzicom wyboru niani. To oni będą odpowiedzialni za znalezienie opiekuna. Oczywiście, jeśli ktoś ma wątpliwości, na jakich zasadach projekt funkcjonuje, to zapraszam do kontaktu
z urzędnikami Wydziału Polityki Społecznej. Wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione – podsumowała Anna Jedynak.
Opieka będzie przeznaczona dla dzieci
w wieku: od 20 tygodnia życia do lat 3
w nowym oddziale żłobka i w przypadku opieki prowadzonej przez nianie,
a w wieku od ukończenia 1 roku życia
do lat 3 w klubie dziecięcym. Planowane
terminy rekrutacji do żłobka miejskiego
przypadają od 1 marca do 31 marca,
do klubu dziecięcego od 1 kwietnia
do 31 maja, a w zakresie refundacji wynagrodzenia niań od 1 maja do 30 września.
Od momentu wejścia w życie ustawy
o opiece nad dziećmi do lat trzech, czyli
od 2011 r., w Sosnowcu liczba miejsc
żłobkowych zwiększyła się do 275
miejsc. Gmina wspiera także rodziców,
których dzieci znalazły się w niepublicznych żłobkach. W takim przypadku sosnowiczanie mogą liczyć na 500 złotych
miesięcznego dofinansowania. SK

W Sosnowcu środki unijne pomogą
w walce ze smogiem

Jaki powinien być „dentobus”? Wyjaśni dialog techniczny, a warunki wskaże przetarg

Unijne środki ponownie napłyną
do Sosnowca. Tym razem pomogą
w walce z niską emisją. Urząd Marszałkowski ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach
działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach RPO WSL 20142020. Na 93 złożone wnioski, do oceny merytorycznej trafiło 61, a dofinansowanie otrzymało 57 projektów,
w tym wszystkie cztery złożone przez
Sosnowiec. Łącznie miasto na termomodernizację 21 obiektów otrzyma
ponad 26 mln zł dofinansowania.
Warto podkreślić, że pozwoli to na redukcję emisji pyłu zawieszonego
PM10 przez te placówki od 43 procent, nawet do 98 procent.
Dofinansowana zostanie termomoder nizacja budynku Biblioteki
Głównej przy ul. Kościelnej, siedem
budynków, w których znajdują się
ośrodki pomocy społecznej, jedenaście placówek oświatowych, jak również dwie przychodnie. – Trzy nasze
wnioski znalazły się na najwyższych
miejscach, jeśli chodzi o jakość ich
przygotowania, a dofinansowanie
otrzymają wszystkie nasze projekty.
Z tego miejsca dziękuję moim zastępcom i wszystkim urzędnikom,
którzy przyczynili się do tego. To
dzięki ich pracy projekty zostały tak
wysoko ocenione, a co za tym idzie,
kwoty dofinansowania będą takie,
na jakie liczyliśmy – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Kwotą ponad 5,6 mln zł zostanie
dofinansowana termomodernizacja
budynku Biblioteki Głównej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11. Jest
ona elementem szerszego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie
i przebudowie budynku dla dostosowania go do obecnych standardów

„Dentobus”, czyli mobilny autobus, w którym
znajdą się co najmniej dwa gabinety dentystyczne, będzie jeździł ulicami miasta. Zatrudnieni
dentyści będą sprawdzać stan uzębienia
uczniów sosnowieckich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Zanim jednak zostanie
ogłoszony przetarg na zakup „dentobusu”, trzeba opisać przedmiot zamówienia, przygotować
specyfikację warunków zamówienia oraz określić warunki umowy. – Szukaliśmy ogłoszeń
przetargów, w których gmina zamierzała zakupić „dentobus”. Jednak nie udało nam się takich
znaleźć, dlatego ogłosiliśmy dialog techniczny,
który poprzedzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – wyjaśnia Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca. Do udziału
w dialogu technicznym zgłosiło się dwóch oferentów – Autokontener z Kęt i Zeszuta z Radomia.
Celem dialogu technicznego jest uzyskanie
informacji, m. in. jakie parametry techniczne powinien mieć pojazd specjalny, jak powinien być
wyposażony i ile będzie kosztować zakup, jak
i jego późniejsza eksploatacja.
Konieczność zakupu „dentobusu” wynika
z badań, jakie zostały przeprowadzone w mieście. W 2015 r. przebadano w Sosnowcu 666
dzieci w wieku od 6 do 12 oraz 15-latków ze
względu na „siódemki”, z czego 45 procent nich
zostało skierowanych na dalsze leczenie stomatologiczne, a 14 procent skierowano na konsultacje do ortodonty. W ubiegłym roku przebadano w Sosnowcu 237 dzieci w wieku od 6 do 12
oraz 15-latków, z czego aż 76 procent z nich
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funkcjonalno-użytkowych tego rodzaju placówek. Dofinansowanie zostało
przyznane na działania prowadzące
do optymalizacji zużycia energii
w budynku. Przyczynia się również
do redukcji emisji pyłu zawieszonego
PM10 o 74 procent.
Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu dotyczy ośrodków
pomocy społecznej zlokalizowanych
przy ulicach: Piotrkowskiej 19, Kraszewskiego 21, Żeromskiego 4b, Grota Roweckiego 2, Piwnika Ponurego 9, Suchej 21 i Koszalińskiej 5153. – W ramach prac wykonywana jest izolacja przegród zewnętrznych, wymiana okien i drzwi oraz modernizacja instalacji wewnętrznych
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W pięciu budynkach
działania modernizacyjne polegają
również na montażu instalacji kolektorów słonecznych wspomagających
przygotowanie ciepłej wody użytkowej – wylicza Mateusz Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca, odpowiedzialny za miejskie inwestycje.
W tym przypadku kwota dofinansowania wynosi prawie 2,2 mln zł, a szacunkowa wartość redukcji emisji pyłu
zawieszonego PM10 to 76,5 procent.
Dofinansowana zostanie także
kompleksowa termomodernizacja 11
obiektów szkół i przedszkoli. Roboty,
które już są realizowane, przyczynią
się do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 aż o 98 procent. Placówki objęte programem to: ZSO nr 5
z oddziałem rehabilitacji i integracji
oraz PM nr 43 (ul. Bohaterów Monte
Cassino 46), ZSO nr 6 (Starzyńskiego 41), ZSO nr 7 (ul. Gwiezdna 2) ZSO nr 12 (ul. Jasieńskiego 2a),
ZSO nr 14, SP nr 40, PM nr 45,
MOPS (ul. Kisielewskiego 4), ZSO
nr 15 (ul. Zillingera 1), SP nr 9 (Braci

Mieroszewskich 54), SP nr 39 (ul. Lubelska 51), obecne Gimnazjum nr 7
(ul. Białostocka 17), PM nr 14 (ul.
Maliny 25), PM nr 38 (ul. Krzywoustego 6). W sumie gmina otrzyma 18,5 mln zł. – Łączna wartość dofinansowania pozyskana w ramach
działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej wynosi ponad 26 milionów
złotych – podkreśla Anna Jedynak,
zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialna m. in. za pozyskiwanie unijnych środków. – Co warte podkreślenia, wszystkie zadania inwestycyjne
o których mowa, już się rozpoczęły – dodaje prezydent Chęciński.
Ponadto dofinansowanie w kwocie 1,4 mln zł otrzyma projekt pn.
„Termomodernizacja budynków następujących obiektów: Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 4
przy ul. Nowopogońskiej 57 oraz
Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 10 przy ul. Hallera 5”, przygotowany przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu. W przypadku budynku przy ul. Nowopogońskiej zakres prac przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian
przy gruncie oraz stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, instalację
wentylacji mechanicznej oraz montaż
sterownika węzła ciepłowniczego
z algorytmem adaptacyjnym. Natomiast w budynku przy ul. Hallera projekt przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie oraz
stropodachu, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji wewnętrznej
c. o., modernizację pomieszczenia
wymiennikowni. W wyniku realizacji
projektu zwiększenie efektywności
energetycznej budynków (zmniejszenie zużycia energii) wyniesie 42,48
procent. O ten sam poziom zmniejszy
się emisja pyłu PM10. KP

Mobilny gabinet dentystyczny
na ulicach miasta
skierowanych zostało na dalsze leczenie stomatologiczne, a 14 procent zalecono konsultacje
u ortodonty. Niestety, w ubiegłym roku zanotowano duży spadek liczby dzieci, które zostały
przebadane. Na liczbę 1500 dzieci szacowanych
do badań w ramach darmowego programu zgłosiło się zaledwie niecałe 16 procent.
– Kilkanaście lat temu zrezygnowano z prowadzenia gabinetów dentystycznych w szkołach, jednak prowadzone akcje profilaktyczne,
badanie zębów, nie cieszą się dużą popularnością i nie przynoszą rezultatów. Nie da się ukryć,
że wyniki wskazują na konieczność realizacji
programu z zakresu profilaktyki próchnicy, adresowanego szczególnie do dzieci i młodzieży.
Poza tym realizacja programu powinna zapewniać lepszą dostępność do gabinetu stomatologicznego, co wpłynie na większą ilość dzieci,
które zostaną objęte programem badań i leczenia. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zakup „dentobusu”, który będzie wraz z obsługą
odwiedzał po kolei sosnowieckie szkoły. To pozwoli na przebadanie niemal całej populacji
dzieci i młodzieży w naszym mieście. „Dentobus” udostępnimy także seniorom, bo już
wstępnie prowadzimy takie rozmowy z Radą
Seniorów i nie widzimy żadnych przeszkód.
Każda grupa, która się do nas zgłosi, będzie mogła skorzystać z usług, jakie oferuje „dentobus”.
Chcielibyśmy, żeby pojazd został w stu procentach zagospodarowany – stwierdził prezydent.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
„dentobus” wyjedzie w trasę w przyszłym roku. SK

Projekty biblioteki z dofinansowaniem
Dwa projekty, które zgłosili pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, do konkursu grantowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, po raz kolejny otrzymają dofinansowanie z programu „Promocja czytelnictwa”. Na 13. „Sosnowieckie Dni Literatury (nie
tylko) dla dzieci” udało się pozyskać 29 tys. 730 zł, a na wakacyjną akcję
„Lato” – „Literaccy władcy fantazji, czyli lato
z biblioteką” – 34 tys. 730 zł.

Dzięki temu już w maju – po raz trzynasty – biblioteka zaprosi swoich czytelników
do udziału w imprezach zorganizowanych
w ramach „Sosnowieckich Dni Literatury (nie
tylko) dla dzieci”. Natomiast latem, młodzi
czytelnicy, którzy będą spędzać czas w mieście, będą mieli okazję poznać niezwykły
świat literatury fantastycznej, brać udział
w wycieczkach, spotkaniach, konkursach
i warsztatach. SK
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Trwa budowa Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego

Każda złotówka na wagę pomocy
arc Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.

Sylwia Kosman

700 tys. złotych potrzeba na pełne
zakończenie inwestycji, kompleksowe zagospodarowanie terenu
i rozpoczęcie działalności hospicyjnego centrum usług społecznych, czyli Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego.
Budowa centrum przy ul. Hubala-Dobrzańskiego, które prowadzi
Hospicjum Sosnowieckie im. św.
Tomasza Ap., będzie kosztować
około 10 mln zł.
Sosnowieckie hospicjum
po wielu latach starań otrzymało
prawie 5,5 mln zł dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na adaptację i rozbudowę podarowanego przez gminę za 1 procent
wartości budynku przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego 131. Budowa nie byłaby możliwa bez środków zgromadzonych w ciągu lat
przez stowarzyszenie od darczyńców fizycznych i prawnych oraz
z odpisów 1 procent podatku.
Dzięki temu zebrano dodatkowo
ponad 3 mln zł. Budowa hospicyjnego centrum wsparcia jest w dużej części możliwa właśnie dzięki
mieszkańcom Sosnowca i nie tylko, którzy przeznaczali pieniądze
na ten cel podczas prowadzonych

Budowa centrum wsparcia trwa już od listopada ubiegłego roku, a ma się zakończyć
jeszcze w tym roku.
zbiórek, charytatywnych akcji
i koncertów oraz przeznaczali 1
procentu podatku na cel stowarzyszenia.
Budowa centrum trwa już
od listopada. Wykonawca, który
wygrał przetarg, czyli Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych
Andrzej Muc z Siemianowic Śląskich, zrealizuje kompleksowo

całe zadanie, czyli zarówno część
adaptacyjną, dotyczącą modernizacji i przystosowania do potrzeb
pacjentów starej bryły szkoły, jak
również zajmie się budową nowej
części. Prace budowlane już się
rozpoczęły. – Na razie wszystkie
prace wykonywane są zgodnie
z planem i harmonogramem –
mówi Małgorzata Czapla, prezes

zarządu Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap.
Za 2015 rok z odpisu 1 procent podatku sosnowiczanie przeznaczyli na organizację pożytku
publicznego, mające siedzibę poza Sosnowcem i działające w zasięgu ogólnopolskim, około
2 mln 600 tys. zł, a zaledwie 600
tys. zł na sosnowieckie organiza-

cje pozarządowe, zaspakajające
potrzeby lokalne. Na konto hospicjum z tego tytułu sosnowiczanie
przekazali 403 tys. zł. – Jeśli każdy, kto przeznaczył dla nas jeden
procent podatku, zrobi to po raz
kolejny i przekona jeszcze tylko
jedną – dwie osoby, to wówczas
uzyskamy brakujące środki –
przyznaje Małgorzata Czapla. – Każdy nasz darczyńca, może mieć pewność, że nie marnujemy ani jednego grosza, a wszystkie zebrane pieniądze są przeznaczane na cele statutowe związane
z bieżącą opieką nad 150-160
chorymi przebywającymi w swoich domach oraz na rozwój poprzez współfinansowanie budowy
wielofunkcyjnego centrum opiekuńczego – przyznaje Czapla.
Według założeń zaplanowano
w centrum hospicyjnym 25
miejsc dla pacjentów wymagających stałej opieki oraz 25 miejsc
w dziennym ośrodku pobytu. – Oczywiście, nie oznacza to,
że z opieki skorzysta tylko 50
osób. Długość pobytu w ośrodku
będzie dostosowana do potrzeb
podopiecznych, więc liczba korzystających będzie ulegać zwielokrotnieniu. Ponadto zostanie
zapewniona rehabilitacja oraz
wsparcie psychologiczne. Zamierzamy również prowadzić szero-

ką działalność szkoleniową, aktywną integrację poprzez zajęcia
sprawnościowe i zorganizować
wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Łącznie każdego roku
hospicyjne centrum wsparcia ma
pomagać około 1000 beneficjentom – mówi Małgorzata Czapla.
Działania stowarzyszenia w dalszym ciągu będą się koncentrować na wsparciu rodziny w opiece nad nieuleczalnie chorym
w jego naturalnym środowisku,
a budowane centrum opiekuńcze
będzie uzupełniać ten rodzaj
opieki, zapewniając opiekę wyręczającą długo i krótkoterminową.
Każde wyręczenie rodziny ma
służyć temu, aby zmęczeni przedłużającą się opieką opiekunowi
nabrali oddechu, zregenerowali
siły i aby przynajmniej w niektórych przypadkach opieka mogła
być kontynuowana na powrót
w środowisku naturalnym. To
ważny aspekt wsparcia zarówno
dla samych chorych, jak i dla
opiekunów.
Przekaż 1 procent podatku:
Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.
ul. 3 Maja 1, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 293 23 13, 32 290 81 07
KRS 0000056797

MPGO współpracuje z Politechniką Wrocławską

Spółka TAURON Ciepło przygotowuje się do realizacji Programu
Likwidacji Niskiej Emisji

Odpady komunalne nigdy pachnieć nie będą

Kolejne budynki w sieci
ciepłowniczej

arc MPGO w Sosnowcu

Śmieci często wydzielają nieprzyjemny zapach już w miejscu ich
wytwarzania, czyli w naszych domach. Pomimo powstawania
uciążliwości zapachowych w procesie przetwarzania i zagospodarowania odpadów, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu podejmuje szereg
działań zmierzających do ich zdiagnozowania i zneutralizowania.
O podjętych działaniach informuje Jacek Gaim, prezes zarządu
MPGO w Sosnowcu.
– W październiku 2016 r. wdrożona została praktyka dezodoryzacji placu dojrzewania kompostu.
Proces ten polega na opryskiwaniu pryzm specjalistycznym środkiem dezynfekcyjnym, przy pomocy odpowiedniego sprzętu.
W ostatnim czasie przeprowadzony został audyt instalacji odgazowania składowiska odpadów, którego celem było sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego – mówi Jacek Gaim.
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Pracownicy opryskują pryzmy specjalistycznym środkiem dezynfekcyjnym.
Spółka MPGO rozpoczęła również zapowiadane wcześniej badania olfaktometryczne, polegające
na oznaczeniu stężenia odorantów.
Podjęto współpracę z Wydziałem
Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, oferującej szeroki zakres badań, dających najbardziej miarodajne wyniki pomiaru
poziomu rozprzestrzeniania się
stężeń odorowych. Badania te mają odpowiedzieć na pytanie, czy
na terenach należących do MPGO

znajdują się źródła uciążliwych zapachów.
Pracownicy spółki przygotowują właśnie kolejne działania
przy bezpośrednim udziale mieszkańców. Już wiosną tego roku,
osoby chętne do wzięcia udziału
w badaniach, otrzymają tzw.
dzienniczki zapachowe, w których
będą odnotowywać swoje obserwacje dotyczące pojawiania się
oraz stężenia nieprzyjemnych zapachów. Posłużą one celom ba-

dawczym jako istotne narzędzie,
które zostanie wykorzystane przez
zespół badawczy z Politechniki
Wrocławskiej do analizy i oceny
oddziaływania
zapachowego
obiektów położonych na obszarze
Sosnowca.
MPGO w Sosnowcu zaprasza
wszystkie osoby chętne do aktywnego udziału w planowanym
przedsięwzięciu do kontaktu
pod adresem mailowym: biuro@mpgo.sosnowiec.pl. red

Spółka TAURON Ciepło zamierza realizować Program Likwidacji Niskiej Emisji, który ma na celu wyeliminowanie emisji
szkodliwych zanieczyszczeń, jakie pochodzą ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach. Planowana wartość inwestycji w samym Sosnowcu ma wynieść około 56 mln
zł, a do sieci ma zostać przyłączonych około 283 budynków
(moc przyłączeniowa to 42 MW).
W sumie spółka TAURON Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej do 2022 roku w ośmiu miastach
aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.
Ostateczna wysokość nakładów inwestycyjnych zależy
od przyznanego dofinansowania ze środków unijnych, o które
ubiega się spółka. Decyzja w sprawie wysokości dofinansowania
będzie najprawdopodobniej znana w połowie tego roku. Spółka,
w ramach inwestycji, na swój koszt, doprowadzi sieć ciepłowniczą do budynku oraz zainstaluje węzeł cieplny w budynku,
a koszt instalacji wewnątrz budynków będą musieli pokryć sami
odbiorcy. – Urząd Miejski w Sosnowcu zgłosił 160 budynków
do przyłączenia do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło. Teraz
pracownicy spółki analizują możliwość ich przyłączenia do sieci
ciepłowniczej. Wnioski na przyłączenie do sieci wpływają już
także od zarządców tych budynków, a spółka na bieżąco sprawdza możliwości przyłączenia poszczególnych kamienic – mówi
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Wia do mo już, że inwe stycja po ło że nia cie pło cią gu
wzdłuż ulicy Modrzejowskiej ma zostać realizowana wraz
z rozpoczęciem remontu ulicy przez urząd już wiosną tego
roku.
Warto przypomnieć, że od 1 września ubiegłego roku w Sosnowcu działa punkt informacyjny dla mieszkańców oraz podmiotów z terenu Sosnowca, czyli spółdzielni, wspólnot oraz
firm, a także indywidualnych mieszkańców, w którym można uzyskać informacje o możliwościach i metodach pozyskania
środków unijnych na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, ograniczania niskiej emisji i energooszczędności. Punkt
mieści się w budynku UM przy ul. Mościckiego 14. SK
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Co ci się należy, jeśli płacisz składki,
czyli projekty edukacyjne ZUS

Brak zgody na rozdzielność majątkową

JoannaBiniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej iedukacji

We współczesnych czasach wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych
jest potrzebnamłodym ludziom będącym ustartu wdorosłe życie. Dlatego
ZUS zachęca uczniów do uczestnictwa w projektach edukacyjnych, dzięki którym można poznać najważniejsze zagadnienia dotyczące obowiązującego wPolsce systemu ubezpieczeń. Wbieżącym roku szkolnym realizowana jest trzecia edycja „Lekcji z ZUS”, przeznaczona dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, do której zgłosiło się 15 sosnowieckich placówek.
Natomiast po raz pierwszy ofertę edukacyjną skierowano do gimnazjów.
Z terenu Sosnowca skorzystało z niej 10 szkół.
Po zaliczeniu projektów ich uczestnicy wiedzą, czego mogą oczekiwać
od ZUS-u – jakie są obowiązki Zakładu.
A więc przede wszystkim przyznaje on wylicza i wypłaca:
– emerytury: świadczenia przysługujące osobom, które odprowadzały
składki przez lata pracy,
– renty: z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne (po zmarłym ubezpieczonym członku rodziny), socjalne (wypłacane osobom, których niezdolność
do pracy powstała m. in. przed ukończeniem 18 lat),
– zasiłki chorobowe: świadczenia wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego na czas choroby,

– zasiłki macierzyńskie: świadczenia wypłacane podczas opieki naddzieckiem po jego urodzeniu albo przyjęciu na wychowanie,
– zasiłki opiekuńcze: świadczenia wypłacane podczas opieki nad chorym
dzieckiem (w określonych przepisami sytuacjach nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat) lub innym bliskim chorym członkiem rodziny,
– zasiłek pogrzebowy: świadczenie wypłacane po śmierci danej osoby,
które ma zwrócić koszty pogrzebu,
– świadczenie przedemerytalne: wypłacane m. in. osobom bezrobotnym,
które zostały zwolnione z pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy
albo upadłości firmy i którym brakuje do emerytury niewiele lat,
– dodatek kombatancki: przyznawany kombatantom pobierającym emeryturę lub rentę.
ZUS zajmuje się również gromadzeniem składek na funduszach:
– Funduszu Pracy (FP), którego środkami dysponują urzędy pracy, finansując zasiłki dla bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia dla bezrobotnych itp.
– Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), który
ma zapewnić m. in. wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom, których pracodawca jest niewypłacalny,
– Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), który finansuje emerytury pomostowe.
Do ZUS-u wpływają także składki zdrowotne odprowadzane do Narodowego Funduszu Zdrowia, który finansuje ubezpieczenia zdrowotne,
udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.
Kolejny obowiązek Zakładu to realizowanie zadań z zakresu prewencji
rentowej, m. in. kierowanie narehabilitację leczniczą doośrodków zdrowia.
Innym obowiązkiem ZUS-u jest prowadzenie indywidualnych kont
ubezpieczonych, gdzie są zapisywane wszystkie wpłacane za daną osobę składki.
Ponadto ZUS prowadzi konto płatnika składek, gdzie zapisywane są
wszystkie składki odprowadzane przez danego przedsiębiorcę oraz informacje, za kogo są opłacane.
Składki na ubezpieczenia społeczne wpływają do specjalnego funduszu zarządzanego przez ZUS – Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To ze
środków FUS wypłacane są świadczenia.
W Polsce są jeszcze inne systemy ubezpieczenia społecznego, które
obejmują rolników (KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), służby mundurowe, prokuratorów i sędziów. ZUS ich nie obsługuje.

Ilona Cebo-Kubiczek,
adwokat

Na wstępie należy podnieść, iż samo ustanowienie
rozdzielności majątkowej nie powoduje podziału
majątku dotychczas objętego ustawową wspólnością majątkową małżeńską.
Odmowa porozumienia co do zawarcia umowy
majątkowej ustanawiającą rozdzielność majątkową może się zakończyć wystąpieniem jednego
z małżonków z żądaniem o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między
małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa
ustawowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków
lub przez jednego z nich. Przedmioty nieobjęte
wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Każdy z małżonków może wystąpić do sądu, powołując się na treść art. 52§2 KRiO, zgodnie z którym z ważnych powodów każdy z małżonków może
żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 roku (sygn.
akt V CZ 78/10) rozdzielność majątkowa powstaje
z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia.

W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić
rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym
niż dzień wytoczenia powództwa.
Ustawa nie definiuje pojęcia „ważne powody”.
Należy zatem przyjąć, że mamy na uwadze taką sytuację, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności
majątkowej między małżonkami pociąga za sobą
naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.
W literaturze znajdziemy przykłady ważnych powodów, czyli takie sytuacje zachowania jednego
z małżonków, polegające na trwonieniu majątku
czy też hulaszczy tryb życia, alkoholizm, rażąca niegospodarność, uchylanie się od utrzymywania substancji majątku wspólnego. Sprawy o ustanowienie
rozdzielności majątkowej podlegają rozpoznaniu
przez wydziały rodzinne sądów rejonowych. Właściwy jest sąd ostatniego wspólnego zamieszkania
małżonków w Polsce. W sprawach o ustanowienie
rozdzielności majątkowej pobierana jest opłata 200 zł. Również zaciąganie przez jednego z małżonków okresowych zobowiązań niezwiązanych
z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny może
spowodować przy określonej trudnej sytuacji majątkowej i osobistej współmałżonka i całej rodziny
celowość i konieczność zniesienia wspólności majątkowej.
Wskazać należy, iż w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej można żądać jej ustanowienia z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa. Może to być uzasadnione zwłaszcza
w wypadku długotrwałej separacji faktycznej małżonków.
Nie wyrażając zgody na rozdzielność majątkową
zawartą przed notariuszem, małżonek zainteresowany będzie zobowiązany do wytoczenia wyżej wymienionego powództwa. Rozdzielność powstaje
nadto z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia
o rozwodzie lub separacji.
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Sztuka sakralna w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

Katedra ormiańska
we Lwowie i jej twórcy
arc Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

Prace Jana Henryka Rosena należą do znaczących dzieł polskiej sztuki sakralnej.
Malowidła ścienne Jana Henryka Rosena, zdobiące katedrę ormiańską we Lwowie, można od 9
marca oglądać w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. To jedno z ważniejszych dzieł polskiej
sztuki sakralnej okresu międzywojennego, które
dotychczas nie doczekało się szerszej prezentacji.
Wystawa jest także okazją do poznania or miańskiego obrządku i kilkusetletnich dziejów
Ormian we Lwowie. Oprócz dzieł Rosena pokazane zostaną prace, jakie na rzecz katedry zostały wykonane przez krakowskich artystów, Franciszka Mączyńskiego i Józefa Mehof fera.
8

Od 2008 roku prace konserwatorskie przy malowidłach w katedrze prowadzone są pod nadzorem absolwentów Akademii Dziedzictwa, studiów podyplomowych realizowanych od 2001 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury
wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wer nisaż wystawy odbędzie się 9 marca
i rozpocznie o godz. 18.00. Słowo wstępne wygłosi prof. Jacek Purchla. Podczas otwarcia wystawy zaplanowano także degustację potraw
kuchni ormiańskiej. Prace sztuki sakralnej będzie
można oglądać w Muzeum do 30 kwietnia. SK
marzec 2017 nr 3
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Na Placu Papieskim będziemy świętować 115. urodziny miasta i 25 lat sosnowieckiej diecezji

Niezwykły koncert„Santo Subito”
Tydzień po Dniach Sosnowca mieszkańcy będę równie hucznie świętować 115-lecie miasta i 25 lat sosnowieckiej diecezji. 11 czerwca,
w niedzielę, z okazji 115. rocznicy nadania praw miejskich i 25-lecia
powstania diecezji sosnowieckiej główne uroczystości odbędą się
na Placu Papieskim.
– Gwiazdą koncertu będzie Piotr Rubik. Sam dyrygent będzie go
zza pulpitu dyrygenckiego prowadził, zaś autorem libretta do koncertu
„Santo subito” jest sosnowiczanin Jacek Cygan – zapowiada Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Miejsce koncer tu wybrano nieprzypadkowo. W 1999 r., a więc
już 18 lat temu, z wiernymi w tym miejscu spotkał się papież Jan Paweł II. Przed koncertem odbędzie się msza św. Sam koncert „Santo

Subito” opowiada o życiu Jana Pawła II językiem pieśni. W projekcie
wezmą udział utalentowani solowi wykonawcy, a towarzyszyć im będą
orkiestra symfoniczna i chór. Koncert rozpocznie się około godz. 20.00.
W tym samym dniu na Placu Papieskim odbędzie się także Festiwal Organizacji Pozarządowych. Każda z organizacji biorących
udział w festiwalu prezentuje, jak wygląda działalność organizacji pozarządowej i przekonuje, dlaczego war to wspierać trzeci sektor.
Przedstawiciele organizacji przygotowują dla uczestników festiwalu
ciekawe zajęcia, warsztaty i konkursy. Festiwal jest okazją, by nie tylko dobrze się bawić, ale i zaangażować się w działalność organizacji
pozarządowych. W ubiegłym roku w festiwalu wzięło udział prawie 40 organizacji. SK

Opera„Mojżesz” w Spodku
Imponujące widowisko, czyli operę „Mojżesz” w wykonaniu artystów
Opery Lwowskiej, już 26 marca będzie można zobaczyć w Spodku
w Katowicach. Niezwykły artystyczny 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 wyprowa-
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dzi 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 koncer tu 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

reklama

Trwa nabór do Sosnowieckiej Orkiestry Dętej

Będą grać i rozwijać muzyczne pasje
Sosnowiec doczekał się własnej orkiestry dętej! Jak przystało na zagłębiowską tradycję, wzorem innych miast, pod koniec stycznia dzięki przychylności władz miasta, powołano w mieście nową formację
muzyczną pod nazwą Sosnowiecka Orkiestra Dęta. Michał Góral, dyrektor Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, udostępnił muzykom
w Energetycznym Centrum Kultury pomieszczenia do ćwiczeń, a 15
lutego odbyła się już pierwsza próba muzyczna. Sosnowiecką Orkiestrą Dętą, która liczy 25 muzyków, będzie kierował dyrygent Sebastian
Janda, kapelmistrz Zagłębiowskiej Orkiestry Dętej, a zarazem artysta
Opery Śląskiej w Bytomiu. W orkiestrze grają młodzi muzycy w wieku od 15 do 35 lat, pochodzący z Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej i Katowic. Są to uczniowie lub absolwenci szkół muzycznych
oraz studenci Akademii Muzycznej. Nie brakuje też w szeregach Sosnowieckiej Orkiestry Dętej amatorów, którzy chcą rozwijać swój talent i umiejętności gry na instrumentach. Muzycy orkiestry będą grali
koncerty dla mieszkańców, a także podczas świąt państwowych, uroczystości miejskich, jubileuszowych, festiwali i konkursów.
W tym roku przy Sosnowieckiej Orkiestrze Dętej pojawią także
kolejne składy muzyczne, które uzupełniają ofertę orkiestrową. Powstaną m. in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Sosnowiecki Big Band,
który będzie grał muzykę rozrywkową i inne, oryginalne formacje
muzyczne.
Obecnie przez cały czas trwa nabór do Sosnowieckiej Orkiestry
Dętej. Muzycy, którzy chcą koncertować i rozwijać swoje umiejętności gry na instrumentach nie tylko dętych, ale również na smyczkowych, perkusyjnych i klawiszowych, mogą stać się częścią zespołu.
Próby Sosnowieckiej Orkiestry Dętej odbywają się w każdą środę
o godz. 17.30 w Sosnowcu w Energetycznym Centrum Kultury
przy ul. Będzińskiej 65, w sali 101. Wszelkie informacje zainteresowani mogą uzyskać w sekretariacie klubu pod nr tel. (32) 788 33 60 lub
bezpośrednio mogą zadzwonić do dyrygenta orkiestry pod nr
tel. 668 104 308. SK
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Finał II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa” już za nami!

Kosmiczny odlot na głowie
zdjęcia: arc CKZiU w Sosnowcu

Najlepiej zapowiadający się młodzi fryzjerzy w Polsce i ich modelki, czyli kosmiczne Barbie.
Fryzura pokazowa na modelce, inspirowana filmem „Kosmiczna Barbie” była głównym zadaniem młodych fryzjerów, którzy walczyli o tytuł „Młody mistrz fryzjerstwa”.
Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa” odbył się 8 lutego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum nr 7 – Projektowania i Stylizacji
Ubioru. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół fryzjerskich
z całego kraju.
Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ponieważ uczniowie wykazali się
nie lada talentem, fantazją i kunsztem wykonania. Jury, wystawiając oce-

nę, wzięło pod uwagę szereg kryteriów: efektowność, staranność wykonanej fryzury, zamysł kompozycyjny, a także dobór stroju i makijażu.
Po burzliwych naradach pierwsze miejsce zajął Hubert Micor
z CKZiU w Żorach. Drugie miejsce zdobył Bartosz Warzecha z Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, a trzecie miejsce przypadło w udziale Annie Broneckiej z CKZiU Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru.
Z kolei nagrodę Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Grota-Roweckiego 64 otrzymała Weronika Stolarska,
uczennica z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej.

Senne zjawy i widziadła zaklęte w słowach

Projekt „International Kindergarten” w MP nr 40
arc OPP w Sosnowcu

10

Świat bez granic
Olimpia Kucharska

Uroczysty finał 13. edycji konkursu recytatorskiego „Magia Żywego Słowa”, organizowany przez
sosnowieckie Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy współudziale
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach, odbył się 10 lutego
w Sosnowcu. Od lat konkurs stanowi jednocześnie eliminacje
miejskie do rejonowego etapu
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR” i cieszy
się dużą popularnością wśród młodych recytatorów.
Tegorocznej edycji konkursu
przewodził temat: „Fantasmagoryczne marzenia, senne zjawy i widziadła, uśpione krainy dziecięcej
wyobraźni – motywami poetyckiego słowa”. – Uczestnicy wykazali
się detektywistycznym zmysłem,
badając i poszukując literackich
odniesień związanych z motywami
marzeń oraz wizji sennych i wyobrażeń dziecięcych – mówi Ewelina Niedziela, koordynatorka konkursu i wicedyrektorka OPP nr 1.
Przybyli na uroczystość goście,
laureaci konkursu i ich opiekunowie, mieli okazję wysłuchać pięknych recytacji. – Poprzez występy
młodych wykonawców, zbliżamy
się doliteratury, poznajemy ją nanowo, odkrywamy wniej dawno zapomniane wartości. Cieszę się, że nasz
konkurs w dalszym ciągu przyciąga
dzieci i młodzież i że potrafią oni
dostrzec magię słowa iczarować obrazami utkanymi z wersów
i strof – mówi Elżbieta Skiba-Posikata, dyrektorka Ogniska.
Finał uroczystości okazał się jednym z najbardziej wyczekiwanych
momentów przez uczestników. Wyniki ogłosił przewodniczącego jury,

Nagrodę Urzędu Miasta Sosnowiec otrzymała Aleksandra Jarczok
z CKZiU w Żorach. Sponsorzy wyróżnili z kolei Hiacyntę Janotę, Anna Kolarską oraz Annę Sidoruk, Oliwię Jaklewicz i Weroniką Stolarską.
Podczas konkursu odbywały się warsztaty dla opiekunów oraz prezentacja produktów, przygotowane przez konsultantów marki ARTEGO. Tegoroczną II edycję konkursu ogólnopolskiego uatrakcyjnił pokaz artystycznej stylizacji fryzur w wykonaniu Konrada Rodko, który
reprezentował salon fryzjerski Maniewski. Zwycięzcy konkursu
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz udział w szkoleniach fryzjerskich. SK

Młodzi recytatorzy dostarczyli wiele wzruszeń i radości.
Tomasz Molitor z RIK-u. Okazało
się, że Sosnowiec weliminacjach rejonowych „Małego OKR-u” w tym
roku będą reprezentować Helena Bachleda-Księdzularz (Szkoła
Podstawowa nr 8 w Sosnowcu),
Amelia Szalbot (Szkoła Podstawowa nr 39 w Sosnowcu), Joanna Gawlik (Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu), Weronika Kijowska (Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu), Marta
Tokarz (Katolickie Niepubliczne
Gimnazjum nr 5 w Sosnowcu).
Oryginalnym recytacjom przysłuchiwali się m. in. radni Danuta
Gojna-Ucińska oraz Janusz Kubicki, Ewa Kraus, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas, Anna Baczyńska-Jach,
wicedyrektorka II LO im. E. Plater
w Sosnowcu, Tomasz Molitor,
przedstawiciel RIK w Katowicach,
Sebastian Podleśny, inspektor Wydziału Edukacji w Sosnowcu oraz
Ewa Ryłko, przewodnicząca Rady
Rodziców OPP nr 1 w Sosnowcu.
Patronat medialny nad tym
wydarzeniem objął „Kurier Miejski”. SK

LAUREACI XIII EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„MAGIA ŻYWEGO SŁOWA”
• klasy I-III
I miejsce: Helena Bachleda-Księdzularz, Szkoła Podstawowa nr 8
w Sosnowcu, Amelia Szalbot (Szkoła Podstawowa nr 39
w Sosnowcu)
II miejsce: Michał Łabuś (Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu),
Antonina Madejczyk (Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu)
III miejsce: Tomasz Pikuła (MDK „Kazimierz”)
• klasy IV-VI
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Barbara Parafiniuk (Szkoła Podstawowa nr 8 w Sosnowcu)
II miejsce: Wojciech Rzońca (Szkoła Podstawowa nr 8 w Sosnowcu)
III miejsce: Olga Bryniak (Szkoła Podstawowa nr 46 w Sosnowcu),
Julia Krawiec (Szkoła Podstawowa nr 46 w Sosnowcu)
• klasy gimnazjalne
I miejsce: Joanna Gawlik (Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu)
I miejsce: Weronika Kijowska (Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu)
II miejsce: Aleksandra Magiera (Katolickie Niepubliczne Gimnazjum
nr 5 w Sosnowcu)
III miejsce: Julia Juszczyk (Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5
w Sosnowcu)
Poezja śpiewana:
I miejsce: Marta Tokarz (Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5
w Sosnowcu)

Wolontariusze z Indonezji, Chin i Brazylii prowadzą zajęcia
z przedszkolakami.
Niezwykli wolontariusze goszczą
w Miejskim Przedszkolu nr 40
w Sosnowcu. W ramach międzynarodowego projektu „International Kindergarten” Diantha Adristi Rahadja z Indonezji, Lili
z Chin i Yuri z Brazylii prowadzą
z dzieciakami zajęcia.
W przedszkolu zostali serdecznie powitani 27 lutego.
Przedszkolaki przygotowały dla
nich występy, czym od razu zdobyli serca wolontariuszy i przełamały wszystkie bariery. Wolontariusze zwiedzili przedszkole i poznali pracowników. Do 12 marca
będą prowadzić zajęcia z dziećmi.
Projekt obejmuje interaktywne
zajęcia i zabawy. Dzięki różnym
zajęciom i atrakcjom dzieciaki będę mogły poznać elementy kultury, tradycji, kuchni czy muzyki
gości pochodzących z różnych
stron świata. Uczą się, iż ludzie
posiadają różne kolory skóry, mó-

wią innymi językami i zostali wychowani w innej kulturze. Ponadto w dzieciach kształtowana jest
ciekawość języków obcych, postawa tolerancji, otwartości i akceptacji. Z kolei praktykanci poprzez udział w projekcie doskonalą swoje umiejętności pracy
z dziećmi i zdobywają zawodowe
doświadczenie. Poza tym mają
szansę poznać nowych ludzi, polską kulturę, tradycję i zwiedzić
nasz kraj, co jest dla nich także
niesamowitą przygodą. Podczas
zajęć z dziećmi dbają nie tylko
o świetną atmosferę i zabawę, ale
także o to, by najmłodsze pokolenie wykształciło w sobie tolerancję w stosunku do innych, czasem
zupełnie odmiennych kultur, „International Kindergarten” to jeden z kilku stałych projektów
AIESEC, a sosnowieckie przedszkole uczestniczy w nim już
po raz drugi. SK
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Wykopaliska to dopiero początek
arc Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

DLA SOSNOWIECKIEJ ARCHEOLOGII LATA
BADAWCZE 2015 I 2016 BYŁY NIEWĄTPLIWIE
WYJĄTKOWE. PO RAZ PIERWSZY OD KILKU LAT
PROWADZENIA SYSTEMATYCZNYCH BADAŃ
ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 5
W SOSNOWCU ZAGÓRZU, ODKRYCIA SEZONÓW 2015
I 2016 OKAZAŁY SIĘ BYĆ PRZEŁOMOWE, A DODATKOWO
UDOWODNIŁY, ŻE OSOBA ARCHEOLOGA
POTRZEBNA JEST NIE TYLKO W ZAGÓRZU.

Dla przypomnienia, Dział Archeologii w Pałacu
Schoena Muzeum w Sosnowcu istnieje od 2010 roku. Od tego czasu prowadzone są systematyczne badania archeologiczne, przede wszystkim na wczesnośredniowiecznym i średniowiecznym stanowisku nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu oraz pełnione są nadzory archeologiczne i realizowane badania archeologiczne według zaistniałych potrzeb w obrębie
Zagłębia Dąbrowskiego.
Badania archeologiczne odbywają się każdego
roku, a trwają z reguły od 4 do 8 tygodni. Każdorazowo wnoszą wiele nowego do wiedzy o niepisanej
historii miasta oraz jednocześnie dostarczają za każdym razem kilku tysięcy nowych zabytków o charakterze ruchomym, które trafiają za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do Działu Archeologii w Pałacu Schoena
Muzeum w Sosnowcu.
SEZON BADAWCZY 2015,
SOSNOWIEC-MACZKI
I SOSNOWIEC-ZAGÓRZE
W 2015 roku przeprowadzono dwa sezony wykopaliskowe w Sosnowcu, pierwszy w okresie od 25 maja do 16 czerwca w Sosnowcu-Maczkach, a drugi
od 6 do 31 lipca w Sosnowcu-Zagórzu. Z kolei
w 2016 roku zrealizowano sezon badawczy w Sosnowcu-Zagórzu w terminie od 1 do 31 sierpnia.
Kierownikiem badań z ramienia Pałacu Schoena
Muzeum w Sosnowcu była archeolog Katarzyna Sobota-Liwoch.
Celem badań sondażowych w Sosnowcu-Maczkach było rozpoznanie terenu, na którym sugerowano istnienie pozostałości fundamentów
po cerkwi prawosławnej oraz obecności grobów
żołnierskich z czasów II wojny światowej (niemieckich?, radzieckich?). Same badania realizowano na prośbę Polskich Kolei Państwowych
na terenie przylegającym do istniejącego dworca
kolejowego, na którym w przyszłości zaplanowano powstanie parkingu.
Dzięki przeprowadzonym badaniom sondażowym w założonych wykopach w Sosnowcu-Maczkach udało się zlokalizować fragmenty fundamentów cerkwi prawosławnej, pozostałości po wapiennikach, prawdopodobnie wykorzystywanych
przy budowie cerkwi, grobowiec duchownego prawosławnego wraz z pochówkiem oraz mogiłę wojenną żołnierzy radzieckich z czasów II wojny światowej. Badaniom towarzyszyło kilkukrotne przymusowe przerwanie prac z uwagi na występowanie niezidentyfikowanych do tej pory militariów z czasów II wojny światowej.
Największe emocje wzbudziło odkrycie grobowca duchownego prawosławnego. Osoba pochowana w grobowcu została złożona do czarnej
cynowej trumny. Trumna była zdobiona między
in ny mi zło co nym krzy żem prawo sław nym
na wieku, jednakże stan zachowania trumny oceniono na bardzo zły. Na obecną chwilę identyfikuje się pochowanego z duchownym prawosławnym, prawdopodobnie Fiodorem Fiodorewiczem
Jer molenko, urodzonym w 1872 r., a zmarłym
w 1913 r. Zmarłego pochowano w szatach liturgicznych, przy czym zachowały się one w stanie
szczątkowym. Zwłoki duchownego natychmiast
przewieziono wraz z trumną do Prosektorium
Miejskiego przy Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu, gdzie poddano go szczegółowym oględzinom. Po kilkukrotnych oględzinach stwierdzono,
że ciało zmarłego było co najmniej w 50 procentach zmumifikowane i nie nadawało się do bezpiecznego oglądu i dalszych badań archeologicznych, czy antropologicznych. Dodatkowo wskutek
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Krzyż, pochówek duchownego
prawosławnego, po konserwacji,
Sosnowiec-Maczki.
wyjęcia ciała z grobowca i przeniesienia do prosektorium (nagła zmiana warunków atmosferycznych, temperatury i wilgoci) nastąpił proces dalszego, silnego rozkładu, wskutek czego podjęto
decyzję o jak najszybszym wtór nym pochówku
ciała wraz z resztkami pierwotnej trumny.
Należy wspomnieć, że pochówkowi towarzyszyły trzy zabytki ruchome, które po wtórnym pochówku przekazano do zabiegów specjalistycznej konserwacji. Były to dwa krzyże prawosławne, jeden spoczywający na szyi zmarłego, drugi trzymany w jego dłoniach oraz modlitewnik złożony przy prawym
boku zmarłego, na wysokości pasa.
Z kolei badania archeologiczne na stanowisku
nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu były kontynuacją prac,
które realizowano w latach 2009, 2010 i 2011.
Celem badań było dalsze rozpoznanie tzw. wczesnośredniowiecznej osady hutniczej, datowanej
na XI i XII wiek, na której do tej pory zlokalizowano
pozostałości/rozwaliska pieców służących do wytopu ołowiu i srebra, połacie w znacznej części zniszczonego i rozwleczonego bruku kamiennego oraz
wiele zabytków ruchomych reprezentowanych licznymi fragmentami ceramiki, żużli żelaznych, rudy
żelaza, odważników/ciężarków ołowianych, fragmentów biżuterii i wielu innych przedmiotów metalowych.
W 2015 roku po raz pierwszy w odróżnieniu
do lat po przed nich, ba da nia skon cen trowa no
na terenie, na którym znajdują się tzw. ogródki
działkowe, dzierżawione z roku na rok mieszkańcom przez Urząd Miejski w Sosnowcu. Tereny
działkowe znajdują się w odle głości ok. 100150 m od miejsca, w którym dotychczas koncentrowano prace archeologiczne. Dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, rok rocznie
(poczynając od 2015 roku), Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu otrzyma możliwość prowadzenia prac arche ologicz nych na kilku kolejnych
działkach.
Szczególnym celem prac badawczych było potwierdzenie kontynuacji stanowiska w kierunku zachodnim lub stwierdzenie w tym miejscu pozostałości po zabudowie późnośredniowiecznej Sosnowca-Zagórza. W 2015 roku udało się zrealizować
z bardzo dobrym wynikiem pierwsze z założeń.
Zlokalizowano pierwszy obiekt o charakterze
mieszkalno-gospodarczym. Jest to odkrycie dużej
wagi, bowiem do tej pory nie ujawniono tu podobnego obiektu. Prawdopodobnie społeczność, zajmująca się we wczesnym średniowieczu pracą na osadzie produkcyjnej, nie miała świadomości toksycznych właściwości ołowiu, a dwa, potwierdza się
wielogodzinny proces wytopu ołowiu i srebra oraz

Nożyce, wczesnośredniowieczna osada
hutnicza, Sosnowiec-Zagórze, po
konserwacji.

Krzyż z łańcuchem, pochówek duchownego
prawosławnego, po konserwacji,
Sosnowiec-Maczki.

mocne zaangażowanie ówczesnych mieszkańców
w sam proces produkcyjny.
W 2015 roku pozyskano ponad 4 tysiące zabytków o charakterze ruchomym, a w 2016 roku ponad 3 tysiące. Pozyskane zabytki ruchome, przydzielono standardowo do dwóch kategorii zabytków
masowych i zabytków wydzielonych (szczególnych,
wyjątkowych).
SEZON BADAWCZY 2016,
SOSNOWIEC-ZAGÓRZE
Tymczasem w 2016 roku ponownie zlokalizowano kolejny obiekt o charakterze mieszkalno-gospo dar czym. Je go in ter pre ta cja nie sta nowi ła
problemu badawczego, jego funkcja była mocno
czytelna, a dodatkowo widoczna była w nim kilkufazowość istnienia i zagospodarowania. Prawdo po dob nie od wcze sne go śre dniowie cza, po przez XIV/ XV wiek, a także czasy nowożytne
XVII-XVIII w, czego potwierdzeniem była zlokalizowana tzw. ofiara zakładzinowa z pochówkiem psa?

Dodatkowo znaleziono kolejne rozwaliska pieców wczesnośredniowiecznych służących do wytopu ołowiu i srebra, a także liczne doły posłupowe
w otoczeniu samych pieców. Odkryto ponadto półziemiankę wczesnośredniowieczną podobną
do znajdowanych tożsamych obiektów, w np. Strzemieszycach Wielkich.
I CO DALEJ?
Jednakże samo przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych to dopiero początek. Pomijając fakt
wcześniejszej trafnej lokalizacji wykopów, z czym
musi się mierzyć każdy kierownik badań, poprzez
właściwy wybór pracowników, organizację bazy archeologicznej zlokalizowanej blisko samego miejsca kopania oraz zapewnienie bezpieczeństwa pozyskanym zabytkom, dopiero po zakończonym sezonie badawczym tak naprawdę zaczyna się mozolna, długotrwała, ale ileż dająca satysfakcji praca.
Wszystkie zabytki o charakterze ruchomym są
na bieżąco przewożone do Działu Archeologii Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Podzielone
na tzw. zabytki masowe i wydzielone, zostają umyte, pomierzone, zważone, opisane, sfotografowane,
skatalogowane (wpis do odpowiedniej księgi muzealiów, założenie kart ewidencji muzealnej), a samo
ich opracowanie naukowe może potrwać nawet kilka lat.
Jedną z ciekawszych kwestii opracowania zabytków typu archeologicznego jest poddanie ich właściwej i profesjonalnej konser wacji. Najczęściej
konserwowane w archeologii są przedmioty metalowe, oczywiście istnieją pracownie konserwacji
drewna, papieru czy tkaniny, wszystko zależne jest
od bieżących potrzeb. Konserwacja metalu jest tym
ciekawsza, że często zmienia oblicze konserwowanego przedmiotu, a najczęściej pomaga nie tyle
w jego prawidłowym przechowywaniu, co w jego
prawidłowej interpretacji. To co do tej pory niewidoczne, ukryte, zostaje ujawnione oczom badaczy,
inskrypcje do tej pory nieczytelne, przestają być już
zagadką, często umożliwiając dokładne datowanie
zabytku.
Dział Archeologii Pałacu Schoena Muzeum
w Sosnowcu na bieżąco poddaje konserwacji przede
wszystkim zgromadzone zabytki metalowe, a zleca
to zadanie Ośrodkowi Studyjno-Magazynowemu
Zabytków Archeologicznych – Pracowni Konserwacji w Głogowie lub Działowi Konserwacji Muzeum Archeologicznemu w Krakowie.
Ostatnim doskonałym przykładem prawidłowo
przeprowadzonych zabiegów konserwacji są prezentowane na zdjęciach krzyże pozyskane z pochówku duchownego prawosławnego z Sosnowca-Maczek czy nożyce wczesnośredniowieczne, odnalezione w wypełnisku rozwaliska XI/XII-wiecznego pieca z Sosnowca-Zagórza.
Reasumując, wydaje się najbardziej racjonalnym
stwierdzenie, że poszczególne działy muzealne nie
narzekają na brak pracy, a dawny stereotyp o tym,
że w muzeach pracownicy głównie spożywają kawę
i poruszają się okuci w dziwne kapcie, dawno stracił
na swoim znaczeniu. Pracownicy Działów Archeologii mniejszych muzeów muszą być osobami
wszechstronnymi, bowiem poczynając od tego, iż
powinni wykazywać wiedzę o wszystkich minionych epokach życia człowieka (dla przykładu
w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie istnieją osobne działy brązu, kamienia, średniowiecza i pracujący w nich muzealnicy wykazują największą wiedzę li tylko na temat dawnej epoki), dodatkowo klarowne muszą być dla nich arkana nauk towarzyszących (m. in. etnografii, historii,
antropologii fizycznej czy konserwacji dzieł sztuki).
Działy Archeologii pozostają najbardziej wymagającymi działami muzeów, a pierwszą z cech dobrego archeologa powinny być wszechstronne i interdyscyplinarne zainteresowania.

Katarzyna Sobota-Liwoch
archeolog, etnolog
Dział Archeologii
Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

11

MIASTO
Nowa pracownia motocyklowa w CKZiU

Tak dla elektrycznych autobusów
i samochodów

Nowoczesna pracownia motocyklowa powstała w budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wyposażenie zostało zakupione dzięki dofinansowaniu w wysokości 10 tys.
zł, przekazanemu przez ArcelorMittal Poland. Z tych środków zakupiono m. in. motocykl Ogar 125,
podnośnik i stojaki motocyklowe,
szafkę z zestawem narzędzi oraz
specjalistyczne narzędzia. Pracownia została uroczyście otwarta i zaprezentowana 24 lutego.
– Poszerzyliśmy w ten sposób
ofertę edukacyjną z zakresu branży motoryzacyjnej. Kształcenie
będzie mogło się odbywać na poziomie technikum, branżowej
szkoły I stopnia oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych – mówi Jacek Górski, dyrektor CKZiU w Sosnowcu.
Z pracowni korzystać będzie 200 uczniów, z czego 50
uczniów to grupa stała z opiekunem pracowni oraz pięciu nauczycieli przedmiotów samochodowych. Celem projektu było

arc CKZiU w Sosnowcu

Z pracowni motocyklowej będzie korzystać 200 uczniów.
utworzenie pracowni, w której
uczniowie będą mogli uczyć się
zagadnień z techniki motocyklowej.
– Dla ArcelorMittal Poland
ułatwienie młodzieży podjęcia

pracy w przemyśle jest ważnym
elementem dialogu lokalnego.
Mam nadzieję, że nowa pracownia pomoże uczniom w nauce zawodu i pozwoli realizować marzenia – mówi Karolina Muza,

Miasto wybiera realizatora programu in vitro
Sześć podmiotów złożyło oferty
na realizację programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta
Sosnowiec w latach 2017-2020”.
Po podjęciu uchwały w tej sprawie przez radnych, przewidującej
możliwość
dofinansowania
do procedury in vitro, gmina ogłosiła konkurs ofert na wyłonienie realizatorów programu.
Miasto zapewniło sobie możliwość wybrania więcej niż jednego podmiotu, który będzie realizował program w Sosnowcu. Realizator ma zostać wybrany do 15
marca.
– W ramach dofinansowania
do procedury in vitro planujemy
przeznaczyć kwotę około 200 tysięcy złotych rocznie, a z pomocy
będzie mogło skorzystać w każdym roku około 40 par. W sumie
program ma objąć 160 par, a kwo-

reklama

ta na niego przeznaczona wyniesie około 800 tysięcy złotych – zapowiada Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
Do konkursu zgłosiło się sześć
podmiotów: Centrum Medyczne
Rozrodu ARTVIMED Sp. z o.o.

z Krakowa, Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian z Białegostoku, Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa z Katowic, GynCentrum
Clinic Sp. z o.o. z Katowic, Provita Sp. z o.o., z Katowic oraz Ga-

Samorządowcy z 41 miast opowiedzieli się za rozwojem
elektromobilności.
Sosnowiec jest jednym z 41 samorządów, który oficjalnie poparł rozwój elektromobilności w Polsce. Listy intencyjne w tej sprawie podpisali 20 lutego w Warszawie przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju,
Ministerstwa Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządowcy z 41 polskich gmin,
w tym prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. Jednym z najważniejszych celów porozumienia jest zwiększenie liczby autobusów
elektrycznych. Wśród postanowień jest także budowa infrastruktury
do ładowania autobusów i samochodów elektrycznych, wspólny udział
w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących elektromobilności
w Polsce i włączenie się w konsultacje projektu ustawy o elektromobilności. W przypadku Sosnowca, PKM Sosnowiec, już rozpisał przetarg na zakup trzech autobusów elektrycznych, wpisując się w prowadzone działania na rzecz rozwoju elektromobilności. SK.

arc

meta Szpital Sp. z o.o. z Rzgowa.
Sosnowiecki program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80 procent kosztów, czyli łącznie nie więcej niż 5 tys. zł co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego, obejmu-

jącej przynajmniej przeprowadzenie następujących elementów:
stymulacji mnogiego jajeczkowania, wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych, znieczulenia ogólnego podczas punkcji, procedury
mikroiniekcji plemnika, pozaustrojowego zapłodnienia i nadzoru nad rozwojem zarodków in
vitro, transfer zarodków do jamy
macicy.
Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem poniosą pacjenci.
Maksymalna liczba zabiegów,
do których będzie przysługiwać
dofinansowanie, to trzy zabiegi.
Program polityki zdrowotnej został opracowany na podstawie
programu prof. Sławomira Wołczyńskiego oraz lekarza Rafała
Zyśka pn. „Dofinansowanie
do leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego dla
mieszkańców miasta Łodzi w la-

tach 2016-2020” i zmodyfikowany do potrzeb miasta, czyli adekwatnie do liczby ludności i populacji par niepłodnych wymagających leczenia metodami
IVF/ICSI oraz środków finansowych, które miasto postanowiło
przeznaczyć na realizację tego
programu.
W Sosnowcu funkcjonował
już pilotażowy program wsparcia
in vitro – od 2013 r. Zrezygnowano z niego po rozszerzeniu przez
poprzedni rząd krajowego programu, który obowiązywał do 30
czerwca 2016 r. W związku
z podjęciem przez Radę Ministrów decyzji, że krajowy program dofinansowania do procedury in vitro nie będzie realizowany, sosnowieccy radni kolejny
raz zdecydowali się na wsparcie
sosnowieckich par, które zdecydują się na skorzystanie z tej procedury. SK

I ty możesz zostać ratownikiem, czyli zmagania w WSPS
arc WSPS w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
już po raz szósty zorganizuje 28
marca konkurs „I Ty możesz zostać ratownikiem”. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych do poznania zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przyswojenie pozytywnych reakcji świadka zdarzenia oraz zainteresowanie
zawodem ratownika medycznego.
Współorganizatorami tego
przedsięwzięcia są Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
oraz Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
Każdego roku w zawodach
bierze udział około 30 trzyosobowych drużyn. Konkurs w tym roku będzie się składał tylko z za12

szef Odpowiedzialności Biznesu
w ArcelorMittal Poland.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu jest jedną z dziewięciu
szkół partnerskich ArcelorMittal
Poland w ramach programu „ZainSTALuj się”. Dzięki udziałowi
w programie uczniowie CKZiU
zwiedzili już m. in. hutę w Dąbrowie Gór niczej, a ponadto
biorą udział w ciekawych zajęciach i konkursach. Mogą też
odbywać praktyki uczniowskie
w zakładach należących do ArcelorMittal Poland.
Program „ZainSTALuj się”
się obejmuje swoim działaniem
także studentów szkół wyższych. Jest prowadzony przez
ArcelorMittal Poland już od ponad 9 lat i przez cały czas rozszerza swoją for mułę. Oferuje
uczniom i studentom, m. in. naukę języka obcego, wyjazdy
i kursy językowe czy warsztaty
umiejętności
niezbędnych
przy poszukiwaniu pracy oraz
konkursy wiedzy. SK

arc UM w Sosnowcu

Z motorem do wiedzy

Uczniowie mają szansę sprawdzić swoją wiedzę
i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.
dań praktycznych. Młodzi ratownicy wykorzystując wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, będą mieli okazję sprawdzić
swoje umiejętności. Dodatkową
atrakcję stanowi Centrum Symulacji Medycznej działające

przy uczelni, w którym uczestnicy zawodów będą mieli możliwość zobaczenia zaawansowanych fantomów, ambulansu oraz
kokpitu dyspozytora medycznego. W oczekiwaniu na wyniki
uczniowie wezmą udział w spo-

tkaniu z pielęgniarzem, podczas
którego będą poruszane problemy
dotyczące dopalaczy. W ramach
promocji kampanii „Stop przemocy wobec ratowników medycznych” – będą prezentowane techniki samoobrony. Młodzi ludzie
dowiedzą się także, jak należy reagować w trudnych sytuacjach,
np. jeśli zostaną zaczepieni przez
osoby pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających.
Patronat nad tym wydarzeniem
objął Zbigniew Podraza, prezydent
Dąbrowy Górniczej. Natomiast patronat honorowy nad konkursem
objął konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej – prof. Jerzy Robert Ładny. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie uczelni. red
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ZDROWIE
Wspólny projekt z Młodzieżową Radą Miasta, współpraca z Radami Dzielnic i wielki bal na podsumowanie roku

BARTOSZ KADŁUBICKI – młodszy asystent
z Oddziału Urologii Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o. wyjaśnia, czym jest BPH
i wylicza objawy, których mężczyźni nie
powinni bagatelizować.
Szybki rozwój medycyny oraz poprawa warunków
życia w Polsce są jednymi z czynników przyczyniających się do procesu starzenia społeczeństwa. Ten,
skądinąd pozytywny trend, niesie za sobą również
negatywne skutki, m. in. pod postacią wzrostu zachorowań na choroby wieku podeszłego.
Jedną z najczęstszych chorób u mężczyzn powyżej 40 roku życia i jednocześnie najczęstszą chorobą
gruczołu krokowego jest jego rozrost zależny
od zmian hormonalnych, które zachodzą w starzejącym się organizmie. Łagodny rozrost gruczołu krokowego (z ang. BPH) polega na wzroście jego objętości. Dotyka on ponad połowę mężczyzn powyżej 50
roku życia i aż 75 procent powyżej 80. Powiększona prostata nieraz budzi niepokój, chociaż rozrost
gruczołu krokowego jest procesem łagodnym bez
cech nowotworu złośliwego.
Rozrost gruczołu krokowego jest procesem powolnym, w którym powiększająca się prostata powoduje ucisk cewki moczowej i związane z tym stopniowo nasilające się problemy z oddawaniem moczu.
Ponieważ objawy BPH nie pojawiają się nagle i w początkowym stadium nie powodują znacznego dyskomfortu, nieraz są bagatelizowane przez mężczyzn.
Z czasem jednak stan pogarsza się, a sytuacja wymaga konsultacji z lekarzem. Objawami, które powinny zaniepokoić i skłonić do takiego spotkania, są:
• częstomocz, czyli konieczność częstego oddawania moczu – nieraz nawet co 2 godziny,
• oddawanie moczu w porze nocnej częściej niż jeden raz, czyli nykturia,
• uczucie gwałtownego parcia na mocz z niemożliwością wstrzymania mikcji,
• osłabienie strumienia moczu i wydłużenie czasu
trwania mikcji,
reklama
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• uczucie zalegania moczu w pęcherzu po mikcji – wrażenie, że pomimo wysiłku pęcherz nie
opróżnił się całkowicie.
Utrudniająca odpływ moczu prostata jest przyczyną nawracających dróg moczowych, które w najcięższym przypadku mogą doprowadzić do zakażenia całego organizmu czyli urosepsy. Dodatkowo zaleganie moczu w pęcherzu oraz wtórnie w całym
układzie moczowym sprzyja tworzeniu się kamieni
w pęcherzu moczowym oraz nerkach, a także może
skutkować niewydolnością nerek.
Jeżeli nie wprowadzimy odpowiedniego leczenia
wystarczająco wcześnie i prostata znacznie się rozrośnie, może dojść do całkowitego zatrzymania moczu z towarzyszącym silnym bólem podbrzusza, które wymaga pilnej interwencji medycznej celem założenia cewnika do pęcherza moczowego.
Jeśli zdecydujemy się na wizytę u lekarza, warto
wiedzieć, w jaki sposób standardowo ona przebiega. Podczas spotkania u urologa zostanie zebrany
wywiad dotyczący zgłaszanych dolegliwości oraz
bezbolesne badanie prostaty palcem przez odbyt – badanie „per rectum”. Zwykle zleca się również podstawowe badania krwi i moczu – w tym badanie poziomu PSA – antygenu sterczowego. W ciągu dalszego postępowania ważna jest decyzja określająca sposób leczenia. Łagodny rozrost prostaty
można leczyć farmakologicznie i operacyjnie.
W przypadku słabo nasilonych dolegliwości stosuje
się leczenie przy pomocy leków, których działanie
polega na obniżeniu napięcia mięśni gładkich dróg
moczowych, poprawie elastyczności prostaty,
zmniejszeniu objętości gruczolaka stercza. Natomiast gdy choroba zaczyna w znaczny sposób przeszkadzać w życiu codziennym pacjenta, lekarz może zadecydować o zastosowaniu leczenia operacyjnego. Zwykle wybieranym postępowaniem jest zabieg endoskopowej elektroresekcji prostaty (z ang.
TURP), polegający na dotarciu przez cewkę moczową do prostaty i jej częściowe usunięcie celem poprawy odpływu moczu.
Jak widać, łagodny rozrost gruczołu krokowego
jest chorobą, której nie należy się bać. Jeżeli pojawiające się objawy nie zostaną zbagatelizowane przez
pacjenta, który odpowiednio wcześnie zgłosi się
do lekarza, można zastosować leczenie ograniczające niekorzystne skutki BPH do minimum.

BARTOSZ KADŁUBICKI – ukończył studia
medyczne na Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach w 2013 r.
W latach 2015 – 2016 pracował
w Oddziale Urologii Ogólnej
i Onkologicznej Szpitala Powiatowego
w Mielcu na stanowisku
młodszego asystenta. Obecnie jest
lekarzem rezydentem na Oddziale
Urologii Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o.

Połączą siły
z młodym pokoleniem
zdjęcia: Anna Żołędzka

arc Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Powiększona prostata –
kiedy powinna budzić niepokój?

W Międzypokoleniowym Balu Seniora wzięło udział ponad 200 osób.

Dobre nastroje nie opuściły uczestników nawet na chwilę.
W JAKI SPOSÓB ZINTEGROWAĆ
SENIORÓW I MŁODYCH LUDZI
W SOSNOWCU? DEBATOWALI NAD TYM
CZŁONKOWIE RADY SENIORÓW
I MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA,
PODCZAS NADZWYCZAJNEGO
POSIEDZENIA, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 21
LUTEGO. RAZEM ZASTANAWIALI SIĘ
NAD CIEKAWYM PROJEKTEM, KTÓRY
MOGLIBY WSPÓLNIE ZREALIZOWAĆ.

– Wstępnie wypracowane założenia
projektu zakładają integrację seniorów
z młodzieżą w konwencji i formie
przyjaznej dla obu stron – przyznaje
Jerzy Dudek, rzecznik Rady Seniorów
w Sosnowcu. Posiedzenia zostały nagrane i utrwalone przez dziennikarzy
regionalnej „Trójki”, którzy przygotowują cykl reportaży pod nazwą „Dojrzalsi”. – Poznanie kulis i techniki pracy telewizyjnych profesjonalistów,
oprócz osiągnięcia głównego celu
opracowania projektu integrującego
seniorów z młodzieżą, dało nam dużo
wrażeń i satysfakcji – dodał Dudek.

Członkowie Rady Seniorów nawiązali kontakty i aktywnie współpracują
także ze wszystkimi siedmioma Radami Dzielnic, działającymi na terenie
miasta. – Z przebiegu posiedzeń i treści zagadnień, jakie są omawiane podczas sesji, wynika, że zarządy tych rad
dostrzegają i omawiają najbardziej palące i dokuczliwe problemy, jakie występują w ich dzielnicach – mówi Jerzy
Dudek, rzecznik prasowy Rady Seniorów. – Zaangażowanie poszczególnych
członków Rad Dzielnic jest duże i godne naśladowania w dzisiejszych czasach obojętności i braku empatii. Z dumą należy podkreślić, że uczestnikami
organizowanych przez Rady Dzielnic
spotkań są w przeważającej części
osoby starsze, czyli seniorzy. Smutne
i przykre natomiast jest to, że tak niewielkie zainteresowanie losem swych
dzielnic wykazują młodzi mieszkańcy. Taki stan świadomości i brak aktywności młodych obywateli, poniekąd budzi obawy i mało optymistyczne refleksje na temat przyszłości i roz-

woju naszego pięknego miasta. Jako
seniorzy mamy świadomość, że taki
stan rzeczy trzeba jak najszybciej
zmienić – podkreśla Jerzy Dudek.
Dla członków Rady Seniorów nawiązanie kontaktów z Radami Dzielnic było także bardzo ciekawym
i przydatnym doświadczeniem. Dzięki
nawiązaniu współpracy poznali problemy, z jakimi zmagają się mieszkańcy w różnych dzielnicach Sosnowca. – Wiedzę możemy skonfrontować
lub porównać ze spostrzeżeniami, jakich dokonujemy w bieżącej pracy komisji problemowych funkcjonujących
w ramach Rady Seniorów – przyznał
Jerzy Dudek.
Ponadto seniorzy z Sosnowca
wzięli udział w XV Rajdzie Szlakami Powstania Styczniowego z okazji 146. rocznicy tego patriotycznego
zrywu Polaków, który odbył się 6 lutego. Razem z uczniami sosnowieckich szkół seniorzy pokonali trasę
od pomnika Tadeusza Kościuszki
w Maczkach do Trójkąta Trzech Cesarzy w Niwce.
Zwieńczeniem szerokich i aktywnych działań seniorów w Sosnowcu
za rok 2016 był Międzypokoleniowy
Bal Seniora, zorganizowany przez
„Stowarzyszenie Aktywne Kobiety”
w ramach projektu „Seniorzy Decydują – Stabilna Rada Seniorów”. Bal odbył się w dniu 25 lutego w salach tzw.
okrąglaka przy os. Zamkowe i zgromadził ponad 200 uczestników. – W trakcie balu panowała fantastyczna atmosfera, a uczestnikom dopisywały kar nawałowe nastroje.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe statuetki, symbolizujące projekt realizowany w 2016
i 2017 roku. – Zorganizowany bal odebraliśmy jako formę nagrody za aktywność i zaangażowanie na rzecz
społeczności senioralnej w Sosnowcu – podsumował Jerzy Dudek. Partnerem projektu zrealizowanego przez
„Stowarzyszenie Aktywne Kobiety”
była gmina Sosnowiec.
Seniorzy przypominają, że spotykają się regular nie w poniedziałki
przy ul. Warszawskiej 9/110 w godz.
od 11.00 do godz. 13.00 i zapraszają
wszystkich chętnych, którzy chcą
uczestniczyć w atrakcyjnych projektach i przedsięwzięciach. SK
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HISTORIA
Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” papież Jan Paweł II ćwierć wieku temu ustanowił w Sosnowcu diecezję

25 lat diecezji sosnowieckiej
11 czerwca na Placu Papieskim w Sosnowcu odbędzie się koncert „Santo Subito” Piotra Rubika, poprowadzony zza pulpitu dyrygenckiego przez kompozytora. Będzie to kulminacyjny punkt przypadających w tym roku rocznic: 115. nadania Sosnowcowi praw miejskich oraz 25-lecia diecezji sosnowieckiej. – Świętujemy urodziny miasta na Placu Papieskim nieprzypadkowo. W tym roku przypada także 25. rocznica powstania diecezji sosnowieckiej.
W ubiegłym roku na placu odbyły się uroczystości
z okazji Światowych Dni Młodzieży, tym razem będziemy świętować podwójne urodziny – podkreśla
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Diecezja sosnowiecka została powołana do życia 25 marca 1992 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus z dnia 5 marca 1992 r. Stolicą nowo utworzonej diecezji ustanowiono Sosnowiec, a katedrą sosnowiecki kościół pw.
Wniebowzięcia NMP.
Diecezja sosnowiecka została włączona wówczas
do metropolii częstochowskiej. Biskupem ordynariuszem diecezji sosnowieckiej mianowano dotychczasowego inspektora Prowincji Wrocławskiej Salezjanów – ks. dr Adama Śmigielskiego SDB. Nominacje na biskupów pomocniczych diecezji otrzymali
ks. Tadeusz Pieronek, dotychczasowy profesor prawa kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie oraz ks. bp Piotr Skucha, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. Patronami diecezji sosnowieckiej zostali św. Brat Albert
Chmielowski i św. Rafał Kalinowski.
30 maja 1992 r. w katedrze Wniebowzięcia NMP
w Sosnowcu odbyła się konsekracja pierwszego biskupa sosnowieckiego. Do czasu konsekracji i uroczystego ingresu zarząd nad nowo powstałą diecezją
sprawował, jako tymczasowy administrator, metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. Biskupowi nominatowi sakry biskupiej udzielił ówczesny
prymas Polski kard. Józef Glemp. Współkonsekratorami byli ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski i abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.
W skład diecezji weszły następujące miejscowości
i znajdujące się na ich terenie dekanaty: z dotychczasowej diecezji częstochowskiej: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Łazy, Sączów, Sosnowiec, Siewierz;
z diecezji kieleckiej: Olkusz, Pilica, Sułoszowa;
a z archidiecezji krakowskiej Jaworzno. Tak więc
w 1992 r. w granicach diecezji sosnowieckiej znalazło się w całości lub częściowo 18 dekanatów, które
poprzednio należały do diecezji częstochowskiej, kieleckiej oraz archidiecezji krakowskiej. Przy wyznaczeniu granic diecezji okazało się, że część z owych
dekanatów nie znalazła się w całości w granicach nowo utworzonej diecezji, dlatego też konieczna była
reforma administracji dekanalnej. Dokonał jej ks. biskup Adam Śmigielski. Na mocy dekretu z 9 czerwca 1992 r. powstały cztery nowe dekanaty: NMP
Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu, MB Nieustającej Pomocy w Jaworznie, św. Barbary w Sosnowcu i Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu. W ten sposób liczba dekanatów diecezji sosnowieckiej wzrosła do 22. Taki kształt organizacji dekanalnej przetrwał w diecezji sosnowieckiej do dziś.
W chwili powstania diecezji sosnowieckiej na jej
terenie znajdowały się 152 parafie (97 z diecezji częstochowskiej, 44 z diecezji kieleckiej i 11 z archidiecezji krakowskiej).
Jedną z pierwszych decyzji nowego biskupa
po utworzeniu diecezji sosnowieckiej była organizacja najważniejszych instytucji diecezjalnych, których
zadaniem byłaby pomoc biskupowi diecezjalnemu
w działalności pasterskiej i administracyjnej.
Pierwszą i najważniejszą instytucją diecezjalną
była kuria biskupia. Specjalnym dekretem powołano
do życia Kurię Diecezjalną w Sosnowcu „do reprezentowania Kościoła Sosnowieckiego w sprawach
duszpasterskich, sądowniczych i administracyjnych”. Od 1992 r. do dziś siedzibą Kurii jest budynek przy ul. Wawel 19 w Sosnowcu, pełniący wcześniej funkcję pomieszczeń katechetycznych parafii
św. Barbary.
W licznych wywiadach dotyczących działalności
diecezji biskup Śmigielski wymieniał trzy priorytety
14

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Na spotkanie z Ojcem Świętym przybyły tłumy wiernych.

Moment powitania przez biskupa Adama Śmigielskiego.

Plac Papieski. Miejsce, gdzie w 1999 r. z wiernymi spotkał się papież Jan Paweł II.
Na zdjęciu biskup diecezji sosnowieckiej ks. Grzegorz Kaszak.
swojej posługi duszpasterskiej w diecezji, a zarazem
trzy znaczące i wymagające wielkiego wysiłku obszary pracy duszpasterskiej i starań całego kościoła
sosnowieckiego. Były to: duszpasterstwo młodzieży, Caritas diecezjalna oraz seminarium duchowne.
Realizując pierwsze z owych zadań, biskup powołał
do życia osobny referat młodzieżowy w Kurii Diecezjalnej, wyznaczył także odpowiedzialnych za owo
duszpasterstwo kapłanów. Wśród różnych inicjatyw
podejmowanych w tym obszarze duszpasterskiej
działalności należy wymienić: organizację spotkań
młodzieży oraz utworzenie w Sosnowcu Centrum
Edukacji Młodzieży „Kana”. Głównym zadaniem tej
ostatniej instytucji jest praca edukacyjna i wychowawcza z młodzieżą. „Kana” nie ma charakteru wyznaniowego, a jej działalność służy całej lokalnej
społeczności. Instytucja prowadzi bardzo szeroką

działalność w zakresie edukacyjnym (kursy komputerowe, językowe, maturalne, gimnazjalne), kulturalnym (Ambitne Kino Studyjne, KANApa Filmowa),
sportowym oraz informacyjnym (bezpłatne porady
psychologa i prawnika). Młodzież bezrobotna, niepełnosprawna oraz pochodząca z rodzin niezamożnych może korzystać z oferty „Kany” bezpłatnie.
11 czerwca 1992 roku ks. biskup Adam Śmigielski powołał do życia Caritas Diecezji Sosnowieckiej
z siedzibą w Sosnowcu (ul. Wawel 19). Kierownikiem Wydziału Charytatywnego oraz dyrektorem
Caritas Diecezji Sosnowieckiej został wybrany ks.
Stefan Wyporski.
Zaczynająca „od zera” Caritas sosnowiecka posiada dziś i prowadzi domy dla bezdomnych, noclegownie, kilka jadłodajni i stołówek, świetlice dla
dzieci, stację opieki medycznej w Sosnowcu, gabi-

nety rehabilitacji, gabinet promocji zdrowia dla osób
starszych, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego,
przedszkole oraz Punkt Porad Socjalnych i Wsparcia
dla Osób Bezdomnych i Wykluczonych.
Mając na uwadze potrzebę kształcenia własnego
kleru diecezjalnego, dekretem z dnia 4 czerwca 1992
r. biskup Śmigielski powołał do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne. Patronem seminarium ustanowił świętego Józefa Oblubieńca NMP. 16 czerwca 1992 r. na spotkaniu w Częstochowie ksiądz arcybiskup dr Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, wyraził zgodę na bezterminowe i bezpłatne użyczenie budynku po Częstochowskim Seminarium
Duchownym w Krakowie Sosnowieckiemu Seminarium Duchownemu. Pierwszym rektorem seminarium został mianowany w czerwcu 1992 r. ks. Tadeusz Borutka, pełniący do chwili nominacji obowiązki duszpasterza akademickiego w Sosnowcu.
W 1993 r. funkcję rektora WSD Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie objął ks. Włodzimierz Skoczny.
Obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Sosnowieckiej mieści się w Częstochowie. Od 2010
do 2012 roku rektorem był ks. dr Mariusz Trąba,
a obecnie funkcję tę pełni ks. Grzegorz Szumera.
Spośród wszystkich wydarzeń, jakie składają się
na historię diecezji sosnowieckiej od 1992 r. do dziś,
na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim
wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu,
która miała miejsce 14 czerwca 1999 r. Przygotowania do wizyty obejmowały zarówno sferę duchową,
jak i materialną. Obliczenia szacunkowe podają, że
na spotkanie z Janem Pawłem II w Sosnowcu przybyło ok. 400 000 osób (320 000 zgromadziło się
na Placu Papieskim, 20 000 – śledziło spotkanie
z okolicznych bloków, zaś 60 000 zebrało się na trasie przejazdu papieskiego papamobile).
Na pamiątkę tamtego wydarzenia co roku
w dniu 14 czerwca wierni i duchowieństwo diecezji
sosnowieckiej gromadzą się na zagórskim Placu Papieskim, aby wspólnie się modlić. W rocznicę papieskiej wizyty zawsze na placu celebrowana jest uroczysta msza św., która stanowi także okazję do spotkania się różnych stowarzyszeń i ruchów nie tylko
kościelnych, ale i społecznych, działających na terenie całej diecezji. W miejscu, w którym odbyła się
papieska celebra, początkowo ustawiono krzyż jako
znak wdzięczności za papieską pielgrzymkę.
W dniu 14 czerwca 2006 r., w 7. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Sosnowcu, obok krzyża odsłonięto
i poświęcono pomnik Jana Pawła II.
1 maja 2008 r. w związku z osiągnięciem wieku
emerytalnego ks. biskup Adam Śmigielski zgłosił gotowość do odejścia na emeryturę. Papież Benedykt XVI rezygnację rozpatrzył, równocześnie prosząc biskupa o kontynuowanie posługi do końca 2009.
We wrześniu 2008 biskup Adam Śmigielski ponowił
prośbę, argumentując ją złym stanem zdrowia.
Zmarł 7 paździer nika 2008 r. 11 paździer nika
w katedrze w Sosnowcu odbyła się koncelebrowana msza żałobna, w której wzięło udział 150 księży
i biskupów z całej Polski. W uroczystości pogrzebowej 11 października 2008 r. wzięło udział 25 arcybiskupów i biskupów oraz prawie 500 kapłanów z całej
Polski. Adam Śmigielski został pochowany na placu
przy katedrze sosnowieckiej.
Jego następcą został Grzegorz Kaszak, którego 4
lutego 2009 r. papież Benedykt XVI mianował biskupem diecezjalnym diecezji sosnowieckiej. 28
marca 2009 r. otrzymał święcenia biskupie i odbył
ingres do bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu.
W nocy z 28 na 29 października 2014 r. w sosnowieckiej katedrze miał miejsce pożar. Spłonął m. in.
dach zabytkowej budowli. Na początku 2016 r. zakończyły się prace remontowe. W trakcie zorganizowanych w kościołach zbiórek udało się zebrać ponad pół miliona zł. Dotację celową w wys. 100 tys.
zł przyznał też sejmik województwa śląskiego. Pomoc w wys. 300 tys. zł przekazał też samorząd Sosnowca. Parafię wsparło również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Oprac. Krzysztof Polaczkiewicz
na podstawie materiałów diecezjalnych ks. dr Mariusza Trąby
marzec 2017 nr 3

SPORT
PAGINA
Juniorzy młodsi mistrzami Polski

Złoci hokeiści Zagłębia

Paweł Bialic/PZHL

Krzysztof Polaczkiewicz

Zawodnicy UKS Zagłębia zdobyli na krynickim lodowisku złoty medal podczas
XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych Małopolska 2017. Sosnowiczanie sięgnęli jednocześnie po tytuł mistrzów Polski juniorów
młodszych. W meczu finałowym nasz zespół pokonał MOSM Tychy 3:2. Brązowy
medal wywalczyli zawodnicy Polonii Bytom, pokonując po dogrywce MKS Cracovię Kraków 5:4.
Sosnowiczanie rozpoczęli zmagania
grupowe od zwycięstwa 3:1 z MMKS Podhale Nowy Targ. W kolejnym meczu także 3: 1 ograli MOSM Tychy, a następnie
po dogrywce pokonali 3:2 po dogrywce
i karnych Unię Oświęcim. Trzy wygrane
pozwoliły Zagłębiu na wygrane grupy
i awans do półfinału zmagań. W walce o finał sosnowiczanie pokonali 3:2 Cracovię
i mogli świętować awans do finału. Tam
na nasz zespół czekał team z Tychów,
z którym Zagłębie wygrało w fazie grupowej po zaciętej grze. Emocji i tym razem
nie zabrakło. W pierwszej tercji więcej
bramkowych okazji stworzyli sobie nasi
hokeiści, ale mimo kilku szans nie zdołali
znaleźć sposobu na bramkarza rywali. Dobrych sytuacji nie wykorzystali m. in. Mariusz Piotrowski i Piotr Kozłowski. Bardziej skuteczni byli tyszanie, którzy wygrali tę odsłonę 1:0. Zagłębie od początku
drugiej tercji ruszyło do ataków i najpierw
wyrównał Szymon Luszniak, a chwilę
później Konrad Tomaszewski strzelił drugą bramkę i zespół z Sosnowca objął prowadzenie. Na 3:1 w trzeciej tercji podwyższył Piotrowski, a gości stać było jedynie
na trafienie kontaktowe i ostatecznie dzięki

Hokeiści triumfowali w Krynicy i świętowali zdobycie mistrzostwa.
wygranej 3:2 mistrzowski tytuł i złote medale OOM powędrowały do drużyny ze
stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. – Wielkie
brawa dla chłopaków za świetną grę w całym turnieju. Wiedzieliśmy, że tyszanie
po przegranej w fazie grupowej zrobią
wszystko, aby tym razem wygrać, ale nie
pozwoliliśmy im na to. Już w pierwszej tercji powinniśmy prowadzić, ale zabrakło
nieco zimnej krwi pod bramką rywali. Po-

czątek drugiej tercji pozwolił nam wyjść
na prowadzenie, którego zespół już nie oddał. Cieszę się, że po raz kolejny sosnowieccy hokeiści pokazali klasę i wywalczyli kolejny tytuł – nie krył radości Jerzy
Górak, trener sosnowiczan.
Do Sosnowca powędrowały także nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem
wybrano Oskara Prokopa, a najlepszym napastnikiem został Mariusz Piotrowski.

ZWYCIĘSKI SKŁAD ZAGŁĘBIA
Oskar Prokop, Paweł Kubarek, Mateusz Małota, Mikołaj Stehlik,
Adrian Duszak, Kacper Bartnik, Mariusz Piotrowski, Piotr Kozłowski,
Szymon Luszniak, Daniel Malczewski, Oleksii Stupnytskyi, Konrad
Tomaszewski, Sebastian Urbańczyk, Marek Dytkowicz, Marcel Hyla,
Damian Opiłka, Kamil Zagurba, Adrian Chabior, Norbert Ciołek, Jurii Ionin,
Karol Pohl, Łukasz Sacha, Mateusz Kuc.

Puda Sportowcem Roku 2016 w plebiscycie
„Dziennika Zachodniego”

Rekordowy sezon
na Górce Środulskiej

Indywidualnie i w drużynie – medale
sosnowieckich szablistów

Ogłoszono wyniki plebiscytu „Dziennika
Zachodniego” na najlepszego Sportowca
i Trenera Roku 2016 województwa śląskiego. Miło nam poinformować, że Sportowcem Roku 2016 wybrano Martę Pudę,
szablistkę TMS Zagłębie Sosnowiec, której trenerem klubowym jest Krzysztof
Wątor.
Wyboru dokonała kapituła, w której
zasiadał m. in. Robert Korzeniowski,
dwukrotny mistrz olimpijski. W gronie 8

Takiego oblężenia jak podczas tegorocznej
zimy Górka Środulska jeszcze nie przeżywała. – To był rekordowy sezon – nie kryje
zadowolenia Rafał Łydek, dyrektor sosnowieckiego MOSiR-u, który zarządza stokiem narciarskim.
Jeszcze nigdy w historii obiekt tak długo
nie funkcjonował jak w tym sezonie. – W sumie miłośnicy białego szaleństwa mogli szusować przez 50 dni, z czego aż 43 dni czynny
był duży wyciąg. Do tego mamy rekordowy
zysk w kwocie prawie 210 tys. złotych.
W sumie odwiedziło nas 20 tysięcy osób,
wliczając w to prawie tysiąc dzieciaków z sosnowieckich szkół, którzy podczas ferii korzystali z wyciągów za darmo – wylicza dyrektor Łydek.
Dla porównania w dwóch poprzednich
sezonach wyciągi funkcjonowały przez 77
dni i skorzystało z nich nieco ponad 20 tysięcy osób. – Pogoda była w tym roku łaskawa
dla narciarzy i snowboardzistów. O tym, że
Górka Środulska cieszy się sporym powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców naszego miasta, świadczyły dziesiątki samochodów z rejestracjami z różnych miast województwa, których właściciele, zwłaszcza
w
weekendy,
licznie
zjeżdżali
pod stok – podkreśla prezydent Sosnowca,
Arkadiusz Chęciński.
Podczas sezonu 2016/2017 na Górce odbyły się m. in. zawody o Puchar Prezydenta
Miasta Sosnowca. Z kolei podczas ferii zimowych dzieciaki w ramach akcji „Zima”
oraz uczestnicy półkolonii mieli możliwość
szkolenia narciarskiego jak i snowboardowego. KP

Z pięcioma medalami wrócili sosnowieccy szabliści z Mistrzostw Polski
do lat 20, które odbyły się w Warszawie. Cztery krążki przypadły w udziale zawodnikom Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Sosnowiec, a piąty
medal dorzucili reprezentanci TMS
Zagłębie.
Najlepiej z grona sosnowiczan zaprezentował się Krzysztof Kaczkowski (ZKSZ), który wywalczył dwa
srebrne krążki. W zmaganiach indywidualnych Kaczkowski uległ tylko
w walce finałowej reprezentantowi
Warszawy, a wraz z kolegami z klubu
jednym trafieniem 44: 45 uległ w walce o złoto w tur nieju drużynowym.
W skład srebrnej drużyny weszli tak-

arc TMS Zagłębie Sosnowiec

nominowanych najlepszych trenerów znalazł się również trener Marty Krzysztof
Wątor. Uroczysta gala odbyła się w Hali
Sportowej AWF Katowice.
Oprócz kapituły swoich wyborów
dokonali także czytelnicy „DZ”. W kategorii Najlepszy Trener 2016 r. najwięcej głosów otrzymał Bar tosz Mizia,
szkoleniowiec piłkarzy Górnika Sosnowiec. Laureatom serdecznie gratulujemy! KP

Marta Puda w towarzystwie trenera klubowego Krzysztofa Wątora
(z prawej) oraz Krzysztofa Koniusza, znakomitego przed laty szermierza,
obecnie trenera.
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że Piotr Sosulski, Marcin Lipiński
i Mikołaj Górski. W zmaganiach indywidualnych kobiet najlepiej zaprezentowała się Zuzanna Cieślar (ZKSZ),
która zdobyła brązowy medal, ulegając w walce półfinałowej zawodniczce
z Białegostoku. Na piątym miejscu zawody ukończyła Nadia Królikowska,
zawodniczka TMS-u.
W rywalizacji drużynowej sosnowieckie ekipy sięgnęły po dwa medale. Srebro wywalczyła drużyna TMS
w składzie: Nadia Królikowska, Natalia Walas, Anna Łukasik, Wiktoria
Ziębacz, a po brązowe medale sięgnęły zawodniczki ZKSz-u w składzie:
Zuzanna Cieślar, Marta Ziomek, Julia
Cieślar i Sandra Strejczyk. KP

Szablistki z Sosnowca w rywalizacji drużynowej zdobyły drugie
i trzecie miejsce.
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

U zbiegu Białej i Czarnej Przemszy
U zbiegu Białej i Czarnej Przemszy, w miejscu znanym powszechnie jako Trójkąt Trzech Cesarzy, znajdował się onegdaj port
niwecki, przez swą skromność
zwany również przystanią. Dzisiaj
trudno już ustalić, kiedy dokładnie
zagospodarowano to miejsce
na potrzeby śródlądowej żeglugi.
Może było to już w wieku XVI,
kiedy to po wodach Czarnej Przemszy poprzez Będzin i Siewierz
żeglowano aż do Poręby, gdzie ponoć znajdowała się drewniana pochylnia, którą przeciągano łodzie
do znajdującej się w pobliżu Warty. Mogło to być pierwsze historyczne połączenie szlaków żeglownych Wisły i Odry. Jest to dalece
prawdopodobne, szczególnie
w odniesieniu do czasów, gdy mizerna sieć traktów lądowych nie
należała do najwygodniejszych
i najbezpieczniejszych.
Z całą pewnością nasza przystań
istniała już w pierwszej połowie XIX stulecia – wtedy to, jak
podaje Marian Kantor-Mirski, Anglik Davny zbudował tutaj parostatek. Miał on 25 m długości i 8 m
szerokości – wraz z tzw. tamborami, czyli obudowami bocznych kół
łopatkowych. Jak głosi legenda,
miejscowa ludność widząc buchającego parą i zionącego ogniem potwora, czmychała w przestrachu,
nazywając monstrum „czortopchajem”...
Port niwecki był również odwiedzany przez łodzie transportujące urobek ze sławkowskich kopalń kruszcowych. Prawdziwy
rozkwit przypada jednak na drugą
połowę XIX i pierwsze cztery dekady XX wieku. W związku z rozwojem górnictwa węglowego nastąpił radykalny wzrost przewozów. Nie tylko przy Trójkącie
Trzech Cesarzy, ale również
w Sielcu, Mysłowicach oraz innych miejscowościach położonych
nad Przemszą, zbudowano liczne
załadownie. Rzeką spławiano
głównie węgiel, ale również piasek, płody rolne, drewno oraz inne
ładunki. Towary trafiały do Krakowa oraz w odleglejsze zakątki kraju. Najbardziej popularnym rodzajem statku był galar – ok. 20 m długości, ok. 8 m szerokości i 0,7 m
wysokości (były również mniejsze
i większe jednostki). W dół rzeki
galary chodziły samospławem,
a w górę były holowane przy pomocy koni (we wcześniejszym
okresie także przez woły). Ludzie
zajmujący się tym zajęciem nazywani byli trybarzami. Swoje zaprzęgi prowadzili po specjalnych
traktach wytyczonych wzdłuż koryta rzeki. Z czasem pojawiły się
holowniki z napędem parowym
i motorowym. Zachowały się nazwy niektórych jednostek: „Piast”,
„Cieszyn”, „Olza” i „Zosia”. Ważnym epizodem w dziejach przemszańskiej nawigacji była działalność pochodzącego ze Śląska
Opolskiego wodniackiego rodu
Sapoków. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje kapitan Andrzej
Sapok – armator i budowniczy
wielu statków, pośród których
znajdowały się między innymi:
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Trójkąt Trzech Cesarzy był symbolem podziałów. Dzisiaj skrawek ziemi u zbiegu Białej i Czarnej Przemszy łączy ludzi i idee,
dając nadzieję na lepsze czasy dla tego szczególnego miejsca.

ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego stanowiło ono nie lada
problem. Transport wodny był także o wiele tańszy od konkurencyjnej kolei, idealnie nadając się dla
potrzeb rozwijającego się górnictwa i hutnictwa. Niestety, wybuch
drugiej wojny światowej sprawił, że
inwestycja nigdy nie została zrealizowana. Do pomysłu powrócono
jednak w czasach dekady rządów
Edwarda Gierka. Powstały wówczas plany budowy kanału żeglownego łączącego górną Wisłę z górną Odrą. Jeden z trzech wariantów
zakładał połączenie kilometra zerowego Wisły (ujście Przemszy
do Wisły) z portem w Gliwicach
przy wykorzystaniu koryt Przemszy, Czarnej Przemszy i Brynicy.
W myśl tego pomysłu w Czeladzi
miał powstać duży port obsługujący zagłębiowski i górnośląski przemysł. Wówczas również w okolicach Mysłowic i Modrzejowa musiałaby powstać odpowiednia infrastruktura. Niestety i ten projekt nie
doczekał się realizacji.
Od pewnego czasu na Przemszy
coraz częściej pojawiają się wodniacy, którzy próbują wskrzeszać
czasy żeglugowej świetności.
Na Białej Przemszy, jak dawniej,
można zobaczyć kajaki. Czynione
są również starania o należyte zagospodarowanie nadrzecznych bulwarów. W lipcu zeszłego roku
z Trójkąta Trzech Cesarzy wystartował pierwszy „Flis na Przemszy” – druga edycja tej imprezy
odbędzie się w czerwcu tego roku.
Pasjonaci dwoją się i troją, aby
przywrócić choćby turystyczną żeglowność wodnego szlaku. Wiele
wskazuje na to, że wodniackie tradycje nie tylko nie zaginą, ale będą
pieczołowicie kultywowane, a nazwy niweckich i modrzejowskich
ulic*: Portowa, Rybacka, Gdańska, Żeglarska czy Marynarska zyskają nowe, choć przecież mocno
zakorzenione w przeszłości znaczenie.
Tekst izdjęcie: Artur Ptasiński

Nigdy niezrealizowany plan wielkiej inwestycji. Na odwiecznym śląsko-małopolskim pograniczu miał powstać port łączący
dwa historyczne regiony. Plan pochodzi z okresu międzywojennego. Zdjęcie udostępnił Grzegorz Onyszko.
„Górnoślązaczka”, „Krakowianka”, „Małopolanka”, „Mysłowice”, „Przemsza”, „Św. Jan”. Prawdziwą perełką i zarazem statkiem
flagowym floty Sapoków (i spółki) był zarejestrowany w mysłowickim sądzie 2 lipca 1931 roku
motorowy holownik bocznokołowy „Katowice”. Jednostka ta zaprojektowana i zbudowana przez
Andrzeja Sapoka była największym osiągnięciem jego szkutniczej działalności. Liczyła 33,1 m
długości, 8,54 m szerokości
(z tamborami) oraz 0,8 m zanurzenia pełnego. Statek ten, podobnie
jak wiele innych jednostek, został
zbudowany w stoczni na Jęzorze*,
zlokalizowanej u zbiegu Białej
i Czarnej Przemszy.
Po pierwszej wojnie światowej
władze odrodzonej Rzeczpospolitej doceniły znaczenie przemszań-

skiej drogi wodnej. W 1926 roku
przystąpiono do regulacji Przemszy oraz Czarnej Przemszy
(do ujścia Brynicy). Znacząco pogłębiono koryto rzeki, umożliwiając w ten sposób ruch statków
o większym zanurzeniu i co za tym
idzie większej ładowności. W 1936
roku rząd RP podjął decyzję o budowie dużego portu handlowego
w Mysłowicach i Modrzejowie.
Rozmach planowanej inwestycji
porównywano do słynnego portu
śródlądowego w Dortmundzie.
Główna część przedsięwzięcia (baseny i kanał lateralny) miała zostać
zlokalizowana na terenie Modrzejowa – pomiędzy Modrzejowem
a Ludmiłą zaprojektowano trzy baseny portu „Modrzejów Północ”,
zaś pomiędzy Modrzejowem
a Trójkątem Trzech Cesarzy dwa
baseny rejonu „Modrzejów Połu-

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
* Taką informację podaje wnuk kpt. Andrzeja
Sapoka. Jako miejsce budowy statku
„Katowice” podawane są również
Mysłowice.
* W Mysłowicach nad Przemszą znajdują się
ulice Portowa i Rzeczna.

Pocztówka przedstawiająca Trójkąt Trzech Cesarzy,
załadownię węgla oraz przemszańskie galary. Arch. UM
w Sosnowcu.
dnie”. Poziom wody w porcie planowano regulować za pomocą
dwóch śluz. Baseny miały mieć
długość ok. 300 m przy ok. 50 m
szerokości.

Budowa potężnego portu znacząco ożywiłaby gospodarkę
dwóch sąsiadujących regionów,
tym samym przyczyniając się
do spadku bezrobocia. W dobie

Przy pisaniu artykułu korzystałem z
archiwalnych publikacji autorstwa Mariana
Kantora-Mirskiego, Jana Przemszy
Zielińskiego, materiałów udostępnionych
przez Jacka Parisa, artykułu „Przemsza –
dwórka królowej” - autorstwa Janusza Fąfary
- http://www.zegluga.wroclaw.pl, artykułu
„Port na Przemszy” autorstwa Agnieszki i
Leonarda Czarnotów –
http://gazetamyslowicka.com.
W wydaniu internetowym „Kuriera
Miejskiego” będzie można zobaczyć więcej
fotografii dotyczących powyższego tematu.
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Rafał Brzozowski wystąpi w Dniu Kobiet, czyli 8
marca, na scenie Sali Widowiskowo-Koncertowej
„Muza” w Sosnowcu. Jego kariera muzyczna rozpoczęła się od udziału w telewizyjnym programie
„Szansa na sukces” w 2002 r., w którym zdobył wyróżnienie. Wcześniej występował wraz z Marcinem
Kiljanem w zespole K. Martin. Od 2003 r. jest członkiem reaktywowanej grupy muzycznej Emigranci.
Jesienią 2011 r. wziął udział w programie „The Voice
of Poland” i znalazł się w grupie Andrzeja Piasecznego. Odpadł tuż przed finałem. W 2011 r. wydał

Wyjątkowy zespół,, Russian Classical Ballet Moscow” wystąpi 22 marca w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu. Artyści zaprezentują najpiękniejsze fragmenty utworów Piotra
Czajkowskiego. Nie zabraknie opowieści o wielkich namiętnościach, miłości i zdradzie, magii
i niespotykanych fantazjach. Przygotowane choreografie wymagają niezwykłej wirtuozerii artystów,
są bardzo zmysłowe, dramatyczne i piękne. Widzowie mogą liczyć na niezapomniane przeżycia. Historia zespołu sięga 2005 r., kiedy w Moskwie

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

Prawdziwe gwiazdy
moskiewskiego baletu w „Muzie”

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

Rafał Brzozowski zaśpiewa
nie tylko dla pań

dwa single: „Nie mam nic” oraz „Na dobre masz zawsze mnie”. Ten ostatni utwór jest piosenką końcową serialu „Na dobre i na złe”. W 2012 roku wydał
debiutancki album „Tak blisko”. Wokalista, chociaż
już w wieku 10 lat zaczął grać na pianinie i gitarze,
wybrał studia na… Akademii Wychowania Fizycznego. Jest utytułowanym zawodnikiem, zdobył m. in.
brązowy medal Mistrzostw Polski w zapasach, a także brał udział w meczach Reprezentacji Artystów
Polskich. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety są w cenie 20 i 30 zł. SK

gwiazda baletu, czyli Evgeniya Bespalova stworzyła zespół,, Russian Classical Ballet Moscow”„,
w którym skupiła artystów z rosyjskich prestiżowych szkół choreograficznych. Wszyscy artyści to
wielokrotni laureaci międzynarodowych konkursów baletowych, zdobywcy wielkich nagród i wyróżnień, utalentowani i doświadczeni. Pod wodzą
Evgeniyi grupa wciąż doskonali swe umiejętności
i opracowuje nowe choreografie wielkich dzieł
światowych. Występ rozpocznie się o godz. 19.00.
Bilety są w cenie 50 i 60 zł. SK

JUBILATKI
arc UM w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu

Pani Marianna Włodarczyk
urodziła się 2 lutego 1916 roku
w Sosnowcu. W czasie II wojny
światowej została wywieziona
na przymusowe roboty
do Niemiec. Tuż po wojnie
powróciła do rodzinnego
Sosnowca. Pani Marianna
pracowala w fabryce
włókienniczej Schoena i Dietla.
Jej mąż, Zygmunt, był górnikiem
i pracował w kopalni
Kazimierz – Juliusz. Zmarł
w 1992 roku. Z okazji 101.
rocznicy urodzin Szanownej
Jubilatce nagrodę jubileuszową
wręczył i życzenia złożył zastępca
prezydenta miasta Sosnowca,
Krzysztof Haładus.

Pani Joanna Chrząszcz urodziła się 15
lutego 1917 roku w kolonii Książ Wielki
koło Miechowa. Miała ośmioro
rodzeństwa, a jej rodzice zajmowali się
uprawą roli. W wieku 15 lat Pani
Joanna wyjechała do Sosnowca
w celach zarobkowych. Jednak, gdy
wybuchła wojna, wróciła do domu.
W czasie wojennej zawieruchy wyszła
za mąż i urodziła dzieci. Po wojnie wraz
z mężem i dziećmi Pani Joanna
wyjechała ponownie do Sosnowca.
Tutaj podjęła pracę, ale musiała ją
przerwać ze względu na chorobę.
Z okazji 100. rocznicy urodzin
Szanownej Jubilatce nagrodę
jubileuszową wręczył i życzenia złożył
Zbigniew Byszewski, pełnomocnik
prezydenta miasta Sosnowca.
arc UM w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu

Pani Józefa Okońska urodziła się 22
lutego 1915 roku w Niemczech
w miejscowości Biesenthal.
Po pierwszej wojnie światowej wraz

z rodziną przyjechała do Polski.
Niestety, po śmierci ojca i wybuchu
drugiej wojny światowej w 1939 r.
ponownie musiała wrócić

do Niemiec. W 1941 r. za namową
przyszłego męża, Tomasza,
powróciła do Polski. W 1943 r. mąż
Pani Józefy został zamordowany,
a ona wraz z córką Elżbietą została
bez środków do życia. Los dalej
jednak jej nie oszczędzał. Cudem
ocalona po wywózce
do Oświęcimia, do końca wojny
ukrywała się wraz z córką
przed Gestapo. Po wojnie do 1975 r.
Pani Józefa pracowała jako
intendentka w przedszkolu
przy fabryce „Dietla”. Jubilatka
doczekała się dwóch wnuków
i czterech prawnuczek. Z okazji
urodzin Szanownej Jubilatce
nagrodę wręczyła i życzenia złożyła
Anna Jedynak, zastępca prezydenta
miasta Sosnowca.

Pani Stanisława Zycha urodziła się
4 lutego 1917 roku w obecnych
Starych Maczkach. Miała szóstkę
rodzeństwa. W 1939 roku

po wybuchu II wojny światowej
i pożarze domu rodzinnego wyszła
za mąż za Jana Michalika, z którym
ma córkę, Elżbietę. W 1942 roku

została wdową, po tym jak jej mąż
został zamordowany w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu.
W 1949 roku Pani Marianna wyszła
po raz drugi za mąż, za Władysława
Zycha, ze związku z którym miała
trójkę dzieci. Po 9 latach zgodnego
i szczęśliwego małżeństwa ponownie
została wdową. Pani
Marianna doczekała się dwóch
wnuków, trzech wnuczek, sześciu
prawnuków oraz jednej prawnuczki.
Mimo swego sędziwego wieku wciąż
ma ochotę na życie. Opowiada
anegdoty i tryska humorem.
Z okazji 100. rocznicy urodzin
Szanownej Jubilatce nagrodę
jubileuszową wręczył i życzenia złożył
prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński.

Szanownym Jubilatkom dużo zdrowia i radości
życzy Redakcja
marzec 2017 nr 3
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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 marca 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
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991

Poziomo: 1 – gwarant, 5 – etui na pistolet, 8 – urządzenie
radiolokacyjne, 9 – zwierciadło, 10 – mieszkaniec największego
kontynentu, 11 – stado dzikich koni, 12 – Grzegorz, śpiewa
„To tu, to tam”, 14 – imbecyl, 16 – można je kupić lub sprzedać na
giełdzie, 17 – napój bogów, 19 – materiał budowlany, 21 – solny
lub siarkowy, 22 – leży nad Iłżanką, 25 – tam zagrasz w ruletkę,
28 – daje ukojenie, 29 – targ, 30 – potocznie o bilonie,
32 – zachwyt, uznanie, 34 – największa wyspa Filipin,
35 – drobne rośliny zarodnikowe z chwytnikami, 36 – stolica
Irlandii, 37 – okresowa praca zarobkowa za granicą,
38 – mieszkaniec Wielkiej Brytanii, 39 – wydobywana
w Tarnobrzegu.
Pionowo: 1 – składnik galaretki, 2 – promieniotwórczy
pierwiastek chemiczny, 3 – chodnik, 4 – trofeum, 5 – kres,
6 – opowiadane nie tylko dzieciom, 7 – uczestniczka łowów
kalidońskich, 13 – miejsce godów jeleni, 15 – karczmarz,
18 – imię legendarnego dżentelmena-włamywacza,
20 – gatunek literacki, 23 – rodzaj uczelni, 24 – potocznie
o kobiecie po mastektomii, 26 – rodzaj pomnika, 27 – dolna
i górna z zębami, 28 – autor „Matki królów”, 31 – alfabet dla
niewidomych, 33 – państwo w północnej Afryce.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 2 /2017, MARGARET ATWOOD – ORYKS I DERKACZ

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Maria Gusnar, Józef Gaik oraz Paweł Perłowski z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 3

Iwona Żytkowiak

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

Matka swojej córki (Wyd. Prószyński i S-ka)
Poruszający portret matki widzianej oczami córki, która też jest
matką…
Nina po śmierci męża zostaje sama. Dzieci usamodzielniły się,
a świat zdaje się o niej zapomniał. W obronie przed samotnością wychodzi ponownie za mąż za Lucjana, mężczyznę z bagażem doświadczeń i przyzwyczajeń. Chce być tak kochana jak bohaterki filmów,
nie odmawia sobie prawa do bycia kobietą. Maluje na czerwono usta,
jest świadoma swego ciała, ma tęsknoty, z których nie umie, a może
nie chce się wyzwolić. Czy małżeństwo jest w stanie uszczęśliwić Ninę, która marzy o wielkiej miłości?

To również opowieść o Joannie – córce, która
z niechęcią patrzy na poczynania matki. Nie widzi, że bagaż życia i doświadczeń Niny jest przepełniony. Nic więc dziwnego, że stało się to, co
się stało…
„Matka swojej córki” – opowieść o nadziei, zrozumieniu i wybaczeniu. Dwie historie: matki i córki, Niny i Joanny. Kobiet, które nie potrafią żyć obok siebie, kobiet, które nie potrafią żyć bez
siebie…
Premiera: 2 marca 2017 r.

Artur Górski

Masa o życiu świadka koronnego.
Jak wygląda prywatne życie świadka koronnego?
Życie świadka koronnego okryte jest tajemnicą – tylko nieliczni wiedzą, gdzie przebywa i jak jest chroniony. Czy wygląda jak
w czasach gangsterskich i czy została zmieniona jego tożsamość?
Czy żyje w jednym miejscu, czy też wciąż zmienia swój adres zamieszkania w obawie przed szukającymi go zabójcami? Co grozi osobie, która podejdzie zbyt blisko świadka i będzie sprawiała
wrażenie niebezpiecznej dla niego? Czy świadek znajduje się
pod ochroną przez całą dobę i na czym ta ochrona polega? Życie

(Wyd. Prószyński i S-ka)

by łe go gang ste ra w „ko ro nie” przy po mi na film sen sa cyj ny, w któ rym głów ne ro le – obok skruszonego przestępcy – grają służby spe cjal ne, ko man do si i orga ny ści ga nia.
W książce „Masa o życiu świadka koronnego” znajdą się odpowiedzi na powyższe pytania, ale niech nikt nie spodziewa się całej prawdy. Zresztą, czy ktoś ją zna w stu procentach? Z tej książki wynika, że… nie.
Premiera: 14 marca 2017 r.

„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
NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
2 marca „SŁOŃCE, TO SŁOŃCE MNIE OŚLEPIŁO”
9 marca „WOŁYŃ”
16 marca „PROSTA HISTORIA O MORDERSTWIE”
23 marca „ZAĆMA”
30 marca „WSZYSTKIE NIEPRZESPANE NOCE”
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.

Shannon Kirk

Metoda (Wyd. Prószyński i S-ka)
Skrzyżowanie „Nostalgii anioła” i „Milczenia owiec”.
Szesnastoletnia dziewczyna w ciąży zostaje uprowadzona; porywacz łapie ją na ulicy, wciąga do furgonetki, krępuje, zawiązuje jej
oczy i wywozi w nieznanym kierunku. Nastolatka jest przerażona,
osamotniona i bezbronna… Ale czy rzeczywiście?
Od momentu porwania i uwięzienia w tajemniczym budynku
na odludziu postanawia za wszelką cenę uratować swoje nienarodzone dziecko i zemścić się na bandycie, który jej pilnuje oraz na jego
wspólnikach. Kolekcjonuje „atuty”, które mają jej pomóc w realizacji
tego zamiaru: koc, uchwyt wiadra, temperówkę, stare radio. W naj18

drobniejszych szczegółach opracowuje plan
ucieczki i zemsty, wykonując skomplikowane obliczenia, nieustannie ćwicząc i czekając na dogodny moment, by zaatakować prześladowców.
Niezwykle metodyczna i precyzyjna, opanowana i skrupulatna, staje
się równorzędnym przeciwnikiem porywaczy, którzy grożą jej śmiercią.
Poznając „Metodę”, zaczynamy się zastanawiać, kto tu jest ofiarą,
a kto napastnikiem.
Premiera: 16 marca 2017 r.
marzec 2017 nr 3

ROZRYWKA
PAGINA
TEATR – marzec 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

01 Śr 10:00 Zemsta / A. Fredro
02 Cz 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
03 Pt 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
04 So 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
05 Nd 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
07 Wt 10:00 Plastusiowy pamiętnik / M.
Kownacka – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
08 Śr 09:00 Plastusiowy pamiętnik / M.
Kownacka – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
08 Śr 11:00 Plastusiowy pamiętnik / M.
Kownacka – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
09 Cz 19:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
10 Pt 19:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
11 So 18:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
12 Nd 18:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
14 Wt 10:00 Zemsta / A. Fredro
15 Śr 10:00 Tango/ S. Mrożek

16 Cz 10:00 Tango/ S. Mrożek
18:00 Tango / S. Mrożek
17 Pt 19:00 Dobry wojak Szwejk/ J. Haszek, I. Gorzkowski
18 So 18:00 Prywatna klinika / J. Chapman, D. Freeman
19 Nd 18:00 Prywatna klinika / J. Chapman, D. Freeman
21 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M. Montgomery
22 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M. Montgomery
23 Cz 19:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak
24 Pt 19:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak
25 So 18:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
26 Nd 18:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
28 Wt 11:00 Balladyna / J. Słowacki – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
29 Śr 10:00 Balladyna / J. Słowacki – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
30 Cz 10:00 Zemsta / A. Fredro
19:00 Zemsta / A. Fredro
31 Pt 19:00 Kariera Romualda S. / J. Czapliński

Edyta Bartosiewicz Acoustic Trio w„Muzie”
Edyta Bartosiewicz, artystka, autorka tekstów, kompozytorka,
producentka, gitarzystka i wokalistka, wystąpi na niepowtarzalnym koncercie w Sali Widowiskowo-Koncer towej „Muza”
w Sosnowcu. Laureatka wielu
prestiżowych nagród polskiego
przemysłu fonograficznego, m.
in. Bursztynowego Słowika, Fryderyków, Paszpor tu Polityki,
a także Osobowość Dziesięciolecia w opinii czytelników magazyn „Tylko Rock”, wystąpi
na scenie „Muzy” 28 kwietnia.
Jej albumy sprzedały się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a przeboje takie jak
„Sen”, „Urodziny”, „Szał”,
„Ostatni” czy „Skłamałam”
utrzymywały się na pierwszych
miejscach list przebojów przez
wiele tygodni.
W 2010 roku, po latach przerwy, wznowiła swoją działalność
podczas Orange Warsaw Festival, gdzie zaprezentowała nowy
reper tuar i zapowiedziała premierę nowej płyty. Ostateczna premiera albumu „Renovatio”
miała miejsce w paździer niku 2013 roku. Bilety w cenie 80, 90 i 100 zł można kupić
w „Muzie” przy ul. Warszawskiej 2, Miejskim Klubie im. Jana Kiepury przy ul. Będzińskiej 65 oraz na stronie:
www.kupbilecik.pl. Organizatorem koncer tu jest Impresario
Art. Koncert rozpocznie się
o godz. 19.00. SK
reklama

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 3 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.

POPRAWNE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
KONKURSOWE Z LUTOWEGO WYDANIA
„KURIERA MIEJSKIEGO”:
1. Sosnowiec otrzymał prawa miejskie w 1902 roku.
2. Sosnowiec na przełomie XIX i XX wieku nazywany
był „małą Łodzią” ze względu na prężnie działające w naszym mieście
zakłady włókiennicze.
3. Skrót MPGO oznacza Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami.
Nagrodę w postaci gry
„MONOPOLY RECYKLING
W SOSNOWCU”
otrzymują:
Anna Kwiatkowska,
Aneta Kostka oraz
Marek Musiał.
Nagrody do odbioru w siedzibie
naszej redakcji.

Nagradzane spektakle
na scenie Teatru Zagłębia

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 4 pojedyncze zaproszenia
na koncert Edyty Bartosiewicz. Zaproszenia do odbioru w naszej
redakcji.

Najlepsze przedstawienie roku 2012 w województwie śląskim, czyli
„Korzeniec” w reż. Remigiusza Brzyka wraca na scenę Teatru Zagłębia. Spektakl, zrealizowany na podstawie głośnej powieści Zbigniewa
Białasa, to ekscytująca czarna komedia kryminalna. Jej pasjonująca sensacyjna intryga rozgrywa się w historycznych realiach wielokulturowego, carskiego miasta i Trójkąta Trzech Cesarzy, wśród galerii barwnych
postaci prawdziwych i fikcyjnych sosnowiczan. „Korzeńca” będzie
można zobaczyć 9 i 10 marca.
W tym miesiącu na scenie Teatru Zagłębia zostanie wystawiony także spektakl pt. „Koń, kobieta i kanarek”, za reżyserię którego Remigiusz
Brzyk otrzymał Laur Konrada na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w 2014 r. Telewizyjna wersja przedstawienia
zwyciężyła w plebiscycie TVP Kultura na Najlepsze Przedstawienie Telewizyjnego Festiwalu Teatrów Polski. Spektakl porusza temat prawa kobiet do decydowania o własnym ciele. Dla miłośników teatru czeka niespodzianka. 23 i 24 marca będzie obowiązywała jubileuszowa promocja
z okazji 120-lecia Teatru Zagłębia. Bilety można kupić w cenie 25 zł. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
3-9.03.2017 R.
MARATON WOLVERINE’A WYŁĄCZNIE
W PIĄTEK
„WOLVERINE” GODZ. 23:00
„X-MEN:PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA NADEJDZIE”
„LOGAN:WOLVERINE”
Akcja, od 15lat, USA, 393min, napisy
KINO KONESERA WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„JACKIE” GODZ. 18:30
Dramat, od 15lat, USA/Francja/Chile, 95min,
napisy
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„WOŁYŃ” GODZ. 18:00
Historyczny, od 15lat, Polska, 150min
PREMIERY:
„MARIA SKŁODOWSKA-CUIRE”
10:00*, 19:30, 21:45
Biograficzny, od 15 lat,
Polska/Belgia/Francja/Niemcy, 100min
* wyłącznie w piątek
„OZZY” DUBBING 9:00*, 11:30**, 14:45

marzec 2017 nr 3

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Korzeniec”
w dniu 10.03.2017 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek”
w dniu 24.03.2017 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Kariera Romualda S.”
w dniu 31.03.2017 r. (piątek), godz. 19.00

Animacja, b/o, Hiszpania/Kanada, 91min,
DUBBING
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
„LOGAN” 13:15, 18:00, 21:00
Akcja, od 15lat, USA, 137min, napisy
„LOGAN” DUBBING 10:00
Akcja, od 15lat, USA, 137min, DUBBING
FILMY TYGODNIA:
„PORADY NA ZDRADY”
13:00, 18:30*, 20:45**, 21:15***
Komedia romantyczna, od 15lat,
Polska, 97min,
* z wyjątkiem poniedziałku
** z wyjątkiem czwartku
*** wyłącznie w czwartek
„POKOT” 17:30*, 20:45**
Dramat, od 15lat, Polska, 128min,
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„CIEMNIEJSZA STRONA GREYA”
12:15, 17:00
Dramat/Romans, od 17lat, USA, 117min,
napisy
„POLANDJA” 16:15
Komedia, od 15lat, Polska, 103min,

„SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY
WISŁOCKIEJ” 20:15*
Komediodramat, od 15lat, Polska, 120min
* z wyjątkiem czwartku
FILMY DLA DZIECI:
„BYŁ SOBIE PIES” DUBBING
10:00*, 11:00**, 11:30***, 15:15
Przygodowy, od 7lat, USA, 100min, DUBBING
* wyłącznie w poniedziałek
** z wyjątkiem piątku i poniedziałku
***wyłącznie w piątek
„BARBIE W ŚWIECIE GIER” DUBBING
10:30, 16:00
Animacja, b/o, USA, 79min, DUBBING
„LEGO BATMAN:FILM” DUBBING 13:45
Animacja, b/o, USA/Dania, 90min, 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
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wreszcie będziesz
mogła sobie pozwolić na chwilę relaksu.
Wykorzystaj wolne chwile najlepiej, jak tylko
potrafisz, bo nie wiadomo, ile potrwa ten
lżejszy okres. Samotne ryby powinny
bardzie rozglądać się wokół siebie. Ktoś,
komu bardzo na Tobie zależy, znajduje się
bliżej niż myślisz. Pod koniec miesiąca
dopadnie Cię paskudne przeziębienie.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Jeśli po
ostatnich wydarzeniach wciąż nie możesz
dojść do siebie, pomyśl o rozmowie ze
specjalistą. Czasem obca osoba potrafi
pomóc bardziej niż ktoś bliski. Postaraj się
mniej myśleć o problemach, a zająć czas
błahymi sprawami. Zacznij od gruntownych
wiosennych porządków. W oczyszczonym z
masy niepotrzebnych rzeczy miejscu z
pewnością będzie Ci się łatwiej myśleć.
BYK (20.04. – 22.05.) – Postaraj się więcej
czasu spędzać z rodziną. Wciąż oddalacie się
od siebie i jeśli dalej tak pójdzie, może się to
źle skończyć. Marzec będzie wyjątkowo
łaskawy dla byków szukających drugiej
połówki. Pamiętaj jednak, żeby nie ciągnąć
dwóch srok za ogon, gdyż wówczas żadnej
nie uda Ci się schwytać na dobre.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W sferze
uczuciowej będzie to dla Ciebie wyjątkowo
spokojny miesiąc. Oby tak dalej! Postaraj się
częściej robić coś dla siebie. To świetny
moment, by kupić wymarzoną torebkę lub
wybrać się do kosmetyczki. Nie odkładaj
niczego na później. Co jeśli okaże się, że
później nie dasz rady tego zrobić? Postaraj
się znaleźć chwilę czasu na odwiedziny u
bliskich.
RAK (22.06. – 22.07.) – W połowie miesiąca
czeka Cię wizyta dawno niewidzianego
członka rodziny. Musisz być bardzo
asertywna w relacjach z nią, aby nie wpaść
w poważne kłopoty. Nadchodzi dobry czas
dla samotnych raków. Postaraj się jednak
większą uwagę skupiać na charakterze
człowieka, niż na jego wyglądzie. Pamiętaj,
że nad tym drugim zawsze łatwiej jest
popracować.
LEW (23.07. – 23.08.) – Marzec to
doskonały czas na porządki, które
przekładasz już od dłuższego czasu. Jeśli
czujesz taką potrzebę, to nie zwlekaj i
postaraj się coś zmienić w swoim życiu. W
drugiej połowie miesiąca szykuj się na mały
wyjazd. Tegoroczna wiosna wyjątkowo
będzie sprzyjać samotnym lwom. Nie daj
się prosić i umawiaj się na randki, jeśli
kandydat spełnia choć jedno twoje
kryterium.
PANNA (24.08. – 22.09.) – W Twoim życiu
rodzinnym wreszcie zapanuje upragniony
spokój. Wykorzystaj to i zajmij się mniej
istotnymi sprawami, które odkładasz już od
dawna, a z pewnością przyniosą Ci
pozytywną energię. Zadbaj o siebie. Marzec
to dobry moment, by zacząć planować
wakacje. Gwiazdy nie szykują żadnych
zmian tej wiosny dla samotnych panien.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Po ciężkiej zimie
nadciąga lepszy czas dla wag. Poczujesz
nagły przypływ energii i chęci do życia.
Korzystaj więc z tego i zamiast siedzieć
przed telewizorem, zabierz swoją drugą
połówkę na wycieczkę za miasto. Wiosna to
dobry czas na przeprowadzenie drobnego
remontu, nie możesz go przecież odkładać
w nieskończoność. Samotne wagi będą
cieszyć się dużym powodzeniem.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Twoja
nowa znajomość powoli zamienia się w
coś poważnego. Niczego nie pośpieszaj,
daj się jej rozwijać w swoim tempie.
Postarajcie się jak najwięcej czasu spędzać
razem. Może krótki urlop będzie dobrym
rozwiązaniem na bliższe poznanie siebie?
Pamiętaj jednak, że nikt nie jest bez wad.
Pora iść na badania, które odkładasz od
kilku miesięcy.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W połowie
miesiąca szykuj się na duże zmiany
zawodowe. Po ostatnich problemach w
pracy pora na jej zmianę. Nie należy jej się
jednak zbytnio bać. Szybko przekonasz się,
że będzie to jedna z lepszych decyzji w
Twoim życiu. Dla samotnych strzelców los
szykuje wiele niespodzianek. Postaraj się
więc zbyt wiele nie planować, aby uniknąć
rozczarowań.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.)
– W najbliższym czasie szykuje Ci się kilka
rodzinnych uroczystości. Niesie to za sobą
spore wydatki. Postaraj się zatem żyć
bardziej oszczędnie i nie wydawać zbyt
wiele na zachcianki, jak to masz w naturze.
Dobra zabawa w gronie rodzinnym
wynagrodzi Ci jednak wszystkie poniesione
koszty. Nie rozpoczynaj teraz żadnej nowej
diety. Jeśli koniecznie chcesz zadbać o
sylwetkę przed wakacjami, zapisz się na
fitness.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Postaraj się
więcej dbać o swoją sylwetkę. Lata lecą,
niewykluczone, że kilogramy też zaczną.
Wiosna to świetny moment na
wprowadzenie zdrowej diety i wysiłku
fizycznego. Zacznij od czegoś, co lubisz,
wystarczą chociaż długie codzienne
spacery. Przestań notorycznie coś
planować, gdyż i tak z tych planów niewiele
wynika. Świetny miesiąc dla samotnych
wodników. red
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