Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Sosnowcu może szczycić się tytułem„Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”. Komisja Certyfikacyjna wzięła
pod uwagę m. in. przestrzeganie prawa pracy, zawieranie
układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników
na czas nieokreślony oraz funkcjonowanie rady pracowników.
Zwycięzców uhonorował Andrzej Duda, prezydent RP i Piotr
Duda, przewodniczący NSZZ„Solidarność”.
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Zagłębiowskie Hospicyjne Centrum Wsparcia, które
po wielu latach starań powstaje przy ul. HubalaDobrzańskiego, będzie pomagać rocznie około tysiącu osób.
Działalność rozpocznie jeszcze w tym roku, ale
do całkowitego zakończenia inwestycji potrzeba
prawie 700 tys. zł. Każda złotówka, a raczej odpis
1 procentu podatku, jest na wagę nieocenionej pomocy
drugiemu człowiekowi.
str. 12

Zuzanna Cieślar, szablistka
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego,
razem z zawodniczkami reprezentacji narodowej,
zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy
Kadetów. To nie koniec sukcesów. Zawodnicy ZKSz,
czyli Angelika Wątor i Krzysztof Kaczkowski,
sięgnęli także po dwa srebrne medale
Młodzieżowych Mistrzostw Polski. str. 15
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Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu informuje, że rekrutacja
dososnowieckich przedszkoli miejskich
(rok szkolny2017/2018) rozpocznie się
18 kwietnia2017 r. Uwaga! W tym roku nabór
będzie prowadzony elektronicznie pod adresem:
przedszkola-sosnowiec.nabory.pl.
Szczegółowych informacji na temat tegorocznego
naboru udzielają urzędnicy Wydziału Edukacji
pod nr tel. 32 296 06 34.

nakład 30.000 egzemplarzy

Rusza wielka przebudowa ulicy w centrum miasta

Ulica 3 Maja będzie jak nowa
snowcu. – Tak poważnych zadań
nie było w Sosnowcu od lat.
Warto podkreślić, że w tym samym czasie remontujemy
sześć przejść podziemnych
i dwie kładki, a także budujemy
pierwszą w mieście sieć wypożyczalni rowerów. Z kolei za kilka tygodni poznamy wykonawcę, który wybuduje 17 km ścieżek rowerowych. Już teraz
chciałbym przeprosić za utrudnienia – mówi Mateusz Rykała,
zastępca prezydenta Sosnowca.
Sosnowiecki projekt modernizacji infrastruktury autobusowo-

Maciej Łydek

Sylwia Kosman

W obu kierunkach i na całej szerokości jezdni zostanie przebudowana ulica 3 Maja. W sumie wyremontowany zostanie 8-kilometrowy odcinek, a ulica całkowicie
zmieni swoje oblicze.
– Przeprowadzimy remont
na odcinku od skrzyżowania z ul.
Piłsudskiego do okolic ulicy Staszica. Mało tego, wyremontujemy
także kolejny odcinek jezdni, czyli
trzy pasy ruchu w obu kierunkach,
aż do wiaduktu w ciągu ulic Prusa
i Blachnickiego – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. Wyremontowany zostanie także wiadukt nad ulicą 3 Maja w ciągu ulicy Prusa i Blachnickiego.
Wiadomo że jeden z pasów ruchu będzie pełnił funkcję buspasa. – Chcielibyśmy, by buspasem,
tam gdzie nie będzie ścieżki rowerowej, mogły poruszać się jednoślady, taksówki i samochody
prywatne, przewożące trzy osoby,
a w godzinach nocnych wszyscy
uczestnicy ruchu. Czekamy obecnie na odpowiedź, czy takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane – przyznaje prezydent.
Nie tylko sama jezdnia zostanie
przebudowana. Powstaną także
ścieżki rowerowe i wypożyczalnie
rowerowe, realizowane w ramach
innego projektu. Całość prac ma
jednak zmienić całkowicie oblicze
dzisiejszej ulicy 3 Maja. Dodatkowo zostaną także w centrum mia-

-tramwajowej będzie kosztował
około 67 mln zł. Na jego realizację udało się pozyskać 56 mln zł
dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 20142020. – Wszystkie działania miasta, do których należy również
wliczyć zakup za prawie 130
mln zł niskoemisyjnych autobusów przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu, realnie wpłyną na ograniczenie problemu niskiej emisji
w Sosnowcu – podsumował prezydent Chęciński.

Rozpoczął się Remont wiaduktu

W związku z remontem wiaduktu kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami i objazdami.
sta zrewitalizowane miejsca postojowe oraz wyremontowane chodniki. Przebudowa ulicy 3 Maja ma
kosztować około 24,3 mln zł,
a prace przeprowadzi spółka Eurovia Polska. Przebudową wiaduktu
ma się zająć spółka Nowak-Mosty
z Będzina, a prace mają kosztować około 2,4 mln zł.
Umowa z przedstawicielami
spółek została podpisana w Urzędzie Miejskim 9 marca.
– Roboty się roz pocz ną
na przełomie marca i kwietnia.

Istniejąca droga zostanie poszerzona o dwa pasy ruchu, buspasy, a cała nawierzchnia została
wymieniona. Prace obejmą także wykona nie chodni ków
i miejsc parkingowych. Stawiamy przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno
dla prowa dzą cych pra ce, jak
i kierowców oraz pieszych. Prace będą wykonywane etapami
i należy liczyć się z utrudnieniami, któ re bę dzie my sta ra li się
ograniczyć do niezbędnego mi-

nimum – stwierdził Arkadiusz
Kierkowicz, wiceprezes zarządu
Eurovia Polska S.A.
Inwestycja ma się zakończyć
w 2018 r., a jej podsumowaniem
i jednocześnie inauguracją w nowej odsłonie ma być zorganizowanie święta ulicy 3 Maja, właśnie
w dniu 3 maja przyszłego roku.
Remont ulicy oraz wiaduktu
to najważniejsze zadania, które
są częścią wielkiego projektu
modernizacji infrastruktury autobusowo-tramwajowej w So-

pod koniec marca drogowcy zaczęli remontować wiadukt w ciągu
ulic Blachnickiego i prusa, nad ul. 3 maja. wiąże się to ze sporymi
ograniczeniami w ruchu samochodów i objazdami. w pierwszej fazie
remontu całkowicie zostanie wyłączona z ruchu nitka wiaduktu
w kierunku ulicy prusa, a kierowcy będą się poruszać tylko drugą
częścią wiaduktu, po jednym pasie w każdym z kierunków.
kierowcy, którzy jadą od strony centrum sosnowca, nie będą
mogli na wiadukcie skręcić w lewo, w stronę ulicy prusa. objazd
będzie prowadził w prawo ulicą Blachnickiego, a następnie
w prawo wzdłuż ulicy Braci mieroszewskich, aż do ronda Jana
pawła ii, gdzie należy zawrócić. dalej ponownie trzeba będzie
jechać ul. B. mieroszewskich i na skrzyżowaniu z ul.
Blachnickiego skręcić w lewo, a następnie jednym, dostępnym
pasem przejechać przez wiadukt nad ul. 3 maja.
z kolei kierowcy, jadący od strony dk 94 w kierunku ul.
Blachnickiego, muszą na remontowanym wiadukcie skręcić
w prawo w ul. prusa, następnie zawrócić na rondzie i przejechać
dostępnym pasem przez wiadukt nad ul. 3 maja w kierunku ulicy
Blachnickiego. wszystkie prace spółka nowak-mosty ma
zakończyć do końca kwietnia przyszłego roku.

MIASTO
Ruszyły kolejne prace na targowisku przy ul. Szklarnianej

Targ wreszcie przestanie odstraszać klientów

Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Jeszcze przed wakacjami targowisko
w samym centrum miasta zmieni swoje oblicze. Plac budowy został przekazany i spółka Eurobud-Complex
z Tenczynka, 20 marca weszła na teren targowiska przy ul. Szlar nianej
w Sosnowcu. Tym samym rozpoczął
się już kolejny etap prac na miejskim
targowisku.
– Fir ma, która została wyłoniona w przetargu, będzie prowadzić prace w taki sposób, żeby nie dezorganizować działalności kupców. Roboty
będą prowadzone etapami – mówi
Grzegorz Barczyk, dyrektor ds. technicznych w Miejskim Zakładzie
Usług Komunalnych w Sosnowcu.
Wiadomo, że zostanie wymieniona nawierzchnia, oświetlenie (osiem
latarni z oprawą led-ową będzie zasilanych z kabla podziemnego), pojawią
się elementy małej architektury, ławki, kosze i pergole z drewna, częściowo zadaszone poliwęglanem. Prace
będą kosztować około 605 tys. zł.
Po wykonaniu zadania zleconego
spółce z Tenczynka, pracownicy
MZUK zadbają o ostateczny efekt i zajmą się zaprojektowaniem i nasadzeniem roślinności.
Przypomnijmy, że w październiku
ubiegłego roku kupcy z targowiska
przy ulicy Szklarnianej w Sosnowcu
podpisali porozumienie z urzędnika-

Rozpoczął się remont nawierzchni placu i chodników.
mi, dotyczące uporządkowania terenu targowiska. Ustalono wówczas,
że sprzedawcy odnowią i ujednolicą
stoiska handlowe, a gmina zajmie się
remontem nawierzchni placu i chodników. Porozumienie jest realizowane. Część obiektów handlowych zosta ła już zmo der ni zowa na i te raz
rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni.

Umowa na przebudowę
DK 94 podpisana
Sosnowiec otrzymał maksymalne dofinansowanie do przebudowy skrzyżowania DK 94 z ulicą Długosza. Wysokość
środków z Centrum Unijnych Projektów Transpor towych
wzrosła z 23,5 mln zł do prawie 74 mln zł. Wartość całego
projektu jest szacowana na 89 mln zł. Prezydent Sosnowca
3 marca podpisał umowę w Warszawie.
– Niewielu wierzyło, że uda nam się zdobyć te środki,
łącznie z częścią radnych. To nasz ogromny sukces, który nie
byłby możliwy bez ogromnego poświęcenia pracowników
sosnowieckiego magistratu. Za tą ogromną pracę i zaangażowanie dziękuję – mówił po podpisaniu umowy Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Sukces jest tym większy, że Centrum Unijnych Projektów Transpor towych początkowo przyznało zaledwie 27
procent (23,5 mln zł) dofinansowania tej inwestycji, ale
ostatecznie decyzja dostała zmieniona i dofinansowanie wyniesie około 74 mln zł. Prace będą polegać na wybudowaniu dwupoziomowego skrzyżowania na styku DK 94 i ulicy Długosza. Dołem, po jezdniach z obniżonym poziomem,
zostanie poprowadzona główna nitka DK 94, a „górą” ruch
lokalny. Dzięki temu kierowcy, którzy będą poruszać się
drogą krajową, nie będą się już zatrzymywać, a ruch będzie się odbywać bezkolizyjnie. Gmina ogłosiła już postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Zwycięzca przetargu będzie miał 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, przebudowa zostanie zrealizowana do końca 2020 r. SK
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Sami sosnowiczanie także nie ukrywają zadowolenia. – Ciężko sobie wyobrazić, że targ miałby zostać zlikwidowany, bo wielu mieszkańców często zaopatruje się tutaj w świeże warzywa
i owoce, to jednak trzeba przyznać, że
do tej pory, przede wszystkim, szpecił. I całość prezentowała się dość okropnie. Zważywszy, że to ścisłe centrum
miasta, już dawno należało zająć się re-

montem targowiska. Cieszę się, że
wreszcie doczekaliśmy się zmian na targowisku. Na razie prowadzone prace dla
kupujących nie są uciążliwe. Robimy
swobodnie zakupy jak do tej pory – przyznała Anna Wójcik z Sosnowca.
Prace mają zakończyć się w czerwcu. Po zakończeniu modernizacji zostanie zrealizowane zadanie, polegające na aranżacji zieleni.

Sięgnij
po dotacje
Można już składać wnioski o dotacje celowe
z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, polegające
na modernizacji ogrzewania; instalacji systemów
wykorzystujących odnawialne źródła energii; demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest; podłączeniu do sieci kanalizacyjnej; instalacji przydomowych oczyszczalni
ścieków. Do 2018 r. dopłaty będą wynosiły maksymalnie 8 tys. zł (do 80 procent kosztów związanych z zadaniem inwestycyjnym), a od 2019 r. –
4 tys. zł i obejmą: zakup kotła gazowego c. o.
oraz opłatę przyłączeniową wnoszoną do zakładu gazowniczego; zakup kotła olejowego c. o.;
podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wykonanie wewnętrznej instalacji c. o. (w przypadku nieponoszenia kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej); zakup urządzeń i elementów grzewczych oraz modernizację lub wymianę instalacji
elektrycznej związanej z ogrzewaniem zasilanym
energią elektryczną. Dopłatami objęte zostaną
także kotły na paliwo stałe klasy 5 normy PN-EN 303-5: 2012, posiadające certyfikat, ale tylko w przypadku występowania barier technicznych związanych z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zainstalowaniem centralnego systemu ogrzewania zasilanego kotłem gazowym.
Dofinansowanie to maksymalnie 4 tys. zł,
od 2019 r. – 2 tys. zł, a od 2021 r. miasto nie będzie wspierało zakupu kotłów na paliwo stałe.
Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107, tel. 32 2960574, 32 2960825. Wnioski
o dotacje należy składać przed rozpoczęciem
prac. Dotacje nie przysługują na inwestycje już
zrealizowane. KP

Powstanie węzeł Klimontów, a S1 czeka kompleksowy remont

Szykuję się budowlana rewolucja na S1
Sylwia Kosman

Budowa węzła Klimontów na trasie S1, połą cze nie z tzw. drogą
donikąd oraz kompleksowa przebudowa S1 to zbieżne plany, które w tym samym czasie zamierzają realizować Sosnowiec oraz Gene ral na Dy rekcja Dróg Kra jowych i Autostrad z Katowic.
Gmi na za mie rza wy bu dować
tzw. węzeł Klimontów, który połączy S1 z terenami inwestycyjnymi w rejonie ul. Inwestycyjnej
oraz z terenem Katowickiej Specjal nej Stre fy Eko no micz nej
na Dań dówce, a GDD KiA zaj mie się re mon tem S1. W So snowcu planowane roboty będą
do tyczyć 5-ki lo me trowe go od cinka S1, od węzła przy ul. Lenartowicza do rejonu ul. Inwestycyjnej.
Wiadomo że dzięki planowanym inwe stycjom znik nie słynna sosnowiecka „droga donikąd”,
czyli bocznica ul. 11 Listopada,
którą zbudowało miasto, a dokońreklama

czyć miała GDDKiA. Droga kończy się kil ka set metrów
przed strefą. – Cieszymy się, że
nasze plany zbiegły się z planami
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To bardzo dobra wiadomość – nie ukrywa Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – W najbliższym czasie
gmi na podpi sze po ro zumie nie
z GDDKiA, które ma uła twić
sprawną, bezpieczną i maksymalnie szybką realizację tej inwestycji. Roboty budowlane będą prowadzone w latach 2019 – 2020 –
zapowiedział prezydent.
Niewykluczo ne, że zbież ne
plany gminy i GDDKiA przyniosą sa mej gmi nie mi lionowe
oszczędności, bo jest szansa na to,
że koszt bu dowy łącz nic
przy węźle pokryje GDDKiA.
Za dowole nia ze wza jem nej
współpracy nie kryją także przedstawiciele GDDKiA.
– Zależy nam na ścisłej współpracy, by projekty nasze i miasta
nie wyklucza ły się wza jem nie.

Mamy ambitne plany, to fakt. Nie
za prze czam – tak o pla nowa nej
inwestycji mówi Marek Niełacny,
zastępca dyrektora Oddziału ds.
Zarządzania Drogami i Mostami
w GDDKiA w Katowicach. – Nie
będziemy zmieniać przebiegu tej
drogi. Przebudowa będzie polegała na dostosowaniu istniejącego
śladu drogi do nośności i warunków bezpieczeństwa. W pierwszej
kolejności chcemy się skoncentrować na wzmoc nie niu kor pu su
drogowego i poprawie odwodnienia. W ślad za tym pój dzie mo dernizacja powierzchni, która jest
najbardziej widocznym efektem
dla kierowców. Chcemy także poprawić konstrukcję nie któ rych
łącznic na węzłach, które powinny zostać wydłużone – dodaje.
W planach jest także budowa
ekranów akustycznych, a częścią
przedsięwzięcia ma stać się również przebudowa łącznic na węźle z ul. Lenartowicza oraz budowa
rond w ciągu tej ulicy (na końcu
obu łącznic).

– Gmina zaprojektuje węzeł
całkowicie, przebieg swojej ulicy
górą, a także zaprojektuje konstrukcję nośną zgodnie z naszymi
uwagami i standardami, tak by obręb węzła wykonywało jedno biuro projektowe. Natomiast my jako
GDDKiA weźniemy na siebie realizację odcinka dolnego, czyli nawierzchnię drogi ekspresowej. Całą drogę S1 podzieliliśmy na 5 odcinków. Każdy będzie liczył
ok. 5 km i będzie wykonywany
etapami. Nie chcemy dzielić projektu budowlanego na dwa biura
projektowe i dwój wykonawców,
jak i nie dzielić placu budowy
na dwa place budowy. To najlepsze rozwiązanie, jakie mogliśmy
wymyśleć. Planujemy zakończenie robót w 2020 roku. Przed nami
są jednak postępowania przetargowe, które mogą trwać miesiącami,
ale bądźmy optymistami – podsumował Marek Niełacny. Wstępnie
koszty inwestycji realizowanej
przez GDDKiA zostały oszacowane na ponad 70 mln zł.
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RADA MIEJSKA
43. sesja Rady Miejskiej

zdjęcia: Maciej Łydek

Gratulacje dla sportowców

Utalentowani i niepokonani na sportowych arenach. Sosnowieccy sportowcy odnoszą coraz większe sukcesy.

Wiktor Bujakowski, świetnie zapowiadający się bokser,
odebrał gratulacje od prezydenta i przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Sylwia Kosman

Bez przedłużających się dyskusji, rzeczowo i w spokojnej atmosferze, przebiegały obrady
radnych podczas ostatniej sesji.
Radni tradycyjnie przyjęli pakiet
reklama
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uchwał, wysłuchali także informacji przewodniczącego Rady
Miejskiej o działaniach Rady
w okresie międzysesyjnym oraz
infor macji prezydenta o pracy
w okresie międzysesyjnym.
Władze miasta, podczas uro-

czystej części, nagrodziły sportowców, którzy w ostatnich miesiącach triumfowali podczas
ogólnopolskich wydarzeń sportowych.
Pamiątkową statuetkę i wyróżnienie odebrał Mateusz Witkowski, który we wrześniu ubiegłego
roku podczas Mistrzostw Polski
w Kolarstwie Szosowym Osób
Niepełnosprawnych, które odbyły się w Wieprzu, zdobył złoty
medal. Z kolei w listopadzie
ubiegłego roku podczas Mistrzostwa Świata seniorów ju-jitsu we
Wrocławiu, sportowcy Budowlani Sosnowiec wywalczyli worek
medali. Gratulacje odebrali:
Martyna Bierońska, Rafał Riss,
Magdalena Giec, Justyna Sitko,
Marta Walotek, Jakub Sobczak.
Nie sesję nie przybyli Mateusz
Duran i Andrzej Hruby.
Wyróżnienia odebrali także
sportowcy, trenujący m. in. karate kyokushinkai, nordic walking
oraz boks. W listopadzie w Wałbrzychu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Europy Karate Kyokushinkai Tezuka Group, skąd
reklama

srebrny medal w kategorii wiekowej junior, zdobyła zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu
Sportowego Oyama Karate Sosnowiec – Małgorzata Lewoniuk. Z sukcesów cieszyła się
także Anna Malczyk, która wywalczyła srebr ny medal na dystansie 5 km w kategorii 30-39
lat na mistrzostwach Nording
Walking, które odbyły się w Legnicy. Wielkie gratulacje przypadły również w udziale Stanisławowi Mentlowi, który podczas
Mistrzostw Europy Masters
w wyciskaniu sztangi leżąc, zdobył złot medal (w kat. wieko-

wej 60 – 69 lat), wyciskając 227,5 kg i ustanawiając nowy
rekord Europy i świata. Wyróżnienie odebrał także Wiktor Bujakowski, który z Mistrzostw
Polski Młodzików w boksie, które odbyły się w Tar nowie Podgórnym, przywiózł srebrny medal.
Władze miasta złożyły także
serdeczne gratulacje trenerom
i prezesom sportowych klubów.
Radni zapoznali się także m.
in. ze sprawozdaniem z realizacji
zadań „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii”.
Przyjęli sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta oraz podjęli uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół
podstawowych oraz zaktualizowali „Kompleksowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta Sosnowiec”.
Radni przyjęli także uchwały
dotyczące opracowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów, jak
i szkół ponadpodstawowych i specjalnych, przystosowanej do nowego ustroju szkolnego ze względu na zmianę ustawy o systemie
oświaty, która będzie funkcjonować od 1 września 2017 r. do
31 sierpnia 2019 r.
Zastępca prezydenta, Mateusz
Rykała, poinformował, że skarga kasacyjna, która została
wniesiona przez gminę do Sądu
Najwyższego, w związku z powództwem Sportowej Doliny sp.
z o.o. przeciwko gminie o zapłatę należności z tytułu pozostawionych nakładów i ulepszeń,
została uwzględniona. Sąd Najwyższy uchylił w całości niekorzystny dla gminy wyrok Sądu
Apelacyjnego, zasądzający
na rzecz Spor towej Dolny
od gminy kwotę ponad
3 mln 900 tys. zł i przekazał
sprawę do ponownego rozpoznania. Proces w tej sprawie będzie toczył się od początku.

Młodzieżowi radni już po ślubowaniu
Aż 50 radnych liczy obecnie Młodzieżowa Rada
Miasta. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
Sosnowca IX kadencji odbyły się 6 marca. Ostatecznie
wyłoniono 50 radnych, ponieważ liczba radnych
zwiększyła się w związku ze zmianą statutu i obecnie
radni wybierani są z każdej szkoły gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej. Młodzieżowi radni 27 marca
złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze

z rąk prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego oraz
przewodniczącego Rady Miejskiej Wilhelma Zycha.
Pełnomocnikiem prezydenta ds. młodzieży, który
będzie odpowiadał za współpracę z MRM, został
Mateusz Bochenek. Na I sesji radni wybrali
przewodniczącego, którym został Paweł Jochymczyk,
uczeń II Liceum Ogólnokształcącego
im. Emilii Plater. SK
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Nowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
W sosnowieckim Centrum Pediatrii otwarto zmodernizowane Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. To obecnie największy w województwie śląskim ośrodek
szpitalnego oraz ambulatoryjnego leczenia dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi.
Zdjęcia: arc Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Do Centrum Psychiatrii trafiają pacjenci, którzy cierpią m.in. na zaburzenia odżywiania, schizofrenię, depresję i zaburzenia neurozwojowe.
Krzysztof Polaczkiewicz

Centrum Psychiatrii dla Dzieci
i Młodzieży powstało na bazie
funkcjonujących do tej pory
w Centrum Pediatrii w Sosnowcu poradni oraz oddziałów psychiatrycznych. Budynek rozbudowano, wyposażono go też
w nowe funkcje. W skład Centrum Psychiatrii wchodzi funkcjonujący już wcześniej, ale
dzięki przebudowie powiększoreklama

ny Oddział Kliniczny Psychiatrii
i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, z wyodrębnionym pododdziałem terapii zaburzeń emocjonalnych i odżywiania, Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, a także Poradnia
Zdrowia Psychicznego.
– Ideą naszej placówki nie jest
wyłącznie leczenie szpitalne – podkreśla prof. Małgorzata
Janas-Kozik, kierownik Centrum
Psychiatrii dla Dzieci i Młodzie-

ży. – Chcemy wpisywać się
w światowy trend zmian w psychiatrii, zgodnie z którym ciężar
leczenia przesuwa się z leczenia
szpitalnego na środowiskowe. Dążymy do tego, by coraz więcej pacjentów korzystało z pobytów
dziennych, porad ambulatoryjnych
oraz psychoterapii, jak również
mogło być leczonych w swoim rodzinnym środowisku – dodaje.
W Centrum Psychiatrii leczeni są pacjenci z wszystkimi jed-

nostkami chorobowymi występującymi u dzieci i młodzieży,
z wyjątkiem terapii uzależnień
od substancji psychoaktywnych,
którą zajmują się inne, przeznaczone do tego placówki. Do Centrum trafiają pacjenci cierpiący
na zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), schizofrenię,
depresję, manię oraz zaburzenia
neurorozwojowe.
– Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji tej

inwestycji. To bardzo ważny
ośrodek dla całego regionu. Niestety, z problemami psychicznymi borykają się coraz młodsze
osoby i musimy im zapewnić
profesjonalną opiekę – mówi
prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński.
Całkowity koszt inwestycji to
kwota 9 mln zł. Realizacja inwe stycji by ła moż li wa dzię ki
współfinansowaniu przez Urząd
Mar szał kowski Wojewódz twa

Ślą skie go, któ ry prze ka zał
na ten cel 2,5 mln zł. W ramach
tej kwoty roz bu dowa no część
szpitalną i terapeutyczną – powiększono Oddział Kliniczny
Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Roz wojowe go. Po rad nia
Zdrowia Psychicz ne go dla
Dzieci wzbogaciła się o dodatkowy gabinet. Oddział Dzienny
zyskał nowe kom for towe po miesz cze nia prze zna czo ne
do terapii.

PKM Pracodawcą
Przyjaznym Pracownikom
arc PKM Sosnowiec sp. z o.o.

Marek Pikuła, prezes zarządu PKM Sp. z o.o., odebrał pamiątkową statuetkę.

Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej Sp.
z o.o. w So snowcu lau re atem IX kon kur su
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Komisja Cer tyfikacyjna dokonała oceny wniosków
nadesłanych na konkurs, między innymi biorąc
pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie
pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowie nie oraz funkcjo nowa nie ra dy pra cow ni ków.
Ostatecznie komisja wyłoniła 22 laureatów IX edycji, wśród których znalazł się także sosnowieckie PKM. – Przestrzeganie przepisów,
norm bezpieczeństwa i partnerstwo ze związkami
zawodowymi to podbudowa dobrze funkcjonującej
gospodarki – mówił prezydent RP Andrzej Duda,
który razem z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą wręczył laureatom konkursu
4

NSZZ „Solidarność” tytuły „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Nagrody dla pracodawców przyjaznych pracownikom wymyśliła w 2007 r. NSZZ „Solidarność” i przedstawiła jako propozycję honorowania pracodawców ówczesnemu prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu.
– Jesteśmy dumni z tej nagrody i faktu, że nasza polityka zakładowa wobec naszych pracowników została doceniona. Elementami oceny były stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki
zawodowe, stosowanie układów zbiorowych pracy
i prowadzenie dialogu społecznego wewnątrz zakładu – mówi Marek Pikuła, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – Największą satysfakcję sprawia nam fakt, iż tytuł „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” jest nagrodą, do której nominują sami pracownicy – podsumował. KP
kwiecień 2017 nr 4
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„Najdroższy” wózek świata
Rozmowa z ANNĄ TUTAJ, prezesem fundacji „Nieinni”
arc

Do zwykłego wyjścia na dwór dziecku brakuje
przeważnie pary butów. Ninie brakowało tylko
specjalistycznego wózka, bo Nina nie chodziła.
Dziewczynka miała 2 latka i mnóstwo wad
genetycznych. Nie było z nią praktycznie żadnego
kontaktu, dziecko leżało pod respiratorem i wydawało
się, że dziewczynka niewiele rozumie. 8 tys. zł było
potrzebne od zaraz. – Ale jak?! – pytała
zrezygnowana mama Niny. – Jeszcze nie wiem, ale
na pewno to zrobimy! – odpowiedziała Ania. I zrobili!
Zrobili to, a nawet o wiele więcej, bo zebrali 8 tysięcy
złotych na specjalistyczny wózek i na klimatyzację,
żeby Ninka mogła funkcjonować. Zorganizowali bieg
i festyn charytatywny, a wszystko po to, by
Nina w końcu mogła zobaczyć, jak wygląda lato, śnieg
i jesienne liście.
Zaangażowaliśmy w to mnóstwo zaprzyjaźnionych
osób i firm, włożyliśmy w to całą swoją energię i cały swój czas. Nagle dostaję telefon z krótką informacją, że Niny już nie ma z nami. Niny nie ma, a u mnie
jest, kryzys i mnóstwo pytań – po co mi to wszystko
było? Płakałam przez tydzień. Chciałam się z tego
wycofać. Mimo że dziś mam również przecież swoich podopiecznych, to Nina zawsze będzie w mojej
pamięci zajmowała szczególne miejsce.
A co z Dedalem…?
Twoje dziecko rodzi się ze zrośniętymi oczodołami, nie wiadomo, czy ma oczy, czy też nie, ale nigdy się o tym nie przekonasz, bo rozcięcie powiek
jest nazbyt ryzykowne. W każdej chwili może się
okazać, że oczy są, ale wypłyną. Może się też okazać, że nagle dowiadujesz się, iż twoje dziecko ma
ciężki nowotwór i liczy się każdy dzień. Scenariu-

na Jabłczyńska. Organizacje pozarządowe często
traktują siebie jak konkurencję, jak firmy, a przecież prawda jest taka, że wszyscy gramy do jednej
bramki i to nie jest biznes na zarabianie pieniędzy.
Im wcześniej to zrozumiemy, tym lepiej.

szy może być wiele, ale nadzieja jest jedna (i podobno umiera ostatnia), więc ci rodzice bardzo często idą do takiej fundacji po pomoc i dostają … numer konta i plik ulotek do rozniesienia.
To tylko kwestia oswojenia…
Zorganizowaliśmy zamkniętą imprezę mikołajkową dla dzieci z czterech Zespołów Opiekuńczo-Wychowawczych. Chcieliśmy, aby te dzieci miały
moc atrakcji, więc zorganizowaliśmy konkursy, nagrody, zabawy i poczęstunek. Włożyliśmy w tę imprezę całych siebie, cały swój czas i swoje emocje,

ale praca z młodzieżą po przejściach jest naprawdę
specyficzna i trudna.
Kiedy nie masz nic swojego, niczego nie dostałeś w życiu i nagle w trakcie takiej imprezy otrzymujesz masę prezentów, to czujesz zagrożenie, bo
nie wiesz, czy przypadkiem ktoś nie będzie czegoś
oczekiwał od ciebie w zamian.
Prawie jak voodoo…
Cieszymy się z każdego sukcesu. Mamy naprawdę
szereg osób za sobą. Jedną z naszych akcji, tj. Przystanek Świętego Mikołaja wspiera aktorka Joan-

Praca w fundacji to praca 24 godziny na dobę…
To nie jest tak, że kończę pracę w fundacji i spokojnie wracam do domu. Dużo rzeczy robię też
całkiem prywatnie. Chodzę, pytam, szukam kontaktów, możliwości i rozwiązań. Kiedy przychodzą
do ciebie rodzice ciężko chorego dziecka z bukietem z lizaków czy statuetką i ci je wręczają, czujesz się dziwnie. Przecież nie robisz tego dla
wdzięczności kogokolwiek, robisz to, bo nie wyobrażasz sobie, że mogłabyś postąpić inaczej. To
jest naturalny odruch i nie oczekujesz tego od nich,
ale oni czują taką potrzebę, bo w tych ludziach jest
pełno miłości. Na bieżąco śledzę, co się dzieje
i mimo że mam fundację, sama wpłacam pieniądze
na inne dzieci. To nie jest tak, ze mam fundację
swoją i koniec. Nie jestem hermetycznie zamknięta na to, co na zewnątrz, a przecież tam dzieje się
najwięcej… Kiedy twoja praca jest wykonywana z pasją, wtedy ma podwójną moc! Wtedy nawet
„zwykły” wózek jest dla ciebie „najdroższym wózkiem świata”.
Rozmawiała: Katarzyna Karbowniczek z Sosnowieckiego
Centrum Organizacji Pozarządowych
Oryginalny tekst znajdziesz na stronie:
www.wsparcie.sosnowiec.pl
Fundacja „Nieinni”: ul. Sportowa 2, 41-205 Sosnowiec
Strona internetowa: www.fundacja-nieinni.org
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Nowe legitymacje emerytów i rencistów

Dobry zwyczaj, nie pożyczaj… zdolności kredytowej

JoannaBiniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej iedukacji

Wszystkie osoby, które nabywają prawo do renty lub emerytury po 1 lutym 2017 r., otrzymują zupełnie inne legitymacje, niż obowiązujące przed tym terminem. Legitymacje według nowego wzoru przypominają dowód osobisty lub kartę płatniczą i mają biało-zielony kolor.
War to zaznaczyć, że posiadacze legitymacji wydanych
przed 1 lutym 2017 r. nie mają powodu do niepokoju, ponieważ są one nadal ważne.
Na odwrocie nowych legitymacji w prawym górnym rogu
dodatkowo umieszczony jest skrót LER (od legitymacji emeryta-rencisty), pisany alfabetem Braille’a, dzięki czemu dokument łatwo rozpoznają osoby niewidome lub niedowidzące. Jeśli takie osoby posiadają starą legitymację, mogą ją wymienić w ZUS-ie.
Możliwość wymiany dotyczy również innych sytuacji.
Gdy osoba mająca prawo do danego rodzaju świadczenia
(np. do emerytury), do którego została wydana stara legitymacja zachowująca swoją ważność, nabywa prawo doinnego rodzaju świadczenia (np. do renty rodzinnej), a prawo
do dotychczasowego świadczenia nadal istnieje, nie trzeba
wydawać zurzędu legitymacji dotego nowego świadczenia.
Jednak możnazgłosić wniosek owymianę legitymacji nanową. Wówczas ZUS wyda legitymację potwierdzającą nowy
rodzaj świadczenia, ale dotychczasową należy zwrócić.
Ale jeśli prawo do dotychczasowego świadczenia ustanie,
a będzie przyznane nowe świadczenie, wówczas nowa legi-

tymacja zostanie wydana z urzędu wraz z decyzją przyznającą to świadczenie.
Legitymacje uprawniają m. in. do ulg przysługujących
na podstawie odrębnych przepisów, np. wprowadzonych
przez samorząd lub przewoźnika. Należy pamiętać, że legitymacja nie zastępuje dowodu osobistego, powinno się więc
nosić przy sobie obydwa dokumenty.
Na pierwszej stronie nowej legitymacji znajduje się numer
pesel, imię i nazwisko, termin ważności oraz – zamiast jak
dotąd – numer świadczenia, jego rodzaj, a więc: emerytura,
emerytura pomostowa, renta socjalna, nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne.
War to zaznaczyć, że z obniżeniem wieku emerytalnego
(od 1 października wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn) wiąże się likwidacja częściowej emerytury. Takie
świadczenia są obecnie wypłacane mężczyznom, którzy
ukończą65 lat imają40-letni staż. Osobom, które1 października tego roku będą miały prawo do emerytury częściowej,
przysługuje ona do czasu zamiany na emeryturę powszechną – pełną. Aby otrzymać emeryturę powszechną, trzeba
złożyć wniosek. Jeśli ktoś pracuje, powinien też rozwiązać
stosunek pracy.
Ponadto nowe przepisy wydłużają możliwość przejścia
na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek. Dotyczy
to nauczycieli, którzy łącznie spełnią warunki:
• do 31 grudnia 2008 r. mieli co najmniej:
– 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat
pracy nauczycielskiej co najmniej w połowie obowiązującego wymiary zajęć lub
– 25-letni okres składkowy inieskładkowy, wtym20 lat zatrudnienia w szkolnictwie specjalnym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć (ten warunek dotyczy nauczycieli szkół, placówek i zakładów specjalnych,
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich),
• przed 1 października 2017 r. nie osiągnęli podwyższonego
wieku emerytalnego, ale ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat
(mężczyźni) albo osiągną ten wiek do 31 sierpnia 2018 r.,
• rozwiążą na swój wniosek stosunek pracy albo ten stosunek zostanie rozwiązany lub wygaśnie z przyczyn określonych w Karcie Nauczyciela (w art. 20 ust. 1, 5c i 7),
• zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r.

ki wymaga zgody banku, który nie musi się na to zgodzić.

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

Moja dobra stara znajoma, która nie mogła dostać kredytu z banku, poprosiła
mnie o pomoc w uzyskaniu pożyczki. Firma pośrednicząca w udzieleniu pożyczki
zapewniała, że będę jedynie osobą
wspomagającą, po pół roku kredyt zostanie przepisany na znajomą. Tymczasem okazało się, że kredyty są trzy,
na ok. 80 tys. złotych i to ja jestem kredytobiorcą. Wszystkie pieniądze przekazałem znajomej, która zaprzestała spłacać raty, a teraz bank wzywa mnie do zapłaty.
Zdolność kredytowa to możliwość
spłaty zaciągniętego kredytu wraz
z odsetkami w terminach określonych
w umowie. Nie istnieje możliwość
przekazania osobie trzeciej swojej
zdolności kredytowej na zasadzie
wspomagania. Możliwe jest oczywiście poręczenie pożyczki lub kredytu,
ale trzeba pamiętać, że w sytuacji zaprzestania spłacania zobowiązań
przez kredytobiorcę poręczyciel będzie musiał wziąć na siebie ciężar
spłaty, a ewentualne przejęcie pożycz-

konsumencie pamiętaj:
Zanim weźmiesz lub podżyrujesz kredyt, zastanów się, czy będziesz w stanie
terminowo spłacać raty. Bank lub firma
pożyczkowa ma obowiązek badania
zdolności kredytowej, jednakże najlepszą wiedzą o własnym budżecie – wpływach i wydatkach posiadamy my sami.
Branie kolejnego kredytu na spłatę poprzedniego bardzo często prowadzi
do tzw. pętli kredytowej, kiedy to nie ma
możliwości wzięcia kredytu w banku
i często kończy się na drogich pożyczkach branych w parabankach, czy
przy udziale wielu pośredników, co powoduje tylko zwiększenie kosztów pożyczki i tylko chwilowo lub pozornie załatwia problem ze spłatą już istniejących
kredytów.
Przed skorzystaniem z usług pośrednika kredytowego lub firmy pożyczkowej
sprawdź, czy nie figuruje ona na LIŚCIE
OSTRZEŻEŃ PUBLICZNYCH NADZORU
FINASOWEGO – www.knf.gov.pl. Nawet jeśli firmy nie ma liście, trzeba być
maksymalnie ostrożnym. Jeśli ktoś nie
ma zdolności kredytowej, wzięcie kolejnej pożyczki albo poręczenie udzielone takiej osobie musi skończyć się
źle.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prokuratura Regionalna we
Wrocławiu ostrzegają konsumentów
przed działaniami firmy – Europejskiej
Grupy Finansowej COINCIL, trudniącej
się pośrednictwem kredytowym, pobierającej bardzo wysokie opłaty za pośrednictwo.

Z ostrzeżenia UOKiK wynika, że Council:
1. Oferuje konsumentom kredyty, które
nie odpowiadają ich potrzebom ani
możliwościom spłaty.
2. Nakłania konsumentów bez zdolności
kredytowej, do zaciągnięcia zobowiązań za pośrednictwem osoby trzeciej,
opisywanej jako osoba uwiarygodniająca, wspomagająca gwarant, żyrant.
Jednocześnie zapewnia ich, że
po pewnym czasie zobowiązanie zostanie na nich przeniesione. Tymczasem, zgodnie z prawem przejęcie długu wymaga zgody wierzyciela. Nie
można mieć zatem pewności, że bank
taką zgodę wyrazi.
3. Nie podaje klientom informacji o kosztach wykonywanej usługi pośrednictwa finansowego podczas zawierania
umowy.
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
prowadzi śledztwo o sygnaturze
RP I Ds. 41.2016, dotyczące działalności
zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw
polegających na doprowadzaniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
szeregu osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przestępstw przeciwko
wiarygodności dokumentów i przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, czyli o przestępstwo z art. 258
§ 1 kk. W toku śledztwa badana jest
działalność takich podmiotów jak Kancelaria Prawna PROCULUS, Council Finance, EI GLOBAL. Badane są też działania przedstawicieli innych podmiotów,
których działalność pozostaje w ścisłym
związku z tymi podmiotami.
Źródło: UOKiK, Prokuratora Regionalna we Wrocławiu
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MIASTO
Szykują się koncertowe Dni Miasta

Sosnowieckie Dni Muzyki
Znanej i Nieznanej

Huczne świętowanie
arc UM w Sosnowcu

Ambitne projekty muzyczne i oryginalni wykonawcy

arc

XVI MIęDZYNARODOWY
FESTIWAL – SOSNOWIECKIE DNI
MUZYKI ZNANEJ I NIEZNANEJ
RUSZA 17 KWIETNIA I POTRWA
DO 23 KWIETNIA. ZAPOWIADA SIę
NIEZWYKłA MUZYCZNA UCZTA.
WYSTąPIą M. IN. CHMIELNICKI
CHAMBER ORCHESTRA Z UKRAINY,
KWARTET FORTEPIANOWY
OBLIGATO I CHóR AKADEMICKI
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE IM. W.
BARVINSKY’EGO W DROHOBYCZU.

Idea zorganizowania festiwalu muzycznego narodziła się
we wrześniu 2001 r., a pierwsza
edycja festiwalu wystar towała
już na wiosnę następnego roku.
Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Michał Góral, dyrektor festiwalu, który wymyślił
jego profil i ustalił jego wstępny
program.

Festiwal ma promować ambitne projekty artystyczne, w których wystąpią wybitni i oryginalni artyści z kraju i zagranicy.
Głównym założeniem programowym festiwalu jest prezentacja
utworów muzycznych należących do szerokiego repertuaru
największych sal koncertowych
na świecie, jak i także propagowanie utworów mniej znanych,

często zapomnianych, które nie
zdołały się jeszcze „przebić”
do szerokiego grona odbiorców.
Poza tym z roku na rok pojawia
się coraz więcej koncertów, podczas których miłośnicy muzyki
mogą posłuchać muzyki jazzowej, popularnej, flamenco czy
gospel. Bilety na koncerty są
w cenie 10 zł, a na część koncertów wstęp jest wolny. SK

program XVi międzynarodowego Festiwalu –
sosnowieckie dni muzyki znanej i nieznanej
17 kwietnia, godz. 19.00, kościół pw. św. Joachima, ul. Ks.
Jerzego Popiełuszki 44 Chmielnicki Chamber Orchestra
(Ukraina), Taras Martynik – dyrygent
W programie m. in.: G. Rossini, L. Denza, G. Verdi, G. Donizetti,
R. Leoncavallo
Wstęp wolny
19 kwietnia, godz. 19.00, Energetyczne Centrum Kultury,
ul. Będzińska 65
Kwartet Fortepianowy OBLIGATO, Grzegorz
Wojtasik – skrzypce, Katarzyna Baczewska – altówka,
Joanna Kalaga – wiolonczela , Piotr Banasik – fortepian
W programie: G. Mahler, R. Strauss
Bilety w cenie: 10 zł

Sylwia Kosman

Lady Pank, T. Love, Cleo oraz Shazza to największe
gwiazdy tegorocznych Dni Sosnowca. Impreza, podczas której będziemy świętować 115 lat miasta, już
tradycyjnie odbędzie się w pierwszy weekend czerwca, od 2 do 4 czerwca w Parku Sieleckim.
– W tym roku, podobnie jak poprzednio, Dni Miasta zostaną zorganizowane w Parku Sieleckim. Planujemy zatem trzy dni zabawy, podzielonej na muzyczne
i tematyczne klimaty oraz sprawdzonych i popularnych wykonawców – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
W piątek będą królować rytmy disco i dance,
a mieszkańcy wieczór spędzą z Shazzą. Wcześniej
na scenie wystąpią Power Play i Mario Bischin. Z ko-

lei w sobotę na scenie będzie panował pop i rock. Zaśpiewają: Sami, Cleo oraz legendarna grupa T. Love,
która do Sosnowca i na koncert z okazji święta miasta wraca po… 18 latach. Z kolei w niedzielę będą
miały okazję zaprezentować się szerszej publiczności lokalne zespoły, wyłonione w przeprowadzonym
wcześniej konkursie, a na sam finał Dni Miasta,
z rockowym i mocnym akcentem, zagra Lady Pank.
Dni Sosnowca to nie tylko koncerty, ale przede
wszystkim możliwość spędzenia wspólnego czasu
w gronie rodziny i przyjaciół. Pojawią się także
atrakcje dla najmłodszych, gry, konkursy i zabawy
oraz wesołe miasteczko. Dla miłośników tradycyjnej kuchni nie zabraknie regionalnych przysmaków,
jak i słodyczy oraz lodowych deserów. Będą niespodzianki i atrakcyjne nagrody dla mieszkańców.

Weź udział w XV Sosnowieckiej Olimpiadzie Sportowej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
22 kwietnia, godz. 17.00, Galeria „Muza”, ul.
Warszawska 2
Pocztówka z Gorlic – wernisaż wystawy fotografii Joanny
Bratko – Lityńskiej

20 kwietnia, godz. 19.00, Sala
Widowiskowo – Koncertowa „Muza”, ul. Warszawska 2
Fonogon gra do Metropolis – wydarzenie muzyczno-filmowe
W programie: projekcja filmu „Metropolis”, reż. Fritz Lang,
rok produkcji 1927, Niemcy, gatunek: Sci-Fi, niemy
grana na żywo, niekonwencjonalna muzyka zespołu,
Fonogon w składzie: Bartosz Haładus, Grzegorz Stępień,
Piotr Jeziorko, Adrian Gryń, Igor Południkiewicz,
Bilety w cenie: 10 zł
21 kwietnia, godz. 19.00, kościół pw. św. A. Boboli, ul.
Słowiańska 2
Koncert śpiewów synanogalnych

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu
Stanisław Rybarczyk – dyrygent,
Magdalena Dynowska – sopran, Piotr Bunzler – tenor, Piotr
Rojek organy
W programie m. in.: E. Adam, L. Lewandowski, S. Zim, M.
Deutsch, S. Naumbourg , A. Bernstein, K. Weill
Wstęp wolny

W pierwszy weekend czerwca będziemy świętować Dni Sosnowca.

22 kwietnia, godz. 18.00, Sala Widowiskowo –
Koncertowa „Muza”, ul. Warszawska 2
Chór Cantores Carvatiani (Gorlice), Anna Cisoń – dyrygent
W programie m. in.: D. Bortniański, M. Gomółka, F.,
Nowowiejski, F. Biebl
Bilety w cenie: 10 zł
23 kwietnia, godz. 17.00, kościół pw. św. Tomasza Ap., ul.
Orla 19
Chór Akademicki przy Wyższej Szkole im. W. Barvinsky’ego
w Drohobyczu (Ukraina)
Bogdan Bondziak – dyrygent
W programie m. in.: M. Verbitsky, R. Tolmachow, R.
Twardowski, M. Berezovsky
Wstęp wolny

Wielkie emocje i wielkie wzruszenia
Już po raz piętnasty w hali spor towej MOSiR-u w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego odbędzie się
Sosnowiecka Olimpiada Spor towa dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Impreza, która dostarcza wielu pozytywnych emocji
i wrażeń, odbędzie się 7 kwietnia. Przedszkolaki
i uczniowie z całego regionu będą rywalizować
w następujących kategoriach: rzut piłką do kosza,
slalom na wózku inwalidzkim, rzuty woreczkiem
do celu, wyścigi na pełzakach, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską, kręgle, tor przeszkód oraz
zagrają drużynowo w grę pod nazwą boccia, która
jest dyscypliną paraolimpijską. Zawodnicy będą
startować w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, dzieci w wieku od 7 do 13 lat oraz od 14
do 20 lat.

Zostanie także rozstrzygnięty konkurs plastyczny
„Moja ulubiona dyscyplina sportowa”.
Dla każdego uczestnika przewidziano pamiątkowy
medal, paczkę ze słodyczami oraz upominek. Zwycięzcy poszczególnych konkursów zostaną nagrodzeni
medalami oraz dyplomami, a drużyny pucharami. Początek imprezy zaplanowano na godz. 10.00, a koniec
na godz. 13.00. Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo odbywa się corocznie i na stałe została włączona do kalendarza imprez miejskich. Jej pierwsza edycja miała
miejsce w kwietniu 2003 roku, a piętnasta odbędzie się
w tym miesiącu. Organizatorem imprezy jest Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy współpracy z MOSiR-em
i Urzędem Miejskim w Sosnowcu. SK
arc UM w Sosnowcu

Zabytkowy budynek zamieni się
w nowoczesny biurowiec
HOLDING OPAL MAKSIMUM KUPI OD MIASTA
DZIAłKę Z DAWNą SZKOłą REALNą MIESZCZąCą
SIę PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 3. TO EFEKT
ROKOWAŃ, W WYNIKU KTóRYCH MIASTO SPRZEDA
NIERUCHOMOŚć ZA KWOTę 820 TYS. Zł. NOWY
WłAŚCICIEL ZAMIERZA ZAMIENIć ZABYTKOWY
GMACH W BIUROWIEC, KTóRY BęDZIE SIEDZIBą
START-UPóW, CZYLI MłODYCH INNOWACYJNYCH
FIRM.
– Holding Opal Maksimum będzie miał dwa
i pół roku od momentu podpisania aktu notarialnego na rozpoczęcie prac i 4,5 roku
na udostępnienie obiektu. Wszystkie prace toczyć się będą oczywiście pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
W sumie w rokowaniach wzięły udział trzy
podmioty chętne do zakupu zabytkowego bu8

dynku. Z informacji, które uzyskaliśmy, docelowo zostanie tam stworzonych kilkaset
miejsc pracy – mówi prezydent Sosnowca,
Arkadiusz Chęciński. Cena wywoławcza
przy rokowaniach wynosiła 650 tys. 600 zł.
Przypomnijmy, że budynek dawnej Szkoły
Realnej przy ul. Żeromskiego 3 został wzniesiony w latach 1895-1898 w stylu neorenesansu północnego według projektu Antoniego Jasieńczyka- Jabłońskiego, a jego fundatorem był przedsiębiorca Henryk Dietel, który w porozumieniu z dyrekcją kolei zorganizował dojazd do szkoły specjalnym pociągiem.
W budynku przed laty mieściło się liceum
im. Stanisława Staszica, a następnie był on
siedzibą Wydziału Techniki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. KP

Budynek dawnej Szkoły Realnej stanie się siedzibą start-upów.
kwiecień 2017 nr 4
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Zegar słoneczny, nowe alejki, oświetlenie i strefa odpoczynku

Jedyny taki wyciąg do szaleństw
wodnych w regionie

Parki piękniejsze na wiosnę

Zdjęcia: arc Wake Zone Stawiki

zdjęcia: Sylwia Kwaśniak

Strefa Wake Zone na Stawikach zmieni się nie do poznania

Ośrodek Wake Zone Stawiki stanie się prawdziwym rajem dla narciarzy i wakeboardzistów.
Pierwszy w województwie śląskim pięciosłupowy wyciąg
do nart wodnych i wakeboardu
powstanie na Stawikach w Sosnowcu. Ośrodek Wake Zone Stawiki, który został założony przez
członków kadry Polski w narciarstwie wodnym w 2014 r., zostanie
rozbudowany i całkowicie zmieni
swoje oblicze. Urządzenie o długości liny 750 metrów, umożliwi
jazdę po jeziorze jednocześnie 10
narciarzom i wakeboardzistom.
Uzupełnieniem wake parku będzie
drugi wyciąg o długości 200 metrów oraz specjalna kładka na wodzie, która będzie ułatwiać bezpieczne pierwsze próby nauki
na nartach dzieciom i osobom bez
doświadczenia. Fani wodnych sportów i silniejszych wrażeń będą mogli próbować pokonać specjalnie
ustawione przeszkody, bo nawodzie
pojawią się kikery, slidery ifunboxy.
Projekt przewiduje także przebudowę infrastruktury ośrodka,
która wzbogaci się o specjalistyczny sklep ze sprzętem sportowym,
wypożyczalnię nart i wakeboardów, przebieralnie z szafkami oraz
toalety. Zostanie zbudowana także
nowa strefa gastronomiczna dla
ok. 120 osób. W planach jest także
powiększenie plaży oraz stworzenie strefy rekreacji z batutem, stacją street workout oraz atrakcjami
dla najmłodszych.
reklama
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Park Sielecki i ogródek jordanowski przyciągają mieszkańców jak magnes.

W planach jest także poszerzenie plaży i przebudowa
infrastruktury ośrodka.
Nad bezpieczeństwem pływających czuwać będzie doświadczona kadra instruktorów, złożona z trenerów sportu, wielokrotnych medalistów mistrzostw Polski i Europy w dyscyplinach wodnych. Z ich inicjatywy rozpoczyna działalność klub sportowy, organizujący zajęcia w sekcjach
nart wodnych i wakeboardu dla
młodzieży i wspierający lokalnych zawodników.
– Wake Zone niewątpliwie
uatrakcyjnił Stawiki, które zyskały ciekawą ofertę. Tym bardziej
cieszy nas fakt, że to miejsce rozwija się i zmieni swój charakter.
Miasto ze swojej strony również
planuje sporo inwestycji, aby Stawiki stały się centrum aktywności
i letniego odpoczynku dla sosnowiczan – mówi Mateusz Rykała,
zastępca prezydenta miasta.

W pierwszym etapie rozpocznie
się wymiana nawierzchni oraz instalacja małej architektury. Z kolei
w drugim urzędnicy planują budowę kładki nad Brynicą oraz udostępnienie parkingu dla samochodów od strony ulicy Regulacyjnej.
Wake zone to kompleks sportowo- rekreacyjno- wypoczynkowy,
który tworzy wyciąg 2.0 Sesitec
do wakeboard’u oraz nart wodnych,
punkt gastronomiczny z ogródkiem
oraz teren rekreacyjny z batutem.
Wake Zone prowadzą Bartosz Pieczonka i Dawid Kazek, reprezentanci kadry narodowej w narciarstwie wodnym. W strefie pracują
zawodnicy kadry narodowej, sędziowie, instruktorzy i animatorzy,
którzy czuwają nad bezpieczeństwem oraz szkolą dzieci, młodzież
i dorosłych, początkujących oraz
profesjonalistów. SK
reklama

W Sosnowcu zakończyła się realizacja kolejnego projektu, zgłoszona przez mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego. Zegar słoneczny, który znalazł się na odnowionym skwerze, na terenie bulwarów nad Czarną Przemszą, stał się
ozdobą bulwarów. Zegar powstał
dzięki realizacji projektu „Sosnowieckie podróże w czasie”, zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w 2015 roku. Został ulokowany
w centralnej części skweru, pokazuje czas i zawiera także kalendarz
miesięczny. Na nasypie ulokowanym tuż obok zegara posadzono rośliny, a także wycięto kilka drzew.
Na wiosnę, kiedy zakwitną kwiaty
i krzewy, będzie można w pełni zobaczyć końcowy efekt prac.
– Dla dzieciaków, które nigdy
się nie zetknęły z zegarem słonecznym, to naprawdę fajna rzecz. Pytają, co to jest i jak zegar pokazuje czas – przyznaje Paweł Pawlik, który próbował wyjaśnić działanie zegara swojemu
czteroletniemu synowi.
Prace rewitalizacyjne zostaną
przeprowadzone także w Parku
Sieleckim. W parku zostaną wyremontowane alejki, pojawi się

Ozdoba skweru, czyli zegar słoneczny, powstał w ramach
jednego z projektów budżetu obywatelskiego.
nowe oświetlenie i roślinność.
Już w ubiegłym roku w parku
zostało się zainstalowanych 120
nowych ławek. Teraz pojawią się
kolejne, które staną się uzupełnieniem zabytkowej części parku.
Tym razem będą to stylizowane
ławki oraz zostaną zbudowane
alejki z ozdobnej kostki granitowej, a także nowe słupy oświetleniowe, w technologii LED. Z kolei w nowej części parku, zostaną
nasadzone ozdobne kwiaty oraz
zostanie zlokalizowana strefa odpoczynku. Pojawią się leżaki oraz

drewniane skrzynie, które będą
służyć jako stoliki. Mieszkańcy
już teraz są zadowoleni z planowanych zmian. – Park Sielecki
jest jednym z naszych ulubionych
miejsc spędzania wolnego czasu.
Ze względu na ogród jordanowski i małe dzieci, wiosną i latem,
często tu bywamy. Odpoczywamy i cieszymy się otaczającą
przyrodą. W parku zawsze jest
przyjemnie i pięknie. Ale zadbany park jest jeszcze większą
atrakcją – przyznała Anna Niewolik z Sosnowca. SK

reklama
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Reaguj i nie panikuj
arc II LO im. E. Plater w Sosnowcu

Umiejętność ratowania życia jest jedną
z ważniejszych kompetencji człowieka.
Wiedzą o tym doskonale w II LO im. E.
Plater. 21 marca w siedzibie szkoły odbył
się konkurs, którego celem było sprawdzenie poziomu umiejętności ratowniczych
wśród sosnowieckich gimnazjalistów.
– Uczymy się od najmłodszych lat,
jak reagować w sytuacjach zagrażających
życiu. Konkurs jest częścią projektu
„Reaguj – nie panikuj” realizowanego
w ramach naszego liceum z Fundacją
TIMKEN – mówi dyrektorka szkoły, Dorota Leszczyńska.
Rywalizacja w zawodach składała
się z dwóch części. W praktycznej
sprawdzane były umiejętności udzielania pierwszej pomocy w bardzo realistycznych warunkach.
– Przygotowane zostały cztery pozorowane wypadki. Na pierwszej stacji po-

Uczniowie „Plater” uczyli się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

W„Roździeniu” czytali „Przedwiośnie”
Już po raz ósmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu odbyła się edycja czytelniczego turnieju pod hasłem „Roździeń czyta”.
Tym razem, 28 marca, uczniowie pięciu sosnowieckich gimnazjów (nr 7, 9, 11, 16, 18) czytali
jedną z najważniejszych książek Stefana Żeromskiego, czyli „Przedwiośnie”.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się
wielkim zaangażowaniem, doskonałym zrozumieniem tekstu, wspaniałą interpretacją czytanych fragmentów oraz nienaganną dykcją. Jury
pod przewodnictwem Natalii Kucypery, aktorki
Teatru Okidoki, z udziałem nauczycielki języka
polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 1 Jolanty Jelonek (pomysłodawczyni turnieju)
i Dorota Lichwały, nie miały łatwego zadania.
Ostatecznie jurorki zadecydowały, iż najpiękniej
fragmenty prozy Stefana Żeromskiego czytali
Mar ta Kołodziejczyk i Mikołaj Haberling,
uczniowie Gimnazjum nr 16, drugie miejsce ex
aequo zajęli Agata Ciupek i Olaf Kiernicki oraz
Patryk Hajniak, uczniowie Gimnazjum nr 11
(Roździeń).
Trzecie miejsce zdobyli Tymoteusz Masarczyk i Dominik Rendchen, uczniowie Gimnazjum nr 9. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli
udział w turnieju „Roździeń czyta”, otrzymali
pamiątkowe dyplomy, laureaci nagrody książkowe, a nauczyciele przygotowujący uczniów
do konkursu serdeczne podziękowania.
W konkursie brali również udział nauczycie le z „Roź dzie nia”, dla któ rych występ
reklama
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szkodowany uległ wypadkowi na schodach. Doznał złamania kości piszczelowej i urazu głowy. Jego koleżanka na widok krwi miała atak epilepsji. Kolejny
wypadek zaaranżowany był na parkingu
szkolnym. W wypadku samochodowym,
obrażeń doznało dwóch poszkodowanych. Kierowca miał zawał serca i uraz
klatki piersiowej, a potrącony motocyklista ranę wytrzewieniową jamy brzusznej – relacjonowała Ewelina Stasik,
nauczycielka w LO im. E. Plater, a zarazem koordynatorka akcji.
Kolejny wypadek zainscenizowany
był na strzelnicy przygotowanej przez
Stowarzyszenie Pancernik. Dwóch żołnierzy odniosło rany w wyniku wybuchu
granatu. Młodzież opatrywała ranę klatki piersiowej oraz amputację ręki. Ostatnia zadanie polegało na resuscytacji
krążeniowo-oddechowej niemowlęcia

arc ZSO nr 1 w Sosnowcu

W konkursie rywalizowali uczniowie pięciu sosnowieckich gimnazjów.
przed uczniami stanowił nie lada wyzwanie.
Z pa sją i praw dzi wym za an ga żowa niem
frag men ty „Przed wio śnia” czy ta li Jo lan ta
Je lo nek, na uczyciel ka ję zy ka pol skie go,
Szcze pan Dyr ka, na uczyciel hi sto rii, Ewa
Bra cha niec, do rad ca zawo dowy i Ka ta rzy reklama

na Olek sy, na uczyciel ka ma te ma ty ki.
Po czę ści tur niejowej uczniowie „Roź dzie nia” przygotowa li dla go ści krót ki kon cert
oraz wystę py ka ba re towe. Ko lej na edycja
konkursu „Roździeń czyta” odbędzie się już
jesienią. SK

i osoby dorosłej. W części teoretycznej
uczestnicy rozwiązywali test z zakresu
pierwszej pomocy.
Opiekę sędziowską w części praktycznej sprawowali wykwalifikowani ratownicy medyczni z Centrum Ratownictwa
i Bezpieczeństwa, ratownicy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkowie Platerańskiej Drużyny Ratowniczej.
W zaciętej rywalizacji zwyciężyli
uczniowie Gimnazjum nr 8. Tuż za nimi
uplasowało się Gimnazjum nr 17, natomiast miejsce trzecie zajęli przedstawiciele Gimnazjum nr 14. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, m.in.
maski do sztucznego oddychania CPR
typu Pocket Mask.
Na zakończenie zawodów wszystkie
drużyny wzięły udział w zajęciach
na strzelnicy ASG, przygotowanej przez
Stowarzyszenie Pancernik. KP

Weź udział w konkursie
„Wizytówka Sosnowca”
Konkurs fotograficzny pn. „Wizytówka Sosnowca” organizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjum,
którzy chcą pokazać oblicze Sosnowca, życie codzienne
mieszkańców i ważne dla nich miejsca. Każdy autor może
nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia, o formacie nie mniejszym niż 13 na 18 cm, ale nie większym niż 30 na 45 cm.
Każde zdjęcie należy opisać czytelnie z tyłu według
wzoru: tytuł zdjęcia, imię, nazwisko oraz adres autora, wiek
autora oraz nazwa szkoły, numer telefonu i adres e-mail.
Należy pamiętać o tym, że fotografie nie mogą być oprawione lub naklejone. W konkursie preferowane są fotografie przedstawiające ważne miejsca w Sosnowcu i okolicach,
krajobrazy przedstawiające panoramę miasta lub okolicy,
a także codzienne życie sosnowiczan. Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres:
CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska, ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: „konkurs fotograficzny”.
Zdjęcia należy nadsyłać do 15 kwietnia. Jurorzy wezmą pod uwagę m. in. stopień zaangażowania, wydobyte
walory miasta i okolic, samodzielność wykonania i poprawność przedstawienia tematu. Zwycięzcy otrzymają
atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a prace fotograficzne laureatów wezmą udział w wystawie pokonkursowej. Honorowy patronat nad konkursem objął Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca, a patronat medialny „Kurier Miejski”. SK

Prawdziwe wokalne talenty
I Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” odbył się 30 marca
w Sali Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sosnowcu. W finale
zaśpiewało 26 wokalistów z Polski, Ukrainy i Czech. Na sam festiwal zgłosiło się aż 141 osób, a poziom wszystkich uczestników był bardzo wysoki. – Jestem również pełna podziwu dla organizatorów i z niecierpliwością
czekam na kolejną edycję festiwalu – podkreśla Arienne Dorothea Agnoletto, przewodnicząca jury.
W kategorii klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobył Paweł Szymański z Aleksandrowa Łódzkiego, II miejsce – Kornelia Dusza z Popowa,
a III miejsce – Jagoda Wypych z Kłobucka. W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych wygrała Natalia Kawszyn z Płocka, a tuż za nią byli Olivia Klinke z Bytomia i Oleksandr Petryk z Ukrainy.
Z kolei w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce przypadło w udziale
Miłoszowi Mogielskiemu z Czeladzi, II miejsce zdobył Grzegorz Szymański
z Łodzi, a III miejsce – Izabela Drogosz z Kielc. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najpiękniej zaśpiewała Magdalena Tom. II miejsce jurorzy
przyznali Kornelii Kanclerz z Kielc, a III miejsce – Nadii Riaba z Ukrainy.
I Międzynarodowy Festiwal Piosenki „World Song” został zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną w Sosnowcu, Szkołą Podstawową nr 10
w Sosnowcu, Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach oraz Kopalnią Kultury w Czeladzi. SK
kwiecień 2017 nr 4
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MIASTO
Wspieraj lokalne organizacje pozarządowe

arc Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła

Jeden procent na wagę szczęścia

Wielofunkcyjne centrum opiekuńcze powinno rozpocząć działalność jeszcze
w tym roku.

Około 700 tysięcy złotych potrzeba na zakończenie inwestycji, kompleksowe zagospodarowanie terenu i rozpoczęcie działalności hospicyjnego centrum usług społecznych,
czyli Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego. To ważne, by sosnowiczanie, odpis 1 procentu podatku przeznaczyli na organizacje pozarządowe, działające w Sosnowcu. Wesprzeć mogą m. in. budowę centrum hospicyjnego. Za 2015 rok 1
procent podatku, czyli około 2 mln 600 tys. zł, sosnowiczanie przeznaczyli na ogólnopolskie organizacje pożytku publicznego, o zasięgu ogólnopolskim, które mają siedziby
poza Sosnowcem. Jedynie 600 tys. zł zasiliło sosnowieckie organizacje pozarządowe, które w pierwszej kolejności
zaspokajają potrzeby lokalne. Na konto hospicjum z tego
tytułu sosnowiczanie przekazali około 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 na zakoń-

czenie inwestycji, która będzie służyć mieszkańcom Sosnowca – przekonuje Małgorzata Czapla, prezes zarządu
Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. –
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. Każdego roku hospicyjne centrum wsparcia ma pomagać około 1000 beneficjentom, a jego budowa będzie kosztować co najmniej około
10 mln zł. SK
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

77. rocznica zbrodni katyńskiej
Uroczystość z okazji 77. rocznicy
wymordowania polskich jeńców
wojennych w Katyniu, Miednoje,
Charkowie i innych miejscowościach b. ZSRR odbyła się 2
kwietnia w parafii pw. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu. Hołd
oddano także ofiarom katastrofy
lotniczej w Smoleńsku w kwietniu 2010 r.
Obchody zorganizowane zostały m. in. przez Rodzinę Ka-

tyńską, NSZZ „Solidar ność”
Koksownia JSW KOKS S.A.
oraz parafię pw. św. Joachima
w Sosnowcu-Zagórzu. Po mszy
złożono kwiaty i wieńce pod tablicą upamiętniającą ofiary
zbrodni katyńskiej. W uroczystości wzięli udział m.in. zagłębiowscy parlamentarzyści, prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński, sosnowieccy radni
oraz mieszkańcy. KP
zdjęcia: Maciej Łydek

Radny Jan Bosak, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński
i asystent prezydenta Mateusz Bochenek, oddali hołd
ofiarom zbrodni katyńskiej. Uroczystości odbyły się
w parafii św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu.
12
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ZDROWIE
Seniorzy są otwarci na nowe pomysły i projekty

Logopedyczny niezbędnik rodzica i opiekuna Jeszcze większa integracja
arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

mgR dominika szeJa, neuRologopeda
z sosnowieckiego szpitala mieJskiego sp.
z o.o. wyJaśnia, dlaczego nie wolno
mówić do dzieci „zia-zia” i doRadza,
w JakicH pRzypadkacH należy zgłosić się
do specJalisty.
Mowa jest jednym z najbardziej zaawansowanych
procesów, z jakim ma do czynienia nasz mózg. Jej
rozwój jest warunkowany wieloma czynnikami, które już w łonie matki mogą zadecydować o tym, czy
kiedykolwiek osiągniemy pełnię umiejętności komunikacyjnych.
Pamiętajmy, że zanim wypowiemy pierwsze słowo,
nasz aparat artykulacyjny musi się do tego odpowiednio przygotować. Język, policzki, usta, podniebienie – twarde i miękkie, w późniejszym czasie także
zęby, są w pierw szej kolejności odpowiedzialne
za prawidłowe jedzenie: ssanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, a dopiero później służą do komunikacji
(chociaż, należy pamiętać, że komunikacja to nie tylko słowa, ale także mowa ciała, gesty, wspólne pole
uwagi). Dlatego bardzo ważne jest, by obserwować
dziecko już od chwili narodzin, gdy po raz pierwszy
zostanie przystawione do piersi matki. Niniejszy artykuł to zbiór informacji i praktycznych uwag dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy pragną, aby ich pociechy rozwijały się w sposób harmonijny.
mimo tego, że jestem w twoim brzuchu – słyszę
i odczuwam!
Może to oczywiste, ale war to przypominać o tym, że
to, jak kobieta dba o siebie w okresie ciąży, jest niereklama
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obserwuj, jak jem!
Zacznijmy od początku. Odruch ssania jest jednym
z podstawowych, warunkujących przetrwanie odruchów pierwotnych, towarzyszy mu także odruch szukania. Dziecko rozpoczyna trening ssania już w łonie
matki – między 12 a15 tygodniem życia. Ssanie piersi matki aktywizuje aż 220 drobnych mięśni aparatu
artykulacyjnego, mięśni karku, szyi, klatki piersiowej
i przepony, podczas gdy karmienie przez smoczek
odbywa się z udziałem zaledwie ok. 40... Ssanie to
również regulowanie poziomu emocji w chwili stresu, ale także doskonały trening np. przedniej części
języka do prawidłowej wymowy głosek: s, z, c, dz. Jeśli odruch jest słaby, a samo ssanie mało wydajne – należy jak najszybciej udać się do neurologa, by
zbadać ewentualną przyczynę oraz do logopedy, który opracuje strategię terapii. Umiejętność ssania będzie się utrzymywała do momentu karmienia piersią
lub podawania pokarmów z butelki ze smoczkiem.
W chwili pojawienia się zębów, picie słodkich napojów z takiej butli zwiększa ryzyko próchnicy, a częste
trzymanie w buzi smoczka (uwaga: dotyczy także
ssania palca) wykrzywia zęby i zgryz, co przejawiać
się może późniejszymi wadami wymowy. Z butlą
i smoczkiem należy się pożegnać ok. 12-13 miesiąca
życia, by dziecko mogło szkolić kolejne umiejętności,
takie jak odgryzanie, gryzienie i żucie. Jeśli maluch
nie akceptuje nowych, twardszych konsystencji, wyraźnie męczy się podczas jedzenia – war to udać się
po poradę do logopedy, który wdroży terapię,
lub – w razie konieczności, skieruje do dalszych konsultacji.
nie mów do mnie „zia-zia”!
Ponieważ malutkie dzieci są prześliczne i urocze, mówimy do nich zdrobniale, często sepleniąc. To ogromny błąd! Pamiętajmy, że każdy, kto ma kontakt
z dzieckiem, zwłaszcza osoby najbliższe, są dla malucha wzorem do naśladowania! Dziecko uczy się poprzez obserwację. Podając mu błędny wzorzec, nieświadomie mu szkodzimy. Mówmy do naszej pociechy „normalnie”, a urozmaicajmy rozmowę, np. po-

arc

zmiernie istotne dla zdrowia dziecka i jego prawidłowego rozwoju w każdym aspekcie, także tym związanym z komunikacją. Jak ważnym obszarem w ciele człowieka są okolice szczególnego zainteresowania logopedów, czyli usta, świadczy między innymi
fakt, że już w 6-7 tygodniu ciąży w pierwszej kolejności właśnie tam pojawia się wrażliwość na dotyk!
W początkowej fazie rozwoju najłatwiej do mózgu
trafiają wrażenia dotykowe i to one są podstawowym źródłem infor macji o środowisku zewnętrznym. Na to miast na prze ło mie 5 i 6 mie sią ca
do dziecka docierają odgłosy z otoczenia, a zdolność do odróżniania dźwięków (np. głosu rodziców)
pojawia się w ostatnich trzech miesiącach życia płodowego. Dlatego kobieta w ciąży powinna unikać
hałaśliwych miejsc. Głośnym dźwiękom mówimy
stanowcze nie! W zamian za to „rozmowy z brzuchem” i kojąca muzyka.

przez modulowanie głosu. To z całą pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem dziecka.
nie porównuj mnie z innymi!
Rozmawiając z rodzicami, bardzo często słyszę wypowiedź: „bo dziecko mojej siostry, sąsiadki, koleżanki już dawno powiedziało pierwsze słowo”. Każdy
z nas jest inny i rozwija się w różnym tempie. Dodatkowo, mowa ma poważną konkurencję, a mianowicie rozwój wzorców ruchowych. Dlatego często, gdy
dziecko zaczyna stawiać pierwsze kroki, najbliżsi obserwują „pogorszenie się” mowy, a w rzeczywistości
mowa na moment „hamuje”, by za chwilę ruszyć ze
zdwojoną siłą! Jeśli dziecko nie wycofuje się z kontaktu z otoczeniem, nadal chętnie się bawi, nie unika
kontaktu wzrokowego, reaguje na polecenia, jeśli pojawił się gest wskazywania palcem i wspólne pole
uwagi (9. miesiąc życia) – jest wielce prawdopodobne, że mamy do czynienia z chwilowym „przestojem”
w rozwoju mowy. Niemniej, jeżeli cokolwiek wzbudzi
niepokój – war to udać się do logopedy.
Jak mam mówić, jeśli nic nie słyszę?
Każde dziecko po urodzeniu przechodzi obowiązkowe badanie słuchu. Jednak istnieje wiele czynników,
które w późniejszym okresie mogą doprowadzić
do problemów ze słuchem. Medycyna zna przykłady
dzieci ze zdiagnozowanym upośledzeniem intelektualnym lub opóźnieniem mowy, a nawet podejrzewanych o autyzm, podczas gdy winowajcą okazał się
zbierający się w uchu płyn, który wywołał dużego
stopnia niedosłuch. Pamiętajmy o okresowych wizytach u specjalistów!
Rozwój mowy kontra nowe technologie
W dalszym ciągu stosunkowo niewielka liczba ludzi
zdaje sobie sprawę, jak zgubny wpływ na rozwój dzieci mają telewizja, komputery, smartfony, tablety, itp.,
zwłaszcza tych najmłodszych. Pochłaniają ich uwagę
w całości, przeładowując bodźcami, których nie potrafią selekcjonować i ocenić, nie pozwalają na wykształcenie się prawidłowych wzorców zarówno mowy, wzorców ruchowych, jak i zachowań społecznych. Dzieci nie trenują realnych umiejętności, począwszy od ćwiczeń ar tykulatorów (naśladowanie
dźwięków z otoczenia, gaworzenie), nie wsłuchują
się w głos dorosłego, gdyż ich uwaga automatycznie
przekierowywana jest w stronę ekranu. Może to rodzić późniejsze problemy szkolno-wychowawcze
i wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Dlatego,
zanim następnym razem włączymy naszemu dziecku
telewizor/komputer, zastanówmy się czy nie war to
zaproponować czegoś innego...?

Już niebawem na stronie internetowej
sosnowieckiego szpitala miejskiego ukaże
się informacja o nowo powstałej poradni
logopedycznej dla najmłodszych.
zapraszamy!

Seniorzy przekonują, że energii, by zrealizować wszystkie
pomysły i plany, im nie brakuje.
Rada Seniorów zakończyła z sukcesem zbiórkę pieniędzy na renowację grobu pierwszego dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
Akcja zakończyła się pomyślnie
i udało się zebrać ponad 3900 złotych. Cała kwesta została ostatecznie rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku
z czym rozpoczęte zostały już prace, związane z renowacją grobowca. Uroczysty finał zakończenia
akcji seniorzy planują podczas obchodów 120. rocznicy istnienia
Teatru Zagłębia.
– Oficjalnie i uroczyście powitaliśmy wspólnie 21 marca wiosnę razem z maluchami Przedszkola nr 22 przy ulicy Mościckiego w Sosnowcu. Seniorzy ze
Stowarzyszenia „Aktywny Senior” i Rady Seniorów wraz
z przedszkolakami, po części oficjalnej na Patelni, gdzie odbyły
się występy artystyczne, w barwnym korowodzie z „Marzanną”
na czele, przemaszerowali trasę
przez centrum miasta do kładki
w Parku Sieleckim na rzece Czarnej Przemszy. Tu nastąpił główny
akt pożegnania zimy poprzez
wrzucenie Marzanny do Przemszy. Cały ceremoniał przebiegał
przy gromkich okrzykach przedszkolaków i seniorów, by zima już
nie powróciła w tym roku – mówi
Jerzy Dudek, rzecznik prasowy
Rady Seniorów.

Sosnowieccy seniorzy integrują się podczas spotkań, które odbywają się w kawiarenkach:
„Axel”, „Kaszmir” oraz w „Stacji
Sosnowiec”, gdzie planują także
kolejne działania oraz przedsięwzięcia.
– Z planowanych imprez dla seniorów mogę polecić spotkanie
w „Plejadzie” pod nazwą „Mapa
Marzeń”, w którym będziemy
mieli okazję uwolnić wodze fantazji o życiowych marzeniach
i egzotycznych podróżach. Poza tym w ramach kolejnego projektu telewizji TVP3 pod nazwą
„Dojrzalsi” w dniu 1 kwietnia
członkowie Rady Seniorów będą
uczestniczyć w akcji wsparcia
schroniska dla zwierząt w Milowicach Sosnowcu – zapowiada
Jerzy Dudek. – Planów nam nie
brakuje. Zapewniam, że wiele się
będzie działo w naszym mieście
z naszym udziałem. W 2017 roku
z okazji wielu wydarzeń rocznicowych, chcemy się godnie zaprezentować, w związku z czym
namawiamy wszystkich „dojrzalszych” mieszkańców do bardziej
otwartej i powszechniejszej integracji – dodaje.
Członkowie Rady Seniorów
tradycyjnie dyżurują w poniedziałki w lokalu przy ul. Warszawskiej 9/110 w godz. od 10.00
do 13.00 i serdecznie zapraszają
do udziału w tych spotkaniach. SK

reklama
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HISTORIA
Piękny jubileusz zasłużonego klubu

AKS Niwka ma już 100 lat!
„AKS Niwka, potem długo, długo nic i Real Madryt oraz Barcelona. To dla mnie najlepsze kluby na świecie. I to właśnie w takiej kolejności”. Tak o dostojnym
jubilacie, w który w 2017 roku obchodzi 100-lecie istnienia, miała się wypowiadać przed laty Wanda Wiłkomirska, znakomita polska skrzypaczka.
W późniejszych wywiadach prostowała, że bardziej ceniła kluby z Anglii i Niemiec, ale co do Niwki nie było wątpliwości. Zanim więc przybliżymy Czytelnikom
„KM” historię niweckiego klubu, wyjaśnimy nieoczekiwane zafascynowanie AKS-em słynnej skrzypaczki.
zdjęcia: arc AKS Niwka

Krzysztof Polaczkiewicz

Wiłkomirska pierwszy raz usłyszała
o AKS-ie podczas tournée w Australii,
gdy dziennikarz prasy polonijnej opisywał, jak to dobrze radzą sobie piłkarze
z Niwki, którzy rok po roku awansowali
z czwartej do drugiej ligi. – Gdzie leży
ta Niwka? Czy to nie koło Krakowa? – miała wówczas spytać skrzypaczka. Nazwę klubu musiała dobrze zapamiętać, bo gdy koncertowała w Krakowie, wpadła na pomysł, aby zobaczyć
mecz AKS-u. – Klubowi działacze wysłali po nią czar ną wołgę na lotnisko
w Pyrzowicach. Wiłkomirska była witana w Sosnowcu z wielkimi honorami,
gdy nagle krzyknęła: „A gdzie jest mój
stradivarius?!”. Na szczęście, skrzypce
znalazły się na lotnisku. Potem Wiłkomirska jeszcze kilka razy odwiedzała
stadion w Niwce. Raz dała nawet krótki koncert dla piłkarzy – wspomina Janusz Zajączkowski, przez lata prezes
klubu, obecnie pełniący zaszczytną
funkcję honorowego prezesa AKS Niwka. – Zresztą trzeba dodać, że takich kibiców rozsianych po całym świecie mamy naprawdę sporo. Sto lat to naprawdę
kawał czasu, kawał historii – dodaje
z rozrzewnieniem prezes Zajączkowski.
Chociaż przez wszystkie lata od początku działalności klubu w Niwce trenowali przedstawiciele różnych dyscyplin (m. in. siatkarze, piłkarze ręczni,
pingpongiści, hokeiści, kolarze), zawsze
najważniejsza była piłka nożna.
A wszystko zaczęło się w 1917 roku, a w zasadzie dwa lata wcześniej,
kiedy to w Niwce powstała z inicjatywy inż. Bolesława Krupińskiego Szkoła Realna, której uczniowie szybko zainteresowali się nowym sportem, za jaki w tamtym okresie uważano piłkę
nożną.
W 1917 roku doszło do założenia
w okupowanej przez Austriaków Niwce
klubu „Niweczanka”. W okresie międzywojennym, w 1932 roku, gdy drużyna piłkarska rozpoczynała rozgrywki
w klasie C, klub nosił już nazwę Amatorski Klub Sportowy Niwka. Według innych źródeł nazwa „Niweczanka” utrzymywana była jeszcze podczas okupacji.
Co ciekawe, historyczne stroje były
czarno-białe. Piłkarze grali w czarnych
koszulkach, w takich samych, jakie dostawiali do pracy w kopalni, przez lata
nierozerwalnie związanej z klubem
i białych spodenkach, szytych z prześcieradeł. Zielone stroje pierwszy raz
przywdziali dopiero w 1944 roku.
Największym sukcesem AKS była
gra w drugiej lidze. Sosnowiczanie
na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej występowali przez sześć sezonów: w latach 1971-1976 oraz w sezonie 1984/1985. To właśnie w tym sezonie piłkarze z Niwki dotarli do 1/16
finału Pucharu Polski, gdzie musieli
uznać wyższość późniejszego triumfatora, ekipę GKS-u Katowice.
Do najlepszych piłkarzy, którzy bronili barw AKS-u, należeli Wojciech
Tyc, Jerzy Mikołajów, Jerzy Kloc (memoriał jego imienia od kilku lat odby14

Największym sukcesem piłkarzy AKS była gra w drugiej lidze.

AKS Niwka to nie tylko piłkarze. Z inicjatywy Cezarego Podrazy (klęczy pierwszy z prawej), późniejszego
mistrza świata w klubie, powstała sekcja kick-boxingu. Zdjęcie pochodzi z jednego z turniejów, który odbył
się w Sosnowcu.

Wanda Wiłkomirska zapałała miłością do klubu z Niwki. Na stadionie AKS-u kilkukrotnie oglądała występy
piłkarzy niweckiej drużyny.
wa się w okresie zimowym), zmarły
w tym roku nieodżałowany Jerzy Grabara oraz Jerzy Wilim. Ten ostatni trafił
do klubu u schyłku spor towej kariery
po grze m. in. w Szombierkach Bytom
i Górniku Zabrze oraz francuskim Stade Rennais, mając na koncie kilka występów w reprezentacji Polski i tytuł
króla strzelców piłkarskiej ekstraklasy.

W AKS-ie grał aż do 42 roku życia! I to
jak grał! O jego atomowym uderzeniu
krążyły legendy.
AKS pochwalić się może także wychowankami, którzy błyszczeli nie tylko w Niwce. Antoni Ciszek, Robert
Chudy, Tomasz Owczarek czy Rafał
Pietrzak pierwsze piłkarskie kroki stawiali właśnie na boisku w Niwce. War-

to także pamiętać, że piłkarzem AKS
Niwka był generał Marian Ryba, późniejszy prezes PZPN, który pochodzi
z Jęzora.
Dopóki mecenat nad klubem sprawowała kopalnia, AKS-owi niczego nie
brakowało. W nazwie klubu pojawił się
oczywiście człon Górnik. Po transformacji ustrojowej, gdy skończyły się do-

tacje kopalniane, klub zaczął się borykać z problemami finansowymi. Mimo
wielu kłopotów nie zniknął jednak ze
sportowej mapy Polski.
Przypominając historię klubu z Niwki, war to także wspomnieć o sekcji
kick-boxingu, która powstała w klubie
w latach 80. ubiegłego wieku z inicjatywy późniejszego, kilkukrotnego mistrza świata, Cezarego Podrazy. To właśnie w Niwce w 1989 roku odbył się założycielski zjazd Polskiego Związku
Kick-Boxingu.
Dziś klub posiada drużynę seniorów
w sosnowieckiej A-klasie oraz dziewięć
drużyn młodzieżowych, z których pięć
uczestniczy w rozgrywkach. – Najmłodszy rocznik uczestniczący w rozgrywkach to rocznik 2004/2005. Pozostali są w strukturach akademijnych
i biorą udział w szkoleniu oraz w turniejach – podkreśla Sebastian Szczeciński,
prezes AKS Niwka, który rządy objął
w sierpniu 2016 roku. – Jesteśmy
po zmianach organizacyjnych. Pół roku
temu przejęliśmy i historię, i tradycję
sekcji piłki nożnej AKS Niwka, w której było zarejestrowanych około 100
dzieci. Teraz mamy ich już prawie 160,
czyli przy tych całych perypetiach organizacyjnych udało się nam szybko powiększyć stan. W planach mamy chęć
zgłoszenia do rozgrywek drugą drużynę, która grałaby w B-klasie. Wszystko
po to, aby młodzież, którą teraz mamy
w III lidze śląskiej juniorów, nie „uciekała” z klubu po skończeniu wieku juniora. Trenerem byłby Łukasz Antczak,
który obecnie pełni funkcję grającego
asystenta trenera pierwszego zespołu,
Mariusza Grząby – dodaje prezes
Szczeciński, który za prezesury poprzedniego prezesa, Ar tura Wiśniewskiego był w zarządzie klubu. – Przejęcie klubu nastąpiło w bardzo dziwnych
okolicznościach i z wieloma problemami, które do teraz się za nami ciągną.
Mam jednak nadzieję, że nowa organizacja poradzi sobie z tymi problemami,
a przede wszystkim mocno stawiać będzie na młodzież. Wcześniej byłem
w zarządzie. Pomagałem byłemu prezesowi w organizacji klubu od strony
sportowej. W marcu 2016 roku złożyłem jednak oficjalnie rezygnację, a latem zostałem poproszony o powrót
do klubu, który jest w nowej odsłonie.
Powołaliśmy nowe stowarzyszenie.
Przejęliśmy sekcję. Od 1 stycznia przekazałem drużyny seniorskie w ręce
w byłego reprezentanta Polski Kamila
Kosowskiego, który pełni funkcję wiceprezesa. Mnie zostaje pilnowanie młodzieży i całości klubu, a Kamil Kosowski ma wspierać seniorów – informuje
prezes Szczeciński.
Uroczystości z okazji 100-lecia planowane są na czerwiec. – Do wyróżnienia jest 60 działaczy, trenerów, piłkarzy,
ludzi z otoczenia klubu, którzy powinni
zostać uhonorowani. Chcemy też zorganizować turniej dla dzieci, żeby też zaznaczyły swoją obecność w strukturach 100-latka. Postaramy się w ramach
możliwości aby wszystko wypadło godnie – podsumował Szczeciński.
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Reprezentanci ZKSz z medalami mistrzostw Europy

Sosnowiecki wkład w sukces polskiej szabli
zdjęcia: arc ZKSz

Srebrni medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Angelika Wątor i Krzysztof
Kaczkowski z trenerem Tomaszem Dominikiem.
Krzysztof Polaczkiewicz

Zuzanna Cieślar, zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego, ma
powody do radości. Nasza szablistka
wraz z koleżankami z reprezentacji narodowej sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów, które odbyły
się w bułgarskim Płowdiw. To nie koniec
sosnowieckich akcentów. Trenerem polskiego teamu jest Tomasz Dominik, na co
dzień trener szablistów ZKSz.
Cieślar sięgnęła po medal z koleżankami Mar tą Okine, Urszulą Kurzyną
i Małgorzatą Zawodniak. W pierwszym

starciu mistrzostw Polki zmierzyły się
z wyżej notowanymi Ukrainkami i postarały się o niespodziankę. Po zaciętym
pojedynku biało-czer wone zwyciężyły 45: 44 i awansowały do ćwierćfinału. – Po takim pojedynku morale zespołu jeszcze bardziej wzrosło. Dziewczyny złapały wiatr w żagle, uwierzyły, że
stać je na naprawdę dobry wynik – relacjonował szkoleniowiec polskich szablistek.
W ćwierćfinale nasza drużyna pokonała 45: 37 drużynę Bułgarii i awansowała do strefy medalowej, choć trzeba przyznać, że nie była to łatwa przepra-

Brązowe medalistki Mistrzostw Europy Kadetów. Zuzanna Cieślar (druga z lewej) wraz
z koleżankami z reprezentacji narodowej świętowały zdobycie trzeciego miejsca
z trenerem, Tomaszem Dominikiem.

wa. – Początek należał do gospodyń, ale
na szczęście z biegiem czasu do głosu doszły nasze dziewczyny – powiedział trener Dominik.
W walce o wielki finał Polki nie dały
rady Francuzkom, ulegając rywalkom 32: 45. – Szablistki z Francji nie
miały sobie równych. Pewnie kroczyły
od wygranej do wygranej i zasłużenie sięgnęły po złoto i tytuł mistrzyń Europy – przyznał Dominik.
W meczu o trzecie miejsce Polki
od początku narzuciły swój styl i pewnie
sięgnęły po brąz, wygrywając ostatecznie
ten pojedynek 45: 29. – Bardzo dobry

Karatecy nie zawiedli

Trzy złote, pięć srebrnych i jeden brązowy medal, a ponadto
drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. To dorobek pięściarzy Górnika Sosnowiec wywalczony podczas Mistrzostw Śląska, które odbyły się w Knurowie.
Na najwyższym stopniu podium stanęli w kat. wiekowej
młodzieżowiec-senior Marcin Skrzypek (waga 91 kg) i Mateusz Wodziński (waga 81 kg) oraz Ryan Gbyl (waga 60 kg)
wśród kadetów. Srebrne medale wywalczyli Paweł Sabatowicz – kat. wiekowa młodzieżowiec/senior (waga 69 kg), junior Mateusz Szeszko (waga +91 kg) oraz kadeci Wiktor Bujakowski (waga 46 kg), Mateusz Siłuszek (waga 63 kg) i Mateusz Maciąg (waga 70 kg). Po brązowy medal sięgnął z kolei
kadet Jakub Kurek (waga +80 kg).
W rywalizacji drużynowej podopieczni Karola Nowakowskiego ustąpili miejsca jedynie ekipie Gardy Gierałtowice. Trzecie miejsce zajęli bokserzy JKB Jawor Team Jaworzno. KP

W Dąbrowie Górniczej odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Kyokushin. Jak zwykle nie obyło się bez
sukcesów sosnowieckiech karateków. Zawodnicy SKK aż siedmiokrotnie meldowali
się na podium dla najlepszych.
Złote medale wywalczyli Kamila Krzak
w kata oraz Michał Szkutnik w kumite Masters – 85 kg. Na drugim miejscu ukończyli
zawody Jerzy Pryga w kumite – 80 kg oraz
Dawid Dworak w kumite. Na najniższym
stopniu podium stanęli: Mikołaj Brzostowski
w kumite -70 kg, Sylwester Serwatka w kumite Masters +85 kg, Rafał Hała w kumite
Masters – 85 kg oraz Patryk Królikowski
w kata. KP

Sosnowieccy karatecy błysnęli formą podczas Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego.
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arc Górnik Sosnowiec

Julia popłynęła na piątkę
Julia Zaborowicz po raz kolejny błysnęła klasą. Podczas
Mistrzostw Polski w pływaniu do lat 16, zawodniczka
Górnika Sosnowiec wywalczyła pięć medali, w tym
dwa złote na dystansach 400 i 800 m stylem dowolnym.
– Nie ma co ukrywać, że to był naprawdę dobry
start, choć nie przypuszczałam, że popłynę aż tak dobrze. Pierwszego dnia zostałam wicemistrzynią Polski
na 100 motylkiem i 200 dowolnym. Drugiego dnia
wygrałam wyścig na 400 metrów stylem dowolnym,
ale tak naprawdę koronne konkurencje zostały na koniec zmagań. Dystans 200 metrów motylkiem ukończyłam na trzeciej pozycji z nowym rekordem życiowym. Najbardziej zadowolona jestem z 800 metrów
stylem dowolnym, gdzie poprawiłam swój wynik o ponad 15 sekund. Wygrywając ten dystans, zdobyłam 22
medal Mistrzostw Polski – podsumowała start w Gliwicach Julia Zaborowicz, podopieczna Agnieszki Bujoczek. KP

nale uległa Sylwii Matuszak z KKSz
Konin, a Kaczkowski w finale starcia panów przegrał z Karolem Lademannem
(AZS AWF Warszawa). Na ósmym miejscu w zmaganiach kobiet ukończyła zawody Julia Dobińska (ZKSZ Sosnowiec).
Tym razem bez medalu powróciły nasze drużyny. Najbliżej szczęścia była ekipa TMS Zagłębia Sosnowiec, która ostatecznie zajęła czwarte miejsce. Na piątym
uplasowała się ekipa ZKSz Sosnowiec,
a na szóstym drugi zespół TMS-u.
W turnieju drużynowym panów ekipa
ZKSz zajęła siódme miejsce.
arc SKK

Mocne pięści bokserów Górnika

start dziewczyn, pokazał, że drzemią
w nich spore możliwości. Doskonale się
uzupełniały, w każdym z pojedynków dały z siebie wszystko. Możemy być dumni
z ich postawy – dodał trener reprezentacji Polski.
Sukces w Płowdiw to nie koniec dobrych wiadomości. Zawodnicy Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego sięgnęli także po dwa srebrne medale Młodzieżowych Mistrzostw Polski, które odbyły się w Warszawie. Wicemistrzami
Polski w zmaganiach indywidualnych
zostali Angelika Wątor oraz Krzysztof
Kaczkowski. W turnieju pań Wątor w fi-

Julia Zaborowicz podczas Mistrzostw Polski zdobyła pięć medali.

Silna Klaudia
Świetny start sosnowiczanki podczas Mistrzostwach Europy
w Klasycznym Trójboju Siłowym. W duńskiej miejscowi Thisted 16-letnia Klaudia Poszwa wywalczyła srebrny medal
w kategorii juniorek do lat 18 w kategorii wagowej 47 kg z wynikiem 240 kg.
W przysiadzie ze sztangą Klaudia uzyskała 95 kg, w wyciskaniu leżąc 40 kg i w martwym ciągu 105 kg. Do złota zabrakło niewiele. – W trzeciej próbie martwego ciągu zadysponowano zawodniczce na sztangę aż 127,5 kg, o 20 kg więcej
od jej rekordu życiowego. Sztanga została podniesiona, ale
w ostatniej fazie, kiedy zawodniczka przyjęła już postawę wyprostowaną, sztanga wyślizgła jej się z rąk – relacjonował trener Grzegorz Leski.
240 kg w trójboju to nowy rekord Polski, zarówno juniorek
do lat 18, jak i do lat 20. W maju zawodniczka z Sosnowca, reprezentująca Stowarzyszenie Centrum Formy Dąbrowa Górnicza, powalczy o kolejny sukces podczas Mistrzostw Świata,
które odbędą się na Litwie. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Styl zakopiański w Sosnowcu
Styl zakopiański, zwany także witkiewiczowskim, powstał pod koniec XIX wieku i wiódł prym
w polskiej architekturze do 1914
roku. Jego twórcą i zarazem wielkim piewcą był Stanisław Witkiewicz – genialny malarz, pisarz
i architekt, który w roku 1890
osiadł w Zakopanem. Zafascynowany sztuką ludową górali podhalańskich, zaczął czerpać zeń,
tworząc wspaniałe dzieła sztuki.
Pośród nich ważne miejsce zajmują projekty architektoniczne.
Do najbardziej znanych realizacji
z tamtego okresu należą zakopiańskie wille: Atma, Koliba,
Oksza, Pod Jedlami, schronisko
nad Morskim Okiem oraz kaplice: na Jaszczórówce, Kalatówkach i Krupówkach.
Styl zakopiański został
okrzyknięty stylem narodowym.
Uważano, że górale przez wieki
chronili przed zapomnieniem
for my budownictwa będące
onegdaj charakterystyczne dla
całej Polski. Mniemanie to okazało się błędne, ale przyczyniło
się do powstania wielu pięknych
budowli rozsianych również poza Podhalem. Pośród nich znajdziemy prawdziwe perełki
wkomponowane w krajobraz
miasta Sosnowca.
Do najzacniejszych przykładów budownictwa w stylu zakopiańskim (w ogóle) należy bez
wątpienia Klub w Niemcach*.
Obiekt został wzniesiony w latach 1902-1903 według projektu
warszawskich architektów Franciszka Lilpopa i Kazimierza Jankowskiego na zlecenie zarządu
Warszawskiego Towarzystwa
Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. W tym samym okresie
na terenie Niemiec powstało założenie patronackie, na które
składały się dwa budynki szkolne, szpital, ambulatorium, willa
dyrektorska, budynek biurowy
oraz domy mieszkalne dla kadry
zarządzającej i robotników.
Klub, zwany także Gospodą lub
Domem Ludowym, wraz z otaczającym go parkiem, stanowił
centrum osiedla. Niezwykle
urozmaiconą bryłę budowli zdobią elewacje wypełnione or namentami charakterystycznymi
dla Podhala. Pośród nich znajdziemy więc „psy”, „pazdury”
i „słonka”. Wnętrza również zaprojektowano zgodnie z duchem
„góralszczyzny”. Oprócz efektownej ciesiołki na uwagę zasługują polichromie, umeblowanie
oraz oryginalne piece kaflowe.
Projektanci zadbali również
o wszechstronne przeznaczenie
budynku. Do dyspozycji gości
oddano salę balową oraz teatralną, restaurację, górniczą gospodę, bibliotekę i czytelnię, a także
salę bilardową. Po II woj nie
świa towej w bu dyn ku mie ścił
się dom kultury Kopalni „Kazi mierz–Ju liusz”. W la tach 90. XX wieku chyląca się
ku ruinie budowla znalazła nowych właścicieli. Unikatowy zabytek został uratowany i odrestaurowany.
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Nastawnia na stacji Sosnowiec Maczki zlokalizowana jest
w pobliżu zabytkowego mostu na Białej Przemszy.

Ulica Klubowa 2. Dawny Klub w Niemcach, obecnie szkółka drzew i sala bankietowa „Alicja”.
W ostatnim czasie zmieniono nieco wygląd budynku poprzez zabudowanie tarasu – tzw. przyłap.

Dawne ambulatorium przy ul. Gałczyńskiego 36.

Góralska dzwonnica przed kościołem przy ul. Reja 9.

Obecnie obiekt stanowi własność prywatną. W pieczołowicie odrestaurowanych wnętrzach
organizowane są imprezy i przyjęcia okolicznościowe. W parku
funkcjonuje szkółka drzew
i krzewów ozdobnych, a nad niewielkim stawem wznosi się altana – oczywiście w stylu zakopiańskim.
Nie co mniej efek tow nym
przykładem stylu zakopiańskiego jest budynek ambulatorium,
wznie sio ny w la tach 19031904, również według projektu
Lilpoppa i Jankowskiego. Mieściły się tutaj: gabinet lekarski
z pokojem zabiegowym, gabinet dentystyczny, poczekalnia,
apteka oraz (na piętrze) luksusowe, pięciopokojowe mieszkanie dla le ka rza. Po II woj nie
świa towej wnę trza am bu la to rium zostały gruntownie przebu dowa ne. Obec nie za by tek
pełni funkcje mieszkalne. Niestety, nie ubła ga ny czas co raz
bardziej od ci ska swe pięt no
na tej leciwej budowli. Póki co
pie ść my oczy efek ta mi pra cy
mu ra rzy i mi strzów cie siel skich. Obyśmy mogli czynić to
jak najdłużej...

Jeżeli przyjrzymy się bliżej tej budowli, to rozpoznamy ciesiołkę
rodem spod Giewontu. Budynek,
w którym obecnie mieści się kościół, pierwotnie pełnił funkcję
domu zbornego kopalni „Kazimierz” (należącej do Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych). Dopiero w roku 1924, po zamknięciu pobliskiego szybu „Kazimierz
III” utworzono tutaj świątynię. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt,
że styl zakopiański zaczął stopniowo zanikać wraz z wybuchem I wojny światowej, to należy przyjąć, że dzwonnica musiała
pojawić się wcześniej. Najprawdopodobniej miało to związek
z budową wspomnianego domu
zbor nego, czyli na początku XX w. Jakie było jej pierwotne
przeznaczenie? Zapewne umieszczony tutaj dzwon wzywał górników na kopalnianą szychtę.
Pośród pajęczyny linii trakcyjnych spowijających stację kolejową Sosnowiec-Maczki wypatrzeć można dość nietypową nastawnię. Budowla ta bywa podejrzewana o zakopiańskie pochodzenie. Co prawda próżno szukać w jej konstrukcji „słonek”,

Altana nad stawem przy ul. Klubowej 2.
Na pograniczu Kazimierza
Górniczego i Porąbki znajduje się
neogotycki kościół pw. Matki Bo-

żej Częstochowskiej, a przy nim
wyróżniająca się pod względem
architektonicznym dzwonnica.

„pazdurów”, czy charakterystycznej podbitki, ale kształt dachu wydaje się być jak najbardziej „góralski”. Jednak czy aby
na pewno również w tym przypadku mamy do czynienia z reliktem stylu zakopiańskiego?
Być może kolejne remonty uprościły bryłę tego obiektu, a może
po prostu mamy do czynienia ze
zwykłym przypadkiem?
W rozwikłaniu zagadki liczymy na pomoc szanownych Czytelników dysponujących fenomenalną pamięcią lub archiwalnymi
zdjęciami rzeczonej nastawni.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
* Zabytek jest udostępniony
do zwiedzania dla grup
zorganizowanych. Wycieczki należy
uzgadniać z właścicielem
– kontakt: tel. 508 794 048,
e –mail: biuro@alicja-sosnowiec.pl.
W wydaniu internetowym „Kuriera
Miejskiego” zamieszczono więcej zdjęć
dotyczących niniejszego artykułu.
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

zdjęcia: www.fotofinezja.pl

24 lutego 2017 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60- i 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli sekretarz miasta Sosnowca, Grzegorz Frugalski, kierownik USC, Arkadiusz
Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

60-lecie Pożycia Małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Irena i Edward Babiuchowie
Marianna i Stanisław Mularczykowie
Barbara i Władysław Karasiowie
Barbara i Eugeniusz
Kaczmarczykowie
Helena i Romuald Kowalczykowie
Łucja i Janusz Kucytowscy
Anna i Sylwester Płazińscy
Marianna i Jerzy Calińscy
Krystyna Cicha i Zygmunt Cichy
Wanda i Zygmunt Wypychowie
Barbara i Roman Szlękowie
Zdzisława i Stanisław Rupowie

Barbara i Stefan Bruździakowie
Krystyna i Edward Bajkowie
Maria i Józef Borkowie
Stanisława i Józef Baranowie
Wanda i Jerzy Cebulscy
Alicja i Zdzisław Czerniakowie
Eugenia i Władysław Drożyńscy
Stefania i Bogdan Grelowie
Danuta i Stanisław Hłondowie
Danuta i Lech Jakubowscy
Zenona i Władysław Jochymkowie
Jadwiga i Lucjan Jajkiewiczowie
Alicja i Tadeusz Cierpiałowie

Marianna i Czesław Kropiszowie
Janina i Kazimierz Kularowie
Dorota i Stefan Kulowie
Alina i Henryk Kopieccy
Jadwiga i Henryk Kozibąkowie
Izabela i Ryszard Kucharzowie
Danuta i Stanisław Kotowie
Leokadia i Mieczysław Luboniowie
Wiesława i Henryk Łyczbowie
Elżbieta i Lucjan Łęgowikowie
Gustawa i Janusz Łohynowiczowie
Helga i Bogusław Małotowie
Henryka i Antoni Kisilczukowie
Kazimiera i Piotr Grylowie
Helena i Jan Zygułowie

Teresa i Witold Piegowie
Gerda i Stanisław Haładusowie
Róża i Marian Piórowie
Maria i Jan Peroniowie
Mirosława i Marian Piekaczowie
Maria i Adam Stachurscy
Marianna i Bronisław Świątkowie
Helena i Ryszard Stawscy
Małgorzata i Rudolf Slezionowie
Elżbieta i Jan Szymczykowie
Danuta i Sylwester Sabełowie
Wiesława i Marian Selegowie
Ewa i Andrzej Wyczałkowscy
Kazimiera i Leonard Ziętarowie
Jadwiga i Kazimierz Zarębowie
Stanisława i Zbigniew Gawronowie
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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 kwietnia 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 – przenośny domek na wakacje, 5 – dodatkowe
obciążenie, 8 – zsiadłe mleko, 9 – nasz kontynent, 10 – dzięki
niemu otwierają się okna i drzwi, 11 – sprzęt do uprawiania
zimowych sportów, 12 – symptomy, 14 – według niego
pochodzimy od małpy, 16 – miano, 17 – np. od wnuka dla babci,
19 – narzędzie chirurga, 21 – figura geometryczna bez kątów,
22 – napój siedmiu złodziei, 25 – ekscentryk, 28 – najlepszy to
w dziesiątkę, 29 – dzieło sztuki w ramie, 30 – ... dłoni na
powitanie, 32 – np. tramwaj lub samochód, 34 – grecka bogini
wojny i mądrości, 35 – święty, patron ludzi i rzeczy zagubionych,
36 – pracownik „na posyłki”, 37 – jezioro w Afryce, 38 – tytoń do
zażywania, 39 – ręczne produkowanie tkanin.
Pionowo: 1 – noworodek, 2 – obraz w cerkwi, 3 – wyrób
włókienniczy, 4 – złota myśl, 5 – o kimś niezbyt urodziwym,
6 – podnośnik, 7 – nostalgia, 13 – uczony, 15 – wyjazd w celach
turystycznych, 18 – otacza opieką kurczęta, 20 – polecenie dla
psa, 23 – oficer przyboczny, ordynans, 24 – cukierki, ciasteczka...,
26 – jeden z narkotyków, 27 – podwórkowy przyrząd do
czyszczenia dywanów, 28 – figura gimnastyczna lub... sznurek,
31 – imię żeńskie, 33 – Krystyna, polska aktorka.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

nagrody ufundowało wydawnictwo prószyński i s-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 3 /2017, KRYSTYNA SIENKIEWICZ – SKRAWKI

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Genowefa Staroń z Sosnowca, Ewa Król z Sosnowca oraz Barbara Musialik z Zawiercia.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 4

Iwona Słabuszewska-Krauze

Portugalka (Wyd. Prószyński i S-ka)
Poczuj prawdziwą Portugalię – słońce i mrok, upał i chłód. Daj porwać się opowieści o miejscu, w które nikt nie zapuszcza się przypadkowo i gdzie sprawy załatwia się we własnym gronie.
Pasja może być motorem twojego życia, ale go nie zastąpi.
Zazdrość może dać ci siłę, ale cię nie uszczęśliwi.
Kochać chcemy wszyscy, ale to nienawiść bywa prostsza.
Na szczęście nawet i nienawiść można przekuć w miłość.
Sophie po rozstaniu rodziców próbuje na nowo ułożyć sobie życie, ale bez pomocy finansowej jest to
niemożliwe. Ojciec proponuje jej przepisanie należącej do niego winnicy w portugalskim Douro, regionie znanym z produkcji wytwarzanego od stuleci trunku – port wine. To byłoby rozwiązanie wszystkich
jej problemów. Stawia jednak jeden warunek, który wpłynie na teraźniejszość i... zmieni przeszłość.
Premiera: 18 kwietnia 2017 r.

Jacek Skowroński, Maria Ulatowska

Tylko milion (Wyd. Prószyński i S-ka)
Frapująca historia o tym, że pieniądze szczęścia nie dają.
Na Matyldę Ulęcką jak grom z jasnego nieba spada informacja o otrzymanym spadku. Zostawił go
ekscentryczny Amerykanin, były narzeczony babki dziewczyny. Intrygujący zapis w testamencie jest
obietnicą kwoty znacznie wyższej. Warunek jest jeden: pierwszy milion zniknie z konta Ulęckiej w ciągu zaledwie trzydziestu dni.
Zakup willi z basenem czy drogocennych dzieł sztuki nie wchodzi w grę, tak więc Matylda i jej partner
Janusz wyruszają na wakacje swojego życia, rozpoczynając wyścig z czasem, w trakcie którego skrupulatnie gromadzą wszystkie rachunki i faktury. Podróż jest po brzegi wypełniona luksusami i serią jedynie na pozór normalnych zdarzeń. Naprawdę ciekawie zrobi się jednak dopiero wtedy, kiedy para odkryje, że każdy ich ruch jest śledzony przez dziesiątki kamer i miliony internautów...
Premiera: 25 kwietnia 2017 r.

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”
„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:
6 kwietnia „plac zaBaw”
13 kwietnia „smoleŃsk”
20 kwietnia „kampeR”
27 kwietnia „pitBull. nowe poRządki”
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.

Laila Shukri

Perska namiętność (Wyd. Prószyński i S-ka)
Nowa książka autorki bestselleru „Jestem żoną szejka”. Ile trzeba zapłacić, żeby być wolną
i kochaną?
Życie nie oszczędza Sary. Rodzina gotuje jej prawdziwe piekło. Z pomocą przychodzi przyjaciółka, która zaprasza ją na wspólne wakacje na Sri Lankę. Kiedy to nie pomaga, Sara, miotana silnymi emocjami,
wyjeżdża do Tunezji, gdzie poznaje miłość życia i być może odnajduje swoją oazę szczęścia. Tylko co się
stanie, jeśli uczucie przysłoni prawdę? Czy bywają chwile, kiedy już za późno, żeby odwrócić nasze wybory? I czy upragniona przez nią od lat wolność przyniesie jej wymarzone życie?
Premiera: 25 kwietnia 2017 r.
18
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TEATR – kwiecień 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 So 18: 00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
02 Nd 18: 00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
04 Wt 10: 00 Tango/ S. Mrożek
05 Śr 10: 00 Zemsta/ A. Fredro
06 Cz 19: 00 Siódemka/ Z. Szczerek, M.
Kmiecik
07 Pt 19: 00 Siódemka/ Z. Szczerek, M.
Kmiecik
08 So 18: 00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
09 Nd 18: 00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
22 So 18: 00 Na dnie/ M. Gorki PREMIERA
23 Nd 18: 00 Na dnie/ M. Gorki

25 Wt 10: 00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj /
P. Rowicki
26 Śr 10: 00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj /
P. Rowicki
27 Cz 09: 00 Pyza na polskich dróżkach/ H.
Januszewska, A. Klucznik
27 Cz 10: 30 Pyza na polskich dróżkach/ H.
Januszewska, A. Klucznik
27 Cz 19: 00 Cesarz / R. Kapuściński, T. Man
28 Pt 19: 00 Na dnie/ M. Gorki
29 So 18: 00 Na dnie/ M. Gorki
30 Nd 18: 00 Prywatna klinika/ J.
Chapman, D. Freeman

Jak odbić się od dna?
W TEATRZE ZAGłęBIA
TRWAJą PRóBY DO NOWEGO
SPEKTAKLU „NA DNIE” WEDłUG
DRAMATU MAKSYMA GORKIEGO.
SPEKTAKL REŻYSERUJE PAWEł
ŚWIąTEK.

RealizatoRzy:
paweł świątek – reżyseria
patrycja kowańska –
dramaturgia
marcin chlanda – scenografia
karolina mazur – kostiumy
oBsada:
agnieszka Bałaga – okońska
maria Bieńkowska
agnieszka Bieńkowska
Beata deutschman
edyta ostojak
małgorzata saniak
michał Bałaga
aleksander Blitek
kamil Bochniak
krzysztof korzeniowski
grzegorz kwas
wojciech leśniak
tomasz muszyński
andrzej Rozmus
andrzej śleziak
sebastian węgrzyn
piotr zawadzki

dla naszych czytelników mamy do rozdania
dziesięć płyt zespołu silver dance, zatytułowanej
„niebieskie oczy”. po odbiór płyt zapraszamy do siedziby redakcji.
reklama

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 4 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.

Złota Maska dla Wojciecha Leśniaka
Aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu – Wojciech
Le śniak – otrzy mał na gro dę te atral ną „Złota
Maska” 2016 w województwie śląskim. Został
uho no rowa ny w ka te go rii ro la mę ska za ro lę

Promocja z okazji jubileuszu Teatru Zagłębia
Sezon 2016/2017 jest dla Teatru Zagłębia sezonem jubileuszowym – w lutym teatr obchodził 120-lecie swojej działalności. Z tej
okazji w każdym miesiącu kilka spektakli objęto specjalną jubileuszową ceną – 25 zł. Najbliższe z nich to:
siódemka – 6-7 kwietnia
Szalonapodróż drogą krajową numer7 – wiedźmińskie eliksiry, polskie upiory, fantazje, lęki ikompleksy narodowe: Polska
widzianazopla vectry.
cesaRz – 27 kwietnia
Jeden z najbardziej znanych reportaży Kapuścińskiego – opowieść o służalczości, strachu, konkurowaniu o względy,
uległości i lizusostwie, które przez lata budowały absolutną władzę cesarza.
naJdRoższy – 20-21 maJa
Komedia o życiowym nieudaczniku, który nagle traci wszystko: pracę, rodzinę, pieniądze. Rozwiązanie tej sytuacji
przejdzie nawet jego najśmielsze oczekiwania.
Bilety można rezerwować w Biurze obsługi widzów, tel. 32 266 11 27 / bow@teatrzaglebia.pl
lub zakupić online na stronie www.teatrzaglebia.pl. red

Marcin Daniec kpi iżartuje w„Muzie”

Marcin Daniec ma wiele twarzy, o czym przekonają się
widzowie już kwietniu.
Marcin Daniec, popularny satyryk i kabareciarz, wystąpi 23
kwietnia na scenie Sali Widowiskowo-Koncer towej „Muza”
w Sosnowcu. Z pewnością nie

cił zdobyty zawód i założył już
w 1984 r. kabaret „Takich
dwóch”. Od 1986 roku pracował
w Krakowie w Akademickim
Centrum Kultury „Alma-Art.”,
a następnie współpracował z kabaretami „Wały Jagielloński”
i „Pod Egidą”. Od 1994 roku występuje samodzielnie. Dużą popularność zapewniły mu regularne występy w telewizyjnej
„dwójce”. Prowadził w telewizji
także popularne programy, czyli
„Hit dekady” i „Daniec z gwiazdami”.
Występ ka ba re towy roz pocznie się o godz. 19.30. Bilety są w cenie 35 i 45 zł. SK

zabraknie sporej dawki humoru,
dowcipu i dobrych kawałów. Daniec, który jest absolwentem
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, szybko porzu-

KINO
RepeRtuaR
kina Helios sosnowiec
31.03.-06.04.2017 r.
Helios oFFy 2017: wyłącznie w śRodę
„pRzegląd polskicH Filmów
niezależnycH” godz. 18: 00
Różne, od 15lat. Polska, 110min
kultuRa dostępna: wyłącznie
w czwaRtek
„PLAC ZABAW” GODZ. 18: 00
Dramat, od 18lat, Polska, 82min
pRemieRy:
„GHOST IN THE SHELL”
12: 30**, 16: 00***, 21: 00
Thriller, od 15lat, USA, 12min, napisy
** wyłącznie w środę
*** z wyjątkiem środy
„3D GHOST IN THE SHELL”
12: 30*, 16: 00**, 18: 30
Thriller, od 15lat, USA, 12min, napisy
* z wyjątkiem środy
** wyłącznie w środę
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Szwejka w spektaklu „Dobry wojak Szwejk” Jaroslava Haška w reżyserii Igora Gorzkowskiego. To już piąta Złota Maska w dorobku naszego aktora. red

arc

– „Na dnie” jest opowieścią o ludziach z marginesu. Rozczarowanie rzeczywistością, która nie
zmieściła się w głównym nurcie
kapitalistycznej historii sukcesu,
ma szansę stać się wartościowym
towarem koncernów medialnych.
Zapraszamy widza do studia „Zaczadzonych” – reality show o miłości, którego bohaterowie walczą
o swoją godność i podmiotowość
w obliczu warunków skrajnego
ubóstwa – mówi Paweł Świątek.
Paweł Świątek (ur. 1989) jest
absolwentem reżyserii na Wydziale Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST im. L. Solskiego i uczniem m. in. Krystiana Lupy i Mikołaja Grabowskiego. Rozpoczął karierę „Pawiem
Królowej” Doroty Masłowskiej
(2012) w Narodowym Starym
Teatrze. Spektakl został powszechnie uznany za najważniejszy debiut od czasu „Bzika
tropikalnego” Grzegorza Jarzyny (1997). Młody reżyser jest
także finalistą Talentów Trójki
w kategorii Teatr w 2013 roku,

trzykrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Premiera odbędzie się 22
kwietnia o godz. 18.00.
Kolejne pokazy zaplanowano
w dniach: 23, 28, 29 kwietnia, 6, 7
i 28 maja. SK

dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „siódemka” w dniu
06.04.2017 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „cesarz”
w dniu 27.04.2017 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „na dnie”
w dniu 28.04.2017 r. (piątek), godz. 19.00

Filmy tygodnia:
,, AMOK”” 17: 30*
Kryminał, od 15 lat, Polska, 118min
* z wyjątkiem czwartku
„BABA JAGA” 16: 45, 21: 45
Horror, od 15lat, Wlk. Brytania, 93min, napisy
,, LIFE”” 15: 15, 20: 00
Thriller, od 15 lat, USA, 103min, napisy
„POWER RANGERS” DUBBING 11: 00
Science-Fiction, od 10lat,
USA/Kanada, 124min, dubbing
„POWER RANGERS” 19: 00
Science-Fiction, od 10lat,
USA/Kanada, 124min, napisy
„WSZYSTKO ALBO NIC” 10: 45
Komedia romantyczna, od 15lat,
Słowacja/Czechy, 111min
„PIęKNA I BESTIA” DUBBING
10: 00, 13: 00**, 15: 15***, 17: 30****,
Fantasy, od 7lat, USA, 129min, dubing
** z wyjątkiem środy
*** wyłącznie w środę
**** wyłącznie w czwartek
„3D PIęKNA I BESTIA” DUBBING
13: 00*, 15: 00**
Fantasy, od 7lat, USA, 129min, napisy

* wyłącznie w środę
** z wyjątkiem środy
„KONG: WYSPA CZASZKI” 20: 30*
Akcja, 15lat, USA, 110min, napisy
* wyłącznie w środę
„3D KONG: WYSPA CZASZKI”
20: 30*, 20: 45**
Akcja, 15lat, USA, 110min, napisy
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem środy i czwartku
„CHATA” 13: 45
Dramat, od 12lat, USA, 132min, napisy
Filmy dla dzieci:
„ZAJąC MAX RATUJE WIELKANOC”
DUBBING 10: 30, 13: 15
Animacja, b/o, Niemcy, 79min, 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.

BARAN (21.03. – 19.04.) – Wreszcie poczujesz
prawdziwą wiosnę. Zarówno tę wokół siebie,
jak i w sercu. Każdą wolną chwilę postanowisz
spędzać z ukochanym, co wspaniale wpłynie
na waszą relację. Nie uciekaj jednak
od problemów. Jeśli ktoś poprosi Cię o pomoc,
postaraj się zrobić wszystko, co wTwojej mocy.
Nie wiesz, kiedy to Ty będziesz w trudnej
sytuacji.
BYK (20.04. – 22.05.) – Zamiast przygotować
dla domowników plan porządków
i obowiązków, zaskocz wszystkich i wykup
świąteczny weekend w uroczym miejscu.
Wszyscy będą Ci wdzięczni za możliwość
oderwania się od codzienności i spędzenia
wspólnego czasu. Wolne byki nie powinny
w najbliższym czasie szukać na siłę swojej
drugiej połówki. Gwiazdy wolą, byś odpoczęła
od randek i zajęła się sobą.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W połowie
miesiąca możesz odczuć małe kłopoty
finansowe. Miej się zatem na baczności i planuj
dobrze wszystkie wydatki. Nie planuj zbyt
wiele, bo nie wszystko może się udać, tak
jakbyś chciała. Wiosna sprzyjać będzie
samotnym bliźniętom. Szykuj się na częste
propozycje randek oraz duże zainteresowanie
płcią przeciwną.
RAK (22.06. – 22.07.) – Tej wiosny będziesz
rozkwitać. Wszystko to za sprawą ukochanego,
który przy najmniejszej okazji będzie
obsypywał Cię komplementami i prezentami.
Niestety, w tym roku Twoja kolej na organizację
świąt. Zaplanuj wszystko ze szczegółami, by nie
było niemiłych niespodzianek. Nie przejmuj się
opiniami innych, gdyż nie da się dogodzić
wszystkim wokół. Rób tak, jak uważasz, że
będzie najlepiej.
LEW (23.07. – 23.08.) – Kwiecień nie będzie dla
Ciebie udanym miesiącem, a to wszystko
za sprawą Świąt Wielkanocnych. Nie pozostaje
Ci nic innego, jak udawać, że wszystko jest
w porządku i czekać aż przeminą. Dopiero
pod koniec miesiąca zaczniesz cieszyć się
wiosną, gdy zaczniesz na poważnie planować
wakacje. Samotne lwice od początku miesiąca
będą cieszyć się niezwykłym powodzeniem.
Będziesz jednak tak wybredna, że odrzucisz
wszystkich adoratorów.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Nadchodzi
upragniony spokój w kwestiach zawodowych.
Dzięki temu będziesz mogła wreszcie
zaplanować urlop. Wiosna to dobry czas
na gruntowne porządki w mieszkaniu.
Odgruzowanie przestrzeni pozytywnie wpłynie
naTwoje samopoczucie. Niespodziewanie
odezwie się do Ciebie Twoja stara miłość. Nie
ma przeszkód do spotkania na wspominki, lecz
uważaj, by nie wdać się w niepotrzebny
romans.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nadchodzą duże
zmiany wTwoim życiu. Za ich sprawą poczujesz
się szczęśliwa i spełniona, jak nigdy dotąd.
Pomyśl, co zrobić, by szczęście mogło trwać
dłużej. Czasem warto postawić wszystko
na jedną kartę. Pod koniec miesiąca zadzwoni
stara znajoma z niezwykłą nowiną. Samotne
wagi w miesiącach wiosennych stanowczo
odpoczną od randek i poszukiwań drugiej
połówki.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Gwiazdy
sprzyjają skorpionom. Korzystaj z tego, gdyż
nie wiadomo, kiedy dopadnie Cię wiosenne
przesilenie. Spróbuj wyznaczać sobie w życiu
cele, a gdy uda Ci się je osiągnąć, będziesz miał
motywację do dalszych działań. Nie szukaj
miłości na siłę. Twoja ostatnia przygoda
powinna dać Ci do myślenia. Nie warto drugi
raz popełniać tych samych błędów.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Powoli zaczniesz
odnajdywać się w nowej pracy. Nie ufaj jednak
zbyt bardzo wszystkim współpracownikom, bo
nie każdy ma dobre intencje. W domu będziesz
mogła wyłącznie odpoczywać, o czym
marzyłaś od dawna. Ku Twojemu zdziwieniu
odezwie się wTobie dusza romantyka. Nowo
poznany mężczyzna urzeknie Cię nie tylko
swoją urodą, ale też zachowaniem i pomysłami
na wspólną przyszłość.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Niestety,
w tym miesiącu dalej nie będziesz mogła sobie
pozwolić na kupno wymarzonej torebki. Jeśli
dobrze będziesz dysponować swoim
budżetem, jest szansa, że z końcem wiosny
wyjdziesz z długów. Brak środków to dla Ciebie
nowa sytuacja, dlatego ciężko będzie Ci się
w niej odnaleźć. Postaraj się bardziej zadbać
o rodzinę i poświęć jej każdą wolną chwilę.
W przeciwnym razie dzieci co raz częściej
zaczną spędzać czas poza domem, a to może
źle się skończyć.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Wreszcie ujrzysz
pierwsze efekty diety i ciężkiej pracy
nad idealną figurą. Sprawi to, że nabierzesz
więcej motywacji i chęci do dalszych działań.
Wszystko wskazuje na to, że do wakacji
ostateczny efekt zostanie osiągnięty. Wodniki
w związkach czekają poważne kłopoty. Ktoś
ewidentnie chce was skłócić, dlatego postaraj
się słuchać drugiej połówki a nie„życzliwych”
znajomych.
RYBY (19.02. – 20.03.) – To będzie pracowity
miesiąc. Jednak prawdziwe wyzwania spadną
na Ciebie dopiero w późniejszym czasie. Staraj
się wykonywać wszystkie zadania należycie,
a z pewnością zostaną docenione. WTwoim
związku nadciąga okres kłótni, płaczu i żalu.
Pamiętaj jednak, że po każdej burzy wychodzi
słońce, które sprawia, że świat staje się piękny
na nowo. red

19

