
Czasopismo samorządowe Sosnowca     wydanie bezpłatne    kwiecień 2017 Nr 4 (422)   redakcja@kuriermiejski.com.pl   NR INDEKSU 373788  ISSN 1232-7395

www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy

Sylwia Kosman

W obu kie run kach i na ca łej sze -
ro ko ści jezd ni zo sta nie prze bu do -
wa na uli ca 3 Ma ja. W su mie wy -
re mon to wa ny zo sta nie 8-ki lo me -
tro wy od ci nek, a uli ca cał ko wi cie
zmie ni swo je ob li cze. 

– Prze pro wa dzi my re mont
na od cin ku od skrzy żo wa nia z ul.
Pił sud skie go do oko lic uli cy Sta -
szi ca. Ma ło te go, wy re mon tu je my
tak że ko lej ny od ci nek jezd ni, czy li
trzy pa sy ru chu w obu kie run kach,
aż do wia duk tu w cią gu ulic Pru sa
i Blach nic kie go – za po wia da Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia -
sta. Wy re mon to wa ny zo sta nie tak -
że wia dukt nad uli cą 3 Ma ja w cią -
gu uli cy Pru sa i Blach nic kie go. 

Wia do mo że je den z pa sów ru -
chu bę dzie peł nił funk cję bu spa -
sa. – Chcie li by śmy, by bu spa sem,
tam gdzie nie bę dzie ścież ki ro -
we ro wej, mo gły po ru szać się jed -
no śla dy, tak sów ki i sa mo cho dy
pry wat ne, prze wo żą ce trzy oso by,
a w go dzi nach noc nych wszy scy
uczest ni cy ru chu. Cze ka my obec -
nie na od po wiedź, czy ta kie roz -
wią za nie zo sta nie za ak cep to wa -
ne – przy zna je pre zy dent. 

Nie tyl ko sa ma jezd nia zo sta nie
prze bu do wa na. Po wsta ną tak że
ścież ki ro we ro we i wy po ży czal nie
ro we ro we, re ali zo wa ne w ra mach
in ne go pro jek tu. Ca łość prac ma
jed nak zmie nić cał ko wi cie ob li cze
dzi siej szej uli cy 3 Ma ja. Do dat ko -
wo zo sta ną tak że w cen trum mia -

sta zre wi ta li zo wa ne miej sca po sto -
jo we oraz wy re mon to wa ne chod -
ni ki. Prze bu do wa uli cy 3 Ma ja ma
kosz to wać oko ło 24,3 mln zł,
a pra ce prze pro wa dzi spół ka Eu ro -
via Pol ska. Prze bu do wą wia duk tu
ma się za jąć spół ka No wak -Mo sty
z Bę dzi na, a pra ce ma ją kosz to -
wać oko ło 2,4 mln zł. 

Umo wa z przed sta wi cie la mi
spół ek zo sta ła pod pi sa na w Urzę -
dzie Miej skim 9 mar ca. 

– Ro bo ty się roz pocz ną
na prze ło mie mar ca i kwiet nia.

Ist nie ją ca dro ga zo sta nie po sze -
rzo na o dwa pa sy ru chu, bu spa -
sy, a ca ła na wierzch nia zo sta ła
wy mie nio na. Pra ce obej mą tak -
że wy ko na nie chod ni ków
i miejsc par kin go wych. Sta wia -
my przede wszyst kim na za pew -
nie nie bez pie czeń stwa, za rów no
dla pro wa dzą cych pra ce, jak
i kie row ców oraz pie szych. Pra -
ce bę dą wy ko ny wa ne eta pa mi
i na le ży li czyć się z utrud nie nia -
mi, któ re bę dzie my sta ra li się
ogra ni czyć do nie zbęd ne go mi -

ni mum – stwier dził Ar ka diusz
Kier ko wicz, wi ce pre zes za rzą du
Eu ro via Pol ska S.A. 

In we sty cja ma się za koń czyć
w 2018 r., a jej pod su mo wa niem
i jed no cze śnie in au gu ra cją w no -
wej od sło nie ma być zor ga ni zo wa -
nie świę ta uli cy 3 Ma ja, wła śnie
w dniu 3 ma ja przy szłe go ro ku. 

Re mont uli cy oraz wia duk tu
to naj waż niej sze za da nia, któ re
są czę ścią wiel kie go pro jek tu
mo der ni za cji in fra struk tu ry au -
to bu so wo -tram wa jo wej w So -

snow cu. – Tak po waż nych za dań
nie by ło w So snow cu od lat.
War to pod kre ślić, że w tym sa -
mym cza sie re mon tu je my
sześć przejść pod ziem nych
i dwie kład ki, a tak że bu du je my
pierw szą w mie ście sieć wy po -
ży czal ni ro we rów. Z ko lei za kil -
ka ty go dni po zna my wy ko naw -
cę, któ ry wy bu du je 17 km ście -
żek ro we ro wych. Już te raz
chciał bym prze pro sić za utrud -
nie nia – mó wi Ma te usz Ry ka ła,
za stęp ca pre zy den ta So snow ca.

So sno wiec ki pro jekt mo der ni -
za cji in fra struk tu ry au to bu so wo -

-tram wa jo wej bę dzie kosz to wał
oko ło 67 mln zł. Na je go re ali za -
cję uda ło się po zy skać 56 mln zł
do fi nan so wa nia z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go 2014-
2020. – Wszyst kie dzia ła nia mia -
sta, do któ rych na le ży rów nież
wli czyć za kup za pra wie 130
mln zł ni sko emi syj nych au to bu -
sów przez Przed się bior stwo Ko -
mu ni ka cji Miej skiej w So snow -
cu, re al nie wpły ną na ogra ni cze -
nie pro ble mu ni skiej emi sji
w So snow cu – pod su mo wał pre -
zy dent Chę ciń ski. 

Rozpoczął się Remont wiaduktu 
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. 

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. 

Zagłębiowskie Hospicyjne Centrum Wsparcia, które
po wielu latach starań powstaje przy ul. Hubala-
Dobrzańskiego, 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. 15

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”. str. 12str. 4

Ulica 3 Maja będzie jak nowa
Rusza wielka przebudowa ulicy w centrum miasta 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu informuje, że rekrutacja
do sosnowieckich przedszkoli miejskich  
(rok szkolny 2017/2018) rozpocznie się
18 kwietnia 2017 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. 
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W związku z remontem wiaduktu kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami i objazdami. 
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MIASTO

Ruszyły kolejne prace na targowisku przy ul. Szklarnianej

Targ wreszcie przestanie odstraszać klientów 
Syl wia Ko sman

Jesz cze przed wa ka cja mi tar go wi sko
w samym centrum miasta zmie ni swo -
je ob li cze. Plac bu do wy zo stał prze ka -
za ny i spół ka Eu ro bud -Com plex
z Ten czyn ka, 20 mar ca we szła na te -
ren tar go wi ska przy ul. Szlar nia nej
w So snow cu. Tym sa mym roz po czął
się już ko lej ny etap prac na miej skim
tar go wi sku. 

– Fir ma, któ ra zo sta ła wy ło nio -
na w prze tar gu, bę dzie pro wa dzić pra -
ce w ta ki spo sób, że by nie dez or ga ni -
zo wać dzia łal no ści kup ców. Ro bo ty
bę dą pro wa dzo ne eta pa mi – mó wi
Grze gorz Bar czyk, dy rek tor ds. tech -
nicz nych w Miej skim Za kła dzie
Usług Ko mu nal nych w So snow cu. 

Wia do mo, że zo sta nie wy mie nio -
na na wierzch nia, oświe tle nie (osiem
la tar ni z opra wą led -ową bę dzie za si -
la nych z ka bla pod ziem ne go), po ja wią
się ele men ty ma łej ar chi tek tu ry, ław -
ki, ko sze i per go le z drew na, czę ścio -
wo za da szo ne po li wę gla nem. Pra ce
bę dą kosz to wać oko ło 605 tys. zł. 

Po wy ko na niu za da nia zle co ne go
spół ce z Ten czyn ka, pra cow ni cy
MZUK za dba ją o osta tecz ny efekt i zaj -
mą się za pro jek to wa niem i na sa dze -
niem ro ślin no ści. 

Przy po mnij my, że w paź dzier ni ku
ubie głe go ro ku kup cy z tar go wi ska
przy uli cy Szklar nia nej w So snow cu
pod pi sa li po ro zu mie nie z urzęd ni ka -

mi, do ty czą ce upo rząd ko wa nia te re -
nu tar go wi ska. Usta lo no wów czas,
że sprze daw cy od no wią i ujed no li cą
sto iska han dlo we, a gmi na zaj mie się
re mon tem na wierzch ni pla cu i chod -
ni ków. Po ro zu mie nie jest re ali zo wa -
ne. Część obiek tów han dlo wych zo -
sta ła już zmo der ni zo wa na i te raz
roz po czę ły się pra ce zwią za ne z wy -
mia ną nawierzchni. 

Sa mi so sno wi cza nie tak że nie ukry -
wa ją za do wo le nia. – Cięż ko so bie wy -
obra zić, że targ miał by zo stać zli kwi do -
wa ny, bo wie lu miesz kań ców czę sto za -
opa tru je się tu taj w świe że wa rzy wa
i owo ce, to jed nak trze ba przy znać, że
do tej po ry, przede wszyst kim, szpe -
cił. I ca łość pre zen to wa ła się dość okrop -
nie. Zwa żyw szy, że to ści słe cen trum
mia sta, już daw no na le ża ło zająć się re -

mon tem tar go wi ska. Cie szę się, że
wresz cie do cze ka li śmy się zmian na tar -
go wi sku. Na ra zie pro wa dzo ne pra ce dla
ku pu ją cych nie są uciąż li we. Ro bi my
swo bod nie za ku py jak dotej po ry – przy -
zna ła An na Wój cik z So snow ca. 

Pra ce ma ją za koń czyć się w czerw -
cu. Po za koń cze niu mo der ni za cji zo -
sta nie zrealizowane za da nie, po le ga -
ją ce na aran ża cji zie le ni. 

Powstanie węzeł Klimontów, a S1 czeka kompleksowy remont 

Szykuję się budowlana rewolucja na S1
Syl wia Ko sman

Bu do wa wę zła Kli mon tów na tra -
sie S1, po łą cze nie z tzw. dro gą
do ni kąd oraz kom plek so wa prze -
bu do wa S1 to zbież ne pla ny, któ -
re w tym sa mym cza sie za mie rza -
ją re ali zo wać So sno wiec oraz Ge -
ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad z Ka to wic. 

Gmi na za mie rza wy bu do wać
tzw. wę zeł Kli mon tów, któ ry po -
łą czy S1 z te re na mi in we sty cyj -
ny mi w re jo nie ul. In we sty cyj nej
oraz z te re nem Ka to wic kiej Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej
na Dań dów ce, a GDD KiA zaj -
mie się re mon tem S1. W So -
snow cu planowane ro bo ty bę dą
do ty czyć 5-ki lo me tro we go od -
cin ka S1, od wę zła przy ul. Le -
nar to wi cza do re jo nu ul. In we sty -
cyj nej. 

Wia do mo że dzię ki pla no wa -
nym in we sty cjom znik nie słyn -
na so sno wiec ka „dro ga do ni kąd”,
czy li bocz ni ca ul. 11 Li sto pa da,
któ rą zbu do wa ło mia sto, a do koń -

czyć mia ła GDD KiA. Dro ga koń -
czy się kil ka set me trów
przed stre fą. – Cie szy my się, że
na sze pla ny zbie gły się z pla na mi
Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad. To bar dzo do -
bra wia do mość – nie ukry wa Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. – W naj bliż szym cza sie
gmi na pod pi sze po ro zu mie nie
z GDD KiA, któ re ma uła twić
spraw ną, bez piecz ną i mak sy mal -
nie szyb ką re ali za cję tej in we sty -
cji. Ro bo ty bu dow la ne bę dą pro -
wa dzo ne w la tach 2019 – 2020 –
za po wie dział pre zy dent. 

Nie wy klu czo ne, że zbież ne
pla ny gmi ny i GDD KiA przy nio -
są sa mej gmi nie mi lio no we
oszczęd no ści, bo jest szan sa na to,
że koszt bu do wy łącz nic
przy węź le pokryje GDD KiA. 

Za do wo le nia ze wza jem nej
współ pra cy nie kry ją tak że przed -
sta wi cie le GDD KiA. 

– Za le ży nam na ści słej współ -
pra cy, by pro jek ty na sze i mia sta
nie wy klu cza ły się wza jem nie.

Ma my am bit ne pla ny, to fakt. Nie
za prze czam – tak o pla no wa nej
in we sty cji mó wi Ma rek Nie łac ny,
za stęp ca dy rek to ra Od dzia łu ds.
Za rzą dza nia Dro ga mi i Mo sta mi
w GDD KiA w Ka to wi cach. – Nie
bę dzie my zmie niać prze bie gu tej
dro gi. Prze bu do wa bę dzie po le ga -
ła na do sto so wa niu ist nie ją ce go
śla du dro gi do no śno ści i wa run -
ków bez pie czeń stwa. W pierw szej
ko lej no ści chce my się skon cen tro -
wać na wzmoc nie niu kor pu su
dro go we go i po pra wie od wod nie -
nia. W ślad za tym pój dzie mo -
der ni za cja po wierzch ni, któ ra jest
naj bar dziej wi docz nym efek tem
dla kie row ców. Chce my tak że po -
pra wić kon struk cję nie któ rych
łącz nic na wę złach, któ re po win -
ny zo stać wy dłu żo ne – do da je.

W pla nach jest tak że bu do wa
ekra nów aku stycz nych, a czę ścią
przed się wzię cia ma stać się rów -
nież prze bu do wa łącz nic na węź -
le z ul. Le nar to wi cza oraz bu do wa
rond w cią gu tej uli cy (na koń cu
obu łącz nic).

– Gmi na za pro jek tu je wę zeł
cał ko wi cie, prze bieg swo jej uli cy
gó rą, a tak że za pro jek tu je kon -
struk cję no śną zgod nie z na szy mi
uwa ga mi i stan dar da mi, tak by ob -
ręb wę zła wy ko ny wa ło jed no biu -
ro pro jek to we. Na to miast my ja ko
GDD KiA weź nie my na sie bie re -
ali za cję od cin ka dol ne go, czy li na -
wierzch nię dro gi eks pre so wej. Ca -
łą dro gę S1 po dzie li li śmy na 5 od -
cin ków. Każ dy bę dzie li czył
ok. 5 km i bę dzie wy ko ny wa ny
eta pa mi. Nie chce my dzie lić pro -
jek tu bu dow la ne go na dwa biu ra
pro jek to we i dwój wy ko naw ców,
jak i nie dzie lić pla cu bu do wy
na dwa pla ce bu do wy. To naj lep -
sze roz wią za nie, ja kie mo gli śmy
wy my śleć. Pla nu je my za koń cze -
nie ro bót w 2020 ro ku. Przed na mi
są jed nak po stę po wa nia prze tar go -
we, któ re mo gą trwać mie sią ca mi,
ale bądź my opty mi sta mi – pod su -
mo wał Ma rek Nie łac ny. Wstęp nie
kosz ty in we sty cji re ali zo wa nej
przez GDD KiA zo sta ły osza co wa -
ne na po nad 70 mln zł. 

reklamareklama

So sno wiec otrzy mał mak sy mal ne do fi nan so wa nie do prze -
bu do wy skrzy żo wa nia DK 94 z uli cą Dłu go sza. Wy so kość
środ ków z Cen trum Unij nych Pro jek tów Trans por to wych
wzro sła z 23,5 mln zł do pra wie 74 mln zł. War tość ca łe go
pro jek tu jest sza co wa na na 89 mln zł.  Pre zy dent Sosnowca
3 mar ca pod pi sał umo wę w War sza wie. 

– Nie wie lu wie rzy ło, że uda nam się zdo być te środ ki,
łącz nie z czę ścią rad nych. To nasz ogrom ny suk ces, któ ry nie
był by moż li wy bez ogrom ne go po świę ce nia pra cow ni ków
so sno wiec kie go ma gi stra tu. Za tą ogrom ną pra cę i za an ga -
żo wa nie dzię ku ję – mó wił po pod pi sa niu umo wy Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Suk ces jest tym więk szy, że Cen trum Unij nych Pro jek -
tów Trans por to wych po cząt ko wo przy zna ło za le d wie 27
pro cent (23,5 mln zł) do fi nan so wa nia tej in we sty cji, ale
osta tecz nie de cy zja do sta ła zmie nio na i do fi nan so wa nie wy -
nie sie oko ło 74 mln zł. Pra ce bę dą po le gać na wy bu do wa -
niu dwu po zio mo we go skrzy żo wa nia na sty ku DK 94 i uli -
cy Dłu go sza. Do łem, po jezd niach z ob ni żo nym po zio mem,
zo sta nie po pro wa dzo na głów na nit ka DK 94, a „gó rą” ruch
lo kal ny. Dzię ki te mu kie row cy, któ rzy bę dą po ru szać się
dro gą  kra jo wą, nie bę dą się już za trzy my wać, a ruch bę -
dzie się od by wać bez ko li zyj nie. Gmi na ogło si ła już po stę -
po wa nie prze tar go we na wy ło nie nie wy ko naw cy do ku men -
ta cji pro jek to wej. Zwy cięz ca prze tar gu bę dzie miał 12 mie -
się cy na wy ko na nie do ku men ta cji. Je śli wszyst ko pój dzie
zgod nie z pla nem, prze bu do wa zo sta nie zre ali zo wa -
na do koń ca 2020 r. SK

Umowa na przebudowę 
DK 94 podpisana

Rozpoczął się remont nawierzchni placu i chodników. 

Sylwia Kosman Moż na już skła dać wnio ski o do ta cje ce lo we
z bu dże tu mia sta So snow ca na za da nia ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki wod nej, po le ga ją ce
na mo der ni za cji ogrze wa nia; in sta la cji sys te mów
wy ko rzy stu ją cych od na wial ne źró dła ener gii; de -
mon ta żu, trans por cie i uty li za cji wy ro bów za wie -
ra ją cych azbest; pod łą cze niu do sie ci ka na li za -
cyj nej; in sta la cji przy do mo wych oczysz czal ni
ście ków. Do 2018 r. do pła ty bę dą wy no si ły mak -
sy mal nie 8 tys. zł (do 80 pro cent kosz tów zwią za -
nych z za da niem in we sty cyj nym), a od 2019 r. –
4 tys. zł i obej mą: za kup ko tła ga zo we go c. o.
oraz opła tę przy łą cze nio wą wno szo ną do za kła -
du ga zow ni cze go; za kup ko tła ole jo we go c. o.;
pod łą cze nie do sie ci cie płow ni czej lub wy ko na -
nie we wnętrz nej in sta la cji c. o. (w przy pad ku nie -
po no sze nia kosz tów pod łą cze nia do sie ci cie -
płow ni czej); za kup urzą dzeń i ele men tów grzew -
czych oraz mo der ni za cję lub wy mia nę in sta la cji
elek trycz nej zwią za nej z ogrze wa niem za si la nym
ener gią elek trycz ną. Do pła ta mi ob ję te zo sta ną
tak że ko tły na pa li wo sta łe kla sy 5 nor my PN -
-EN 303-5: 2012, po sia da ją ce cer ty fi kat, ale tyl -
ko w przy pad ku wy stę po wa nia ba rier tech nicz -
nych zwią za nych z pod łą cze niem do sie ci cie -
płow ni czej lub za in sta lo wa niem cen tral ne go sys -
te mu ogrze wa nia za si la ne go ko tłem ga zo wym.
Do fi nan so wa nie to mak sy mal nie 4 tys. zł,
od 2019 r. – 2 tys. zł, a od 2021 r. mia sto nie bę -
dzie wspie ra ło za ku pu ko tłów na pa li wo sta łe.

Wnio ski na le ży skła dać w Wy dzia le Ochro -
ny Śro do wi ska i Rol nic twa Urzę du Miej skie go
w So snow cu, ul. Mo ścic kie go 14, I pię tro, po -
kój 107, tel. 32 2960574, 32 2960825. Wnio ski
o do ta cje na le ży skła dać przed roz po czę ciem
prac. Do ta cje nie przy słu gu ją na in we sty cje już
zre ali zo wa ne. KP

Się gnij 
po do ta cje



Syl wia Ko sman

Bez prze dłu ża ją cych się dys ku -
sji, rze czo wo i w spo koj nej at -
mos fe rze, prze bie ga ły ob ra dy
rad nych pod czas ostat niej se sji.
Rad ni tra dy cyj nie przy ję li pa kiet

uchwał, wy słu cha li tak że in for -
ma cji prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej o dzia ła niach Ra dy
w okre sie mię dzy se syj nym oraz
in for ma cji pre zy den ta o pra cy
w okre sie mię dzy se syj nym. 

Wła dze mia sta, pod czas uro -

czy stej czę ści, na gro dzi ły spor -
tow ców, któ rzy w ostat nich mie -
sią cach trium fo wa li pod czas
ogól no pol skich wy da rzeń spor -
to wych. 

Pa miąt ko wą sta tu et kę i wy róż -
nie nie ode brał Ma te usz Wit kow -
ski, któ ry we wrze śniu ubie głe go
ro ku pod czas Mi strzostw Pol ski
w Ko lar stwie Szo so wym Osób
Nie peł no spraw nych, któ re od by -
ły się w Wie przu, zdo był zło ty
me dal. Z ko lei w li sto pa dzie
ubie głe go ro ku pod czas Mi strzo -
stwa Świa ta se nio rów ju -jit su we
Wro cła wiu, spor tow cy Bu dow la -
ni So sno wiec wy wal czy li wo rek
me da li. Gra tu la cje ode bra li:
Mar ty na Bie roń ska, Ra fał Riss,
Mag da le na Giec, Ju sty na Sit ko,
Mar ta Wa lo tek, Ja kub Sob czak.
Nie se sję nie przy by li Ma te usz
Du ran i An drzej Hru by. 

Wy róż nie nia ode bra li tak że
spor tow cy, tre nu ją cy m. in. ka ra -
te ky oku shin kai, nor dic wal king
oraz boks. W li sto pa dzie w Wał -
brzy chu od by ły się Otwar te Mi -
strzo stwa Eu ro py Ka ra te Ky oku -
shin kai Te zu ka Gro up, skąd

srebr ny me dal w ka te go rii wie -
ko wej ju nior, zdo by ła za wod -
nicz ka Za głę biow skie go Klu bu
Spor to we go Oy ama Ka ra te So -
sno wiec – Mał go rza ta Le wo -
niuk. Z suk ce sów cie szy ła się
tak że An na Mal czyk, któ ra wy -
wal czy ła srebr ny me dal na dy -
stan sie 5 km w ka te go rii 30-39
lat na mi strzo stwach Nor ding
Wal king, któ re od by ły się w Le -
gni cy. Wiel kie gra tu la cje przy pa -
dły rów nież w udzia le Sta ni sła -
wo wi Men tlo wi, któ ry pod czas
Mi strzostw Eu ro py Ma sters
w wy ci ska niu sztan gi le żąc, zdo -
był złot me dal (w kat. wie ko -

wej 60 – 69 lat), wy ci ska -
jąc 227,5 kg i usta na wia jąc no wy
re kord Eu ro py i świa ta. Wy róż -
nie nie ode brał tak że Wik tor Bu -
ja kow ski, któ ry z Mi strzostw
Pol ski Mło dzi ków w bok sie, któ -
re od by ły się w Tar no wie Pod -
gór nym, przy wiózł srebr ny me -
dal. 

Wła dze mia sta zło ży ły tak że
ser decz ne gra tu la cje tre ne rom
i pre ze som spor to wych klu bów. 

Rad ni za po zna li się tak że m.
in. ze spra woz da niem z re ali za cji
za dań „Gmin ne go Pro gra mu
Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych oraz

Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii”.
Przy ję li spra woz da nie z dzia łal -
no ści Mło dzie żo wej Ra dy Mia -
sta oraz pod ję li uchwa łę w spra -
wie okre śle nia kry te riów re kru -
ta cji wraz z licz bą punk tów i do -
ku men ta mi nie zbęd ny mi do po -
twier dze nia speł nie nia tych kry -
te riów w po stę po wa niu re kru ta -
cyj nym do pu blicz nych przed -
szko li i klas pierw szych szkół
pod sta wo wych oraz zak tu ali zo -
wa li „Kom plek so wy Plan Go -
spo dar ki Ni sko emi syj nej dla
Mia sta So sno wiec”. 

Rad ni przy ję li tak że uchwa ły
do ty czą ce opra co wa nia sie ci szkół
pod sta wo wych i gim na zjów, jak
i szkół po nad pod sta wo wych i spe -
cjal nych, przy sto so wa nej do no -
we go ustro ju szkol ne go ze wzglę -
du na zmia nę usta wy o sys te mie
oświa ty, któ ra bę dzie funk cjo no -
wać od 1 wrze śnia 2017 r. do
31 sierp nia 2019 r. 

Za stęp ca pre zy den ta, Ma te usz
Ry ka ła, po in for mo wał, że skar -
ga ka sa cyj na, któ ra zo sta ła
wnie sio na przez gmi nę do Są du
Naj wyż sze go, w związ ku z po -
wódz twem Spor to wej Do li ny sp.
z o.o. prze ciw ko gmi nie o za pła -
tę na leż no ści z ty tu łu po zo sta -
wio nych na kła dów i ulep szeń,
zo sta ła uwzględ nio na. Sąd Naj -
wyż szy uchy lił w ca ło ści nie ko -
rzyst ny dla gmi ny wy rok Są du
Ape la cyj ne go, za są dza ją cy
na rzecz Spor to wej Dol ny
od gmi ny kwo tę po nad
3 mln 900 tys. zł i prze ka zał
spra wę do po now ne go roz po -
zna nia. Pro ces w tej spra wie bę -
dzie to czył się od po cząt ku. 
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RADA MIEJSKA

43. sesja Rady Miejskiej

Gratulacje dla sportowców

reklama reklamareklama

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

Młodzieżowi radni już po ślubowaniu

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. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Cen trum Psy chia trii dla Dzie ci
i Mło dzie ży po wsta ło na ba zie
funk cjo nu ją cych do tej po ry
w Cen trum Pe dia trii w So snow -
cu po rad ni oraz od dzia łów psy -
chia trycz nych. Bu dy nek roz bu -
do wa no, wy po sa żo no go też
w no we funk cje. W skład Cen -
trum Psy chia trii wcho dzi funk -
cjo nu ją cy już wcze śniej, ale
dzię ki prze bu do wie po więk szo -

ny Od dział Kli nicz ny Psy chia trii
i Psy cho te ra pii Wie ku Roz wo jo -
we go, z wy od ręb nio nym pod od -
dzia łem te ra pii za bu rzeń emo -
cjo nal nych i od ży wia nia, Dzien -
ny Od dział Re ha bi li ta cji Psy -
chia trycz nej, a tak że Po rad nia
Zdro wia Psy chicz ne go.

– Ideą na szej pla ców ki nie jest
wy łącz nie le cze nie szpi tal -
ne – pod kre śla prof. Mał go rza ta
Ja nas -Ko zik, kie row nik Cen trum
Psy chia trii dla Dzie ci i Mło dzie -

ży. – Chce my wpi sy wać się
w świa to wy trend zmian w psy -
chia trii, zgod nie z któ rym cię żar
le cze nia prze su wa się z le cze nia
szpi tal ne go na śro do wi sko we. Dą -
ży my do te go, by co raz wię cej pa -
cjen tów ko rzy sta ło z po by tów
dzien nych, po rad am bu la to ryj nych
oraz psy cho te ra pii, jak rów nież
mo gło być le czo nych w swo im ro -
dzin nym śro do wi sku – do da je.

W Cen trum Psy chia trii le cze -
ni są pa cjen ci z wszyst ki mi jed -

nost ka mi cho ro bo wy mi wy stę -
pu ją cy mi u dzie ci i mło dzie ży,
z wy jąt kiem te ra pii uza leż nień
od sub stan cji psy cho ak tyw nych,
któ rą zaj mu ją się in ne, prze zna -
czo ne do te go pla ców ki. Do Cen -
trum tra fia ją pa cjen ci cier pią cy
na za bu rze nia od ży wia nia (ano -
rek sja i bu li mia), schi zo fre nię,
de pre sję, ma nię oraz za bu rze nia
neu ro ro zwo jo we.

– Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do re ali za cji tej

in we sty cji. To bar dzo waż ny
ośro dek dla ca łe go re gio nu. Nie -
ste ty, z pro ble ma mi psy chicz ny -
mi bo ry ka ją się co raz młod sze
oso by i mu si my im za pew nić
pro fe sjo nal ną opie kę – mó wi
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Cał ko wi ty koszt in we sty cji to
kwo ta 9 mln zł. Re ali za cja in -
we sty cji by ła moż li wa dzię ki
współ fi nan so wa niu przez Urząd
Mar szał kow ski Wo je wódz twa

Ślą skie go, któ ry prze ka zał
na ten cel 2,5 mln zł. W ra mach
tej kwo ty roz bu do wa no część
szpi tal ną i te ra peu tycz ną – po -
więk szo no Od dział Kli nicz ny
Psy chia trii i Psy cho te ra pii Wie -
ku Roz wo jo we go. Po rad nia
Zdro wia Psy chicz ne go dla
Dzie ci wzbo ga ci ła się o do dat -
ko wy ga bi net. Od dział Dzien ny
zy skał no we kom for to we po -
miesz cze nia prze zna czo ne
do te ra pii.

Nowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży

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

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.

Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej Sp.
z o.o. w So snow cu lau re atem IX kon kur su
„Pra co daw ca Przy ja zny Pra cow ni kom”. Ko mi -
sja Cer ty fi ka cyj na do ko na ła oce ny wnio sków
na de sła nych na kon kurs, mię dzy in ny mi bio rąc
pod uwa gę prze strze ga nie pra wa pra cy, za wie -
ra nie ukła dów zbio ro wych pra cy, za trud nia nie
pra cow ni ków na czas nie okre ślo ny, uzwiąz ko -
wie nie oraz funk cjo no wa nie ra dy pra cow ni -
ków.

Osta tecz nie ko mi sja wy ło ni ła 22 lau re -
atów IX edy cji, wśród któ rych zna lazł się tak że so -
sno wiec kie PKM. – Prze strze ga nie prze pi sów,
norm bez pie czeń stwa i part ner stwo ze związ ka mi
za wo do wy mi to pod bu do wa do brze funk cjo nu ją cej
go spo dar ki – mó wił pre zy dent RP An drzej Du da,
któ ry ra zem z prze wod ni czą cym NSZZ „So li dar -
ność” Pio trem Du dą wrę czył lau re atom kon kur su

NSZZ „So li dar ność” ty tu ły „Pra co daw ca Przy ja -
zny Pra cow ni kom”. 

Na gro dy dla pra co daw ców przy ja znych pra cow ni -
kom wy my śli ła w2007 r. NSZZ „So li dar ność” iprzed -
sta wi ła ja ko pro po zy cję ho no ro wa nia pra co daw ców ów -
cze sne mu pre zy den to wi prof. Le cho wi Ka czyń skie mu.

– Je ste śmy dum ni z tej na gro dy i fak tu, że na sza po -
li ty ka za kła do wa wo bec na szych pra cow ni ków zo sta -
ła do ce nio na. Ele men ta mi oce ny by ły sta bil ność za -
trud nie nia, prze strze ga nie za sad bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy oraz pra wa do zrze sza nia się w związ ki
za wo do we, sto so wa nie ukła dów zbio ro wych pra cy
i pro wa dze nie dia lo gu spo łecz ne go we wnątrz za kła -
du – mó wi Ma rek Pi ku ła, pre zes za rzą du Przed się -
bior stwa Ko mu ni ka cji Miej skiej Sp. z o.o. – Naj więk -
szą sa tys fak cję spra wia nam fakt, iż ty tuł „Pra co daw ca
Przy ja zny Pra cow ni kom” jest na gro dą, do któ rej no -
mi nu ją sa mi pra cow ni cy – pod su mo wał.  KP

PKM Pracodawcą 
Przyjaznym Pracownikom

Marek Pikuła, prezes zarządu PKM Sp. z o.o., odebrał pamiątkową statuetkę. 
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„Najdroższy” wózek świata
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. 
Za an ga żo wa li śmy w to mnó stwo za przy jaź nio nych
osób i firm, wło ży li śmy w to ca łą swo ją ener gię i ca -
ły swój czas. Na gle do sta ję te le fon z krót ką in for ma -
cją, że Ni ny już nie ma z na mi. Ni ny nie ma, a u mnie
jest, kry zys i mnó stwo py tań – po co mi to wszyst ko
by ło? Pła ka łam przez ty dzień. Chcia łam się z te go
wy co fać. Mi mo że dziś mam rów nież prze cież swo -
ich pod opiecz nych, to Ni na za wsze bę dzie w mo jej
pa mię ci zaj mo wa ła szcze gól ne miej sce.

A co z De da lem…?
Two je dziec ko ro dzi się ze zro śnię ty mi oczo do ła -
mi, nie wia do mo, czy ma oczy, czy też nie, ale ni -
gdy się o tym nie prze ko nasz, bo roz cię cie po wiek
jest na zbyt ry zy kow ne. W każ dej chwi li mo że się
oka zać, że oczy są, ale wy pły ną. Mo że się też oka -
zać, że na gle do wia du jesz się, iż two je dziec ko ma
cięż ki no wo twór i li czy się każ dy dzień. Sce na riu -

szy mo że być wie le, ale na dzie ja jest jed na (i po -
dob no umie ra ostat nia), więc ci ro dzi ce bar dzo czę -
sto idą do ta kiej fun da cji po po moc i do sta ją … nu -
mer kon ta i plik ulo tek do roz nie sie nia. 

To tyl ko kwe stia oswo je nia…
Zor ga ni zo wa li śmy za mknię tą im pre zę mi ko łaj ko -
wą dla dzie ci z czte rech Ze spo łów Opie kuń czo -
-Wy cho waw czych. Chcie li śmy, aby te dzie ci mia ły
moc atrak cji, więc zor ga ni zo wa li śmy kon kur sy, na -
gro dy, za ba wy i po czę stu nek. Wło ży li śmy w tę im -
pre zę ca łych sie bie, ca ły swój czas i swo je emo cje,

ale pra ca z mło dzie żą po przej ściach jest na praw dę
spe cy ficz na i trud na. 

Kie dy nie masz nic swo je go, ni cze go nie do sta -
łeś w ży ciu i na gle w trak cie ta kiej im pre zy otrzy -
mu jesz ma sę pre zen tów, to czu jesz za gro że nie, bo
nie wiesz, czy przy pad kiem ktoś nie bę dzie cze goś
ocze ki wał od ciebie w za mian.

Pra wie jak vo odoo…
Cie szy my się z każ de go suk ce su. Ma my na praw dę
sze reg osób za so bą. Jed ną z na szych ak cji, tj. Przy -
sta nek Świę te go Mi ko ła ja wspie ra ak tor ka Jo an -

na Ja bł czyń ska. Or ga ni za cje po za rzą do we czę sto
trak tu ją sie bie jak kon ku ren cję, jak fir my, a prze -
cież praw da jest ta ka, że wszy scy gra my do jed nej
bram ki i to nie jest biz nes na za ra bia nie pie nię dzy.
Im wcze śniej to zro zu mie my, tym le piej.

Pra ca w fun da cji to pra ca 24 go dzi ny na do bę…
To nie jest tak, że koń czę pra cę w fun da cji i spo -
koj nie wra cam do do mu. Du żo rze czy ro bię też
cał kiem pry wat nie. Cho dzę, py tam, szu kam kon -
tak tów, moż li wo ści i roz wią zań. Kie dy przy cho dzą
do ciebie ro dzi ce cięż ko cho re go dziec ka z bu kie -
tem z li za ków czy sta tu et ką i ci je wrę cza ją, czu -
jesz się dziw nie. Prze cież nie ro bisz te go dla
wdzięcz no ści ko go kol wiek, ro bisz to, bo nie wy -
obra żasz so bie, że mo gła byś po stą pić ina czej. To
jest na tu ral ny od ruch i nie ocze ku jesz te go od nich,
ale oni czu ją ta ką po trze bę, bo w tych lu dziach jest
peł no mi ło ści. Na bie żą co śle dzę, co się dzie je
i mi mo że mam fun da cję, sa ma wpła cam pie nią dze
na in ne dzie ci. To nie jest tak, ze mam fun da cję
swo ją i ko niec. Nie je stem her me tycz nie za mknię -
ta na to, co na ze wnątrz, a prze cież tam dzie je się
naj wię cej… Kie dy two ja pra ca jest wy ko ny wa -
na z pa sją, wte dy ma po dwój ną moc! Wte dy na wet
„zwy kły” wó zek jest dla cie bie „naj droż szym wóz -
kiem świa ta”.

Roz ma wia ła: Ka ta rzy na Kar bow ni czek z So sno wiec kie go 
Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych
Ory gi nal ny tekst znaj dziesz na stro nie: 
www.wspar cie.so sno wiec.pl
Fun da cja „Nie in ni”: ul. Spor to wa 2, 41-205 So sno wiec
Stro na in ter ne to wa:  www.fun da cja -nie in ni.org

Rozmowa z ANNĄ TUTAJ, prezesem fundacji „Nieinni”
arc



Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji

Wszyst kie oso by, któ re na by wa ją pra wo do ren ty lub eme -
ry tu ry po 1 lu tym 2017 r., otrzy mu ją zu peł nie in ne le gi ty ma -
cje, niż obo wią zu ją ce przed tym ter mi nem. Le gi ty ma cje we -
dług no we go wzo ru przy po mi na ją do wód oso bi sty lub kar -
tę płat ni czą i ma ją bia ło -zie lo ny ko lor.
War to za zna czyć, że po sia da cze le gi ty ma cji wy da nych
przed 1 lu tym 2017 r. nie ma ją po wo du do nie po ko ju, po nie -
waż są one na dal waż ne. 
Na od wro cie no wych le gi ty ma cji w pra wym gór nym ro gu
do dat ko wo umiesz czo ny jest skrót LER (od le gi ty ma cji eme -
ry ta -ren ci sty), pi sa ny al fa be tem Bra il le’a, dzię ki cze mu do -
ku ment ła two roz po zna ją oso by nie wi do me lub nie do wi dzą -
ce. Je śli ta kie oso by po sia da ją sta rą le gi ty ma cję, mo gą ją wy -
mie nić w ZUS -ie.
Moż li wość wy mia ny do ty czy rów nież in nych sy tu acji. 
Gdy oso ba ma ją ca pra wo do da ne go ro dza ju świad cze nia
(np. do eme ry tu ry), do któ re go zo sta ła wy da na sta ra le gi ty -
ma cja za cho wu ją ca swo ją waż ność, na by wa pra wo do in ne -
go ro dza ju świad cze nia (np. do ren ty ro dzin nej), a pra wo
do do tych cza so we go świad cze nia na dal ist nie je, nie trze ba
wy da wać zurzę du le gi ty ma cji dote go no we go świad cze nia.
Jed nak moż nazgło sić wnio sek owy mia nę le gi ty ma cji nano -
wą. Wów czas ZUS wy da le gi ty ma cję po twier dza ją cą no wy
ro dzaj świad cze nia, ale do tych cza so wą na le ży zwró cić.
Ale je śli pra wo do do tych cza so we go świad cze nia usta nie,
a bę dzie przy zna ne no we świad cze nie, wów czas no wa le gi -

ty ma cja zo sta nie wy da na z urzę du wraz z de cy zją przy zna -
ją cą to świad cze nie. 
Le gi ty ma cje upraw nia ją m. in. do ulg przy słu gu ją cych
na pod sta wie od ręb nych prze pi sów, np. wpro wa dzo nych
przez sa mo rząd lub prze woź ni ka. Na le ży pa mię tać, że le gi ty -
ma cja nie za stę pu je do wo du oso bi ste go, po win no się więc
no sić przy so bie oby dwa do ku men ty.
Na pierw szej stro nie no wej le gi ty ma cji znaj du je się nu mer
pe sel, imię i na zwi sko, ter min waż no ści oraz – za miast jak
do tąd – nu mer świad cze nia, je go ro dzaj, a więc: eme ry tu ra,
eme ry tu ra po mo sto wa, ren ta so cjal na, na uczy ciel skie
świad cze nie kom pen sa cyj ne.
War to za zna czyć, że z ob ni że niem wie ku eme ry tal ne go
(od 1 paź dzier ni ka wy no si on 60 lat dla ko biet i 65 lat dla
męż czyzn) wią że się li kwi da cja czę ścio wej eme ry tu ry. Ta kie
świad cze nia są obec nie wy pła ca ne męż czy znom, któ rzy
ukoń czą65 lat ima ją40-let ni staż. Oso bom, któ re1 paź dzier -
ni ka te go ro ku bę dą mia ły pra wo do eme ry tu ry czę ścio wej,
przy słu gu je ona do cza su za mia ny na eme ry tu rę po wszech -
ną – peł ną. Aby otrzy mać eme ry tu rę po wszech ną, trze ba
zło żyć wnio sek. Je śli ktoś pra cu je, po wi nien też roz wią zać
sto su nek pra cy.
Po nad to no we prze pi sy wy dłu ża ją moż li wość przej ścia
na eme ry tu rę na uczy ciel ską bez wzglę du na wiek. Do ty czy
to na uczy cie li, któ rzy łącz nie speł nią wa run ki:
• do 31 grud nia 2008 r. mie li co naj mniej:

– 30-let ni okres skład ko wy i nie skład ko wy, w tym 20 lat
pra cy na uczy ciel skiej co naj mniej w po ło wie obo wią zu -
ją ce go wy mia ry za jęć lub

– 25-let ni okres skład ko wy inie skład ko wy, wtym20 lat za -
trud nie nia w szkol nic twie spe cjal nym co naj mniej w po -
ło wie obo wią zu ją ce go wy mia ru za jęć (ten wa ru nek do ty -
czy na uczy cie li szkół, pla có wek i za kła dów spe cjal nych,
za kła dów po praw czych i schro nisk dla nie let nich),

• przed1 paź dzier ni ka2017 r. nie osią gnę li pod wyż szo ne go
wieku emerytalnego, ale ukoń czy li 60 lat (ko bie ty) i 65 lat
(męż czyź ni) al bo osią gną ten wiek do 31 sierp nia 2018 r.,

• roz wią żą na swój wnio sek sto su nek pra cy al bo ten sto su -
nek zo sta nie roz wią za ny lub wy ga śnie z przy czyn okre ślo -
nych w Kar cie Na uczy cie la (w art. 20 ust. 1, 5c i 7),

• zgło szą wnio sek o eme ry tu rę do 31 sierp nia 2018 r.
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Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

Mo ja do bra sta ra zna jo ma, któ ra nie mo -
gła do stać kre dy tu z ban ku, po pro si ła
mnie o po moc w uzy ska niu po życz ki. Fir -
ma po śred ni czą ca w udzie le niu po życz ki
za pew nia ła, że bę dę je dy nie oso bą
wspo ma ga ją cą, po pół ro ku kre dyt zo -
sta nie prze pi sa ny na zna jo mą. Tym cza -
sem oka za ło się, że kre dy ty są trzy,
na ok. 80 tys. zło tych i to ja je stem kre -
dy to bior cą. Wszyst kie pie nią dze prze ka -
za łem zna jo mej, któ ra za prze sta ła spła -
cać ra ty, a te raz bank wzy wa mnie do za -
pła ty.
Zdol ność kre dy to wa to moż li wość
spła ty za cią gnię te go kre dy tu wraz
z od set ka mi w ter mi nach okre ślo nych
w umo wie. Nie ist nie je moż li wość
prze ka za nia oso bie trze ciej swo jej
zdol no ści kre dy to wej na za sa dzie
wspo ma ga nia. Moż li we jest oczy wi -
ście po rę cze nie po życz ki lub kre dy tu,
ale trze ba pa mię tać, że w sy tu acji za -
prze sta nia spła ca nia zo bo wią zań
przez kre dy to bior cę po rę czy ciel bę -
dzie mu siał wziąć na sie bie cię żar
spła ty, a ewen tu al ne prze ję cie po życz -

ki wy ma ga zgo dy ban ku, któ ry nie mu -
si się na to zgo dzić. 

kon su men cie pa mię taj:
Za nim weź miesz lub pod ży ru jesz kre -
dyt, za sta nów się, czy bę dziesz w sta nie
ter mi no wo spła cać ra ty. Bank lub fir ma
po życz ko wa ma obo wią zek ba da nia
zdol no ści kre dy to wej, jed nak że naj lep -
szą wie dzą o wła snym bu dże cie – wpły -
wach i wy dat kach po sia da my my sa mi.
Bra nie ko lej ne go kre dy tu na spła tę po -
przed nie go bar dzo czę sto pro wa dzi
do tzw. pę tli kre dy to wej, kie dy to nie ma
moż li wo ści wzię cia kre dy tu w ban ku
i czę sto koń czy się na dro gich po życz -
kach bra nych w pa ra ban kach, czy
przy udzia le wie lu po śred ni ków, co po -
wo du je tyl ko zwięk sze nie kosz tów po -
życz ki i tyl ko chwi lo wo lub po zor nie za -
ła twia pro blem ze spła tą już ist nie ją cych
kre dy tów.
Przed sko rzy sta niem z usług po śred ni -
ka kre dy to we go lub fir my po życz ko wej
sprawdź, czy nie fi gu ru je ona na LI ŚCIE
OSTRZE ŻEŃ PU BLICZ NYCH NAD ZO RU
FI NA SO WE GO – www.knf.gov.pl. Na -
wet je śli fir my nie ma li ście, trze ba być
mak sy mal nie ostroż nym. Je śli ktoś nie
ma zdol no ści kre dy to wej, wzię cie ko -
lej nej po życz ki al bo po rę cze nie udzie -
lo ne ta kiej oso bie mu si skoń czyć się
źle. 
Urząd Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men -
tów oraz Pro ku ra tu ra Re gio nal na we
Wro cła wiu ostrze ga ją kon su men tów
przed dzia ła nia mi fir my – Europejskiej
Grupy Finansowej COINCIL, trud nią cej
się po śred nic twem kre dy to wym, po bie -
ra ją cej bar dzo wy so kie opła ty za po śred -
nic two. 

Z ostrze że nia UOKiK wy ni ka, że Co un cil:
1. Ofe ru je kon su men tom kre dy ty, któ re

nie od po wia da ją ich po trze bom ani
moż li wo ściom spła ty.

2. Na kła nia kon su men tów bez zdol no ści
kre dy to wej, do za cią gnię cia zo bo wią -
zań za po śred nic twem oso by trze ciej,
opi sy wa nej ja ko oso ba uwia ry god nia -
ją ca, wspo ma ga ją ca gwa rant, ży rant.
Jed no cze śnie za pew nia ich, że
po pew nym cza sie zo bo wią za nie zo -
sta nie na nich prze nie sio ne. Tym cza -
sem, zgod nie z pra wem prze ję cie dłu -
gu wy ma ga zgo dy wie rzy cie la. Nie
moż na mieć za tem pew no ści, że bank
ta ką zgo dę wy ra zi.

3. Nie po da je klien tom in for ma cji o kosz -
tach wy ko ny wa nej usłu gi po śred nic -
twa fi nan so we go pod czas za wie ra nia
umo wy.  

Pro ku ra tu ra Re gio nal na we Wro cła wiu
pro wa dzi śledz two o sy gna tu rze
RP I Ds. 41.2016, do ty czą ce dzia łal no ści
zor ga ni zo wa nej gru py prze stęp czej, ma -
ją cej na ce lu po peł nia nie prze stępstw
po le ga ją cych na do pro wa dza niu do nie -
ko rzyst ne go roz po rzą dze nia mie niem
sze re gu osób fi zycz nych i in sty tu cji ban -
ko wych oraz prze stępstw prze ciw ko
wia ry god no ści do ku men tów i prze -
stępstw prze ciw ko ob ro to wi go spo dar -
cze mu, czy li o prze stęp stwo z art. 258
§ 1 kk. W to ku śledz twa ba da na jest
dzia łal ność ta kich pod mio tów jak Kan -
ce la ria Praw na PRO CU LUS, Co un cil Fi -
nan ce, EI GLO BAL. Ba da ne są też dzia -
ła nia przed sta wi cie li in nych pod mio tów,
któ rych dzia łal ność po zo sta je w ści słym
związ ku z ty mi pod mio ta mi.
Źró dło: UOKiK, Pro ku ra to ra Re gio nal -
na we Wro cła wiu

PORADY

ZUS RADZI

Nowe legitymacje emerytów i rencistów
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Dobry zwyczaj, nie pożyczaj… zdolności kredytowej

Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG
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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.

– Hol ding Opal Mak si mum bę dzie miał dwa
i pół ro ku od mo men tu pod pi sa nia ak tu no ta -
rial ne go na roz po czę cie prac i 4,5 ro ku
na udo stęp nie nie obiek tu. Wszyst kie pra ce to -
czyć się bę dą oczy wi ście pod ści słym nad zo -
rem wo je wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków.
W su mie w ro ko wa niach wzię ły udział trzy
pod mio ty chęt ne do za ku pu za byt ko we go bu -

dyn ku. Z in for ma cji, któ re uzy ska li śmy, do ce -
lo wo zo sta nie tam stwo rzo nych kil ka set
miejsc pra cy – mó wi pre zy dent So snow ca,
Ar ka diusz Chę ciń ski. Ce na wy wo ław cza
przy ro ko wa niach wy no si ła 650 tys. 600 zł.

Przy po mnij my, że bu dy nek daw nej Szko ły
Re al nej przy ul. Że rom skie go 3 zo stał wznie -
sio ny w la tach 1895-1898 w sty lu neo re ne -
san su pół noc ne go we dług pro jek tu An to nie -
go Ja sień czy ka - Ja błoń skie go, a je go fun da -
to rem był przed się bior ca Hen ryk Die tel, któ -
ry w po ro zu mie niu z dy rek cją ko lei zor ga ni -
zo wał do jazd do szko ły spe cjal nym po cią -
giem.

W bu dyn ku przed la ty mie ści ło się li ceum
im. Sta ni sła wa Sta szi ca, a na stęp nie był on
sie dzi bą Wy dzia łu Tech ni ki i Na uki o Ma te -
ria łach Uni wer sy te tu Ślą skie go. KP Budynek dawnej Szkoły Realnej stanie się siedzibą start-upów. 
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Sosnowieckie Dni Muzyki
Znanej i Nieznanej

Ambitne projekty muzyczne i oryginalni wykonawcy

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 zor ga ni zo wa nia fe sti -
wa lu mu zycz ne go na ro dzi ła się
we wrze śniu 2001 r., a pierw sza
edy cja fe sti wa lu wy star to wa ła
już na wio snę na stęp ne go ro ku.
Ini cja to rem ca łe go przed się -
wzię cia był Mi chał Gó ral, dy -
rek tor fe sti wa lu, któ ry wy my ślił
je go pro fil i usta lił je go wstęp ny
pro gram. 

Fe sti wal ma pro mo wać am -
bit ne pro jek ty ar ty stycz ne, w któ -
rych wy stą pią wy bit ni i ory gi nal -
ni ar ty ści z kra ju i za gra ni cy.
Głów nym za ło że niem pro gra mo -
wym fe sti wa lu jest pre zen ta cja
utwo rów mu zycz nych na le żą -
cych do sze ro kie go re per tu aru
naj więk szych sal kon cer to wych
na świe cie, jak i tak że pro pa go -
wa nie utwo rów mniej zna nych,

czę sto za po mnia nych, któ re nie
zdo ła ły się jesz cze „prze bić”
do sze ro kie go gro na od bior ców.
Po za tym z ro ku na rok po ja wia
się co raz wię cej kon cer tów, pod -
czas któ rych mi ło śni cy mu zy ki
mo gą po słu chać mu zy ki jaz zo -
wej, po pu lar nej, fla men co czy
go spel. Bi le ty na kon cer ty są
w ce nie 10 zł, a na część kon cer -
tów wstęp jest wol ny. SK

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

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

22 kwietnia, godz. 17.00, Galeria „Muza”, ul.
Warszawska 2
Pocztówka z Gorlic – wernisaż wystawy fotografii Joanny
Bratko – Lityńskiej

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 

pro gram XVi mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu – 
so sno wiec kie dni mu zy ki zna nej i nie zna nej

Syl wia Ko sman

La dy Pank, T. Lo ve, Cleo oraz Shaz za to naj więk sze
gwiaz dy te go rocz nych Dni So snow ca. Im pre za, pod -
czas któ rej bę dzie my świę to wać 115 lat mia sta, już
tra dy cyj nie od bę dzie się w pierw szy week end czerw -
ca, od 2 do 4 czerw ca w Par ku Sie lec kim. 

– W tym ro ku, po dob nie jak po przed nio, Dni Mia -
sta zo sta ną zor ga ni zo wa ne w Par ku Sie lec kim. Pla nu -
je my za tem trzy dni za ba wy, po dzie lo nej na mu zycz ne
i te ma tycz ne kli ma ty oraz spraw dzo nych i po pu lar -
nych wy ko naw ców – za po wia da Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

W pią tek bę dą kró lo wać ryt my di sco i dan ce,
a miesz kań cy wie czór spę dzą z Shaz zą. Wcze śniej
na sce nie wy stą pią Po wer Play i Ma rio Bi schin. Z ko -

lei w so bo tę na sce nie bę dzie pa no wał pop i rock. Za -
śpie wa ją: Sa mi, Cleo oraz le gen dar na gru pa T. Lo ve,
któ ra do So snow ca i na kon cert z oka zji świę ta mia -
sta wra ca po… 18 la tach. Z ko lei w nie dzie lę bę dą
mia ły oka zję za pre zen to wać się szer szej pu blicz no -
ści lo kal ne ze spo ły, wy ło nio ne w prze pro wa dzo nym
wcze śniej kon kur sie, a na sam fi nał Dni Mia sta,
z roc ko wym i moc nym ak cen tem, za gra La dy Pank. 

Dni So snow ca to nie tyl ko kon cer ty, ale przede
wszyst kim moż li wość spę dze nia wspól ne go cza su
w gro nie ro dzi ny i przy ja ciół. Po ja wią się tak że
atrak cje dla naj młod szych, gry, kon kur sy i za ba wy
oraz we so łe mia stecz ko. Dla mi ło śni ków tra dy cyj -
nej kuch ni nie za brak nie re gio nal nych przy sma ków,
jak i sło dy czy oraz lo do wych de se rów. Bę dą nie -
spo dzian ki i atrak cyj ne na gro dy dla miesz kań ców. 

Huczne świętowanie
Szykują się koncertowe Dni Miasta

W pierwszy weekend czerwca będziemy świętować Dni Sosnowca. 

Weź udział w XV Sosnowieckiej Olimpiadzie Sportowej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Już po raz pięt na sty w ha li spor to wej MO SiR -
-u w So snow cu przy ul. Że rom skie go od bę dzie się
So sno wiec ka Olimpiada Spor to wa dla Dzie ci
i Mło dzie ży Nie peł no spraw nej Ru cho wo. Im pre -
za, któ ra do star cza wie lu po zy tyw nych emo cji
i wra żeń, od bę dzie się 7 kwiet nia. Przed szko la ki
i ucznio wie z ca łe go re gio nu bę dą ry wa li zo wać
w na stę pu ją cych ka te go riach: rzut pił ką do ko sza,
sla lom na wóz ku in wa lidz kim, rzu ty wo recz kiem
do ce lu, wy ści gi na peł za kach, skok w dal z miej -
sca, rzut pił ką le kar ską, krę gle, tor prze szkód oraz
za gra ją dru ży no wo w grę pod na zwą boc cia, któ ra
jest dys cy pli ną pa ra olim pij ską. Za wod ni cy bę dą
star to wać w trzech ka te go riach wie ko wych: przed -
szko la ki, dzie ci w wie ku od 7 do 13 lat oraz od 14
do 20 lat. 

Zo sta nie tak że roz strzy gnię ty kon kurs pla stycz ny
„Mo ja ulu bio na dys cy pli na spor to wa”. 

Dla każ de go uczest ni ka prze wi dzia no pa miąt ko wy
me dal, pacz kę ze sło dy cza mi oraz upo mi nek. Zwy -
cięz cy po szcze gól nych kon kur sów zo sta ną na gro dze ni
me da la mi oraz dy plo ma mi, adru ży ny pu cha ra mi. Po -
czą tek im pre zy za pla no wa no na godz. 10.00, a ko niec
nagodz.13.00. So sno wiec ka Olim pia da Spor to wa dla
Dzie ci iMło dzie ży Nie peł no spraw nej Ru cho wo od by -
wa się co rocz nie i na sta łe zo sta ła włą czo na do ka len -
da rza im prez miej skich. Jej pierw sza edy cja mia ła
miej sce wkwiet niu2003 ro ku, apięt na sta od bę dzie się
w tym mie sią cu. Or ga ni za to rem im pre zy jest Ze spół
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 5 z Od dzia ła mi In te gra -
cyj ny mi i Spe cjal ny mi przy współ pra cy z MO SiR -em
i Urzę dem Miej skim w So snow cu. SK

Wielkie emocje i wielkie wzruszenia

arc 

arc U
M

 w
 Sosnow

cu



9

MIASTO

kwiecień 2017 nr 4

reklamareklama

Zegar słoneczny, nowe alejki, oświetlenie i strefa odpoczynku

W So snow cu za koń czy ła się re ali -
za cja ko lej ne go pro jek tu, zgło szo -
na przez miesz kań ców w ra mach
bu dże tu oby wa tel skie go. Ze gar sło -
necz ny, któ ry zna lazł się na od no -
wio nym skwe rze, na te re nie bul wa -
rów nad Czar ną Prze mszą, stał się
ozdo bą bul wa rów. Ze gar po wstał
dzię ki re ali za cji pro jek tu „So sno -
wiec kie po dró że w cza sie”, zgło -
szo ne go do bu dże tu oby wa tel skie -
go w 2015 ro ku. Zo stał ulo ko wa ny
wcen tral nej czę ści skwe ru, po ka zu -
je czas i za wie ra tak że ka len darz
mie sięcz ny. Na na sy pie ulo ko wa -
nym tuż obok ze ga ra po sa dzo no ro -
śli ny, a tak że wy cię to kil ka drzew.
Na wio snę, kie dy za kwit ną kwia ty
ikrze wy, bę dzie moż nawpeł ni zo -
ba czyć koń co wy efekt prac. 

– Dla dzie cia ków, któ re ni gdy
się nie ze tknę ły z ze ga rem sło -
necz nym, to na praw dę faj -
na rzecz. Py ta ją, co to jest i jak ze -
gar po ka zu je czas – przy zna je Pa -
weł Paw lik, któ ry pró bo wał wy ja -
śnić dzia ła nie ze ga ra swo je mu
czte ro let nie mu sy no wi. 

Pra ce re wi ta li za cyj ne zo sta ną
prze pro wa dzo ne tak że w Par ku
Sie lec kim. W par ku zo sta ną wy -
re mon to wa ne alej ki, po ja wi się

no we oświe tle nie i ro ślin ność.
Już w ubie głym ro ku w par ku
zostało się za in sta lo wa nych 120
no wych ła wek. Te raz po ja wią się
ko lej ne, któ re sta ną się uzu peł nie -
niem za byt ko wej czę ści par ku.
Tym ra zem bę dą to sty li zo wa ne
ław ki oraz zo sta ną zbu do wa ne
alej ki z ozdob nej kost ki gra ni to -
wej, a tak że no we słu py oświe tle -
nio we, w tech no lo gii LED. Z ko -
lei w no wej czę ści par ku, zo sta ną
na sa dzo ne ozdob ne kwia ty oraz
zo sta nie zlo ka li zo wa na stre fa od -
po czyn ku. Po ja wią się le ża ki oraz

drew nia ne skrzy nie, któ re bę dą
słu żyć ja ko sto li ki. Miesz kań cy
już te raz są za do wo le ni z pla no -
wa nych zmian. – Park Sie lec ki
jest jed nym z na szych ulu bio nych
miejsc spę dza nia wol ne go cza su.
Ze wzglę du na ogród jor da now -
ski i ma łe dzie ci, wio sną i la tem,
czę sto tu by wa my. Od po czy wa -
my i cie szy my się ota cza ją cą
przy ro dą. W par ku za wsze jest
przy jem nie i pięk nie. Ale za dba -
ny park jest jesz cze więk szą
atrak cją – przy zna ła An na Nie -
wo lik z So snow ca. SK

Parki piękniejsze na wiosnę
Strefa Wake Zone na Stawikach zmieni się nie do poznania

Pierw szy w wo je wódz twie ślą -
skim pię cio słu po wy wy ciąg
do nart wod nych i wa ke bo ar du
po wsta nie na Sta wi kach w So -
snow cu. Ośro dek Wa ke Zo ne Sta -
wi ki, któ ry zo stał za ło żo ny przez
człon ków ka dry Pol ski w nar ciar -
stwie wod nym w 2014 r., zo sta nie
roz bu do wa ny i cał ko wi cie zmie ni
swo je ob li cze. Urzą dze nie o dłu -
go ści li ny 750 me trów, umoż li wi
jaz dę po je zio rze jed no cze śnie 10
nar cia rzom i wa ke bo ar dzi stom.
Uzu peł nie niem wa ke par ku bę dzie
dru gi wy ciąg o dłu go ści 200 me -
trów oraz spe cjal na kład ka na wo -
dzie, któ ra bę dzie uła twiać bez -
piecz ne pierw sze pró by na uki
na nar tach dzie ciom i oso bom bez
do świad cze nia. Fa ni wod nych spor -
tów i sil niej szych wra żeń bę dą mo -
gli pró bo wać po ko nać spe cjal nie
usta wio ne prze szko dy, bo nawo dzie
po ja wią się ki ke ry, sli de ry i fun bo xy. 

Pro jekt prze wi du je tak że prze -
bu do wę in fra struk tu ry ośrod ka,
któ ra wzbo ga ci się o spe cja li stycz -
ny sklep ze sprzę tem spor to wym,
wy po ży czal nię nart  i wa ke bo ar -
dów, prze bie ral nie z szaf ka mi oraz
to a le ty. Zo sta nie zbu do wa na tak że
no wa stre fa gastronomiczna dla
ok. 120 osób. W pla nach jest tak że
po więk sze nie pla ży oraz stwo rze -
nie stre fy re kre acji z ba tu tem, sta -
cją stre et wor ko ut oraz atrak cja mi
dla naj młod szych.

Nad bez pie czeń stwem pły wa -
ją cych czu wać bę dzie do świad -
czo na ka dra in struk to rów, zło żo -
na z tre ne rów spor tu, wie lo krot -
nych me da li stów mi strzostw Pol -
ski i Eu ro py w dys cy pli nach wod -
nych. Z ich ini cja ty wy roz po czy -
na dzia łal ność klub spor to wy, or -
ga ni zu ją cy za ję cia w sek cjach
nart wod nych i wa ke bo ar du dla
mło dzie ży i wspie ra ją cy lo kal -
nych za wod ni ków.

– Wa ke Zo ne nie wąt pli wie
uatrak cyj nił Sta wi ki, któ re zy ska -
ły cie ka wą ofer tę. Tym bar dziej
cie szy nas fakt, że to miej sce roz -
wi ja się i zmie ni swój cha rak ter.
Mia sto ze swo jej stro ny rów nież
pla nu je spo ro in we sty cji, aby Sta -
wi ki sta ły się cen trum ak tyw no ści
i let nie go od po czyn ku dla so sno -
wi czan – mó wi Ma te usz Ry ka ła,
za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

Wpierw szym eta pie roz pocz nie
się wy mia na na wierzch ni oraz in -
sta la cja ma łej ar chi tek tu ry. Z ko lei
w dru gim urzęd ni cy pla nu ją bu do -
wę kład ki nad Bry ni cą oraz udo -
stęp nie nie par kin gu dla sa mo cho -
dów od stro ny uli cy Re gu la cyj nej.

Wa ke zo ne to kom pleks spor to -
wo - re kre acyj no - wy po czyn ko wy,
któ ry two rzy wy ciąg 2.0 Se si tec
dowa ke bo ard’uoraz nart wod nych,
punkt ga stro no micz ny zogród kiem
oraz te ren re kre acyj ny z ba tu tem.
Wa ke Zo ne pro wa dzą Bar tosz Pie -
czon ka i Da wid Ka zek, re pre zen -
tan ci ka dry na ro do wej w nar ciar -
stwie wod nym. W stre fie pra cu ją
za wod ni cy ka dry na ro do wej, sę -
dzio wie, in struk to rzy i ani ma to rzy,
któ rzy czu wa ją nad bez pie czeń -
stwem oraz szko lą dzie ci, mło dzież
i do ro słych, po cząt ku ją cych oraz
pro fe sjo na li stów. SK

Jedyny taki wyciąg do szaleństw
wodnych w regionie

reklama

Ozdoba skweru, czyli zegar słoneczny, powstał w ramach
jednego z projektów budżetu obywatelskiego.

Park Sielecki i ogródek jordanowski przyciągają mieszkańców jak magnes. 

Ośrodek Wake Zone Stawiki stanie się prawdziwym rajem dla narciarzy i wakeboardzistów. 

W planach jest także poszerzenie plaży i przebudowa
infrastruktury ośrodka. 
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Umie jęt ność ra to wa nia ży cia jest jed ną
z waż niej szych kom pe ten cji czło wie ka.
Wie dzą o tym do sko na le w II LO im. E.
Pla ter. 21 mar ca w sie dzi bie szko ły od był
się kon kurs, któ re go ce lem by ło spraw dze -
nie po zio mu umie jęt no ści ra tow ni czych
wśród so sno wiec kich gim na zja li stów.

– Uczy my się od naj młod szych lat,
jak re ago wać w sy tu acjach za gra ża ją cych
ży ciu. Kon kurs jest czę ścią pro jek tu
„Reaguj – nie panikuj” re ali zo wa ne go
w ra mach na sze go li ceum z Fun da cją
TIM KEN – mó wi dyrektorka szko ły, Do -
ro ta Lesz czyń ska.

Ry wa li za cja w za wo dach skła da ła
się z dwóch czę ści. W prak tycz nej
spraw dza ne by ły umie jęt no ści udzie la -
nia pierw szej po mo cy w bar dzo re ali -
stycz nych wa run kach.

– Przy go to wa ne zo sta ły czte ry po zo -
ro wa ne wy pad ki. Na pierw szej sta cji po -

szko do wa ny uległ wy pad ko wi na scho -
dach. Do znał zła ma nia ko ści pisz cze lo -
wej i ura zu gło wy. Je go ko le żan ka na wi -
dok krwi mia ła atak epi lep sji. Ko lej ny
wy pa dek za aran żo wa ny był na par kin gu
szkol nym. W wy pad ku sa mo cho do wym,
ob ra żeń do zna ło dwóch po szko do wa -
nych. Kie row ca miał za wał ser ca i uraz
klat ki pier sio wej, a po trą co ny mo to cy kli -
sta ra nę wy trze wie nio wą ja my brzusz -
nej – re la cjo no wa ła Ewe li na Sta sik,
nauczycielka w LO im. E. Pla ter, a za ra -
zem koordynatorka ak cji.

Ko lej ny wy pa dek za in sce ni zo wa ny
był na strzel ni cy przy go to wa nej przez
Sto wa rzy sze nie Pan cer nik. Dwóch żoł -
nie rzy od nio sło ra ny w wy ni ku wy bu chu
gra na tu. Mło dzież opa try wa ła ra nę klat -
ki pier sio wej oraz am pu ta cję rę ki. Ostat -
nia za da nie po le ga ło na re su scy ta cji
krążeniowo-oddechowej nie mow lę cia

i oso by do ro słej. W czę ści teo re tycz nej
uczest ni cy roz wią zy wa li test z za kre su
pierw szej po mo cy.

Opie kę sę dziow ską w czę ści prak tycz -
nej spra wo wa li wy kwa li fi ko wa ni ra tow ni -
cy me dycz ni z Cen trum Ra tow nic twa
i Bez pie czeń stwa, ra tow ni cy z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej oraz człon ko wie Pla -
te rań skiej Dru ży ny Ra tow ni czej.

W za cię tej ry wa li za cji zwy cię ży li
ucznio wie Gim na zjum nr 8. Tuż za ni mi
upla so wa ło się Gim na zjum nr 17, na to -
miast miej sce trzecie za ję li przed sta wi -
cie le Gim na zjum nr 14. Wszy scy uczest -
ni cy kon kur su otrzy ma li nagrody, m.in.
maski  do sztucz ne go od dy cha nia CPR
ty pu Po cket Mask.

Na za koń cze nie za wo dów wszyst kie
dru ży ny wzię ły udział w za ję ciach
na strzel ni cy ASG, przy go to wa nej przez
Sto wa rzy sze nie Pan cer nik. KP

Reaguj i nie panikuj

W„Roździeniu” czytali  „Przedwiośnie” 

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

arc II LO
 im

. E. Plater w
 Sosnow

cu

reklama reklama

Już po raz ósmy w Ze spo le Szkół Ogól no kształ -
cą cych nr 1 w So snow cu od by ła się edy cja czy tel -
ni cze go tur nie ju pod ha słem „Roź dzień czy ta”.
Tym ra zem, 28 mar ca, ucznio wie pię ciu so sno -
wiec kich gim na zjów (nr 7, 9, 11, 16, 18) czy ta li
jed ną z naj waż niej szych ksią żek Ste fa na Że rom -
skie go, czy li „Przed wio śnie”. 

Wszy scy uczest ni cy kon kur su wy ka za li się
wiel kim za an ga żo wa niem, do sko na łym zro zu -
mie niem tek stu, wspa nia łą in ter pre ta cją czy ta -
nych frag men tów oraz nie na gan ną dyk cją. Ju ry
pod prze wod nic twem Na ta lii Ku cy pe ry, ak tor ki
Te atru Oki do ki, z udzia łem na uczy ciel ki ję zy ka
pol skie go w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 1 Jo lan ty Je lo nek (po my sło daw czy ni tur nie ju)
i Do ro ta Li chwa ły, nie mia ły ła twe go za da nia.
Osta tecz nie ju ror ki za de cy do wa ły, iż naj pięk niej
frag men ty pro zy Ste fa na Że rom skie go czy ta li
Mar ta Ko ło dziej czyk i Mi ko łaj Ha ber ling,
ucznio wie Gim na zjum nr 16, dru gie miej sce ex
aequo za ję li Aga ta Ciu pek i Olaf Kier nic ki oraz
Pa tryk Haj niak, ucznio wie Gim na zjum nr 11
(Roź dzień). 

Trze cie miej sce zdo by li Ty mo te usz Ma sar -
czyk i Do mi nik Rend chen, ucznio wie Gim na -
zjum nr 9. Wszy scy ucznio wie, któ rzy wzię li
udział w tur nie ju „Roź dzień czy ta”, otrzy ma li
pa miąt ko we dy plo my, lau re aci na gro dy książ ko -
we, a na uczy cie le przy go to wu ją cy uczniów
do kon kur su ser decz ne po dzię ko wa nia.

W kon kur sie bra li rów nież udział na uczy -
cie le z „Roź dzie nia”, dla któ rych wy stęp

przed ucznia mi sta no wił nie la da wy zwa nie.
Z pa sją i praw dzi wym za an ga żo wa niem
frag men ty „Przed wio śnia” czy ta li Jo lan ta
Je lo nek, na uczy ciel ka ję zy ka pol skie go,
Szcze pan Dyr ka, na uczy ciel hi sto rii, Ewa
Bra cha niec, do rad ca za wo do wy i Ka ta rzy -

na Olek sy, na uczy ciel ka ma te ma ty ki.
Po czę ści tur nie jo wej ucznio wie „Roź dzie -
nia” przy go to wa li dla go ści krót ki kon cert
oraz wy stę py ka ba re to we. Ko lej na edy cja
kon kur su „Roź dzień czy ta” od bę dzie się już
je sie nią. SK

W konkursie rywalizowali uczniowie pięciu sosnowieckich gimnazjów. 

arc ZSO nr 1 w Sosnowcu

Kon kurs fo to gra ficz ny pn. „Wi zy tów ka So snow ca” or ga ni -
zu je Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta wicz ne go
Tech ni kum nr 6 Gra fi ki, Lo gi sty ki i Śro do wi ska w So snow -
cu. W kon kur sie mo gą wziąć udział ucznio wie gim na zjum,
któ rzy chcą po ka zać ob li cze So snow ca, ży cie co dzien ne
miesz kań ców i waż ne dla nich miej sca. Każ dy au tor mo że
na de słać mak sy mal nie trzy zdję cia, o for ma cie nie mniej -
szym niż 13 na 18 cm, ale nie więk szym niż 30 na 45 cm. 

Każ de zdję cie na le ży opi sać czy tel nie z ty łu we dług
wzo ru: ty tuł zdję cia, imię, na zwi sko oraz ad res au to ra, wiek
au to ra oraz na zwa szko ły, nu mer te le fo nu i ad res e -ma il.
Na le ży pa mię tać o tym, że fo to gra fie nie mo gą być opra -
wio ne lub na kle jo ne. W kon kur sie pre fe ro wa ne są fo to gra -
fie przed sta wia ją ce waż ne miej sca w So snow cu i oko li cach,
kra jo bra zy przed sta wia ją ce pa no ra mę mia sta lub oko li cy,
a tak że co dzien ne ży cie so sno wi czan. Zdję cia na le ży do -
star czyć oso bi ście lub li stow nie na ad res:

CKZiU Tech ni kum nr 6 Gra fi ki, Lo gi sty ki i Śro do wi -
ska, ul. Le gio nów 9, 41-200 So sno wiec z do pi skiem: „kon -
kurs fo to gra ficz ny”. 

Zdję cia na le ży nad sy łać do 15 kwiet nia. Ju ro rzy we -
zmą pod uwa gę m. in. sto pień za an ga żo wa nia, wy do by te
wa lo ry mia sta i oko lic, sa mo dziel ność wy ko na nia i po -
praw ność przed sta wie nia te ma tu. Zwy cięz cy otrzy ma ją
atrak cyj ne na gro dy rze czo we oraz dy plo my, a pra ce fo to -
gra ficz ne lau re atów we zmą udział w wy sta wie po kon kur -
so wej. Ho no ro wy pa tro nat nad kon kur sem ob jął Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca, a pa tro nat me dial ny „Ku -
rier Miej ski”. SK

Weź udział w kon kur sie 
„Wi zy tów ka So snow ca” 

Prawdziwe wokalne talenty
I Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pio sen ki „World Song” od był się 30 mar ca
w Sa li Ka me ral nej Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej w So snow cu. W fi na le
za śpie wa ło 26 wo ka li stów z Pol ski, Ukra iny i Czech. Na sam fe sti wal zgło -
si ło się aż 141 osób, a po ziom wszyst kich uczest ni ków był bar dzo wy so -
ki. – Je stem rów nież peł na po dzi wu dla or ga ni za to rów i z nie cier pli wo ścią
cze kam na ko lej ną edy cję fe sti wa lu – pod kre śla Arien ne Do ro thea Agno -
let to, prze wod ni czą ca ju ry.

W ka te go rii klas I -III szkół pod sta wo wych I miej sce zdo był Pa weł Szy -
mań ski z Alek san dro wa Łódz kie go, II miej sce – Kor ne lia Du sza z Po po wa,
aIIImiej sce – Ja go da Wy pych zKło buc ka. Wka te go rii klas IV -VIszkół pod -
sta wo wych wy gra ła Na ta lia Kaw szyn z Płoc ka, a tuż za nią by li Oli via Klin -
ke z By to mia i Olek sandr Pe tryk z Ukra iny. 

Z ko lei w ka te go rii szkół gim na zjal nych I miej sce przy pa dło w udzia le
Mi ło szo wi Mo giel skie mu zCze la dzi, IImiej sce zdo był Grze gorz Szy mań ski
z Ło dzi, a III miej sce – Iza be la Dro gosz z Kielc. W ka te go rii szkół po nad -
gim na zjal nych naj pięk niej za śpie wa ła Mag da le na Tom. II miej sce ju ro rzy
przy zna li Kor ne lii Kanc lerz z Kielc, a III miej sce – Nad ii Ria ba z Ukra iny. 

I Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pio sen ki „World Song” zo stał zor ga ni zo -
wa ny przez Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej nr 1 w So snow cu przy współ pra -
cy z Pań stwo wą Szko łą Mu zycz ną w So snow cu, Szko łą Pod sta wo wą nr 10
w So snow cu, Re gio nal nym In sty tu tem Kul tu ry w Ka to wi cach oraz Ko pal -
nią Kul tu ry w Cze la dzi. SK
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77. rocznica zbrodni katyńskiej

Oko ło 700 ty się cy zło tych po trze ba na za koń cze nie in we -
sty cji, kom plek so we za go spo da ro wa nie te re nu i roz po czę -
cie dzia łal no ści ho spi cyj ne go cen trum usług spo łecz nych,
czy li Za głę biow skie go Cen trum Wspar cia Opie kuń czo -
-Re ha bi li ta cyj no -Psy cho lo gicz ne go. To waż ne, by so sno -
wi cza nie, od pis 1 pro cen tu po dat ku prze zna czy li na or ga ni -
za cje po za rzą do we, dzia ła ją ce w So snow cu. Wes przeć mo -
gą m. in. bu do wę cen trum ho spi cyj ne go. Za 2015 rok 1
pro cent po dat ku, czy li oko ło 2 mln 600 tys. zł, so sno wi cza -
nie prze zna czy li na ogól no pol skie or ga ni za cje po żyt ku pu -
blicz ne go, o za się gu ogól no pol skim, któ re ma ją sie dzi by
po za So snow cem. Je dy nie 600 tys. zł za si li ło so sno wiec -
kie or ga ni za cje po za rzą do we, któ re w pierw szej ko lej no ści
za spo ka ja ją po trze by lo kal ne. Na kon to ho spi cjum z te go
ty tu łu so sno wi cza nie prze ka za li oko ło 403 tys. zł. – Je śli
każ dy, kto prze zna czył dla nas je den pro cent po dat ku, zro -
bi to po raz ko lej ny i prze ko na jesz cze tyl ko jed ną – dwie
oso by, to wów czas uzy ska my bra ku ją ce środ ki na za koń -

cze nie in we sty cji, któ ra bę dzie słu żyć miesz kań com So -
snow ca – prze ko nu je Mał go rza ta Cza pla, pre zes za rzą du
Ho spi cjum So sno wiec kie go im. św. To ma sza Ap. –
Wszyst kie ze bra ne pie nią dze są prze zna cza ne na ce le sta tu -
to we, zwią za ne z bie żą cą opie ką nad 150-160 cho ry mi
prze by wa ją cy mi w swo ich do mach oraz na roz wój po przez
współ fi nan so wa nie bu do wy wie lo funk cyj ne go cen trum
opie kuń cze go – przy zna je Cza pla. Każ de go ro ku ho spi cyj -
ne cen trum wspar cia ma po ma gać oko ło 1000 be ne fi cjen -
tom, a je go bu do wa bę dzie kosz to wać co naj mniej oko ło
10 mln zł. SK

Wspieraj lokalne organizacje pozarządowe 

Jeden procent na wagę szczęścia

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 0000056797Wielofunkcyjne centrum opiekuńcze powinno rozpocząć działalność jeszcze

w tym roku. 
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Uro czy stość z oka zji 77. rocz ni cy
wy mor do wa nia pol skich jeń ców
wo jen nych w Ka ty niu, Mied no je,
Char ko wie i in nych miej sco wo -
ściach b. ZSRR od by ła się 2
kwiet nia w pa ra fii pw. św. Jo achi -
ma w So snow cu -Za gó rzu. Hołd
od da no tak że ofia rom ka ta stro fy
lot ni czej w Smo leń sku w kwiet -
niu 2010 r.

Ob cho dy zor ga ni zo wa ne zo -
sta ły m. in. przez Ro dzi nę Ka -

tyń ską, NSZZ „So li dar ność”
Kok sow nia JSW KOKS S.A.
oraz pa ra fię pw. św. Jo achi ma
w So snow cu -Za gó rzu. Po mszy
zło żo no kwia ty i wień ce pod ta -
bli cą upa mięt nia ją cą ofia ry
zbrodni katyńskiej. W uro czy sto -
ści wzię li udział m.in. za głę -
biow scy par la men ta rzy ści, pre -
zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski, so sno wiec cy rad ni
oraz miesz kań cy. KP

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.
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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. 

Mo wa jest jed nym z naj bar dziej za awan so wa nych
pro ce sów, z ja kim ma do czy nie nia nasz mózg. Jej
roz wój jest wa run ko wa ny wie lo ma czyn ni ka mi, któ -
re już w ło nie mat ki mo gą za de cy do wać o tym, czy
kie dy kol wiek osią gnie my peł nię umie jęt no ści ko mu -
ni ka cyj nych. 
Pa mię taj my, że za nim wy po wie my pierw sze sło wo,
nasz apa rat ar ty ku la cyj ny mu si się do te go od po wied -
nio przy go to wać. Ję zyk, po licz ki, usta, pod nie bie -
nie – twar de i mięk kie, w póź niej szym cza sie tak że
zę by, są w pierw szej ko lej no ści od po wie dzial ne
za pra wi dło we je dze nie: ssa nie, od gry za nie, gry zie -
nie, żu cie, a do pie ro póź niej słu żą do ko mu ni ka cji
(cho ciaż, na le ży pa mię tać, że ko mu ni ka cja to nie tyl -
ko sło wa, ale tak że mo wa cia ła, ge sty, wspól ne po le
uwa gi). Dla te go bar dzo waż ne jest, by ob ser wo wać
dziec ko już od chwi li na ro dzin, gdy po raz pierw szy
zo sta nie przy sta wio ne do pier si mat ki. Ni niej szy ar ty -
kuł to zbiór in for ma cji i prak tycz nych uwag dla ro dzi -
ców i opie ku nów dzie ci, któ rzy pra gną, aby ich po cie -
chy roz wi ja ły się w spo sób har mo nij ny.

mi mo te go, że je stem w two im brzu chu – sły szę
i od czu wam!
Mo że to oczy wi ste, ale war to przy po mi nać o tym, że
to, jak ko bie ta dba o sie bie w okre sie cią ży, jest nie -

zmier nie istot ne dla zdro wia dziec ka i je go pra wi dło -
we go roz wo ju w każ dym aspek cie, tak że tym zwią -
za nym z ko mu ni ka cją. Jak waż nym ob sza rem w cie -
le czło wie ka są oko li ce szcze gól ne go za in te re so wa -
nia lo go pe dów, czy li usta, świad czy mię dzy in ny mi
fakt, że już w 6-7 ty go dniu cią ży w pierw szej ko lej -
no ści wła śnie tam po ja wia się wraż li wość na do tyk!
W po cząt ko wej fa zie roz wo ju naj ła twiej do mó zgu
tra fia ją wra że nia do ty ko we i to one są pod sta wo -
wym źró dłem in for ma cji o śro do wi sku ze wnętrz -
nym. Na to miast na prze ło mie 5 i 6 mie sią ca
do dziec ka do cie ra ją od gło sy z oto cze nia, a zdol -
ność do od róż nia nia dźwię ków (np. gło su ro dzi ców)
po ja wia się w ostat nich trzech mie sią cach ży cia pło -
do we go. Dla te go ko bie ta w cią ży po win na uni kać
ha ła śli wych miejsc. Gło śnym dźwię kom mó wi my
sta now cze nie! W za mian za to „roz mo wy z brzu -
chem” i ko ją ca mu zy ka.

ob ser wuj, jak jem!
Za cznij my od po cząt ku. Od ruch ssa nia jest jed nym
z pod sta wo wych, wa run ku ją cych prze trwa nie od ru -
chów pier wot nych, to wa rzy szy mu tak że od ruch szu -
ka nia. Dziec ko roz po czy na tre ning ssa nia już w ło nie
mat ki – mię dzy 12 a15 ty go dniem ży cia. Ssa nie pier -
si mat ki ak ty wi zu je aż 220 drob nych mię śni apa ra tu
ar ty ku la cyj ne go, mię śni kar ku, szyi, klat ki pier sio wej
i prze po ny, pod czas gdy kar mie nie przez smo czek
od by wa się z udzia łem za le d wie ok. 40... Ssa nie to
rów nież re gu lo wa nie po zio mu emo cji w chwi li stre -
su, ale tak że do sko na ły tre ning np. przed niej czę ści
ję zy ka do pra wi dło wej wy mo wy gło sek: s, z, c, dz. Je -
śli od ruch jest sła by, a sa mo ssa nie ma ło wy daj -
ne – na le ży jak naj szyb ciej udać się do neu ro lo ga, by
zba dać ewen tu al ną przy czy nę oraz do lo go pe dy, któ -
ry opra cu je stra te gię te ra pii. Umie jęt ność ssa nia bę -
dzie się utrzy my wa ła do mo men tu kar mie nia pier sią
lub po da wa nia po kar mów z bu tel ki ze smocz kiem.
W chwi li po ja wie nia się zę bów, pi cie słod kich na po -
jów z ta kiej bu tli zwięk sza ry zy ko próch ni cy, a czę ste
trzy ma nie w bu zi smocz ka (uwa ga: do ty czy tak że
ssa nia pal ca) wy krzy wia zę by i zgryz, co prze ja wiać
się mo że póź niej szy mi wa da mi wy mo wy. Z bu tlą
i smocz kiem na le ży się po że gnać ok. 12-13 mie sią ca
ży cia, by dziec ko mo gło szko lić ko lej ne umie jęt no ści,
ta kie jak od gry za nie, gry zie nie i żu cie. Je śli ma luch
nie ak cep tu je no wych, tward szych kon sy sten cji, wy -
raź nie mę czy się pod czas je dze nia – war to udać się
po po ra dę do lo go pe dy, któ ry wdro ży te ra pię,
lub – w ra zie ko niecz no ści, skie ru je do dal szych kon -
sul ta cji.

nie mów do mnie „zia -zia”!
Po nie waż ma lut kie dzie ci są prze ślicz ne i uro cze, mó -
wi my do nich zdrob nia le, czę sto se ple niąc. To ogrom -
ny błąd! Pa mię taj my, że każ dy, kto ma kon takt
z dziec kiem, zwłasz cza oso by naj bliż sze, są dla ma lu -
cha wzo rem do na śla do wa nia! Dziec ko uczy się po -
przez ob ser wa cję. Po da jąc mu błęd ny wzo rzec, nie -
świa do mie mu szko dzi my. Mów my do na szej po cie -
chy „nor mal nie”, a uroz ma icaj my roz mo wę, np. po -

przez mo du lo wa nie gło su. To z ca łą pew no ścią spo -
tka się z du żym za in te re so wa niem dziec ka.

nie po rów nuj mnie z in ny mi!
Roz ma wia jąc z ro dzi ca mi, bar dzo czę sto sły szę wy -
po wiedź: „bo dziec ko mo jej sio stry, są siad ki, ko le żan -
ki już daw no po wie dzia ło pierw sze sło wo”. Każ dy
z nas jest in ny i roz wi ja się w róż nym tem pie. Do dat -
ko wo, mo wa ma po waż ną kon ku ren cję, a mia no wi -
cie roz wój wzor ców ru cho wych. Dla te go czę sto, gdy
dziec ko za czy na sta wiać pierw sze kro ki, naj bliż si ob -
ser wu ją „po gor sze nie się” mo wy, a w rze czy wi sto ści
mo wa na mo ment „ha mu je”, by za chwi lę ru szyć ze
zdwo jo ną si łą! Je śli dziec ko nie wy co fu je się z kon tak -
tu z oto cze niem, na dal chęt nie się ba wi, nie uni ka
kon tak tu wzro ko we go, re agu je na po le ce nia, je śli po -
ja wił się gest wska zy wa nia pal cem i wspól ne po le
uwa gi (9. mie siąc ży cia) – jest wiel ce praw do po dob -
ne, że ma my do czy nie nia z chwi lo wym „prze sto jem”
w roz wo ju mo wy. Nie mniej, je że li co kol wiek wzbu dzi
nie po kój – war to udać się do lo go pe dy.

Jak mam mó wić, je śli nic nie sły szę?
Każ de dziec ko po uro dze niu prze cho dzi obo wiąz ko -
we ba da nie słu chu. Jed nak ist nie je wie le czyn ni ków,
któ re w póź niej szym okre sie mo gą do pro wa dzić
do pro ble mów ze słu chem. Me dy cy na zna przy kła dy
dzie ci ze zdia gno zo wa nym upo śle dze niem in te lek tu -
al nym lub opóź nie niem mo wy,  a na wet po dej rze wa -
nych o au tyzm, pod czas gdy wi no waj cą oka zał się
zbie ra ją cy się w uchu płyn, któ ry wy wo łał du że go
stop nia nie do słuch. Pa mię taj my o okre so wych wi zy -
tach u spe cja li stów!

Roz wój mo wy kon tra no we tech no lo gie
W dal szym cią gu sto sun ko wo nie wiel ka licz ba lu dzi
zda je so bie spra wę, jak zgub ny wpływ na roz wój dzie -
ci ma ją te le wi zja, kom pu te ry, smart fo ny, ta ble ty, itp.,
zwłasz cza tych naj młod szych. Po chła nia ją ich uwa gę
w ca ło ści, prze ła do wu jąc bodź ca mi, któ rych nie po -
tra fią se lek cjo no wać i oce nić, nie po zwa la ją na wy -
kształ ce nie się pra wi dło wych wzor ców za rów no mo -
wy, wzor ców ru cho wych, jak i za cho wań spo łecz -
nych. Dzie ci nie tre nu ją re al nych umie jęt no ści, po -
cząw szy od ćwi czeń ar ty ku la to rów (na śla do wa nie
dźwię ków z oto cze nia, ga wo rze nie), nie wsłu chu ją
się w głos do ro słe go, gdyż ich uwa ga au to ma tycz nie
prze kie ro wy wa na jest w stro nę ekra nu. Mo że to ro -
dzić póź niej sze pro ble my szkol no -wy cho waw cze
i wią zać się z po waż ny mi kon se kwen cja mi. Dla te go,
za nim na stęp nym ra zem włą czy my na sze mu dziec ku
te le wi zor/kom pu ter, za sta nów my się czy nie war to
za pro po no wać cze goś in ne go...?
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Już niebawem na stronie internetowej
sosnowieckiego szpitala miejskiego ukaże
się informacja o nowo powstałej poradni
logopedycznej dla najmłodszych.
zapraszamy!

Logopedyczny niezbędnik rodzica i opiekuna
Seniorzy są otwarci na nowe pomysły i projekty

Jeszcze większa integracja

Ra da Se nio rów za koń czy ła z suk -
ce sem zbiór kę pie nię dzy na re no -
wa cję gro bu pierw sze go dy rek to -
ra Te atru Za głę bia w So snow cu.
Ak cja za koń czy ła się po myśl nie
i uda ło się ze brać po nad 3900 zło -
tych. Ca ła kwe sta zo sta ła osta tecz -
nie roz li czo na zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi, w związ ku
z czym roz po czę te zo sta ły już pra -
ce, zwią za ne z re no wa cją gro bow -
ca. Uro czy sty fi nał za koń cze nia
ak cji se nio rzy pla nu ją pod czas ob -
cho dów 120. rocz ni cy ist nie nia
Te atru Za głę bia. 

– Ofi cjal nie i uro czy ście po wi -
ta li śmy wspól nie 21 mar ca wio -
snę ra zem z ma lu cha mi Przed -
szko la nr 22 przy uli cy Mo ścic -
kie go w So snow cu. Se nio rzy ze
Sto wa rzy sze nia „Ak tyw ny Se -
nior” i Ra dy Se nio rów wraz
z przed szko la ka mi, po czę ści ofi -
cjal nej na Pa tel ni, gdzie od by ły
się wy stę py ar ty stycz ne, w barw -
nym ko ro wo dzie z „Ma rzan ną”
na cze le, prze ma sze ro wa li tra sę
przez cen trum mia sta do kład ki
w Par ku Sie lec kim na rze ce Czar -
nej Prze mszy. Tu na stą pił głów ny
akt po że gna nia zi my po przez
wrzu ce nie Ma rzan ny do Prze -
mszy. Ca ły ce re mo niał prze bie gał
przy grom kich okrzy kach przed -
szko la ków i se nio rów, by zi ma już
nie po wró ci ła w tym ro ku – mó wi
Je rzy Du dek, rzecz nik pra so wy
Ra dy Se nio rów. 

So sno wiec cy se nio rzy in te gru -
ją się pod czas spo tkań, któ re od -
by wa ją się w ka wia ren kach:
„Axel”, „Kasz mir” oraz w „Sta cji
So sno wiec”, gdzie pla nu ją tak że
ko lej ne dzia ła nia oraz przed się -
wzię cia. 

– Z pla no wa nych im prez dla se -
nio rów mo gę po le cić spo tka nie
w „Ple ja dzie” pod na zwą „Ma pa
Ma rzeń”, w któ rym bę dzie my
mie li oka zję uwol nić wo dze fan -
ta zji o ży cio wych ma rze niach
i eg zo tycz nych po dró żach. Po -
za tym w ra mach ko lej ne go pro -
jek tu te le wi zji TVP3 pod na zwą
„Doj rzal si” w dniu 1 kwiet nia
człon ko wie Ra dy Se nio rów bę dą
uczest ni czyć w ak cji wspar cia
schro ni ska dla zwie rząt w Mi lo -
wi cach So snow cu – za po wia da
Je rzy Du dek. – Pla nów nam nie
bra ku je. Zapew niam, że wie le się
bę dzie dzia ło w na szym mie ście
z na szym udzia łem. W 2017 ro ku
z oka zji wie lu wy da rzeń rocz ni -
co wych, chce my się god nie za -
pre zen to wać, w związ ku z czym
na ma wia my wszyst kich „doj rzal -
szych” miesz kań ców do bar dziej
otwar tej i po wszech niej szej in te -
gra cji – do da je. 

Człon ko wie Ra dy Se nio rów
tra dy cyj nie dy żu ru ją w po nie -
dział ki w lo ka lu przy ul. War -
szaw skiej 9/110 w godz. od 10.00
do 13.00 i ser decz nie za pra sza ją
do udzia łu w tych spo tka niach. SK
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Seniorzy przekonują, że energii, by zrealizować wszystkie
pomysły i plany, im nie brakuje. 
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AKS Niwka ma już 100 lat!
Piękny jubileusz zasłużonego klubu

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Wił ko mir ska pierw szy raz usły sza ła
o AKS -ie pod czas to urnée w Au stra lii,
gdy dzien ni karz pra sy po lo nij nej opi sy -
wał, jak to do brze ra dzą so bie pił ka rze
z Niw ki, któ rzy rok po ro ku awan so wa li
z czwar tej do dru giej li gi. – Gdzie le ży
ta Niw ka? Czy to nie ko ło Kra ko -
wa? – mia ła wów czas spy tać skrzy pacz -
ka. Na zwę klu bu mu sia ła do brze za pa -
mię tać, bo gdy kon cer to wa ła w Kra ko -
wie, wpa dła na po mysł, aby zo ba czyć
mecz AKS -u. – Klu bo wi dzia ła cze wy -
sła li po nią czar ną woł gę na lot ni sko
w Py rzo wi cach. Wił ko mir ska by ła wi -
ta na w So snow cu z wiel ki mi ho no ra mi,
gdy na gle krzyk nę ła: „A gdzie jest mój
stra di va rius?!”. Na szczę ście, skrzyp ce
zna la zły się na lot ni sku. Po tem Wił ko -
mir ska jesz cze kil ka ra zy od wie dza ła
sta dion w Niw ce. Raz da ła na wet krót -
ki kon cert dla pił ka rzy – wspo mi na Ja -
nusz Za jącz kow ski, przez la ta pre zes
klu bu, obec nie peł nią cy za szczyt ną
funk cję ho no ro we go pre ze sa AKS Niw -
ka. – Zresz tą trze ba do dać, że ta kich ki -
bi ców roz sia nych po ca łym świe cie ma -
my na praw dę spo ro. Sto lat to na praw dę
ka wał cza su, ka wał hi sto rii – do da je
z roz rzew nie niem pre zes Za jącz kow ski.

Cho ciaż przez wszyst kie la ta od po -
cząt ku dzia łal no ści klu bu w Niw ce tre -
no wa li przed sta wi cie le róż nych dys cy -
plin (m. in. siat ka rze, pił ka rze ręcz ni,
ping pon gi ści, ho ke iści, ko la rze), za wsze
naj waż niej sza by ła pił ka noż na.

A wszyst ko za czę ło się w 1917 ro -
ku, a w za sa dzie dwa la ta wcze śniej,
kie dy to w Niw ce po wsta ła z ini cja ty -
wy inż. Bo le sła wa Kru piń skie go Szko -
ła Re al na, któ rej ucznio wie szyb ko za -
in te re so wa li się no wym spor tem, za ja -
ki w tam tym okre sie uwa ża no pił kę
noż ną.

W 1917 ro ku do szło do za ło że nia
w oku po wa nej przez Au stria ków Niw ce
klu bu „Ni we czan ka”. W okre sie mię dzy -
wo jen nym, w 1932 ro ku, gdy dru ży -
na pił kar ska roz po czy na ła roz gryw ki
w kla sie C, klub no sił już na zwę Ama -
tor ski Klub Sportowy Niw ka. We dług in -
nych źró deł na zwa „Ni we czan ka” utrzy -
my wa na by ła jesz cze pod czas oku pa cji. 

Co cie ka we, hi sto rycz ne stro je by ły
czar no -bia łe. Pił ka rze gra li w czar nych
ko szul kach, w ta kich sa mych, ja kie do -
sta wia li do pra cy w ko pal ni, przez la ta
nie ro ze rwal nie zwią za nej z klu bem
i bia łych spoden kach, szy tych z prze -
ście ra deł. Zie lo ne stro je pierw szy raz
przy wdzia li do pie ro w 1944 ro ku.

Naj więk szym suk ce sem AKS by ła
gra w dru giej li dze. So sno wi cza nie
na za ple czu naj wyż szej kla sy roz gryw -
ko wej wy stę po wa li przez sześć se zo -
nów: w la tach 1971-1976 oraz w se zo -
nie 1984/1985. To wła śnie w tym se zo -
nie pił ka rze z Niw ki do tar li do 1/16
fi na łu Pu cha ru Pol ski, gdzie mu sie li
uznać wyż szość póź niej sze go trium fa -
to ra, eki pę GKS -u Ka to wi ce. 

Do naj lep szych pił ka rzy, któ rzy bro -
ni li barw AKS -u, na le że li Woj ciech
Tyc, Je rzy Mi ko ła jów, Je rzy Kloc (me -
mo riał je go imie nia od kil ku lat od by -

wa się w okre sie zi mo wym), zmar ły
w tym ro ku nie od ża ło wa ny Je rzy Gra -
ba ra oraz Je rzy Wi lim. Ten ostat ni tra fił
do klu bu u schył ku spor to wej ka rie ry
po grze m. in. w Szom bier kach By tom
i Gór ni ku Za brze oraz fran cu skim Sta -
de Ren na is, ma jąc na kon cie kil ka wy -
stę pów w re pre zen ta cji Pol ski i ty tuł
kró la strzel ców pił kar skiej eks tra kla sy.

W AKS -ie grał aż do 42 ro ku ży cia! I to
jak grał! O je go ato mo wym ude rze niu
krą ży ły le gen dy.

AKS po chwa lić się mo że tak że wy -
cho wan ka mi, któ rzy błysz cze li nie tyl -
ko w Niw ce. An to ni Ci szek, Ro bert
Chu dy, To masz Owcza rek czy Ra fał
Pie trzak pierw sze pił kar skie kro ki sta -
wia li wła śnie na bo isku w Niw ce. War -

to tak że pa mię tać, że pił ka rzem AKS
Niw ka był gen e rał Ma rian Ry ba, póź -
niej szy pre zes PZPN, któ ry po cho dzi
z Ję zo ra.

Do pó ki me ce nat nad klu bem spra -
wo wa ła ko pal nia, AKS -owi ni cze go nie
bra ko wa ło. W na zwie klu bu po ja wił się
oczy wi ście człon Gór nik. Po trans for -
ma cji ustro jo wej, gdy skoń czy ły się do -

ta cje ko pal nia ne, klub za czął się bo ry -
kać z pro ble ma mi fi nan so wy mi. Mi mo
wie lu kło po tów nie znik nął jed nak ze
spor to wej ma py Pol ski.

Przy po mi na jąc hi sto rię klu bu z Niw -
ki, war to tak że wspo mnieć o sek cji
kick -bo xin gu, któ ra po wsta ła w klu bie
w la tach 80. ubie głe go wie ku z ini cja -
ty wy póź niej sze go, kil ku krot ne go mi -
strza świa ta, Ce za re go Pod ra zy. To wła -
śnie w Niw ce w 1989 ro ku od był się za -
ło ży ciel ski zjazd Pol skie go Związ ku
Kick -Bo xin gu.

Dziś klub po sia da dru ży nę se nio rów
w so sno wiec kiej A -kla sie oraz dzie więć
dru żyn mło dzie żo wych, z któ rych pięć
uczest ni czy w roz gryw kach. – Naj -
młod szy rocz nik uczest ni czą cy w roz -
gryw kach to rocz nik 2004/2005. Po zo -
sta li są w struk tu rach aka de mij nych
i bio rą udział w szko le niu oraz w tur nie -
jach – pod kre śla Se ba stian Szcze ciń ski,
pre zes AKS Niw ka, któ ry rzą dy ob jął
w sierp niu 2016 ro ku. – Je ste śmy
po zmia nach or ga ni za cyj nych. Pół ro ku
te mu prze ję li śmy i hi sto rię, i tra dy cję
sek cji pił ki noż nej AKS Niw ka, w któ -
rej by ło za re je stro wa nych oko ło 100
dzie ci. Te raz ma my ich już pra wie 160,
czy li przy tych ca łych pe ry pe tiach or ga -
ni za cyj nych uda ło się nam szyb ko po -
więk szyć stan. W pla nach ma my chęć
zgło sze nia do roz gry wek dru gą dru ży -
nę, któ ra gra ła by w B -kla sie. Wszyst ko
po to, aby mło dzież, któ rą te raz ma my
w III li dze ślą skiej ju nio rów, nie „ucie -
ka ła” z klu bu po skoń cze niu wie ku ju -
nio ra. Tre ne rem był by Łu kasz Ant czak,
któ ry obec nie peł ni funk cję gra ją ce go
asy sten ta tre ne ra pierw sze go ze spo łu,
Ma riu sza Grzą by – do da je pre zes
Szcze ciń ski, któ ry za pre ze su ry po -
przed nie go pre ze sa, Ar tu ra Wi śniew -
skie go był w za rzą dzie klu bu. – Prze ję -
cie klu bu na stą pi ło w bar dzo dziw nych
oko licz no ściach i z wie lo ma pro ble ma -
mi, któ re do te raz się za na mi cią gną.
Mam jed nak na dzie ję, że no wa or ga ni -
za cja po ra dzi so bie z ty mi pro ble ma mi,
a przede wszyst kim moc no sta wiać bę -
dzie na mło dzież. Wcze śniej by łem
w za rzą dzie. Po ma ga łem by łe mu pre ze -
so wi w or ga ni za cji klu bu od stro ny
spor to wej. W mar cu 2016 ro ku zło ży -
łem jed nak ofi cjal nie re zy gna cję, a la -
tem zo sta łem po pro szo ny o po wrót
do klu bu, któ ry jest w no wej od sło nie.
Po wo ła li śmy no we sto wa rzy sze nie.
Prze ję li śmy sek cję. Od 1 stycz nia prze -
ka za łem dru ży ny se nior skie w rę ce
w by łe go re pre zen tan ta Pol ski Ka mi la
Ko sow skie go, któ ry peł ni funk cję wi ce -
pre ze sa. Mnie zo sta je pil no wa nie mło -
dzie ży i ca ło ści klu bu, a Ka mil Ko sow -
ski ma wspie rać se nio rów – in for mu je
pre zes Szcze ciń ski.

Uro czy sto ści z oka zji 100-le cia pla -
no wa ne są na czer wiec. – Do wy róż nie -
nia jest 60 dzia ła czy, tre ne rów, pił ka rzy,
lu dzi z oto cze nia klu bu, któ rzy po win ni
zo stać uho no ro wa ni. Chce my też zor ga -
ni zo wać tur niej dla dzie ci, że by też za -
zna czy ły swo ją obec ność w struk tu -
rach 100-lat ka. Po sta ra my się w ra mach
moż li wo ści aby wszyst ko wy pa dło god -
nie – pod su mo wał Szcze ciń ski.

„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.

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.

zdjęcia: arc AKS Niwka 

Wanda Wiłkomirska zapałała miłością do klubu z Niwki. Na stadionie AKS-u kilkukrotnie oglądała występy
piłkarzy niweckiej drużyny.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Zu zan na Cie ślar, za wod nicz ka Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze go, ma
po wo dy do ra do ści. Na sza szablistka
wraz z ko le żan ka mi z re pre zen ta cji na ro -
do wej się gnę ła po brą zo wy me dal Mi -
strzostw Eu ro py Ka de tów, któ re od by ły
się w buł gar skim Płow diw. To nie ko niec
so sno wiec kich ak cen tów. Tre ne rem pol -
skie go te amu jest To masz Do mi nik, na co
dzień tre ner sza bli stów ZKSz.

Cie ślar się gnę ła po me dal z ko le żan -
ka mi Mar tą Oki ne, Ur szu lą Ku rzy ną
i Mał go rza tą Za wod niak. W pierw szym

star ciu mi strzostw Po lki zmie rzy ły się
z wy żej no to wa ny mi Ukra in ka mi i po -
sta ra ły się o nie spo dzian kę. Po za cię tym
po je dyn ku bia ło -czer wo ne zwy cię ży -
ły 45: 44 i awan so wa ły do ćwierć fi na -
łu. – Po ta kim po je dyn ku mo ra le ze spo -
łu jesz cze bar dziej wzro sło. Dziew czy -
ny zła pa ły wiatr w ża gle, uwie rzy ły, że
stać je na na praw dę do bry wy nik – re la -
cjo no wał szko le nio wiec pol skich sza -
bli stek.

W ćwierć fi na le na sza dru ży na po ko -
na ła 45: 37 dru ży nę Buł ga rii i awan so wa -
ła do stre fy me da lo wej, choć trze ba przy -
znać, że nie by ła to ła twa prze pra -

wa. – Po czą tek na le żał do go spo dyń, ale
na szczę ście z bie giem cza su do gło su do -
szły na sze dziew czy ny – po wie dział tre -
ner Do mi nik.

W wal ce o wiel ki fi nał Po lki nie da ły
ra dy Fran cuz kom, ule ga jąc ry wal -
kom 32: 45. – Sza blist ki z Fran cji nie
mia ły so bie rów nych. Pew nie kro czy ły
od wy gra nej do wy gra nej i za słu że nie się -
gnę ły po zło to i ty tuł mi strzyń Eu ro -
py – przy znał Do mi nik.

W me czu o trze cie miej sce Po lki
od po cząt ku na rzu ci ły swój styl i pew nie
się gnę ły po brąz, wy gry wa jąc osta tecz nie
ten po je dy nek 45: 29. – Bar dzo do bry

start dziew czyn, po ka zał, że drze mią
w nich spo re moż li wo ści. Do sko na le się
uzu peł nia ły, w każ dym z po je dyn ków da -
ły z sie bie wszyst ko. Mo że my być dum ni
z ich po sta wy – do dał tre ner re pre zen ta -
cji Pol ski.

Suk ces w Płow diw to nie ko niec do -
brych wia do mo ści. Za wod ni cy Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze go się -
gnę li tak że po dwa srebr ne me da le Mło -
dzie żo wych Mi strzostw Pol ski, któ re od -
by ły się w War sza wie. Wi ce mi strza mi
Pol ski w zma ga niach in dy wi du al nych
zo sta li An ge li ka Wą tor oraz Krzysz tof
Kacz kow ski. W tur nie ju pań Wą tor w fi -

na le ule gła Syl wii Ma tu szak z KKSz
Ko nin, a Kacz kow ski w fi na le star cia pa -
nów prze grał z Ka ro lem La de man nem
(AZS AWF War sza wa). Na ósmym miej -
scu w zma ga niach ko biet ukoń czy ła za -
wo dy Ju lia Do biń ska (ZKSZ So sno -
wiec).

Tym ra zem bez me da lu po wró ci ły na -
sze dru ży ny. Naj bli żej szczę ścia by ła eki -
pa TMS Za głę bia So sno wiec, któ ra osta -
tecz nie za ję ła czwar te miej sce. Na pią tym
upla so wa ła się eki pa ZKSz So sno wiec,
a na szó stym dru gi ze spół TMS -u.

W tur nie ju dru ży no wym pa nów eki pa
ZKSz za ję ła siód me miej sce.

Sosnowiecki wkład w sukces polskiej szabli
Reprezentanci ZKSz z medalami mistrzostw Europy

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

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

Trzy zło te, pięć srebr nych i je den brą zo wy me dal, a po nad to
dru gie miej sce w kla sy fi ka cji dru ży no wej. To do ro bek pię ścia -
rzy Gór ni ka So sno wiec wy wal czo ny pod czas Mi strzostw Ślą -
ska, któ re od by ły się w Knu ro wie.

Na naj wyż szym stop niu po dium sta nę li w kat. wie ko wej
mło dzie żo wiec -se nior Mar cin Skrzy pek (wa ga 91 kg) i Ma te -
usz Wo dziń ski (wa ga 81 kg) oraz Ry an Gbyl (wa ga 60 kg)
wśród ka de tów. Srebr ne me da le wy wal czy li Pa weł Sa ba to -
wicz – kat. wie ko wa mło dzie żo wiec/se nior (wa ga 69 kg), ju -
nior Ma te usz Szesz ko (wa ga +91 kg) oraz ka de ci Wik tor Bu ja -
kow ski (wa ga 46 kg), Ma te usz Si łu szek (wa ga 63 kg) i Ma te -
usz Ma ciąg (wa ga 70 kg). Po brą zo wy me dal się gnął z ko lei
ka det Ja kub Ku rek (wa ga +80 kg).

W ry wa li za cji dru ży no wej pod opiecz ni Ka ro la No wa -
kow skie go ustą pi li miej sca je dy nie eki pie Gar dy Gie rał to -
wi ce. Trze cie miej sce za ję li bok se rzy JKB Ja wor Te am Ja -
worz no. KP

Ju lia Za bo ro wicz po raz ko lej ny bły snę ła kla są. Pod czas
Mi strzostw Pol ski w pły wa niu do lat 16, za wod nicz ka
Gór ni ka So sno wiec wy wal czy ła pięć me da li, w tym
dwa zło te na dy stan sach 400 i 800 m sty lem do wol nym.

– Nie ma co ukry wać, że to był na praw dę do bry
start, choć nie przy pusz cza łam, że po pły nę aż tak do -
brze. Pierw sze go dnia zo sta łam wi ce mi strzy nią Pol ski
na 100 mo tyl kiem i 200 do wol nym. Dru gie go dnia
wy gra łam wy ścig na 400 me trów sty lem do wol nym,
ale tak na praw dę ko ron ne kon ku ren cje zo sta ły na ko -
niec zma gań. Dy stans 200 me trów mo tyl kiem ukoń -
czy łam na trze ciej po zy cji z no wym re kor dem ży cio -
wym. Naj bar dziej za do wo lo na je stem z 800 me trów
sty lem do wol nym, gdzie po pra wi łam swój wy nik o po -
nad 15 se kund. Wy gry wa jąc ten dy stans, zdo by łam 22
me dal Mi strzostw Pol ski – pod su mo wa ła start w Gli -
wi cach Ju lia Za bo ro wicz, pod opiecz na Agniesz ki Bu -
jo czek. KP

W Dą bro wie Gór ni czej od by ły się Mi strzo -
stwa Ma kro re gio nu Ślą skie go oraz Mię dzy -
wo je wódz kie Mi strzo stwa Mło dzi ków w Ka -
ra te Ky oku shin. Jak zwy kle nie oby ło się bez
suk ce sów so sno wiec kiech ka ra te ków. Za -
wod ni cy SKK aż sied mio krot nie mel do wa li
się na po dium dla naj lep szych.

Zło te me da le wy wal czy li Ka mi la Krzak
w ka ta oraz Mi chał Szkut nik w ku mi te Ma -
sters – 85 kg. Na dru gim miej scu ukoń czy li
za wo dy Je rzy Pry ga w ku mi te – 80 kg oraz
Da wid Dwo rak w ku mi te. Na naj niż szym
stop niu po dium sta nę li: Mi ko łaj Brzo stow ski
w ku mi te -70 kg, Syl we ster Ser wat ka w ku -
mi te Ma sters +85 kg, Ra fał Ha ła w ku mi te
Ma sters – 85 kg oraz Pa tryk Kró li kow ski
w ka ta. KP

Świet ny start so sno wi czan ki pod czas Mi strzo stwach Eu ro py
w Kla sycz nym Trój bo ju Si ło wym. W duń skiej miej sco wi Thi -
sted 16-let nia Klau dia Po szwa wy wal czy ła srebr ny me dal
w ka te go rii ju nio rek do lat 18 w ka te go rii wa go wej 47 kg z wy -
ni kiem 240 kg.

W przy sia dzie ze sztan gą Klau dia uzy ska ła 95 kg, w wy ci -
ska niu le żąc 40 kg i w mar twym cią gu 105 kg. Do zło ta za bra -
kło nie wie le. – W trze ciej pró bie mar twe go cią gu za dys po no -
wa no za wod nicz ce na sztan gę aż 127,5 kg, o 20 kg wię cej
od jej re kor du ży cio we go. Sztan ga zo sta ła pod nie sio na, ale
w ostat niej fa zie, kie dy za wod nicz ka przy ję ła już po sta wę wy -
pro sto wa ną, sztan ga wy śli zgła jej się z rąk – re la cjo no wał tre -
ner Grze gorz Le ski.

240 kg w trój bo ju to no wy re kord Pol ski, za rów no ju nio rek
do lat 18, jak i do lat 20. W ma ju za wod nicz ka z So snow ca, re -
pre zen tu ją ca Stowarzyszenie Cen trum For my Dą bro wa Gór -
ni cza, po wal czy o ko lej ny suk ces pod czas Mi strzostw Świa ta,
któ re od bę dą się na Li twie. KP

Moc ne pię ści bok se rów Gór ni ka Ka ra te cy nie za wie dli

Sil na Klau diaJu lia po pły nę ła na piąt kę 

Sosnowieccy karatecy błysnęli formą podczas Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego. 

Julia Zaborowicz podczas Mistrzostw Polski zdobyła pięć medali. 

zdjęcia: arc ZKSz

arc G
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Styl zakopiański w Sosnowcu
Styl za ko piań ski, zwa ny tak że wit -
kie wi czow skim, po wstał pod ko -
niec XIX wie ku i wiódł prym
w pol skiej ar chi tek tu rze do 1914
ro ku. Je go twór cą i za ra zem wiel -
kim piew cą był Sta ni sław Wit kie -
wicz – ge nial ny ma larz, pi sarz
i ar chi tekt, któ ry w ro ku 1890
osiadł w Za ko pa nem. Za fa scy no -
wa ny sztu ką lu do wą gó ra li pod -
ha lań skich, za czął czer pać zeń,
two rząc wspa nia łe dzie ła sztu ki.
Po śród nich waż ne miej sce zaj -
mu ją pro jek ty ar chi tek to nicz ne.
Do naj bar dziej zna nych re ali za cji
z tam te go okre su na le żą za ko -
piań skie wil le: At ma, Ko li ba,
Oksza, Pod Je dla mi, schro ni sko
nad Mor skim Okiem oraz ka pli -
ce: na Jasz czó rów ce, Ka la tów -
kach i Kru pów kach.

Styl za ko piań ski zo stał
okrzyk nię ty sty lem na ro do wym.
Uwa ża no, że gó ra le przez wie ki
chro ni li przed za po mnie niem
for my bu dow nic twa bę dą ce
oneg daj cha rak te ry stycz ne dla
ca łej Pol ski. Mnie ma nie to oka -
za ło się błęd ne, ale przy czy ni ło
się do po wsta nia wie lu pięk nych
bu dow li roz sia nych rów nież po -
za Pod ha lem. Po śród nich znaj -
dzie my praw dzi we pe reł ki
wkom po no wa ne w kra jo braz
mia sta So snow ca.

Do naj zac niej szych przy kła -
dów bu dow nic twa w sty lu za ko -
piań skim (w ogó le) na le ży bez
wąt pie nia Klub w Niem cach*.
Obiekt zo stał wznie sio ny w la -
tach 1902-1903 we dług pro jek tu
war szaw skich ar chi tek tów Fran -
cisz ka Lil po pa i Ka zi mie rza Jan -
kow skie go na zle ce nie za rzą du
War szaw skie go To wa rzy stwa
Ko palń Wę gla i Za kła dów Hut -
ni czych. W tym sa mym okre sie
na te re nie Niemiec po wsta ło za -
ło że nie  pa tro nac kie, na któ re
skła da ły się dwa bu dyn ki szkol -
ne, szpi tal, am bu la to rium, wil la
dy rek tor ska, bu dy nek biu ro wy
oraz do my miesz kal ne dla ka dry
za rzą dza ją cej i ro bot ni ków.
Klub, zwa ny tak że Go spo dą lub
Do mem Lu do wym, wraz z ota -
cza ją cym go par kiem, sta no wił
cen trum osie dla. Nie zwy kle
uroz ma ico ną bry łę bu dow li zdo -
bią ele wa cje wy peł nio ne or na -
men ta mi cha rak te ry stycz ny mi
dla Pod ha la. Po śród nich znaj -
dzie my więc „psy”, „paz du ry”
i „słon ka”. Wnę trza rów nież za -
pro jek to wa no zgod nie z du chem
„gó ralsz czy zny”. Oprócz efek -
tow nej cie sioł ki na uwa gę za słu -
gu ją po li chro mie, ume blo wa nie
oraz ory gi nal ne pie ce ka flo we.
Pro jek tan ci za dba li rów nież
o wszech stron ne prze zna cze nie
bu dyn ku. Do dys po zy cji go ści
od da no sa lę ba lo wą oraz te atral -
ną, re stau ra cję, gór ni czą go spo -
dę, bi blio te kę i czy tel nię, a tak że
sa lę bi lar do wą. Po II woj nie
świa to wej w bu dyn ku mie ścił
się dom kul tu ry Ko pal ni „Ka -
zi mierz–Ju liusz”. W la -
tach 90. XX wie ku chy lą ca się
ku ru inie bu dow la zna la zła no -
wych wła ści cie li. Uni ka to wy za -
by tek zo stał ura to wa ny i od re -
stau ro wa ny.

Obec nie obiekt sta no wi wła -
sność pry wat ną. W pie czo ło wi -
cie od re stau ro wa nych wnę trzach
or ga ni zo wa ne są im pre zy i przy -
ję cia oko licz no ścio we. W par ku
funk cjo nu je szkół ka drzew
i krze wów ozdob nych, a nad nie -
wiel kim sta wem wzno si się al ta -
na – oczy wi ście w sty lu za ko -
piań skim.

Nie co mniej efek tow nym
przy kła dem sty lu za ko piań skie -
go jest bu dy nek am bu la to rium,
wznie sio ny w la tach 1903-
1904, rów nież we dług pro jek tu
Lil pop pa i Jan kow skie go. Mie -
ści ły się tu taj: ga bi net le kar ski
z po ko jem za bie go wym, ga bi -
net den ty stycz ny, po cze kal nia,
ap te ka oraz (na pię trze) luk su -
so we, pię cio po ko jo we miesz ka -
nie dla le ka rza. Po II woj nie
świa to wej wnę trza am bu la to -
rium zo sta ły grun tow nie prze -
bu do wa ne. Obec nie za by tek
peł ni funk cje miesz kal ne. Nie -
ste ty, nie ubła ga ny czas co raz
bar dziej od ci ska swe pięt no
na tej le ci wej bu dow li. Pó ki co
pie ść my oczy efek ta mi pra cy
mu ra rzy i mi strzów cie siel -
skich. Oby śmy mo gli czy nić to
jak naj dłu żej...

Na po gra ni czu Ka zi mie rza
Gór ni cze go i Po rąb ki znaj du je się
neo go tyc ki ko ściół pw. Mat ki Bo -

żej Czę sto chow skiej, a przy nim
wy róż nia ją ca się pod wzglę dem
ar chi tek to nicz nym dzwon ni ca.

Je że li przyj rzy my się bli żej tej bu -
dow li, to roz po zna my cie sioł kę
ro dem spod Gie won tu. Bu dy nek,
w któ rym obec nie mie ści się ko -
ściół, pier wot nie peł nił funk cję
do mu zbor ne go ko pal ni „Ka zi -
mierz” (na le żą cej do War szaw -
skie go To wa rzy stwa Ko palń Wę -
gla i Za kła dów Hut ni czych). Do -
pie ro w ro ku 1924, po za mknię -
ciu po bli skie go szy bu „Ka zi mierz
III” utwo rzo no tu taj świą ty nię. Je -
że li weź mie my pod uwa gę fakt,
że styl za ko piań ski za czął stop -
nio wo za ni kać wraz z wy bu -
chem I woj ny świa to wej, to na le -
ży przy jąć, że dzwon ni ca mu sia ła
po ja wić się wcze śniej. Naj praw -
do po dob niej mia ło to zwią zek
z bu do wą wspo mnia ne go do mu
zbor ne go, czy li na po cząt -
ku XX w. Ja kie by ło jej pier wot ne
prze zna cze nie? Za pew ne umiesz -
czo ny tu taj dzwon wzy wał gór ni -
ków na ko pal nia ną szych tę.

Po śród pa ję czy ny li nii trak cyj -
nych spo wi ja ją cych sta cję ko le jo -
wą So sno wiec -Macz ki wy pa -
trzeć moż na dość nie ty po wą na -
staw nię. Bu dow la ta by wa po dej -
rze wa na o za ko piań skie po cho -
dze nie. Co praw da próż no szu -
kać w jej kon struk cji „sło nek”,

„paz du rów”, czy cha rak te ry -
stycz nej pod bit ki, ale kształt da -
chu wy da je się być jak naj bar -
dziej „gó ral ski”. Jed nak czy aby
na pew no rów nież w tym przy -
pad ku ma my do czy nie nia z re -
lik tem sty lu za ko piań skie go?
Być mo że ko lej ne re mon ty upro -
ści ły bry łę te go obiek tu, a mo że
po pro stu ma my do czy nie nia ze
zwy kłym przy pad kiem?

W roz wi kła niu za gad ki li czy -
my na po moc sza now nych Czy -
tel ni ków dys po nu ją cych fe no me -
nal ną pa mię cią lub ar chi wal ny mi
zdjęciami rzeczonej nastawni.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski

Cen trum In for ma cji Miej skiej 
w So snow cu, ul. War szaw ska 3/20, 
tel. 32 265-60-04,
e -ma il: cim@um.so sno wiec.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.

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.

Nastawnia na stacji Sosnowiec Maczki zlokalizowana jest
w pobliżu zabytkowego mostu na Białej Przemszy.

Dawne ambulatorium przy ul. Gałczyńskiego 36. Góralska dzwonnica przed kościołem przy ul. Reja 9.

Altana nad stawem przy ul. Klubowej 2.
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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

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

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.
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Góralska dzwonnica przed kościołem przy ul. Reja 9.
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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. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 3 /2017, KRYSTYNA SIENKIEWICZ – SKRAWKI 
Na gro dy otrzy mu ją: Genowefa Staroń z Sosnowca, Ewa Król z Sosnowca oraz Barbara Musialik z Zawiercia.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

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

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  4

✂

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.

nagrody ufundowało wydawnictwo prószyński i s-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po czę ła
się w 2015 ro ku. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 18.00, wy świe -
tla ne są pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt. „Kul tu ra
Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu blicz no ści do stęp do no wych
i do ce nia nych pol skich fil mów. Głów ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są
Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin He lios w Pol sce. Pro jekt skie ro wa -
ny jest do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol skie fil my i chcie li by zo ba czyć
je w roz sąd nej ce nie. Bi le ty na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej”
kosz tu ją je dy nie 10 zł. Wię cej na: www.kul tu ra do step na.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.

Kulturalne czwartki w kinie „Helios”
Po czuj praw dzi wą Por tu ga lię – słoń ce i mrok, upał i chłód. Daj po rwać się opo wie ści o miej scu, w któ -
re nikt nie za pusz cza się przy pad ko wo i gdzie spra wy za ła twia się we wła snym gro nie.

Pa sja mo że być mo to rem twojego ży cia, ale go nie za stą pi. 
Za zdrość mo że dać ci si łę, ale cię nie uszczę śli wi. 
Ko chać chce my wszy scy, ale to nie na wiść by wa prost sza. 
Na szczę ście na wet i nie na wiść moż na prze kuć w mi łość.
So phie po roz sta niu ro dzi ców pró bu je na no wo uło żyć so bie ży cie, ale bez po mo cy fi nan so wej jest to

nie moż li we. Oj ciec pro po nu je jej prze pi sa nie na le żą cej do nie go win ni cy w por tu gal skim Do uro, re gio -
nie zna nym z pro duk cji wy twa rza ne go od stu le ci trun ku – port wi ne. To by ło by roz wią za nie wszyst kich
jej pro ble mów. Sta wia jed nak je den wa ru nek, któ ry wpły nie na te raź niej szość i... zmie ni prze szłość.

Pre mie ra: 18 kwiet nia 2017 r.

Iwona Słabuszewska-Krauze

Portugalka (Wyd. Prószyński i S-ka)

Fra pu ją ca hi sto ria o tym, że pie nią dze szczę ścia nie da ją.
Na Ma tyl dę Ulęc ką jak grom z ja sne go nie ba spa da in for ma cja o otrzy ma nym spad ku. Zo sta wił go

eks cen trycz ny Ame ry ka nin, by ły na rze czo ny bab ki dziew czy ny. In try gu ją cy za pis w te sta men cie jest
obiet ni cą kwo ty znacz nie wyż szej. Wa ru nek jest je den: pierw szy mi lion znik nie z kon ta Ulęc kiej w cią -
gu za le d wie trzy dzie stu dni.
Za kup wil li z ba se nem czy dro go cen nych dzieł sztu ki nie wcho dzi w grę, tak więc Ma tyl da i jej part ner
Ja nusz wy ru sza ją na wa ka cje swo je go ży cia, roz po czy na jąc wy ścig z cza sem, w trak cie któ re go skru -
pu lat nie gro ma dzą wszyst kie ra chun ki i fak tu ry. Po dróż jest po brze gi wy peł nio na luk su sa mi i se rią je dy -
nie na po zór nor mal nych zda rzeń. Na praw dę cie ka wie zro bi się jed nak do pie ro wte dy, kie dy pa ra od -
kry je, że każ dy ich ruch jest śle dzo ny przez dzie siąt ki ka mer i mi lio ny in ter nau tów...
Pre mie ra: 25 kwiet nia 2017 r.

Jacek Skowroński, Maria Ulatowska

Tylko milion (Wyd. Prószyński i S-ka)

Nowa książka autorki bestselleru „Jestem żoną szejka”. Ile trzeba zapłacić, żeby być wolną
i kochaną?
Ży cie nie oszczę dza Sa ry. Ro dzi na go tu je jej praw dzi we pie kło. Z po mo cą przy cho dzi przy ja ciół ka, któ -
ra za pra sza ją na wspól ne wa ka cje na Sri Lan kę. Kie dy to nie po ma ga, Sa ra, mio ta na sil ny mi emo cja mi,
wy jeż dża do Tu ne zji, gdzie po zna je mi łość ży cia i być mo że od naj du je swo ją oa zę szczę ścia. Tyl ko co się
sta nie, je śli uczu cie przy sło ni praw dę? Czy by wa ją chwi le, kie dy już za póź no, że by od wró cić na sze wy -
bo ry? I czy upra gnio na przez nią od lat wol ność przy nie sie jej wy ma rzo ne ży cie?
Premiera: 25 kwietnia 2017 r.

Laila Shukri

Perska namiętność (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
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

KINOreklama

Re peR tu aR 
ki na He lios so sno wiec
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

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. 

TEATR – kwiecień  2017

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

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la 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

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.

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

Promocja z okazji jubileuszu Teatru Zagłębia

Złota Maska dla Wojciecha LeśniakaJak odbić się od dna? 

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 i żartuje w„Muzie” 

Mar cin Da niec, po pu lar ny sa ty -
ryk i ka ba re ciarz, wy stą pi 23
kwiet nia na sce nie Sa li Wi do wi -
sko wo -Kon cer to wej „Mu za”
w So snow cu. Z pew no ścią nie

za brak nie spo rej daw ki hu mo ru,
dow ci pu i do brych ka wa łów. Da -
niec, któ ry jest ab sol wen tem
Aka de mii Wychowania Fi zycz -
ne go w Kra ko wie, szyb ko po rzu -

cił zdo by ty za wód i za ło żył już
w 1984 r. ka ba ret „Ta kich
dwóch”. Od 1986 ro ku pra co wał
w Kra ko wie w Aka de mic kim
Cen trum Kul tu ry „Al ma -Art.”,
a na stęp nie współ pra co wał z ka -
ba re ta mi „Wa ły Ja giel loń ski”
i „Pod Egi dą”. Od 1994 ro ku wy -
stę pu je sa mo dziel nie. Du żą po -
pu lar ność za pew ni ły mu re gu lar -
ne wy stę py w te le wi zyj nej
„dwój ce”. Pro wa dził w te le wi zji
tak że po pu lar ne pro gra my, czy li
„Hit de ka dy” i „Da niec z gwiaz -
da mi”. 

Wy stęp ka ba re to wy roz -
pocz nie się o godz. 19.30. Bi -
le ty są w ce nie 35 i 45 zł. SK

W TEATRZE ZAGłęBIA 
TRWAJą PRóBY DO NOWEGO
SPEKTAKLU „NA DNIE” WEDłUG
DRAMATU MAKSYMA GORKIEGO.
SPEKTAKL REŻYSERUJE PAWEł
ŚWIąTEK. 

– „Na dnie” jest opo wie ścią o lu -
dziach z mar gi ne su. Roz cza ro wa -
nie rze czy wi sto ścią, któ ra nie
zmie ści ła się w głów nym nur cie
ka pi ta li stycz nej hi sto rii suk ce su,
ma szan sę stać się war to ścio wym
to wa rem kon cer nów me dial nych.
Za pra sza my wi dza do stu dia „Za -
cza dzo nych” – re ali ty show omi ło -
ści, któ re go bo ha te ro wie wal czą
o swo ją god ność i pod mio to wość
w ob li czu wa run ków skraj ne go
ubó stwa – mó wi Pa weł Świą tek. 

Pa weł Świą tek (ur. 1989) jest
ab sol wen tem re ży se rii na Wy -
dzia le Re ży se rii Dra ma tu kra -
kow skiej PWST im. L. Sol skie -
go i uczniem m. in. Kry stia -
na Lu py i Mi ko ła ja Gra bow skie -
go. Roz po czął ka rie rę „Pa wiem
Kró lo wej” Do ro ty Ma słow skiej
(2012) w Na ro do wym Sta rym
Te atrze. Spek takl zo stał po -
wszech nie uzna ny za naj waż -
niej szy de biut od cza su „Bzi ka
tro pi kal ne go” Grze go rza Ja rzy -
ny (1997). Mło dy re ży ser jest
tak że fi na li stą Ta len tów Trój ki
w ka te go rii Te atr w 2013 ro ku,

trzy krot nym sty pen dy stą Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go, a tak że sty pen dy stą Mi -
ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go. Pre mie ra od bę dzie się 22
kwiet nia o godz. 18.00. 

Ko lej ne po ka zy za pla no wa no
w dniach: 23, 28, 29 kwiet nia, 6, 7
i 28 ma ja. SK

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

arc

Marcin Daniec ma wiele twarzy, o czym przekonają się
widzowie już kwietniu. 

dla naszych czytelników mamy do rozdania 
dziesięć płyt zespołu silver dance, zatytułowanej 

„niebieskie oczy”. po odbiór płyt zapraszamy do siedziby redakcji.

Ak tor Te atru Za głę bia w So snow cu – Woj ciech
Le śniak – otrzy mał na gro dę te atral ną „Zło ta
Ma ska” 2016 w wo je wódz twie ślą skim. Zo stał
uho no ro wa ny w ka te go rii ro la mę ska za ro lę

Szwej ka w spek ta klu „Do bry wo jak Szwejk” Ja -
ro sla va Haška w re ży se rii Igo ra Gorz kow skie -
go. To już pią ta Zło ta Ma ska w do rob ku na sze -
go ak to ra. red




