Letnie ogródki gastronomiczne wracają na ul.
Małachowskiego. Od 28 kwietnia, w piątek, od godz.
18.00 do niedzieli, do północy, zostanie zamknięty ruch
samochodowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego
do skrzyżowania z al. Zwycięstwa. Zakaz nie obowiązuje
m.in. mieszkańców, służb miejskich, zaopatrzenia i
rowerzystów. Strefa ogródków gastronomicznych będzie
działać we wszystkie kolejne weekendy, przez całe lato aż do
końca września.

Szczególne obchody Dnia Strażaka odbędą się 25 maja przez Urzędem
Miejskim. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 mszą świętą, którą będzie
celebrował w katedrze ksiądz Grzegorz Kaszak, biskup diecezji sosnowieckiej. Po raz
pierwszy w historii sosnowieckiej Straży Pożarnej jednostce zostanie nadany sztandar,
a także zostanie zaprezentowany pamiątkowy album, przedstawiający historię PSP
i OSP w Sosnowcu. Po zakończeniu mszy św., uroczysty pochód przemaszeruje
pod UM, gdzie o godz. 11.00 rozpoczną się główne uroczystości. Strażacy
zaprezentują m. in. nowoczesny sprzęt strażacki, a także dwa zabytkowe wozy straży
z 1929 r. i 1943 r., wypożyczone z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Prezydent Arkadiusz Chęciński zaprasza do udziału
w uroczystościach majowych.Wspólnie będziemy świętować
kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii
Europejskiej, uchwalenie Konstytucji 3
Maja i zakończenie II wojny światowej.
Wśród atrakcji m. in. Zagłębiowska
Masa Krytyczna, piknik militarny
i odsłonięcie rzeźby przedstawiającej
Jana Kiepurę w Alei Zagłębiaków.
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Uwaga kierowcy! Już4 maja rusza kolejny etap
przebudowy ulicy3 Maja, dlatego należy liczyć się
zutrudnieniami wruchu drogowym. Prace będą odbywać
się najezdni, naodcinku odpopularnego„Ślimaka”
dozjazdu zulicy Narutowicza. – Zostanie wyłączony
prawy pas ruchu wkierunku Środuli – zapowiada
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Naczas
remontu, czyli zwężenia jezdni dojednego pasa ruchu,
zostaną przeniesione przystanki autobusowe wraz
zwydzieleniem zatoki, by autobusy komunikacji
publicznej nie blokowały jedynego dostępnego pasa.
Roboty będą prowadzone zzachowaniem wjazdu
iwyjazdu zulicy Zamkowej.

Nowe alejki, ścieżki dla rowerzystów, modernizacja plaży i najdłuższy na południu Polski wyciąg dla fanów sportów wodnych

Rewolucja na Stawikach
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Stawiki czeka prawdziwa metamorfoza.
Wokół Stawików zostanie zmieniona cała infrastruktura, a przeprowadzone
zmiany, które zrealizuje miasto, będą
kosztować ok. 3 mln 300 tys. zł. To nie
koniec rewolucji! W wyniku prywatnej
inicjatywy zostanie rozbudowana także
strefa Wake Zone Stawiki. Dzięki zrealizowaniu tych inwestycji Stawiki staną się
jednym z najlepszych i najbardziej atrakcyjnych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, ale i sportowych w całym mieście, a niewykluczone, że i w regionie. – Naszym celem jest to, by każdy
mieszkaniec nie tylko Sosnowca, ale i regionu, mógł znaleźć w Sosnowcu ulubioną przez siebie formę rekreacji i wypoczynku – mówi Arkadiusz Chęciński,
prezydent miasta.
Przed wakacjami większość prac modernizacyjnych powinna zostać zakończona.
– Wyremontowane zostaną alejki wokół Stawików. Powstanie 1500-metrowa
pętla rowerowa z czerwonego asfaltu
o szerokości co najmniej dwóch metrów.
Powstanie również coś dla biegaczy, którzy licznie trenują wokół akwenu. W ramach inwestycji zostanie ułożonych 200
metrów bieżni poliuretanowej do ćwiczeń
szybkościowych dla biegaczy w alejce
pomiędzy Stadionem Ludowym a Stawikami – wylicza prezydent.
Wymieniona zostanie także nawierzchnia asfaltowa wokół Stawików
wraz z montażem hydraulicznych słupków od strony ulicy Sobieskiego, które
będą się opuszczać na moment wjazdu
służb miejskich. Zostanie zmieniona także aranżacja małej architektury wokół
akwenu. Pojawią się zadaszone ławki

Dzięki planowanym inwestycjom Stawiki staną się miejscem wypoczynku, relaksu i sportu z prawdziwego zdarzenia.
z przewijakami dla rodziców z dziećmi
oraz zostanie przeprowadzona modernizacja plaży. Kolejną miejską inwestycją
będzie nowa kładka dla pieszych przez
Brynicę, która znacznie ułatwi dojście
do Stawików od strony ulicy Regulacyjnej, gdzie znajduje się duży parking.
– Nowa nawierzchnia dla pieszych,
ścieżki dla rowerzystów, ławki z przewijakami dla rodziców, zatoki ławkowe – potwierdza Mateusz Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca. – Chcemy także ograniczyć ruch samochodowy. Koń-

czymy teraz projekt dotyczący budowy
kładki – podsumował wiceprezydent.
Początkowo zadania inwestycyjne
na Stawikach miało wykonać Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” z Katowic. Niestety, przed podpisaniem umowy, przedsiębiorstwo zrezygnowało z realizacji tego zadania. Obecnie
trwa procedura zmierzająca do podpisania umowy z kolejnym oferentem – PW-ETA Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.
To nie koniec zmian na Stawikach.
Rozbudowany zostanie także ośrodek

Wake Zone Stawiki, który został założony przez członków kadry Polski w narciarstwie wodnym. Po zakończeniu
wszystkich prac na miłośników sportów
wodnych będzie czekał największy
w Polsce, pięciopunktowy wyciąg o długości liny 750 metrów dla fanów narciarstwa wodnego oraz wakeboardzistów,
a także mniejszy 200-metrowy wyciąg
wraz z kładką dla mniej zaawansowanych
zawodników. Fani wodnych sportów i silniejszych wrażeń będą mogli próbować
pokonać specjalnie ustawione przeszko-

dy, bo na wodzie pojawią się kikery, slidery i funboxy.
– Będzie to najbardziej nowoczesny
i najdłuższy wyciąg na południu Polski
i nie ukrywam, że jest to nasza główna atrakcja. Drugi, nasz dotychczasowy wyciąg, który działa od trzech lat,
będzie przeznaczony do celów szkoleniowych. Po uru cho mie niu nowe go
wyciągu w przyszłym roku będziemy
sta rać się o orga ni za cję mi strzostw
Polski, ale będziemy mogli także organi zować mi strzo stwa Eu ro py i świa ta – mówi Bar tosz Pieczonka, prezes
Aka de mii Spor tu Stawi ki. Projekt
przewi duje tak że prze bu dowę in fra struktury ośrodka, która wzbogaci się
o spe cja li stycz ny sklep ze sprzę tem
sportowym, wypożyczalnię nart i wakeboardów, przebieralnie z szafkami
oraz toalety. Zostanie zbudowana także nowa stre fa ga stro no micz na dla
ok. 120 osób. – Wyciąg do nart wodnych i wakeboardu najłatwiej porównać do nart lub snow bo ardu. Ma my
do wyboru dwie deski lub jedną i pływamy po powierzchni wody, wykonując różne ewolucje. Będzie można pływać po to rze 750-metrowym po pię ciokącie. Na wodzie pojawią się także
przeszkody, z których będą mogły korzystać oso by bardziej za awan sowa ne – stwierdził Bartosz Pieczonka.
W planach jest także powiększenie
plaży oraz stworzenie strefy rekreacji
z batutem, stacją street workout oraz
atrakcjami dla najmłodszych. Właściciele spółki, która kieruje Wake Zone Stawiki, realizują inwestycję z własnych środków, ale liczą także na to, że uda się pozyskać na ten cel środki unijne. Wielkie
otwarcie zmodernizowanego kompleksu
planowane jest na czerwiec.

MIASTO

Maciej Łydek

Nowa siedziba dla prokuratury

Na podarowanej przez gminę działce przy ul. Janowskiego będzie się mieścić
siedziba Prokuratury Rejonowej Północ i Południe.
Krzysztof Polaczkiewicz

Prezydent Sosnowca w imieniu gminy przekazał prokuraturze działkę, na której powstanie
nowa siedziba Prokuratury Rejonowej Północ
oraz Południe. Inwestycja przy ulicy Janowskiego ma być zakończona w 2019 roku.
Obecnie obie prokuratury mieszczą się
w budynku przy ulicy Teatralnej. – Praca

w tym starym budynku do łatwych nie należy. Wiem, bo sam tam pracowałem. To będzie nowoczesny budynek dostosowany
do potrzeb m. in. osób niepełnosprawnych
oraz wyposażony w najnowszą technologię,
ułatwiającą obsługę interesantów. Liczę
na to, że w 2019 roku wspólnie z prezydentem będziemy otwierać nowy budynek. Szacujemy, że budowa będzie kosztowała 20 mi-

lionów złotych – mówił po podpisaniu aktu
notarialnego wywodzący się z Sosnowca
Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy.
Nowa siedziba Prokuratury Rejonowej Północ oraz Południe, wraz z parkingiem, powstanie na 0,9 ha działki o wartości 1,3 mln zł, podarowanej przez gminę. Obok, na liczącej 1,6 ha działce, wybudowana zostanie nowa
komenda policji. Teren wyceniany na 2 mln zł
również został podarowany przez miasto. – Chciałbym, aby w tym miejscu był jeszcze sąd. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy wiedzieć, czy takie rozwiązanie będzie
możliwe – wyjaśniał prokurator krajowy.
Z takiego rozwiązania cieszy się również
prezydent Sosnowca. – Wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że obecny budynek policji
i prokuratury raczej utrudnia, a nie ułatwia
pracy. Warunki są tam po prostu fatalne.
Rozwiązanie, żeby w jednym miejscu znajdowała się policja, prokuratura i sąd, byłoby
wręcz wzorowe i ułatwiłoby zarówno pracę
tym instytucjom, jak i mieszkańcom. Będzie
też przykładem do powielania dla innych
miast. Dziękuję za wsparcie panu prokuratorowi Święczkowskiemu, który pamięta
o swoim rodzinnym mieście – stwierdził Arkadiusz Chęciński.

Rozpoczął się nabór do programu in vitro
Nabór do programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2017-2020” ruszył 25 kwietnia.
Z dofinansowania mogą skorzystać pary, które spełniają następujące kryteria:
• wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat według rocznika urodzenia;
• posiadają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są
po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego;
• zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora, zgodnie z wytycznymi
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu;
• w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających
w związku małżeńskim lub partnerskim od roku mieszka na terenie Sosnowca.

Para może skorzystać z jednokrotnego dofinansowania w wysokości
do 5 tys. zł, nie więcej niż 80 proc. kosztów w okresie realizacji programu, tj. w 2017 roku.
Mieszkańców Sosnowca zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosku oraz oświadczenia bezpośrednio w siedzibie jednego z realizatorów:
• ARTVIMED – Choroby Sp. z o.o. Sp. k. ul. Legendy 3/ lok. 1 30147 w Krakowie (dysponuje 25 miejscami),
• Centrum Bocian (dysponuje 20 miejscami):
– Bocian Katowice – ul. Dąbrówki 13 w Katowicach,
– Bocian Warszawa – ul. Stawki 2a w Warszawie,
– Bocian Białystok – ul. Akademicka 26 w Białymstoku.
Pary mogą dokonywać zgłoszenia tylko u jednego realizatora.
O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potrzebne dokumenty można pobrać ze strony: www.sosnowiec.pl. KP

Usuną azbest z przedszkoli i żłobka
Dobre wieści dotarły do Sosnowca z Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach. Przygotowany przez sosnowieckich urzędników
wniosek dotyczący usunięcia azbestu
z dwóch przedszkoli i żłobka został pozytywnie oceniony. Dzięki temu na prace związane z usuwaniem azbestu miasto otrzyma
prawie 600 tys. zł. Szacunkowa wartość całego projektu to 1,7 mln zł.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś
priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów; działanie: 5.2. Gospodarka odpadami; poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.
W ramach prac zostanie usunięty azbest
oraz wyroby zawierające azbest z trzech budynków: Przedszkola Miejskiego nr 15

przy ul. Kilińskiego, Przedszkola Miejskiego nr 56 przy ul. Jagiellońskiej oraz żłobka
zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej. Planowane jest również odtworzenie elewacji
obiektów do stanu przed demontażem. Łącznie wykonawca usunie prawie 16 ton wyrobów zawierających azbest, w tym płyty azbestowo – cementowe (acekol).
Oprócz usunięcia azbestu, miasto z własnych środków przeprowadzi inne prace
związane z modernizacją budynków. – Chcemy wyremontować schody, taras, odnowić
chodniki i wymienić część okien, a także
ocieplić ściany budynku. Zależy nam
na tym, by nie wracać już z mniejszymi remontami do tych budynków – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu
miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawców robót. Zadania zostały podzielone
reklama

na dwie części: w pierwszej chodzi o budynki przedszkola i żłobka przy ulicy Jagiellońskiej, a w drugiej przedszkola przy ul. Kilińskiego. – Nie chcieliśmy zwlekać z rozpoczęciem prac, zależy nam na szybkiej
realizacji zadania, stąd wcześniejsze ogłoszenie postępowania przetargowego. Cieszy
mnie też, że trzech z czterech wykonawców
zainteresowanych realizacją tego zadania to
przedsiębiorstwa z Sosnowca – dodaje prezydent Chęciński.
Urzędnicy szacowali, że wszystkie prace
powinny zamknąć się kwotą prawie 1,5 mln
zł (954 tys. zł – pierwsza część, 526 tys.
zł – druga część). Najniższa oferta na pierwszą część wynosi 600 tys. zł, a najwyższa blisko 1 mln zł. Za realizację drugiej części wykonawcy proponują od 280 do 460 tys. zł. Inwestycja będzie zrealizowana w ciągu trzech
miesięcy od daty podpisania umowy. KP

Kolejne przejścia podziemne do remontu
Gmina zamierza wyremontować
kolejne przejścia podziemne i liczy,
że na ten cel uda się pozyskać środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jeśli miastu
uda się zdobyć środki, to prace modernizacyjno-remontowe obejmą
przejścia przy Parku Sieleckim,
przy rondzie Gierka, przy tzw. plastrach miodu oraz na skrzyżowaniach ulicy Piłsudskiego z Sobieskiego i Kilińskiego oraz ze Starą
i al. Mireckiego.
– Będziemy się starali o dodatkowe środki z ZIT-ów na remont kolejnych przejść podziemnych. W tej
chwili trwa szacowanie kosztów inwestycji – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. W pierwszej kolejności planowany jest remont przejścia podziemnego w rejonie ulic Żeromskiego – 3 Maja
przy Parku Sieleckim. – W planach
jest wykonanie obustronnego przejazdu rowerowego, który połączy
budowane po obu stronach ulicy 3
Maja ścieżki rowerowe – mówi Arkadiusz Chęciński. – W ramach inwestycji wybudowane zostaną platformy dla osób niepełnosprawnych,
zarówno na przystankach autobusowych, jak i tramwajowych – dodaje. Przy Parku Sieleckim ma powstać także publiczna toaleta. Całe
przejście zostanie objęte miejskim
monitoringiem.
W planach jest także remont
przejścia kolejnego przy rondzie
Gierka (ulice 1 Maja, Ostrogórska,
Sienkiewicza). W ramach prac zostanie uwzględniony przejazd ro-

werowy łączący obie strony ulicy 1
Maja. Wjazdy do niego będą zlokalizowane w rejonie ulic Ostrogórskiej/Rozwojowej i 1 Maja. Mają zostać także wybudowane platformy dla osób niepełnosprawnych, które będą chciały dotrzeć
do przystanku tramwajowego. To
przejście mają także monitorować
miejskie kamery.
Szeroki zakres prac obejmie
również przejście podziemne
przy tzw. plastrach miodu przy ul. 3
Maja i Piłsudskiego. Projekt zakłada budowę trzech wind – od strony
Placu Ćwierka oraz po obu stronach ulicy 3 Maja. Wybudowane
zostaną także platformy dla osób
niepełnosprawnych, które będą
chciały dostać się na przystanek
tramwajowy. To przejście także zostanie objęte monitoringiem, podobnie jak przejście podziemne
w rejonie ulic Piłsudskiego, Kilińskiego, Sobieskiego. Planowane
jest otwarcie przejścia dla rowerzystów na kierunku Kilińskiego-Sobieskiego i pod ulicą Kilińskiego.
Wybudowane zostaną platformy
dla osób niepełnosprawnych, które
będą chciały przemieścić się
na przystanek tramwajowy. Powstanie także przystanek wraz z zatoką autobusową w kierunku Milowic. Przejście będzie objęte monitoringiem. Dodatkowo prace obejmują jeszcze przejście podziemne
w rejonie ulic Mireckiego, Stara,
Piłsudskiego, gdzie planowane jest
otwarcie przejścia dla rowerzystów
na ciągu Stara-Mireckiego. SK

Ulica Staszica będzie jak nowa
Tramwaje Śląskie, gmina Sosnowiec oraz Sosnowieckie Wodociągi
wspólnie zmienią oblicze ulicy Staszica. Spółka tramwajowa zajmie
się wymianą torowiska na odcinku od wiaduktu nad ulicą 3 Maja
do ulicy Okrzei (czyli końca trasy linii nr 24). Przed pracami podjętymi przez Tramwaje Śląskie, Sosnowieckie Wodociągi wymienią
wodociąg oraz naprawią kanalizację. Najprawdopodobniej nowe torowisko zostanie wykonane w technologii pływającej szyny. Miasto
wspólnie z Sosnowieckimi Wodociągami ułożą nowy asfalt oraz nowy chodnik. Gmina ma już podpisane porozumienie w tej sprawie
z Tramwajami Śląskimi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja zostanie wykonana jeszcze w tym roku. SK

Bulwar Czarnej Przemszy
zmieni swoje oblicze
Wzdłuż Czarnej Przemszy na odcinku od ulicy Przyjaciół Żołnierza
do ul. Wawel powstaną dwa kilometry ścieżki rowerowej oraz alejka
spacerowa. Projekt zostanie zrealizowany dzięki poparciu, jakie zyskał
w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu.
Zadanie zostało wstępnie oszacowane na 493 tys. zł, a najlepszą
ofertę w postępowaniu przetargowym zaproponował Drogopol-ZW
z Katowic (ponad 873 tys. zł). – Niestety, firma zrezygnowała z
podpisania umowy. Ze względu na ogromne zainteresowanie
mieszkańców tym projektem, któremu udzielili ogromnego poparcia,
projekt najprawdopodobniej zostanie zrealizowany przez miejską
jednostkę, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych – stwierdził
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Oprócz ścieżki rowerowej
i spacerowej wzdłuż bulwaru zostaną ustawione ławki, w tym z
przewijakami dla rodziców z dziećmi oraz mają zostać wybudowane
punkty rekreacyjne, wyposażone w stojaki rowerowe, stoliki i ławki.
Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca wakacji. SK
reklama
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Maciej Łydek

Tor dla rolkarzy i strefa rekreacji
w Parku Sieleckim

Park Sielecki zostanie podzielony na dwie strefy: rekreacji i odpoczynku.
1500 metrów wydzielonego toru dla
rolkarzy powstanie w nowej części Parku Sieleckiego. Będzie to pierwsza tego typu droga dla rolkarzy w Sosnowcu. Przygotowany projekt zakłada, iż
oprócz trasy dla rolkarzy, powstanie
strefa relaksu oraz gastronomii. W części przeznaczonej do wypoczynku pojawią się także leżaki oraz zieleń. Tym
samym Park Sielecki będzie podzielony na dwie strefy. Nowa część będzie
przeznaczona na rekreację i imprezy,
a w starszej części będzie można spacerować i odpoczywać.
Asfaltowa droga będzie miała szerokość dwóch metrów i zostanie poprowadzona, zarówno wzdłuż obecnie istnie-

jących alejek, jak i po zupełnie nowym
śladzie, pomiędzy ulicą 3 Maja a Czarną Przemszą. – Projektujemy trakt w ten
sposób, by rolkarze i osoby spacerujące
po parku wzajemnie sobie nie przeszkadzały – mówi Kinga Kędracka z Wydziału Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego Sosnowcu.
Rolkarze się cieszą, że powstanie nowa trasa, zwłaszcza że teraz możliwości
korzystania z parku dla rolkarzy są dość
ograniczone, ze względu na stan nawierzchni alejek. – Mamy kilka ulubionych miejsc w parku i jeździmy tam,
gdzie jest w miarę równo, ale możliwości są dość ograniczone. Dobrze, że powstaje dla nas nowy tor. Z czasem mo-

że powstaną kolejne – mówi Jurek Palkowski z Sosnowca.
Prace związane z budową 1,5 km pętli już się rozpoczęły. – Trasa będzie
jednokierunkowa, z poziomym i pionowym oznaczeniem, by nikt nie miał
wątpliwości, czy wybrał dobry kierunek jazdy. Dodatkowo zadbamy o nasadzenia zieleni w tych miejscach, gdzie
nowa trasa będzie przylegać do ścieżki
dla pieszych oraz o ławki, które będą
ustawione w taki sposób, by rolkarze
mogli usiąść, odpocząć czy zmienić
obuwie – wyjaśnia Mateusz Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca. Trasa powinna być gotowa jeszcze przed Dniami Sosnowca. SK

Coraz śmielej pną się w górę mury krytej pływalni powstającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zagórzu. Inwestycja będzie gotowa w połowie przyszłego roku.
Wy ko nawcą powsta ją cej za kwo tę 14,5
mln zł inwestycji jest fir ma „Mazur” z Jankowic. – W tej chwili wszystkie prace toczą
się zgodnie z har monogramem. Mieszkańcy
z pew no ścią już za uwa ży li, że z dnia
na dzień konstrukcja rośnie w oczach. Została już wy ko na na kon strukcja żel be to nowa
fundamentów oraz ściany podbasenia – wyjaśnia Dariusz Pieczka, naczelnik Wydziału
reklama
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Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim
w Sosnowcu.
Kryta pływalnia, powstająca pomiędzy głównym budynkiem szkoły a ulicą Bohaterów Monte Cassino, jest budowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o projekt budowlany
przygotowany wcześniej przez rybnicką pracownię Bauren. Obiekt będzie połączony ze szkołą
w miejscu klatki schodowej i korytarza trzykondygnacyjnej części istniejącego budynku ZSO.
W skład pływalni wejdzie m.in. basen, którego główna niecka będzie miała wymiary 25x16,5 m. Z jednej strony basenu, na całej jereklama

go szerokości, dno będzie miało regulację głębokości. Powstanie też niecka rekreacyjno-rehabilitacyjny oraz brodzik. Basen rehabilitacyjny będzie wyposażony w masaże, gejzer, leżanki, siedziska z dyszami, a także tor do nauki pływania.
– Budowa basenu jest możliwa m. in. dzięki
wsparciu Fundacji Timkena oraz dofinansowaniu
z „Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu
i Turystyki na 2016”. Na budowę basenu otrzymaliśmy w tym przypadku 3,1 miliona złotych – stwierdził prezydent Arkadiusz Chęciński.
Basen będzie gotowy w połowie 2018 roku. KP

Maciej Łydek

Mury pływalni w Zagórzu już widoczne

Basen przy ZSO nr 5 będzie gotowy już w przyszłym roku.

reklama
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Kapitał początkowy

Podsłuchiwanie i nagrywanie,
czy zawsze jest zgodne z prawem?

JoannaBiniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej iedukacji

Już za kilka miesięcy wejdzie w życie ustawa, która obniża
powszechny wiek emerytalny dla kobiet imężczyzn. Wysokość emerytur dla tych osób będzie ustalananapodstawie
zapisów naindywidualnym koncie – woparciu ozwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowane składki zapisane wZUS-ie po1998 r.
Są osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o ustalenie kapitału początkowego. A więc warto, by skompletowały swoje
dokumenty potwierdzające staż pracy oraz wysokość osiąganych zarobków izłożyły wniosek doZUS-u.
Dokumentami potwierdzającymi okresy zatrudnienia są zaświadczenia lub świadectwa pracy wydane przez pracodawcę. Wprzypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, wystarczy podać daty rozpoczęcia i zakończenia okresu działalności, a ZUS potwierdzi okresy opłacania składek,
jak iich wysokość. Pamiętajmy również, że przyustalaniu stażu pracy uwzględniane są okresy studiów wyższych (podwarunkiem ich ukończenia), okresy sprawowania opieki
naddziećmi lub odbywania służby wojskowej, atakże okresy
pobierania zasiłków dla bezrobotnych. Dokumentami potwierdzającymi powyższe okresy są odpowiednio:
•zaświadczenie z uczelni o okresie, w jakim osoba studiowała;
•metryka urodzenia dziecka;
•zaświadczenie zWKU lub książeczka wojskowa;
•zaświadczenie zPowiatowego Urzędu Pracy.

W dokumentach potwierdzających zatrudnienie
po 14 listopada 1991 r. powinny się znaleźć informacje
na temat okresów niezdolności do pracy lub adnotacja
o ich braku.
Warto zadbać ozaświadczenia ozatrudnieniu iwynagrodzeniu nadruku Rp-7, który również wydaje pracodawca. Dokumentem potwierdzającym osiągany przychód jest też legitymacja pracownicza zawierająca odpowiednie wpisy i pieczątki.
W przypadku, gdy nie ma możliwości zgromadzenia dokumentów z powodu likwidacji przedsiębiorstwa, możnasprawdzić nastronie internetowej ZUS-u, gdzie należy ich
szukać. Można też przyjść do ZUS-u po takie informacje.
Część dokumentów zlikwidowanych firm trafiło do ich następców prawnych lub innych instytucji. Niestety, baza już
nieistniejących przedsiębiorstw nie jest pełna(wwiększości
zawiera informacje natemat byłych państwowych zakładów
pracy).
Jeśli nie uda się odnaleźć dokumentacji płacowej zlikwidowanego zakładu, to przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego zakażdy okres zatrudnienia napodstawie umowy opracę – proporcjonalnie dowymiaru czasu pracy – ZUS
ustali podstawę wymiaru składek od wynagrodzenia minimalnego.
Warto przypomnieć, że zasady ustalania kapitału początkowego były kilkakrotnie zmieniane. Osoby, które mają ustalony kapitał początkowy, a nie przeliczały jego wysokości
wzwiązku ze zmianami ustawowymi po2015 r., mogą teraz
złożyć wniosek oprzeliczenie.
Przypomnijmy, że decyzję w sprawie ustalenia prawa
do emerytury, ZUS wydaje na wniosek, który należy złożyć
nie wcześniej, niż na miesiąc przed spełnieniem warunków
do tego świadczenia, np. osiągnięcia wieku emerytalnego.
Natomiast dla osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy – po osiągnięciu przez nie powszechnego wieku emerytalnego – ZUS z urzędu wyda decyzję o ustaleniu
prawa doemerytury.
Wczerwcu woddziale ZUS wSosnowcu odbywać się będzie
akcja informacyjna – Dni Ubezpieczonego. Na sali obsługi
klienta dyżurujący eksperci wyjaśnią wszelkie wątpliwości
iodpowiedzą napytania dotyczące emerytur.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Można powiedzieć, że ten temat jest bardzo obszerny. Przedmiotem bowiem ochrony przestępstwa z art. 267 § 3 KK jest szeroko rozumiana tajemnica komunikowania
się, prawo do dysponowania informacją
z wyłączeniem innych osób, poufność informacji. Wskazany przepis chroni wszelkie informacje, bez względu na to, komu przysługuje prawo do dysponowania daną informacją, a także czego ta informacja dotyczy.
Obejmuje zarówno informacje dotyczące
życia prywatnego, jak i informacje objęte
wyraźnie uregulowaną prawnie tajemnicą,
np. zawodową: dziennikarską, czy maklerską, a także handlową, skarbową, statystyczną, bankową, także informacje niejawne w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Uprawnienie do dysponowania daną
informacją wynika z przepisów szczególnych, w tym regulacji konstytucyjnych,
art. 47 Konstytucji oraz międzynarodowych,
np. art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-

wych Wolności, art. 7 Kar ty Praw Podstawowych, stanowiących o prawie do poszanowania życia prywatnego. Przestępstwo
z art. 267 § 3 KK może być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim, kierunkowym, czyli wyłącznie w celu uzyskania informacji, do której sprawca nie jest uprawniony. Dla przestępstwa z art. 267 § 3 KK
nie jest konieczne faktyczne uzyskanie informacji, wystarczy bowiem samo zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym. Ma to więc charakter formalny,
bezskutkowy. Bardziej złożona jest kwestia
„ciągłego nagrywania” poprzez np. zainstalowanie urządzenia podsłuchowego,
którego celem jest całodobowa rejestracja
rozmów odbywających się w jakimś pomieszczeniu. Wykazanie w takim przypadku uzyskania nieuprawnionej informacji
będzie bowiem wysoce utrudnione. Inną
kwestię natomiast stanowi rejestrowanie
własnej rozmowy. Należy tu rozróżnić dwa
przypadki. W pierwszym rejestrowana jest
rozmowa, podczas której nagrywający
uzyskuje informacje, do których jest
uprawniony (dotyczy to zarówno tajemnicy kwalifikowanej, np. adwokat nagrywający rozmowę z klientem, jak i tajemnicy
prywatnej, np. żona nagrywająca rozmowę
z mężem). W drugim przypadku rejestrowana jest rozmowa, podczas której nagrywającemu udzielane są informacje, do których
nie jest on uprawniony (np. osoba trzecia
uzyskuje od pracownika banku informacje
objęte tajemnicą bankową). Pierwszy przypadek nigdy nie stanowi czynu zabronionego, nawet jeżeli nagrywanie odbywa się bez
wiedzy i zgody interlokutora. Drugi przypa-

dek jest zdecydowanie bardziej złożony. Nie
będzie czynem zabronionym z art. 267 § 3
KK sytuacja, w której dana osoba nagrywa
wszystkie swoje rozmowy i niejako
„przy okazji” zarejestruje rozmowę, w toku
której udzielone zostaną jej informacje nieuprawnione. Podobnie będzie w sytuacji,
gdy ktoś rejestruje konkretną rozmowę, ale
nie w celu uzyskania informacji nieuprawnionych, a uzyskanie tych informacji następuje „przypadkowo”. W tych sytuacjach
brak bowiem zamiaru kierunkowego. Wątpliwości można mieć w sytuacji, gdy ktoś
przeprowadza daną rozmowę w celu uzyskania informacji dla niego nieuprawnionych i jednocześnie ją rejestruje urządzeniem podsłuchowym. Analiza znamion
art. 267 § 3 KK „(…) kto w celu uzyskania
(…) zakłada lub posługuje się urządzeniem
podsłuchowym (…)” prowadzi jednak
do wniosku, że takie działanie także nie stanowi czynu zabronionego. Środkiem mającym posłużyć do uzyskania nieuprawnionej
informacji nie jest bowiem w tym przypadku urządzenie podsłuchowe, lecz sama rozmowa, a urządzenie ma ją tylko utrwalić.
W konsekwencji należy uznać, że nagrywanie rozmowy, w której samemu się uczestniczy, nigdy nie stanowi czynu zabronionego z art. 267 § 3 KK. Jaka odpowiedzialność grozi osobom rejestrującym rozmowy
w celu uzyskania informacji, do których nie
są upoważnieni? W zależności od stanu faktycznego, który ocenia sąd karny po przeprowadzeniu postępowania dowodowego,
może ukarać grzywną, karą ograniczenia
wolności lub karą pozbawienia wolności
do dwóch lat.
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Oni też zostaną ratownikami!
VI edycja konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych
„I Ty możesz zostać ratownikiem”, odbyła się 28
marca w siedzibie Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. W części konkursowej wzięło udział 35 drużyn, z województwa śląskiego i Małopolski.
– Cieszymy się, że z roku na rok rośnie liczba
uczestników konkursu. To świadczy o coraz większym zainteresowaniu tematem i chęcią pogłębiania
wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy – mówi Katarzyna Wąchała-Glinka, dyrektorka
Działu Promocji i Marketingu w WSPS.
Pierwszym zadaniem, z którym musieli zmierzyć
się zawodnicy, było zadławienie się dziecka. Kolejne
dwa ćwiczenia polegały na ratowaniu osoby, która
uległa podtopieniu, kąpiąc się w niestrzeżonym zalewie oraz udzieleniu pomocy nastolatkowi, który
pod wpływem dopalaczy, jechał na motocyklu i uległ
wypadkowi.
Oliwia Falkus, Szymon Kochlik i Mateusz Żukowski, uczniowie I LO im. Kochanowskiego
w Świętochłowicach, na co dzień są ratownikami
WOPR, a w konkursie „I Ty możesz zostać ratownikiem”, wzięli udział, by poszerzyć wiedzę i zdobyć
kolejne doświadczenia. Z kolei Klaudia Konefał oraz
jej dwie starsze koleżanki, Agnieszka Różniok i Monika Dejas z II LO w Mysłowicach, także spróbowały swoich sił w konkursie, bo w przyszłości zamierzają wybrać studia związane z medycyną.
– Nasza szkoła w klasach mundurowych i o profilu pożarniczym od czterech lat kształci osoby zainteresowane pracą w policji czy wojsku oraz poszerza
wiedzę z zakresu medycyny. Młodzież mocno interesuję się tą tematyką – mówi Sylwia Bąbel, nauczycielka wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w II LO w Mysłowicach.
Konkursowe zmagania obserwowało grono jurorów, którzy na co dzień pracują jako ratownicy medyczni i są studentami WSPS. Przewodniczącym jury
był Igor Żmudka z Wojewódzkiego Pogotowia Rareklama
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tunkowego w Katowicach. Spotkanie było więc okazją, by uczniowie mogli porozmawiać ze starszymi
kolegami i poznać tematykę ratownictwa medycznego. Ratownicy chętnie dzielili się swym doświadczeniem i odpowiadali na zadawane pytania.
– Tematyka ratownictwa jest teraz po prostu modna. I bardzo dobrze, że tyle się o tym mówi i że młodzi ludzie są nią zainteresowani. Osoby, które uczą się
w klasach wojskowych, policyjnych, ale i też o profilu biologiczno-chemicznym, poważnie myślą o tym,
by zostać ratownikami. Udział w konkursie na pewno poszerzy ich wiedzę i pomoże im chociażby w panowaniu nad stresem – wyjaśnia Wojciech Pustolka
z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
Ostatecznie, po zaciętej rywalizacji, pierwsze miejsce zdobyli uczniowie I LO im. M. Kopernika w Katowicach, czyli Weronika Zając, Weronika Stanek
i Hanna Kielc. Drugie miejsce przypadło w udziale
Dominice Lubrant, Alicji Różańskiej, Aleksandrze
Kluziak, uczennicom II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. Trzecie miejsce zdobył Zespół
Szkół w Libiążu, który reprezentowali Marcin Strojek,
Hubert Sokołowski i Klaudia Lipowska.
Na zwycięzców czekały cenne nagrody, m. in.
smartwatche, powerbanki i głośniki bluetooth. Wszyscy uczestnicy otrzymali mini apteczki, jednorazowe
rękawiczki i maski.
Organizatorzy dla uczestników i gości przygotowali wiele atrakcji. Strażacy z Komendy Miejskiej
PSP w Dąbrowie Górniczej prezentowali samochód
pożarniczy z drabiną mechaniczną. Dodatkową atrakcją był wykład na temat skutków zażywania środków
psychoaktywnych oraz pokaz samoobrony, przygotowany przez ratowników medycznych z WPR w Katowicach. Ponadto Piotr Szwedziński, wykładowca
WSPS, pokazał specjalistyczny ambulans ratunkowy,
mobilną część Centrum Symulacji Medycznej i samo
centrum symulacji, które WSPS posiada jako jedyna
uczelnia niepubliczna w Polsce. SK

Wspólnoty mieszkaniowe podsumowały
ubiegły rok

Zgodnie z ustawą o własności lokali we wspólnotach
mieszkaniowych zarządzanych przez MZBM – TBS
sp. z o. o. w lutym i marcu odbyły się roczne zebrania
podsumowujące rok 2016. W trakcie zebrań zarządy
wspólnot mieszkaniowych przedstawiły sprawozdania ze swojej ubiegłorocznej działalności. Ponadto
w trakcie zebrań MZBM – TBS sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości przedstawił sprawozdanie
z przeprowadzanych remontów oraz zaprezentował
sytuację finansową wspólnot w roku 2016. W trakcie zebrań właściciele nieruchomości podejmowali
decyzje dotyczące uchwalenia rocznego planu gospodarczego na rok 2017. W wielu przypadkach
plan ten dotyczył termomodernizacji budynków.
MZBM – TBS sp. z o.o. jako zarządca stara się pomagać wspólnotom w pozyskiwaniu środków na termomodernizację czy to w postaci kredytu, czy w postaci dotacji z funduszy zewnętrznych, m. in. przez
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej albo
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. – W bieżącym roku zaplanowano termomodernizację 15 budynków w zasobach MZBM – TBS sp.
z o. o. Dla kolejnych 12 budynków przygotowywana jest dokumentacja techniczna potrzebna do przeprowadzenia termomodernizacji. Wszelkie prace
z tym związane są prowadzone kompleksowo w taki sposób, aby wspólnoty otrzymywały wsparcie
na jak najlepszych warunkach finansowych – mówi
Jarosław Klimczak, specjalista ds. marketingu, promocji i pozyskiwania nowych nieruchomości w
MZBM - TBS sp. z o.o. w Sosnowcu. Razem z prze-

prowadzaniem termomodernizacji są odnawiane
klatki schodowe, wejścia do budynków lub wymieniana jest stolarka okienna.
Kolejnym tematem poruszanym na zebraniach
była możliwość podłączenia budynków do sieci
ciepłowniczej. W ramach walki ze smogiem planowana jest realizacja projektu, który zakłada budowę sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło ścisłe
centrum Sosnowca, które od lat boryka się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Odbyło się już
spotkanie z przedstawicielami spółki Tauron Ciepło, odpowiedzialnej za realizację tego projektu.
W dzielnicy Rudna planowane jest włączenie
do sieci kilkudziesięciu budynków. MZBM – TBS
sp. z o.o. jako zarządca wspólnot bierze intensywnie udział w pracach na tym projektem. Ponadto
w czasie zebrań mieszkańcy wspólnot zgłaszają
sprawy wymagające podjęcia różnych działań. Nierzadko są to uwagi krytyczne w stosunku do zarządcy. – Wprowadzamy zmiany, mające na celu
poprawę komunikacji z zarządzanymi przez nas
wspólnotami. Wszystkie uwagi, nawet te krytyczne, staramy się przyjmować na bieżąco i rozwiązywać problemy w sposób jak najbardziej kompleksowy i szybki – mówi Jarosław Klimczak. – Miło
nam też w trakcie zebrań usłyszeć słowa pochwały
za doskonałą współpracę między wspólnotami
a MZBM – TBS sp. z o.o. Te słowa uznania pozytywnie motywują nas do podjęcia dalszych działań
mających zapewnić mieszkańcom naszych zasobów jak najbardziej komfortowe warunki mieszkaniowe. Dziękujemy za wszystkie słowa pochwały,
jak i krytyki. Wszystkie te cenne dla nas uwagi dają nam możliwość dalszego rozwijania naszej spółki jako największego zarządcy wspólnot mieszkaniowych w Sosnowcu – podsumował Jarosław
Klimczak. JOK
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Wyrwać się z pułapki uzależnienia

Rozmowa z DAMIANEM ZDRADĄ, kierownikiem Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

To bardzo duży zakres pomocy…
Tak, wszystko to dzięki temu, że oprócz środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymujemy wsparcie finansowe z gminy Sosnowiec oraz z Ministerstwa Zdrowia. Środki pozwalają na rozbudowę oferty, a terminy
oczekiwania na pierwszą wizytę nie są dłuższe niż kilka dni.
Wracając do tematu leczenia uzależnień, czy to
prawda, że nie ma leku na alkoholizm?
Główną formą leczenia jest psychoterapia.
Uzależnienia to choroba psychiki i chociaż
wiele mówi się o tym, że alkohol i narkotyki
uzależniają fizjologicznie, to jednak psychika
ma tu największe znaczenie. Oferujemy zarówno psychoterapię indywidualną, jak i grupową. W uzależnieniu słabną więzi społeczne,
człowiek wpada w izolację, dodatkowo wzrasta napięcie, niepokój, pojawia się chwiejność
emocji, wybuchowość, obniża się poziom radzenia sobie ze stresem. Gdy dodamy do tego
konflikty w rodzinie, osłabienie wydajności
w pracy lub jej strata, problemy zdrowotne – rysuje nam się obraz człowieka w kryzysie, który nie potrafi poradzić sobie z lawinowo narastającymi problemami, a żeby od nich
uciec, pije jeszcze więcej…
To tak jak w tej bajce o Małym Księciu, który spotyka pijaka. Pytał go, dlaczego pije, a pijak powiedział, że to dlatego, gdyż się wstydzi. Ale gdy Mały
Książę spytał go, czego się wstydzi, ten odpowiedział, że tego, że pije…
Tak, to bardzo trafnie określa problem uzależnień: im bardziej ktoś chce się z tego wyrwać,
tym bardziej wpada w pułapkę uzależnienia…
Dlatego psychoterapia jest potrzebna, aby
przerwać ten zaklęty krąg i podjąć życie
w abstynencji.
Czy zawsze celem jest abstynencja? Czy alkoholik
nie może już się napić?
W przypadku stwierdzenia uzależnienia
od substancji, zalecamy abstynencję, aczkolwiek w wypadku lżejszych form uzależnienia,
nie zawsze jest to konieczne. Ponadto, zdarzareklama
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w przypadku innych chorób, że wystarczy
jedna wizyta, ewentualnie jakaś kontrola
za kilka dni czy tygodni. Jeśli ktoś decyduje
się na pomoc poradni, czas leczenia to ponad rok, czasem nawet więcej, przy czym
wizyty są przez długi okres czasu dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. Jeśli ktoś podejmuje leczenie na oddziale dziennym, wówczas czas terapii nieco się skraca, ale przez
pierwsze sześć tygodni pacjent przebywa
na oddziale dziennym, codziennie od 8
do 14, a następnie kontynuuje leczenie w poradni poprzez wizyty przynajmniej raz w tygodniu.

arc Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Jakie uzależnienia są leczone w sosnowieckim Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim?
Obecnie najwięcej osób jest uzależnionych
od alkoholu, czasem połączonym z używaniem narkotyków. Sporą grupę naszych pacjentów stanowią także osoby uzależnione
od czynności, kiedy mamy do czynienia z tzw.
uzależnieniami behawioralnymi. Są to: hazard,
zakupoholizm, seksoholizm, uzależnienie
od komputera i internetu, czasem inne. Mamy
także ofertę dla rodzin osób uzależnionych,
czyli leczenie tzw. współuzależnienia i syndromu dorosłego dziecka alkoholika (dda).

ją się osoby, które są tak głęboko uzależnione,
że podjęcie abstynencji z dnia na dzień jest niemożliwe. Takie osoby, czasami zaczynają terapię wiele razy, za każdym razem pijąc jednak
trochę mniej. Okresy abstynencji są coraz dłuższe, aż w końcu możliwe jest całkowite zaprzestanie picia. Podobnie jest w przypadku uzależnienia od hazardu, jednak w przypadku takich
problemów jak zakupoholizm, pracoholizm
czy seksoholizm, oczywiście o żadnej abstynencji nie może być mowy, ale jedynie
o zwiększeniu kontroli nad tymi czynnościami.
Wspomniał Pan o nowoczesnych uzależnieniach.
Czy to naprawdę poważny problem?
Tak, hazard, seks, zakupy, internet, a nawet
ćwiczenia gimnastyczne czy solarium – od tego wszystkiego można się uzależnić. Ludzie
są w stanie robić różne rzeczy, aby ukryć
przed sobą własne problemy i frustracje.
Wszystkie uzależnienia – powstają jako próba
samoleczenia, ucieczki od napięć czy stresów
współczesnego świata. Jednak z czasem mogą przesłaniać rzeczywistość tak bardzo, że
wymaga to leczenia, aby powrócić do normalnego życia. To samo dotyczy uzależnień
od substancji. O tym wszystkim napisałem
w swojej książce, która niedawno się ukazała:
„Seksoholizm – perwersja i miłość”. Nawiązuję tam w ogóle do problematyki uzależnień
i problemów współczesnego człowieka. Bo
żyjemy w czasach, gdy dominującymi zaburzeniami psychicznymi są uzależnienia i depresja. Bardzo często zdarza się, że trafia
do nas osoba, która nadużywa alkoholu, gra
w gry hazardowe na maszynach, czasem bywa w nocnych klubach… Wtedy zajmujemy
się tymi wszystkimi uzależnieniami i pomagamy uporządkować życie, chociaż czasem trwa
to długo…
Jak długo trwa leczenie?
Decyzja o podjęciu terapii to bardzo ważna sprawa. To nie jest tak, jak bywa czasem
reklama

A w jaki sposób pomagacie rodzinom osób uzależnionych?
Nikt nie pije w próżni. Zawsze jest ktoś, kto
to widzi i jakoś to na niego wpływa. Albo są
to rodzice, albo współmałżonek, albo dzieci,
niekiedy zatroskany pracodawca itp. Te osoby, z jednej strony – starają się coś robić, żeby alkoholik przestał pić a z drugiej –
w związku z jego piciem wpadają w coraz
większy własny chaos emocjonalny. Czasem
też są ofiarami przemocy, niekiedy same zaczynają używać alkoholu lub leków, aby
uciec choć na chwilę od tych problemów. Takie zjawisko nazywamy współuzależnieniem.
Staramy się pomóc tym osobom zbudować
nieco więcej dystansu do rzeczywistości,
wzmocnić pewność siebie, lepiej radzić sobie
ze stresem. Nie chodzi tu o to, aby nauczyć
bliskie osoby jak to zrobić, żeby alkoholik
przestał pić. Bardziej chodzi o to, aby uwolnić się z chaosu, w jakim ktoś się znalazł
i uporządkować jakoś swoje życie, przejąć
nad nim kontrolę. Podobnie rzecz się ma
w przypadku tzw. dorosłych dzieci alkoholików. Urazy z przeszłości czasem utrudniają
im dorosłe życie: kłopoty w związkach,
chwiejność emocji, trudności w kontaktach
z innymi ludźmi – to tylko niektóre zjawiska,
które mogą być następstwem dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Staramy
się im pomóc, poprzez ofertę terapii indywidualnej i grupowej.
Centrum Psychoterapii w Sosnowcu działa coraz
prężniej…
Placówka powstała w roku 2001. Wówczas
miała siedzibę przy ulicy Czarnej. Następnie,
przez wiele lat działaliśmy jako Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień na ulicy 3
Maja 33, a od początku tego roku funkcjonujemy w strukturach Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego, przy ulicy Szpitalnej 1. Placówka
składa się z oddziału dziennego leczenia uzależnień, poradni terapii uzależnień oraz poradni terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Projekty zakończone sukcesem
Zadanie, którego podjęli się członkowie Rady Seniorów, czyli renowacja grobu pierwszego dyrektora
Teatru Zagłębia Józefa Pelszyka
na cmentarzu parafialnym przy
al. Mireckiego w Sosnowcu, zostało zrealizowane. 12 kwietnia odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie odbudowanego od podstaw pomnika ś.p. Józefa Pelszyka.
– W okolicznościowych wystąpieniach zostały przypomniane losy pierwszego dyrektora Teatru
Zagłębia oraz historia zbiórki funduszy na odbudowę pomnika, którą zorganizowali radni seniorzy.
Ponadto członkowie Młodzieżowej Rady Miasta podjęli zobowiązanie kontynuowania opieki
nad mogiłą przez kolejne lata – mówi Jerzy Dudek, rzecznik
sosnowieckiej Rady Seniorów.
W poświęceniu i odsłonięciu
pomnika udział wzięli, m. in. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Wilhelm Zych, przewodniczący Rady Miejskiej, ksiądz Jan
Gaik, proboszcz miejscowej parafii, Zbigniew Leraczyk, dyrektor
Teatru Zagłębia, radni Rady Miejskiej, radni seniorzy oraz członkowie Młodzieżowej Rady Miasta.
To nie jedyny projekt, jaki
udało się zrealizować w kwietniu
członkom Rady Seniorów. – Odebraliśmy z drukar ni świeżutkie
egzemplarze „Informatora Seniora”. Wydawnictwo powstało z naszej inicjatywy. To właśnie dla
szanownych seniorek i seniorów,
radni seniorzy zebrali najbardziej
przydatne informacje z zakresu
zdrowia, możliwości leczenia
w mieście, różnorodnych form
wsparcia osób w podeszłym wieku, pomocy prawnej oraz innych
udogodnień, wynikających z sosnowieckiej Karty Seniora – podkreśla Jerzy Dudek. – Temat ten
podjęliśmy z przekonaniem, że
zawarte w informatorze treści bę-

dą praktycznym przewodnikiem
dla osób w wieku senioralnym.
Autorzy ostateczną formę informatora konsultowali ze swoimi
znajomymi i sąsiadami, którzy
byli ich rówieśnikami – dodaje.
„Informator Seniora” został wydany dzięki przychylności Urzędu
Miejskiego i całkowicie sfinansowany ze środków budżetu miasta.
Informator będzie kolportowany
wśród seniorów w najbliższym
czasie, m. in. przy okazji różnych
miejskich imprez.
Z sukcesem i równie wielką
satysfakcją członkowie Rady Seniorów w każdy wtorek tygodnia
czytają bajki podopiecznym
Przedszkola nr 22 przy ul. Mościckiego w Sosnowcu. – Mimo
początkowych obaw zostaliśmy
bardzo serdecznie przyjęci zarówno przez przedszkolaków, jak
i personel placówki. Dla nas zaskakujące jest to, jak dzieciaki
szybko i łatwo nawiązują kontakty ze starszymi. Jako seniorzy mamy ogromną frajdę i zabawę, wynikającą ze spotkań z przedszkolakami, a z reakcji maluchów wynika, że są oni równie zadowoleni – stwierdził Jerzy Dudek.
Warto pamiętać, że już po wakacjach, we wrześniu, Rada Seniorów przy wsparciu władz miasta,
organizuje cykl imprez rekreacyjno-kulturalnych pod nazwą „Tydzień Seniora”. Już dzisiaj członkowie Rady Seniorów zapraszają
do udziału we wspólnej zabawie,
świętowaniu oraz organizacji imprezy. Tradycyjnie, ciekawe pomysły czy problemy do rozwiązania
można zgłaszać członkom Rady
Seniorów podczas poniedziałkowych spotkań, które odbywają się
od godz. 11.00 do godz. 13.00
w oddziale Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Warszawskiej 9/110 w Sosnowcu. SK
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HISTORIA
Jubileusz sosnowieckiej uczelni

Wyższa Szkoła Humanitas świętuje 20-lecie istnienia
zdjęcia: arc WSH w Sosnowcu

To była wyjątkowa niedziela w Wyższej Szkole Humanitas. Na blisko 1000 studentów, którzy 23 kwietnia mieli zajęcia, ale także na wszystkich gości
i przyjaciół sosnowieckiej uczelni, czekały wyjątkowe atrakcje, a wśród nich upominki, loteria fantowa, słodki poczęstunek oraz możliwość zrobienia sobie
pamiątkowego, imprezowego zdjęcia. Największą gratką wśród prezentów od uczelni było… miejsce parkingowe rektora na wybrany weekend zjazdowy.

Niegdyś Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, dzisiaj Wyższa Szkoła Humanitas. Uczelnia oferuje kilkanaście kierunków kształcenia, m.in. studia magisterskie na kierunkach prawo i psychologia.
Dokładnie 23 kwietnia 1997 r., na mocy
decyzji ówczesnego Ministra Edukacji
Narodowej, Wyższa Szkoła Humanitas
w Sosnowcu została wpisana do rejestru
uczelni niepaństwowych. Wtedy jeszcze
pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania
i Marketingu. Dzisiaj WSH to prężnie
działający ośrodek akademicki, którego
mury rokrocznie opuszczają kolejne rzesze zadowolonych absolwentów. – 23
kwietnia to bez wątpienia najważniejsza
data dla całej społeczności akademickiej
WSH i mamy nadzieję, że istotna także
dla Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego.
Albowiem od 20 lat działalności WSH
przyświeca nie tylko szerzenie wiedzy
i edukowanie kolejnych pokoleń, ale także praca na rzecz umacniania tożsamości
regionu, promowania lokalnej kultury
i wartości. Prężnie współpracujemy zarówno z otoczeniem społecznym, jak
również gospodarczym i biznesowym – podkreśla Izabela Kieliś, rzecznik
prasowy Wyższej Szkoły Humanitas.
Jak dodaje, w Wyższej Szkole Humanitas, nagrodzonej m. in. dwukrotnie tytułem „Uczelni Przyjaznej Studentom”,
dzień urodzin zamierzano uczcić w sposób, który do wspólnej zabawy zmobilizowałby przede wszystkim studentów.
Pomógł w tym szereg atrakcji czekających na każdego, kto w tę szczególną niedzielę zjazdową zawitał do WSH.
To nie koniec specjalnych wydarzeń
związanych z tegorocznymi obchodami 20-lecia Wyższej Szkoły Humanitas,
które potrwają jeszcze do października.
W kalendarzu znajdą się także znane już

do prowadzenia studiów na tym kierunku uczelnia uzyskała 20 paździer nika 2003 roku.
Kolejne lata działalności Wyższej
Szkoły Humanitas to regularne poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne kierunki studiów. W 2005 roku ruszyła pedagogika, która do dzisiaj cieszy się
stałym, niesłabnącym zainteresowaniem
wśród kandydatów. W 2007 roku do oferty kształcenia dołączyła politologia,
a w 2009 roku filologia angielska. W tym
samym roku WSH uzyskała uprawnienia
do kształcenia na pierwszym w historii
uczelni kierunku inżynierskim – ochronie środowiska.
Już rok później do listy kierunków licencjackich prowadzonych w WSH dołączyły historia i socjologia. Ponadto
w 2010 roku Wyższa Szkoła Humanitas,
jako jedna z nielicznych szkół niepublicznych w Polsce, uzyskała uprawnienia
do kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie studiów magisterskich. Ponadto kierunek został nagrodzony w 2012 roku
w „Konkursie o milion”, organizowanym
przez MNiSW. WSH otrzymała nagrodę
w wysokości 1 mln zł za innowacyjny
i nowoczesny program kształcenia, zgodny z metodologią Krajowych Ram Kwalifikacji.
Ważną datą w działalności Humanitas
był paździer nik 2011 roku. Wtedy to
Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek WSH
o utworzenie pierwszego w historii
uczelni kierunku studiów jednolitych

magisterskich – prawa. W 2013 roku
Wyższa Szkoła Humanitas decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
otrzymała oficjalną zgodę na uruchomienie psychologii. Jest to drugi w historii uczelni kierunek jednolitych studiów magisterskich i kolejny tak prestiżowy. Jeszcze w tym samym roku psychologia w Humanitas, podobnie jak
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, również została nagrodzona dofinansowaniem w wysokości 1 mln zł w konkursie MNiSW. WSH znalazła się
w gronie laureatów jako jedna z dwóch
uczelni niepublicznych w Polsce, kształcących na kierunku o profilu ogólnoakademickim.
Choć nazwa Humanitas często kojarzona jest ze studiami o profilu humanistycznym, WSH nie zamyka się wyłącznie w tak ciasnych ramach i stawia
na wszechstronność i urozmaicenie oferty, a ponadto inwestowanie w kierunki
przyszłościowe, dające przygotowanie
do pełnienia konkretnego zawodu.
W tym celu w 2014 roku otwarto pierwszy kierunek z pogranicza techniki i medycyny – elektroradiologię. Kierunek ten
jest prowadzony we współpracy i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia
Techników Elektroradiologii.
Jednym z celów strategicznych Wyższej Szkoły Humanitas jest wielokierunkowy rozwój, w tym poszerzanie zakresu
terytorialnego swojej działalności i umiędzynarodowienie Wyższej Szkoły Humanitas, zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym. Dlate-

Oprac. Krzysztof Polaczkiewicz

Powstanie Aleja Zagłębiaków
16 maja w starej części Parku Sieleckiego odsłonięta
zostanie rzeźba przedstawiająca młodego Jana Kiepurę. Tym samym zainaugurowana zostanie tzw.
Aleja Zagłębiaków, w której sukcesywnie pojawiać
się będą rzeźby kolejnych znanych i cenionych
w Polsce i na świecie Zagłębiaków.
– 115 lat miasta to doskonała okazja, aby takie
szczególne miejsce wreszcie powstało. Mówiło się
o niej od dość dawna, teraz wreszcie słowa można przekuć w czyny. Jako pierwsza zostanie zaprezentowana rzeźba przedstawiająca Jana Kiepurę. 16
maja przypada 115. rocznica urodzin znakomitego
tenora, tak więc łączymy tym faktem jego urodziny
wraz z urodzinami naszego miasta – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Autorem rzeźby przedstawiającej Jana Kiepurę
jest Robert Sobociński, absolwent wydziału rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jako rzeźbiarz jest autorem pomników m. in.: w Poznaniu
pomnik Starego Marycha przy ul. Półwiejskiej, ławeczka Henryka Sienkiewicza w Łukowie, pomnik
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go też uczelnia w 2014 roku otworzyła
zagraniczny Wydział Zamiejscowy
w miejscowości Vsetin w Republice Czeskiej. Decyzję pozwalającą na utworzenie
czeskiego Wydziału WSH wydał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej
Komisji Akredytacyjnej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wydział
Zamiejscowy Wyższej Szkoły Humanitas we Vsetinie utworzony został przez
uczelnię w ścisłej współpracy z niepubliczną placówką edukacyjną Szkoła
Średnia Kostka (Střední Škola Kostka),
działającą na terenie miasta i powiatu
Vsetin.
W chwili obecnej Humanitas to kilkanaście kierunków kształcenia, w tym 6
kierunków magisterskich, ponad 50 specjalności i około 55 kierunków studiów
podyplomowych. To także bogata oferta
szkoleń, a także szereg propozycji dla
najmłodszych oraz ich rodziców, a nawet
dziadków. W ramach Humanitas funkcjonuje Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Uczelnia na szeroką skalę współpracuje
z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
wspierając przedsiębiorców, organizując
zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych w ramach projektów „Misja Magister” i „Latający Uniwersytet”, a także inicjując i włączając się
w organizację szeregu przedsięwzięć
o charakterze naukowym, prospołecznym, biznesowym, itp.

arc UM w Sosnowcu

reklama

inicjatywy, takie jak Konwent Kobiet
Sukcesu, Kongres Praktyków Biznesu
oraz Gala Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” – wydarzenie kulminacyjne obchodów jubileuszu. Jednakże
każde z nich w zupełnie nowej odsłonie.
Informacji o przedsięwzięciach jubileuszowych można szukać na stronie:
www.humanitas.edu.pl/jubileusz.
Wyższa Szkoła Humanitas to już 25 lat
tradycji kształcenia. Sięgają one 1990 roku, kiedy jeszcze przed powstaniem
Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, funkcjonowało Centrum Szkolenia
AWANS. WSH była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu. Wraz z decyzją zezwalającą na utworzenie Wyższej Szkoły Humanitas (wówczas WSZiM), Minister
Edukacji Narodowej i Sportu wydał zgodę na prowadzenie przez nią studiów zawodowych na kierunku zarządzanie
i marketing. Dynamiczny rozwój uczelni
pozwolił stopniowo rozszerzać jej ofertę
edukacyjną.
W 2000 roku szkoła uzyskała uprawnienia do uruchomienia studiów zawodowych na kierunku administracja. Zainteresowanie studiami z tego zakresu
od samego początku było bardzo duże.
Wówczas naukę na I roku administracji
rozpoczęło blisko 700 studentów. 11
września 2003 roku Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uchwałą
nr 511/2003 pozytywnie zaopiniowało
wniosek WSH o utworzenie studiów magisterskich na kierunku zarządzanie.
Zgodę Ministra Edukacji Narodowej

Jako pierwsza w Alei Zagłębiaków pojawi
się rzeźba przedstawiająca Jana Kiepurę
z lat młodości.
Polskich Sił Zbrojnych w Birmingham w Wielkiej
Brytanii, pomnik Fryderyka Szopena w Manchester w Wielkiej Brytanii, pomnik Dantego Alighieri
w Bar Le Duck we Francji. KP
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Krzysztof Polaczkiewicz

Kapitalny start Angeliki Wątor,
szablistki Zagłębiowskiego Klubu
Szermierczego. Zawodniczka sosnowieckiego teamu sięgnęła
po brązowy medal młodzieżowych
mistrzostw Europy, które odbyły się
w Mińsku.
W drodze na podium w stolicy
Białorusi Wątor najpierw wygrała
trzy z sześciu walk grupowych,
a następnie pokonała kolejno
Włoszkę Chiarę Mormile 15: 14,
zawodniczkę gospodarzy Darię
Andrejewą 15: 11 oraz Turczynkę
Irinę Shchuklę 15: 7. Dopiero
w półfinale zawodniczka ZKSz-u musiała uznać wyższość Francuzki Caroline Queroli, ulegając
jej 11: 15. Ostatecznie w pojedynku o złoto Queroli nie sprostała Rosjance Annie Baszcie, przegrywając 10: 15, a Wątor na najniższym
stopniu podium stanęła wraz

arc Zagłębiowski Klub Szermierczy

Wątor brązową medalistką
młodzieżowych mistrzostw Europy

Angelika Wątor świętowała razem z trenerem Tomaszem
Dominikiem w Mińsku zdobycie brązowego krążka.

z Włoszką Rebeccą Gargano. To
drugi znaczący sukces w karierze
Wątor po wywalczonym w 2015
roku złotym medalu Igrzysk Europejskich w Baku. – Mamy to – cieszyła się po ceremonii wręczenia
medali Wątor. – Droga do medalu
była długa, ale najważniejsze, że
wszystko dobrze się skończyło.
Bardzo ważny był pojedynek
w 1/16 finału, kiedy to jednym trafieniem pokonałam Włoszkę Mormile. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do tego sukcesu,
mojemu trenerowi Tomaszowi Dominikowi, fizjoterapeutce Weronice Dutkiewicz-Masłoch oraz trenerce Patrycji Kołacz-Buckiej,
sponsorom, dzięki którym mogę się
rozwijać, a także moim klubowym
kolegom, którzy byli świetnymi
sparingpartnerami podczas przygotowań, a zarazem mocno trzymali
za mnie kciuki – nie kryła wzruszenia nasza znakomita szablistka.

Pamiętają o Rafale
W Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego odbyła
się druga edycja Międzynarodowego Turnieju w szabli dziewcząt
i chłopców,, O Puchar Zagłębia – II Memoriał Rafała Sznajdera”.
– W zawodach wzięła udział rekordowa ilość 155 zawodników i zawodniczek z 14 klubów polskich oraz reprezentanci
Czech. Zawody zostały rozegrane w trzech kategoriach wiekowych, a do rywalizacji stanęli zarówno chłopcy, jak i dziewczęta – powiedział Andrzej Bil, były trener naszego mistrza, obecnie szkolący zawodników w TMS Zagłębie, który to klub wraz
z sosnowieckim MOSiR-em zorganizował memoriał. – Pamiętamy o Rafale i wciąż nie możemy się pogodzić z faktem, że już
go nie ma wśród nas. Cieszymy się, że rośnie nam nowe pokolenie szablistów i mamy nadzieję, że nawiąże do jego sukcesów – dodaje Bil.
W najmłodszej kategorii zuchów wśród dziewcząt najlepsza
okazała się Gabriela Wójcik z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Sosnowiec, która w finale pokonała 8: 0 Karolinę Hofman
z TMS Zagłębie Sosnowiec. Wśród chłopców w kategorii zuch
zwyciężył Benedykt Denkiewicz z UKS Ząbki, który w finale
pokonał Grzegorza Wnuka z AZS AWF Warszawa 8: 4.
W kategorii dzieci zwyciężyła Zuzanna Porada z TMS Zagłębie, w finale pokonując koleżankę klubową Zuzannę Lenkiewicz 12: 6. Wśród chłopców w tej kategorii pierwsze miejsce zajął Marcel Broniszewski z MUKS Victor Warszawa
po zwycięstwie nad Bartoszem Rosłoną z Akademii Integracji
z Warszawy w finale 12: 10. W kategorii młodzik wśród dziewcząt zwyciężyła Emilia Rowińska z AZS AWF Warszawa, która w finale pokonała koleżankę klubową Natalię Gałecką 15: 8.
Wśród chłopców w kategorii młodzik zwyciężył Oskar Peliński
z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego po zwycięstwie15: 8
Rafała Gałeckiego z AZS AWF Warszawa. KP

Czas pokaże, czy młodzi zawodnicy godnie zastąpią mistrza
Henryka Średnickiego.
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Zawodnicy MUKS Zagłębie Sosnowiec triumfowali podczas Ogólnopolskiego Turnieju
Mini Piłki Ręcznej.
czuk, Kacper Dądela, Marcin Dudek, Mateusz Feliks, Franciszek
Kuśta, Damian Kwaśny, Paweł
Lemański, Adrian Lendzion, Bar-

tosz Mazurek, Kamil Murias, Dawid Petlak, Wiktor Rutkowski,
Kacper Seredyka, Kamil Tutaj,
Filip Waksmański, Maciej Wie-

czorkowski, Mateusz Mleczko,
Mikołaj Olszewski, Jakub Bieszczad, Jakub Żaczek, Jakub Taborowski. KP

Dzieciaki wyłowiły 173 medale
24 kwietnia na pływalni przy ul.
Żeromskiego 5 w Sosnowcu odbył
się dziecięcy festiwal pływacki,
zorganizowany w ramach programu Kinder+Sport „Radość z Pływania”. Udział w nim wzięło 180
dzieci ze szkół podstawowych
w naszym mieście. Impreza odbyła
się dzięki sosnowieckiemu MOSiR-owi i firmie Ferrero, która prowadzi program aktywizujący sportowo dzieci Kinder+Sport. Nieocenioną pomoc w zakresie organizacji festiwalu okazała Justyna Tulicka, nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej
nr 45 w Sosnowcu, która pełniła
funkcję koordynatora imprezy.
Ze względu na różny poziom
umiejętności pływackich, młodzi
uczestnicy Festiwalu Kinder+Sport
podzieleni zostali na dwie grupy.
Drużynom przyznano związane

arc Grupa Ferrero

W hali sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich odbył się I Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Henryka Średnickiego. – Henryk Średnicki zakończył karierę w Sosnowcu. Był też u nas trenerem i chcemy
pielęgnować pamięć o nim i pokazywać młodym zawodnikom, co
w swoim sportowym życiu osiągnął – mówi Waldemar Wodziński, kierownik sekcji bokserskiej Górnika Sosnowiec, która w tym roku obchodzi 60-lecie istnienia.
Henryk Średnicki to jedyny pięściarz w historii Polski, który sięgnął
po tytuł mistrza świata. Złoto wywalczył podczas MŚ w Belgradzie
w 1978 roku. Na swoim koncie miał także dwa tytuły mistrza Europy. Był
wielokrotnym mistrzem Polski. Do Sosnowca trafił na koniec przygody
z boksem. Zanim został zawodnikiem Górnika, reprezentował barwy
GKS-u Katowice, GKS-u Tychy i GKS-u Jastrzębie. Urodził się w Siemianowicach, ale to właśnie w Sosnowcu osiadł na stałe. Po zakończeniu kariery rozpoczął pracę trenerską w sosnowieckim klubie. Zmarł po długiej
chorobie 10 kwietnia 2016 roku. Miał 61 lat. – Ten turniej to oddanie hołdu naszemu mistrzowi, jednocześnie okazja do zaprezentowania naszego
obecnego zaplecza. Jedno jest pewne, każdy kto do nas trafia, szybko dowiaduje się, jeśli oczywiście wcześniej nie wiedział, kim był i jakie wyniki osiągnął Henryk Średnicki. Mamy grupę fajnych, utalentowanych młodych zawodników, którzy mają zadatki na naprawdę dobrych pięściarzy.
Zobaczymy, jak potoczą się ich losy – podkreśla kierownik Wodziński.
Podczas memoriału można było spotkać sporą grupę dawnych
gwiazd sosnowieckiego boksu, która z rozrzewnieniem wspominała
złote czasy sekcji pięściarskiej, szczególnie okres, gdy była pod skrzydłami kopalni Mortimer-Porąbka. W hali w Zagórzu można było spotkać m.in.: Renarda Krosta, który był pierwszym trenerem Henryka
Średnickiego, a także takie sławy sosnowieckiego boksu jak Zbigniew
Suchoszek, Wojciech Wojdyła, Jerzy Jarocki czy Krzysztof Paciej.
Z młodszego pokolenia gwiazd polskiego boksu pojawił się Grzegorz
Wach. Jak podkreślał Maciej Mizia, prezes Górnika Sosnowiec w klubie już myślą o przyszłorocznej edycji memoriału. KP

ca najlepsi w Polsce! Zawodnicy
MUKS Zagłębie Sosnowiec, prowadzeni przez trenera Grzegorza
Mentela, zwyciężyli w XXIII
Ogólnopolskim Turnieju Mini
Piłki Ręcznej chłopców rocznika 2005, traktowanym jako nieoficjalne mistrzostwa Polski.
W finale zawodów w Ciechanowie sosnowiczanie pokonali
Wilanowię Warszawa 28: 25.
Zawodnicy MUKS Zagłębie to
na co dzień uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 42 w Sosnowcu.
W Ciechanowie okazali się najlepsi w 24-zespołowej stawce.
Do zawodników z Sosnowca powędrowały także nagrody indywidualne. Do najlepszej „piątki”
turnieju wybrano Jakuba Żaczka,
a najlepszym zawodnikiem drużyny został Dawid Petlak.
Zagłębie zagrało w składzie:
Dawid Adamczyk, Filip Adam-

arc MUKS Zagłębie Sosnowiec

Premierowa odsłona memoriału Sukces młodych szczypiornistów MUKS Zagłębie Sosnowiec
im. Henryka Średnickiego za nami Młodzi piłkarze ręczni z Sosnow-

Aż 180 uczniów wzięło udział w pływackim festiwalu.
z pływaniem nazwy, takie jak: żabki, raczki, rybki, pingwinki, ale też
szczupaki i rekiny. Dzieci zmagały
się w sumie w ośmiu konkurencjach, podczas których trzeba było
m. in. pokonywać dmuchane koła,

ścigać się w pływackiej sztafecie,
a także szukać w basenie ukrytych
skarbów.
Medale przyznano w czterech
kategoriach – „As współpracy”,
„Mistrz szybkości”, „Debeściak

nurkowania” oraz „Geniusz sprawności”. W wydarzeniu, w którym
najważniejsza jest aktywność fizyczna, żadne dziecko nie zostało
pozostawione bez nagrody. Za dobrą zabawę wszyscy zostali odznaczeni medalami „Radosnego pływaka” oraz zanieśli do domów pamiątkowe dyplomy.
Dużym zainteresowaniem, zarówno wśród dzieci jak i zgromadzonych gości, cieszył się pokaz
skoków startowych w połączeniu
ze stylem zmiennym w wykonaniu
reprezentantów kadry Polski – Amelii Czech i Arkadiusza
Czech.
Kinder+Sport to program przygotowany przez Grupę Ferrero,
w celu promowania aktywnego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Więcej informacji na stronie:
www.kindersport.pl. KP
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Macki, Stare Maczki
Stare Maczki pojawiają się na kartach historii jako Macki w XVIII stuleciu.
Stanowią wówczas przysiółek wsi Porąbka, wchodząc jednocześnie
w skład należącego do biskupów krakowskich tzw. Klucza
Sławkowskiego. Nazwa osady pochodzi od specjalizującego się
w gospodarce leśnej rodu Macków (Maćków), których uważa się
za założycieli miejscowości. Byli pośród nich drwale i być może smolarze.
Biorąc pod uwagę nadrzeczne położenie, możemy przyjąć, że również
rybołówstwo nie było im obce. Podobnie zresztą jak… przemyt, który
zaistniał po wytyczeniu w 1815 r. granicy na Białej Przemszy. Istnieją
również przesłanki ku temu, by twierdzić, że Macki posiadają dużo
starsze, bo sięgające średniowiecza, korzenie. Wymaga to jednak
wnikliwych badań archiwalnych oraz archeologicznych.

„Wsi spokojna, wsi wesoła”.

Kapliczka Matki Bożej.

Przemierzając jedną ze ścieżynek, można odnaleźć
nadszarpnięty zębem czasu mostek, z którego zrobiono to
zdjęcie.

Swietłana Koniuszewska

Na stoku łagodnie opadającym w kierunku Białej Przemszy.

Napis na belce stropowej jednego z najstarszych domów: „Jezu i Marya Józefie święty
chrońcie nas od złego. Fundatorowie Jan i Jadwiga Mackowie 1903 Boże błogosław temu
domowi, dnia 8 lipca”.
Zagubiona pośród ostępów legendarnej puszczy Pakosznicy. Malowniczo położona nad wartkim i nadal
dziko płynącym nurtem Białej Przemszy. Cudowna enklawa spokoju
i ciszy, którą z rzadka zakłóca warkot motorów autobusów linii 28
i 622. Gdy mieszkaniec nieco bardziej zurbanizowanych okolic za12

wędruje w te strony, nie daje wiary,
że oto nadal przebywa na terenie
miasta Sosnowca.
Stare Maczki należą do najbardziej interesujących zakamarków
stolicy Zagłębia. Atmosfera jaka
tutaj panuje, jest charakterystyczna raczej dla małej wioski niż dla
dwustutysięcznego miasta. Czas –

największy ciemiężyciel współczesnego człowieka – ma tutaj inny wymiar. Zdaje się leniwie sączyć pomiędzy sztachetami płotów okalających uśpione podwórka. W Starych Maczkach żyje się
nad wyraz spokojnie. Jak okiem
sięgnąć, wszędzie bujna, tętniąca
życiem przyroda. Powietrze jest

zdecydowanie czystsze od tego,
którym oddychamy na bardziej
zaludnionych terenach. Ta zaciszna oaza świętego spokoju zachęca
do penetrowania wąskich uliczek
i ledwie czytelnych ścieżek tworzących jakby labirynt. Każdy
może poczuć się tutaj jak odkrywca. Co raz, przed oczyma turysty
pojawiają się leciwe domostwa
oraz wspaniałe okazy starodrzewia.
Gorąco zachęcam do odkrywania Starych Maczek. Najlepiej zrobić to rozpoczynając wędrówkę
przy dworcu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (1848 r.) –
obecnie Sosnowiec Maczki.
Przy okazji można ocenić postęp
prac przy odrestaurowywaniu tego
unikatowego zabytku, a także nieco szerzej poznać tę dzielnicę.
Z dworca kierujemy się w stronę
pobliskiego kolejowego kościółka
(1894 r.) z ciekawą pod względem
architektonicznym plebanią (1900 r.)
Dalej idziemy na południe. Mi-

„Śródleśne Łąki w Starych Maczkach” to użytek ekologiczny, sięgający
wschodnich i południowo-wschodnich rubieży osady. Fakt objęcia tego
terenu ochroną najlepiej świadczy o walorach przyrodniczych tych
okolic. Nad Białą Przemszą można spotkać bobry, a przynajmniej liczne
ślady ich działalności. W starorzeczach bujnie rozkwita życie płazów.
Szczególnie w marcu i kwietniu, gdy trwa okres godowy, można
zaobserwować m. in. obficie występujące ropuchy szare. Swoje gniazda
zakłada myszołów, wilga i dzierzba gąsiorek. Pośród cennych gatunków
roślin znajdziemy kalinę koralową, kruszczyka rdzawoczerwonego
i błotnego, kruszynę pospolitą, listerę jajowatą i wawrzynek wilcze łyko.
Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego okolic Starych Maczek
z pewnością zachwyci miłośników matki natury.

nąwszy najstarszą w regionie wieżę ciśnień (1880 r.), dochodzimy
do pięknego, łukowego mostu kolejowego (1848 r.) na Białej Przemszy. Dalej podążamy w górę rzeki, by po przejściu niespełna kilometra dotrzeć do Starych Maczek.
Po drodze możemy zobaczyć ledwie widoczną z drogi leśniczówkę,
ujęcie wody dla maczkowskich
Wodociągów oraz opuszczone gospodarstwo ze starą drewnianą chałupą pamiętającą być może dzie-

więtnaste stulecie. Po dotarciu
do pierwszych zabudowań należy
skręcić w lewo (na północ). Tutaj
stawiam kropkę. Odkrywanie tego,
co znajduje się dalej, niechaj stanie
się również Państwa udziałem.
Tekst izdjęcia: Artur Ptasiński

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
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Jubileusz 120-lecia Teatru Zagłębia stał się doskonałą okazją do tego, aby przypomnieć dzieje tej
jednej z ważniejszych w mieście
i regionie instytucji kultury oraz
przygotować w sosnowieckim
Muzeum wystawę, zatytułowaną
„Ptaszarnia z ulicy Teatralnej”.
Powstanie stałej sceny teatralnej
w prężnie rozwijającej się pod koniec XIX wieku osadzie przemysłowej było wydarzeniem nobilitującym dla tej niewielkiej, przygranicznej miejscowości leżącej
na rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Warto podkreślić, że
w tym okresie zaledwie sześć
miast na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej posiadało całkowicie
ustabilizowany teatr polski: Warszawa, Kraków, Lwów, Poznań,
Lublin i Łódź. Początki sceny sosnowieckiej wiążą się nierozerwalnie z trudną historią Polski,
będącej wówczas pod zaborami,
stąd instytucja ta miała ściśle sprecyzowaną ideologię. Polski repertuar oparty na rodzimej literaturze,
realizowany w latach walki

Maciej Stobierski

Wystawa „Ptaszarnia z ulicy Teatralnej” w Muzeum

Spektakl „Siódemka”. Pamiątkowe zdjęcie z 2016 r.

Teatr Zimowy ok. 1910 r. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów
Pałacu Schoena-Muzeum w Sosnowcu.

o przynależność narodową, był
nie tylko ważny dla lokalnej społeczności, ale też silnie oddziaływał na ludność dwóch zaborów:
rosyjskiego i pruskiego. Jednocześnie trudna sytuacja polityczna na pograniczu Zagłębia i Śląska, rewolucja robotnicza 1905 roku i zbliżająca się I wojna światowa, odbiły się negatywnie na kondycji teatru. Równie trudne zadanie pełnienia roli kulturotwórczej
przypadło scenie sosnowieckiej
w okresie dwudziestolecia mię-

łalność 18 lutego 1945 r., ale już
w sierpniu 1948 r. połączono go
na siedem lat ze sceną katowicką.
Nowy rozdział jego dziejów rozpoczął się w lipcu 1955 r., kiedy
rozpoczął działalność pod nazwą
Państwowy Teatr Zagłębia i nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego, oferując publiczności ciekawy, zróżnicowany repertuar.
Przygotowana wystawa prezentuje pamiątki związane z najstarszymi dziejami Teatru Zagłębia
oraz ukazuje dorobek artystyczny

Noc z Melpomeną w Pałacu Schoena
w teatralnej garderobie. Od
godz. 20.30 do godz. 22.00 przyjdzie czas na „Gwiazdozbiór”, czyli spotkanie z aktorami Teatru Zagłębia: Agnieszką Bieńkowską,
Agnieszką Bałagą-Okońską, Edytą Ostojak i Wojciechem Leśniakiem, którzy zaprezentują się
w niezapomnianych scenicznych
monologach. Goście Muzeum będą mogli zwiedzić ekspozycję oraz
zobaczyć najnowszą wystawę, zatytułowaną „Ptaszarnia z ulicy Teatralnej”. Wstęp jest wolny. SK

Od cynku do kremu
Publicysta i dziennikarz, wieloletni redaktor prowadzący magazyn
kulturalny „SOSNart”, czyli Tomasz Kostro, będzie 24 maja bohaterem
spotkania autorskiego w Pałacu Schoena-Muzeum. Tym razem pisarz
będzie promował swoją najnowszą książkę „Od cynku do kremu – felietony o pionierach, milionerach, ich fortunach i przygodach”. Tomasz
Kostro jest także m. in. autorem książki „Spacer po TOKOWISKU.
Wybór felietonów z lat 2007-2015”, współautorem albumu „Sosnowiec
między wojnami”, a pod pseudonimem Leon Brofelt opublikował zbiór
opowiadań „Anioł w majonezie” oraz powieść „Amulet”. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 18.00. SK

placówki. Wśród materiałów archiwalnych znajdują się m. in. afisze teatralne z początku XX wieku, fotografie z przedstawień teatralnych oraz pisma i protokoły
z podpisami poszczególnych dyrektorów z okresu międzywojennego. Liczne zdjęcia ze spektakli,
programy teatralne oraz projekty
kostiumów i scenografii i gotowe
kostiumy z lat 1956-1990 są cennym świadectwem pracy wielu
wybitnych reżyserów tej sceny, aktorów, dyrektorów i scenografów.

Anna Makarska

JUBILATKI
zdjęcia: arc USC w Sosnowcu

Atrakcje dla najmłodszych i nieco
starszych przygotowali pracownicy Pałacu Schoena-Muzeum
w Sosnowcu z okazji Międzynarodowej Nocy Muzeów, która odbędzie się 20 maja. Warto zajrzeć
do Muzeum w godz. od 17.00
do 24.00. O godz. 17.00 zaplanowano spotkanie z ulubionymi postaciami scenicznymi i czarodziejami. Godzinę później w ramach
„Kartonowej scenografii” odbędą
się warsztaty dla dzieci, a na
godz. 19.00 zaplanowano wizytę

dzywojennego, co podkreśla
w swojej pracy Władysław Jacek
Żywot: „Jednakże w swoim regionie w istniejących warunkach placówka służyła jak mogła, potrzebie chwili, odpowiadając specjalnym programem na sytuację polityczną na Śląsku w dobie powstań, dając zapomnienie w najcięższych latach kryzysu, krzepiąc
przed zbliżającą się zawieruchą
wojenną...”. Po trudnym okresie
stagnacji w czasie II wojny światowej Teatr Miejski wznowił dzia-

Ekspozycja nawiązuje też do artystycznej działalności Tadeusza
Kantora, zwracając uwagę na jego
powiązania z Sosnowcem poprzez
swojego ojca, znanego regionalistę Mariana Kantora-Mirskiego.
Jedna z części wystawy ukazuje
fotografie autorstwa Macieja Stobierskiego, Jerzego Łakomskiego
i Jerzego Chrapki, będące świadectwem ostatnich pięciu lat działalności teatru. Przypomina także
o jednych z ważniejszych realizacji scenicznych, za które zespół teatru zdobył w ostatnich latach
liczne nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach
(spektakle w reżyserii Remigiusza
Brzyka: „Korzeniec” zrealizowany na podstawie powieści kryminalnej Zbigniewa Białasa oraz
„Koń, kobieta i kanarek” na podstawie tekstu Tomasza Śpiewaka).
Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym od 18 maja
do 13 sierpnia. Wernisaż odbędzie
się 18 maja o godz. 18.00.

27 marca swoją 100. rocznicę urodzin obchodziła Pani Aniela Ślusarczyk (z domu
Guzera). Jubilatka urodziła się w Dąbrowie Górniczej, skąd później wraz z rodziną
przeprowadziła się do Sosnowca. W 1936 r. wyszła za mąż za Józefa Ślusarczyka.
Mąż Pani Anieli pracował w Stoczni Gdańskiej, dlatego Jubilatka wraz z rodziną
przez pewien czas mieszkała w Gdańsku. W 1948 r. wrócili jednak do Sosnowca,
gdzie mąż Pani Anieli dostał pracę na kopalni „Klimontów”. W 1990 r. Pani Aniela
została wdową. Jubilatka nie pracowała zawodowo, lecz zajmowała się
gospodarstwem oraz wychowywaniem dwójki swoich dzieci oraz nieadoptowanej
prawnie, aczkolwiek traktowanej przez nią jak własne dziecko, dziewczynki.
Szanownej Jubilatce w dniu jej 100. urodzin życzenia złożył oraz nagrodę
jubileuszową wręczył sekretarz miasta Sosnowca, Grzegorz Frugalski.

Pani Eugenia Barczyk (z domu Głąb) urodziła się 28 marca 1916 r. w Olkuszu.
Miała sześcioro rodzeństwa, ale żyje jedynie jej 92-letnia siostra. W okresie
okupacji została deportowana do obozu pracy przymusowej. W 1946 r. w Olkuszu
wyszła za mąż za Szczepana Barczyka. Trzy lata później przeprowadzili się
do Sosnowca. W 1959 r. umarł mąż Pani Eugenii. Jubilatka samotnie dzięki
wielkimu poświęceniu i ciężkiej pracy doprowadziła do tego, że wszyscy synowie
zdobyli wyższe wykształcenie. Pani Eugenia doczekała się trojga wnuków oraz
dwóch prawnuków. Z okazji 101. rocznicy urodzin Szanownej Jubilatce życzenia
złożył oraz nagrodę wręczył zastępna prezydenta miasta, Krzysztof Haładus.

Ujawnij swój talent w„Intermuzie”
XIV Europejski Integra cyj ny Fe sti wal
Pio sen ki Dzie cię cej
„In ter mu za So snowiec 2017” pod dy rekcją ar tystycz ną
Jacka Cygana zbliża
się wiel ki mi kro ka mi. Festiwal zostanie
przeprowadzony
w trzech etapach, a koncert finałowy odbędzie się 27 maja. Zgodnie
z wymogami konkursu każdy z uczestników powinien zaprezentować dwa utwory z własnym podkładem muzycznym lub z akompaniamentem nie przekraczającym 6 osób na scenie. Maksymalny
czas trwa nia pre zen ta cji wy no si 7 mi nut. Utwo ry wszyst kich
uczestników powinny być wykonane w swoim języku ojczystym,
a prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. 27
maja od godz. 10.00 w sali Widowiskowo-Koncer towej „Muza”
odbędą się przesłuchania z udziałem osób wytypowanych na podstawie wcześniejszych etapów. Sam koncert finałowy odbędzie się
wieczorem o godz. 18.00. Wystąpią laureaci tegorocznego festiwalu oraz gwiazdy wieczoru. SK
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Pani Józefa Kaszuba (z domu Nowak) urodziła się 18 marca 1916 r. we wsi
Przybysławice, koło Miechowa. Od najmłodszych lat przejawiała zdolności
artystyczne. Z opowieści Jubilatki wynika, ze brała czynny udział w życiu kulturalnym
wsi i występowała na scenie Domu Ludowego w różnych przedstawieniach.
W poszukiwaniu pracy Jubilatka po wojnie wyjechała do Sosnowca, gdzie znalazła
zatrudnienie jako krawcowa. Wyszła za mąż, lecz wcześnie owdowiała. Od 2003 r.
Pani Józefa jest mieszkanką Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu. Jest
bardzo aktywną, towarzyską i samodzielną osobą. Chętnie uczestniczy
w wycieczkach, piknikach, uroczystościach i spotkaniach. Szanownej Jubilatce
w dniu jej 101. urodzin życzenia złożyła oraz nagrodę jubileuszową wręczyła zastępca
prezydenta miasta Sosnowca, Anna Jedynak.

12 kwietnia swoją 100. rocznicę urodzin obchodziła Pani Helena Grabowska.
Jubilatka jest rodowitą sosnowiczanką. Wyszła za mąż za Zygmunta Grabowskiego,
lecz nie doczekali się potomstwa. Pani Helena zajmowała się domem oraz pomagała
mężowi w zakładzie rzemieślniczym - grawerskim. W dniu urodzin dyplom i nagrodę
jubileuszową Szanownej Jubilatce wręczył oraz życzenia złożył zastępca prezydenta
miasta Sosnowca, Mateusz Rykała.
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw

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

Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne

Poziomo: 1 – zwierzę płci męskiej, 5 – usterka, 8 – ciacho lub
zamek błyskawiczny, 9 – stolica z Big-Benem,
10 – nieboszczyk, 11 – mieszka w Stambule, 12 – dokładka,
14 – niedokrwistość, 16 – odzież, 17 – intencja, 19 – impas,
21 – kły, siekacze lub trzonowe, 22 – kawior, 25 – środek
opatrunkowy, 28 – śpiewający ptak, 29 – uczta pierwszych
chrześcijan, 30 – gatunek sera, 32 – w kłosie, 34 – biesiada,
35 – danie z kawałków mięsa, 36 – przyczyna waśni między
Kargulami i Pawlakami, 37 – chwat, 38 – zebranie, debata,
39 – sielanka.
Pionowo: 1 – miażdżyca, 2 – państwo na Dekanie, 3 – pół
koń, pół człowiek, 4 – uczulenie, 5 – pracownik poligrafii,
6 – zimowe wakacje, 7 – szacowanie, 13 – sztambuch,
15 – rower z silnikiem, 18 – rzeka w północnych Włoszech,
20 – niejeden w niebieskich zastępach, 23 – rdzenny
mieszkaniec Australii, 24 – zatrudniony w cyrku, 26 – zasłona
szyby okiennej, 27 – urządzenie, 28 – pyszne ziarenka
sklejone cukrem, 31 – jaka... taka praca, 33 – stolica
z Akropolem.

991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 4 /2017, GAYLE FORMAN – ZOSTAW MNIE

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Bożena Watoła z Sosnowca, Joanna Ciołka z Katowic oraz Marian Klimek z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 5

Filip Chajzer, Zygmunt Chajzer

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

Chajzerów dwóch (Wyd. Prószyński i S-ka)
To książka o tym, jak dobrze mieć wspaniałą rodzinę, a przede wszystkim rodziców.
Jakie to wielkie szczęście… Bo właśnie rodzice kształtują to, jacy jesteśmy, jacy będziemy, wpływają na to, jaki mamy charakter, upodobania, gust, w jakim środowisku się obracamy.
Pogadaliśmy jak stary z młodym, jak uczestnik pochodów pierwszomajowych z bywalcem Ikei i McDonalds’a.
Gadaliśmy o pierwszych prywatkach – adapter Bambino, pocztówki dźwiękowe z bazaru Różyckiego i cudem zdobyte płyty zachodnich
wykonawców kontra era płyt CD i jakości HD. Gadaliśmy o samochodach, podróżach, ciuchach i pracy.
Te porównania są zaskakujące i czasem bardzo zabawne. Wyrasta-

liśmy w różnych epokach. W czasach
PRL-u, wielkich zmian i zupełnie nowej
Polski. Jaki był świat wtedy, a jak wygląda
dziś? Przeżyliśmy całą epokę rozwoju
technologii, od telefonów z tarczą i zdemolowanych budek telefonicznych po smartfony i tablety.
W tej książce piękne jest to, że jest do bólu prawdziwa i do bólu nasza. Dała nam też okazję do zbliżenia się, bo mężczyznom nie jest łatwo gadać o uczuciach. Właściwie stała się pretekstem do tego, żebyśmy wreszcie usiedli i pogadali jak facet z facetem, jak ojciec z synem.
Premiera: 9 maja 2017 r.

Tanya Valko

Arabski mąż (Wyd. Prószyński i S-ka)
Kontynuacja dotychczasowych powieści Tanyi Valko.
Ulubieni bohaterowie powracają: Dorota, jej dwie córki − Marysia
i Daria − oraz ich mężowie: Hamid Binladen, główny antagonista
fundamentalisty dżihadiego Johna, życiowego partnera Darii. Tym
razem śledzimy losy dwóch arabskich mężów, ludzi diametralnie różnych, których pokochały pół-Arabki. Nie będzie już wątpliwości, kto
jest zły, a kto dobry.
Jak radzą sobie europejskie kobiety w świecie ogarniętym krwawą
wojną? Jak wygląda codzienność kalifatu, który powstał na terenach
Syrii i Iraku? Jakie jest miejsce kobiety w Państwie Islamskim – czy
wszystkie są uciemiężone i pokrzywdzone, czy może niektóre popie-

rają okrutny porządek, narzucony przez szalonych fundamentalistów?
Czy Darii uda się uciec z piekła na ziemi?
Czy dżihadi John, morderca i sadysta, a zarazem człowiek wybitnie inteligentny, ma
jeszcze szansę zejść z przestępczej ścieżki?
Czy Marysia i Hamid znów wyruszą na poszukiwania krewniaczki? I co na to wszystko Dorota? Dokąd zmierza nasz świat i czy to już jego koniec, czy dopiero początek przemian?
Premiera: 9 maja 2017 r.

„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios”, która rozpoczęła
się w 2015 roku. Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 18.00, wyświetlane są polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Kultura
Dostępna”. Projekt umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych
i docenianych polskich filmów. Głównymi organizatorami projektu są
Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wraz z całą siecią kin Helios w Polsce. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć
je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury Dostępnej”
kosztują jedynie 10 zł. Więcej na: www.kulturadostepna.pl. red
NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
WINACH, DO ODBIORU W NASZEJ REDAKCJI.
4 maja „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”
11 maja „Po prostu przyjaźń”
18 maja „Las 4 rano”
25 maja „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”
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.

Alafair S. Burke, Mary Higgins Clark

W świetlistej mgle (Wyd. Prószyński i S-ka)
Druga powieść z serii „W cieniu podejrzenia”.
Mimo zrozumiałej u obu stron tremy przed ważnym życiowym krokiem,
Amanda Pierce nie może się doczekać momentu, gdy w eleganckiej scenerii kompleksu hotelowego Grand Victoria na Florydzie poślubi swego
ukochanego od czasu studiów, prawnika Jeffa Huntera. Do ślubu jednak
nie dochodzi, bo panna młoda znika bez śladu tuż po swoim wieczorze
panieńskim. Pojawiają się najróżniejsze domysły, a plotkarskie media
sugerują, że po prostu stchórzyła i nazywają ją „zbiegłą narzeczoną”.
Po pięciu latach matka Amandy Sandra Pierce prosi producentkę telewizyjną Laurie Moran, by zajęła się nierozwiązaną, odłożoną do archiwum sprawą jej córki. Laurie w swoim programie „W cieniu podej14

rzenia” bada tego rodzaju przypadki z przeszłości. Czasami udaje jej się znaleźć wyjaśnienie, a nawet wskazać winnych. Zgadza się spełnić prośbę Sandry. Zaprasza do Grand Victoria
wszystkich uczestników niedoszłego ślubu
sprzed lat. W miarę rozwoju dziennikarskiego
śledztwa coraz lepiej rozumie stosunki panujące w rodzinie Pierce’ów, poznaje coraz więcej faktów z wcześniejszego
życia narzeczonych i ich przyjaciół... jednak wcale nie czuje się bliższa
rozwiązania zagadki.
Premiera: 11 maja 2017 r.
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Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

04 Czw 19:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman
06 So 18:00 Na dnie/ M. Gorki
07 Nd 18:00 Na dnie/ M. Gorki
09 Wt 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
10 Śr 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj / P. Rowicki
11 Czw 10:00 Zemsta/ A. Fredro
12 Pt 19:00 Dobry wojak Szwejk/ J. Haszek, I. Gorzkowski
13 So 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
14 Nd 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
16 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery
17 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery
18 Czw10:00 Pyza na polskich dróżkach/ H.
Januszewska, A. Klucznik

19 Pt 19:00 Cesarz/ A. Kapuściński – III Dzień Teatru
Publicznego – Bilet do teatru za 500 groszy
20 So 18:00 Najdroższy/ F. Veber
21 Nd 18:00 Najdroższy/ F. Veber
22 Pn 18:00 Koncert:aktorzy Teatru Zagłębia dla
Hospicjum Sosnowieckiego
23 Wt 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
24 Śr 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
25 Czw10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
26 Pt 19:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
27 So 18:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
28 Nd 18:00 Na dnie/ M. Gorki
30 Wt 10:00 Królewna Śnieżka/ Bracia Grimm
31 Śr 10:00 Królewna Śnieżka/ Bracia Grimm

Urodzinowy koncert w„Muzie”

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Dobry wojak
Szwejk” w dniu 12.05.2017 r. (piątek), godz. 19.00
• 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Na dnie”
w dniu 28.05.2017 r. (niedziela), godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 5 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.

Aktorzy Teatru Zagłębia dla hospicjum
Koncert charytatywny na rzecz Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła odbędzie
się 22 maja. Koncert, w którym wystąpią aktorzy,
odbędzie się właśnie w Teatrze Zagłębia. Cegiełki
można nabyć w cenie 30 zł w kasie teatru. Zebra-

ne środki zostaną przeznaczone na budowę Zagłębiowskie go Ho spi cyj ne go Cen trum Wsparcia,
które powstaje przy ul. Hubala Dobrzańskiego
w Sosnowcu. Koncert rozpocznie się
o godz. 18.00. SK

Dobry wojak Szwejk pokaże, na co go stać
Z okazji 115. rocznicy urodzin Jana Kiepury już 15 maja w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”
w Sosnowcu najpiękniejsze arie
i duety wykonywane przez Jana Kiepurę i Martę Eggerth zaprezentują Bogumiła Dziel-Wawrowska (sopran), Rafał Bartmiński (tenor) i Adam Szerszeń (baryton).
Artystom będą towarzyszyć
na scenie Śląska Orkiestra Kameralna pod batutą dyrygenta Piotra

Wijatkowskiego oraz tancerze:
Ewa Budny-Orłowska, Anita Łapińska, Karol Garczyński i Mariusz Karpiński. Koncert poprowadzi Andrzej Krusiewicz. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00.
Bilety są w cenie 15 i 20 zł, dostępne na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo – Koncer towej „Muza”
i w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK

Bilet za 500 groszy
„Bilet do teatru za 500 groszy” to ogólnopolska akcja organizowana z okazji obchodzonego już po raz trzeci Dnia Teatru Publicznego.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi, że teatr jest miejscem dostępnym, który reaguje żywo na otaczające nas problemy. I stąd właśnie cena biletu – 500 groszy – odpowiada liczbie spektakli premierowych w ostatnim sezonie, których twórcy wykorzystali
do rozmowy z widzami współcześnie napisane teksty. W Teatrze
Zagłębia bilet za 500 groszy będzie można kupić na spektakl „Cesarz”, który zostanie wystawiony 19 maja. Sprzedaż biletów ruszy 13 maja o godz. 15.00, jedynie w kasie teatru. Nie ma możliwości rezerwacji ani zakupu biletów online. Jedna osoba może kupić maksymalnie dwa bilety. Akcję finansuje Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a koordynuje ją Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego. SK
reklama

Na scenie Teatru Zagłębia pojawi się „Dobry wojak Szwejk”.
W roli głównej wystąpi nagrodzony Złotą Maską, aktor Wojciech Leśniak.
„Do bry wojak Szwejk” Ja ro sława Hasz ka w re żyse rii
Igora Gorzkowskiego jest sceniczną adaptacją przygód jedne go z kul towych bo ha te rów
czeskiej literatury i jednocześnie pełną absurdu i komizmu
odyseją wojen ną, ob na ża ją cą
mechanizmy konfliktów zbrojnych.
Wojciech Leśniak otrzymał
Zło tą Ma skę za ro lę Szwej ka
w ka te go rii ak tor stwo – ro la
męska. To już piąta Złota Maska w dorobku akto ra, odzna czo ne go rów nież Srebr nym
(1985 r.) i Złotym Krzyżem Za-

W spektaklu wystąpi nagrodzony Złotą Maską za rolę
Szwejka – Wojciech Leśniak.
sługi (1998 r.) oraz Brązowym
Medalem „Gloria Ar tis” – Zasłu żo ny Kul tu rze (2007 r.).

Spek takl moż na zo ba czyć
na sce nie Te atru Za głę bia
już 12 maja. SK

Weź udział w Zagłębiowskiej Masie Krytycznej
Już 3 maja, w dniu świętowania 226. rocznicy
uchwalenia konstytucji, po raz kolejny rowerzyści wezmą udział w Zagłębiowskiej Masie Krytycznej.
Jubileuszowa X Zagłębiowska Masa Krytyczna rusza spod dworca głównego w Sosnowcu 3 maja o godzinie 15.00. Przed startem, od godzi-

ny 13.00, organizatorzy będą rozdawać ufundowane przez zagłębiowskie miasta odblaskowe kamizelki. Trasa liczy około 17 kilometrów i biegnie przez
centrum Sosnowca, Zagórze, Dąbrowę Górniczą,
Będzin aż do Czeladzi, gdzie na rynku zaplanowana jest meta. Na uczestników będą czekać ciepły posiłek i losowanie dziesięciu rowerów. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
28.04.-04.05.2017 r.
PIERWSZY RAZ W KINIE: WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ
„RODZINA TREFLIKÓW SEZON 2. CZ. 1”
DUBBING GODZ. 12: 00
Animacja, b/o, USA, 48min, DUBBING
KINO KONESERA: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„KLIENT” GODZ. 19: 30
Dramat, od 15lat, Francja/Iran, 125min,
napisy
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY”
GODZ. 18: 00
Kryminał, od 15lat, Polska, 136min,
PRZEDPREMIERA:
„RIKO PRAWIE BOCIAN” DUBBING
10: 00*, 15: 00**
Animacja, b/o,
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USA/Luksemburg/Belgia/Niemcy, 85min,
DUBBING
* z wyjątkiem piątku
** z wyjątkiem piątku i niedzieli
„3D STRAŻNICY GALAKTYKI 2” 19: 30*
Science-Fiction, od 12lat, USA, 137min,
napisy
* wyłącznie w czwartek
PREMIERY:
„UCIEKAJ”
12: 00*, 14: 00**, 17: 30, 20: 00, 22: 30***
Thriller, od 15lat, USA, 104min, napisy
* z wyjątkiem niedzieli
** wyłącznie w niedzielę
*** wyłącznie w piątek i sobotę
FILMY TYGODNIA:
„SZYBCY I WŚCIEKLI 8” 9: 00*, 11: 30,
12: 30, 14: 30, 15: 30, 18:30, 19:15**, 20: 30,
21: 30
Akcja, od 15lat,
USA/Japonia/Francja/Kanada, 136min,
napisy
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku

„OSTATNIA KLĄTWA”
14: 45*, 22: 15**, 22: 30***
Horror, od 15lat, USA, 95min, napisy
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem czwartku
*** wyłącznie w czwartek
FILMY DLA DZIECI:
„DZIECIAK RZĄDZI” DUBBING
11: 15, 13: 30, 15: 45, 18: 00*
Animacja, b/o, USA, 98min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
„3D DZIECIAK RZĄDZI” DUBBING
10: 15, 17: 00
Animacja, b/o, USA, 98min, 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.

BYK (20.04. – 22.05.) – To będzie bardzo
udany miesiąc. Wreszcie znajdziesz sposób
na dobre gospodarowanie czasem i nie
zabraknie Ci czasu na odpoczynek, nie
popadając tym samym w zaległości
zawodowe. Gwiazdy sprzyjają samotnym
bykom. Będziesz cieszyć się dużym
powodzeniem. Najwyższa pora, aby znaleźć
spośród nich osobę, z którą chciałabyś
spędzić wakacje.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nie pozwól,
by brak funduszy zmarnował Ci
nadchodzące miesiące. By odpocząć
od codzienności, nie trzeba od razu
wyjeżdżać za granicę. Kilka dni na wsi lub
weekend na działce są w stanie zdziałać
cuda wTwoim samopoczuciu. Bądź czujna,
gdyż bliska Ci osoba bardzo potrzebuje
Twojej pomocy, a wstydzi się do tego
przyznać. Twoja pomoc może okazać się
niezastąpiona.
RAK (22.06. – 22.07.) – Musisz nauczyć się
podejmować szybkie decyzje, gdyż
w najbliższym czasie ta sztuka często Ci się
przyda. Zazwyczaj będą to błahe sprawy,
lepiej jednak każdą sprawę przemyśleć dwa
razy. Twoja druga połówka szykuje dla
Ciebie niespodziankę z okazji waszej
rocznicy. Zanim jednak uznasz, że o niej
zapomniał, postaraj się też czymś zaskoczyć
ukochanego.
LEW (23.07. – 23.08.) – Maj będzie dla
Ciebie przyjemnym miesiącem, który
upłynie pod znakiem podróży i relaksu.
Wykorzystaj każdą wolną chwilę. Warto
więcej czasu poświęcić na pracę
nad sylwetką. Nigdy nie wiadomo, kiedy
czeka Cię wypad nad wodę. Wolne lwice
będą miały chwilowy odpoczynek
od natłoku adoratorów, nie martw się
jednak, nadrobisz to w nadchodzących
miesiącach.
PANNA (24.08. – 22.09.) –W ostatniej
chwili będziesz musiała odwołać swój długo
wyczekiwany majowy weekend. Nie martw
się jednak, wkrótce okaże się, że
przeniesienie go na późniejszy termin to był
strzał w dziesiątkę. Jeśli jesteś zmęczona
ciągłymi spotkaniami rodzinnymi, nie bój
się odmówić kolejnych. Czasami chwila
samotności, to najlepszy sposób
na odpoczynek.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Maj upłynie Ci
pod znakiem relaksu i odpoczynku. Uda Ci
się załatwić wszystkie zaległe sprawy.
Możesz też wreszcie pozwolić sobie
na odwiedzenie kilku znajomych, na co
wcześniej wiecznie brakowało Ci czasu. Pora
pomyśleć o planowaniu urlopu. Samotne
wagi powinny wziąć sprawy w swoje ręce.
Niestety, nie wszystko w życiu samo
przychodzi… z miłością także bywa różnie.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Najbliższy
miesiąc będzie dla Ciebie niezwykle
pracowity. Możesz poczuć się lekko
rozczarowana faktem, że wszyscy wokół
odpoczywają, aTy wciąż masz tysiąc
niezałatwionych spraw. Jeśli jednak
będziesz trzymać się swojego
harmonogramu, szybko wyjdziesz
na prostą. Humor najbardziej poprawi Ci
spadek wagi, o który walczysz już od kilku
miesięcy.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Nagle
wszyscy zaczną zasypywać Cię prośbami.
Musisz być bardziej asertywna.
W przeciwnym razie cały swój czas
poświęcisz na pomoc innym, zamiast
na swoje potrzeby, a przecież są równie
ważne. Gwiazdy sprzyjają samotnym
strzelcom. Zaproszeń na randki będziesz
miała tak wiele, że będziesz musiała nawet
wziąć kilka dni urlopu. Oby tak dalej!
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Powoli
Twoja sytuacja finansowa zacznie wracać
do normy. Dzięki temu odzyskasz spokój
wewnętrzny oraz nadzieję na lepsze jutro.
Postaraj się szczególnie uważać na brunetki.
Jedna jest w stanie zrobić wszystko, by
zniszczyć Twój długoletni związek. Pora
pomyśleć o wakacyjnych planach. Przy ich
ustalaniu weź jednak pod uwagę swoje
niewygórowane fundusze.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Początek
miesiąca zapowiada się wspaniale.
Odpoczynek, krótki wypad za miasto, kilka
spotkań z przyjaciółmi, a nawet
niezapowiedziana duża impreza rodzinna.
Postaraj się wykorzystać ten czas jak
najlepiej. Nie trać też czasu na układanie
wakacyjnych planów, gdyż nie wszystko
może pójść poTwojej myśli, a lepiej uniknąć
rozczarowań.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wreszcie
nadchodzi czas odpoczynku. Będziesz
mogła pozwolić sobie na to, by nie żyć
według z góry ustalonych reguł i zasad.
Rób to, na co masz ochotę i to, co
uważasz za słuszne. Sprawy sercowe
będą rozwijały się po Twojej myśli.
Osiągniesz spokój i poczujesz pełną
stabilizację.
BARAN (21.03. – 19.04.) – To będzie dość
przewrotny miesiąc, wywołujący skrajne
emocje. Majówkę spędzisz w gronie
znajomych, zapominając o wszystkich
problemach. Niestety, po powrocie szybko
uświadomisz sobie, ze nic nie trwa wiecznie,
a problemy same się nie rozwiążą.
Pod koniec miesiąca dostaniesz telefon
z tragiczną informacją. Nie załamuj się
jednak, bo ktoś bliski będzie niezwykle
potrzebował Twojego wsparcia. red
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