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Sylwia Kosman

Stawi ki cze ka praw dzi wa me ta mor fo za.
Wo kół Sta wi ków zo sta nie zmie nio na ca -
ła in fra struk tu ra, a prze pro wa dzo ne
zmia ny, któ re zre ali zu je mia sto, bę dą
kosz to wać ok. 3 mln 300 tys. zł. To nie
ko niec re wo lu cji! W wy ni ku pry wat nej
ini cja ty wy zo sta nie roz bu do wa na tak że
stre fa Wa ke Zo ne Sta wi ki. Dzię ki zre ali -
zo wa niu tych in we sty cji Sta wi ki sta ną się
jed nym z naj lep szych i naj bar dziej atrak -
cyj nych miejsc re kre acyj no -wy po czyn -
ko wych, ale i spor to wych w ca łym mie -
ście, a nie wy klu czo ne, że i w re gio -
nie. – Na szym ce lem jest to, by każ dy
miesz ka niec nie tyl ko So snow ca, ale i re -
gio nu, mógł zna leźć w So snow cu ulu -
bio ną przez sie bie for mę re kre acji i wy -
po czyn ku – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent mia sta. 

Przed wa ka cja mi więk szość prac mo -
der ni za cyj nych po win na zo stać za koń -
czo na. 

– Wy re mon to wa ne zo sta ną alej ki wo -
kół Sta wi ków. Po wsta nie 1500-me tro wa
pę tla ro we ro wa z czer wo ne go as fal tu
o sze ro ko ści co naj mniej dwóch me trów.
Po wsta nie rów nież coś dla bie ga czy, któ -
rzy licz nie tre nu ją wo kół akwe nu. W ra -
mach in we sty cji zo sta nie uło żo nych 200
me trów bież ni po li ure ta no wej do ćwi czeń
szyb ko ścio wych dla bie ga czy w alej ce
po mię dzy Sta dio nem Lu do wym a Sta wi -
ka mi – wy li cza pre zy dent. 

Wy mie nio na zo sta nie tak że na -
wierzch nia as fal to wa wo kół Sta wi ków
wraz z mon ta żem hy drau licz nych słup -
ków od stro ny uli cy So bie skie go, któ re
bę dą się opusz czać na mo ment wjaz du
służb miej skich. Zo sta nie zmie nio na tak -
że aran ża cja ma łej ar chi tek tu ry wo kół
akwe nu. Po ja wią się za da szo ne ław ki

z prze wi ja ka mi dla ro dzi ców z dzieć mi
oraz zo sta nie prze pro wa dzo na mo der ni -
za cja pla ży. Ko lej ną miej ską in we sty cją
bę dzie no wa kład ka dla pie szych przez
Bry ni cę, któ ra znacz nie uła twi doj ście
do Sta wi ków od stro ny uli cy Re gu la cyj -
nej, gdzie znaj du je się du ży par king. 

– No wa na wierzch nia dla pie szych,
ścież ki dla ro we rzy stów, ław ki z prze wi -
ja ka mi dla ro dzi ców, za to ki ław ko -
we – po twier dza Ma te usz Ry ka ła, za stęp -
ca pre zy den ta So snow ca. – Chce my tak -
że ogra ni czyć ruch sa mo cho do wy. Koń -

czy my te raz pro jekt do ty czą cy bu do wy
kład ki – pod su mo wał wi ce pre zy dent. 

Po cząt ko wo za da nia in we sty cyj ne
na Sta wi kach mia ło wy ko nać Przed się -
bior stwo Bu do wy Dróg „DRO GO POL -
-ZW” z Ka to wic. Nie ste ty, przed pod pi sa -
niem umo wy, przed się bior stwo zre zy gno -
wa ło z re ali za cji te go za da nia. Obec nie
trwa pro ce du ra zmie rza ją ca do pod pi sa -
nia umo wy z ko lej nym ofe ren tem – PW -
-ETA Sp. z o.o. z Dą bro wy Gór ni czej.

To nie ko niec zmian na Sta wi kach.
Roz bu do wa ny zo sta nie tak że ośrodek

Wa ke Zo ne Sta wi ki, któ ry zo stał za ło żo -
ny przez człon ków ka dry Pol ski w nar -
ciar stwie wod nym. Po za koń cze niu
wszyst kich prac na mi ło śni ków spor tów
wod nych bę dzie cze kał naj więk szy
w Pol sce, pię cio punk to wy wy ciąg o dłu -
go ści li ny 750 me trów dla fa nów nar ciar -
stwa wod ne go oraz wa ke bo ar dzi stów,
a tak że mniej szy 200-me tro wy wy ciąg
wraz z kład ką dla mniej za awan so wa nych
za wod ni ków. Fa ni wod nych spor tów i sil -
niej szych wra żeń bę dą mo gli pró bo wać
po ko nać spe cjal nie usta wio ne prze szko -

dy, bo na wo dzie po ja wią się ki ke ry, sli -
de ry i fun bo xy. 

– Bę dzie to naj bar dziej no wo cze sny
i naj dłuż szy wy ciąg na po łu dniu Pol ski
i nie ukry wam, że jest to na sza głów -
na atrak cja. Dru gi, nasz do tych cza so -
wy wy ciąg, któ ry dzia ła od trzech lat,
bę dzie prze zna czo ny do ce lów szko le -
nio wych. Po uru cho mie niu no we go
wy cią gu w przy szłym ro ku bę dzie my
sta rać się o or ga ni za cję mi strzostw
Pol ski, ale bę dzie my mo gli tak że or ga -
ni zo wać mi strzo stwa Eu ro py i świa -
ta – mó wi Bar tosz Pie czon ka, pre zes
Aka de mii Spor tu Sta wi ki. Pro jekt
prze wi du je tak że prze bu do wę in fra -
struk tu ry ośrod ka, któ ra wzbo ga ci się
o spe cja li stycz ny sklep ze sprzę tem
spor to wym, wy po ży czal nię nart  i wa -
ke bo ar dów, prze bie ral nie z szaf ka mi
oraz to a le ty. Zo sta nie zbu do wa na tak -
że no wa stre fa ga stro no micz na dla
ok. 120 osób. – Wy ciąg do nart wod -
nych i wa ke bo ar du naj ła twiej po rów -
nać do nart lub snow bo ar du. Ma my
do wy bo ru dwie de ski lub jed ną i pły -
wa my po po wierzch ni wo dy, wy ko nu -
jąc róż ne ewo lu cje. Bę dzie moż na pły -
wać po to rze 750-me tro wym po pię -
cio ką cie. Na wo dzie po ja wią się tak że
prze szko dy, z któ rych bę dą mo gły ko -
rzy stać oso by bar dziej za awan so wa -
ne – stwier dził Bar tosz Pie czon ka. 

W pla nach jest tak że po więk sze nie
pla ży oraz stwo rze nie stre fy re kre acji
z ba tu tem, sta cją stre et wor ko ut oraz
atrak cja mi dla naj młod szych. Wła ści cie -
le spół ki, któ ra kie ru je Wa ke Zo ne Sta wi -
ki, re ali zu ją in we sty cję z wła snych środ -
ków, ale li czą tak że na to, że uda się po -
zy skać na ten cel środ ki unij ne. Wiel kie
otwar cie zmo der ni zo wa ne go kom plek su
pla no wa ne jest na czer wiec. 

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. 

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.  

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

Uwaga kierowcy! Już 4 maja rusza kolejny etap
przebudowy ulicy 3 Maja, dlatego należy liczyć się
z utrudnieniami w ruchu drogowym. Prace będą odbywać
się na jezdni, na odcinku od popularnego „Ślimaka”
do zjazdu z ulicy Narutowicza. – Zostanie wyłączony
prawy pas ruchu w kierunku Środuli – zapowiada
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Na czas
remontu, czyli zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu,
zostaną przeniesione przystanki autobusowe wraz
z wydzieleniem zatoki, by autobusy komunikacji
publicznej nie blokowały jedynego dostępnego pasa.
Roboty będą prowadzone z zachowaniem wjazdu
i wyjazdu z ulicy Zamkowej. 

Dzięki planowanym inwestycjom Stawiki staną się miejscem wypoczynku, relaksu i sportu z prawdziwego zdarzenia. 

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. str. 5

arc UM w Sosnowcu
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MIASTO

Nowa siedziba dla prokuratury

Krzysztof Polaczkiewicz

Pre zy dent So snow ca w imie niu gmi ny prze ka -
zał pro ku ra tu rze dział kę, na któ rej po wsta nie
no wa sie dzi ba Pro ku ra tu ry Re jo no wej Pół noc
oraz Po łu dnie. In we sty cja przy uli cy Ja now -
skie go ma być za koń czo na w 2019 ro ku.

Obec nie obie pro ku ra tu ry miesz czą się
w bu dyn ku przy uli cy Te atral nej. – Pra ca

w tym sta rym bu dyn ku do ła twych nie na le -
ży. Wiem, bo sam tam pra co wa łem. To bę -
dzie no wo cze sny bu dy nek do sto so wa ny
do po trzeb m. in. osób nie peł no spraw nych
oraz wy po sa żo ny w naj now szą tech no lo gię,
uła twia ją cą ob słu gę in te re san tów. Li czę
na to, że w 2019 ro ku wspól nie z pre zy den -
tem bę dzie my otwie rać no wy bu dy nek. Sza -
cu je my, że bu do wa bę dzie kosz to wa ła 20 mi -

lio nów zło tych – mó wił po pod pi sa niu ak tu
no ta rial ne go wy wo dzą cy się z So snow ca
Bog dan Święcz kow ski, prokurator krajowy.

No wa sie dzi ba Pro ku ra tu ry Re jo no wej Pół -
noc oraz Po łu dnie, wraz z par kin giem, po wsta -
nie na 0,9 ha dział ki o war to ści 1,3 mln zł, po -
da ro wa nej przez gmi nę. Obok, na li czą -
cej 1,6 ha dział ce, wy bu do wa na zo sta nie no wa
ko men da po li cji. Te ren wy ce nia ny na 2 mln zł
rów nież zo stał po da ro wa ny przez mia -
sto. – Chciał bym, aby w tym miej scu był jesz -
cze sąd. W cią gu naj bliż szych mie się cy bę dzie -
my wie dzieć, czy ta kie roz wią za nie bę dzie
moż li we – wy ja śniał prokurator krajowy.

Z ta kie go roz wią za nia cie szy się rów nież
pre zy dent So snow ca. – Wszy scy zda je my
so bie spra wę, że obec ny bu dy nek po li cji
i pro ku ra tu ry ra czej utrud nia, a nie uła twia
pra cy. Wa run ki są tam po pro stu fa tal ne.
Roz wią za nie, że by w jed nym miej scu znaj -
do wa ła się po li cja, pro ku ra tu ra i sąd, by ło by
wręcz wzo ro we i uła twi ło by za rów no pra cę
tym in sty tu cjom, jak i miesz kań com. Bę dzie
też przy kła dem do po wie la nia dla in nych
miast. Dziękuję za wspar cie pa nu pro ku ra to -
ro wi Święcz kow skie mu, któ ry pa mię ta
o swo im ro dzin nym mie ście – stwier dził Ar -
ka diusz Chę ciń ski.
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Na podarowanej przez gminę działce przy ul. Janowskiego będzie się mieścić
siedziba Prokuratury Rejonowej Północ i Południe. 

reklama

Do bre wie ści do tar ły do So snow ca z Urzę du
Mar szał kow skie go w Ka to wi cach. Przy go to -
wa ny przez so sno wiec kich urzęd ni ków
wnio sek do ty czą cy usu nię cia azbe stu
z dwóch przed szko li i żłob ka zo stał po zy -
tyw nie oce nio ny. Dzię ki te mu na pra ce zwią -
za ne z usu wa niem azbe stu mia sto otrzy ma
pra wie 600 tys. zł. Sza cun ko wa war tość ca -
łe go pro jek tu to 1,7 mln zł.

Pro jekt uzy skał do fi nan so wa nie w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la ta 2014-2020 (Eu ro -
pej ski Fun dusz Roz wo ju Re gio nal ne go), oś
prio ry te to wa: V. Ochro na śro do wi ska i efek -
tyw ne wy ko rzy sty wa nie za so bów; dzia ła -
nie: 5.2. Go spo dar ka od pa da mi; pod dzia ła -
nie: 5.2.1. Go spo dar ka od pa da mi ZIT.

W ra mach prac zo sta nie usu nię ty azbest
oraz wy ro by za wie ra ją ce azbest z trzech bu -
dyn ków: Przed szko la Miej skie go nr 15

przy ul. Ki liń skie go, Przed szko la Miej skie -
go nr 56 przy ul. Ja giel loń skiej oraz żłob ka
zlo ka li zo wa ne go przy ul. Ja giel loń skiej. Pla -
no wa ne jest rów nież od two rze nie ele wa cji
obiek tów do sta nu przed de mon ta żem. Łącz -
nie wy ko naw ca usu nie pra wie 16 ton wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest, w tym pły ty azbe -
sto wo – ce men to we (ace kol).

Oprócz usu nię cia azbe stu, mia sto z wła -
snych środ ków prze pro wa dzi in ne pra ce
zwią za ne z mo der ni za cją bu dyn ków. – Chce -
my wy re mon to wać scho dy, ta ras, od no wić
chod ni ki i wy mie nić część okien, a tak że
ocie plić ścia ny bu dyn ku. Za le ży nam
na tym, by nie wra cać już z mniej szy mi re -
mon ta mi do tych bu dyn ków – wy ja śnia Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Jesz cze przed roz strzy gnię ciem kon kur su
mia sto ogło si ło prze targ  na wy ło nie nie wy -
ko naw ców ro bót. Za da nia zo sta ły po dzie lo ne

na dwie czę ści: w pierw szej cho dzi o bu dyn -
ki przed szko la i żłob ka przy uli cy Ja giel loń -
skiej, a w dru giej przed szko la przy ul. Ki liń -
skie go. – Nie chcie li śmy zwle kać z roz po -
czę ciem prac, za le ży nam na szyb kiej
re ali za cji za da nia, stąd wcze śniej sze ogło sze -
nie po stę po wa nia prze tar go we go. Cie szy
mnie też, że trzech z czte rech wy ko naw ców
za in te re so wa nych re ali za cją te go za da nia to
przed się bior stwa z So snow ca – do da je pre -
zy dent Chę ciń ski.

Urzęd ni cy sza co wa li, że wszyst kie pra ce
po win ny za mknąć się kwo tą pra wie  1,5 mln
zł (954 tys. zł – pierw sza część, 526 tys.
zł – dru ga część). Naj niż sza ofer ta na pierw -
szą część wy no si 600 tys. zł, a naj wyż sza bli -
sko 1 mln zł. Za re ali za cję dru giej czę ści wy -
ko naw cy pro po nu ją od 280 do 460 tys. zł. In -
we sty cja bę dzie zre ali zo wa na w cią gu trzech
mie się cy od da ty pod pi sa nia umo wy. KP

Usu ną azbest z przed szko li i żłob ka 

Na bór do pro gra mu „Do fi nan so wa nie do le cze nia nie płod no ści me -
to dą za płod nie nia po za ustro jo we go dla miesz kań ców mia sta So snow -
ca w la tach 2017-2020” ru szył 25 kwiet nia. 

Z do fi nan so wa nia mo gą sko rzy stać pa ry, któ re speł nia ją na stę pu -
ją ce kry te ria:
• wiek ko bie ty mie ści się w prze dzia le 23-40 lat we dług rocz ni ka uro -

dze nia;
• po sia da ją udo ku men to wa ne po twier dze nie przeprowadzenia peł nej dia -

gno sty ki przy czyn nie płod no ści, udo ku men to wa ne po twier dze nie trwa -
łe go uszko dze nia unie moż li wia ją ce go na tu ral ną kon cep cję lub też są
po ro ku bez sku tecz ne go le cze nia za cho waw cze go lub chi rur gicz ne go;

• zo sta ły za kwa li fi ko wa ne do le cze nia nie płod no ści me to dą za płod -
nie nia po za ustro jo we go przez re ali za to ra, zgod nie z wy tycz ny mi
Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Roz ro du;

• w dniu kwa li fi ka cji co naj mniej jed na z osób po zo sta ją cych
w związ ku mał żeń skim lub part ner skim od ro ku miesz ka na te -
re nie So snow ca.

Pa ra mo że sko rzy stać z jed no krot ne go do fi nan so wa nia w wy so ko ści
do 5 tys. zł, nie wię cej niż 80 proc. kosz tów w okre sie re ali za cji pro gra -
mu, tj. w 2017 ro ku.

Miesz kań ców So snow ca za in te re so wa nych udzia łem w pro gra -
mie za pra sza my do skła da nia wnio sku oraz oświad cze nia bez po śred -
nio w sie dzi bie jed ne go z re ali za to rów:
• AR TVI MED – Cho ro by Sp. z o.o. Sp. k. ul. Le gen dy 3/ lok. 1 30-

147 w Kra ko wie (dys po nu je 25 miej sca mi),
• Cen trum Bo cian (dys po nu je 20 miej sca mi):

– Bo cian Ka to wi ce – ul. Dą brów ki 13 w Ka to wi cach,
– Bo cian War sza wa – ul. Staw ki 2a w War sza wie,
– Bo cian Bia ły stok – ul. Aka de mic ka 26 w Bia łym sto ku. 

Pa ry mo gą do ko ny wać zgło sze nia tyl ko u jed ne go re ali za to ra.
O za kwa li fi ko wa niu do pro gra mu de cy do wać bę dzie ko lej ność zgło -
szeń. Po trzeb ne do ku men ty moż na po brać ze stro ny: www.so sno -
wiec.pl.  KP

Rozpoczął się nabór do programu  in vitro

Gmi na za mie rza wy re mon to wać
ko lej ne przej ścia pod ziem ne i li czy,
że na ten cel uda się po zy skać środ -
ki wra mach Zin te gro wa nych In we -
sty cji Te ry to rial nych. Je śli mia stu
uda się zdo być środ ki, to pra ce mo -
der ni za cyj no -re mon to we obej mą
przej ścia przy Par ku Sie lec kim,
przy ron dzie Gier ka, przy tzw. pla -
strach mio du oraz na skrzy żo wa -
niach uli cy Pił sud skie go z So bie -
skie go i Ki liń skie go oraz ze Sta rą
i al. Mi rec kie go. 

– Bę dzie my się sta ra li odo dat ko -
we środ ki z ZIT -ów na re mont ko -
lej nych przejść pod ziem nych. Wtej
chwi li trwa sza co wa nie kosz tów in -
we sty cji – mó wi Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. Wpierw -
szej ko lej no ści pla no wa ny jest re -
mont przej ścia pod ziem ne go w re -
jo nie ulic Że rom skie go – 3 Ma ja
przyPar ku Sie lec kim. – Wpla nach
jest wy ko na nie obu stron ne go prze -
jaz du ro we ro we go, któ ry po łą czy
bu do wa ne po obu stro nach uli cy 3
Ma ja ścież ki ro we ro we – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski. – W ra mach in -
we sty cji wy bu do wa ne zo sta ną plat -
for my dla osób nie peł no spraw nych,
za rów no naprzy stan kach au to bu so -
wych, jak i tram wa jo wych – do da -
je. Przy Par ku Sie lec kim ma po -
wstać tak że pu blicz na to a le ta. Ca łe
przej ście zo sta nie ob ję te miej skim
mo ni to rin giem. 

W pla nach jest tak że re mont
przej ścia ko lej ne go przy ron dzie
Gier ka (uli ce 1 Ma ja, Ostro gór ska,
Sien kie wi cza). W ra mach prac zo -
sta nie uwzględ nio ny prze jazd ro -

we ro wy łą czą cy obie stro ny uli cy1
Ma ja. Wjaz dy do nie go bę dą zlo -
ka li zo wa ne w re jo nie ulic Ostro -
gór skiej/Roz wo jo wej i1 Ma ja. Ma -
ją zo stać tak że wy bu do wa ne plat -
for my dla osób nie peł no spraw -
nych, któ re bę dą chcia ły do trzeć
do przy stan ku tram wa jo we go. To
przej ście ma ją tak że mo ni to ro wać
miej skie ka me ry. 

Sze ro ki za kres prac obej mie
rów nież przej ście pod ziem ne
przy tzw. pla strach mio du przyul.3
Ma ja iPił sud skie go. Pro jekt za kła -
da bu do wę trzech wind – od stro ny
Pla cu Ćwier ka oraz po obu stro -
nach uli cy 3 Ma ja. Wy bu do wa ne
zo sta ną tak że plat for my dla osób
nie peł no spraw nych, któ re bę dą
chcia ły do stać się na przy sta nek
tram wa jo wy. To przej ście tak że zo -
sta nie ob ję te mo ni to rin giem, po -
dob nie jak przej ście pod ziem ne
w re jo nie ulic Pił sud skie go, Ki liń -
skie go, So bie skie go. Pla no wa ne
jest otwar cie przej ścia dla ro we rzy -
stów na kie run ku Ki liń skie go -So -
bie skie go i pod uli cą Ki liń skie go.
Wy bu do wa ne zo sta ną plat for my
dla osób nie peł no spraw nych, któ re
bę dą chcia ły prze mie ścić się
na przy sta nek tram wa jo wy. Po -
wsta nie tak że przy sta nek wraz zza -
to ką au to bu so wą wkie run ku Mi lo -
wic. Przej ście bę dzie ob ję te mo ni -
to rin giem. Do dat ko wo pra ce obej -
mu ją jesz cze przej ście pod ziem ne
w re jo nie ulic Mi rec kie go, Sta ra,
Pił sud skie go, gdzie pla no wa ne jest
otwar cie przej ścia dla ro we rzy stów
na cią gu Sta ra -Mi rec kie go. SK

Ko lej ne przej ścia pod ziem ne do re mon tu 

Tram wa je Ślą skie, gmi na So sno wiec oraz So sno wiec kie Wo do cią gi
wspól nie zmie nią ob li cze uli cy Sta szi ca. Spół ka tram wa jo wa zaj mie
się wy mia ną to ro wi ska na od cin ku od wia duk tu nad uli cą 3 Ma ja
do uli cy Okrzei (czy li koń ca tra sy li nii nr 24). Przed pra ca mi pod ję -
ty mi przez Tram wa je Ślą skie, So sno wiec kie Wo do cią gi wy mie nią
wo do ciąg oraz na pra wią ka na li za cję. Naj praw do po dob niej no we to -
ro wi sko zo sta nie wy ko na ne w tech no lo gii pły wa ją cej szy ny. Mia sto
wspól nie z So sno wiec ki mi Wo do cią ga mi uło żą no wy as falt oraz no -
wy chod nik. Gmi na ma już pod pi sa ne po ro zu mie nie w tej spra wie
z Tram wa ja mi Ślą ski mi. Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem, in -
we sty cja zo sta nie wy ko na na jesz cze w tym ro ku. SK

Ulica Staszica będzie jak nowa

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

Bulwar Czarnej Przemszy 
zmieni swoje oblicze 



1500 me trów wy dzie lo ne go to ru dla
rol ka rzy po wsta nie w no wej czę ści Par -
ku Sie lec kie go. Bę dzie to pierw sza te -
go ty pu dro ga dla rol ka rzy w So snow -
cu. Przy go to wa ny pro jekt za kła da, iż
oprócz tra sy dla rol ka rzy, po wsta nie
stre fa re lak su oraz ga stro no mii. W czę -
ści prze zna czo nej do wy po czyn ku po -
ja wią się tak że le ża ki oraz zie leń. Tym
sa mym Park Sie lec ki bę dzie po dzie lo -
ny na dwie stre fy. No wa część bę dzie
prze zna czo na na re kre ację i im pre zy,
a w star szej czę ści bę dzie moż na spa -
ce ro wać i od po czy wać. 

As fal to wa dro ga bę dzie mia ła sze ro -
kość dwóch me trów i zo sta nie po pro wa -
dzo na, za rów no wzdłuż obec nie ist nie -

ją cych ale jek, jak i po zu peł nie no wym
śla dzie, po mię dzy uli cą 3 Ma ja a Czar -
ną Prze mszą. – Pro jek tu je my trakt w ten
spo sób, by rol ka rze i oso by spa ce ru ją ce
po par ku wza jem nie so bie nie prze szka -
dza ły – mó wi Kin ga Kę drac ka z Wy -
dzia łu Pla no wa nia Prze strzen ne go
Urzę du Miej skie go So snow cu. 

Rol ka rze się cie szą, że po wsta nie no -
wa tra sa, zwłasz cza że te raz moż li wo ści
ko rzy sta nia z par ku dla rol ka rzy są dość
ogra ni czo ne, ze wzglę du na stan na -
wierzch ni ale jek. – Ma my kil ka ulu bio -
nych miejsc w par ku i jeź dzi my tam,
gdzie jest w mia rę rów no, ale moż li wo -
ści są dość ogra ni czo ne. Do brze, że po -
wsta je dla nas no wy tor. Z cza sem mo -

że po wsta ną ko lej ne – mó wi Ju rek Pal -
kow ski z So snow ca. 

Pra ce zwią za ne z bu do wą 1,5 km pę -
tli już się roz po czę ły. – Tra sa bę dzie
jed no kie run ko wa, z po zio mym i pio no -
wym ozna cze niem, by nikt nie miał
wąt pli wo ści, czy wy brał do bry kie ru -
nek jaz dy. Do dat ko wo za dba my o na sa -
dze nia zie le ni w tych miej scach, gdzie
no wa tra sa bę dzie przy le gać do ścież ki
dla pie szych oraz o ław ki, któ re bę dą
usta wio ne w ta ki spo sób, by rol ka rze
mo gli usiąść, od po cząć czy zmie nić
obu wie – wy ja śnia Ma te usz Ry ka ła, za -
stęp ca pre zy den ta So snow ca. Tra sa po -
win na być go to wa jesz cze przed Dnia -
mi So snow ca. SK
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Tor dla rolkarzy i strefa rekreacji 
w Parku Sieleckim 

reklamareklamareklama

Park Sielecki zostanie podzielony na dwie strefy: rekreacji i odpoczynku. 
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Co raz śmie lej pną się w gó rę mu ry kry tej pły wal -
ni po wsta ją cej przy Ze spo le Szkół Ogól no kształ -
cą cych nr 5 w Za gó rzu. In we sty cja bę dzie go to -
wa w po ło wie przy szłe go ro ku.

Wy ko naw cą po wsta ją cej za kwo tę 14,5
mln zł in we sty cji jest fir ma „Ma zur” z Jan -
ko wic. – W tej chwi li wszyst kie pra ce to czą
się zgod nie z har mo no gra mem. Miesz kań cy
z pew no ścią już za uwa ży li, że z dnia
na dzień kon struk cja ro śnie w oczach. Zo sta -
ła już wy ko na na kon struk cja żel be to no wa
fun da men tów oraz ścia ny pod ba se nia – wy -
ja śnia Da riusz Piecz ka, na czel nik Wy dzia łu

In we sty cji Miej skich w Urzę dzie Miej skim
w So snow cu. 

Kry ta pły wal nia, po wsta ją ca po mię dzy głów -
nym bu dyn kiem szko ły a uli cą Bo ha te rów Mon -
te Cas si no, jest bu do wa na w sys te mie „za pro jek -
tuj i wy bu duj”, w opar ciu o pro jekt bu dow la ny
przy go to wa ny wcze śniej przez ryb nic ką pra cow -
nię Bau ren. Obiekt bę dzie po łą czo ny ze szko łą
w miej scu klat ki scho do wej i ko ry ta rza trzy kon -
dy gna cyj nej czę ści ist nie ją ce go bu dyn ku ZSO.

W skład pły wal ni wej dzie m.in. ba sen, któ re -
go głów na niec ka bę dzie mia ła wy mia -
ry 25x16,5 m. Z jed nej stro ny ba se nu, na ca łej je -

go sze ro ko ści, dno bę dzie mia ło re gu la cję głę bo -
ko ści. Po wsta nie też niec ka re kre acyj no -re ha bi li -
ta cyj ny oraz bro dzik. Ba sen re ha bi li ta cyj ny bę -
dzie wy po sa żo ny w ma sa że, gej zer, le żan ki, sie -
dzi ska z dy sza mi, a tak że tor do na uki pły wa nia.

– Bu do wa ba se nu jest moż li wa m. in. dzię ki
wspar ciu Fun da cji Tim ke na oraz do fi nan so wa niu
z „Pro gra mu roz wo ju ba zy spor to wej z uwzględ -
nie niem do fi nan so wa nia z Mi ni ster stwa Spor tu
i Tu ry sty ki na 2016”. Na bu do wę ba se nu otrzy ma -
li śmy w tym przy pad ku 3,1 mi lio na zło -
tych – stwier dził pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski.
Ba sen bę dzie go to wy w po ło wie 2018 ro ku. KP

Mury pływalni w Zagórzu już widoczne

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

M
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Jo an naBi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej iedu ka cji

Już za kilka miesięcy wejdzie w życie ustawa, która obniża
po wszech ny wiek eme ry tal ny dla ko biet imęż czyzn. Wy so -
kość eme ry tur dla tych osób bę dzie usta la nanapod sta wie
za pi sów na in dy wi du al nym kon cie – wopar ciu ozwa lo ry zo -
wa ny ka pi tał po cząt ko wy oraz zwa lo ry zo wa ne skład ki za pi -
sa ne wZUS -ie po1998 r.
Są oso by, któ re jesz cze nie zło ży ły wnio sku o usta le nie ka pi -
ta łu po cząt ko we go. A więc war to, by skom ple to wa ły swo je
do ku men ty po twier dza ją ce staż pra cy oraz wy so kość osią -
ga nych za rob ków  i zło ży ły wnio sek doZUS -u.
Do ku men ta mi po twier dza ją cy mi okre sy za trud nie nia są za -
świad cze nia lub świa dec twa pra cy wy da ne przez pra co daw -
cę. Wprzy pad ku osób pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar -
czą, wy star czy po dać da ty roz po czę cia i za koń cze nia okre -
su dzia łal no ści, a ZUS po twier dzi okre sy opła ca nia skła dek,
jak i ich wy so kość. Pa mię taj my rów nież, że przyusta la niu sta -
żu pra cy uwzględ nia ne są okre sy stu diów wyż szych (podwa -
run kiem ich ukoń cze nia), okre sy spra wo wa nia opie ki
naddzieć mi lub od by wa nia służ by woj sko wej, atak że okre sy
po bie ra nia za sił ków dla bez ro bot nych. Do ku men ta mi po -
twier dza ją cy mi po wyż sze okre sy są od po wied nio:
•za świad cze nie z uczel ni o okre sie, w ja kim oso ba stu dio -

wa ła;
•me try ka uro dze nia dziec ka;
•za świad cze nie zWKU lub ksią żecz ka woj sko wa;
•za świad cze nie zPo wia to we go Urzę du Pra cy.

W do ku men tach po twier dza ją cych za trud nie nie 
po 14 li sto pa da 1991 r. po win ny się zna leźć in for ma cje
na te mat okre sów nie zdol no ści do pra cy lub ad no ta cja
o ich bra ku.
War to za dbać oza świad cze nia oza trud nie niu iwy na gro dze -
niu nadru ku Rp -7, któ ry rów nież wy da je pra co daw ca. Do ku -
men tem po twier dza ją cym osią ga ny przy chód jest też le gi ty -
ma cja pra cow ni cza za wie ra ją ca od po wied nie wpi sy i pie -
cząt ki.
W przy pad ku, gdy nie ma moż li wo ści zgro ma dze nia do ku -
men tów z po wo du li kwi da cji przed się bior stwa, moż -
naspraw dzić nastro nie in ter ne to wej ZUS -u, gdzie na le ży ich
szu kać. Moż na też przyjść do ZUS -u po ta kie in for ma cje.
Część do ku men tów zli kwi do wa nych firm tra fi ło do ich na -
stęp ców praw nych lub in nych in sty tu cji. Nie ste ty, ba za już
nie ist nie ją cych przed się biorstw nie jest peł na(wwięk szo ści
za wie ra in for ma cje nate mat by łych pań stwo wych za kła dów
pra cy). 
Je śli nie uda się od na leźć do ku men ta cji pła co wej zli kwi do -
wa ne go za kła du, to przy usta la niu wy so ko ści ka pi ta łu po -
cząt ko we go zakaż dy okres za trud nie nia napod sta wie umo -
wy opra cę – pro por cjo nal nie dowy mia ru cza su pra cy – ZUS
usta li pod sta wę wy mia ru skła dek od wy na gro dze nia mi ni -
mal ne go.
War to przy po mnieć, że za sa dy usta la nia ka pi ta łu po cząt ko -
we go by ły kil ka krot nie zmie nia ne. Oso by, któ re ma ją usta lo -
ny ka pi tał po cząt ko wy, a nie prze li cza ły je go wy so ko ści
wzwiąz ku ze zmia na mi usta wo wy mi po2015 r., mo gą te raz
zło żyć wnio sek oprze li cze nie. 
Przy po mnij my, że de cy zję w spra wie usta le nia pra wa
do eme ry tu ry, ZUS wy da je na wnio sek, któ ry na le ży zło żyć
nie wcze śniej, niż na mie siąc przed speł nie niem wa run ków
do te go świad cze nia, np. osią gnię cia wie ku eme ry tal ne go.
Na to miast dla osób po bie ra ją cych ren tę z ty tu łu nie zdol no -
ści do pra cy – po osią gnię ciu przez nie po wszech ne go wie -
ku eme ry tal ne go – ZUS z urzę du wy da de cy zję o usta le niu
pra wa doeme ry tu ry.
Wczerw cu wod dzia le ZUS wSo snow cu od by wać się bę dzie
ak cja in for ma cyj na – Dni Ubez pie czo ne go. Na sa li ob słu gi
klien ta dy żu ru ją cy eks per ci wy ja śnią wszel kie wąt pli wo ści
iod po wie dzą napy ta nia do ty czą ce eme ry tur.
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Można po wie dzieć, że ten te mat jest bar -
dzo ob szer ny. Przed mio tem bo wiem ochro -
ny prze stęp stwa z art. 267 § 3 KK jest sze -
ro ko ro zu mia na ta jem ni ca ko mu ni ko wa nia
się, pra wo do dys po no wa nia in for ma cją
z wy łą cze niem in nych osób, po uf ność in for -
ma cji. Wska za ny prze pis chro ni wszel kie in -
for ma cje, bez wzglę du na to, ko mu przy słu -
gu je pra wo do dys po no wa nia da ną in for -
ma cją, a tak że cze go ta in for ma cja do ty czy.
Obej mu je za rów no in for ma cje do ty czą ce
ży cia pry wat ne go, jak i in for ma cje ob ję te
wy raź nie ure gu lo wa ną praw nie ta jem ni cą,
np. za wo do wą: dzien ni kar ską, czy ma kler -
ską, a tak że han dlo wą, skar bo wą, sta ty -
stycz ną, ban ko wą, tak że in for ma cje nie jaw -
ne w ro zu mie niu Usta wy z dnia 5 sierp -
nia 2010 r. o ochro nie in for ma cji nie jaw -
nych. Upraw nie nie do dys po no wa nia da ną
in for ma cją wy ni ka z prze pi sów szcze gól -
nych, w tym re gu la cji kon sty tu cyj nych,
art. 47 Kon sty tu cji oraz mię dzy na ro do wych,
np. art. 8 ust. 1 Eu ro pej skiej Kon wen cji
o Ochro nie Praw Czło wie ka i Pod sta wo -

wych Wol no ści, art. 7 Kar ty Praw Pod sta -
wo wych, sta no wią cych o pra wie do po sza -
no wa nia ży cia pry wat ne go. Prze stęp stwo
z art. 267 § 3 KK mo że być po peł nio ne wy -
łącz nie w za mia rze bez po śred nim, kie run -
ko wym, czy li wy łącz nie w ce lu uzy ska nia in -
for ma cji, do któ rej spraw ca nie jest upraw -
nio ny. Dla prze stęp stwa z art. 267 § 3 KK
nie jest ko niecz ne fak tycz ne uzy ska nie in -
for ma cji, wy star czy bo wiem sa mo za kła da -
nie lub po słu gi wa nie się urzą dze niem pod -
słu cho wym. Ma to więc cha rak ter for mal ny,
bez skut ko wy. Bar dziej zło żo na jest kwe stia
„cią głe go na gry wa nia” po przez np. za in -
sta lo wa nie urzą dze nia pod słu cho we go,
któ re go ce lem jest ca ło do bo wa re je stra cja
roz mów od by wa ją cych się w ja kimś po -
miesz cze niu. Wy ka za nie w ta kim przy pad -
ku uzy ska nia nie upraw nio nej in for ma cji
bę dzie bo wiem wy so ce utrud nio ne. In ną
kwe stię na to miast sta no wi re je stro wa nie
wła snej roz mo wy. Na le ży tu roz róż nić dwa
przy pad ki. W pierw szym re je stro wa na jest
roz mo wa, pod czas któ rej na gry wa ją cy
uzy sku je in for ma cje, do któ rych jest
upraw nio ny (do ty czy to za rów no ta jem ni -
cy kwa li fi ko wa nej, np. ad wo kat na gry wa -
ją cy roz mo wę z klien tem, jak i ta jem ni cy
pry wat nej, np. żo na na gry wa ją ca roz mo wę
z mę żem). W dru gim przy pad ku re je stro wa -
na jest roz mo wa, pod czas któ rej na gry wa -
ją ce mu udzie la ne są in for ma cje, do któ rych
nie jest on upraw nio ny (np. oso ba trze cia
uzy sku je od pra cow ni ka ban ku in for ma cje
ob ję te ta jem ni cą ban ko wą). Pierw szy przy -
pa dek ni gdy nie sta no wi czy nu za bro nio ne -
go, na wet je że li na gry wa nie od by wa się bez
wie dzy i zgo dy in ter lo ku to ra. Dru gi przy pa -

dek jest zde cy do wa nie bar dziej zło żo ny. Nie
bę dzie czy nem za bro nio nym z art. 267 § 3
KK sy tu acja, w któ rej da na oso ba na gry wa
wszyst kie swo je roz mo wy i nie ja ko
„przy oka zji” za re je stru je roz mo wę, w to ku
któ rej udzie lo ne zo sta ną jej in for ma cje nie -
upraw nio ne. Po dob nie bę dzie w sy tu acji,
gdy ktoś re je stru je kon kret ną roz mo wę, ale
nie w ce lu uzy ska nia in for ma cji nie upraw -
nio nych, a uzy ska nie tych in for ma cji na stę -
pu je „przy pad ko wo”. W tych sy tu acjach
brak bo wiem za mia ru kie run ko we go. Wąt -
pli wo ści moż na mieć w sy tu acji, gdy ktoś
prze pro wa dza da ną roz mo wę w ce lu uzy -
ska nia in for ma cji dla nie go nie upraw nio -
nych i jed no cze śnie ją re je stru je urzą dze -
niem pod słu cho wym. Ana li za zna mion
art. 267 § 3 KK „(…) kto w ce lu uzy ska nia
(…) za kła da lub po słu gu je się urzą dze niem
pod słu cho wym (…)” pro wa dzi jed nak
do wnio sku, że ta kie dzia ła nie tak że nie sta -
no wi czy nu za bro nio ne go. Środ kiem ma ją -
cym po słu żyć do uzy ska nia nie upraw nio nej
in for ma cji nie jest bo wiem w tym przy pad -
ku urzą dze nie pod słu cho we, lecz sa ma roz -
mo wa, a urzą dze nie ma ją tyl ko utrwa lić.
W kon se kwen cji na le ży uznać, że na gry wa -
nie roz mo wy, w któ rej sa me mu się uczest -
ni czy, ni gdy nie sta no wi czy nu za bro nio ne -
go z art. 267 § 3 KK. Ja ka od po wie dzial -
ność gro zi oso bom re je stru ją cym roz mo wy
w ce lu uzy ska nia in for ma cji, do któ rych nie
są upo waż nie ni? W za leż no ści od sta nu fak -
tycz ne go, któ ry oce nia sąd kar ny po prze -
pro wa dze niu po stę po wa nia do wo do we go,
mo że uka rać grzyw ną, ka rą ogra ni cze nia
wol no ści lub ka rą po zba wie nia wol no ści
do dwóch lat.

PORADY

ZUS RADZI

Kapitał początkowy
ADWOKAT RADZI

Podsłuchiwanie i nagrywanie, 
czy zawsze jest zgodne z prawem?

Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

BIOPSJE pod kontrolą USG

KRÓTKIE TERMINY WIZYT

DOŚWIADCZONY PERSONEL MEDYCZNY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

WIDZIMY 
WIĘCEJ
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Biopsja: 32 785 22 30
TK i RTG: 32 355 95 10
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VI edy cja kon kur su dla szkół po nad gim na zjal nych
„I Ty mo żesz zo stać ra tow ni kiem”, od by ła się 28
mar ca w sie dzi bie Wyż szej Szko ły Pla no wa nia Stra -
te gicz ne go w Dą bro wie Gór ni czej. W czę ści kon kur -
so wej wzię ło udział 35 dru żyn, z wo je wódz twa ślą -
skie go i Ma ło pol ski. 

– Cie szy my się, że z ro ku na rok ro śnie licz ba
uczest ni ków kon kur su. To świad czy o co raz więk -
szym za in te re so wa niu te ma tem i chę cią po głę bia nia
wie dzy w za kre sie udzie la nia pierw szej po mo -
cy – mó wi Ka ta rzy na Wą cha ła -Glin ka, dy rek tor ka
Dzia łu Pro mo cji i Mar ke tin gu w WSPS.

Pierw szym za da niem, z któ rym mu sie li zmie rzyć
się za wod ni cy, by ło za dła wie nie się dziec ka. Ko lej ne
dwa ćwi cze nia po le ga ły na ra to wa niu oso by, któ ra
ule gła pod to pie niu, ką piąc się w nie strze żo nym za le -
wie oraz udzie le niu po mo cy na sto lat ko wi, któ ry
pod wpły wem do pa la czy, je chał na mo to cy klu i uległ
wy pad ko wi. 

Oli wia Fal kus, Szy mon Ko chlik i Ma te usz Żu -
kow ski, ucznio wie I LO im. Ko cha now skie go
w Świę to chło wi cach, na co dzień są ra tow ni ka mi
WOPR, a w kon kur sie „I Ty mo żesz zo stać ra tow ni -
kiem”, wzię li udział, by po sze rzyć wie dzę i zdo być
ko lej ne do świad cze nia. Z ko lei Klau dia Ko ne fał oraz
jej dwie star sze ko le żan ki, Agniesz ka Róż niok i Mo -
ni ka De jas z II LO w My sło wi cach, tak że spró bo wa -
ły swo ich sił w kon kur sie, bo w przy szło ści za mie rza -
ją wy brać stu dia zwią za ne z me dy cy ną. 

– Na sza szko ła w kla sach mun du ro wych i o pro -
fi lu po żar ni czym od czte rech lat kształ ci oso by za in -
te re so wa ne pra cą w po li cji czy woj sku oraz po sze rza
wie dzę z za kre su me dy cy ny. Mło dzież moc no in te re -
su ję się tą te ma ty ką – mó wi Syl wia Bą bel, na uczy -
ciel ka wy cho wa nia fi zycz ne go i edu ka cji dla bez pie -
czeń stwa w II LO w My sło wi cach. 

Kon kur so we zma ga nia ob ser wo wa ło gro no ju ro -
rów, któ rzy na co dzień pra cu ją ja ko ra tow ni cy me -
dycz ni i są stu den ta mi WSPS. Prze wod ni czą cym ju ry
był Igor Żmud ka z Wo je wódz kie go Po go to wia Ra -

tun ko we go w Ka to wi cach. Spo tka nie by ło więc oka -
zją, by ucznio wie mo gli po roz ma wiać ze star szy mi
ko le ga mi i po znać te ma ty kę ra tow nic twa me dycz ne -
go. Ra tow ni cy chęt nie dzielili się swym do świad cze -
niem i od po wia da li na za da wa ne py ta nia. 

– Te ma ty ka ra tow nic twa jest te raz po pro stu mod -
na. I bar dzo do brze, że ty le się o tym mó wi i że mło -
dzi lu dzie są nią za in te re so wa ni. Oso by, któ re uczą się
w kla sach woj sko wych, po li cyj nych, ale i też o pro fi -
lu bio lo gicz no -che micz nym, po waż nie my ślą o tym,
by zo stać ra tow ni ka mi. Udział w kon kur sie na pew -
no po sze rzy ich wie dzę i po mo że im cho ciaż by w pa -
no wa niu nad stre sem – wy ja śnia Woj ciech Pu stol ka
z Wo je wódz kie go Po go to wia Ra tun ko we go w Ka to -
wi cach. 

Osta tecz nie, po za cię tej ry wa li za cji, pierw sze miej -
sce zdo by li ucznio wie I LO im. M. Ko per ni ka w Ka to -
wi cach, czy li We ro ni ka Za jąc, We ro ni ka Sta nek
i Han na Kielc. Dru gie miej sce przy pa dło w udzia le
Do mi ni ce Lu brant, Ali cji Ró żań skiej, Alek san drze
Klu ziak, uczen ni com II LO im. Ja na Ma tej ki w Sie -
mia no wi cach Ślą skich. Trze cie miej sce zdo był Ze spół
Szkół w Li bią żu, któ ry re pre zen to wa li Mar cin Stro jek,
Hu bert So ko łow ski i Klau dia Li pow ska.

Na zwy cięz ców cze ka ły cen ne na gro dy, m. in.
smar twat che, po wer ban ki i gło śni ki blu eto oth. Wszy -
scy uczest ni cy otrzy ma li mi ni ap tecz ki, jed no ra zo we
rę ka wicz ki i ma ski. 

Or ga ni za to rzy dla uczest ni ków i go ści przy go to -
wa li wie le atrak cji. Stra ża cy z Ko men dy Miej skiej
PSP w Dą bro wie Gór ni czej pre zen to wa li sa mo chód
po żar ni czy z dra bi ną me cha nicz ną. Do dat ko wą atrak -
cją był wy kład na te mat skut ków za ży wa nia środ ków
psy cho ak tyw nych oraz po kaz sa mo obro ny, przy go to -
wa ny przez ra tow ni ków me dycz nych z WPR w Ka -
to wi cach. Po nad to Piotr Szwe dziń ski, wy kła dow ca
WSPS, po ka zał spe cja li stycz ny am bu lans ra tun ko wy,
mo bil ną część Cen trum Sy mu la cji Me dycz nej i sa mo
cen trum sy mu la cji, któ re WSPS posiada jako jedyna
uczelnia niepubliczna w Polsce.  SK

Oni też zostaną ratownikami!
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Zgod nie z usta wą o wła sno ści lo ka li we wspól no tach
miesz ka nio wych za rzą dza nych przez MZBM – TBS
sp. z o. o. w lu tym i mar cu od by ły się rocz ne ze bra nia
pod su mo wu ją ce rok 2016. W trak cie ze brań za rzą dy
wspól not miesz ka nio wych przed sta wi ły spra woz da -
nia ze swo jej ubie gło rocz nej dzia łal no ści. Po nad to
w trak cie ze brań MZBM – TBS sp. z o.o. ja ko za -
rząd ca nie ru cho mo ści przed sta wił spra woz da nie
z prze pro wa dza nych re mon tów oraz za pre zen to wał
sy tu ację fi nan so wą wspól not w ro ku 2016. W trak -
cie ze brań wła ści cie le nie ru cho mo ści po dej mo wa li
de cy zje do ty czą ce uchwa le nia rocz ne go pla nu go -
spo dar cze go na rok 2017. W wie lu przy pad kach
plan ten do ty czył ter mo mo der ni za cji bu dyn ków.
MZBM – TBS sp. z o.o. ja ko za rząd ca sta ra się po -
ma gać wspól no tom w po zy ski wa niu środ ków na ter -
mo mo der ni za cję czy to w po sta ci kre dy tu, czy w po -
sta ci do ta cji z fun du szy ze wnętrz nych, m. in. przez
do fi nan so wa nie ze środ ków Unii Eu ro pej skiej al bo
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska. – W bie żą cym ro ku za pla no wa no ter mo mo der -
ni za cję 15 bu dyn ków w za so bach MZBM – TBS sp.
z o. o. Dla ko lej nych 12 bu dyn ków przy go to wy wa -
na jest do ku men ta cja tech nicz na po trzeb na do prze -
pro wa dze nia ter mo mo der ni za cji. Wszel kie pra ce
z tym zwią za ne są pro wa dzo ne kom plek so wo w ta -
ki spo sób, aby wspól no ty otrzy my wa ły wspar cie
na jak naj lep szych wa run kach fi nan so wych – mó wi
Ja ro sław Klim czak, spe cja li sta ds. mar ke tin gu, pro -
mo cji i po zy ski wa nia no wych nie ru cho mo ści w
MZBM - TBS sp. z o.o. w Sosnowcu. Ra zem z prze -

pro wa dza niem ter mo mo der ni za cji są od na wia ne
klat ki scho do we, wej ścia do bu dyn ków lub wy mie -
nia na jest sto lar ka okien na. 

Ko lej nym te ma tem po ru sza nym na ze bra niach
by ła moż li wość pod łą cze nia bu dyn ków do sie ci
cie płow ni czej. W ra mach wal ki ze smo giem pla no -
wa na jest re ali za cja pro jek tu, któ ry za kła da bu do -
wę sie ci cie płow ni czej za si la ją cej w cie pło ści słe
cen trum So snow ca, któ re od lat bo ry ka się z pro ble -
mem za nie czysz czo ne go po wie trza. Od by ło się już
spo tka nie z przed sta wi cie la mi spół ki Tau ron Cie -
pło, od po wie dzial nej za re ali za cję te go pro jek tu.
W dziel ni cy Rud na pla no wa ne jest włą cze nie
do sie ci kil ku dzie się ciu bu dyn ków. MZBM – TBS
sp. z o.o. ja ko za rząd ca wspól not bie rze in ten syw -
nie udział w pra cach na tym pro jek tem. Po nad to
w cza sie ze brań miesz kań cy wspól not zgła sza ją
spra wy wy ma ga ją ce pod ję cia róż nych dzia łań. Nie -
rzad ko są to uwa gi kry tycz ne w sto sun ku do za -
rząd cy. – Wpro wa dza my zmia ny, ma ją ce na ce lu
po pra wę ko mu ni ka cji z za rzą dza ny mi przez nas
wspól no ta mi. Wszyst kie uwa gi, na wet te kry tycz -
ne, sta ra my się przyj mo wać na bie żą co i roz wią zy -
wać pro ble my w spo sób jak naj bar dziej kom plek -
so wy i szyb ki – mó wi Ja ro sław Klim czak. – Mi ło
nam też w trak cie ze brań usły szeć sło wa po chwa ły
za do sko na łą współ pra cę mię dzy wspól no ta mi
a MZBM – TBS sp. z o.o. Te sło wa uzna nia po zy -
tyw nie mo ty wu ją nas do pod ję cia dal szych dzia łań
ma ją cych za pew nić miesz kań com na szych za so -
bów jak naj bar dziej kom for to we wa run ki miesz ka -
nio we. Dzię ku je my za wszyst kie sło wa po chwa ły,
jak i kry ty ki. Wszyst kie te cen ne dla nas uwa gi da -
ją nam moż li wość dal sze go roz wi ja nia na szej spół -
ki ja ko naj więk sze go za rząd cy wspól not miesz ka -
nio wych w So snow cu – pod su mo wał Ja ro sław
Klim czak. JOK

Wspólnoty mieszkaniowe podsumowały
ubiegły rok 
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Wyrwać się z pułapki uzależnienia 
Rozmowa z DAMIANEM ZDRADĄ, kierownikiem Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim 

Ja kie uza leż nie nia są le czo ne w so sno wiec kim Cen -
trum Psy cho te ra pii i Le cze nia Uza leż nień w So sno -
wiec kim Szpi ta lu Miej skim?
Obec nie naj wię cej osób jest uza leż nio nych
od al ko ho lu, cza sem po łą czo nym z uży wa -
niem nar ko ty ków. Spo rą gru pę na szych pa -
cjen tów sta no wią tak że oso by uza leż nio ne
od czyn no ści, kie dy ma my do czy nie nia z tzw.
uza leż nie nia mi be ha wio ral ny mi. Są to: ha zard,
za ku po ho lizm, sek so ho lizm, uza leż nie nie
od kom pu te ra i in ter ne tu, cza sem in ne. Ma my
tak że ofer tę dla ro dzin osób uza leż nio nych,
czy li le cze nie tzw. współ uza leż nie nia i syn dro -
mu do ro słe go dziec ka al ko ho li ka (dda).

To bar dzo du ży za kres po mo cy…
Tak, wszyst ko to dzię ki te mu, że oprócz środ -
ków z Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, otrzy -
mu je my wspar cie fi nan so we z gmi ny So sno -
wiec oraz z Mi ni ster stwa Zdro wia. Środ ki po -
zwa la ją na roz bu do wę ofer ty, a ter mi ny
ocze ki wa nia na pierw szą wi zy tę nie są dłuż -
sze niż kil ka dni. 

Wra ca jąc do te ma tu le cze nia uza leż nień, czy to
praw da, że nie ma le ku na al ko ho lizm?
Głów ną for mą le cze nia jest psy cho te ra pia.
Uza leż nie nia to cho ro ba psy chi ki i cho ciaż
wie le mó wi się o tym, że al ko hol i nar ko ty ki
uza leż nia ją fi zjo lo gicz nie, to jed nak psy chi ka
ma tu naj więk sze zna cze nie. Ofe ru je my za -
rów no psy cho te ra pię in dy wi du al ną, jak i gru -
po wą. W uza leż nie niu słab ną wię zi spo łecz ne,
czło wiek wpa da w izo la cję, do dat ko wo wzra -
sta na pię cie, nie po kój, po ja wia się chwiej ność
emo cji, wy bu cho wość, ob ni ża się po ziom ra -
dze nia so bie ze stre sem. Gdy do da my do te go
kon flik ty w ro dzi nie, osła bie nie wy daj no ści
w pra cy lub jej stra ta, pro ble my zdro wot -
ne – ry su je nam się ob raz czło wie ka w kry zy -
sie, któ ry nie po tra fi po ra dzić so bie z la wi no -
wo na ra sta ją cy mi pro ble ma mi, a że by od nich
uciec, pi je jesz cze wię cej…

To tak jak w tej baj ce o Ma łym Księ ciu, któ ry spo ty -
ka pi ja ka. Py tał go, dla cze go pi je, a pi jak po wie -
dział, że to dla te go, gdyż się wsty dzi. Ale gdy Ma ły
Ksią żę spy tał go, cze go się wsty dzi, ten od po wie -
dział, że te go, że pi je…
Tak, to bar dzo traf nie okre śla pro blem uza leż -
nień: im bar dziej ktoś chce się z te go wy rwać,
tym bar dziej wpa da w pu łap kę uza leż nie nia…
Dla te go psy cho te ra pia jest po trzeb na, aby
prze rwać ten za klę ty krąg i pod jąć ży cie
w abs ty nen cji.

Czy za wsze ce lem jest abs ty nen cja? Czy al ko ho lik
nie mo że już się na pić?
W przy pad ku stwier dze nia uza leż nie nia
od sub stan cji, za le ca my abs ty nen cję, acz kol -
wiek w wy pad ku lżej szych form uza leż nie nia,
nie za wsze jest to ko niecz ne. Po nad to, zda rza -

ją się oso by, któ re są tak głę bo ko uza leż nio ne,
że pod ję cie abs ty nen cji z dnia na dzień jest nie -
moż li we. Ta kie oso by, cza sa mi za czy na ją te ra -
pię wie le ra zy, za każ dym ra zem pi jąc jed nak
tro chę mniej. Okre sy abs ty nen cji są co raz dłuż -
sze, aż w koń cu moż li we jest cał ko wi te za prze -
sta nie pi cia. Po dob nie jest w przy pad ku uza leż -
nie nia od ha zar du, jed nak w przy pad ku ta kich
pro ble mów jak za ku po ho lizm, pra co ho lizm
czy sek so ho lizm, oczy wi ście o żad nej abs ty -
nen cji nie mo że być mo wy, ale je dy nie
o zwięk sze niu kon tro li nad ty mi czyn no ścia mi.

Wspo mniał Pan o no wo cze snych uza leż nie niach.
Czy to na praw dę po waż ny pro blem?
Tak, ha zard, seks, za ku py, in ter net, a na wet
ćwi cze nia gim na stycz ne czy so la rium – od te -
go wszyst kie go moż na się uza leż nić. Lu dzie
są w sta nie ro bić róż ne rze czy, aby ukryć
przed so bą wła sne pro ble my i fru stra cje.
Wszyst kie uza leż nie nia – po wsta ją ja ko pró ba
sa mo le cze nia, uciecz ki od na pięć czy stre sów
współ cze sne go świa ta. Jed nak z cza sem mo -
gą prze sła niać rze czy wi stość tak bar dzo, że
wy ma ga to le cze nia, aby po wró cić do nor mal -
ne go ży cia. To sa mo do ty czy uza leż nień
od sub stan cji. O tym wszyst kim na pi sa łem
w swo jej książ ce, któ ra nie daw no się uka za ła:
„Sek so ho lizm – per wer sja i mi łość”. Na wią -
zu ję tam w ogó le do pro ble ma ty ki uza leż nień
i pro ble mów współ cze sne go czło wie ka. Bo
ży je my w cza sach, gdy do mi nu ją cy mi za bu -
rze nia mi psy chicz ny mi są uza leż nie nia i de -
pre sja. Bar dzo czę sto zda rza się, że tra fia
do nas oso ba, któ ra nad uży wa al ko ho lu, gra
w gry ha zar do we na ma szy nach, cza sem by -
wa w noc nych klu bach… Wte dy zaj mu je my
się ty mi wszyst ki mi uza leż nie nia mi i po ma ga -
my upo rząd ko wać ży cie, cho ciaż cza sem trwa
to dłu go…

Jak dłu go trwa le cze nie?
De cy zja o pod ję ciu te ra pii to bar dzo waż -
na spra wa. To nie jest tak, jak by wa cza sem

w przy pad ku in nych cho rób, że wy star czy
jed na wi zy ta, ewen tu al nie ja kaś kon tro la
za kil ka dni czy ty go dni. Je śli ktoś de cy du je
się na po moc po rad ni, czas le cze nia to po -
nad rok, cza sem na wet wię cej, przy czym
wi zy ty są przez dłu gi okres cza su dwa, a na -
wet trzy ra zy w ty go dniu. Je śli ktoś po dej -
mu je le cze nie na od dzia le dzien nym, wów -
czas czas te ra pii nie co się skra ca, ale przez
pierw sze sześć ty go dni pa cjent prze by wa
na od dzia le dzien nym, co dzien nie od 8
do 14, a na stęp nie kon ty nu uje le cze nie w po -
rad ni po przez wi zy ty przy naj mniej raz w ty -
go dniu.

A w ja ki spo sób po ma ga cie ro dzi nom osób uza leż -
nio nych?
Nikt nie pi je w próż ni. Za wsze jest ktoś, kto
to wi dzi i ja koś to na nie go wpły wa. Al bo są
to ro dzi ce, al bo współ mał żo nek, al bo dzie ci,
nie kie dy za tro ska ny pra co daw ca itp. Te oso -
by, z jed nej stro ny – sta ra ją się coś ro bić, że -
by al ko ho lik prze stał pić a z dru giej –
w związ ku z je go pi ciem wpa da ją w co raz
więk szy wła sny cha os emo cjo nal ny. Cza sem
też są ofia ra mi prze mo cy, nie kie dy sa me za -
czy na ją uży wać al ko ho lu lub le ków, aby
uciec choć na chwi lę od tych pro ble mów. Ta -
kie zja wi sko na zy wa my współ uza leż nie niem.
Sta ra my się po móc tym oso bom zbu do wać
nie co wię cej dy stan su do rze czy wi sto ści,
wzmoc nić pew ność sie bie, le piej ra dzić so bie
ze stre sem. Nie cho dzi tu o to, aby na uczyć
bli skie oso by jak to zro bić, że by al ko ho lik
prze stał pić. Bar dziej cho dzi o to, aby uwol -
nić się z cha osu, w ja kim ktoś się zna lazł
i upo rząd ko wać ja koś swo je ży cie, prze jąć
nad nim kon tro lę. Po dob nie rzecz się ma
w przy pad ku tzw. do ro słych dzie ci al ko ho li -
ków. Ura zy z prze szło ści cza sem utrud nia ją
im do ro słe ży cie: kło po ty w związ kach,
chwiej ność emo cji, trud no ści w kon tak tach
z in ny mi ludź mi – to tyl ko nie któ re zja wi ska,
któ re mo gą być na stęp stwem do ra sta nia w ro -
dzi nie z pro ble mem al ko ho lo wym. Sta ra my
się im po móc, po przez ofer tę te ra pii in dy wi -
du al nej i gru po wej.

Cen trum Psy cho te ra pii w So snow cu dzia ła co raz
pręż niej…
Pla ców ka po wsta ła w ro ku 2001. Wów czas
mia ła sie dzi bę przy uli cy Czar nej. Na stęp nie,
przez wie le lat dzia ła li śmy ja ko Cen trum Psy -
cho te ra pii i Le cze nia Uza leż nień na uli cy 3
Ma ja 33, a od po cząt ku te go ro ku funk cjo nu -
je my w struk tu rach So sno wiec kie go Szpi ta la
Miej skie go, przy uli cy Szpi tal nej 1. Pla ców ka
skła da się z od dzia łu dzien ne go le cze nia uza -
leż nień, po rad ni te ra pii uza leż nień oraz po rad -
ni te ra pii uza leż nień dla dzie ci i mło dzie ży.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman
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Projekty zakończone sukcesem 
Za da nie, któ re go pod ję li się człon -
ko wie Ra dy Se nio rów, czy li re no -
wa cja gro bu pierw sze go dy rek to ra
Te atru Za głę bia Jó ze fa Pel szy ka
na cmen ta rzu pa ra fial nym przy
al. Mireckiego wSo snow cu, zo sta -
ło zre ali zo wa ne.12 kwiet nia od by -
ło się uro czy ste po świę ce nie i od -
sło nię cie od bu do wa ne go od pod -
staw po mni ka ś.p. Jó ze fa Pel szy ka. 

– W oko licz no ścio wych wy stą -
pie niach zo sta ły przy po mnia ne lo -
sy pierw sze go dy rek to ra Te atru
Za głę bia oraz hi sto ria zbiór ki fun -
du szy na od bu do wę po mni ka, któ -
rą zor ga ni zo wa li rad ni  se nio rzy.
Po nad to człon ko wie Mło dzie żo -
wej Ra dy Mia sta pod ję li zo bo wią -
za nie kon ty nu owa nia opie ki
nad mo gi łą przez ko lej ne la -
ta – mó wi Je rzy Du dek, rzecz nik
so sno wiec kiej Ra dy Se nio rów. 

W po świę ce niu i od sło nię ciu
po mni ka udział wzię li, m. in. Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca, Wil helm Zych, prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej, ksiądz Jan
Ga ik, pro boszcz miej sco wej pa ra -
fii, Zbi gniew Le ra czyk, dy rek tor
Te atru Za głę bia, rad ni Ra dy Miej -
skiej, rad ni  se nio rzy oraz człon ko -
wie Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta.

To nie je dy ny pro jekt, ja ki
uda ło się zre ali zo wać w kwiet niu
człon kom Ra dy Se nio rów. – Ode -
bra li śmy z dru kar ni świe żut kie
eg zem pla rze „In for ma to ra Se nio -
ra”. Wy daw nic two po wsta ło z na -
szej ini cja ty wy. To wła śnie dla
sza now nych se nio rek i se nio rów,
rad ni se nio rzy ze bra li naj bar dziej
przy dat ne in for ma cje z za kre su
zdro wia, moż li wo ści le cze nia
w mie ście, róż no rod nych form
wspar cia osób w po de szłym wie -
ku, po mo cy praw nej oraz in nych
udo god nień, wy ni ka ją cych z so -
sno wiec kiej Kar ty Se nio ra – pod -
kre śla Je rzy Du dek. – Te mat ten
pod ję li śmy z prze ko na niem, że
za war te w in for ma to rze tre ści bę -

dą prak tycz nym prze wod ni kiem
dla osób w wie ku se nio ral nym.
Au to rzy osta tecz ną for mę in for -
ma to ra kon sul to wa li ze swo imi
zna jo my mi i są sia da mi, któ rzy
by li ich ró wie śni ka mi – do da je.
„In for ma tor Se nio ra” zo stał wy -
da ny dzię ki przy chyl no ści Urzę du
Miej skie go i cał ko wi cie sfi nan so -
wa ny ze środ ków bu dże tu mia sta.
In for ma tor bę dzie kol por to wa ny
wśród se nio rów w naj bliż szym
cza sie, m. in. przy oka zji róż nych
miej skich im prez. 

Z suk ce sem i rów nie wiel ką
sa tys fak cją człon ko wie Ra dy Se -
nio rów w każ dy wto rek ty go dnia
czy ta ją baj ki pod opiecz nym
Przed szko la nr 22 przy ul. Mo -
ścic kie go w So snow cu. – Mi mo
po cząt ko wych obaw zo sta li śmy
bar dzo ser decz nie przy ję ci za rów -
no przez przed szko la ków, jak
i per so nel pla ców ki. Dla nas za -
ska ku ją ce jest to, jak dzie cia ki
szyb ko i ła two na wią zu ją kon tak -
ty ze star szy mi. Ja ko se nio rzy ma -
my ogrom ną fraj dę i za ba wę, wy -
ni ka ją cą ze spo tkań z przed szko la -
ka mi, a z re ak cji ma lu chów wy ni -
ka, że są oni rów nie za do wo le -
ni – stwier dził Je rzy Du dek. 

War to pa mię tać, że już po wa -
ka cjach, we wrze śniu, Ra da Se nio -
rów przy wspar ciu władz mia sta,
or ga ni zu je cykl im prez re kre acyj -
no -kul tu ral nych pod na zwą „Ty -
dzień Se nio ra”. Już dzi siaj człon -
ko wie Ra dy Se nio rów za pra sza ją
do udzia łu we wspól nej za ba wie,
świę to wa niu oraz or ga ni za cji im -
pre zy. Tra dy cyj nie, cie ka we po my -
sły czy pro ble my do roz wią za nia
moż na zgła szać człon kom Ra dy
Se nio rów pod czas po nie dział ko -
wych spo tkań, któ re od by wa ją się
od godz. 11.00 do godz. 13.00
w od dzia le So sno wiec kie go Cen -
trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych
przy ul. War szaw skiej 9/110 w So -
snow cu. SK



Do kład nie 23 kwiet nia 1997 r., na mo cy
de cy zji ów cze sne go Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej, Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas
w So snow cu zo sta ła wpi sa na do re je stru
uczel ni nie pań stwo wych. Wte dy jesz cze
pod na zwą Wyż sza Szko ła Za rzą dza nia
i Mar ke tin gu. Dzi siaj WSH to pręż nie
dzia ła ją cy ośro dek aka de mic ki, któ re go
mu ry rok rocz nie opusz cza ją ko lej ne rze -
sze za do wo lo nych ab sol wen tów. – 23
kwiet nia to bez wąt pie nia naj waż niej sza
da ta dla ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej
WSH i ma my na dzie ję, że istot na tak że
dla So snow ca i Za głę bia Dą brow skie go.
Al bo wiem od 20 lat dzia łal no ści WSH
przy świe ca nie tyl ko sze rze nie wie dzy
i edu ko wa nie ko lej nych po ko leń, ale tak -
że pra ca na rzecz umac nia nia toż sa mo ści
re gio nu, pro mo wa nia lo kal nej kul tu ry
i war to ści. Pręż nie współ pra cu je my za -
rów no z oto cze niem spo łecz nym, jak
rów nież go spo dar czym i biz ne so -
wym – pod kre śla Iza be la Kie liś, rzecz nik
pra so wy Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas.

Jak do da je, w Wyż szej Szko le Hu ma -
ni tas, na gro dzo nej m. in. dwu krot nie ty -
tu łem „Uczel ni Przy ja znej Stu den tom”,
dzień uro dzin za mie rza no uczcić w spo -
sób, któ ry do wspól nej za ba wy zmo bi li -
zo wał by przede wszyst kim stu den tów.
Po mógł w tym sze reg atrak cji cze ka ją -
cych na każ de go, kto w tę szcze gól ną nie -
dzie lę zjaz do wą za wi tał do WSH.

To nie ko niec spe cjal nych wy da rzeń
zwią za nych z te go rocz ny mi ob cho da -
mi 20-le cia Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas,
któ re po trwa ją jesz cze do paź dzier ni ka.
W ka len da rzu znaj dą się tak że zna ne już

ini cja ty wy, ta kie jak Kon went Ko biet
Suk ce su, Kon gres Prak ty ków Biz ne su
oraz Ga la Kon kur su o Za głę biow ską Na -
gro dę „Hu ma ni tas” – wy da rze nie kul mi -
na cyj ne ob cho dów ju bi le uszu. Jed nak że
każ de z nich w zu peł nie no wej od sło nie.
In for ma cji o przed się wzię ciach ju bi le -
uszo wych moż na szu kać na stro nie:
www.hu ma ni tas.edu.pl/ju bi le usz.

Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas to już 25 lat
tra dy cji kształ ce nia. Się ga ją one 1990 ro -
ku, kie dy jesz cze przed po wsta niem
Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia i Mar ke tin -
gu, funk cjo no wa ło Cen trum Szko le nia
AWANS. WSH by ła pierw szą nie pu -
blicz ną szko łą wyż szą w So snow cu i dru -
gą w Za głę biu. Wraz z de cy zją ze zwa la -
ją cą na utwo rze nie Wyż szej Szko ły Hu -
ma ni tas (wów czas WSZiM), Mi ni ster
Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu wy dał zgo -
dę na pro wa dze nie przez nią stu diów za -
wo do wych na kie run ku za rzą dza nie
i mar ke ting. Dy na micz ny roz wój uczel ni
po zwo lił stop nio wo roz sze rzać jej ofer tę
edu ka cyj ną.

W 2000 ro ku szko ła uzy ska ła upraw -
nie nia do uru cho mie nia stu diów za wo -
do wych na kie run ku ad mi ni stra cja. Za -
in te re so wa nie stu dia mi z te go za kre su
od sa me go po cząt ku by ło bar dzo du że.
Wów czas na ukę na I ro ku ad mi ni stra cji
roz po czę ło bli sko 700 stu den tów. 11
wrze śnia 2003 ro ku Pre zy dium Pań stwo -
wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej uchwa łą
nr 511/2003 po zy tyw nie za opi nio wa ło
wnio sek WSH o utwo rze nie stu diów ma -
gi ster skich na kie run ku za rzą dza nie.
Zgo dę Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej

do pro wa dze nia stu diów na tym kie run -
ku uczel nia uzy ska ła 20 paź dzier ni -
ka 2003 ro ku.

Ko lej ne la ta dzia łal no ści Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas to re gu lar ne po sze rza -
nie ofer ty edu ka cyj nej o no we, atrak cyj -
ne kie run ki stu diów. W 2005 ro ku ru szy -
ła pe da go gi ka, któ ra do dzi siaj cie szy się
sta łym, nie słab ną cym za in te re so wa niem
wśród kan dy da tów. W 2007 ro ku do ofer -
ty kształ ce nia do łą czy ła po li to lo gia,
a w 2009 ro ku fi lo lo gia an giel ska. W tym
sa mym ro ku WSH uzy ska ła upraw nie nia
do kształ ce nia na pierw szym w hi sto rii
uczel ni kie run ku in ży nier skim – ochro -
nie śro do wi ska.

Już rok póź niej do li sty kie run ków li -
cen cjac kich pro wa dzo nych w WSH do łą -
czy ły hi sto ria i so cjo lo gia. Po nad to
w 2010 ro ku Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas,
ja ko jed na z nie licz nych szkół nie pu blicz -
nych w Pol sce, uzy ska ła upraw nie nia
do kształ ce nia na kie run ku dzien ni kar -
stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na na po zio -
mie stu diów ma gi ster skich. Po nad to kie -
ru nek zo stał na gro dzo ny w 2012 ro ku
w „Kon kur sie o mi lion”, or ga ni zo wa nym
przez MNiSW. WSH otrzy ma ła na gro dę
w wy so ko ści 1 mln zł za in no wa cyj ny
i no wo cze sny pro gram kształ ce nia, zgod -
ny z me to do lo gią Kra jo wych Ram Kwa -
li fi ka cji.

Waż ną da tą w dzia łal no ści Hu ma ni tas
był paź dzier nik 2011 ro ku. Wte dy to
Pań stwo wa Ko mi sja Akre dy ta cyj na po -
zy tyw nie za opi nio wa ła wnio sek WSH
o utwo rze nie pierw sze go w hi sto rii
uczel ni kie run ku stu diów jed no li tych

ma gi ster skich – pra wa. W 2013 ro ku
Wyż sza Szko ła Hu ma ni tas de cy zją Mi -
ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
otrzy ma ła ofi cjal ną zgo dę na uru cho -
mie nie psy cho lo gii. Jest to dru gi w hi -
sto rii uczel ni kie ru nek jed no li tych stu -
diów ma gi ster skich i ko lej ny tak pre sti -
żo wy. Jesz cze w tym sa mym ro ku psy -
cho lo gia w Hu ma ni tas, po dob nie jak
dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz -
na, rów nież zo sta ła na gro dzo na do fi nan -
so wa niem w wy so ko ści 1 mln zł w kon -
kur sie MNiSW. WSH zna la zła się
w gro nie lau re atów ja ko  jed na z dwóch
uczel ni nie pu blicz nych w Pol sce, kształ -
cą cych na kie run ku o pro fi lu ogól no aka -
de mic kim.

Choć na zwa Hu ma ni tas czę sto ko ja -
rzo na jest ze stu dia mi o pro fi lu hu ma ni -
stycz nym, WSH nie za my ka się wy łącz -
nie w tak cia snych ra mach i sta wia
na wszech stron ność i uroz ma ice nie ofer -
ty, a po nad to in we sto wa nie w kie run ki
przy szło ścio we, da ją ce przy go to wa nie
do peł nie nia kon kret ne go za wo du.
W tym ce lu w 2014 ro ku otwar to pierw -
szy kie ru nek z po gra ni cza tech ni ki i me -
dy cy ny – elek tro ra dio lo gię. Kie ru nek ten
jest pro wa dzo ny we współ pra cy i pod pa -
tro na tem Pol skie go Sto wa rzy sze nia
Tech ni ków Elek tro ra dio lo gii.

Jed nym z ce lów stra te gicz nych Wyż -
szej Szko ły Hu ma ni tas jest wie lo kie run -
ko wy roz wój, w tym po sze rza nie za kre su
te ry to rial ne go swo jej dzia łal no ści i umię -
dzy na ro do wie nie Wyż szej Szko ły Hu ma -
ni tas, za rów no w aspek cie dy dak tycz -
nym, jak i na uko wo -ba daw czym. Dla te -

go też uczel nia w 2014 ro ku otwo rzy ła
za gra nicz ny Wy dział Za miej sco wy
w miej sco wo ści Vse tin w Re pu bli ce Cze -
skiej. De cy zję po zwa la ją cą na utwo rze nie
cze skie go Wy dzia łu WSH wy dał Mi ni -
ster Nauki i Szkol nic twa Wyż sze go,
po uzy ska niu po zy tyw nej opi nii Pol skiej
Ko mi sji Akre dy ta cyj nej oraz Mi ni ster -
stwa Spraw Za gra nicz nych RP. Wy dział
Za miej sco wy Wyż szej Szko ły Hu ma ni -
tas we Vse ti nie utwo rzo ny zo stał przez
uczel nię w ści słej współ pra cy z nie pu -
blicz ną pla ców ką edu ka cyj ną Szko ła
Śred nia Kost ka (Střední Ško la Kost ka),
dzia ła ją cą na te re nie mia sta i po wia tu
Vse tin.

W chwi li obec nej Hu ma ni tas to kil ka -
na ście kie run ków kształ ce nia, w tym 6
kie run ków ma gi ster skich, po nad 50 spe -
cjal no ści i oko ło 55 kie run ków stu diów
po dy plo mo wych. To tak że bo ga ta ofer ta
szko leń, a tak że sze reg pro po zy cji dla
naj młod szych oraz ich ro dzi ców, a na wet
dziad ków. W ra mach Hu ma ni tas funk -
cjo nu je So sno wiec ki Uni wer sy tet Dzie -
cię cy oraz Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku.
Uczel nia na sze ro ką ska lę współ pra cu je
z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym,
wspie ra jąc przed się bior ców, or ga ni zu jąc
za ję cia dla uczniów szkół gim na zjal nych
oraz po nad gim na zjal nych w ra mach pro -
jek tów „Mi sja Ma gi ster” i „La ta ją cy Uni -
wer sy tet”, a tak że ini cju jąc i włą cza jąc się
w or ga ni za cję sze re gu przed się wzięć
o cha rak te rze na uko wym, pro spo łecz -
nym, biz ne so wym, itp.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz
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Wyższa Szkoła Humanitas świętuje 20-lecie istnienia 
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.

Jubileusz sosnowieckiej uczelni

Niegdyś Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, dzisiaj Wyższa Szkoła Humanitas. Uczelnia oferuje kilkanaście kierunków kształcenia, m.in. studia magisterskie na kierunkach prawo i psychologia. 
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Powstanie Aleja Zagłębiaków
16 ma ja w sta rej czę ści Par ku Sie lec kie go od sło nię ta
zo sta nie rzeź ba przedstawiająca mło de go Ja na Kie -
pu rę. Tym sa mym za in au gu ro wa na zo sta nie tzw.
Ale ja Za głę bia ków, w któ rej suk ce syw nie pojawiać
się bę dą rzeź by ko lej nych zna nych i ce nio nych
w Pol sce i na świe cie Za głę bia ków.

– 115 lat mia sta to do sko na ła oka zja, aby ta kie
szczególne miej sce wresz cie po wsta ło. Mó wi ło się
o niej od dość daw na, te raz wresz cie słowa moż -
na przekuć w czy ny. Ja ko pierw sza zo sta nie za pre -
zen to wa na rzeź ba przed sta wia ją ca Ja na Kie pu rę. 16
ma ja przy pa da 115. rocz ni ca uro dzin zna ko mi te go
te no ra, tak więc łą czy my tym fak tem je go uro dzi ny
wraz z uro dzi na mi na sze go mia sta – pod kre śla Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Au to rem rzeź by przed sta wia ją cej Ja na Kie pu rę
jest Ro bert So bo ciń ski, ab sol went wy dzia łu rzeź by
Aka de mii Sztuk Pięk nych w Po zna niu. Ja ko rzeź -
biarz jest au to rem po mni ków m. in.: w Po zna niu
po mnik Sta re go Ma ry cha przy ul. Pół wiej skiej, ła -
wecz ka Hen ry ka Sien kie wi cza w Łu ko wie, po mnik

Pol skich Sił Zbroj nych w Bir ming ham w Wiel kiej
Bry ta nii, po mnik Fry de ry ka Szo pe na w Man che -
ster w Wiel kiej Bry ta nii, po mnik Dan te go Ali ghie ri
w Bar Le Duck we Fran cji. KP
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Jako pierwsza w Alei Zagłębiaków pojawi
się rzeźba przedstawiająca Jana Kiepurę
z lat młodości. 
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Wątor brązową medalistką
młodzieżowych mistrzostw Europy
Krzysztof Polaczkiewicz

Ka pi tal ny start An ge li ki Wą tor,
sza blist ki Za głę biow skie go Klu bu
Szer mier cze go. Za wod nicz ka so -
sno wiec kie go te amu się gnę ła
po brą zo wy me dal mło dzie żo wych
mi strzostw Eu ro py, które od by ły się
w Miń sku.

W dro dze na po dium w sto li cy
Bia ło ru si Wą tor naj pierw wy gra ła
trzy z sze ściu walk gru po wych,
a na stęp nie po ko na ła ko lej no
Włosz kę Chia rę Mor mi le 15: 14,
za wod nicz kę go spo da rzy Da rię
An dre je wą 15: 11 oraz Tur czyn kę
Iri nę Shchu klę 15: 7. Do pie ro
w pół fi na le za wod nicz ka ZKSz -
-u mu sia ła uznać wyż szość Fran -
cuz ki Ca ro li ne Qu ero li, ule ga jąc
jej 11: 15. Osta tecz nie w po je dyn -
ku o zło to Qu ero li nie spro sta ła Ro -
sjan ce An nie Basz cie, prze gry wa -
jąc 10: 15, a Wą tor na naj niż szym
stop niu po dium sta nę ła wraz

z Włosz ką Re bec cą Gar ga no. To
dru gi zna czą cy suk ces w ka rie rze
Wą tor po wy wal czo nym w 2015
ro ku zło tym me da lu Igrzysk Eu ro -
pej skich w Ba ku. – Ma my to – cie -
szy ła się po ce re mo nii wrę cze nia
me da li Wą tor. – Dro ga do me da lu
by ła dłu ga, ale naj waż niej sze, że
wszyst ko do brze się skoń czy ło.
Bar dzo waż ny był po je dy nek
w 1/16 fi na łu, kie dy to jed nym tra -
fie niem po ko na łam Włosz kę Mor -
mi le. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do te go suk ce su,
mo je mu tre ne ro wi To ma szo wi Do -
mi ni ko wi, fi zjo te ra peut ce We ro ni -
ce Dut kie wicz -Ma słoch oraz tre -
ner ce Pa try cji Ko łacz -Buc kiej,
spon so rom, dzię ki któ rym mo gę się
roz wi jać, a tak że mo im klu bo wym
ko le gom, któ rzy by li świet ny mi
spa ring part ne ra mi pod czas przy go -
to wań, a za ra zem moc no trzy ma li
za mnie kciu ki – nie kry ła wzru sze -
nia na sza zna ko mi ta sza blist ka.

W Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej przy ul. Że rom skie go od by ła
się dru ga edy cja  Mię dzy na ro do we go Tur nie ju wsza bli dziew cząt
ichłop ców,, OPu char Za głę bia – IIMe mo riał Ra fa ła Sznaj de ra”.

– W za wo dach wzię ła udział re kor do wa ilość 155 za wod ni -
ków i za wod ni czek z 14 klu bów pol skich oraz re pre zen tan ci
Czech. Za wo dy zo sta ły ro ze gra ne w trzech ka te go riach wie ko -
wych, a do ry wa li za cji sta nę li za rów no chłop cy, jak i dziew czę -
ta – po wie dział An drzej Bil, by ły tre ner na sze go mi strza, obec -
nie szko lą cy za wod ni ków w TMS Za głę bie, któ ry to klub wraz
z so sno wiec kim MO SiR -em zor ga ni zo wał me mo riał. – Pa mię -
ta my o Ra fa le i wciąż nie mo że my się po go dzić z fak tem, że już
go nie ma wśród nas. Cie szy my się, że ro śnie nam no we po ko -
le nie sza bli stów i ma my na dzie ję, że na wią że do je go suk ce -
sów – do da je Bil.

W naj młod szej ka te go rii zu chów wśród dziew cząt naj lep sza
oka za ła się Ga brie la Wój cik zZa głę biow skie go Klu bu Szer mier -
cze go So sno wiec, któ ra wfi na le po ko na ła8:0 Ka ro li nę Hof man
z TMS Za głę bie So sno wiec. Wśród chłop ców w ka te go rii zuch
zwy cię żył Be ne dykt Den kie wicz z UKS Ząb ki, któ ry w fi na le
po ko nał Grze go rza Wnu ka z AZS AWF War sza wa 8: 4.

W ka te go rii dzie ci zwy cię ży ła Zu zan na Po ra da z TMS Za -
głę bie, w fi na le po ko nu jąc ko le żan kę klu bo wą Zu zan nę Len -
kie wicz 12: 6. Wśród chłop ców w tej ka te go rii pierw sze miej -
sce za jął Mar cel Bro ni szew ski z MUKS Vic tor War sza wa
po zwy cię stwie nad Bar to szem Ro sło ną z Aka de mii In te gra cji
z War sza wy w fi na le 12: 10. W ka te go rii mło dzik wśród dziew -
cząt zwy cię ży ła Emi lia Ro wiń ska z AZS AWF War sza wa, któ -
ra w fi na le po ko na ła ko le żan kę klu bo wą Na ta lię Ga łec ką 15: 8.
Wśród chłop ców w ka te go rii mło dzik zwy cię żył Oskar Pe liń ski
z Za głę biow skie go Klu bu Szer mier cze go po zwy cię stwie 15: 8
Ra fa ła Ga łec kie go z AZS AWF War sza wa. KP

Mło dzi pił ka rze ręcz ni z So snow -
ca naj lep si w Pol sce! Za wod ni cy
MUKS Za głę bie So sno wiec, pro -
wa dze ni przez tre ne ra Grze go rza
Men te la, zwy cię ży li w XXIII
Ogól no pol skim Turnieju Mi ni
Pił ki Ręcz nej chłop ców rocz ni -
ka 2005, trak to wa nym ja ko nie -
ofi cjal ne mi strzo stwa Pol ski. 

W fi na le za wo dów w Cie cha -
no wie so sno wi cza nie po ko na li
Wi la no wię War sza wa 28: 25. 

Za wod ni cy MUKS Za głę bie to
na co dzień ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej nr 42 w So snow cu.
W Cie cha no wie oka za li się naj -
lep si w 24-ze spo ło wej staw ce.
Do za wod ni ków z So snow ca po -
wę dro wa ły tak że na gro dy in dy -
wi du al ne. Do naj lep szej „piąt ki”
tur nie ju wy bra no Ja ku ba Żacz ka,
a naj lep szym za wod ni kiem dru -
ży ny zo stał Da wid Pe tlak.

Za głę bie za gra ło w skła dzie:
Da wid Adam czyk, Fi lip Adam -

czuk, Kac per Dą de la, Mar cin Du -
dek, Ma te usz Fe liks, Fran ci szek
Kuś ta, Da mian Kwa śny, Pa weł
Le mań ski, Ad rian Len dzion, Bar -

tosz Ma zu rek, Ka mil Mu rias, Da -
wid Pe tlak, Wik tor Rut kow ski,
Kac per Se re dy ka, Ka mil Tu taj,
Fi lip Wak smań ski, Ma ciej Wie -

czor kow ski, Ma te usz Mlecz ko,
Mi ko łaj Ol szew ski, Ja kub Biesz -
czad, Ja kub Ża czek, Ja kub Ta bo -
row ski. KP

Pamiętają o Rafale

Sukces młodych szczypiornistów MUKS Zagłębie Sosnowiec

Dzieciaki wyłowiły 173 medale

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

Zawodnicy MUKS Zagłębie Sosnowiec triumfowali podczas Ogólnopolskiego Turnieju 
Mini Piłki Ręcznej. 
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W ha li spor to wej przy ul. Bra ci Mie ro szew skich od był się I Mię dzy na -
ro do wy Tur niej Bok ser ski im. Hen ry ka Śred nic kie go. – Hen ryk Śred -
nic ki za koń czył ka rie rę w So snow cu. Był też u nas tre ne rem i chce my
pie lę gno wać pa mięć o nim i po ka zy wać mło dym za wod ni kom, co
w swo im spor to wym ży ciu osią gnął – mó wi Wal de mar Wo dziń ski, kie -
row nik sek cji bok ser skiej Gór ni ka So sno wiec, któ ra w tym ro ku ob cho -
dzi 60-le cie ist nie nia.

Hen ryk Śred nic ki to je dy ny pię ściarz w hi sto rii Pol ski, któ ry się gnął
po ty tuł mi strza świa ta. Zło to wy wal czył pod czas MŚ w Bel gra dzie
w1978 ro ku. Naswo im kon cie miał tak że dwa ty tu ły mi strza Eu ro py. Był
wie lo krot nym mi strzem Pol ski. Do So snow ca tra fił na ko niec przy go dy
z bok sem. Za nim zo stał za wod ni kiem Gór ni ka, re pre zen to wał bar wy
GKS -uKa to wi ce, GKS -uTy chy iGKS -uJa strzę bie. Uro dził się wSie mia -
no wi cach, ale to wła śnie w So snow cu osiadł na sta łe. Po za koń cze niu ka -
rie ry roz po czął pra cę tre ner ską w so sno wiec kim klu bie. Zmarł po dłu giej
cho ro bie 10 kwiet nia 2016 ro ku. Miał 61 lat. – Ten tur niej to od da nie hoł -
du na sze mu mi strzo wi, jed no cze śnie oka zja do za pre zen to wa nia na sze go
obec ne go za ple cza. Jed no jest pew ne, każ dy kto do nas tra fia, szyb ko do -
wia du je się, je śli oczy wi ście wcze śniej nie wie dział, kim był i ja kie wy ni -
ki osią gnął Hen ryk Śred nic ki. Ma my gru pę faj nych, uta len to wa nych mło -
dych za wod ni ków, któ rzy ma ją za dat ki na na praw dę do brych pię ścia rzy.
Zo ba czy my, jak po to czą się ich lo sy – pod kre śla kie row nik Wo dziń ski.

Pod czas me mo ria łu moż na by ło spo tkać spo rą gru pę daw nych
gwiazd so sno wiec kie go bok su, któ ra z roz rzew nie niem wspo mi na ła
zło te cza sy sek cji pię ściar skiej, szcze gól nie okres, gdy by ła pod skrzy -
dła mi ko pal ni Mor ti mer -Po rąb ka. W ha li w Za gó rzu moż na by ło spo -
tkać m.in.: Re nar da Kro sta, któ ry był pierw szym tre ne rem Hen ry ka
Śred nic kie go, a tak że ta kie sła wy so sno wiec kie go bok su jak Zbi gniew
Su cho szek, Woj ciech Woj dy ła, Je rzy Ja roc ki czy Krzysz tof Pa ciej.
Z młod sze go po ko le nia gwiazd pol skie go bok su po ja wił się Grze gorz
Wach. Jak pod kre ślał Ma ciej Mi zia, pre zes Gór ni ka So sno wiec w klu -
bie już my ślą o przy szło rocz nej edy cji me mo ria łu. KP

Pre mie ro wa od sło na me mo ria łu
im. Hen ry ka Śred nic kie go za na mi

Czas pokaże, czy młodzi zawodnicy godnie zastąpią mistrza
Henryka Średnickiego. 

24 kwiet nia na pły wal ni przy ul.
Że rom skie go 5 w So snow cu od był
się dzie cię cy fe sti wal pły wac ki,
zor ga ni zo wa ny w ra mach pro gra -
mu Kin der+Sport „Ra dość z Pły -
wa nia”. Udział w nim wzię ło 180
dzie ci ze szkół pod sta wo wych
wna szym mie ście. Im pre zaod by ła
się dzię ki so sno wiec kie mu MO -
SiR -owi i fir mie Fer re ro, któ ra pro -
wa dzi pro gram ak ty wi zu ją cy spor -
to wo dzie ci Kin der+Sport. Nie oce -
nio ną po moc w za kre sie or ga ni za -
cji festiwalu oka za ła Ju sty na Tu lic -
ka, nauczycielka wy cho wa nia fi -
zycz ne go ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 45 w So snow cu, któ ra peł ni ła
funk cję ko or dy na to ra im pre zy.

Ze wzglę du na róż ny po ziom
umie jęt no ści pły wac kich, mło dzi
uczest ni cy Fe sti wa lu Kin der+Sport
po dzie le ni zo sta li na dwie gru py.
Dru ży nom przy zna no zwią za ne

zpły wa niem na zwy, ta kie jak: żab -
ki, racz ki, ryb ki, pin gwin ki, ale też
szczu pa ki i re ki ny. Dzie ci zma ga ły
się w su mie w ośmiu kon ku ren -
cjach, pod czas któ rych trze ba by ło
m. in. po ko ny wać dmu cha ne ko ła,

ści gać się w pły wac kiej szta fe cie,
a tak że szu kać w ba se nie ukry tych
skar bów.

Me da le przy zna no w czte rech
ka te go riach – „As współ pra cy”,
„Mistrz szyb ko ści”, „De be ściak

nur ko wa nia” oraz „Ge niusz spraw -
no ści”. W wy da rze niu, w któ rym
naj waż niej sza jest ak tyw ność fi -
zycz na, żad ne dziec ko nie zo sta ło
po zo sta wio ne bez na gro dy. Za do -
brą za ba wę wszy scy zo sta li od zna -
cze ni me da la mi „Ra do sne go pły -
wa ka” oraz za nie śli do do mów pa -
miąt ko we dy plo my.

Du żym za in te re so wa niem, za -
rów no wśród dzie ci jak i zgro ma -
dzo nych go ści, cie szył się po kaz
sko ków star to wych w po łą cze niu
ze sty lem zmien nym wwy ko na niu
re pre zen tan tów ka dry Pol -
ski – Ame lii Czech i Ar ka diu sza
Czech.

Kin der+Sport to pro gram przy -
go to wa ny przez Gru pę Fer re ro,
w ce lu pro mo wa nia ak tyw ne go
sty lu ży cia wśród dzie ci i mło dzie -
ży. Wię cej in for ma cji na stro nie:
www.kin der sport.pl. KP

Aż 180 uczniów wzięło udział w pływackim festiwalu. 
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Macki, Stare Maczki

Za gu bio na po śród ostę pów le gen -
dar nej pusz czy Pa kosz ni cy. Ma low -
ni czo po ło żo nanadwart kim ina dal
dzi ko pły ną cym nur tem Bia łej Prze -
mszy. Cu dow na en kla wa spo ko ju
i ci szy, któ rą z rzad ka za kłó ca war -
kot mo to rów au to bu sów  li nii 28
i 622. Gdy miesz ka niec nie co bar -
dziej zur ba ni zo wa nych  oko lic za -

wę dru je w te stro ny, nie da je wia ry,
że oto na dal prze by wa na te re nie
mia sta So snow ca.

Sta re Macz ki na le żą do naj bar -
dziej in te re su ją cych za ka mar ków
sto li cy Za głę bia. At mos fe ra ja ka
tu taj pa nu je, jest cha rak te ry stycz -
na ra czej dla ma łej wio ski niż dla
dwu stu ty sięcz ne go mia sta. Czas –

naj więk szy cie mię ży ciel współ -
cze sne go czło wie ka – ma tu taj in -
ny wy miar. Zda je się le ni wie są -
czyć po mię dzy szta che ta mi pło -
tów oka la ją cych uśpio ne po dwór -
ka. W Sta rych Macz kach ży je się
nad wy raz spo koj nie. Jak okiem
się gnąć, wszę dzie buj na, tęt nią ca
ży ciem przy ro da. Po wie trze jest

zde cy do wa nie czyst sze od te go,
któ rym od dy cha my na bar dziej
za lud nio nych  te re nach. Ta za cisz -
na oa za świę te go spo ko ju za chę ca
do pe ne tro wa nia wą skich uli czek
i le d wie czy tel nych ście żek two -
rzą cych jak by la bi rynt.  Każ dy
mo że po czuć się tu taj jak od kryw -
ca. Co raz, przed oczy ma tu ry sty
po ja wia ją się le ci we do mo stwa
oraz wspa nia łe oka zy sta ro drze -
wia.

Go rą co za chę cam do od kry wa -
nia Sta rych Ma czek. Naj le piej zro -
bić to roz po czy na jąc wę drów kę
przy dwor cu Dro gi Że la znej War -
szaw sko -Wie deń skiej (1848 r.) –
obec nie So sno wiec Macz ki.
Przy oka zji moż na oce nić po stęp
prac przy od re stau ro wy wa niu te go
uni ka to we go za byt ku, a tak że nie -
co sze rzej po znać tę dziel ni cę.
Z dwor ca kie ru je my się w stro nę
po bli skie go ko le jo we go ko ściół ka
(1894 r.) z cie ka wą pod wzglę dem
ar chi tek to nicz nym ple ba nią (1900 r.)
Da lej idzie my na po łu dnie. Mi -

nąw szy naj star szą w re gio nie wie -
żę ci śnień (1880 r.), do cho dzi my
do pięk ne go, łu ko we go mo stu ko -
le jo we go (1848 r.) na Bia łej Prze -
mszy. Da lej po dą ża my w gó rę rze -
ki, by po przej ściu nie speł na ki lo -
me tra do trzeć do Sta rych Ma czek.
Po dro dze mo że my zo ba czyć le d -
wie wi docz ną zdro gi le śni czów kę,
uję cie wo dy dla macz kow skich
Wo do cią gów oraz opusz czo ne go -
spo dar stwo ze sta rą drew nia ną cha -
łu pą pa mię ta ją cą być mo że dzie -

więt na ste stu le cie. Po do tar ciu
do pierw szych za bu do wań na le ży
skrę cić w le wo (na pół noc). Tu taj
sta wiam krop kę. Od kry wa nie te go,
co znaj du je się da lej, nie chaj sta nie
się rów nież Pań stwa udzia łem.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski

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

„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.

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”.

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

Kapliczka Matki Bożej.

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”.
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Wystawa „Ptaszarnia z ulicy Teatralnej” w Muzeum 

Atrak cje dla naj młod szych i nie co
star szych przy go to wa li pra cow ni -
cy Pa ła cu Scho ena -Mu zeum
w So snow cu z oka zji Mię dzy na ro -
do wej No cy Mu ze ów, któ ra od bę -
dzie się 20 ma ja. War to zaj rzeć
do Mu zeum w godz. od 17.00
do 24.00. O godz. 17.00 za pla no -
wa no spo tka nie z ulu bio ny mi po -
sta cia mi sce nicz ny mi i cza ro dzie -
ja mi. Go dzi nę póź niej w ra mach
„Kar to no wej sce no gra fii” od bę dą
się warsz ta ty dla dzie ci, a na
godz. 19.00 za pla no wa no wi zy tę

w te atral nej gar de ro bie. Od
godz. 20.30 do godz. 22.00 przyj -
dzie czas na „Gwiaz do zbiór”, czy -
li spo tka nie z ak to ra mi Te atru Za -
głę bia: Agniesz ką Bień kow ską,
Agniesz ką Ba ła gą -Okoń ską, Edy -
tą Osto jak i Woj cie chem Le śnia -
kiem, któ rzy za pre zen tu ją się
w nie za po mnia nych sce nicz nych
mo no lo gach. Go ście Mu zeum bę -
dą mo gli zwie dzić eks po zy cję oraz
zo ba czyć naj now szą wy sta wę, za -
ty tu ło wa ną „Pta szar nia z uli cy Te -
atral nej”. Wstęp jest wol ny. SK

Ju bile usz 120-le cia Te atru Za głę -
bia stał się do sko na łą oka zją do te -
go, aby przy po mnieć dzie je tej
jed nej z waż niej szych w mie ście
i re gio nie in sty tu cji kul tu ry oraz
przy go to wać w so sno wiec kim
Mu zeum wy sta wę, za ty tu ło wa ną
„Pta szar nia z uli cy Te atral nej”. 

Po wsta nie sta łej sce ny te atral nej
w pręż nie roz wi ja ją cej się pod ko -
niec XIX wie ku osa dzie prze my -
sło wej by ło wy da rze niem no bi li -
tu ją cym dla tej nie wiel kiej, przy -
gra nicz nej miej sco wo ści le żą cej
na ru bie żach Ce sar stwa Ro syj -
skie go. War to pod kre ślić, że
w tym okre sie za le d wie sześć
miast na zie miach daw nej Rzecz -
po spo li tej po sia da ło cał ko wi cie
usta bi li zo wa ny te atr pol ski: War -
sza wa, Kra ków, Lwów, Po znań,
Lu blin i Łódź. Po cząt ki sce ny so -
sno wiec kiej wią żą się nie ro ze -
rwal nie z trud ną hi sto rią Pol ski,
bę dą cej wów czas pod za bo ra mi,
stąd in sty tu cja ta mia ła ści śle spre -
cy zo wa ną ide olo gię. Pol ski re per -
tu ar opar ty na ro dzi mej li te ra tu rze,
re ali zo wa ny w la tach wal ki

o przy na leż ność na ro do wą, był
nie tyl ko waż ny dla lo kal nej spo -
łecz no ści, ale też sil nie od dzia ły -
wał na lud ność dwóch za bo rów:
ro syj skie go i pru skie go. Jed no cze -
śnie trud na sy tu acja po li tycz -
na na po gra ni czu Za głę bia i Ślą -
ska, re wo lu cja ro bot ni cza 1905 ro -
ku i zbli ża ją ca się I woj na świa to -
wa, od bi ły się ne ga tyw nie na kon -
dy cji te atru. Rów nie trud ne za da -
nie peł nie nia ro li kul tu ro twór czej
przy pa dło sce nie so sno wiec kiej
w okre sie dwu dzie sto le cia mię -

dzy wo jen ne go, co pod kre śla
w swo jej pra cy Wła dy sław Ja cek
Ży wot: „Jed nak że w swo im re gio -
nie w ist nie ją cych wa run kach pla -
ców ka słu ży ła jak mo gła, po trze -
bie chwi li, od po wia da jąc spe cjal -
nym pro gra mem na sy tu ację po li -
tycz ną na Ślą sku w do bie po -
wstań, da jąc za po mnie nie w naj -
cięż szych la tach kry zy su, krze piąc
przed zbli ża ją cą się za wie ru chą
wo jen ną...”. Po trud nym okre sie
sta gna cji w cza sie II woj ny świa -
to wej Te atr Miej ski wzno wił dzia -

łal ność 18 lu te go 1945 r., ale już
w sierp niu 1948 r. po łą czo no go
na sie dem lat ze sce ną ka to wic ką.
No wy roz dział je go dzie jów roz -
po czął się w lip cu 1955 r., kie dy
roz po czął dzia łal ność pod na zwą
Pań stwo wy Te atr Za głę bia i nie -
prze rwa nie dzia ła do dnia dzi siej -
sze go, ofe ru jąc pu blicz no ści cie -
ka wy, zróż ni co wa ny re per tu ar.

Przy go to wa na wy sta wa pre zen -
tu je pa miąt ki zwią za ne z naj star -
szy mi dzie ja mi Te atru Za głę bia
oraz uka zu je do ro bek ar ty stycz ny

pla ców ki. Wśród ma te ria łów ar -
chi wal nych znaj du ją się m. in. afi -
sze te atral ne z po cząt ku XX wie -
ku, fo to gra fie z przed sta wień te -
atral nych oraz pi sma i pro to ko ły
z pod pi sa mi po szcze gól nych dy -
rek to rów z okre su mię dzy wo jen -
ne go. Licz ne zdję cia ze spek ta kli,
pro gra my te atral ne oraz pro jek ty
ko stiu mów i sce no gra fii i go to we
ko stiu my z lat 1956-1990 są cen -
nym świa dec twem pra cy wie lu
wy bit nych re ży se rów tej sce ny, ak -
to rów, dy rek to rów i sce no gra fów.

Eks po zy cja na wią zu je też do ar ty -
stycz nej dzia łal no ści Ta de usza
Kan to ra, zwra ca jąc uwa gę na je go
po wią za nia z So snow cem po przez
swo je go oj ca, zna ne go re gio na li -
stę Ma ria na Kan to ra -Mir skie go.
Jed na z czę ści wy sta wy uka zu je
fo to gra fie au tor stwa Ma cie ja Sto -
bier skie go, Je rze go Ła kom skie go
i Je rze go Chrap ki, bę dą ce świa -
dec twem ostat nich pię ciu lat dzia -
łal no ści te atru. Przy po mi na tak że
o jed nych z waż niej szych re ali za -
cji sce nicz nych, za któ re ze spół te -
atru zdo był w ostat nich la tach
licz ne na gro dy na mię dzy na ro do -
wych i ogól no pol skich fe sti wa lach
(spek ta kle w re ży se rii Re mi giu sza
Brzy ka: „Ko rze niec” zre ali zo wa -
ny na pod sta wie po wie ści kry mi -
nal nej Zbi gnie wa Bia ła sa oraz
„Koń, ko bie ta i ka na rek” na pod -
sta wie tek stu To ma sza Śpie wa ka).

Wy sta wa bę dzie udo stęp nio -
na zwie dza ją cym od 18 ma ja
do 13 sierp nia. Wer ni saż od bę dzie
się 18 ma ja o godz. 18.00. 

An na Ma kar ska

Noc z Melpomeną w Pałacu Schoena JUBILATKI

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. 

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.

zdjęcia: arc U
SC

 w
 Sosnow

cu

Pu bli cy sta i dzien ni karz, wie lo let ni re dak tor prowadzący magazyn
kulturalny „SO SNart”, czy li To masz Ko stro, bę dzie 24 ma ja bo ha te rem
spo tka nia au tor skie go w Pałacu Schoena-Muzeum. Tym ra zem pi sarz
bę dzie pro mo wał swo ją naj now szą książ kę „Od cyn ku do kre mu – fe -
lie to ny o pio nie rach, mi lio ne rach, ich for tu nach i przy go dach”. To masz
Ko stro jest tak że m. in. au to rem książ ki „Spa cer po TO KO WI SKU.
Wy bór fe lie to nów z lat 2007-2015”, współ au to rem al bu mu „So sno wiec
mię dzy woj na mi”, a pod pseu do ni mem Le on Bro felt opu bli ko wał zbiór
opo wia dań „Anioł w ma jo ne zie” oraz po wieść „Amu let”. Spo tka nie
roz pocz nie się o godz. 18.00. SK

XIV Eu ro pej ski In te -
gra cyj ny Fe sti wal
Pio sen ki Dzie cię cej
„In ter mu za So sno -
wiec 2017” pod dy -
rek cją ar ty stycz ną
Jac ka Cy ga na zbli ża
się wiel ki mi kro ka -
mi. Fe sti wal zo sta nie
prze pro wa dzo ny
w trzech eta pach, a kon cert fi na ło wy od bę dzie się 27 ma ja. Zgod nie
z wy mo ga mi kon kur su każ dy z uczest ni ków po wi nien za pre zen to -
wać dwa utwo ry z wła snym pod kła dem mu zycz nym lub z akom pa -
nia men tem nie prze kra cza ją cym 6 osób na sce nie. Mak sy mal ny
czas trwa nia pre zen ta cji wy no si 7 mi nut. Utwo ry wszyst kich
uczest ni ków po win ny być wy ko na ne w swo im ję zy ku oj czy stym,
a pre zen ta cje bę dą oceniane w dwóch ka te go riach wie ko wych. 27
ma ja od godz. 10.00 w sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej  „Mu za”
od bę dą się prze słu cha nia z udzia łem osób wy ty po wa nych na pod -
sta wie wcze śniej szych eta pów. Sam kon cert fi na ło wy od bę dzie się
wie czo rem o godz. 18.00. Wy stą pią lau re aci te go rocz ne go fe sti wa -
lu oraz gwiaz dy wie czo ru. SK

Spektakl „Siódemka”. Pamiątkowe zdjęcie z 2016 r. 
Teatr Zimowy ok. 1910 r. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów
Pałacu Schoena-Muzeum w Sosnowcu. 

Od cynku do kremu 

Ujawnij swój talent w „Intermuzie”

M
ac

ie
j S

to
bi

er
sk

i



maj 2017 nr 514

ROZRYWKA

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. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 4 /2017, GAYLE FORMAN – ZOSTAW MNIE 
Na gro dy otrzy mu ją: Bożena Watoła z Sosnowca, Joanna Ciołka z Katowic oraz Marian Klimek z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

997, (32) 296 12 00, 296 12 55

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  5

✂

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.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

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

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
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.

Kulturalne czwartki w kinie „Helios”
To książ ka o tym, jak do brze mieć wspa nia łą ro dzi nę, a przede wszyst -
kim ro dzi ców. 
Ja kie to wiel kie szczę ście… Bo wła śnie ro dzi ce kształ tu ją to, ja cy je -
ste śmy, ja cy bę dzie my, wpły wa ją na to, ja ki ma my cha rak ter, upodo ba -
nia, gust, w ja kim śro do wi sku się ob ra ca my.

Po ga da li śmy jak sta ry z mło dym, jak uczest nik po cho dów pierw -
szo ma jo wych z by wal cem Ikei i McDo nalds’a.

Ga da li śmy o pierw szych pry wat kach – ada pter Bam bi no, pocz tów -
ki dźwię ko we z ba za ru Ró życ kie go i cu dem zdo by te pły ty za chod nich
wy ko naw ców kon tra era płyt CD i ja ko ści HD. Ga da li śmy o sa mo cho -
dach, po dró żach, ciu chach i pra cy.

Te po rów na nia są za ska ku ją ce i cza sem bar dzo za baw ne. Wy ra sta -

li śmy w róż nych epo kach. W cza sach
PRL -u, wiel kich zmian i zu peł nie no wej
Pol ski. Ja ki był świat wte dy, a jak wy glą da
dziś? Prze ży li śmy ca łą epo kę roz wo ju
tech no lo gii, od te le fo nów z tar czą i zde mo -
lo wa nych bu dek te le fo nicz nych po smart -
fo ny i ta ble ty.

W tej książ ce pięk ne jest to, że jest do bó lu praw dzi wa i do bó lu na -
sza. Da ła nam też oka zję do zbli że nia się, bo męż czy znom nie jest ła -
two ga dać o uczu ciach. Wła ści wie sta ła się pre tek stem do te go, że by -
śmy wresz cie usie dli i po ga da li jak fa cet z fa ce tem, jak oj ciec z sy nem.
Pre mie ra: 9 ma ja 2017 r.

Filip Chajzer, Zygmunt Chajzer

Chajzerów dwóch (Wyd. Prószyński i S-ka)

Kon ty nu acja do tych cza so wych po wie ści Ta nyi Val ko. 
Ulu bie ni bo ha te ro wie po wra ca ją: Do ro ta, jej dwie cór ki − Ma ry sia
i Da ria − oraz ich mę żo wie: Ha mid Bin la den, głów ny an ta go ni sta
fun da men ta li sty dżi ha die go Joh na, ży cio we go part ne ra Da rii. Tym
ra zem śle dzi my lo sy dwóch arab skich mę żów, lu dzi dia me tral nie róż -
nych, któ rych po ko cha ły pół -Arab ki. Nie bę dzie już wąt pli wo ści, kto
jest zły, a kto do bry.

Jak ra dzą so bie eu ro pej skie ko bie ty w świe cie ogar nię tym krwa wą
woj ną? Jak wy glą da co dzien ność ka li fa tu, któ ry po wstał na te re nach
Sy rii i Ira ku? Ja kie jest miej sce ko bie ty w Pań stwie Is lam skim – czy
wszyst kie są ucie mię żo ne i po krzyw dzo ne, czy mo że nie któ re po pie -

ra ją okrut ny po rzą dek, na rzu co ny przez sza lo -
nych fun da men ta li stów?

Czy Da rii uda się uciec z pie kła na zie mi?
Czy dżi ha di John, mor der ca i sa dy sta, a za -
ra zem czło wiek wy bit nie in te li gent ny, ma
jesz cze szan sę zejść z prze stęp czej ścież ki?
Czy Ma ry sia i Ha mid znów wy ru szą na po -
szu ki wa nia krew niacz ki? I co na to wszyst ko Do ro ta? Do kąd zmie -
rza nasz świat i czy to już je go ko niec, czy do pie ro po czą tek prze -
mian?
Pre mie ra: 9 ma ja 2017 r.

Tanya Valko

Arabski mąż (Wyd. Prószyński i S-ka)

Dru ga po wieść z se rii „W cie niu po dej rze nia”.
Mi mo zro zu mia łej uobu stron tre my przedważ nym ży cio wym kro kiem,
Aman da Pier ce nie mo że się do cze kać mo men tu, gdy wele ganc kiej sce -
ne rii kom plek su ho te lo we go Grand Vic to ria naFlo ry dzie po ślu bi swe go
uko cha ne go odcza su stu diów, praw ni ka Jef fa Hun te ra. Doślu bu jed nak
nie do cho dzi, bo pan na mło da zni ka bez śla du tuż po swo im wie czo rze
pa nień skim. Po ja wia ją się naj róż niej sze do my sły, a plot kar skie me dia
su ge ru ją, że po pro stu stchó rzy ła i na zy wa ją ją „zbie głą na rze czo ną”.

Po pię ciu la tach mat ka Aman dy San dra Pier ce pro si pro du cent kę te -
le wi zyj ną Lau rie Mo ran, by za ję ła się nie roz wią za ną, odło żo ną do ar -
chi wum spra wą jej cór ki. Lau rie w swo im pro gra mie „W cie niu po dej -

rze nia” ba da te go ro dza ju przy pad ki z prze -
szło ści. Cza sa mi uda je jej się zna leźć wy ja śnie -
nie, ana wet wska zać win nych. Zga dza się speł -
nić proś bę San dry. Za pra sza doGrand Vic to ria
wszyst kich uczest ni ków nie do szłe go ślu bu
sprzed lat. W mia rę roz wo ju dzien ni kar skie go
śledz twa co raz le piej ro zu mie sto sun ki pa nu ją -
ce wro dzi nie Pier ce’ów, po zna je co raz wię cej fak tów zwcze śniej sze go
ży cia na rze czo nych i ich przy ja ciół... jed nak wca le nie czu je się bliż sza
roz wią za nia za gad ki.
Pre mie ra: 11 ma ja 2017 r.

Alafair S. Burke, Mary Higgins Clark

W świetlistej mgle (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
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

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
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,

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. 

TEATR – maj  2017

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

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

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

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

Z oka zji 115. rocz ni cy uro dzin Ja -
na Kie pu ry już 15 ma ja w Sa li Wi -
do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za”
w So snow cu naj pięk niej sze arie
i du ety wy ko ny wa ne przez Ja -
na Kie pu rę i Mar tę Eg gerth za pre -
zen tu ją Bo gu mi ła Dziel -Waw row -
ska (so pran), Ra fał Bart miń ski (te -
nor) i Adam Szer szeń (ba ry ton).
Ar ty stom bę dą to wa rzy szyć
na sce nie Ślą ska Or kie stra Ka me -
ral na pod ba tu tą dy ry gen ta Pio tra

Wi jat kow skie go oraz tan ce rze:
Ewa Bud ny -Or łow ska, Ani ta Ła -
piń ska, Ka rol Gar czyń ski i Ma -
riusz Kar piń ski. Kon cert po pro -
wa dzi An drzej Kru sie wicz. Kon -
cert roz pocz nie się o godz. 19.00.
Bi le ty są w ce nie 15 i 20 zł, do -
stęp ne na stro nie:  www.kie pu -
ra.pl, w ka sie Sa li Wi do wi sko -
wo – Kon cer to wej „Mu za”
i w ka sie Ener ge tycz ne go Cen -
trum Kul tu ry. SK

Uro dzi no wy kon cert w„Mu zie” Aktorzy Teatru Zagłębia dla hospicjum 

Dobry wojak Szwejk pokaże, na co go stać

Bilet za 500 groszy 
„Bi let do te atru za 500 gro szy” to ogól no pol ska ak cja or ga ni zo wa -
na z oka zji ob cho dzo ne go już po raz trze ci Dnia Te atru Pu blicz ne go. 

Ce lem ak cji jest zwró ce nie uwa gi, że te atr jest miej scem do stęp -
nym, któ ry re agu je ży wo na ota cza ją ce nas pro ble my. I stąd wła -
śnie ce na bi le tu – 500 gro szy – od po wia da licz bie spek ta kli pre -
mie ro wych w ostat nim se zo nie, któ rych twór cy wy ko rzy sta li
do roz mo wy z wi dza mi współ cze śnie na pi sa ne tek sty. W Te atrze
Za głę bia bi let za 500 gro szy bę dzie moż na ku pić na spek takl „Ce -
sarz”, któ ry zo sta nie wy sta wio ny 19 ma ja. Sprze daż bi le tów ru -
szy 13 ma ja o godz. 15.00, je dy nie w ka sie te atru. Nie ma moż li -
wo ści re zer wa cji ani za ku pu bi le tów on li ne. Jed na oso ba mo że ku -
pić mak sy mal nie dwa bi le ty. Ak cję fi nan su je Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, a ko or dy nu je ją In sty tut Te atral ny im.
Zbi gnie wa Ra szew skie go. SK

Kon cert cha ry ta tyw ny na rzecz Ho spi cjum So sno -
wiec kie go im. św. To ma sza Apo sto ła od bę dzie
się 22 ma ja. Kon cert, w któ rym wy stą pią ak to rzy,
od bę dzie się wła śnie w Te atrze Za głę bia. Ce gieł ki
moż na na być w ce nie 30 zł w ka sie te atru. Ze bra -

ne środ ki zo sta ną prze zna czo ne na bu do wę Za głę -
biow skie go Ho spi cyj ne go Cen trum Wspar cia,
któ re po wsta je przy ul. Hu ba la Do brzań skie go
w So snow cu. Kon cert roz pocz nie się
o godz. 18.00. SK

Na sce nie Te atru Za głę bia po ja -
wi się „Do bry wo jak Szwejk”.
W ro li głów nej wy stą pi na gro -
dzo ny Zło tą Ma ską, ak tor Woj -
ciech Le śniak. 

„Do bry wo jak Szwejk” Ja -
ro sła wa Hasz ka w re ży se rii
Igo ra Gorz kow skie go jest sce -
nicz ną ada pta cją przy gód jed -
ne go z kul to wych bo ha te rów
cze skiej li te ra tu ry i jed no cze -
śnie peł ną ab sur du i ko mi zmu
ody se ją wo jen ną, ob na ża ją cą
me cha ni zmy kon flik tów zbroj -
nych. 

Woj ciech Le śniak otrzy mał
Zło tą Ma skę za ro lę Szwej ka
w ka te go rii ak tor stwo – ro la
mę ska. To już pią ta Zło ta Ma -
ska w do rob ku ak to ra, od zna -
czo ne go rów nież Srebr nym
(1985 r.) i Zło tym Krzy żem Za -

słu gi (1998 r.) oraz Brą zo wym
Me da lem „Glo ria Ar tis” – Za -
słu żo ny Kul tu rze (2007 r.).

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

Maciej Stobierski

W spektaklu wystąpi nagrodzony Złotą Maską za rolę
Szwejka – Wojciech Leśniak. 

Już 3 ma ja, w dniu świę to wa nia 226. rocz ni cy
uchwa le nia kon sty tu cji, po raz ko lej ny ro we rzy -
ści we zmą udział w Za głę biow skiej Ma sie Kry -
tycz nej. 

Ju bi le uszo wa X Za głę biow ska Ma sa Kry tycz -
na ru sza spod dwor ca głów ne go w So snow cu 3 ma -
ja  o go dzi nie 15.00. Przed star tem, od go dzi -

ny 13.00, or ga ni za to rzy bę dą roz da wać ufun do wa -
ne przez za głę biow skie mia sta od bla sko we ka mi zel -
ki. Tra sa li czy oko ło 17 ki lo me trów i bie gnie przez
cen trum So snow ca, Za gó rze, Dą bro wę Gór ni czą,
Bę dzin aż do Cze la dzi, gdzie na ryn ku za pla no wa -
na jest me ta. Na uczest ni ków będą cze kać cie pły po -
si łek i lo so wa nie dzie się ciu ro we rów. SK

Weź udział w Zagłębiowskiej Masie Krytycznej 




