Egzotarium przejdzie prawdziwą metamorfozę
i wreszcie stanie się miejscem na miarę XXI wieku.
Sama powierzchnia i wysokość pawilonów zostaną
powiększone dwukrotnie, a w Egzotarium będzie działać
Centrum Edukacji Ekologicznej. Władze miasta podpisały
umowę na projekt przebudowy obiektu, który będzie
kosztował ponad milion złotych. Wybrano także Inżyniera
Kontraktu, który będzie nadzorował prace
str. 2
projektowe i budowlane.

Aż 168 projektów zgłosili mieszkańcy Sosnowca
w IV edycji Budżetu Obywatelskiego.
Do rozdysponowania będzie kwota 7,5 miliona złotych.
Najwięcej projektów złożono w dzielnicy Zagórze Południe,
bo aż 24, a zaledwie cztery projekty pojawiły się
w Ostrowach i Milowicach. Po raz pierwszy wprowadzono
także możliwość zagospodarowania pieniędzy przez młodych
sosnowiczan: Młodzieżowy Budżet Obywatelski
str. 2
i Przedszkolny Budżet Obywatelski.

Sosnowieccy szabliści triumfują!
Marta Puda, zawodniczka TMS
Zagłębie, zdobyła złoto w szabli
podczas Mistrzostw Polski, które
odbyły się wWarszawie. Znakomicie
spisali się także reprezentanci
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego,
którzy zdobyli trzy brązowe
str. 15
medale.
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Niezwykły koncert„Santo Subito”zokazji115. urodzin
miasta i25-lecia powstania Diecezji Sosnowieckiej
odbędzie się już11 czerwca naPlacu Papieskim. Dyrygent
Piotr Rubik poprowadzi koncert, doktórego libretto napisał
Jacek Cygan. Miejsce koncertu wybrano nieprzypadkowo.
W1999 r. zwiernymi wtym właśnie miejscu spotkał się
papież Jan PawełII. Koncert„Santo Subito”opowiada
ożyciu Jana PawłaIIjęzykiem pieśni. Wprojekcie wezmą
udział utalentowani solowi wykonawcy, atowarzyszyć im
będą orkiestra symfoniczna ichór. Koncert
str. 7
rozpocznie się ogodz.20.00.
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Huczna zabawa z okazji Dni Sosnowca już w pierwszy weekend czerwca

Wielkie świętowanie czas zacząć!
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Szykuje się wystrzałowa zabawa z okazji
Dni Sosnowca i 115-lecia urodzin miasta! Miejsce: Park Sielecki. Czas: pierwszy weekend czerwca. Tej okazji nie
można przegapić. Pierwszy weekend tego miesiąca trzeba spędzić w Parku Sieleckim w towarzystwie najpopularniejszych gwiazd polskiej estrady, rodziny
i przyjaciół. Wielkie świętowanie rusza
już w piątek, 2 czerwca i potrwa do niedzieli, 4 czerwca.
Lady Pank, T. Love, Cleo oraz Shazza to największe gwiazdy tegorocznych
Dni Sosnowca.
– W tym roku, podobnie jak poprzednio, Dni Miasta zostaną zorganizowane
w Parku Sieleckim. Planujemy zatem
trzy dni zabawy, podzielonej na muzyczne i tematyczne klimaty. W każdym dniu
królować będzie inny gatunek muzyki,
by każdy z mieszkańców, nie tylko Sosnowca, ale i całego naszego regionu,
mógł znaleźć coś dla siebie. Zaprosiliśmy ulubieńców publiczności i najpopularniejszych wykonawców polskiej sceny muzycznej – podkreśla Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
W piątek, nie tylko na scenie, ale
i w całym parku będą rozbrzmiewać
rytmy disco i dance, a mieszkańcy wieczór spędzą z jedną z najbardziej ulubionych wokalistek tego nurtu, prawdziwą królową disco polo, czyli Shazzą.
Piosenkarka, która obecnie promuje
muzykę dance, znana jest z takich przebojów jak „Baiao Bongo”, „Bierz co
chcesz”, „Egipskie noce” i „Tak bardzo
zakochani”. Zdobyła cztery złote i dwie
platynowe płyty, a do 2007 r. sprzedała
w Polsce ponad dwa i pół miliona albumów. Przed Shazzą, na scenie wystąpią
Power Play i Mario Bischin. – Cieszy-

PROGRAM „DNI SOSNOWCA 2017”
2 CZERWCA (PIĄTEK):
16.30: ODSŁONIĘCIE RZEŹBY JANA KIEPURY
W ALEI ZAGŁĘBIAKÓW W HISTORYCZNEJ
CZĘŚCI PARKU SIELECKIEGO
18.00 – 18.15: PRZYWITANIE ZEBRANYCH
WIDZÓW
18.15 – 18.50: SILVER DANCE
18.50 – 19.10: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
19.10 – 20.00: MARIO BISCHIN
20.00 – 20.10: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
20.10 – 21.00: POWER PLAY
21.00 – 21.10: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
21.10 – 22.00: SHAZZA
22.00 – 22.45: DJ JACEK

W ubiegłym roku nie zawiedli ani mieszkańcy, ani gwiazdy. W tym roku ma być jeszcze lepiej.
my się, że muzyka którą tworzymy, potrafi bawić, sprawiając, że na twarzy
wielu osób pojawia się uśmiech – twierdzą członkowie grupy Power Play. Z kolei Mario Bischin to rumuński piosenkarz pop i dance, któremu niezwykłą
popularność przyniosły single „Macarena”, „Loca” i „Morena”, a w naszym
kraju znalazł tylu wiernych fanów, że
zdecydował się nagrać płytę w języku
polskim.
W drugi dzień święta miasta na scenie
będzie panował pop i rock. Zaśpiewają:
katowicki zespół Sami, najsłynniejsza ze
Słowianek, czyli Cleo oraz legendarna grupa T. Love, która do Sosnowca
i na koncert z okazji święta miasta wraca
po… 18 latach. Z kolei w niedzielę będą

miały okazję zaprezentować się szerszej
publiczności w konkursowym występie
lokalne zespoły, a na sam finał Dni Miasta, z rockowym i mocnym akcentem,
zagra Lady Pank. Zespół wydał do tej
pory ponad 20 płyt i dziesiątki przebojów, m. in. „Mniej niż zero”, „Wciąż bardziej obcy” czy „Kryzysowa narzeczona”, ale nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i nie zamierza zejść ze sceny.
Dni Sosnowca to nie tylko koncerty,
ale przede wszystkim możliwość wspólnego spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Chociaż koncerty rozpoczną się
po południu, to warto zajrzeć do parku
o wiele wcześniej. Organizatorzy zadbali
o atrakcje dla najmłodszych, gry, konkursy i zabawy. Prawdziwy zawrót głowy

i niezapomniane przeżycia, zarówno dla
dzieci, jak i nieco starszych, którzy będą
mogli liczyć na dodatkowy zastrzyk
emocji i adrenaliny, zapewni wesołe miasteczko. Dla miłośników tradycyjnej
kuchni przygotowano regionalne przysmaki, ale to nie wszystko. Kupcy będą
także proponować oryginalne smakołyki
oraz lodowe desery. W planach są także
niespodzianki i atrakcyjne nagrody dla
mieszkańców.
– Zapraszam wszystkich serdecznie
do wspólnego świętowania. Spędźmy ten
czas razem, w dobrej atmosferze i wyśmienitym humorze, wypoczywając
i dobrze się bawiąc, świętując 115. rocznicę urodzin Sosnowca – podsumował
Arkadiusz Chęciński.

3 CZERWCA (SOBOTA):
18.00 – 18.10: PRZYWITANIE ZEBRANYCH
WIDZÓW
18.10 – 18.45: SOSNOWIECKA ORKIESTRA
DĘTA
18.45 – 19.00: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
19.00 – 20.00: SAMI
20.00 – 20.15: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
20.15 – 21.00: CLEO
21.00 – 21.15: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
21.15 – 22.30: T. LOVE
4 CZERWCA (NIEDZIELA):
17.30 – 17.40: PRZYWITANIE ZEBRANYCH
WIDZÓW
17.40 – 18.10: ROCK’N’ROLL REBELS
18.10 – 18.20: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
18.20 – 19.15: PRO AGE
19.15 – 19.45: LOSOWANIE SAMOCHODU
19.45 – 20.00: PRZERWA – nagrody dla
mieszkańców
19.40 – 22.00: LADY PANK

MIASTO

Sosnowiczanie
coraz bardziej obywatelscy
AŻ 168 PROJEKTÓW ZGŁOSILI MIESZKAŃCY
SOSNOWCA DO IV EDYCJI BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO – TO WYNIK LEPSZY NIŻ
W DWÓCH POPRZEDNICH LATACH.

W tym roku mieszkańcy po raz
czwarty wybiorą projekty dla swoich
dzielnic, a do rozdysponowania będzie
kwota 7,5 miliona złotych. – Oprócz
dotychczasowych stref, wprowadziliśmy dwa budżety dla młodych sosnowiczan – Młodzieżowy Budżet Obywatelski oraz Przedszkolny Budżet
Obywatelski. Chcemy aktywizować
młodych sosnowiczan i uczyć ich odpowiedzialności, bowiem to uczniowie sami zadecydują, na co zostaną
przeznaczone środki w ich szkołach.
W przedszkolach decyzję tę podejmować będą rodzice maluchów – mówi
prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Mieszkańcy udowodnili, że zależy
im na mieście i swojej najbliższej okolicy, bowiem złożyli aż 168 projektów
(141 pochodzi z Lokalnych Stref Konsultacyjnych). W ubiegłym roku było
to 147, a w 2015 roku 143. – Bardzo się
cieszymy, że mieszkańcy byli aktywni
i złożyli taką liczbę projektów. Warto
też zaznaczyć, że niektóre pomysły robią duże wrażenie – mówi Joanna Grabarczyk z Referatu Promocji i Konsultacji Społecznych Wydziału Rozwoju
i Promocji Miasta.
Najwięcej projektów złożono
w dzielnicy Zagórze Południe – aż 24,
z czego 8 dotyczy remontów chodników. Tylko po dwa projekty pojawiły
się w Ostrowach i Milowicach. Wśród
pomysłów pojawiły się np. Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku
w Parku Dietla, kolejna część Bulwaru
Czarnej Przemszy, stworzenie murali
w przejściu podziemnym przy tzw.
Okrąglaku, Pool Par ty na basenie,
„Dach nasz pospolity”, który ma

na celu zagospodarowanie placu
nad garażami między blokami
przy Jagiellońskiej, Rodzinne Centrum Aktywności na Placu Papieskim,
tor rowerowy dirtpark, czy też budowa
i uruchomienie fontanny multimedialnej w parku w Juliuszu. Do strefy
szkolnej wpłynęło 16 projektów,
głównie remontów boisk, a do strefy
przedszkolnej 11.
Do 12 maja szkoły i przedszkola
wysyłały zgłoszenia do uczestnictwa
w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim i Przedszkolnym Budżecie Obywatelskim. Wiemy już, jakimi środkami będą dysponowały. – Zgodnie z zasadami, pula została podzielona na wszystkie placówki, od których
otrzymaliśmy formularz zgłoszeniowy
i tak szkoły otrzymają po 6060 zł, natomiast przedszkola 3225,80 zł. Projekty
do MBO i PBO będzie można składać
we wrześniu – dodaje Joanna Grabarczyk.
Teraz przed urzędnikami najtrudniejsze zadanie, gdyż konieczne jest
sprawdzenie i przygotowanie każdego
projektu tak, jakby miał być gotowy
do realizacji. We wrześniu natomiast
odbędzie się Piknik Obywatelski,
w trakcie którego autorzy będą mogli
promować swoje projekty.
Innowacją w IV edycji Budżetu
Obywatelskiego będzie forma głosowania. W tym roku na projekty głos
oddamy tylko drogą elektroniczną. – Takie rozwiązanie wprowadziło
już kilka miast, choćby ze względu
na bezpieczeństwo danych osobowych
zawar tych w formularzach, a także
szybkość ogłoszenia wyników. W ubiegłym roku mile zaskoczyli nas m. in.
seniorzy, którzy aktywnie głosowali
przez inter net, stąd też nasza decyzja – dodaje prezydent, Arkadiusz Chęciński. Na projekty będzie można głosować w październiku. KP

To będzie Egzotarium na miarę XXI wieku
arc UM w Sosnowcu

Sosnowieckie Egzotarium
przejdzie prawdziwą metamorfozę. Pierwszy krok został już
poczyniony.
Władze miasta podpisały
umowę z BBC Best Building
Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Ździebłowski, firmą, która będzie odpowiedzialna za projekt przebudowy Egzotarium.
Wartość podpisanej umowy to 1,1 mln zł. Firma posiada doświadczenie w projektowaniu tego typu przedsięwzięć, m. in. kompleksu Życiodajne wody Afryki (Afrykarium – Oceanarium) we
Wrocławiu, czy odbudowy
Budynku Nowej Palmiar ni
w Warszawie. Równolegle nastąpił wybór Inżyniera Kontraktu – firmy nadzorującej
prace projektowe i budowlane.
Będzie nim COLLECT CONSULTING S.A. z Katowic.
Wartość wynagrodzenia wykonawcy wyniesie nieco ponad 500 tys. zł. W tej kwocie
uwzględniony został również
nadzór prac projektowo-bu-

dowlanych związanych z modernizacją pobliskiego parku.
– W budynku Egzotarium
powstanie Centrum Edukacji
Ekologicznej, gdzie poza dotychczas obecną egzotyczną
fauną i florą, będzie można zapoznać się także z gatunkami
rodzimymi, wziąć udział
w warsztatach i lekcjach oraz
aktywnie uczestniczyć w zwiedzaniu – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Część ekspozycyjna botaniczna i zoologiczna zostanie
poszerzona o ekspozycje prezentujące gatunki, eksponaty
związane z rodzimą florą i fauną. Zachowany zostanie jednak
dotychczasowy podział na pawilony, dostosowany do potrzeb
prezentowanej roślinności.

Dwukrotnie zostanie zwiększona powierzchnia, jak i wysokość
pawilonów. W części ekspozycyjnej zostanie zaprojektowana bezkolizyjna jednokierunkowa trasa zwiedzania, jak również mniejsze ścieżki, zakątki,
miejsca dla odpoczynku i prowadzenia zajęć. Planuje się
stworzenie możliwości dotykania i podziwiania roślinności
z góry.
Aby Egzotarium jako Centrum Edukacji Ekologicznej
mogło spełniać swą główną
funkcję, obiekt ma zostać wyposażony w dwie sale edukacyjne – dla młodszych dzieci i dla
młodzieży, wyposażone np.
w stoły z mikroskopami i umożliwiające prezentacje multimedialne. Sale te w ramach potrze-

by szybko mogą zostać zaadoptowane jako sala wykładowa dla
min. 50 osób. Ze względów
bezpieczeństwa i ochrony elementów ekspozycji Egzotarium
zostanie wyposażone w zewnętrzny i wewnętrzny system
monitoringu. Rozbudowana zostanie także część techniczna,
administracyjna, socjalna i naukowa.
Prace projektowe mają zakończyć się w listopadzie przyszłego roku.
Modernizacja leciwego
obiektu odbędzie się w ramach
projektu pn. „Zagłębiowski
Park Linearny – Rewitalizacja
obszaru funkcjonowania doliny
rzeki Przemszy i Brynicy przez
rozwój terenów zielonych:
Przebudowa Egzotarium w Sosnowcu”. Projekt przewidziany
jest do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
w ramach działania 5.4.3. Projekt znalazł się w grupie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. KP

Projekty z III edycji do wykonania
Podpisano umowy na wykonanie kolejnych inwestycji, które powstaną w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego. Wybudowane oraz
rozbudowane zostaną place zabaw, powstanie także strefa rekreacji
„Od juniora do seniora”. Nie zabraknie także inwestycji drogowych.
Firma Celmar Sp. z o.o. z Bytomia wykona plac zabaw przy ul.
Baczyńskiego oraz rozbuduje istniejące na terenie Przedszkola
Miejskiego nr 28 przy ul. Kruczkowskiego oraz Przedszkola Miejskiego nr 56 przy ul. Jagiellońskiej. Z kolei PPHU ADAGON
Adam Goniwiecha z Koszęcina odpowiada za skwer wypoczynkowy przy ul. Łomżyńskiej oraz kulturalną strefę rekreacji „Od juniora do Seniora” przy SP nr 39 przy ul. Lubelskiej. – W ramach
tego zadania powstaną m. in.: urządzenia sprawnościowe w strefie
workout, a także scena przeznaczona na imprezy szkolne i lokalne. Na młodszych czekać będą huśtawki, bujaki, karuzela, na nieco starszych strefa dla seniora, a w niej stoły do gier towarzy-

skich – mówi prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Za kolejne zadania ze strefy drogowej odpowiadać tym razem będą firmy PW-ETA Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej oraz Zakład
Usług Budowlanych AB Andrzej Bąk z Sosnowca.
PW-ETA Sp. z o.o. wybuduje 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Wagowej, miejsca parkingowe
i chodnik przy ul. Żelaznej oraz osiedlową drogę pożarową wraz
z placem manewrowym przy ul. Wybickiego.
Z kolei Zakład Usług Budowlanych AB Andrzej Bąk przeprowadzi prace przy następujących projektach: Przebudowa istniejących (szutrowych) alejek do parku w ramach zadania pn.: „Budowa alejek do parku ul. Obrońców Westerplatte” oraz Budowa zatoki parkingowej wzdłuż drogi gminnej (wewnętrznej) ul. Radomskiej w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu wzdłuż starej Alei
Wolności – ul. Radomska”. KP
Krzysztof Polaczkiewicz

Klub dziecięcy czeka na maluchy. Można się także ubiegać o refundację części kosztów wynagrodzenia niań

Dobra alternatywa dla żłobka
Uwaga rodzice! Trwa nabór do sosnowieckiego klubu dziecięcego, który
od września 2017 roku będzie funkcjonował przy ul. Jagiellońskiej. Można także starać się o refundację części kosztów wynagrodzenia niań opiekujących się dziećmi.
Wszystko to dzięki projektowi „Mogę Wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi”, współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – Projekt skierowany
jest dorodziców dzieci, które ukończyły1 rok życia dolat3 zobszaru Sosnowca, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę związaną z dostępem
do rynku pracy. To także alternatywa dla tych dzieciaków, które nie dostały się
do żłobka. Działania skierowane są zarówno do osób, które chcą wejść na rynek pracy, jak i do tych, które chcą na niego powrócić lub są zagrożone przerwaniem aktywności zawodowej – mówi zastępca prezydenta, Anna Jedynak.
W ramach projektu można skorzystać z opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym lub też ubiegać się o refundację części kosztów wynagrodzenia niań. – W klubie dziecięcym, który będzie się mieścił w „Elektroniku” przy ul. Jagiellońskiej, opieka będzie sprawowana nad dziećmi
w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. Dziecko będzie mogło prze-

bywać w klubie przez pięć godzin dziennie, w wybranym wymiarze czasowym, gdyż klub będzie działał najprawdopodobniej w godzinach
od 7.00-20.00. Oczywiście przygotowana będzie oferta żywieniowa.
W sumie mamy piętnaście miejsc – stwierdza Anna Jedynak.
Refundacja części kosztów wynagrodzenia niań opiekujących się
dziećmi dotyczy także dzieci w wieku do lat 3 z terenu Sosnowca.
– Do klubu dziecięcego rekrutacja trwa do końca czerwca. Z kolei
w zakresie refundacji wynagrodzenia niań do końca września – dodaje
prezydent Jedynak. KP

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO BIURA PROJEKTU:
Urząd Miejski w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, pokoje 411 i 412
Kontakt tel.: 32 2962 358/319,
e-mail: moge.wszystko@um.sosnowiec.pl
Biuro czynne: poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek-czwartek
od 8.00 do 15.00, piątek od 8.00 do 12.00.

reklama

Nowy klub dziecięcy będzie mieścił się w„Elektroniku”
przy ul. Jagiellońskiej. Dzieciaki będą mogły liczyć
na profesjonalną opiekę i świetną zabawę taką samą
jak w Miejskim Żłobku.
reklama
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RADA MIEJSKA
46. i 47. sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

Powstanie silna GórnośląskoZagłębiowska Metropolia
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Sosnowieccy radni podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 26 maja,
przegłosowali uchwałę dotyczącą wstąpienia miasta do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. W nadzwyczajnej sesji uczestniczyli m. in. Marcin Krupa, prezydent Katowic oraz prezydent Zabrza i szefowa
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Małgorzata Mańka-Szulik.
– Zagłębie ma swój ogromny wkład w tworzeniu metropolii, dlatego dziś tu jesteśmy
z prezydentem Katowic. Potwierdzamy, że
chcemy budować, a Sosnowiec w metropolii jest bardzo ważny – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
W podobnym tonie wypowiedział się
prezydent Katowic, Marcin Krupa. – Mieliśmy niewiele czasu i stąd nie było możliwości skonsultowania nazwy ze wszystkimi miastami – wyjaśnił. Prezydent stwierdził, że Silesia w nazwie metropolii miała
być wyróżnikiem w cudzysłowie. – Uznaliśmy, że z punktu widzenia marketingowego to dobry pomysł – przyznał. – Rozumiem, że ten człon jest dla państwa problematyczny. Wprowadzę więc poprawkę
do projektu uchwały. Będzie to nazwa Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia bez
dopisków i nazw skróconych – stwierdził
prezydent Katowic. – Mogę zapewnić, że
przyszła metropolia będzie się nazywała
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
Amen. Cieszę się z wypracowanego konsensusu i zabieramy się do wspólnej pracy – dodał.
Zadowolenia z wypracowania porozumienia nie ukrywał Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca. – Chciałem podziękować prezydentowi Katowic oraz prezydent Zabrza za wizytę w Sosnowcu i deklarację, która padła. Liczę na to, że Rada
Miejska Katowic wsłuchała się w naszą
dyskusję. Zagłębie będzie mocno akcentowane w nowej metropolii. Uważam, że
rozpoznawalność metropolii będzie tak
duża, jakie będą efekty naszej współpracy, bo marka jest tak dobra, jak jej reputacja. Cieszę się, że sosnowieccy radni jednogłośnie pozytywnie wypowiedzieli się
o naszych staraniach ujęcia silnej pozycji
Zagłębia w metropolii i jednocześnie, że
wszyscy poparli uchwałę o wejściu Soreklama
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Sosnowiec stanie się jednym z 41 miast i gmin, które będą tworzyć Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
snowca do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Już teraz zabieramy się
do pracy – podsumował prezydent Sosnowca.
GZM będzie łączył 41 miast i gmin województwa śląskiego. Metropolia to ponad 2 miliony ludzi, w tym 700 tysięcy Zagłębiaków.
Z kolei podczas przedostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła
się 15 maja, radni podjęli uchwały dotyczące wejścia Sosnowca w skład tworzonego
na terenie województwa śląskiego związku
metropolitalnego, w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Forum Samorządowego i przyjęcia Karty Samorządności oraz w sprawie odebrania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sosnowca Iwanowi Terentowiczowi-Korownikowi, generałowi pułkownikowi Armii Radzieckiej.
Chociaż radni poparli wszystkie trzy projekty uchwał, nie zabrakło głosów w dyskusji.
Najdłuższą dyskusję wywołał temat
podjęcia Apelu Forum Samorządowego
i przyjęcia Karty Samorządności oraz odebrania tytułu honorowego obywatelstwa.
Apel został sformułowany 16 marca b. r.
w Warszawie przez środowiska samorząreklama

dowe, które zdecydowały się wyrazić
sprzeciw wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd zmian prawa samorządowego w Polsce oraz apelować o podjęcie debaty publicznej dotyczącej stanu samorządu terytorialnego w Polsce.
– Przeciwko jakim zmianom mamy protestować? W tym apelu pada wiele słów
o niekonstytucyjności, ale nie wiadomo
czego. Nie ma żadnych przepisów, projektów ustaw, a sam apel jest wewnętrznie
sprzeczny. Z jednej strony wzywa do debaty, ale jak już pojawia się zaczątek jakiejś
debaty, to powstaje apel, który sprzeciwia
się tej debacie, w którym na końcu jest postulat… debaty – mówił Tomasz Mędrzak,
radny klubu PiS. – Nie wiadomo, o czym
dyskutujemy. Padają sformułowania o niekonstytucyjnych zmianach. Nie ma żadnych zmian. Jest dyskusja o planowanych
zmianach. Jeśli państwo czytali ten apel, to
nie dojdziemy do wniosku, przeciwko czemu jest skierowany – stwierdził Tomasz
Mędrzak.
– Jako członek komitetu protestacyjnego mogę się wypowiedzieć. Przepraszam,
że do pana radnego mówię, jako członka
rządzącej partii. Apelujemy, by nie wpro-

wadzać zmian, które uważamy za niekonstytucyjne. Chodzi o wprowadzenie zmian,
które uważamy za złe. Mówi się kadencyjności, kadencyjności wstecz. Jeśli chcemy
apelować, że nam się coś nie podoba
przed wprowadzeniem zmian, to jest
za wcześnie. Jeśli chcemy wprowadzić referendum po zmianach, to mówi się, że jest
już za późno. Chyba trzeba by ustawowo
określić moment, kiedy można protestować i pisać apel. W związku z tym, że są
planowane zmiany, to wypowiadamy się
w tej sprawie. Tego typu apele zostały podpisane przez kilkuset samorządowców
z całego kraju i są przyjmowane w kolejnych miastach. Samorządowcy mogą się
swobodnie wypowiedzieć – podkreślił Arkadiusz Chęciński.
Radny Tomasz Mędrzak wyraził jednak
zdecydowany sprzeciw przeciwko poparciu apelu.
– Nie przekonał mnie pan, bo apel jest
wewnętrznie niespójny i sprzeczny. Nie
może być tak, że jeśli ktoś zapoczątkuje
dyskusję, to od razu mówi się o niekonstytucyjności. Ciągle rozbrzmiewa nuta, że samorządy są gigantycznym sukcesem, ale
nie udawajmy, że wszystko jest w porząd-

ku i nic nie trzeba zmieniać, bo przejawy
patologii w samorządach też mają miejsce.
Nie widzę sensu w podejmowaniu tego
apelu – stwierdził radny.
Swoje stanowisko zaprezentował też m. in.
radny Karol Winiarski (niezrzeszony). – To
zderzenie dwóch wizji państwa. W jednej
z nich, której rządząca partia bardziej
sprzyja, władza jest mocniej skupiona w centrum i choć samorządy mają swoje zadania do zrealizowania, to jednak dominująca jest rola organów centralnych.
Pewne działania już w tym zakresie zostały
zrealizowane przez ostatnie półtorej roku,
niektóre instytucje samorządu wojewódzkiego zostały przekazane na rzecz wojewody, a nie organów samorządowych – mówił
Karol Winiarski. – Niekoniecznie jednak
sformułowania o niekonstytucyjności
zmian, zawarte w apelu, należy podzielać – dodał.
Ostatecznie radni jednak zagłosowali
za przyjęciem uchwały w sprawie poparcia
apelu, jak i opowiedzieli się za odebraniem
tytułu honorowego obywatelstwa miasta
generałowi Iwanowi Terentowiczowi-Korownikowi, choć i w tym punkcie, nie zajęli
jednolitego stanowiska.
– Nadanie honorowego obywatelstwa
jest czymś ogromnie ważnym. Powinno
być uzasadnienie do tej uchwały. Uchwała
jest zbyt lakoniczna, by można było za nią
zagłosować, choć debata na komisji była
bardzo szeroka – przyznał Tomasz Bańbuła, radny klubu SLD Lewica Razem.
Wspierał go Tomasz Niedziela, także
z klubu SLD, który uznał, że uchwała w tej
sprawie powinna zawierać uzasadnienie.
Radny i historyk Karol Winiarski, oceniając zasługi generała, przypomniał opinię jednego z historyków:
– Powiedział takie mniej więcej zdanie:
„Żołnierze Armii Czerwonej nie mogli
nam przynieść wolności, bo sami jej nie
mieli”. Generał Korownikow nie działał jako osoba prywatna, ale jako przedstawiciel
państwa, które na ten teren wkroczyło, wolność zabrało i jej nie przywróciło po zakończeniu okupacji niemieckiej. Możemy różnie generała oceniać, ale honorowe obywatelstwo zostało mu przyznane za tzw. wyzwolenie Sosnowca, co w świetle tego mądrego zdania, nie miało miejsca – podsumował Karol Winiarski.
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„Staszic” świętował urodziny
Jana Kiepury
JAN KIEPURA, NAJSŁYNNIEJSZY
ABSOLWENT IV LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST.
STASZICA, OBCHODZIŁBY 12
MAJA 115. ROCZNICĘ URODZIN.
Z TEJ OKAZJI NAUCZYCIELE,
PRACOWNICY, ABSOLWENCI,
UCZNIOWIE I PRZYJACIELE SZKOŁY
ZORGANIZOWALI KONCERT
„OD OPERY DO SWINGU I POPU”,
KTÓRY ODBYŁ SIĘ W SALI
KONCERTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ
MUZYCZNYCH W SOSNOWCU.

– Zawsze cenimy oryginalne osobowości. Uczniów traktujemy
podmiotowo i wiemy, że mają
różne pasje, które, jako szkoła,
pragniemy rozwijać. Cieszymy
się, że talent naszych wychowanków idzie w parze z sukcesami
edukacyjnymi – mówi Grzegorz
Walotek, dyrektor IV LO w Sosnowcu.
Podczas koncertu zabrzmiała
muzyka, przy której dorastał i dojrzewał Jan Kiepura, jak i lat późniejszych, kiedy mieszkał już
za granicą. Nie zabrakło szalonych klimatów lat dwudziestych,
trzydziestych, aż do lat sześćdziesiątych. Zaproszeni artyści zaprezentowali utwory rozrywkowe,
chociaż zabrzmiało też kilka klasycznych akordów.
W świat muzyki klasycznej
wprowadziło gości smyczkowe
trio w składzie: Michalina Żurawska, Zuzanna Łyko i Aleksandra
Sadziak oraz Oskar Strumiński,
Wiktoria Kukla, Jowita Jasińską
i Magdalena Mucha. W wykonaniu muzyków publiczność usłyszała „Libertango” Astora Piazzolli oraz „Czardasz” Vittorio
Montiego, „Korale”, Stanisława
Moniuszki, „Sried szumnowo bała” Piotra Czajkowskiego, „Piosnkę litewską” Fryderyka Chopina czy „Zosię” Stanisława Niewiadomskiego.
reklama

Na scenie swoje muzyczne
show zaprezentował m. in.
Krzysztof Korzeniowski, aktor
Teatru Zagłębia przy akompaniamencie pianisty Dariusza Szwedy. W klimat lat 30. wprowadziła
Agnieszka Nowakowska, która
zaśpiewała „Kiedy będziesz zakochany oraz „Zatańczmy jeszcze
ten raz”. Wokalistce towarzyszyli
zaprzyjaźnieni tancerze, czyli Ola
Michalak oraz Kacper Wejder
i Łucja Tkaczyk.
– Absolwenci „Staszica” zaskakują nas swoimi zawodowymi
wyborami, bowiem na scenie gościliśmy także Katarzynę Bańkę,
wykładowczynię języka chińskiego na Uniwersytecie Śląskim
i Ekonomicznym, która wykonała m. in. musicalowe przeboje,
do których Agata Zamarlik, nasza
uczennica, zatańczyła step.
Wspaniały, francuski klimat zaserwowała nam Anna Głuc, absolwentka „Sorbony”, która zmierzyła się z legendarnymi utworami Edith Piaf i Charlesa Aznavoura. Cieszymy się, że nasi absolwenci mają oryginalne profesje
albo wyjeżdżają na zagraniczne
uczelnie, gdyż swoimi karierami
udowadniają, że „Staszic” naprawdę stawia na jakość i kreatywność – przekonuje Walotek.
Uroczystość poprowadziła
Emilia Stachurska, znana m. in.
z seriali „Niania” oraz „Julia”
wraz z Michałem Domagałą.
– Jestem wdzięczny wszystkim zaangażowanym w dzisiejsze
świętowanie. Pragnę podziękować nauczycielom, uczniom, absolwentom i przyjaciołom naszego „Staszica”. Jestem przekonany,
że zorganizujemy wspólnie jeszcze wiele tak prestiżowych przedsięwzięć. Myślę, że Jan Kiepura
byłby dumny ze swoich młodszych kolegów – podsumował
Grzegorz Walotek. red

Prezentujemy pracowników Centrum Obsługi Klienta nr 1 - MZBM -TBS sp. z o.o.

Poznajmy się lepiej
Bardzo często mieszkańcy Sosnowca odwiedzają nas w miejscu naszej pracy, ale najczęściej te wizyty są krótkie i typowo urzędowe.
W związku z tym na łamach „Kuriera Miejskiego” w kilku kolejnych artykułach będziemy się starali opowiedzieć o ludziach tworzących naszą firmę i ich pracy, ale także o ich
pasjach i zamiłowaniach. W tym numerze
prezentujemy pracowników Centrum Obsługi Klienta nr 1.
COK nr 1 mieści się przy ulicy Modrzejowskiej 32A. Głównie obejmuje on swoim
zasięgiem wspólnoty zlokalizowane w centrum Sosnowca. Obecnie przez pracowników
COK nr 1 jest obsługiwanych około 100
wspólnot.
Koordynatorem tego centrum jest Katarzyna Drzymont, która pracuje już w naszej
firmie 17 lat. Bardzo lubi swoją pracę, a najbardziej ceni sobie w niej kontakt z ludźmi.
Relaksuje ją chodzenie po górach, a szczególnie umiłowała sobie na górskie wędrówki
Beskid Żywiecki. Jest też miłośniczką polskiego kina. Ostatni film, jaki obejrzała i wywarł na niej pozytywne wrażenie, to obraz
w reżyserii Patryka Vegi – „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”.
Funkcję inspektora nadzoru budowlanego
pełni Wiesława Kiełczewska. Z naszą firmą

waniem tatuaży. Lubi też czytać książki,
a ostatnio spodobała mu się książka „Wywieranie wpływu na ludzi” Rober ta Cialdini’ego. W wolnych chwilach trenuje na siłowni.
Mamy też wśród administratorów Beatę
Gwardjak, która pracuje już 8 lat. Obecnie
opiekuje się około 20 wspólnotami.
W COK numer 1 pracują też panie zajmujące się obsługą mieszkańców wspólnot. Lucyna Urbańska pracuje już 34 lata. Lubi
w swojej pracy dobrą atmosferę. Jest miłośniczką krzyżówek i dobrych filmów, ale nie
horrorów. Bardzo ją odpręża przygotowywanie domowych wypieków, a jej ulubione ciasto to sernik.
Grażyna Marczak pracuje od 2 lat. W pracy stara się obsługiwać ludzi w taki sposób,
w jaki sama chciałaby być obsłużona. Jest
miłośniczką psów, a jej ulubioną rasą jest labrador. Stara się wspierać fundacje pomagające zwierzętom. Lubi też zbierać porcelanę,
najchętniej z okresu secesji. Najbardziej odpręża ją praca w ogrodzie. JOK
Kontakt z pracownikami COK nr 1
w Sosnowcu
e – mail: cok1@mzbm.sosnowiec.pl
tel. 32 363 32 18, 32 360 40 60
Godziny pracy:
Poniedziałek od 7.00 do 17.00
Wtorek od 7.00 do 14.00
Środa-Czwartek od 7.00 do 15.00
Piątek od 7.00 do 14.00

Rozprawią się z otyłością
Uczniowie klas pierwszych
wszystkich sosnowieckich szkół
podstawowych będą objęci miejskim programem walki z otyłością u dzieci. Realizatorem miejskiego programu „Profilaktyka
rozwoju chorób cywilizacyjnych
u dzieci i młodzieży szkolnej” będzie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
– Pierwszy etap realizacji programu odbędzie się do końca trwającego roku szkolnego. Obejmował będzie badania przesiewowe,
czyli pomiar masy ciała, wzrostu,
obliczanie wskaźnika BMI i pomiar ciśnienia tętniczego. Badania
wykonane zostaną na terenie szkoły przez wykwalifikowany persoreklama
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związana już jest od 40 lat. Praca z ludźmi
przynosi jej ogromną satysfakcję. Ale jak
podkreśla, to co robi, wymaga bardzo wielu
umiejętności oraz cierpliwości. W wolnych
chwilach lubi przeczytać dobrą książkę.
W ostatnim czasie bardzo zainteresowała ją
książka ks. Jana Kaczkowskiego. Jest też miłośniczką literatury sensacyjnej i książką,
którą by mogła polecić, jest „Raport Pelikana” autorstwa Johna Grishama.
W COK 1 pracują też administratorzy zajmujący się poszczególnymi wspólnotami.
Jednym z nich jest Wojciech Łebkowski.
Pracuje w naszej firmie od pół roku. Obecnie
„opiekuje się” około 30 budynkami. W pracy ceni sobie dynamizm i to, że może się
w niej wiele nauczyć. -Tworzymy zgrany zespół – podkreśla. I przyznaje, że bardzo dobrze współpracuje mu się z kolegami. W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze. Jego
pasją jest też muzyka.
Ryszard Benc to kolejny administrator zatrudniony w naszej firmie od 16 lat. Trzyma
pieczę nad około 40 budynkami. W pracy ceni sobie to, że może pracować w świetnym
zespole. Jego pasją jest żeglarstwo i najchętniej lubi żeglować na Mazurach. Jak zdradzili
nam jego współpracownicy, jest też świetnym
fotografem przyrody.
Kolejny pracownik COK – Matusz Sienkiewicz – pracuje od 2 lat. Obecnie pod jego
opieką znajduję się 30 budynków. Bardzo ceni sobie to, że w każdej chwili może liczyć
na pomoc swoich współpracowników. Pasjonuje się rysunkiem, a szczególnie projekto-

nel medyczny. Niestety, takie choroby cywilizacyjne jak otyłość, dają się mocno we znaki. Im szybciej
zaczniemy działać, tym lepiej – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
W ramach tego etapu zostanie
przeprowadzona także akcja edukacyjna, skierowana do rodziców
uczniów, w postaci prelekcji zorganizowanej w każdej ze szkół
podstawowych. W trakcie spotkania rodzice będą mogli zapoznać
się z założeniami programu. Jedyny warunek przystąpienia dziecka
do programu to pisemna zgoda rodzica. – Dzieci z wykrytymi nieprawidłowościami skierowane zostaną do drugiego etapu realizacji

programu, który będzie obejmował indywidualne konsultacje
z czterema specjalistami, czyli lekarzem, psychologiem, dietetykiem i specjalistą aktywności fizycznej. Przewidujemy cztery spotkania z każdym ze specjalistów
na terenie Centrum Pediatrii. Każdy uczestnik drugiego etapu przejdzie badania laboratoryjne oraz
wyznaczony zostanie indywidualny plan postępowania określający
zmianę nawyków żywieniowych,
częstotliwość uprawiania aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych – mówi Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta.
W ramach programu odbędą
się warsztaty edukacyjne dla ro-

dziców, w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin, prowadzone
przez lekarza, psychologa, dietetyka oraz specjalistę aktywności
fizycznej.
Badania przesiewowe obecnych pierwszoklasistów potrwają
do końca tego roku szkolnego,
a etap specjalistyczny odbędzie
się od września do grudnia bieżącego roku. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas
pierwszych przejdą jedynie badania przesiewowe. Etap specjalistyczny przewidziany jest
na pierwszą połowę 2018 roku.
Programem polityki zdrowotnej
objętych zostanie około 2 tys.
uczniów klas pierwszych. SK
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PORADY
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

ZUS RADZI

Co ubezpieczony wiedzieć powinien? Zanim wyjedziesz na wakacje - dekalog
zapobiegliwego turysty

JoannaBiniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej iedukacji

Ubezpieczenia społeczne wZUS są poto, aby zagwarantować środki do życia osobom, które nie zarabiają na utrzymanie pracując, ponieważ np. uległy wypadkowi, zachorowały, są zmuszone opiekować się
członkiem rodziny lub rezygnują z zatrudnienia ze
względu na wiek. Prawidłowo odprowadzane składki są podstawą do przyznania m. in. emerytury, emerytury pomostowej, renty, renty rodzinnej, zasiłku pogrzebowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego.
Obecnie przedstawiamy podstawowe zasady, o jakich trzeba pamiętać, aby móc skorzystać z tego, co
należy się pracownikowi od ZUS. A więc osoba zatrudniona powinna:
• sprawdzić, czy pracodawca zgłosił ją doubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli tego nie zrobił, pracownik nie
będzie mógł korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, nie otrzyma też recepty naleki refundowane;
• zadbać o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swoich najbliższych – współmałżonka i dzieci – jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.
Ale jeśli nabędą taki tytuł, należy ich wyrejestrować. Trzeba to uczynić w ciągu siedmiu dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność
wyrejestrowania;
• sprawdzić, czy pracodawca odprowadza składki
za pracownika od właściwej podstawy, czy jej nie
zaniża. Składki od niższego wynagrodzenia niż
faktyczne, to niższe świadczenia (zasiłek choro-

bowy i macierzyński), a w przyszłości emerytura
lub renta;
• sprawdzić – w przypadku zatrudnienia za granicą – w którym kraju powinno się być ubezpieczonym;
• wprzypadku zmiany danych identyfikacyjnych, adresowych lub ewidencyjnych – poinformować
o tym pracodawcę;
• w przypadku zaprzestania zatrudnienia, można przystąpić dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Dzięki temu świadczenie będzie wyższe.
Aby sprawdzić powyższe fakty, można przyjść
do ZUS-u lub uzyskać informacje drogą elektroniczną, bez potrzeby wychodzenia z domu (każda osoba
ubezpieczona posiada indywidualne konto w ZUS),
rejestrując się na: www.zus.pl. Rejestracja polega
nawypełnieniu elektronicznego formularza (imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, ustalone przez
siebie hasło iopcjonalnie inne dane, np. numer telefonu kontaktowego). Następnie należy potwierdzić
swoją tożsamość elektronicznie lub osobiście wZUS-ie (nie można zapomnieć wziąć ze sobą dowodu
osobistego). Na portalu, który jest najważniejszym
elementem Platformy Usług Elektronicznych (PUE),
tworzy się wówczas profil (konto) użytkownika. Posiadając taki profil, można – poza ustaleniem spraw
związanych z ubezpieczeniami i składkami – rezerwować wizyty w ZUS-ie, a także wysyłać elektronicznie wnioski i otrzymywać odpowiedzi oraz powiadomienia.
PUE to także usługi przeznaczone dla tych, którzy nie
mają dostępu doInternetu lub wolą bezpośredni kontakt z pracownikiem Zakładu. Dla takich osób została uruchomiona linia telefoniczna: 22 560 16 00
(koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym). Możnateż skontaktować
się z ZUS-em poprzez skype’a: zus_centrum_obslugi_tel.
Konsultanci telefoniczni służą pomocą wdni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 18.00.

Adrianna Peć, rzecznik praw konsumenta

1. Przed wyborem kierunku podróży zapoznaj
się z aktualnymi ostrzeżeniami dla podróżujących zamieszczonymi na stronie internetowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.
msz. gov. pl) – sprawdź czy w miejscu, do którego się wybierasz, jest bezpiecznie.
2. Zanim zawrzesz umowę lub zarezerwujesz pobyt, zapoznaj się z opiniami internautów dotyczącymi obiektu hotelowego, w którym chciałbyś spędzić wakacje.
3. Dowiedz się, jakie przepisy paszportowe, wizowe i sanitarne obowiązują w kraju, do którego
się wybierasz, sprawdź datę ważności swojego paszportu, uzyskaj wizę, wykonaj niezbędne szczepienia.
Jeżeli wykupujesz wczasy w biurze podróży, organizator turystyki lub pośrednik udzieli ci takich
informacji na piśmie.
4. Sprawdź, od kogo kupujesz wczasy,
w szczególności, czy firma działa legalnie
i czy została wpisana do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
(www. turystyka. gov. pl). Przeanalizuj ratingi biur podróży.
5. Przeczytaj dokładnie umowę i ogólne warunki
uczestnictwa.
6. Nie bój się pytać – w razie wątpliwości dotyczących warunków podróży lub imprezy po-

dziel się nimi z organizatorem, agentem czy
pośrednikiem.
7. Zadbaj o ubezpieczenie – wybierz ubezpieczenie adekwatne do twojego wieku, stanu zdrowia i aktywności planowanych podczas wyjazdu (np. ubezpieczenie od kosztów leczenia
chorób przewlekłych, ubezpieczenie od sportów ekstremalnych, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji).
8. Jeżeli podczas pobytu na wakacjach stwierdzisz jakieś nieprawidłowości – niezwłocznie
zawiadom o swoich zastrzeżeniach obsługę
hotelu (wykonawcę usługi) i rezydenta lub innego przedstawiciela organizatora w sposób
określony w umowie. Pamiętaj: zawiadomienie nie jest tożsame z reklamacją!
9. Masz prawo do reklamacji – reklamację imprezy turystycznej możesz złożyć w czasie
trwania imprezy lub po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
10. Zgłoś swój wyjazd w systemie „Odyseusz”
(odyseusz. msz. gov. pl) – w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z tobą kontakt,
udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.
Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej.
Postanowienia umowy o świadczenie usług turystycznych mniej korzystne dla klientów niż postanowienia ustawy o usługach turystycznych
z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. są nieważne
i w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy!
Kiedy i z jakich powodów cena ustalona w umowie może ulec podwyższeniu?
Tylko wtedy, gdy umowa wyraźnie przewiduje
możliwość podwyższenia ceny, a organizator tu-

rystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie
ceny jednej z następujących okoliczności:
– wzrostu kosztów transportu;
– wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat
należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
– wzrostu kursów walut.
W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona!
Zmiana istotnych warunków umowy
z przyczyn niezależnych od organizatora
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
Po niezwłocznym powiadomieniu o zmianie
przez organizatora klient:
– przyjmuje proponowaną zmianę umowy
albo
– odstępuje odumowy zanatychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez
obowiązku zapłaty kary umownej i niezwłocznie
powiadamia oswojej decyzji organizatora.
Jeżeli klient odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn
niezależnych od klienta, klient ma prawo, według
swojego wyboru:
– uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie
za zwrotem różnicy w cenie
albo
– żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich
wniesionych świadczeń.
Nadto klient może dochodzić odszkodowania
za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
– zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż
liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie
w uzgodnionym terminie,
– siły wyższej.
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Nowy pomysł na promocję miasta

Pytamy o Edwarda Gierka

Sosnowiec ma swój panteon
Pola Negri, Jan Kiepura, Włodzimierz
Mazur i … tyranozaur Zuzia – to pierwsze postaci, które wchodzą w skład sosnowieckiego panteonu, nowego sposobu
promocji znanych sosnowiczan.
Sosnowiec wychował wiele postaci
kultowych dla swoich czasów. Był i jest
miastem, gdzie goszczą światowej sławy
gwiazdy, które częstokroć się w nim zakochały. Dlaczego więc nie pokazać ich
światu i stworzyć swego rodzaju panteonu, a jednocześnie połączyć dziedziny,
dla których się zasłużyły? 115-lecie Sosnowca jest idealną okazją, aby uczcić
wielkich związanych z miastem, pokazać
postaci, które były i nadal są dla niego
symbolami. Na początek wielka czwórka.
Kulturalny Janek – jest
symbolem wydarzeń
kulturalnych w Sosnowcu. Legendar ny tenor,
który rozsławił miasto
w świecie, urodził się
w 1902 roku, a więc wtedy, gdy miasto otrzymało prawa miejskie. Mimo, iż zrobił ogromną karierę, nigdy nie
zapominał o swojej małej ojczyźnie i zawsze powtarzał, że jest „chłopakiem z Sosnowca”.
Rozrywkowa Pola – patronuje wydarzeniowym rozrywkowym i intensywnemu miejskiemu życiu,
a jest wzorowana na
Poli Negri. Przedwojenna aktorka, wychoreklama

dząc za mąż za hrabiego Eugeniusza
Dąmbskiego, komendanta granicznego
posterunku w Sosnowcu, związała się
z miastem zaledwie na kilka lat. Jednak
już na zawsze weszła do panteonu sosnowieckich sław.
Sportowy Włodek – kojarzony przede wszystkim ze sportem. Inspiracją był Włodzimierz
Mazur, napastnik, piłkarz Zagłębia Sosnowiec, reprezentant Polski. Włodzimierz Mazur
słynął nie tylko z celności i siły, ale również wierności przyjaciołom i chęci niesienia pomocy.
Wesoła Zuzia – zachęca
dzieci do radosnej zabawy i odkrywania świata.
Kreatywny, twórczy
charakter atrakcji dla
najmłodszych mieszkańców podkreślony został atrybutem (kredką),
którą dinozaur trzyma
w łapce. Zuzia jest wzorowana na ponad 6-metrowym tyranozaurze, który stoi
przy budynku Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego. Już w trakcie Tygodnia Dziecka najmłodsi mieszkańcy
odsłonili jajo, z którego wykluje się Zuzia.
Od czerwca cała czwórka będzie widoczna w mieście – na nowych gadżetach, plakatach, bilbordach i przy okazji
miejskich wydarzeń. Chcemy, aby mieszkańcy również się z nimi utożsamiali,
a także poznali historię Sosnowca. To

również okazja, aby poznać wydarzenia,
których na terenie miasta jest coraz więcej. Każda z postaci od razu uświadomi
mieszkańcom, jakiego rodzaju jest to wydarzenie. Sosnowiecki panteon będzie
rozwijany, bo kandydatur jest jeszcze kilkanaście.
Z okazji 115-lecia nadania praw miejskich, Sosnowiec ma również nowy logotyp. Tygiel kultur, industrialny, przygraniczny charakter i rzeczywistość pod rosyjskim zaborem odcisnęły się na charakterze miasta. Sosnowiec inspirował literatów, rewolucjonistów i działaczy niepodległościowych. Wychował wielkich muzyków, pisarzy, dziennikarzy, malarzy,
sportowców, pedagogów i wybitnych lekarzy. Oczarował legendę hollywoodzkiego kina. Przez 115 lat miasto ani na chwilę nie zwalniało i nie przestało zadziwiać.
W Sosnowcu ciągle coś się dzieje. Dzieje
się nie od dziś.
Wizja i historia miasta przyczyniła się
do stworzenia jubileuszowego logotypu
oraz hasła „Dzieje się nie od dziś”, które
zaistnieje także w mediach społecznościowych jako hashtag #dziejesięnieoddziś. – 115 lat ma się tylko raz, stąd nasze działania. Chcemy pokazać mieszkańcom historię miasta, osoby, które są
symbolami Sosnowca, ale także z przymrużeniem oka spojrzeć na nieco nowszą historię i myślę tutaj o uroczej Zuzi – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Gadżety z sosnowieckimi bohaterami
będzie można wygrać m.in. w trakcie tegorocznych Dni Sosnowca. red

1 czerwca rozpoczęły się w naszym
mieście konsultacje w sprawie ronda im. Edwarda Gierka. Mieszkańcy odpowiedzią na pytanie: „Czy
uważasz, że Edward Gierek zasługuje na upamiętnienie w przestrzeni
publicznej Sosnowca poprzez nazwanie ronda lub ulicy jego nazwiskiem?”.
– Ustawa o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, nakazuje nam zmianę nazw
ulic, budowli i innych obiektów, które upamiętniają m.in. osoby związane z poprzednim ustrojem. W Sosnowcu przyświeca nam jednak idea,
że zdanie mieszkańców jest najważ-

niejsze. Uważam także, że to nie politycy, a mieszkańcy powinni decydować o tym, kogo chcą upamiętniać
w mieście. Dlatego chcemy ich zapytać, czy postać Edwarda Gierka powinna być w Sosnowcu uhonorowana – mówi prezydent, Arkadiusz
Chęciński.
Do połowy czerwca do każdego
gospodarstwa domowego w Sosnowcu wysłana zostanie specjalna ankieta. Będzie można ją złożyć w jednym
z 17 punktów konsultacyjnych lub
przesłać zeskanowaną na adres: konsultacje@um.sosnowiec.pl. Więcej
szczegółów na stronie: www.konsultacje.sosnowiec.pl. KP

Jedyny w swoim rodzaju album
Z okazji 115-lecia Sosnowca Urząd
Miejski wydał niezwykły album, pokazujący historię miasta na unikatowych fotografiach. Wiele z nich to
prawdziwe perełki.
Album to niezwykła podróż przez
tereny Sosnowca – kiedyś niewielkiej
wsi, a od 1902 roku miasta. Zdjęcia robią ogromne wrażenie – widać na nich
budowle, które często niesłusznie zostały wyburzone, całe dzielnice, ważne wydarzenia i ludzi, którzy budowali Sosnowiec i oddali temu miastu całe
swoje życie. Niektóre fotografie to
prawdziwe unikaty, nigdzie dotychczas niepublikowane, których odrestaurowanie wymagało często mozolnej i mrówczej pracy. Album „115 lat

Sosnowca” to także doskonała lekcja
historii, podana w lekkiej formie,
okraszona fragmentami wspomnień
i publikacji na temat miasta. Historyczne zdjęcia doskonale kontrastują
z kolorowymi fotografiami z ostatnich
lat, pokazując przemianę, jaką przeszło miasto.
Wraz z albumem, będzie można podziwiać wystawę, na której znajdzie się
część fotografii pochodzących z wydawnictwa. Zdjęcia pojawią się m. in.
w szkołach, w Parku Sieleckim w trakcie niedzielnych wakacyjnych pikników oraz na Placu Stulecia.
Album będzie można kupić
w Centrum Informacji Miejskiej, już
2 od czerwca, w cenie 46 złotych. red

reklama

reklama

8

czerwiec 2017 nr 6

MIASTO

Święto mody, czyli pokaz „Why White Wedding” w CKZiU
arc CKZiU w Sosnowcu

Artystyczny pokaz, zatytułowany
„Why White Wedding?”, przygotowali w Dniu Matki, w ramach
corocznego Święta Szkoły,
uczniowie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu.
Tym razem uczniowie zaprezentowali autorskie kolekcje, których tematem przewodnim był
motyw ślubu. Na finał pokazu zaproponowali oryginalne ujęcie tematu i pomysły na kreację ślubną,
by zaspokoić potrzeby tradycjonalistek, jak i sprostać wymaganiom
przyszłych mężatek, szukających
sukien nowoczesnych, odważnych, a nawet ekstrawaganckich.
Propozycje modowe dla panów
także budziły duże emocje i zainteresowanie przez nieszablonowe
pokazanie męskich garniturów.

Oryginalny i profesjonalnie przygotowany pokaz wzbudził
zachwyt zgromadzonych gości.
Dopełnieniem pokazu były także
precyzyjnie i kunsztownie przygotowane fryzury, stanowiące właściwe uzupełnienie każdej kreacji.
Na rekordowo długim wybiegu, który w tym roku liczył aż 37

metrów, ekstrawagancja mieszała
się z klasyką. Królowały metal,
połysk i klimat klasycznego rocka.
Cały pokaz był niezwykle dynamiczny, a szczególnym elementem scenografii były dwa motory.

Po raz pierwszy swoje prace zaprezentowali także uczniowie
z klas pierwszych.
W gronie gości, którzy uświetnili swoją obecnością tegoroczny
pokaz, znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca, reprezentanci firm
współpracujących ze szkołą, pracodawcy i partnerzy CKZiU. Nie
zabrakło przedstawicieli świata
kultury i nauki oraz mody i rodziców uczniów. Gościem specjalnym był Jerzy Antkowiak, wybitny kreator, legendar ny twórca
Mody Polskiej, który podsumował i ocenił pokaz. Wszyscy zaproszeni goście byli pod wrażeniem talentu, umiejętności i kreatywności uczniów oraz ich patronów-nauczycieli, jak i umiejętności organizacyjnych. SK

Pałac Schoena i fabryka„Intertex” na szlaku„Industriady”
PROGRAM „INDUSTRIADY”
W SOSNOWCU (10 czerwca):

Wyłoniono pięć miejsc, które dołączą do 42 obiektów Szlaku Zabytków Techniki świętujących dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego. Wśród nich znalazł się oraz
Pałac Schoena w Sosnowcu wraz
z osiedlem patronackim i byłą fabryką „Intertex”.
„Industriada”, która w tym roku
odbędzie się już 10 czerwca, to
Święto Szlaku Zabytków Techniki
i obiektów z nim zaprzyjaźnionych
i jednocześnie najlepsza okazja
do spotkań z pasjonatami techniki
i historii. Jest to jeden z najważniej-

szych europejskich festiwali promujących dziedzictwo przemysłowe.
Nowymi obiektami zaprzyjaźnionymi tegorocznej „Industriady” zostały jeszcze: hala dawnej elektrowni
Huty Królewskiej w Chorzowie, Fabryka Pełna Życia (była fabryka obrabiarek) w Dąbrowie Górniczej, Fabryka Porcelany w Katowicach, osiedle patronackie Huty Silesia
w Rybniku (Paruszowiec-Piaski).
Festiwal rusza pełną parą już 10
czerwca. Poprzedzi go „rozruch maszyn”, czyli cykl wydarzeń organizowanych w piątkową noc 9 czerwca. SK

• 12.00 – 15.00: „Indu-hoop zabawa” – warsztaty plastyczne
„Indu-hoop dywan”, „Po nitce do kłębka”, „Na krosnach”
(zajęcia na osiedlu patronackim Schoenów, ul. Chemiczna)
• 13.00 i 14.30: „Od C. G. Schöna do Intertexu”– zwiedzanie
z przewodnikiem kompleksu: osiedla, terenu byłej fabryki,
Pałacu Schoena
• 15.00 i 16.30: „Pionierstwo. Pomysłowość. Mechanizacja.
Przemysł włókienniczy w Sosnowcu” – wykład z prezentacją
multimedialną (Pałac Schoena)
• 16.00 – 18.00: „Trójkąt w kole” – gra terenowa (osiedle
Schoenów, park)
• 16.00 – 18.00: „Na krosnach nicielnicowych” – warsztaty
tkackie (Pałac Schoena)
• 18.00 – 20.30: „Ex machina” – industrialne kino („Ziemia
obiecana”, reż. A. Wajda „Metropolis”, reż. F. Lang, ścieżka
dźwiękowa „Fonogon”, „Ożywieni’e, T. Biderman, W. Ochmann,
P. Szeibel i inne) (Pałac Schoena)
• 21.00 – 21.30: „Dialog maszyn” – Galitsyna Art Group – spektakl
malowany piaskiem (Pałac Schoena)

Barwy dzieciństwa w konkursie plastycznym„Inne spojrzenie”
Uroczystość podsumowania XV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie” odbyła się 26 maja w Wyższej
Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Laureatem nagrody Grand Prix konkursu,
który od 2002 roku organizuje Ognisko Pracy
Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, jest w tym roku piętnastoletni Dominik Czarnecki z Zabrza. Jury przyznało również Nagrodę Dyrektora, Nagrodę Przewodniczącego Jury, 51 nagród oraz 141 wyróżnień.
reklama
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Młodych artystów w dwóch kategoriach
wiekowych – dziecięcej i młodzieżowej – oceniało jury złożone z ar tystów plastyków
w składzie: Mariusz Wnukowski – przewodniczący, Marta Lachor-Winiarska i Iwona Walas. Tematem przewodnim tegorocznej edycji
były „Barwy dzieciństwa”. – Nagrodzone
i wyróżnione prace zaskakują nie tylko różnorodnością technik i stylów. Zadziwiają wielowątkową tematyką i spojrzeniem na otaczający świat. Pokazują fascynującą krainę dziecińreklama

stwa, ze swoim wyjątkowym kolorytem oraz
towarzyszącą mu paletą emocji – przyznaje
Elżbieta Skiba-Posikata, dyrektorka OPP nr 1.
W sumie na konkurs nadesłano łącznie 3490
prac z całej Polski oraz 14 innych państw. Impreza odbyła się pod honorowymi patronatem
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta
Miasta Sosnowca, Stowarzyszenia Polskiego
Komitetu Narodowego UNICEF oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. SK

Na co komu wolontariat?
WOLONTARIAT TO JUŻ NIE TYLKO
PRACA W HOSPICJACH CZY
KWESTOWANIE PRZY ZBIÓRKACH. TO
BUDOWANIE RELACJI I WIĘZI
SPOŁECZNYCH ORAZ
AKTYWIZOWANIE
DO DZIAŁANIA – PRZEKONUJĄ
PRACOWNICY SOSNOWIECKIEGO
CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH.

– Pomysł utworzenia Centrum
Wolontariatu w Sosnowcu pojawił się już w 2015 roku, kiedy ruszył nasz pilotażowy projekt wo lon ta riac ki pod na zwą
„Pra cow nia za ję ta – czy li
pierwsza obywatelska pracownia w mie ście”- mówi Ju sty na Głodowicz z Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarzą dowych w So snowcu. – To
wła śnie za ję cia z rę ko dzie ła,
prowa dzo ne przez na sze wo lontariuszki, pokazały nam, jak
bardzo jest on potrzebny. Przychodzą do nas panie, które pragną podzielić się swoimi umiejętnościami z zakresu rękodzieła z innymi i zachęcić pozostałe
uczest nicz ki do te go ro dza ju
aktywności – dodaje.
O tym, jak wolontariat zmienia życie, mówi Agnieszka Sokoła, wolontariuszka w projekcie:
– Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęłam od udziału

w projekcie. Poznałam parę
technik rękodzieła i dziś sama
oddaję innym to, czego się nauczyłam i przekazuję im swoją
wiedzę. Nigdy wcześniej nie sądziłam, że mogę zostać trenerem, prowadzić warsztaty
i szkolić innych – przyznaje.
En tu zja stycz nie o sa mej
idei wo lon ta ria tu wy powia da
się również koordynatorka projek tu, Ka ta rzy na Kar bow ni czek z So snowiec kie go Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą dowych:
– Chcemy zmienić podejście
mieszkańców Sosnowca do wolontariatu i pokazać, iż wolontariat to nie tylko kwestowanie
przy zbiórkach. To również rozwijanie swojego hobby oraz poszerzanie kompetencji zawodowych. Zależy nam, aby każdy
wolontariusz czuł war tość wykonywanej przez siebie pracy
i miał poczucie, iż bierze udział
w czymś naprawdę ważnym – dodaje. Sosnowieckie
Centrum Wolontariatu swoje
główne działania koncentrować
będzie wokół pośrednictwa ofert
wolontariatu, szkoleń dla wolontariuszy oraz koordynatorów
wolontariatu.
Wszystkich zainteresowanych wolontariatem zapraszamy
na stronę: www.cw.wsparcie.sosnowiec.pl. red

Odjazdowy bibliotekarz
Po raz piąty Miejska Biblioteka
Pu blicz na orga ni zuje nie co dzienny rajd rowe rowy, który
będzie świetną okazją do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, z pasjonatami
literatury i sportu. Już 3 czerwca zaplanowano trasę z Odjazdowym Bi bliote ka rzem. Rajd
rowe rowy będzie połączony
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Zgłaszać można się do 2
czerwca oso bi ście w każ dej
placówce bibliotecznej w godzinach jej otwarcia lub przesłać e-mailem na adres: f4@biblioteka.sosnowiec.pl formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.bi bliote ka.so snowiec.pl. Dzieci i młodzież są zo-

bowiązane do przejazdu w kaskach i pod opieką osoby dorosłej, a dzie ci bio rą ce udział
w rajdzie muszą mieć ukończone 10 lat. Kolorem obowiązującym w ubiorze uczestników jest
pomarańczowy. Zbiórkę zaplanowa no 3 czerwca r o godz.
10.00 przed siedzibą filii nr 13
w Maczkach przy ul. Krakowskiej 26. Partnerami akcji są Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 11 w So snowcu, Miej ski
Klub Maczki, Stowarzyszenie
Bi bliote ka rzy Pol skich o/So snowiec i przewodnik Włodzimierz Ku bi czek. Ho no rowym
pa tro na tem akcję objął Arka diusz Chęciński, prezydent Sosnowca. SK

reklama
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Tak się bawiliśmy!
To był miesiąc pełen atrakcji. Mieszkańcy znakomicie bawili się podczas Pikniku Militarnego, uroczyście obchodzili Dzień Strażaka i przenieśli się w bajkowy
świat dzieciństwa razem ze swoimi pociechami podczas Tygodnia Dziecka. Przedwakacyjny sezon imprezowy został zainaugurowany. Teraz czas na kolejne
wydarzenia, w szczególności na Dni Sosnowca, Industriadę, koncert Piotra Rubika i Eksplozję Kolorów!

Zdjęcia: Mariusz Binkiewicz i Maciej Łydek

Piknik Militarny

Piknik Militarny cieszył się dużą popularnością. Czołgi, wozy bojowe, sprzęt wojskowy oraz żołnierze przyciągali uwagę gości w Parku Sieleckim.

Obchody Dnia Strażaka

To był wyjątkowe święto strażaków. Sosnowieckiej jednostce po raz pierwszy w historii został nadany nowy sztandar.

Tydzień Dziecka

Takiego oblężenia Górka Środulska jeszcze chyba nigdy nie przeżywała. Prawdziwe tłumy dzieciaków i rodziców świętowały obchody Dnia Dziecka. Gry, zabawy, konkursy, pokazy,
niesamowite dmuchańce, kolorowa kolejka i zabawa przez cały dzień. A właściwie przez... cały tydzień.
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Nowe Liceum Ogólnokształcące
wSosnowcu zaprasza!
Po kilkuletniej przerwie w Zagórzu ponownie
funkcjonować będzie Liceum Ogólnokształcące.
Od nowego roku szkolnego mieścić się będzie
w nowoczesnym budynku przy ul. Kalagi 9a,
w którym teraz znajduje się Gimnazjum nr 9.
– W roku szkolnym 2017/2018 planujemy
otworzyć trzy klasy pierwsze z następującymi
profilami kształcenia: biologiczno-matematyczny o profilu medycznym, artystyczno-medialny
z elementami edukacji teatralnej oraz lingwistyczno-geograficzny, promujący zdrowy styl
życia – podkreśla Ewelina Stasik, dyrektorka IX Liceum Ogólnokształcącego.
W klasie o profilu medycznym realizowany
będzie m. in. autorski program matematyki i biologii oraz innowacja pedagogiczna „Ratownictwo medyczne”. Opieka merytoryczna nad zajęciami z ratownictwa medycznego prowadzona będzie przez Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa. – W przypadku klasy artystyczno-medialnej proponowane rozszerzenia to język polski plus dwa przedmioty do wyboru: geografia
lub historia, a w drugim przypadku język angielski lub WOS. W oddziale realizowany będzie
przedmiot uzupełniający – psychologia i coaching. Dzięki temu uczniowie poznają między
innymi praktyczne narzędzia psychologiczne stosowane w obszarach związanych z budowaniem relacji i związków, kontaktów interpersonalnych oraz osiąganiem mistrzostwa osobistego. Na szeroką skalę prowadzona będzie także współpraca z mediami oraz instytucjami kultury i sztuki – dodaje dyrektorka LO.
Zachęcająco wygląda także oferta dotycząca klasy o profilu lingwistyczno-geograficznym,
promującym zdrowy styl życia. – Największy
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nacisk położymy oczywiście na języki obce.
Planujemy zajęcia z native speaker’em języka
angielskiego i wyjazdy zagraniczne. Innowacją
pedagogiczną będzie „Język angielski w biznesie” – wymienia Ewelina Stasik.
– Liczymy, że swoją ofertą nowe liceum zachęci do kontynuowania nauki uczniów, m. in.
z Zagórza i Niwki, którzy z racji rozwiązań komunikacyjnych wybierają szkoły w Dąbrowie
Górniczej – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Szkoła chce postawić na wysoki standard
kształcenia, stąd m. in. „mała matura”
po I i II klasie z przedmiotów wybranych przez
uczniów, wyjazdowe warsztaty tematyczne
„matura w plenerze”, współpraca z uczelniami
wyższymi, promocja idei wolontariatu – Caritas,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – sztab
akcji w szkole, warsztaty coachingowe „jak
uczyć się efektywnie, zdrowo i z przyjemnością”.
– Chcemy, aby IX Liceum było szkołą innowacyjną, w której uczeń kreuje własną drogę
kształcenia i rozwoju, a jednocześnie nauczyciel
jest dla niego partnerem i mentorem – podkreśla
dyrektorka szkoły. – Mocną stroną placówki jest
także baza dydaktyczna. Szkoła posiada znakomicie wyposażone pracownie tematyczne, pracownie multimedialne, strefę ciszy i relaksu, która daje możliwość odpoczynku pomiędzy lekcjami w spokojnym i wygodnym miejscu, a także stołówkę. Ponadto dysponujemy świetnym
zapleczem sportowym. Przy szkole znajduje się
kompleks sportowy „Orlik”, posiadamy także siłownię i dwie sale gimnastyczne – dodaje Ewelina Stasik. Krzysztof Polaczkiewicz
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Odwiedź Muzeum Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Jezus

Ku pamięci Matki Zagłębia
arc

MUZEUM, KTÓRY UPAMIĘTNIA ŻYCIE MATKI TERESY
KIEROCIŃSKIEJ ORAZ POKAZUJE DZIAŁALNOŚĆ
SIÓSTR, PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE
SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS, MIEŚCI
SIĘ W SOSNOWCU, PRZY UL. MATKI TERESY
KIEROCIŃSKIEJ 25 (DAWNIEJ UL. WIEJSKA), W
PIERWSZYM I ZARAZEM NAJSTARSZYM
KLASZTORZE ZGROMADZENIA.

– Misją Muzeum jest przybliżanie życia i posługi Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej
„Matką Zagłębia” – współzałożycielki Zgromadzenia oraz założyciela Ojca Anzelma
Gądka. W ten sposób upamiętniamy i upowszechniamy wiedzę o duchowości, historii
i współczesności Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus – mówi siostra Bogdana Batog CSCIJ.
– Ekspozycja umożliwia zwiedzającym poznanie kolejnych etapów życia i działalności
Matki Teresy, zasłużonej dla Sosnowca i regionu, poprzez wyeksponowanie jej osoby na tle
wydarzeń historycznych. Ukazuje ją jako wzór
kobiety szlachetnej, mądrej, miłosiernej, wrażliwej na cierpienia, niosącej pomoc potrzebującym. Człowieka modlitwy i całkowitego zawierzenia Bogu, w bardzo trudnej sytuacji historyczno-gospodarczo-politycznej – dodaje.
Budynek Domu Macierzystego został zakupiony przez Zgromadzenie w 1925 r. Od tamtego czasu siostry prowadzą w tym miejscu życie zakonne, modląc się i posługując wśród
najbiedniejszej ludności Sosnowca. Prowadziły ochronkę, szkołę, przedszkole, kursy haftu
i szycia. Podczas II wojny światowej chroniły
dziewczęta przed wywiezieniem do Niemiec,
pomagały w ruchu konspiracyjnym, ukrywały
żołnierzy Armii Krajowej i dzieci żydowskie,
prowadziły tajne nauczanie, kuchnię dla biednych i sierociniec (później dom dziecka), organizowały pomoc dla więźniów w Oświęcimiu.
Po wojnie podjęły posługę katechetyczną
i apostolską na terenie miasta, która trwa
do dziś.
De cy zję o utwo rze niu Mu zeum podję to
w 2006 r. Po przeprowadzonej eksper tyzie
reklama

stwierdzono, iż stan techniczny budynku wymaga gruntownego remontu. Prace remontowe trwały sześć lat i zakończyły się w 2014
r. Aranżację wnętrz wykonano według projektu Józefa Karkoszki. Poświęcenia i otwarcia Mu zeum do ko nał ksiądz bi skup Grze gorz Ka szak, ordy na riusz Die ce zji So snowieckiej 31 grudnia 2016 r., w 95. rocznicę
powstania Zgromadzenia. Ekspozycja muzeal na zlo ka li zowa na jest w 11 po miesz cze niach, urządzonych tematycznie. Goście mogą zo ba czyć m. in. ka pli cę pw. św. Te re sy
od Dzieciątka Jezus, salę ukazującą początki zgro ma dze nia, ce lę mat ki Te re sy, kla sę
szkol ną i pra cow nię krawiec ko -haf ciar ską
czy salę miłosierdzia. Ekspozycja w głównej
mierze poświęcona jest działalności charytatywnej Zgromadzenia. Fotoplansze ukazują
ludzi, którzy tutaj doświadczyli ofiar nej pomocy, zwłaszcza w okresie okupacji hitlerowskiej. Są oni świadkami heroicznej postawy Matki Teresy, jej ducha zawierzenia Bogu, modlitwy oraz wypływającego z niej męstwa, wytrwałości, miłości bliźniego i prostoty. Obok dużej fotografii dyplomu i medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”,
przy zna nych Mat ce Te re sie Kie ro ciń skiej,
widnieją zdjęcia uratowanych przez nią osób
pochodzenia żydowskiego. W tym pomieszcze niu znaj duje się au ten tycz na skryt ka,
w której podczas wojny ukrywali się zagrożeni.
Łączna powierzchnia ekspozycji muzealnej
stałej to 390 m kw. Zgromadzone eksponaty
stanowią własność Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W Muzeum prowadzone są lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Ponadto udostępniane są pomieszczenia na modlitwę i spotkania formacyjne różnych grup duszpasterskich. Placówka jest
obiektem całorocznym, a aktualne godziny
otwarcia dostępne są na stronie:
http://www.karmelitanki.pl/domgeneralny/muzeum/. Grupy zorganizowane oraz zajęcia edukacyjne należy zgłaszać telefonicznie.
Wstęp do muzeum jest bezpłatny. SK

UROCZYSTA PROJEKCJA FILMU
„ONA NIGDY NIE BYŁA SAMA”
W związku z przypadającą w tym roku 115. rocznicą nadania praw
miejskich dla Sosnowca oraz 25-leciem Diecezji Sosnowieckiej,
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przyłącza się
do wspólnego świętowania, organizując dla mieszkańców
projekcję filmu pt. „Ona nigdy nie była sama”. Projekcja filmu
odbędzie się w sali widowiskowo-koncertowej „Muza”
w Sosnowcu już 6 czerwca o godz. 19.00.
Do tej pory film można było zobaczyć jedynie w Muzeum Domu
Macierzystego. Zdjęcia filmowe wykonano w Wieluniu, Krakowie,
Czernej i Sosnowcu. Dodatkowo wykorzystano fotografie i filmy
archiwalne Zgromadzenia, opatrzone komentarzem lektora
Andrzeja Warcaby z Teatru Śląskiego w Katowicach. W rolę Matki
Teresy wcieliła się Barbara Lubos-Święs, aktorka Teatru Śląskiego
w Katowicach. W filmie zagrały także siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus oraz dzieci ze „Świetlicy u Matki Teresy”
w Sosnowcu. Po projekcji zaplanowano spotkanie z odtwórcami
głównych ról, kompozytorem muzyki oraz reżyserem filmu
Krzysztofem Millerem. Film pt. „Ona nigdy nie była sama” to 28minutowa opowieść fabularno-dokumentalna, ukazująca postać
związanej z Sosnowcem kandydatki do chwały ołtarzy – Matki
Teresy Kierocińskiej, która zajmuje bardzo ważne miejsce w XXwiecznej historii miasta. Mieszkańcy za jej miłość i poświęcenie
nazywali ją „Matką Zagłębia”, zaś w plebiscycie ogłoszonym
z okazji jubileuszu 100-lecia Sosnowca została uhonorowana
tytułem Sosnowiczanina Stulecia. Matka Teresa Kierocińska
przez 25 lat w niezwykle trudnych czasach – kryzys i bieda lat
trzydziestych, potem okres II wojny światowej – posługiwała wraz
z siostrami wśród najbardziej potrzebującej ludności Sosnowca.
Zorganizowała przedszkole, szkołę, prowadziła kursy haftu
i szycia. Podczas II wojny światowej, wykazując heroiczne
męstwo, udzielała pomocy uchodźcom i żołnierzom Armii
Krajowej, zorganizowała sierociniec, kuchnię dla biednych
i prowadziła tajne nauczanie. W dowód uznania, że z narażeniem
własnego życia ratowała Żydów prześladowanych w latach
okupacji hitlerowskiej, została odznaczona przez Instytut Pamięci
Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie medalem „Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata”. W jej pogrzebie uczestniczyły tłumy
mieszkańców Zagłębia, którzy już za życia postrzegali ją jako
osobę wybitną i świętą.
Patronat nad tym wydarzeniem objął Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca i biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak. SK
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Oglądaj to, na co masz ochotę,
nawet do 7 dni wstecz
bez nagrywania!

Zapytaj o najlepszą ofertę telewizji z internetem!
• ul. Partyzantów 9A, pon. pt. 9:00-18:00
32 701 25 63, salon.sosnowiec@upc.pl
• Centrum Handlowe Plejada
505 068 556, salon.sosnowiec2@upc.pl
Usługa Replay TV dostępna z dekoderem Horizon i na wybranych programach, szczegóły na www.upc.pl. Reklama nie jest ofertą
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.
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ZDROWIE

arc Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Kiedy serce choruje i jak rozpoznać ból wieńcowy?

Lek. med. ANDRZEJ PROKOP – kardiolog w Sosnowieckim
Szpitalu Miejskim sp. z o.o. wyjaśnia, dlaczego serce potrzebuje
tlenu i substancji odżywczych, jak
reaguje w przypadku braku właściwych dostaw i przypomina, że
nie każdy ból w klatce piersiowej,
jest bólem wieńcowym.
Choroba niedokrwienna serca to zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego niedostatecznego zaopatrzenia komórek
mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Zaburzenie równowagi
pomiędzy zapotrzebowaniem, a możliwością ich dostarczenia, doprowadza
do niedotlenienia zwanego również
niewydolnością wieńcową. Najbardziej typowym objawem występującym w czasie niedokrwienia serca jest
ból w klatce piersiowej nazywany bólem stenokardialnym (dławicowym).
Stenokardia to termin pochodzący
od dwóch greckich wyrazów: steno(zwężenie) oraz -cardia (serce). Słowo
to jest kojarzone z chorobą niedokrwienną serca, a więc schorzeniem
związanym ze zwężeniami tętnic
wieńcowych oraz dolegliwościami

przez nią powodowanymi – głównie
charakterystycznym bólem w klatce
piersiowej. Należy jednak pamiętać, iż
nie każdy ból w klatce piersiowej jest
bólem stenokardialnym.
Jak rozpoznać ból wieńcowy?
Ból wieńcowy umiejscowiony jest zamostkowo lub podmostkowo. Najczęściej promieniuje do barków ramion,
ręki, żuchwy, czy nadbrzusza. Charakteryzuje go gniecenie, dławienie, zaciskanie, pieczenie w klatce piersiowej,
drętwienie ręki, uczucie kołatania serca; czasem towarzyszą nudności, wymioty, nadmierna potliwość. Wzmożony ból wieńcowy wywołują takie czynniki jak: wysiłek, nadmierne emocje,
zimno, wiatr, obfity posiłek. Trwa
od kilku do kilkunastu minut, ustępuje natomiast po kilkunastu minutach
w spoczynku lub po 2-5 minutach
po podaniu nitrogliceryny. Trzeba jednak pamiętać o tym, że objawy choroby wieńcowej mogą przebiegać nietypowo, a u 20-30% chorych mogą nie
wystąpić dolegliwości bólowe (to tzw.
postać bezbólowa).
Czasami zamiast bólu zawałowego
pojawiają się jego równoważniki (tzw.
maski) i są to na przykład:

• duszność wysiłkowa,
• zmęczenie,
• ból brzucha,
• nudności.
Te nietypowe objawy niestabilnej
choroby wieńcowej występują najczęściej u: osób młodych, między 30-40
rokiem życia, osób w wieku podeszłym, powyżej 75 roku życia, chorych
na cukrzycę, kobiet.
Szacuje się, że ponad 50 procent
epizodów zawału potwierdzonych badaniami, przebiega bezobjawowo.
Osobami najbardziej narażonymi
na nieme niedokrwienie mięśnia sercowego, czyli na takie, które nie daje
objawów, są osoby w podeszłym wieku i chorujący na cukrzycę. Przyczyną
takiego stanu jest neuropatia cukrzycowa, która polega na uszkodzeniu
bólowych zakończeń nerwowych poprzez obliterację (zamknięcie) odżywiających je, drobnych naczyń krwionośnych. Zjawisko to wywoływane
przez powstające w świetle tętnic
blaszki miażdżycowe, uszkadza strukturę naczynia i sprzyja w ten sposób
formowaniu się zakrzepów. Niedokrwienie zakończeń nerwowych prowadzi do zmniejszenia wrażliwości
na bodźce bólowe, dlatego w razie zawału, chory nie odczuwa tego objawu.
U osób starszych ból, a także inne
dolegliwości towarzyszące chorobom,
często wcale nie występują. W związku z tym, że jest to rzadko odczuwany
symptom, to sam epizod zawałowy
może być przez chorego przeoczony,
czego konsekwencją będzie narastanie niewydolności serca.
Pacjenci, którzy nie mają objawów
typowych, zgłaszają często inne niecharakterystyczne oznaki niedokrwienia mięśnia sercowego. Specjalista jest w stanie rozpoznać niemy zawał serca na podstawie nie tylko samych dolegliwości chorego, ale także
na postawie własnego doświadczenia i dodatkowo wykonanych badań
diagnostycznych. Lekarz dla potwierdzenia takiego stanu wykonuje EKG
(elektrokardiografia), które najczęściej ukazuje lokalizację zmian, a także badania biochemiczne, czyli oznaczenie markerów uszkodzenia miokardium, takich jak troponina T (TnT)
oraz I (TnI), kinaza kreatyninowa pochodzenia sercowego (CK-MB) imioglobina.

W zależności od lokalizacji niedokrwienia, które może obejmować
różne struktury mięśnia sercowego, występują różnorodne symptomy, szczególnie u chorych, którzy
nie odczuwają bólu. Chory może
manifestować:
• nudności, wymioty i osłabienie – a w wywiadzie pojawiały się
wcześniej objawy dławicy piersiowej
(choroby niedokrwiennej serca), to
jest to zwykle podstawa dopodejrzenia zawału dolnej ściany serca,
• nasiloną duszność – to może być
ona wynikiem niedokrwienia lewej
komory serca przebiegającej z jej
niewydolnością i powodując zastój
krwi w krążeniu płucnym, który objawia się często kaszlem z różowo
podbarwioną, pienistą plwociną,
• zawroty głowy, stan przedomdleniowy lub omdlenie – świadczą
ozmniejszeniu rzutu serca iciśnienia
tętniczego krwi, będących skutkiem
zaburzeń rytmu w wyniku uszkodzenia dróg przewodzących serca lub
zawału obejmującego mięśniówkę
lewej komory; w tym przypadku istnieje duże ryzyko nagłego zatrzymania krążenia (NZK) w mechanizmie
migotania komór lub innych arytmii,
• kołatania serca – to zwykle współistnieją one z innymi objawami zawału
i wynikają z tachykardii.
Mogą wystąpić także bóle w klatce piersiowej niezwiązane z chorobą wieńcową:
• bóle trwające wiele godzin, o stałym
nasileniu, bóle bardzo krótkie, kilkusekundowe, bóle zlokalizowane
odpoczątku tylko iwyłącznie wobrębie brzucha, bóle nasilające się
wczasie głębokich wdechów, kaszlu
lub w trakcie opukiwania klatki piersiowej, bóle kłujące w klatce piersiowej, umiejscowione na bardzo małym obszarze, np.: pod palcem.
Inne przyczyny bólu i kłucia w klatce piersiowej:
Mianem stenokardii często określa się
błędnie jakikolwiek rodzaj bólu w klatce piersiowej, jednak pamiętać należy, iż nie każdy ból tego typu jest bólem stenokardialnym. Co więcej, nie
każdy ból odczuwany jako ten w klatce piersiowej ma przyczynę związaną
z układem sercowo-naczyniowym.

Nowe profile i nowe możliwości na rynku pracy
Sosnowieckie Liceum Policyjne
„AS” od lat przygotowuje młodzież do pracy w Policji i przybliża uczniom specyfikę zawodu
policjanta. Zajęcia, oprócz
przedmiotów ogólnokształcących, obejmują samoobronę, taktyki i techniki inter wencji oraz
zagadnienia profilowe wchodzące w skład przedmiotu bezpieczeństwo publiczne i działania
w sytuacjach kryzysowych. Dyrekcji szkoły zależy, aby absolwenci, oprócz wiedzy ogólnej,
zdobywali w szkole praktyczne
umiejętności, dające możliwość
odnalezienia się na rynku pracy
zaraz po ukończeniu szkoły średniej. Tak jest w przypadku Liceum Policyjnego, po którym
można ubiegać się o pracę w Poczerwiec 2017 nr 6

licji, będąc w pełni przygotowanym do rekrutacji. Tak też będzie
w przypadku dwóch nowych
profili tworzonych przez Szkołę
„AS”. Na rok szkolny 2017/2018
„AS” proponuje, oprócz klasy
policyjnej, klasę dietetyki i fitness oraz klasę personelu pokładowego. Obie klasy przygotują
w teorii i praktyce do pracy zaraz
po liceum. W przypadku klasy
personelu pokładowego, dzięki
współpracy z liniami lotniczymi
WizzAir, uczniowie poznają zasady i przebieg rekrutacji do pracy w charakterze stewarda/stewardessy, nauczą się biegle
dwóch języków obcych, a na zajęciach z komunikacji i autoprezentacji odkryją tajniki komunikacji społecznej, negocjacji, roz-

wiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, a przede wszystkim pracy
zespołowej. Klasa dietetyki i fitness z rozszerzoną biologią będzie przygotowywała do zawodu
instruktora fitness (bezpłatny
kurs zorganizuje „AS”), trenera
personalnego lub podjęcia studiów takich jak dietetyka czy
wychowanie fizyczne. Młodzież
nauczy się układać plany treningowe i dietę pod kątem różnego
rodzaju schorzeń czy budowania sylwetki. Obydwa profile są
odpowiedzią na zmiany na rynku pra cy i da ją kandyda tom
szan sę wy konywa nia cie kawych, do brze płat nych zawodów, na które jest obecnie duże
zapotrzebowanie. red
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W diagnostyce różnicowej bólu
w klatce piersiowej, poza bólem zawałowym i dławicowym, uwzględniać należy:
• ból w zapaleniu osierdzia – ostry,
kłujący, zlokalizowany w okolicy
przedsercowej, ma zmienne natężenie, nie jest związany z wysiłkiem fizycznym,
• ból opłucnowy – jest to ból związany z podrażnieniem opłucnej (np.
w odmie czy nacieku opłucnej);
zwykle ostry, kłujący, dobrze zlokalizowany, nasilający się przy głębokim wdechu; ulega złagodzeniu
po ułożeniu chorego na bolącej
stronie,
• ból w rozwarstwieniu aorty – silny,
rozrywający i przeszywający ból
o nagłym początku, promieniujący
do pleców,
• ból w schorzeniach dotyczących
struktur kostnych, a tym stawów
mostkowo-żebrowych – występuje
rzadko, charakteryzuje go tkliwość
mostka i żeber, ból może mieć charakter przewlekły, ustępuje po lekach przeciwbólowych,
• nerwoból – może być jednostronny
(np. w półpaścu) lub obustronny – związany ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa,
• ból w refluksie żołądkowo-przełykowym i/lub w chorobie wrzodowej
żołądka – może mieć lokalizację zamostkową z promieniowaniem
do pleców lub być zlokalizowany
na granicy jamy brzusznej i klatki
piersiowej, ma charakter piekący
i może nasilać się po posiłku; stawiając tę diagnozę, należy zachowywać czujność, bowiem ból towarzyszący zawałowi ściany dolnej
serca może być pomylony
z w/w objawami.
War to wspomnieć, że ból stenokardialny może być mylony z bólem
psychogennym. Tutaj ból serca związany jest z zaburzeniami nerwicowymi – może pojawiać się u osób bez
choroby układu sercowo-naczyniowego. Jego charakter i nasilenie są
zmienne. Może pojawiać się w związku ze stresem emocjonalnym i ustępować po podaniu leków uspokajających. Bywa przyczyną prowadzenia
szerokiej diagnostyki kardiologicznej
w celu jednoznacznego ustalenia jego
podłoża.

Seniorzy
przed wakacjami
nie zwalniają tempa
Współpracę z Klubem Seniora „BIOS” w Zagórzu w ramach poszerzania kontaktów ze środowiskiem senioralnym Sosnowca nawiązali
radni Rady Seniorów. Na spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w klubie przy ul. Lenartowicza, radni zapoznali się z programem działania Klubu Bios oraz planami na najbliższą
przyszłość. – W spotkaniach, które odbywają
się cyklicznie raz w miesiącu, uczestniczyło
wielu seniorów i mieszkańców osiedla, na terenie którego działa klub. Po części oficjalnej
związanej z przedstawieniem działalności klubu, reszta spotkania przebiegła w bardzo miłej
atmosferze, przy kawie, herbacie i wypiekach
przygotowanych przez klubowiczów. Jak się dowiedzieliśmy, całemu przedsięwzięciu patronuje radna Rady Miejskiej – Wanda Olko. Nawiązane kontakty radnych Rady Seniorów z zarządem klubu zaowocują zapewne wspólnymi inicjatywami i dobrą współpracą – uważa Jerzy
Dudek, rzecznik prasowy Rady Seniorów.
Ponadto radni-seniorzy w dniach od 8 do 10
maja gościli w Sosnowcu słuchaczki Uniwersytetu III Wieku i członkinie Związku Emerytów i Rencistów z partnerskiego miasta Dziwnowa. Była to rewizyta seniorek znad morza
w związku z pobytem sosnowiczan w nadmorskiej miejscowości, która miała miejsce w ubiegłym roku. Goście z Wybrzeża trzy dnia spędzili w Sosnowcu, a ich plan był wypełniony
atrakcjami. Wysłuchali m. in. wykładu w Wyższej Szkole Humanitas, zwiedzali i oglądali sosnowieckie zabytki, zobaczyli najpiękniejsze
zakątki miasta oraz uczestniczyli w spektaklu
w Teatrze Zagłębia. Wizyta delegacji seniorów
z Dziwnowa zakończyła się uroczystą kolacją
z udziałem członków Rady Seniorów oraz
władz miasta. Gospodarzem wieczoru był prezydent Arkadiusz Chęciński. Nie zabrakło oficjalnych wystąpień obu stron, podziękowań,
okolicznościowych upominków i serdeczności.
Sosnowieccy radni przygotowywali się także
do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Seniorów w Łazach, która odbyła się 27 maja.
W sumie przygotowano 13 konkurencji sportowych, a ekipa seniorów z Sosnowca rywalizowała w 9 dyscyplinach, takich jak: pływanie, bieg
na 60 metrów, pchnięcie kulą, jazda na rowerze,
gra w bule, brydż, strzelanie z broni pneumatycznej i strzelanie z łuku. Świetny wynik odnotował Jerzy Karpiński, który zdobył medal
w konkurencji biegowej na 60 metrów. – Tradycyjnie zapraszam do współpracy z Radą Seniorów wszystkich sosnowieckich seniorów. Taką
okazją, by podzielić się swoimi przemyśleniami
i pomysłami, są poniedziałki w godz. od 11.00
do 13.00 przy ul. Warszawskiej 9 w lokalu 110
w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych – podsumował Jerzy Dudek. SK
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HISTORIA
Historia sosnowieckiego przedsiębiorstwa odzieżowego

Jak wojna w Zatoce Perskiej przyczyniła się
do bankructwa „Wandy”
arc UM w Sosnowcu

Kilka miesięcy temu sosnowiczanie
na dobre pożegnali się z tzw. Szkieletorem, czyli niedokończonym budynkiem
Wydziału Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który przez lata niszczejąc, straszył swoim wyglądem. Teraz
wierzą, że podobny los spotka budynek
po byłych zakładach odzieżowych
„Wanda” przy ul. Andersa, który podobnie jak „Szkieletor” chluby miastu nie
przynosi. Władze Sosnowca robią co
mogą, aby wyegzekwować od prywatnych właścicieli nieruchomości uporządkowanie i zabezpieczenie terenu
i przekonują ich do podjęcia dalszych
działań co do przyszłości budynku. Jednak ci, poza kosmetycznymi porządkami, jak do tej pory niewiele zrobili
w tym temacie. A budynek liczący
już 45 lat z dnia na dzień niszczeje…
Przedsiębiorstwo „Wanda” do nowoczesnego, jak na tamte czasy budynku,
wówczas mieszczącego się przy ul. Braci Smółków, wprowadziło się w 1972 roku. Zakład powstał kilka lat wcześniej,
ale najlepsze miało dopiero nadejść. Maszyny do szycia sprowadzono podobno
z Japonii, choć trudno do końca potwierdzić, że tak było naprawdę. Park maszynowy robił jednak wrażenie. Koszt całego budynku pochłonął 245 mln zł, a za-

Świetność „Wanda” osiągnęła w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy
zakład zatrudniał ponad 1500 osób.
kład uchodził za jeden z najnowocześniejszych w kraju. W latach 70. ubiegłego wieku, w szczytowym momencie zatrudniał ponad 1500 osób. Produkowane
tam swetry, pulowery, garsonki czy bluzki trafiały nie tylko do rodzimych sklepów. Spora część trafiała także na rynki
zagraniczne. „Zakłady specjalizują się
w produkcji wyrobów dziewiarskich wyłącznie z włókien sztucznych. Wykonywane z anilany, a ostatnio z bistoru, od-

znaczają się bogatym wzornictwem i wysoką jakością, przez co są bardzo poszukiwane na rynku i w dużej części wędrują na eksport. Warto wspomnieć, że zdobyły one wiele medali i wyróżnień na targach i wystawach w kraju i za granicą” – pisano o „Wandzie” w wydanej
w 1977 roku monografii Sosnowca. Zakłady „Wanda” mogły się także pochwalić swoimi sklepami firmowymi, które
znajdowały się w Częstochowie, Rado-

miu, a także w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej.
Problemy rozpoczęły się w okresie
transformacji na przełomie lat 80. i 90.,
ale wbrew obiegowej opinii zakład nie
upadł na skutek zmian politycznych, choć
już wtedy sytuacja finansowa nie była
zbyt dobra. Czarę goryczy przepełniła
wojna w Zatoce Perskiej. Zanim wybuchła, zakład nawiązał kontakty z Kuwejtem, do którego miały trafiać charakterystyczne dla tamtego rynku produkty. Bogactwo potencjalnego odbiorcy nastrajało optymistycznie. Niestety, w momencie
gdy Irak najechał na Kuwejt, dalekosiężne plany spaliły na panewce. Zakład zaciągnął kredyty, których nie był w stanie
spłacić, gdyż towary, które miały trafić
na Bliski Wschód, obłożono embargiem
i zawrócono do kraju. Kontraktów nie dało się wypełnić, fabryka została na lodzie.
Ubrań typowych dla krajów arabskich nie
dało się sprzedać. Sytuacja z dnia
na dzień się pogarszała, aż zakład
na przełomie roku 1999/2000 całkowicie
upadł.
Na krótko o „Wandzie” zrobiło się głośno, gdy przed kilkunastoma laty Joanna Jarosz, specjalistka ds. eksportu, która
z zakładu odeszła jeszcze przed jego upadkiem, założyła firmę New Knitting, w któ-

rej zatrudnienie znalazły m. in. byłe pracownice „Wandy”. Firma współpracowała m. in. z niemieckim kontrahentem. Hossa skończyła się, gdy urząd skarbowy
wstrzymał zwrot podatku VAT. Po latach
okazało się, że decyzję wydano na podstawie błędnej interpretacji przepisów. Na ratunek firmy było już za późno, bo w międzyczasie właściciele ogłosili jej upadłość.
Tymczasem budynek „Wandy”
po upadku zakładu z roku na rok niszczał coraz bardziej. To co dało się wyszabrować, dawno już wykradziono.
Część budynków oraz biurowiec znalazł
się w rękach fir my Opal Maksimum.
Po gruntownym remoncie powierzchnie
biurowe wynajęto przedsiębiorcom,
w pozostałych budynkach także mieści
się kilka firm. Główny budynek znajduje się jednak w rękach właścicieli, którzy jak na razie nie określili się co do jego dalszych losów. Jakiś czas temu
ogrodzono wprawdzie część frontową
oraz wycięto krzewy, ale na tym się
skończyło. Przez lata pojawiały się informacje i pomysły na zagospodarowanie budynku, ale patrząc na jego obecny
stan, najrozsądniejsza byłaby decyzja
o rozbiórce obiektu. Jak na razie żaden
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
do urzędu jednak nie wpłynął… KP

Majowe
świętowanie

W 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożono kwiaty pod pomnikiem przy Al. Zwycięstwa. W katedrze
sosnowieckiej odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny.

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Sosnowiec pamiętał o kolejnej rocznicy
wejścia Polski do Unii Europejskiej,
uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, zakończenia II
wojny światowej oraz urodzinach Jana
Kiepury. Władze Sosnowca i mieszkańcy
złożyli kwiaty m.in. pod pomnikiem przy Al.
Zwycięstwa oraz na zbiorowym grobie
wojennym rozstrzelanych przez hitlerowców,
znajdującym się na cmentarzu przy ul.
Smutnej.

1 Maja naTrójkącie Trzech Cesarzy odbyły
się uroczystości upamiętniające 13. rocznicę
wejścia Polski do Unii Europejskiej.
14

16 maja obchodziliśmy 115. rocznicę urodzin „Chłopaka
z Sosnowca”. Tego dnia kwiaty złożono przed kamienicą przy ulicy
Majowej 6, gdzie urodził się Jan Kiepura, a także pod pomnikiem
na Placu Stulecia.

8 maja, w Narodowy Dzień Zwycięstwa, przedstawiciele władz
samorządowych oraz organizacje kombatanckie złożyli kwiaty
na zbiorowym grobie wojennym rozstrzelanych przez hitlerowców
znajdującym się na cmentarzu przy ul. Smutnej.
czerwiec 2017 nr 6
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PAGINA
Sosnowiecka szabla z czterema medalami Mistrzostw Polski

Puda w blasku złota, dwa medale Dominika
Zdjęcia: arc TMS Zagłębie i Zagłębiowski Klub Szermierczy

Krzysztof Polaczkiewicz

To jest czas Marty Pudy! Szablistka TMS Zagłębie sięgnęła po tytuł mistrzyni Polski w szabli.
W Warszawie pokonała w finałowej batalii zawodniczkę gospodarzy, Martynę Komisarczyk 15:13.
W stolicy na podium stanęli także
reprezentanci Zagłębiowskiego
Klubu Szermierczego. Grzegorz
Dominik sięgnął po brąz w turnieju indywidualnym oraz z kolegami klubowymi w rywalizacji
drużynowej, także brąz wywalczyła drużyna kobiet reprezentująca ZKSz.
Kilkanaście dni wcześniej Puda wraz ze wspomnianą Komisarczyk oraz Małgorzatą Kozaczuk
(także AZS AWF Warszawa) oraz
Katarzyną Kędziorą zdobyła
srebrny medal w zawodach Drużynowego Pucharu Świata w Tunezji. Polki zawody zaczęły
od zwycięstwa nad Niemkami 45:32, następnie w ćwierćfinale pokonały Białoruś 45:41,
a później Francję 45:39. W finale
lepsze od Polek okazały się
Włoszki, którym zwycięstwo
45:39 dało triumf w całym tur nieju.
Podczas Mistrzostw Polski
Puda w zmaganiach indywidualnych poczuła smak zwycięstwa.
Mar ta rozpoczęła tur niej

Reprezentanci Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego podczas Mistrzostw Polski zdobyli
trzy brązowe medale.

Marta Puda, złota medalistka Mistrzostw Polski wraz
z trenerem, Krzysztofem Wątorem.

od zwycięstwa 15:10 nad Agatą
Marciniak (AZS Poznań), następnie pokonała Pamelę Warszawską (Zagłębiowski Klub
Szer mierczy) 15:4, Katarzynę
Kędziorę (AZS Poznań) 15:10,
a w półfinale Małgorzatę Kozaczuk (AZS AWF Warszawa) 15:6. – Uczucie, którego nie
da się opisać. Walczyło mi się
znakomicie, starałam się w pełni realizować założenia taktyczne. Prawda jest taka, że znamy
się doskonale, razem walczymy,
często decydująca jest dyspozycja dnia. Mam to, sięgnęłam
po złoto i bardzo się z tego powodu cieszę, jednocześnie dzię-

ciu z Piotrem Koniuszem (Fortis
Sosnowiec), wygrywając 15:10,
w ćwierćfinale pokonał 15:7 Jakuba Jaskota (AZS Poznań) i dopiero w walce o finał uległ Damianowi Dzwioniarskiemu z
KKSz Konin 13:15.
Na piątym miejscu zawody
ukończył Marcin Koniusz, 11 był
Piotr Koniusz (obaj Fortis Sosnowiec), a 14 Krzysztof Kaczkowski (ZKSz Sosnowiec).
W turnieju drużynowym ekipa
ZKSz w składzie Grzegorz Dominik, Tomasz Dominik, Krzysztof Kaczkowski oraz Michał Kochan w 1/16 turnieju miała wolny
los, w ćwierćfinale pokona-

kuję wszystkim, bez których tego sukcesu by nie było, przede
wszystkim trenerom z Krzysztofem Wątorem na czele – podsumowała mistrzowski start Marta
Puda.
Na piątym miejscu zawody
ukończyła Karolina Cieślar, 11
była Angelika Wątor, 12 Pamela
Warszawska, a 16 Zuzanna Cieślar (wszystkie ZKSz Sosnowiec). W rywalizacji drużynowej
w ośmiozespołowej stawce cztery
drużyny reprezentowały Sosnowiec. Po brąz sięgnął ZKSz I
w składzie Wątor, Karolina Cieślar oraz Karolina Walczak. Piąte
miejsce zajął pierwszy zespół

W debiutanckim sezonie sosnowieckie siatkarki
wywalczyły awans do II ligi.
PO 6-LETNIEJ PRZERWIE
SIATKARKI MKS MOS PŁOMIEŃ
SOSNOWIEC WRÓCIŁY
NA SZCZEBEL CENTRALNY.
ZESPÓŁ KRZYSZTOFA
ZABIELNEGO I MICHAŁA
BIERNACKIEGO DZIĘKI
WYGRANYM W TURNIEJU
FINAŁOWYM NAD OTPS NIKE
WĘGRÓW 3: 0 I I 3: 1 AZS AWF
BIAŁA PODLASKA W PRZYSZŁYM
SEZONIE ZAGRA
W ROZGRYWKACH II LIGI.

– Co tu dużo mówić, dla mnie
ten wynik to sen na jawie.
Przed rozpoczęciem rozgrywek nie spodziewaliśmy się,
że zajdziemy tak wysoko, że
awansujemy. Chcieliśmy się
pokazać, zobaczyć, jak ta liga
wygląda, przecież debiutowaczerwiec 2017 nr 6

liśmy. Okazało się, że idzie
nam całkiem dobrze, no a potem to już jakoś siłą rozpędu
poszło – nie kryje radości
z osiągniętego wyniku trener
Krzysztof Zabielny. – Cieszymy się, ale myślami jesteśmy
już przy nowym sezonie. Musimy się odnaleźć w nowych
realiach, zaczynamy rozmowy
z potencjalnymi sponsorami.
Mam nadzieję, że ci, którzy
nas do tej pory wspierali, zostaną. Liczymy na wsparcie
władz miasta, które pomogły
nam w trakcie rozgrywek – dodaje trener sosnowiczanek.
Droga do turnieju finałowego w Ostrołęce wiodła przez
Zieloną Górę, gdzie Płomień
wygrał zmagania półfinałowe.

Oprócz gospodyń turnieju, ekipy Nike Ostrołęka o awans
z Płomień walczył AZS AWF
Biała Podlaska.
Zgodnie z przewidywaniami tur niej roz po czął się
od wygranej zespołu z Ostrołę ki nad aka de micz ka mi
z Bia łej Pod la ski 3: 0, któ re
miały chrapkę na drugie zwycięstwo i przyklepanie awansu do II ligi, w której w przeszłości występowały, ale Płomień wziął sprawy w swoje
ręce. Sosnowiczanki nadspodziewanie gładko ograły zespół Nike 3: 0 i o wszystkim
miał za de cy dować mecz
z AZS AWF Biała Podlaska.
Nasz zespół tak naprawdę potrzebował do awansu seta, ale
ekipa z Sosnowca nie zamierzała pójść na łatwiznę. Sprawę uda ło się za ła twić już
w pierwszym secie wygranym 25: 14, a cały mecz zakończył się wygra ną na szej
drużyny 25: 14.
Poniżej składu zespołu, który w sezonie 2016/2017 wywalczył awans do II ligi.
Płomień: Kaja Łata, Angelika Halapacz, Karolina Kuliś
(kapitan), Aleksandra Musiał
(libero), Paulina Gruszlik (libero), Joanna Górecka, Eliza Kapica, Weronika Szlęzak, Joanna Gryma, Agata Furtacz, Dominika Szkonter, Dagmara
Markiewicz, Nicole Ozorek,
Barbara Fordynacka, Aleksandra Stecz. KP

ła 45:43 AZS AWF Katowice
i awansowała do półfinału, gdzie
górą okazali się reprezentanci
KKSz Konin, wygrywając 45:43.
O brąz podopieczni Leszka
Chłosty walczyli w bratobójczym
pojedynku z inną ekipą z Sosnowca, drużyną For tisu Sosnowiec
(Marcin Koniusz, Piotr Koniusz,
Bartosz Koniusz, Paweł Kwiatkowski), która do czołowej czwórki awansowała po wygranej
nad TMS Zagłębie Sosnowiec.
W półfinale uległa MUKS Victorii Warszawa, późniejszym triumfatorom mistrzostw. Zacięty bój
o brąz zakończył się wygraną
ZKSz-u 45:44.

I już raczej po awansie...
A mogło być tak pięknie. Po efektownym, wyjazdowym zwycięstwie 3: 0
nad Wigrami Suwałki na trzy kolejki
przed końcem rozgrywek piłkarze
z Sosnowca mogli rozdawać karty…
Do awansu potrzebowali siedmiu
punktów bez oglądania się na rywali. W dwóch meczach: ze Stalą Mielec i Chrobrym Głogów zdobyli zaledwie jeden i na kolejkę przed końcem zmagań mają już tylko teoretyczne szanse na awans do ekstraklasy. Nawet jeśli wygrają z GKS-em
Tychy, muszą nasłuchiwać wieści
z Puław, gdzie zagra Górnik Zabrze,
który w końcówce rozgrywek złapał
wiatr w żagle i pewnie zmierza
do ekstraklasy.
Piłkarze z Sosnowca nie udźwignęli presji. Zagłębie ostatni raz
w ekstraklasie grało w sezonie 2007/2008. Kibice wierzyli, że
może tym razem się uda, choć był to
wyjątkowo burzliwy sezon. Zamieszanie z trenerami. Najpierw szybkie odejście Jacka Magiery, który
ukierunkował ten zespół i kto wie,
jakby się to wszystko potoczyło,
gdyby nie odszedł do Legii Warszawa. Potem krótki epizod duetu Tomasz Łuczywek-Jarosław Araszkiewicz, następnie zatrudnienie Piotra
Mandrysza, którego zwolnił piłkarz
Sebastian Dudek, a potem runda
wiosenna w wykonaniu Dariusza
Banasika. Jakby tego było mało,
na początku roku klub pożegnał się
ze wspomnianym Dudkiem, tym samym przypisując rację trenerowi
Mandryszowi, który po zakończeniu
rundy jesiennej chciał odejścia tego
zawodnika, a także Krzysztofem

Maciej Wasik

arc Płomień Sosnowiec

Wielki sukces siatkarek Płomienia!

TMS Zagłębie z Mar tą Pudą
w składzie.
W rywalizacji panów także
mieliśmy powody do zadowolenia, a wszystko dzięki zawodnikom ZKSz Sosnowiec. Grzegorz
Dominik, weteran w gronie szablistów, przed laty członek drużyny, która sięgnęła po Klubowy
Puchar Europy (wówczas w składzie był m. in. nie żyjący już Rafał Sznajder – przyp. red.) w turnieju indywidualnym sięgnął
po brązowy medal. Sosnowiczan
najpierw toczył boje w grupie, następnie miał wolny los, pokonał 15:4 Piotra Kurzynę z UKS
Białystok, potem był górą w star-

Porażka w Głogowie przekreśliła marzenia Zagłębia wejścia
do ekstraklasy.
Markowskim. Wydawało się, że
w takich okolicznościach Zagłębie
daleko nie zajedzie. Ale potem przyszły wygrane nad GKS-em Katowice, Górnikiem Zabrze, swoje dołożyli rywale, którzy tracąc punkty
sprawili, że nasz zespół stanął
przed olbrzymią szansą.
Wydarzenia z ostatnich dni pokazały dobitnie, że w tym sezonie zaplecze ekstraklasy poziomem nie powalało na kolana. Skoro nasz zespół
z przetrzebioną kadrą, praktycznie
bez napastnika, z ogromnymi wahaniami formy do końca rozgrywek bił
się o awans do elity, to najlepiej pokazuje, że druga taka szansa, czyli tak
łatwy awans, może się szybko nie powtórzyć.
Powiedzmy sobie szczerze, każdy
kibic Zagłębia, który po sobotnio-niedzielnym boju na spokojnie analizował poczynania naszej drużyny, doskonale zdawał sobie sprawę, że obecnie do gry w ekstraklasie z teamu trenera Banasika nadają się bramkarz Ja-

kub Szumski, Martin Pribula, Tomasz
Nowak, może Konrad Michalak, może Żarko Udovicić. Trochę mało, ale
i tak mimo wszystko awansu szkoda… Pewnie potrzebna byłaby rewolucja kadrowa – oby tylko nie taka jak
przed sezonem 2007/2008, kiedy to
zespół, który przystępował do rozgrywek w ekstraklasie, był słabszy niż
ten, który go wywalczył, ale patrząc
na nasz zespół teraz do rewolucji także
powinno dojść, bo ze sporej grupy
obecnych piłkarzy nie da się już
za wiele wycisnąć. Pytanie tylko, czy
powinien to zrobić obecny trener, czy
też ktoś nowy. Ale to już zagwozdka
dla prezesa Marcina Jaroszewskiego.
Jedno jest pewne. W przyszłym sezonie o awans do ekstraklasy będzie niezwykle trudno. Spadkowicze –
na chwilę obecną Ruch Chorzów
i Górnik Łęczna, do tego Podbeskidzie Bielsko-Biała, GKS Katowice,
Miedź Legnica, ambitni beniaminkowie z Opola i Częstochowy. Łatwo nie
będzie, ciekawie na pewno… KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Korona Gór Sosnowca
W sierpniu 2016 roku, po trosze dla poprawy kondycji fizycznej, a po trosze dla hecy,
zorganizowałem wycieczkę pod nieco
przekornym tytułem „Korona Gór Sosnowca”. Impreza spotkała się z zainteresowaniem miłośników naszego miasta i regionu. W lutym tego roku odbyła się zimowa wersja tej wyprawy. Nie bacząc na niską temperaturę, śnieg, lód oraz inne niedogodności, grupa śmiałków po kilkugodzinnym morderczym marszu dotarła do celu.
Szlaki letni i zimowy zostały przetarte. Pozwalam sobie zatem zaproponować Państwu trasę prawdziwie górskiej eskapady.
Proszę się jednak nie obawiać. Teren nie
jest nazbyt trudny, a największym zagrożeniem mogą okazać się bezlitosne komary
i krwiożercze kleszcze. Warto więc
uprzednio zaopatrzyć się w odpowiednie
specyfiki, ubiór turystyczny i dobry humor.
Naszą wędrówkę rozpoczynamy nie
gdzie indziej jak na przystanku autobusowym Dębowa Góra Zakopiańska (ul. Gen.
Andersa). Kierujemy się na zachód, mijamy
ulicę Beskidzką, by pochwili skręcić napółnoc wulicę Zakopiańską. Przednami pierwsze ostre podejście, którego celem jest osiągnięcie ulicy... Stromej. Dalej podążamy tąże ulicą w kierunku południowo-wschodnim. Podrodze możemy podziwiać przykłady interesującej architektury, również tej
charakterystycznej dla rejonów górskich.
Na skrzyżowaniu, które przez okolicznych
mieszkańców zostało nazwane „Rondem40-lecia”, musimy zachować szczególną uwagę, gdyż obowiązuje tutaj ruch lewostronny. Po opuszczeniu „ronda” kierujemy
się prosto w stronę wschodzącego słońca.
W atmosferze ciszy i spokoju docieramy
do kresu asfaltu. Teraz czeka nas krótkie, ale
zdecydowane podejście wkierunku północnym. Oto wkraczamy do innego świata pełnego bujnych łąk pachnących zielem rozmaitem. Jesteśmy na Jeneralskiej Górze
(304,4 m n. p. m.), której szczyt znajduje się
wodległości170m wkierunku zachód-północny zachód. W miejscu tym trwają obecnie prace budowlane. Kontemplując piękno
okolicy, wspomnijmy pewnego ekscentrycznego pruskiego generała ChristianaLudwiga Schimmelpfennig von der Oye. Został on pochowany (zm. 21 czerwca 1812 r.)
na samym szczycie, ponoć wraz ze swoim
ulubionym koniem i psem. Za czasów, gdy
był właścicielem dóbr sieleckich, upodobał
sobie górę, z której tęsknie spoglądał w kierunku ukochanej ojczyzny. Być może pozostały jeszcze jakieś ślady po grobowcu, może został on usunięty w czasach działalności
kamieniołomu, a może trwające właśnie
prace ziemne rzucą nieco światła na sprawę
generalskiego pochówku?
Kontynuujemy naszą wyprawę, podążając ścieżką w kierunku północnym. Krajobraz się zmienia. Łąki stopniowo przechodzą w zabudowania, choć właściwiej byłoby napisać, że to budownictwo mieszkaniowe wkracza na łąki. Przed nami ulica
Klimontowska, którą kierujemy się
na wschód, by tuż za przystankiem autobusowym skręcić na północ w ul. Kosów.
Dwie następne przecznice noszą nazwy
Szczytowa i Góralska. Docieramy do ul.
Kukułek (dawniej ul. Wschodnia). Mroźną nocą z 6 na 7 lutego 1863 roku najprawdopodobniej właśnie tędy prowadził szlak
powstańczej konnicy dowodzonej przez
Ludwika Mięttę. Insurgenci wchodzący
w skład oddziału Apolinarego Kurowskiego zdążali z Maczek w kierunku dzisiejszego śródmieścia, by wziąć udział
w krwawej bitwie o Sosnowiec. Ponoć
w ciemne lutowe noce nadal można usłyszeć tętent końskich kopyt i ciche pobrzękiwanie wojskowego oporządzenia...
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przy ul. 11 Listopada znajdowało się lotnisko polowe. W ograniczonym zakresie
działało już w czasie powstań śląskich.
W 1938 roku w związku z konfliktem
o Zaolzie stacjonowało tutaj około 30 samolotów 21. i 22. Eskadry Liniowej i 24
Eskadry Rozpoznawczej. Tuż przed wybuchem II wojny ulokowano tutaj maszyny z II. plutonu 26. Eskadry Obserwacyjnej. Samoloty te znajdowały się w dyspozycji Armii Kraków i prowadziły działania na Górnym Śląsku. 4 września 1939
żołnierze niemieccy w odwecie za udzielenie kwaterunku obsłudze lotniska zamordowali dziewięciu okolicznych mieszkańców.
Polna droga wiedzie ku północy. Pośród
rozmaitych gatunków roślin znajdziemy
na tym terenie szczeć pospolitą wykorzystywaną w leczeniu przenoszonej przez
kleszcze boreliozy... Na rozstajach skręcamy na lewo. Po przejściu ok. 300 metrów
docieramy do drogi gruntowej, przecinamy
ją i wspinamy się na niską skarpę. Następnie, podążając ścieżką, docieramy
do ogródków działkowych. Wzdłuż ogrodzenia idziemy cały czas na północ. Z czasem dochodzimy do drogi gruntowej prowadzącej w kierunku ul. gen. Zaruskiego.
Po prawej stronie mamy jakby park otoczony mizernymi pozostałościami ogrodzenia.
W 1892 roku wzniesiono w tym miejscu
szpital Gwarectwa Hrabia Renard. Placówka z czasem została przekształcona w szpital zakaźny. W 1925 roku szpital został
przejęty przez miasto Sosnowiec. Dziesięć
lat później obiekt rozbudowano. Projekt był
na tyle interesujący, że zajął 5. miejsce
w prestiżowym konkursie w Rzymie.
Do kresu działalności (koniec lat 70.) szpital nosił imię swej zasłużonej lekarki i dyrektorki Nadzieji Griniuk-Berdo. Jednym
z bardziej znanych pacjentów szpitala był
Emil Zegadłowicz. Dzisiaj po szpitalu pozostały jedynie zabudowania mieszkalne
dla personelu i plac otoczony resztkami
muru.
Przed nami najbardziej niebezpieczna część wycieczki. Musimy przedostać się
na drugą stronę ul. gen. Zaruskiego. Można dokonać tego w sposób tradycyjny lub
udać się do znajdującego się nieco
na wschód przejścia dla pieszych. Po przekroczeniu ulicy nasza marszruta prowadzi
ku majestatycznie sięgającej obłoków Górce Środulskiej (319,5 m n. p. m). Góra została usypana dla miasta Sosnowca przez
kopalnię piasku „Maczki-Bór”. W 2006
roku otwarto tutaj doskonale znany i uznany Kompleks Rekreacyjno-Sportowy.
Widok ze szczytu zapiera dech w piersiach. Spory kawałek Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska mamy jak na dłoni. Warto więc, zanim wyruszymy w dalszą drogę, popieścić oczy pięknym, różnorodnym krajobrazem.
O dalszej części wyprawy po najwyższych górach Sosnowca opowiem w następnym numerze „Kuriera Miejskiego”.

Jeneralska Góra (304,4 m n. p. m.) – widok od strony wschodniej.

„Rondo 40-lecia” w całej okazałości.

Tekst izdjęcia: Artur Ptasiński

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04, e-mail: cim@um.sosnowiec.pl

Górka Środulska (319,5 m n. p. m.) – widok od strony południowej.
Przecinamy ul. Kukułek i ponownie
wstępujemy na zielonego przestwór oceanu. Pod nami wapienie i dolomity, piaski

i gliny czwartorzędowe. Jak okiem sięgnąć, dawne pola i pastwiska Pekinu Katarzyńskiego wchodzące w skład majątku

sieleckiego, a po II wojnie należące
do Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
Na łąkach w okolicach cmentarza

„Górskie” ulice Sosnowca: Beskidzka,
Góralska, Górna, Kasprowicza Jana,
Kukuczki Jerzego, Limbowa, Podgórna,
Podhalańska, Sądecka, Smrekowa,
Spadzista, Stroma, Szczytowa, Tatrzańska,
Tetmajera Kazimierza, Zakopiańska, gen.
Zaruskiego Mariusza.
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JUBILEUSZE
8 maja 2017 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60- i 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli prezydent miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, zastępcy prezydenta miasta
Sosnowca, Anna Jedynak oraz Krzysztof Haładus oraz zastępca kierownika USC, Maciej Maziarz.

zdjęcia: www.fotofinezja.pl

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
60-lecie Pożycia Małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Aurelia i Jan Brostkowie
Barbara i Wiesław Dudowie
Czesława i Ryszard Grzesikowscy
Helena i Tadeusz Gliwińscy
Helena i Jan Janiccy
Janina i Stanisław Kardasiowie
Anna i Stanisław Kmiecikowie
Helena i Stefan Małeccy
Barbara i Tadeusz Marcowie
Władysława i Stanisław Szkulikowie
Krystyna i Henryk Sapkowie
Ludwika i Franciszek Szymczykowie
Danuta i Zenon Witesowie
Zofia i Władysław Wardyniec

Bogusława i Tadeusz Bochenkowie
Anna i Zenon Będkowscy
Ewa i Jan Bąkowie
Halina i Edward Bodziony
Elżbieta i Stefan Bałdysowie
Maria i Józef Czechowscy
Zofia i Jan Dybichowie
Renata i Ryszard Drzymontowie
Barbara i Józef Fiukowie
Lidia i Jerzy Gutmanowie
Barbara i Marian Kupichowie
Halina i Maciej Kłossowscy

Wanda i Andrzej Kujawowie
Jadwiga i Andrzej Księżnikowie
Halina i Józef Kubińscy
Zofia i Andrzej Kwietniowie
Henryka i Wiesław Musiałowie
Teresa i Jan Mrożkowie
Zofia i Jerzy Musialscy
Zuzanna i Andrzej Ostrowscy
Krystyna i Ryszard Powonskowie
Józefa i Henryk Podgórscy
Henryka i Jerzy Paskowie

Władysława i Józef Piwońscy
Ewa Słocińska-Piątek i Andrzej Piątek
Barbara i Ryszard Szałańscy
Jadwiga i Stanisław Syskowie
Jadwiga i Roman Sokołowscy
Wiesława i Stanisław Turchanowie
Maria i Adam Taborowie
Alina i Janusz Tadrowie
Grażyna i Andrzej Wosińscy
Henryka i Ryszard Werbolewscy
Maria i Marian Zadęccy
Krystyna i Zdzisław Żurowie
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw

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

Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991

Poziomo: 1 – osłania lampkę, 5 – symptom, 8 – część buta,
9 – najwyższy szczyt Kaukazu, 10 – dzienniczek studenta,
11 – w czarnym płaszczu i w czarnej masce, 12 – ogródkowa
budowla, 14 – cichy płacz, 16 – niejedno w menu,
17 – przykrywana peruką, 19 – drewniane lub lego,
21 – rodzaj muzyki, 22 – niezbędny w kuchni, 25 – nędzarz,
28 – śmierdziel, 29 – strach, 30 – na nim składana ofiara, 32 – płot,
34 – pierwiastek rzadko występujący w przyrodzie,
35 – owłosienie, 36 – kościelny instrument, 37 – niezbędny
do kiszenia ogórków, 38 – zasłona, 39 – fałsz, zakłamanie.
Pionowo: 1 – alfabet, 2 – prymitywne urządzenie do
mielenia ziarna, 3 – manewr na szachownicy, 4 – mówi się
o nich „goryle”, 5 – troszczy się o niego oślica, 6 – wielka
bieda, 7 – trucizna z kryminałów, 13 – pośmiertne
dyspozycje, 15 – kieruje wydziałem w urzędzie, 18 – miano,
20 – w ręku dziecka lub… policjanta, 23 – chmurka,
24 – żona Sokratesa, 26 – leżanka, 27 – despotyczny władca,
28 – japońskie miasto, gdzie w 1972 roku odbyły się zimowe
igrzyska olimpijskie, 31 – dawny grecki rynek, 33 – mebel na
książki.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 5 /2017, ALEKSANDRA KOWALSKA – UCIECZKA

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Elżbieta Czyż, Urszula Miara oraz Magdalena Szwed z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 6

Diane Chamberlain

Światło nie może zgasnąć (Wyd. Prószyński i S-ka)
Czy warto strzec tajemnic za wszelką cenę? Czy zemsta przynosi
ulgę? Czy można wybaczyć zdradę?
Doktor Olivia Simon kończy właśnie dyżur na pogotowiu. Mąż czeka na nią ze świąteczną kolacją. Od miesięcy między nimi się nie układa. Ona stara się ratować swoje małżeństwo, ale Paul nie ukrywa swojej fascynacji artystką Annie O’Neill.
Olivię zatrzymuje jednak w pracy nagły przypadek. Kobieta postrzelona w klatkę piersiową, w której lekarka rozpoznaje piękną Annie O’Neill. Stan rannej jest krytyczny, dlatego Olivia decyduje się
na natychmiastową operację. Mimo to Annie umiera. Czy Olivia zro-

biła wszystko, by ją uratować? To pytanie
zadaje jej Paul, obsesyjnie zakochany
w Annie. O to zapyta ją także Alec O’Neill,
który widział w Annie idealną żonę i matkę. A czy sama Olivia pewna jest odpowiedzi? Stara się podążać śladami swojej rywalki, by zrozumieć fascynację swojego męża. Annie dopiero
po śmierci pozwala bliskim zrozumieć, jaka była naprawdę. Poznają
jej pilnie strzeżone tajemnice, które odmienią ich życie na zawsze.
Premiera: 8 czerwca 2017 r.

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”
„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios”, która rozpoczęła
się w 2015 roku. Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 18.00, wyświetlane są polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Kultura
Dostępna”. Projekt umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych
i docenianych polskich filmów. Głównymi organizatorami projektu są
Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wraz z całą siecią kin Helios w Polsce. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć
je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury Dostępnej”
kosztują jedynie 10 zł. Więcej na: www.kulturadostepna.pl. red
NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

Katarzyna Puzyńska

Czarne narcyzy (Wyd. Prószyński i S-ka)
Ósmy tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa
Brodnica przygotowuje się do obchodów lipcowego święta Policji. Daniel Podgórski nie ma jednak powodów do radości. Niektórym ludziom
bardzo zależy, żeby jak najszybciej zapomniał o zamkniętej już sprawie
śmierci trójki bezdomnych. Przy każdym z ciał z jakiegoś powodu pozostawiono niewielkie wahadełko. Pewna dziennikarka sugeruje policjantowi, żeby szukał odpowiedzi w opuszczonym domu ukrytym w leśnej gęstwinie. Miejscowi wierzą, że to miejsce nawiedzane przez diabła. Kobieta wkrótce znika bez śladu, a Podgórski wraz z byłą komisarz Kopp odnajduje kolejne ciało. Co ma z tym wspólnego niepokojąca wiadomość,
którą Weronika Nowakowska otrzymuje od nieznanego nadawcy? Dla-

czego drobny złodziejaszek ginie tego samego
dnia, kiedy wychodzi z więzienia? I jakie znaczenie dla sprawy mają czarne narcyzy?
„Czarne narcyzy” to ósmy tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. Opowieści
o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. Porównywane są do książek Agathy Christie i powieści
szwedzkiej królowej gatunku, Camilli Läckberg. Prawa do publikacji serii sprzedane zostały do ponad dwudziestu krajów.
Premiera: 13 czerwca 2017 r.

1 czerwca „Za niebieskimi drzwiami”
8 czerwca „Pokot”
15 czerwca „Powidoki”
22 czerwca „Konwój”
29 czerwca „Jestem mordercą”
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.

Melissa Hill

Dowiesz się ostatnia (Wyd. Prószyński i S-ka)
Życie pisze bardziej zaskakujące historie niż najlepsi autorzy bestsellerów…
Eve Cal la ghan zawsze chcia ła mieć mę ża, dom, dzie ci.
Natomiast jej starsza siostra, Sam, pragnęła zostać znaną dziennikarką.
Eve mieszka w Dublinie, od ponad ośmiu lat jest w związku
z ukochanym mężczyzną, mają dwójkę dzieci, ale Liam nie pali się
do małżeństwa. Sam, ceniona felietonistka poczytnego londyńskiego tygodnika, dzięki dwóm wydanym książkom stała się sławna. Jej
chłopak nalega na ślub, lecz ona nie jest pewna, czy chciałaby już
założyć rodzinę. A poza tym nie bardzo widzi siebie w roli gospodyni domowej przy mężu…
18

I bardzo współczuje młodszej siostrze,
która jej zdaniem zaharowuje się na śmierć,
dbając o dom, dzieci i samolubnego partnera.
Któregoś dnia Sam wpada na pewien pomysł: podczas nieobecności Liama na kilka
dni zajmie miejsce Eve, wypełniając jej obowiązki, a w tym czasie
młodsza siostra pojedzie na zasłużony odpoczynek do Londynu.
Dzięki temu obie będą mogły się zastanowić, czego chcą od życia.
Żadna z nich nawet sobie nie wyobraża, co wyniknie z tej niewinnej zamiany ról…
Premiera: 20 czerwca 2017 r.
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ROZRYWKA
TEATR – czerwiec 2017

HOROSKOP

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

01 Czw 09:00 Pyza na polskich dróżkach/
H. Januszewska, A. Klucznik
01 Czw 10:30 Pyza na polskich dróżkach
H. Januszewska, A. Klucznik
02 Pt 09:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
02 Pt 10:30 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
02 Pt 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
03 Sb 18:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
04 Nd 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman,
D. Freeman
06 Wt 10:00 Królewna Śnieżka/ Bracia Grimm
07 Śr 09:00 Pyza na polskich dróżkach/
H. Januszewska, A. Klucznik
07 Śr 10:30 Pyza na polskich dróżkach/
H. Januszewska, A. Klucznik

08 Czw 19:00 Korzeniec/ Z. Białas,
T. Śpiewak – spektakl z okazji 115-lecia Sosnowca
i 120-lecia Teatru Zagłębia
09 Pt 19:00 Korzeniec/ Z. Białas,
T. Śpiewak – spektakl z okazji 115-lecia Sosnowca
i 120-lecia Teatru Zagłębia
10 So 18:00 Hotelowe manewry /
M. McKeever – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
11 Nd 18:00 Hotelowe manewry/
M. McKeever – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
13 Wt Dzień Teatromana
16 Pt 19:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
17 So 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
18 Nd 17:00 i 20:00 Siódemka / Z. Szczerek,
M. Kmiecik

Halina Mlynkova zaprezentuje stare przeboje, jak i utwory
w najnowszej płyty.
Po trzech przerwy subtelna, elegancka i przebojowa Halina Mlynkova wraca z kolejną solową płytą i zaśpiewa już 10
czerwca w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu. Melodyjne utwory, folkowe
klimaty i pop na najwyższym poziomie – tak przedstawia się najnowsza płyta wokalistki, zatytułowana „Życia mi za mało”. W trakcie koncertu nie zabraknie także

największych i nieco starszych
przebojów ar tystki, takich jak
„Czerwone Korale”, czy „W kinie, w Lublinie”. Koncert zaplanowano w pełnym składzie muzycznym. Rozpocznie się
o godz. 18.00. Bilety są w cenie 30 i 40 zł, dostępne online
na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” i w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK

Tego koncertu nie możesz przegapić
Chór i Zespół Pieśni i Tańca Floty Bałtyckiej, który jest jedną z najstarszych wojskowych artystycznych grup w Rosji, wystąpi 23 czerwca
w Sali Koncertowo-Muzycznej „Muza” w Sosnowcu. Zespół został założony w 1939 r. w Leningradzie (obecnie Sankt-Petersburg).
Przez mijające lata brał udział w zagranicznych, przyjacielskich wizytach okrętów Rosyjskiej Floty (ponad 70 razy), przejechał z koncertami całą Rosję, a także dał liczne występy w wielu krajach Europy, a także na Kubie i w Syrii.
Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety są w cenie 40 i 50 zł, dostępne online na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK
reklama

Na żywo i bez scenariusza, czyli zwariowana premiera
Szalony spektakl, który powstanie na żywo, bez
prób i żadnego scenariusza, nigdy się nie powtórzy, a publiczność zdecyduje o jego przebiegu, odbędzie się 14 czerwca w Teatrze Zagłębia. Planowane przedstawienie będzie pokłosiem warsztatów
impro z duetem Sufin/Młynarski – założycielami
Teatru Improwizowanego Klancyk i Klubu Komediowego.
Impro, czyli improwizacja fabularna, to technika,
która pozwala tworzyć każdego wieczoru na oczach
publiczności zupełnie nowy spektakl. Aktorzy nie
mają żadnego scenariusza, sami tworzą spektakl
na żywo i reżyserują widowisko, czerpiąc inspirację
z działania partnera, obserwacji otoczenia czy reakcji
widzów. Warsztaty, w których od maja biorą udział
aktorzy Teatru Zagłębia, prowadzą Michał Sufin
i Bartosz Młynarski – założyciele Klancyka i Klubu
Komediowego w Warszawie i instruktorzy w Szkole
Impro. – To podróż, która nigdy się nie nudzi i uczy
wzbudzania ciągłej ciekawości drugą osobą i jej pomysłami. Impro wtedy daje to dziwne poczucie radości i jednoczesny żal, że to już się skończyło i trudno

Michał Sufin i Bartosz Młynarski
poprowadzili warsztaty z aktorami Teatru
Zagłębia.
to będzie powtórzyć- trochę jak w życiu – przyznaje
Bartosz Młynarski.
W pierwszej części pokazu Sufin i Młynarski wystąpią na scenie razem z aktorami, w drugiej we dwójkę.
Spektakl rozpocznie się o 19.00. Bilety kosztują 20 zł.
Kolejne – za każdym razem inne – impro-spektakle pojawią się w repertuarze w nowym sezonie. SK

Kto zabił Alojzego Korzeńca?
Z okazji 115-lecia Sosnowca i 120-lecia Teatru Zagłębia już 8 i 9 czerwca Teatr Zagłębia zaprezentuje spektakl „Korzeniec”. Przedstawienie jest teatralną adaptacją pasjonującej powieści prof. Zbigniewa Białasa, która stała się literackim wydarzeniem 2011 roku. Inspiracją do napisania kryminału stał się dla autora kafelek umieszczony w posadzce sosnowieckiego domu przy ulicy Żytniej 16
z napisem – „A. Korzeniec-Sosnowice”. Akcja rozpoczyna się w Sosnowcu w 1913 r. w przeddzień I wojny światowej, która na dobre zmieni polityczną mapę Europy i historię Sosnowca. Redaktor miejscowej gazety Walerian Monsiorski próbuje rozwikłać zagadkę śmierci glazurnika Alojzego
Korzeńca w realiach wielokulturowego, carskiego
miasta, a zbrodniarza szuka wśród galerii barwnych

postaci prawdziwych i fikcyjnych sosnowiczan.
Przedstawienie zostało docenione jako najlepsze przedstawienie 2012 roku na Śląsku i jedno
z pię ciu naj lepszych spekta kli 2012 r. we dług
„Przekroju”.
Sukces spektaklu należy przypisać nagradzanemu wielokrotnie reżyserowi Remigiuszowi Brzykowi (zdobywca Lauru Konrada na katowickim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej) i dramaturgowi Tomaszowi Śpiewakowi, twórcy głośnej „Brygady Szlifierza Karhana” w Teatrze Nowym w Łodzi (Łódzka Złota Maska dla najlepszego przedstawienia,
Grand Prix na 1. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Postsoc Festival” w Krakowie).
Spektakle rozpoczną się o godz. 19.00. Bilety
kosztują 25 zł. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
02-08.06.2017r.
HELIOS NA SCENIE:WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„ROMEO I JULIA” GODZ. 18:30
Spektakl teatralny, od 12lat, Francja, 180min,
napisy
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„POKOT” GODZ. 18:00
Dramat, od 15lat,
Polska/Czechy/Szwajcaria/Niemcy, 128min
PREMIERY:
„WONDER WOMAN” DUBBING 12:30, 15:30
Akcja/Fantasy, od 12lat, USA, 141min,
DUBBING
„3D WONDER WOMAN” DUBBING 10:00
Akcja/Fantasy, od 12lat, USA, 141min,
DUBBING
„WONDER WOMAN” 17:30, 21:00*, 21:45**
Akcja/Fantasy, od 12lat, USA, 141min,
napisy
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Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 6 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.

materiały Szkoły Impro

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza”

Mlynkova zaśpiewa w„Muzie”

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Korzeniec”
w dniu 08.06.2017 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Korzeniec”
w dniu 09.06.2017 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Boeing, Boeing”
w dniu 16.06.2017 r. (piątek), godz. 19.00

* z wyjątkiem poniedziałku
** wyłącznie w poniedziałek
„3D WONDER WOMAN” 20:30
Akcja/Fantasy, od 12lat, USA, 141min,
napisy
FILMY TYGODNIA:
„PIRACI Z KARAIBÓW. ZEMSTA SALAZARA”
18:00*, 20:45
Przygodowy, od 15lat, USA, 129min, napisy
* z wyjątkiem środy i czwartku
„3D PIRACI Z KARAIBÓW. ZEMSTA
SALAZARA” 13:15, 21:45
Przygodowy, od 15lat, USA, 129min, napisy
„PIRACI Z KARAIBÓW. ZEMSTA SALAZARA”
DUBBING 10:00*, 10:30**, 19:00
Przygodowy, od 15lat, USA, 129min,
DUBBING
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
„3D PIRACI Z KARAIBÓW. ZEMSTA
SALAZARA” DUBBING 16:00
Przygodowy, od 15lat, USA, 129min,
DUBBING
„TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI” 18:00*

Dokument, od 12lat, Polska, 95min
* wyłącznie w środę
FILMY DLA DZIECI:
„SMERFY:POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ
WIOSKI” DUBBING 9:00*, 9:30**, 10:00*,
10:15***, 11:15,
Komedia, b/o, USA, 90min, DUBBING 13:30,
15:45, 18:30****
* wyłącznie w piątek
** wyłącznie we wtorek
*** z wyjątkiem piątku, poniedziałku
i wtorku
**** z wyjątkiem poniedziałku
„3D SMERFY:POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ
WIOSKI” DUBBING 13:00, 15:15
Komedia, b/o, USA, 90min, DUBBING

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze
zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji.
Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:
www.kuriermiejski.com.pl.

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Przez cały
miesiąc będziesz pełna optymizmu i chęci
na dalsze działania. Nadmiar energii
wykorzystaj podczas prac ogrodowych, aby
móc spędzać rodzinne popołudnia w miłym
otoczeniu. Samotne bliźnięta powinny
znaleźć stanowczo więcej czasu na randki,
jeśli tegorocznych wakacji nie chcą spędzać
na wczasach dla singli.
RAK (22.06. – 22.07.) – Jeśli wraz z rodziną
nie dojdziecie w końcu do porozumienia
w kwestii miejsca tegorocznych wakacji,
może okazać się, że będzie za późno
na jakiekolwiek wybory i będziecie musieli
zadowolić się działką za miastem. Raki
w czerwcu będą wyjątkowo wybuchowe.
Uważaj zatem, by przez swoje zachowanie
nikogo nie zranić.
LEW (23.07. – 23.08.) – Dobra passa trwa.
Jeśli masz jakiś zaległy egzamin, czy zadanie
do wykonania, teraz jest najlepszy moment!
Nie przyjmuj jednak na siebie kolejnych
obowiązków, bo marne szanse, byś była
w stanie je zrealizować. Samotne lwice,
będą cieszyć się niesamowitym
powodzeniem. Wykorzystaj swą szansę, bo
na kolejną być może będziesz musiała
czekać bardzo długo.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Wreszcie możesz
nadrobić ostatnio przełożony wyjazd. Jeśli
ktoś niespodziewanie przedstawi Ci świetną
ofertę wakacyjną, nie zastanawiaj się, bo
okaże się ona wyprawą życia. Postaraj się
mniej zajmować sprawami obcych ludzi, bo
niczego dobrego to nie wniesie. Nadmiar
wolnego czasu przeznacz na edukację.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Jeśli wciąż nie
widzisz skutków diety, zastanów się, czy
w ogóle jest sens ją stosować. Nie warto dla
kilku kilogramów rezygnować ze
wszystkich życiowych przyjemności.
Postaraj się więcej czasu spędzać
na spacerach lub innej aktywności
na świeżym powietrzu. Ostatnio stanowczo
się rozleniwiłaś. Samotne wagi spotka miła
niespodzianka pod koniec miesiąca.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – To będzie dla
Ciebie wyjątkowy miesiąc pod każdym
względem. Wszystko pójdzie zgodnie
zTwoim planem, a rodzina i znajomi nie
zawiodą w ważnych chwilach. Jedynym
minusem mogą okazać się niespodziewane
wydatki, ale tylko na przyjemne sprawy,
dlatego nawet ich nie odczujesz. Pomyśl
nad krótkim odpoczynkiem z ukochanym
z dala od codzienności, w ciszy i spokoju.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Wreszcie
znajdziesz czas dla siebie i dla rodziny.
Odłóż wszystkie nieistotne sprawy
na boczny tor i postaraj się jak najwięcej
czasu spędzać z rodziną. Pod koniec
miesiąca czeka Cię niespodziewana wizyta
dalszej krewnej. Uważaj jednak, by za jej
namową nie wpaść w kłopoty. Nie zapomnij
kupić dzieciom prezentów z okazji Dnia
Dziecka, bo drugi rok z rzędu mogą tego nie
zaakceptować.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Gwiazdy
wyjątkowo będą sprzyjały samotnym
koziorożcom. Postaraj się być nieco mniej
niż zwykle zapobiegawcza, a odkryjesz
prawdziwe uroki życia. Nie bój się też
własnych decyzji, bo nie we wszystkich
sprawach powinnaś słuchać swych
„życzliwych” doradców. Jedyną osobą,
której powinnaś słuchać w najbliższym
czasie, jest Twój partner.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Dalej wszystko
będzie szło poTwojej myśli. Niech ta
sytuacja nie zbije Cię jednak z tropu. Nie
deklaruj nikomu pomocy finansowej
w najbliższym czasie, bo u Ciebie też może
być różnie. Usiądź wraz z rodziną
i zaplanujcie wakacje. Niech będą one mile,
wspólnie spędzonym czasem, a nie
kolejnym powodem do kłótni. Zastanówcie
się, jak je spędzić, by odciąć się od reszty
świata i zapomnieć o codziennych
problemach.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Ryby
w nadchodzącym miesiącu będą
wyjątkowo rozdrażnione. Każda czyjaś
decyzja nie poTwojej myśli może wywołać
ogromną kłótnię. Postaraj się więc
opanować, zanim zrazisz do siebie
najbliższych. Dla samotnych ryb również nie
jest to dobry czas. Nie próbuj na siłę nikogo
zmieniać, bo zrazisz go, zanim tak naprawdę
zdążycie się poznać.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Czeka Cię
niespodziewany napływ ogromnej
gotówki. Zastanów się jednak dobrze, na co
ją przeznaczyć, zanim wszystko stracisz
na przyjemności. To wyjątkowa sytuacja
i warto dwa razy przemyśleć każdą decyzję.
Miesiąc upłynie Ci nadzwyczaj spokojnie,
żadnych zmartwień, ani kłopotów. Wybierz
się wreszcie na zaległą randkę z mężem,
zanim on wybierze się z kimś innym…
BYK (20.04. – 22.05.) – Postaraj się załatwić
wszystkie sprawy do połowy miesiąca, gdyż
później możesz nie mieć na nic czasu.
Spadnie na Ciebie szereg nowych
obowiązków, zarówno zawodowych, jak
i rodzinnych. Dzięki swojej niesamowitej
organizacji, ze wszystkim uda Ci się uporać
i wasze rodzinne wakacje nie będą
zagrożone. Samotne byki czeka życiowa
rewolucja. Będziesz musiała nauczyć się żyć
według czyichś zasad, ale szybko okaże się,
ze nie stanowi to większego problemu. red
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