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Zawsze warto być przyzwoitym –
przekonywał przez całe swoje życie
profesor Władysław Bartoszewski. Teraz
jego słowa będą przypominać sobie wszyscy,
którzy będą przejeżdżać przez rondo przy zbiegu
ulic Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej. 
Od 19 lutego rondo ma nowego patrona.
Z inicjatywy mieszkańców został nim właśnie
profesor Władysław Bartoszewski.

Od zwycięstwa rozpoczęli rundę
wiosenną piłkarze Zagłębia. Sosnowiczanie
w Siedlcach pokonali Pogoń 1:0. Bramkę zdobył
niezawodny Szymon Lewicki. – Pierwszy mecz
nowej rundy zawsze jest niezwykle ważny,
dlatego cieszymy się z wygranej.
Udowodniliśmy, jak bardzo zależy nam na
zwycięstwach – stwierdził Dariusz Dudek,
szkoleniowiec Zagłębia.  str. 2

W pierwszym dniu marca obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji  przy skwerze 
im. Danuty Siedzikówny „Inki” przy ul. Orlej, odbyły się oficjalne
miejskie uroczystości. – Historia Żołnierzy Wyklętych nie jest
tak biała, jak przekonują nas ich zwolennicy, ani tak czarna, jak
twierdzą przeciwnicy. Żołnierze Wyklęci byli przede wszystkim
ludźmi z krwi i kości. Ludźmi, którzy przelewali krew w walce
o wolność Polski, ale także popełniali błędy i zbrodnie, których
nie można wymazywać z kart historii. Pochylmy się nad tymi,
którzy walczyli o wolną Polskę, często bezpardonowo,
w skrajnych warunkach, ale walczyli w słusznej sprawie. 
Cześć i chwała bohaterom – mówił podczas uroczystości
prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Co raz wię cej miejsc w so sno wiec -
kim Żłob ku Miej skim! W tym ro ku
przy bę dzie ko lej nych 50. Jed no cze -
śnie po wsta nie no wy od dział, tym
ra zem przy ul. Pił sud skie go.

No wy od dział bę dzie mie ścił się
w bu dyn ku ZSO nr 3. Znaj dzie się
w nim miej sce dla 25 dzie cia -
ków. – Po otwar ciu od dzia łu w Za -
gó rzu przy ul. Bia ło stoc kiej oraz
na Ju liu szu, tym ra zem stwo rzy -
my  od dział na Sta rym So snow cu,
w bu dyn ku, gdzie mie ści się m. in.
Li ceum im. Bo le sła wa Pru sa. W su -
mie bu do wa no we go od dzia łu wy -
nie sie pra wie 1,5 mln zł, z cze go 500
tys. to do fi nan so wa nie z rzą do we go
pro gra mu „Ma luch”. Po nad to roz -
bu do wa ne zo sta ną od dzia ły przy ul.
Woj ska Pol skie go oraz przy ul. Bia -
ło stoc kiej – pod kre śla pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

W przy pad ku od dzia łu w Niw ce
przy ję tych zo sta nie o 15 dzie ci wię -
cej niż do tych czas, z ko lei od dział
w Za gó rzu po więk szy się o 10
miejsc. Koszt roz bu do wy od dzia łu
żłob ka w Niw ce to kwo ta 400 tys.
zł, na to miast przy ul. Bia ło stoc kiej
to 30 tys. zł.

– W obu przy pad kach otrzy ma li -
śmy do fi nan so wa nie. W przy pad ku
Niw ki to kwo ta 300 tys. zł, a je śli
cho dzi o Za gó rze to 24 tys. zł. Po -
nad to otrzy ma li śmy 4 tys. zł na za -
pew nie nie funk cjo no wa nia do dat ko -
wych miejsc w od dzia le w Za gó -
rzu.  W su mie kwo ta do fi nan so wa nia
z pro gra mu „Ma luch” wy no si po -
nad mi lion złotych, po nie waż oprócz
środ ków na roz bu do wę otrzy ma li -
śmy tak że pra wie 159 tys. zł na za -

pew nie nie funk cjo no wa nia miejsc
opie ki nad dzieć mi w wie ku do lat 3
z wcze śniej szych edy cji pro gra mu
„Ma luch” – mó wi za stęp ca pre zy -
den ta So snow ca, An na Je dy nak.

Co war te pod kre śle nia, w la -
tach 2010-2016 z pro gra mu „Ma -
luch” gmi na So sno wiec otrzy ma ła
na stwo rze nie no wych miejsc
w Żłob ku Miej skim nie co po nad mi -
lion zło tych, a więc ty le ile z pro gra -
mu „Ma luch 2018”.

Obec nie Żło bek Miej ski w So -
snow cu po sia da 306 miejsc. W bie -
żą cym ro ku licz ba ta wzro śnie
do 356.

Z po cząt kiem te go ro ku w So -
snow cu roz po czął tak że dzia łal ność

pierw szy w mie ście Klub Dzie cię cy.
Mie ści się w bu dyn ku Ze spo łu Szkół
Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych
przy ul. Ja giel loń skiej 13. – Świad czy
usłu gi opie ki nad 15 dzie ci w wie ku
od 1 do 3 ro ku ży cia. Mie sięcz ny
koszt za opie kę nad dziec kiem wy no -
si 50 zł. Pla ców ka jest czyn na w go -
dzi nach od 7.00 do 20.00, od po nie -
dział ku do piąt ku zgod nie z de kla ra -
cja mi ro dzi ców, któ rzy mo gą zo sta -
wiać swo je po cie chy na pięć go dzin
w cią gu dnia. To ko lej na al ter na ty wa
dla ro dzi ców, któ rzy wra ca ją na ry -
nek pra cy. Nie ba wem ko lej ny Klub
Dzie cię cy otwar ty zo sta nie tak że
w cen trum So snow ca – do da je pre zy -
dent Je dy nak.

Maluchy do żłobka, rodzice do pracy
50 nowych miejsc w sosnowieckim żłobku!

Nowy oddział żłobka powstanie w ZSO nr 3 przy ul. Piłsudskiego. 

Krzysztof Polaczkiew
icz

M
aciej Łydek

MIASTO DOFINANSOWUJE TAKŻE
ŻŁOBKI NIEPUBLICZNE

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia wysokości i zasad
ustalania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na obszarze gminy Sosnowiec, osoby fizyczne
lub podmioty prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
ubiegać o dotację celową z budżetu miasta
Sosnowca. Wysokość dotacji wynosi 500 zł
miesięcznie na każde dziecko objęte opieką
w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin
dziennie, którego rodzice lub opiekunowie
zamieszkują na terenie miasta Sosnowca.

NABÓR DO ŻŁOBKA
MIEJSKIEGO 2018/2019

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie
dziecka do żłobka odbywać się będzie
w terminie: 3-30 kwietnia 2018 r. w danym oddziale
żłobka w godzinach: poniedziałek, wtorek od 7.00
do 15.30; środa od 7.00 do 16.30; czwartek, 
piątek od 7.00 do 15.30. Osobom zainteresowanym
wnioski wydaje i przyjmuje kierownik danego
oddziału lub zastępujący pracownik
(pielęgniarka/opiekun).
WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO 
W JEDNYM ODDZIALE ŻŁOBKA.
Więcej informacji na stronie:
www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl 
oraz pod nr tel. 32/263-61-71.

Rusza kolejna edycja programu dla
mieszkańców Sosnowca, umożliwiająca
dofinansowanie do metody in vitro.
Został już ogłoszony otwarty konkurs ofert
na realizatora programu. Tylko w ubiegłym
roku gmina przeznaczyła na ten cel 
ok. 163 tys. zł. Efekt? Dziesięć par spodziewa
się dziecka, a w przypadku jednej będzie 
to co najmniej podwójne szczęście. str. 5
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MIASTO

Elektryczne autobusy
już w Sosnowcu
Krzysz tof Po lacz kie wicz

Dwa z trzech elek trycz nych So la ri sów
są już w So snow cu. Pierw szy z nich 23
lu te go wy ko nał te sto wą jaz dę po uli -
cach na sze go mia sta.
– Na pierw szy rzut oka mo że się wy -
da wać, że So la ris Urbi no 12 nie róż ni
się od no wo cze snych mo de li, któ re
od kil ku mie się cy jeż dżą po uli cach
Za głę bia. Wy traw ne oko za uwa ży
pew ne ele men ty su ge ru ją ce, że jest to
po jazd elek trycz ny. Każ dy jed nak
„usły szy” róż ni cę – pod kre śla Piotr
Dra bek, dy rek tor PKM So sno wiec ds.
tech nicz nych.

Ba te ryj ne po jaz dy dla So snow ca
wy po sa żo ne zo sta ną w sil nik cen tral -
ny oraz osprzęt elek trycz ny pol skie go
pro du cen ta fir my Med com z funk cją
od zy sku ener gii elek trycz nej pod czas
ha mo wa nia.

Przy jem ną po dróż w każ dych wa -
run kach po go do wych za pew ni w So -
la ri sach wy daj na kli ma ty za cja, któ ra
jest w peł ni zauto ma ty zo wa na, a dzię -

ki tem pe ra tu rze mie rzo nej we wnątrz
po jaz du, zo sta je ona na bie żą co do sto -
so wa na do po trzeb po dró żu ją cych. Ca -
łość oświe tle nia we wnętrz ne go i ze -
wnętrz ne go wy ko na na zo sta nie
w przy ja znej śro do wi sku tech no lo gii
LED. 

Ładowarka do pojazdów
będzie znajdować przy 
ul. Mościckiego i w zajezdni
PKM. 

– Tak jak po przed nie So la ri sy dla So -
snow ca, tak i te, wy po sa żo ne zo sta ną
w al ko lock, z któ re go kie row ca zo bo -
wią za ny jest sko rzy stać przed uru cho -
mie niem po jaz du. Jest to do dat ko we
wy po sa że nie zwięk sza ją ce bez pie czeń -
stwo na dro gach. Ła do war ka do po jaz -
dów sta nie w naj bliż szym cza sie
przyMo ścic kie go, ako lej ne znaj du ją się
w za jezd ni PKM -u – do da je Dra bek.

Koszt za ku pu au to bu sów to 7,75
mln zł.

reklama reklama

Do kład nie w dzień uro dzin pro fe so ra
Wła dy sła wa Bar to szew skie go, 19 lu te -
go, nada no je go imię ron du, na jed nej
z głów nych ulic mia sta, przy ul. Pił sud -
skie go, Gra bo wej i Kie ro ciń skiej.
W uro czy sto ści wzię li udział nie tyl ko
wła dze So snow ca i miesz kań cy. Na tę
uro czy stość spe cjal nie do So snow ca
przy je cha li m. in. pa sierb pro fe so ra,
Piotr Ba chu rzew ski oraz Mar cin Barcz,
se kre tarz Wła dy sła wa Bar to szew skie go. 

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski
pod kre ślał, że sam tak że po pie ra wy bór
Wła dy sła wa Bar to szew skie go na pa tro -
na ron da. Kan dy da tu rę Wła dy sła wa
Bar to szew skie go naj pierw zgło si li
miesz kań cy, a na stęp nie po par li ją rad -
ni. – Gdy by żył, miał by 96 lat i pew nie
da lej słu żył by nam ra dą. Mó wił by nam,
że na le ży być do brym czło wie kiem,
mó wił, kie dy moż na mó wić o so bie, że
jest się pa trio tą – mó wił pod czas uro -
czy sto ści Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. – Cie szę się, że to
miesz kań cy zgło si li ta kie go pa tro na.
So sno wiec od za wsze był mia stem wie -
lu kul tur. Za wsze się tym szczy ci li śmy.
To mia sto, w któ rym ży li Ży dzi, Niem -
cy, Ro sja nie i oczy wi ście, Po la cy. Po -
tra fi li ze so bą roz ma wiać, mi mo wie lu
róż nic. Po każ my, że moż na się róż nić,
ale nie trze ba się ob ra żać. Wie rzę, że
ten sy gnał z So snow ca bę dzie sły szal -
ny w ca łej Pol sce – pod kre ślał pre zy -
dent. 

Oso bę pro fe so ra wspo mi nał tak że
Mar cin Barcz, se kre tarz pro fe so ra Wła -
dy sła wa Bar to szew skie go. – Wła dy sław
Bar to szew ski był czło wie kiem, któ re mu
chcia ło się chcieć. Dzia łał na wet w sy tu -
acjach, któ re wy da wa ły się być bez na -
dziej ny mi, kie dy in ni się ba li. Bar to szew -
ski ni gdy nie był czło wie kiem obo jęt nym.
W je go bio gra fii jest mo ment, gdy ja -
ko 18-let ni chło pak tra fia do obo zu w Au -
schwitz i kil ka dni po tem Niem cy zor ga -
ni zo wa li „słyn ny” apel, w któ rym więź -
niów usta wio no w sze re gach, a es es ma ni
wy cią gnę li z te go tłu mu jed ne go czło wie -
ka i na oczach ca łe go tłu mu za tłu kli go
pał ka mi. Za mor do wa li. Wła dy sław Bar -

to szew ski mó wił wte dy, że czuł się upo -
ko rzo ny wła snym lę kiem i bez rad no ścią.
Na oczach kil ku ty się cy mło dych męż -
czyzn za mor do wa no czło wie ka. Nikt nie
kiw nął na wet pal cem w je go obro nie.
Pro szę mi wie rzyć, że on do koń ca ży cia
tym wy da rze niem żył. Sta rał się tak żyć,
by już do koń ca nikt nie mógł o nim po -
wie dzieć, że był bez czyn ny, gdy ko muś
dzia ła się krzyw da – opo wia dał Barcz. 

Oj czy ma wspo mi nał tak że Piotr Ba -
chu rzew ski. – Mój oj czym wy tłu ma czył
mi bar dzo do kład nie, jak to by ło z pol -
skim an ty se mi ty zmem, z pol skim ży ciem
w jed nym kra ju z róż ny mi na cja mi. Mia -
ło to róż ne bar wy. W 1995 ro ku miesz ka -

łem w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki.
Wła dy sław Bar to szew ski przy je chał tam
wów czas ja ko pol ski mi ni ster spraw za -
gra nicz nych. Jed nym z waż niej szych spo -
tkań, ja kie tam mia ło miej sce, a na pew -
no ta kich, któ re ja za pa mię ta łem, by ło
spo tka nie w gmi nie ży dow skiej w Jo han -
nes bur gu. Wy stą pił tam, mó wią cy nie źle
po pol sku, bar dzo sta ry Żyd. Opo wie -
dział wte dy, jak pod czas woj ny ura to wa li
go Po la cy, ale jed no cze śnie mó wił też
o tym, że ca łą je go ro dzi nę wy da li Niem -
com szmal cow ni cy. Z ca łej ro dzi ny prze -
żył tyl ko on. Mój oj czym wy słu chał te go
do koń ca i po wie dział: tak by ło. Po tem
za py tał, czy był póź niej w Pol sce? Żyd

od po wie dział: „Nie. Dla mnie to zie mia
prze klę ta”. Oj czym po wie dział, że ro zu -
mie. By ło mi cięż ko wte dy, ale ja te pro -
ble my mia łem w do mu prze ga da ne.
U mnie nikt nie prze mil czał tych spraw.
W do mu mó wi ło się o tym otwar cie.
Gdy by to spo tka nie od by ło się po wdro -
że niu obec nej usta wy o IPN, to wszy scy,
włącz nie z am ba sa do rem, po win ni śmy
po ta kiej roz mo wie tra fić do wię zie nia
na trzy la ta. Roz ma wiaj my ze so bą, nie
prze mil czaj my trud nych spraw, bo te de -
mo ny za wsze znaj dą dro gę, by
wyjść – mó wił Piotr Ba chu rzew ski.

Ini cja ty wa uho no ro wa nia po sta ci
zmar łe go pro fe so ra po ja wi ła się w ubie -
głym ro ku. Pod pe ty cją w tej spra wie
pod pi sa ło się kil ka set osób. Na stęp nie,
pod czas li sto pa do wej se sji Ra dy Miej -
skiej po mysł po par ło 20 rad nych. Czte -
rech rad nych z klu bu PiS wstrzy ma ło
się od gło su, a je den był prze ciw ny. 

Wła dy sław Bar to szew ski był hi sto -
ry kiem, pu bli cy stą, dzien ni ka rzem, pi -
sa rzem, dzia ła czem spo łecz nym, po li ty -
kiem oraz dy plo ma tą. Na kar tach hi sto -
rii, nie tyl ko pol skiej, za pi sał się ja ko
wię zień Au schwitz, żoł nierz Ar mii Kra -
jo wej, dzia łacz Pol skie go Pań stwa Pod -
ziem ne go, uczest nik Po wsta nia War -
szaw skie go,  a tak że Spra wie dli wy
wśród Na ro dów Świa ta. Mó wił krót ko:
„War to być uczci wym, choć nie za wsze
się to opła ca. Opła ca się być nie uczci -
wym, ale nie war to”. SK

Ron do u zbie gu ulic Pił sud skie go, Gra bo wej i Kie ro ciń skiej no si imię prof. Wła dy sła wa Bar to szew skie go 

Za wsze war to być przy zwo itym

– Gdyby żył, miałby 96 lat i pewnie dalej służyłby nam radą. Mówiłby nam, że należy być dobrym
człowiekiem – przypominał postać profesora Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. 

zdjęcia: M
aciej Łydek

Nowoczesne elektryczne autobusy już jeżdżą po ulicach miasta. 

Paw
eł Leśniak

KOLEJNY FRAGMENT ULICY GROTA-ROWECKIEGO
ZOSTANIE PRZEBUDOWANY. TYM RAZEM OD DROGI
S-86 DO UL. UDZIAŁOWEJ. INWESTYCJA BĘDZIE
KOSZTOWAĆ OK. 6 MLN ZŁ. 

– Pro jekt za kła da bu do wę ron da przy skrzy żo wa -
niu ul. Gro ta -Ro wec kie go – Hal le ra – Pta sia, któ -
re bę dzie po dob ne do te go, któ re funk cjo nu je
u zbie gu ulic: So kol skiej, Ka mien nej i Ko mu ny Pa -
ry skiej, nie opo dal CH Au chan. Prze bu do wa na zo -
sta nie rów nież za to ka au to bu so wa znaj du ją ca się
po mię dzy ul. Rud ną i Gro ta -Ro wec kie go – mó wi
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Nie bę dzie to je dy ne ron do na tej uli cy. Dru -
gie ron do po wsta nie przy skrzy żo wa niu ul. Gro -
ta -Ro wec kie go i Go spo dar czej. Pro jekt obej mu je
tak że bu do wę ście żek ro we ro wych, re mont chod -
ni ków, re mont na wierzch ni jezd ni po mię dzy ron -
da mi oraz bu do wę za tok i pa sów po sto jo wych
i wy mia nę oświe tle nia ulicz ne go. – Prze targ zo -
stał już ogło szo ny. In we sty cja, któ ra zo sta nie po -
dzie lo na na dwa eta py, ma zo stać wy ko na -
na do koń ca te go ro ku – stwier dził pre zy dent. 

So sno wiec ubie gał się o do fi nan so wa nie tej in -
we sty cji z „Pro gra mu roz wo ju gmin nej i po wia to -
wej in fra struk tu ry dro go wej na la ta 2016–2019”.
Nie ste ty, po mi mo po zy tyw nej oce ny, nie otrzy mał
do fi nan so wa nia. Uda ło się je po zy skać z Me tro -
po li tar ne go Fun du szu So li dar no ścio we go (3,5
mln zł) w ra mach Gór no ślą sko -Za głę biow skiej
Me tro po lii. SK

Dwa ronda i nowa nawierzchnia
na ulicy Grota-Roweckiego
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RADA MIEJSKA

Podziękowania dla  komendanta 
59. sesja Rady Miejskiej

Syl wia Ko sman

Za la ta służ by po dzię ko wa no pod czas
ostat niej se sji Ra dy Miej skiej od cho -
dzą ce mu na eme ry tu rę Ko men dan to -
wi Miej skie mu Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w So snow cu, Grze go rzo wi No -
wa ko wi. By ły tak że po dzię ko wa nia
dla uczest ni ków ak cji po wy bu chu,
do któ re go do szło kil ka dni te mu
w ka mie ni cy przy ul. Tyl nej 12. 

Za la ta służ by ko men dan to wi po -
dzię ko wa li m. in. Wil helm Zych, prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej i pre zy -
dent Ar ka diusz Chę ciń ski. 

– Grze gorz No wak swo ją dro gę za -
wo do wą z po żar nic twem zwią zał 1
sierp nia 1986 ro ku, po dej mu jąc służ -
bę kan dy dac ką w Szko le Głów nej
Służ by Po żar ni czej w War sza wie.
Po otrzy ma niu ty tu łu in ży nie ra po żar -
nic twa zo stał skie ro wa ny do służ by
sta łej w Ko men dzie Re jo no wej Stra ży
Po żar nych w So snow cu, gdzie 1 sierp -
nia 1991 ro ku zo stał mia no wa ny
na sta no wi sko Do wód cy Plu to nu.
W swo jej ka rie rze za wo do wej zaj mo -
wał róż ne sta no wi ska służ bo we. 1 lip -
ca 1992 ro ku zo stał mia no wa ny na sta -
no wi sko Do wód cy Jed nost ki Ra tow ni -
czo Ga śni czej  Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w So snow cu. Dzię ki swo jej su -
mien no ści, za an ga żo wa niu i zdy scy -
pli no wa niu 1 sierp nia 2003 ro ku zo stał
po wo ła ny na sta no wi sko za stęp cy Ko -
men dan ta Po wia to we go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Bę dzi nie. Po pra -
wie 5 la tach służ by w Ko men dzie Po -
wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Bę dzi nie 26 mar ca 2008 ro ku po -
wo ła no go  na sta no wi sko Ko men dan -
ta Miej skie go Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w So snow cu – przy po mniał
Wil helm Zych. 

Grze gorz No wak zo stał od zna czo -
ny m. in. Zło tą Od zna ką Za słu żo ny
dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej, Zło -
tym Me da lem za Za słu gi dla Po żar -
nic twa, Srebr nym Me da lem za Dłu -
go let nią Służ bę, Brą zo wym Krzy żem
Za słu gi. – Po za co dzien ną służ bą za -
wsze był bar dzo ak tyw nie za an ga żo -
wa ny w po pra wę sta nu ochro ny prze -
ciw po ża ro wej oraz bez pie czeń stwa
miesz kań ców mia sta So sno wiec.
Pod czas swo jej wie lo let niej służ by
nie jed no krot nie do wo dził du ży mi
i trud ny mi dzia ła nia mi ra tow ni -
czo – ga śni czy mi, za każ dym ra zem

udo wad nia jąc, że ce chu je go pro fe -
sjo na lizm, zdol ność ana li tycz ne go
my śle nia oraz za cho wa nia rów no wa -
gi w trud nych sy tu acjach, nie jed no -
krot nie tak że po twier dził, że po sia da
umie jęt ność kie ro wa nia ze spo łem,
a je go de cy zje za wsze przed kła da ły
się na spraw ne prze pro wa dze nie ak cji
ra tow ni czo – ga śni czej. Zwień cze -
niem je go służ by oraz po twier dze -
niem  pro fe sjo na li zmu nie wąt pli wie
są dzia ła nia, któ ry mi Grze gorz No -
wak kie ro wał pod czas za wa la nia ka -
mie ni cy przy ul. Tyl nej – do dał Wil -
helm Zych. 

Za la ta współ pra cy dzię ko wał tak że
sam ko men dant. – Po 10 la tach mo je -
go urzę do wa nia, dys po nu je my no wo -
cze snym sprzę tem i do brym przy go to -
wa niem, któ re udo wod ni li śmy pod -
czas ostat niej ak cji. Uwa żam, że zo sta -
wiam straż w do brej kon dy cji – stwier -
dził ko men dant Grze gorz No -
wak. – Bar dzo dzię ku ję za wie lo let nią
współ pra cę z wła dza mi mia sta. Po -
dzię ko wa nia na le żą się za wie le rze -
czy. Za wspar cie, do brą wo lę, zro zu -
mie nie i przede wszyst kim za sprzęt
i na rzę dzia, któ ry mi się obec nie po słu -
gu je my. Gdy by mi przy szło jesz cze
raz wy bie rać jed nost kę, na pew no wy -

brał bym So sno wiec – przy znał Grze -
gorz No wak. 

Przy po mnij my, że do za wa le nia się
ka mie ni cy do szło wie czo rem, 10 lu te -
go. W ak cji ra tow ni czej wzię li udział
stra ża cy z kil ku miast Ślą ska i Za głę -
bia, a tak że spe cja li stycz na gru pa po -
szu ki waw cza z Ja strzę bia -Zdro ju.  Ra -
tow ni cy dość szyb ko wy do by li spod
gru zu 71-let nie go męż czy znę, któ ry
tra fił do Cen trum Le cze nia Opa rzeń
w Sie mia no wi cach Ślą skich. Przez
kil ka go dzin w gru zo wi sku po szu ki -
wa no je go 78-let niej żo ny. Uda ło się ją
od na leźć do pie ro po pół no cy. Ko bie ta
już jed nak nie ży ła. Ca ła ak cja ra tow -
ni cza trwa ła aż do go dzin po ran nych
w nie dzie lę. Przy czy ną za wa le nia się
ka mie ni cy był naj praw do po dob niej
wy buch bu tli z ga zem, choć po li cjan ci
pod kre śla ją, że przy czy ny zda rze nia
okre ślą bie gli. Spra wą zaj mu je się tak -
że Pro ku ra tu ra Re jo no wa So sno wiec -
-Pół noc.  Na miej sce tra ge dii przy by li
tak że m. in. wo je wo da ślą ski Ja ro sław
Wie czo rek oraz I za stęp ca pre zy den ta
So snow ca, Zbi gniew By szew ski. Oso -
by, któ re za miesz ki wa ły ka mie ni cę
przy ul. Tyl nej 12 i są sied nie, zo sta ły
ewa ku owa ne i otrzy ma ły nie zbęd ną
po moc. 

Po dzię ko wa nia pod czas se sji zo sta -
ły zło żo ne tak że wszyst kim oso bom,
któ re uczest ni czy ły w ak cji ra tow ni -
czej pod czas ka ta stro fy bu dow la nej,
m. in. człon kom kie row nic twa urzę du,
urzęd ni kom, przed sta wi cie lom miej -
skim jed no stek i oso bom, któ re wzię -
ły udział w ak cji ra tow ni czej. 

Naj dłu żej rad ni dys ku to wa li
nad sen sem za ku pu oczysz cza czy dla
przed szko li. Dys ku sję wy wo ła ła pe ty -
cja zło żo na przez Paw ła Ję drycz kę,
któ ry zwró cił się do władz mia sta
o za kup oczysz cza czy dla przed szko -
li. Zda nia rad nych w tym te ma cie by ły
po dzie lo ne. Część uzna ła pe ty cję
za war tą roz wa że nia, część otwar cie
przy zna ła, że bar dziej sen sow nie wy -
dać pie nią dze na wy mia nę pie ców,
ter mo mo der ni za cję bu dyn ków czy
za kup no wo cze snych au to bu sów,
a za kup oczysz cza czy do przed szko li,
w któ rych dziec ko spę dza kil ka go -
dzin, nie roz wią że pro ble mu smo gu
i nie wpły wie zna czą co na po pra wę
zdro wia dzie ci. Nie wy klu czo ne, że
po prze pro wa dze niu ana liz, jak dzia -
ła ją oczysz cza cze, w ja kim stop niu
oczysz cza ją po wie trze, ile kosz tu je
ich za kup oraz utrzy ma nie, te mat po -
wró ci. 

reklamareklamareklama

No wym wi ce pre zy den tem So snow ca zo stał Je re -
miasz Świe rzaw ski. Wi ce pre zy dent po cho dzi
z My sło wic i z wy kształ ce nia jest ar chi tek tem.
Ukoń czył so sno wiec kie Tech ni kum Ar chi tek to -
nicz no -Bu dow la ne w Za gó rzu, a na stęp nie Wyż -
szą Szko łę Tech nicz ną w Ka to wi cach.

Je re miasz Świe rzaw ski pra co wał m. in. dla
PKP S.A., gdzie od po wia dał za kil ka du żych pro -
jek tów. Pro wa dził m. in. bu do wę dwor ca War sza -
wa Za chod nia, wcho dzą ce go w kom pleks biu ro -
wy West Sta tion oraz pro jekt bu do wy no we go
bu dyn ku dwor ca War sza wa Głów na. Pra co wał
tak że nad pro jek ta mi prze bu do wy dwor ców
w Dą bro wie Gór ni czej oraz prze bu do wy za byt -
ko we go dwor ca w Macz kach. Pra cę w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu roz po czął we wrze śniu
ubie głe go ro ku, kie dy zo stał do rad cą pre zy den ta
So snow ca ds. in we sty cji. W dal szym cią gu bę -
dzie od po wia dał za pla no wa ne i re ali zo wa ne in -
we sty cje, a po nad to pod le ga ją mu pio ny pla no -
wa nia prze strzen ne go, ar chi tek tu ry i urba ni sty ki,
geo de zji oraz dro gi.

– Je re miasz Świe rzaw ski do sko na le spraw dził
się w ro li do rad cy, a tak że peł no moc ni ka. W So -
snow cu prze pro wa dza my wie le in we sty cji, je ste -
śmy w trak cie przy go to wa nia na stęp nych, stąd po -
trze ba, aby pie czę nad ni mi spra wo wał fa cho -
wiec – oce nił pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski.

I za stęp cą pre zy den ta So snow ca zo stał Zbi -
gniew By szew ski, a Krzysz tof Ha ła dus, któ ry
ustą pił z tej funk cji, zo stał pre ze sem za rzą du
Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go S.A. w So snow cu.
To nie je dy ne zmia ny na stanowiskach w UM. No -
we za da nia zo sta ły po sta wio ne za rów no przez
Ma te uszem Bo chen kiem, jak i prof. Mar kiem Ba -
rań skim, któ rzy z pre zy den tem współ pra cu ją
w Urzę dzie od po cząt ku ka den cji. Ma te usz Bo -
che nek był asy sten tem, a prof. Ba rań ski do rad cą,
któ ry od po wia dał m. in. za kon tak ty z ra da mi
dziel nic i Ra dą Se nio rów.

Te raz Ma te usz Bo che nek zo stał peł no moc ni -
kiem pre zy den ta ds. dia lo gu i ko mu ni ka cji spo -
łecz nej. Pod le ga ją mu dwa wy dzia ły – Kul tu ry
i Pro mo cji Mia sta oraz Współ pra cy z Or ga ni za -
cja mi Po za rzą do wy mi. No wy peł no moc nik pre -
zy den ta re ali zu je za da nia w za kre sie kul tu ry
i sztu ki, po li ty ki in for ma cyj nej oraz współ pra cy
z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi.

Prof. Ma rek Ba rań ski zo stał z ko lei peł no moc -
ni kiem ds. re wi ta li za cji i in te gra cji spo łecz no ści
lo kal nej. Do je go głów nych za dań bę dzie na le żeć
m. in. ini cjo wa nie, ko or dy no wa nie oraz mo ni to -
ro wa nie pro ce sów re wi ta li za cyj nych re ali zo wa -
nych przez mia sto, na kre śle nie wi zji po prze pro -
wa dzo nej re wi ta li za cji, ini cjo wa nie kon sul ta cji
spo łecz nych w spra wach do ty czą cych re wi ta li za -
cji oraz ak ty wi za cji spo łecz no ści lo kal nej oraz
współ pra ca z uczel nia mi wyż szy mi. SK

Kolejne zadania
przed wiceprezydentem
i pełnomocnikami

Serdeczne podziękowania i... klocki lego city - model straży pożarnej otrzymał komendant Grzegorz Nowak. 

Maciej Łydek
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Umowa podpisana, inwestycja realizowana
Krzysz tof Po lacz kie wicz

Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca, pod pi sał w sie dzi bie Na ro do we -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w War sza wie umo wę
na do fi nan so wa nie trze cie go eta pu bu do -
wy ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej
oraz prze bu do wę sie ci wo do cią go wej
w mie ście. Eko lo gicz ną in we sty cję NFO -
ŚiGW do fi nan su je kwo tą 41,5 mln zł.
z Fun du szu Spój no ści. Koszt ca łe go pro -
jek tu sza co wa ny jest na 80 mln zł.

Umo wę o do fi nan so wa nie wod no -ka -
na li za cyj ne go pro jek tu pod pi sa li 21 lu te -
go pre zes za rzą du NFO ŚiGW Ka zi mierz
Kuj da oraz pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski. – In we sty cja obej mu je
6 kon trak tów (3 na ro bo ty bu dow la ne,
1 na do sta wy i 2 na usłu gi), w ra mach
któ rych wy bu do wa nych zo sta nie po -
nad 17 km ka na li za cji sa ni tar nej (5 tłocz -
ni ście ków, w tym 3 wy po sa żo ne w
zbior ni ki re ten cyj ne) oraz oko ło 4 km ka -
na li za cji desz czo wej (bu do wa prze pom -
pow ni wód desz czo wych wraz ze zbior -
ni kiem re ten cyj nym). Po nad to prze wi -
dzia no bu do wę zbior ni ka od pa ro wu ją co -

-in fil tra cyj ne go ja ko od bior ni ka wód
desz czo wych i prze bu do wę prze -
szło 11 km sie ci wo do cią go wej wraz
z przy łą cza mi, a tak że za kup sa mo cho du
do eks plo ata cji sie ci ka na li za cyj -
nej – pod kre śla pre zy dent So snow ca. In -
we sty cja przy czy ni się do po pra wy ja ko -

ści ży cia miesz kań ców dzię ki umoż li wie -
niu pod łą cze nia bli sko 2,5 ty sią ca no
w ni ków sie ci ka na li za cyj nej. Ty le sa mo
osób sko rzy sta z ulep szo ne go sys te mu
oczysz cza nia ście ków.

Przed się wzię cie jest kon ty nu acją dzia -
łań in we sty cyj nych gmi ny So sno wiec

i So sno wiec kich Wo do cią gów w za kre sie
upo rząd ko wa nia go spo dar ki wod no -ście -
ko wej w mie ście.

W szcze gól no ści re ali zo wa ne go w la -
tach 2003-2008 pro jek tu „Go spo dar ka
ście ko wa w So snow cu” oraz prze pro wa -
dzo ne go w la tach 2012-2015 przed się -
wzię cia „Go spo dar ka ście ko wa w So -
snow cu – etap II”. Pierw sza in we sty cja
by ła do fi nan so wa na ze środ ków przed -
ak ce syj ne go in stru men tu fi nan so we go
ISPA/Fun du szu Spój no ści kwo tą 15,9
mln eu ro i obej mo wa ła bu do wę ko lek to -
ra ście ko we go „Bo brek” oraz mo der ni -
za cję oczysz czal ni ście ków „Ra do cha
II”. Z ko lei dru gie przed się wzię cie do fi -
nan so wa no ze środ ków Fun du szu Spój -
no ści w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2007-
2013 i WFO ŚiGW prze ka zał wte dy 28,7
mln zł. Wów czas wy ko na no ta kie pra ce
jak: bu do wa po nad 23 km i mo der ni za -
cja oko ło 13 km ka na li za cji sa ni tar nej,
mo der ni za cja prze szło 11 km sie ci wo -
do cią go wej, prze bu do wa bli sko 3 km ka -
na li za cji desz czo wej, bu do wa 2 i mo der -
ni za cja 2 oraz li kwi da cja 4 pom pow ni
ście ków.

Pierw sze z za dań, na któ re zo sta ła pod -
pi sa na umo wa o do fi nan so wa nie, jest już
re ali zo wa na. Od lip ca 2017 r. trwa war -
ta 20 mln zł bu do wa sie ci wo do cią go wej,
sa ni tar nej i desz czo wej w Macz kach
i czę ści Ostrów Gór ni czych. Z ko lei kil ka
ty go dni te mu zo sta ła pod pi sa na umo wa
na bu do wę sie ci ka na li za cji sa ni tar nej,
desz czo wej i wo do cią go wej w re jo nie
osie dla Bór.

Budżet projektu pn. „Gospodarka wodno-
ściekowa w Sosnowcu – etap III”
oszacowano na około 80 mln zł. Poza
unijną dotacją (ponad 41,5 mln zł)
z działania 2.3 w ramach II osi
priorytetowej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(dla której – na podstawie porozumienia
z Ministerstwem Środowiska – NFOŚiGW
jest instytucją wdrażającą), Sosnowiec
zaplanował finansowanie ze środków
własnych gminy (ponad 1,5 mln zł) oraz
Sosnowieckich Wodociągów (ponad 34,4
mln zł), a także z pożyczki pochodzącej
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(ponad 1,2 mln zł).
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No wy in we stor, czy li spół ka Pol -Tech no lo gy, zde cy -
do wa ła się ulo ko wać swo ją dzia łal ność w ra mach Ka -
to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej w So snow -
cu. KSSE sprze da ła te re ny SRK S.A. dla pod mio tu
Pol -Tech no lo gy. Spół ka zaj mu je się pro duk cją wy ro -
bów z gu my i two rzyw sztucz nych na po trze by mo to -
ry za cji i AGD. – In we sty cja wy nie sie ok. 25 mln zł.
Sprze da li śmy te ren o po wierzch ni oko ło 5,8 ha
przy ul. Wat ta. Zo sta nie tam zbu do wa na no wa ha la
i uru cho mio ne zo sta ną li nie pro duk cyj ne do ty czą ce
wy ro bów gu mo wych, dla bran ży au to mo ti ve i AGD.
Bę dzie tam tak że re ali zo wa na cał ko wi cie no wa tor ska
opa ten to wa na przez tą fir mę me to da na kła da nia
warstw na wy ro by gu mo we i me ta lo we – mó wi Ma te -
usz Ry ka ła, wi ce pre zes KSSE. Po wsta nie tak że po -
nad 80 no wych miejsc pra cy. 

Doj dzie tak że dodwóch re in we sty cji, naktó re zde cy -
do wa ły się wła dze spół ek Bi tron i Ma gnet ti Ma rel li.
Wra mach spół ki Bi tron zo sta nie utrzy ma nych tak że800
miejsc pra cy i stwo rzo nych ko lej nych60. Bi tron zaj mu -
je się roz wo jem oraz pro duk cją kom po nen tów elek tro -
me cha nicz nych i elek tro nicz nych dla prze my słu AGD,
mo to ry za cji i ener ge ty ki.

Z ko lei Ma gne ti Ma rel li Po land, wło ski pro du cent
czę ści sa mo cho do wych, roz bu du je za kła dy w So snow -
cu iBiel sku -Bia łej. Wsu mie za in we stu je ok.366 mln zł.

Za trud nie nie w za kła dach w So snow cu i Biel sku -
-Bia łej znaj dzie 61 pra cow ni ków, a po nad trzy ty sią ce
miejsc pra cy zo sta nie utrzy ma nych. Ma gne ti Ma rel li

za in we sto wał już w stre fie 720 mln zł. W So snow cu
fir ma zwięk szy mo ce pro duk cyj ne. Za in we stu je 200
mln zł w mo der ni za cję ha li oraz mo der ni za cję lub bu -
do wę po wierzch ni ma ga zy no wych i biu ro wych. Pro -
duk cja lamp tyl nych do sa mo cho dów oso bo wych bę -
dzie się od by wać w sys te mie Prze mysł 4.0. Do 2022 r.
spółka za trud ni za trud ni 41 pra cow ni ków, a do 2026 r.
utrzy ma po nad 1,6 tys. miejsc pra cy. 

W ra mach no wej in we sty cji ele men ty oświe tle nia
sa mo cho do we go bę dą pro du ko wa ne przy uży ciu no -
wo cze snych tech no lo gii, z za sto so wa niem no wa tor -
skie go sys te mu za rzą dza nia pro duk cją In du stry 4.0.
Ko lej ne dwa pro jek ty bę dą re ali zo wa ne wBiel sku -Bia -
łej, gdzie dzia ła Ma gne ti Ma rel li Su spen sion Biel sko.
Przy ich re ali za cji za trud nie nie znaj dzie co naj mniej20
no wych pra cow ni ków, a po nad 760 za cho wa do tych -
cza so we miej sca pra cy. Fir ma bę dzie pro du ko wać in -
te li gent ne amor ty za to ry do sa mo cho dów oraz no wo -
cze sne kom po nen ty za wie szeń dla przed niej i tyl nej osi
po jaz dów. 

– Łącz na war tość pla no wa nych in we sty cji i re in we -
sty cji w KSSE to 325 mln zło tych. Do nie daw na funk -
cjo no wa ła obie go wa opi nia, że du ża cześć za kła dów
znaj du ją cych się w stre fie to prze mysł for dow ski. Tak
jed nak nie jest. W stre fie pla no wa ne i re ali zo wa ne są
in we sty cje, któ re wy zna cza ją tren dy wpo szcze gól nych
bran żach. Każ da z tych re in we sty cji do ty czy cał ko wi -
cie no wa tor skich tech no lo gii – za pew nił Ma te usz Ry -
ka ła. SK

Projekty na ponad 325 mln w KSSE 

arc
Umowę o dofinansowanie wodno-kanalizacyjnego projektu podpisali
prezydent Arkadiusz Chęciński i Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW. 

Ostat ni etap me ta mor fo zy Sta wi -
ków przed na mi. – Za le ży nam
na tym, by Sta wi ki sta ły się jesz -
cze bar dziej atrak cyj nym miej -
scem. Wszyst ko po to, aby
w okre sie wio sen no -let nim przy -
cią gnąć jak naj wię cej osób – za -
po wia da Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. 

Przed roz po czę ciem no we go
se zo nu na Sta wi kach ma po ja wić
się mo lo. Po most ma li czyć
aż 152 me try. Do dat ko wo, ma
się na nim zna leźć nie wiel ka al -
ta na i zo sta ną usta wio ne le ża ki.
Obiekt w kształ cie li te ry U pla -

no wa ny jest w re jo nie obec nej
pla ży miej skiej. Ma wy cho dzić
w głąb wo dy na 25 m. Na Sta wi -
kach po ja wi się tak że prze bie ral -
nia let nia z na try ska mi oraz to a -
le ta pu blicz na, któ ra znaj dzie się
przy par kin gu re stau ra cji „Sie -
dli sko Sta wi ki”.

– Bę dzie to ostat ni ele ment
me ta mor fo zy Sta wi ków. Prze -
pro wa dzo ne zmia ny wska zu ją,
że wła śnie te go ocze ku ją miesz -
kań cy nie tyl ko So snow ca, ale
i z in nych mia sta, któ rzy co raz
czę ściej przy jeż dża ją tu taj wy -
po cząć – do da je pre zy dent. 

W ubie głym ro ku przy go to -
wa no 2-ki lo me tro wą tra sę dla ro -
we rzy stów. Po wsta ła tak że 200-
me tro wa bież nia z po li ure ta nu
dla bie ga czy. Ścież ka dla pie -
szych, od stro ny pla ży, zo sta ła
wy dzie lo na tzw. se pa ra cją,
na któ rej znaj du je się zie leń.
Oprócz bu do wy ście żek wo kół
akwe nu, usta wio no tak że po -
nad 70 ła wek i bli sko 40 sto ja -
ków ro we ro wych.

Po ja wi ła się tak że tzw. alej ka
za ko cha nych, któ ra zo sta ła wy -
ty czo na od stro ny uli cy So bie -
skie go. W po bli żu sa mej uli cy
So bie skie go po ja wi ło się kil ka -
dzie siąt miejsc par kin go wych.
Kie row cy mo gą zo sta wić sa mo -
cho dy na dwóch, nie wiel kich za -
to kach, któ re znaj du ją się w po -
bli żu kom plek su przy ul. Kre so -
wej. Wjazd w po bli że akwe nu
zo stał za blo ko wa ny przez słup ki
pneu ma tycz ne usta wio ne z obu
stron. Za re ali za cję ko lej nych in -
we sty cji bę dzie od po wie dzial ny
Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji. SK

Molo na Stawikach, altanka i leżaki Potentaci zwiększają moce produkcyjne w Sosnowcu

Pomost ma mieć długość ok. 152 metrów. 
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W dniach 17-18 mar ca za pra sza my do Cen trum
Kształ ce nia Za wo do we go i Usta wicz ne go w So -
snow cu (ul. Ki liń skie go 31) na III Fe sti wal „Ko lej
w Mi nia tu rze”.

Fe sti wal „Ko lej w Mi nia tu rze” to wiel ka, po -
wszech na, nie koń czą ca się za ba wa ko lej ka mi. Na
festiwalu miłośnicy kolei pre zen tu ją swe mo de lar skie
i ko lek cjo ner skie do ko na nia, ba wią się w ko lej, jeż -
dżą po cią ga mi i co jest naj waż niej sze – wcią ga ją w tę
za ba wę wi dzów, przy by łych na festiwal go ści. Fe sti -
wal „Ko lej w Mi nia tu rze” słu ży za pre zen to wa niu
wie dzy, zbio rów i osią gnięć w dzie dzi nie ko le jo we -
go hob by. Za pra sza my do obej rze nia i za po zna nia się
z ak tu al nym do rob kiem mo de lar skim i ko lek cjo ner -
skim – mo de li lo ko mo tyw i wa go nów, bo gac twa róż -
no rod nych ma kiet ko le jo wych, ru chu mi nia tu ro wych
po cią gów –od wzo ro wu ją cym tech ni kę i roz wój praw -
dzi wej ko lei w po szcze gól nych okre sach hi sto rycz -
nych, dys ku sji, wy mia ny po glą dów, za ba wy ko lej ka -

mi, jak i czyn ne go udzia łu w pro wa dze niu mi nia tu ro -
wych po cią gów po ma kie cie lub praw dzi wej lo ko mo -
ty wy w ka bi nie sy mu la to ra. Nie od łącz nym ele men -
tem festiwalu jest też kon kurs na naj efek tow niej szą
eks po zy cję, naj ład niej szy seg ment ma kie ty, naj cie -
kaw szy skład po cią gu.

Bie żą ce in for ma cje i pod su mo wa nie im pre zy
na wi try nie: www.fe sti wal.kmd.pl oraz na Fa ce bo -
oku: https://web. fa ce bo ok. com/Giel da SMK Ka to -
wi ce/ KP

Fe sti wal „Ko lej w Mi nia tu rze” po raz trze ci

TERMIN FESTIWALU
Sobota, 17 marca 2018, godz. 10.00 – 20.00
Niedziela, 18 marca 2018, godz. 10.00 – 18.00
z przerwą ruchową od 13.30 do 14.30
Wystawa jest czynna cały czas. Podczas przerwy
ruchowej nie jeżdżą pociągi, symulator jest
wyłączony.
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Syl wia Ko sman

Co ro bić, aby wal czyć i wy grać ze smo -
giem? Ja kie moż li wo ści da ją mia sta i co
sa mi mo że my w tym te ma cie zro bić?
O tym roz ma wia li uczest ni cy kon fe ren -
cji „Smog Stop”, któ ra 20 lu te go od by ła
się w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas w So -
snow cu. 

Jed nym z naj prost szych dzia łań, któ re
ma ją prze ciw dzia łać po wsta wa niu tzw.
ni skiej emi sji, jest wy bór po mię dzy wła -
snym sa mo cho dem a środ kiem ko mu ni -
ka cji miej skiej. Udo wod nił to hap pe ning,
któ ry zor ga ni zo wa li or ga ni za to rzy.
Przed uczel nią usta wi li 35 sa mo cho dów,
któ re mo gą po mie ścić po nad 150 osób.
Tuż za ni mi sta nął je den hy bry do wy
i eko lo gicz ny au to bus Vo lvo, któ ry mo że
prze trans por to wać po nad 90 osób, a prze -
gu bo wy aż 135 osób. W su mie ta kich hy -
bry do wych po jaz dów PKM So sno wiec
ma już 35, a eko lo gicz nych, któ re speł nia -
ją naj wyż sze nor my, już po nad 80. Wraz
z ob niż ką cen bi le tów, bez płat ny mi prze -
jaz da mi dla osób do 16. ro ku ży cia oraz
dla wszyst kich w tzw. dni smo go we, da -
wa ła by to re al ną al ter na ty wę dla znacz -
ne go zmniej sze nia ni skiej emi sji. 

Uczest ni cy kon fe ren cji roz ma wia li
o wie lu dzia ła niach, któ re mo gą się od -
by wać na każ dym szcze blu. Od ubie głe -
go ro ku dzia ła uchwa ła an ty smo go wa dla
wo je wódz twa ślą skie go. – Uchwa ła za -
ka zu je pa le nia mu łu, flo tu, wę gla bru nat -
ne go i wil got ne go drew na, ale już nie za -
ka zu je sprze da ży. Mo że to zo stać ure gu -
lo wa ne tyl ko prze pi sy z po zio mu
kra jo we go – przy znał Ra fał Psik z Za głę -

biow skie go Alar mu Smo go we go, do da -
jąc, że w sa mym So snow cu jest ok. 15
ty się cy ko tłów, któ re do 2027 ro ku mu -
szą znik nąć.

Wy mia na pie ców jest moż li wa, dzię ki
pro gra mo wi pro wa dzo ne mu przez gmi nę
So sno wiec i do pła tom do wy mia ny pie -
ców. W tym ro ku do fi nan so wa nie wy nie -
sie do 80 pro cent, w wy so ko ści mak si -
mum 8 ty się cy zło tych. W przy szłym ro ku
do pła ty bę dą niż sze. – Zro bi li śmy to z pre -
me dy ta cją, po nie waż chce my, aby miesz -
kań cy jak naj szyb ciej po zby li się tych pie -
ców – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski. W ubie głym ro ku mia sto
wy da ło na do pła ty aż 2,3 mln zło tych.

Pre zy dent So snow ca przy po mniał
tak że o pro eko lo gicz nych dzia ła niach
pro wa dzo nych od dłuż sze go cza su, nie
tyl ko o do pła tach do wy mia ny pie ców,
kon tro lach pa le nisk przez funk cjo na riu -

szy Stra ży Miej skiej, a tak że o in we sty -
cjach w te re ny zie lo ne i re kre acyj ne, czy
wy mia nie miej skie go oświe tle nia na led -
-owe. Pod kre ślił, że do so sno wiec kich
żłob ków zo sta ło za ku pio nych po nad 20
sztuk oczysz cza czy po wie trza, a w pla -
ców kach edu ka cyj nych pro wa dzo ne są
pre lek cje i szko le nia ma ją ce na ce lu pod -
kre śle nie zna cze nia czy ste go po wie trza.

Re pre zen tu ją ca so sno wiec ki Szpi tal
Miej ski, neu ro lo go pe da Do mi ni ka Sze -
ja, przed sta wi ła ne ga tyw ny wpływ smo -
gu na układ od de cho wy, układ ser co wo -
-na czy nio wy, ner wo wy czy na wet mo -
czo wy or ga ni zmu. – Każ da ini cja ty wa,
któ ra po ma ga wal czyć z za nie czysz czo -
nym po wie trzem, jest war ta re ali zo wa -
nia. Kie dy czte ry la ta te mu za kła da łam
ma skę, pa trzo no na mnie jak na „ko smit -
kę”. Dzi siaj jest nie co le piej, ale nie tak
po win no być, że za opa tru je my się w ma -

ski, za miast wal czyć o czy ste po wie -
trze – przy zna ła. 

Spe cja li ści by li zgod ni. Ko niecz ne są
nie tyl ko dzia ła nia na szcze blu cen tral -
nym i sku tecz ne pra wo, ale tak że chęć
zmia na po staw w spo łe czeń stwie. Wy ni -
ki ba dań, ja kie przed sta wił Kry stian Du -
dek, peł no moc nik kanc le rza ds. public
relations w Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas,
nie na pa wa ją opty mi zmem. Po ka zu ją, że
wie dza na te mat ni skiej emi sji na dal nie
jest du ża, a kil ko ro z ba da nych ja ko przy -
czy nę smo gu, po da ło... pa le nie pa pie ro -
sów. Ba da nia na te mat szko dli wo ści smo -
gu WSH prze pro wa dzi ło wśród se nio rów
Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku Wyż szej
Szko ły Hu ma ni tas, a tak że wśród
uczniów i na uczy cie li Cen trum Kształ ce -
nia Za wo do we go i Usta wicz ne go i IX LO
w So snow cu oraz miesz kań ców re gio nu.
Aż 79 proc. an kie to wa nych uzna ło, że
smog jest re al nym pro ble mem wpły wa -
ją cym ne ga tyw nie na na sze zdro wie, a je -
dy nie 2 pro cent re spon den tów stwier dzi -
ło, że to za stęp czy te mat dla re al nych pro -
ble mów. Ja ko trzy naj bar dziej istot ne
czyn ni ki po wo du ją ce po wsta wa nie smo -
gu ba da ni wska za li: pa le nie przez miesz -
kań ców w pie cach pa li wa mi, któ re nie są
wła ści we, emi sję spa lin ze środ ków ko -
mu ni ka cji i bez wietrz ną po go dę. Nie ste -
ty, za le d wie 6 pro cent re spon den tów, za -
py ta nych czy w ra mach wal ki ze smo -
giem, by ło by w sta nie zmie nić swo je
przy zwy cza je nia, od po wie dzia ło, że tak. 

Spo tka nie zo sta ło pod su mo wa ne de -
ba tą pro wa dzo ną przez Prze my sła wa Je -
dlec kie go, w któ rej udział wzię li Ra fał
Ły sy, rzecz nik pra so wy UM w So snow -

cu, prof. WSH dr Ma ria Zra łek, dzie kan
WSH dr inż. Jo achim Bar giel, wójt Gie -
rał to wic, Ra fał Psik, re pre zen tu ją cy Za -
głę biow ski Alarm Smo go wy oraz dr n.
med. Ma riusz Ko złow ski z So sno wiec -
kie go Szpi ta la Miej skie go Sp. z o. o.

Kon fe ren cję zor ga ni zo wa ła WSH we
współ pra cy z UM w So snow cu. Part ne -
ra mi kon fe ren cji by li: So sno wiec ki Szpi -
tal Miej ski Sp. z o.o., Za głę biow ski
Alarm Smo go wy, PKM So sno wiec, Uni -
wer sy tet Trze cie go Wie ku Hu ma ni tas,
Uni wer sy tet Dzie cię cy i Mło dzie żo wy
Hu ma ni tas, Urząd Gmi ny Gie rał to wi ce,
Gór no ślą sko -Za głę biow ska Me tro po lia.

Dlaczego powinniśmy postawić na bezkompromisową walkę z trującym potworem, przekonywali uczestnicy podczas konferencji w WSH

Natychmiast, stop smog!

Zmniejszenie niskiej emisji? Możliwe, jeżeli zamiast samochodu kierowcy
wybiorą ekologiczne autobusy. Bilety muszą być jednak tańsze. 

Paw
eł Leśniak

Poradnik antysmogowy, czyli porady
ekspertów podczas konferencji „SMOG
STOP”:

• wyjeżdżając w góry, wynajmij
kwaterę położoną jak najwyżej

• jeśli nie musisz, nie otwieraj okna,
ponieważ stężenie smogu
w mieszkaniu jest niższe o 40 procent

• nie wstydź się zakładać maski
antysmogowej

• pamiętaj, że podczas wysiłku,
szybkiego marszu lub biegu,
wdychasz więcej zanieczyszczonego
powietrza

• po dniu spędzonym w mieście
z dużym natężeniu smogu pamiętaj
o myciu skóry, wypłukaniu jamy
ustnej, przepłukaniu nosa solą
morską, oczu solą fizjologiczną
i zakropieniu sztucznymi łzami oraz
o umyciu włosów

Ru sza ko lej na edy cja pro gra mu, umoż li wia ją ca do fi nan so wa nie
do le cze nia nie płod no ści me to dą in vi tro, któ ry pro wa dzi gmi na So -
sno wiec. W ostat nim dniu stycz nia zo stał ogło szo no otwar ty kon kurs
ofert na re ali za to ra pro gra mu. W su mie zo sta ły zło żo ne czte ry ofer -
ty. Do kon kur su przy stą pi li: GYN CEN TRUM Cli nic Sp. z o.o. z Ka -
to wic, IN VI MED -T z War sza wy (fi lia w Ka to wi cach), Cen trum Bo -
cian Sp. z o.o. Sp. k. z Bia łe go sto ku (fi lia w Ka to wi cach) oraz Cen -
trum Me dy cy ny Roz ro du AR TVI MED Sp. z o.o. Sp. k. z Kra ko wa.
Kon kurs po wi nien zo stać roz strzy gnię ty jesz cze w tym mie sią cu,
a gmi na za pew ni ła so bie moż li wość wy bra nia wię cej niż jed ne go
pod mio tu, któ ry bę dzie re ali zo wał pro gram. 

– W dal szym cią gu chce my po ma gać oso bom, któ re pra gną mieć
dziec ko, zwłasz cza że efek ty pro gra mu mó wią sa me za sie bie, dla -
te go nie za sta na wia li śmy się ani przez chwi lę, czy pro gram kon ty -
nu ować – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. – Z moż -
li wo ści do fi nan so wa nia do pro ce du ry in vi tro sko rzy sta ło w ubie -

głym ro ku 35 par. U 30 par prze pro wa dzo no trans fer, z cze go aż 10
par cie szy się cią żą. Co wię cej, jed na z ciąż jest mno ga. W tym ro -
ku pla nu je my do fi nan so wać pro ce du rę in vi tro dla 40 par – do da je. 

W ubie głym ro ku pro gram zo stał skie ro wa ny do 45 par, z cze -
go 20 par wy bra ło Cen trum Bo cian, a 25 par Cen trum Me dy cy ny
Roz ro du AR TVI MED. W su mie z do fi nan so wa nia do pro ce du ry
le cze nia nie płod no ści me to dą za płod nie nia po za ustro jo we go sko -
rzy sta ło 35 par, z cze go 16 par w AR TVI ME DZIE oraz 19 w Cen -
trum Bo cian. Z udzia łu w pro gra mie zre zy gno wa ło 10 par, wska zu -
jąc na róż ne przy czy ny od stą pie nia od do fi nan so wa nia, mię dzy in -
ny mi na tu ral ne po czę cie. Nie ste ty, ze wzglę du na zbyt póź ny ter min
po wia da mia nia pod mio tów o wy łą cze niu z pro gra mu, przy stą pie nie
ko lej nych za in te re so wa nych par by ło nie moż li we. Pro ce du ra za -
płod nie nia po za ustro jo we go jest pro ce sem dłu go trwa łym, wy ma -
ga ją cym wie lo ty go dnio wych dzia łań me dycz nych, ad re so wa nych
do pa cjen ta. Zbyt póź ne zgło sze nie re zy gna cji unie moż li wia pod -

ję cie sku tecz nych świad czeń w tym wzglę dzie. Spo śród 35 par
uczest ni czą cych w pro gra mie, u 30 prze pro wa dzo no trans fer. U pię -
ciu par ze wzglę du na uwa run ko wa nia zdro wot ne, w tym wy stą pie -
nie ze spo łów hi per sty mu lu ją cych, trans fer za rod ków zo stał od ro -
czo ny.    

So sno wiec ki pro gram do fi nan so wa nia me to dy in vi tro obej mu je
do fi nan so wa nie do wy so ko ści 80 pro cent kosz tów (łącz nie nie wię -
cej niż 5 tys. zł) co naj mniej jed nej pro ce du ry za płod nie nia po za -
ustro jo we go. Róż ni cę po mię dzy cał ko wi tym kosz tem pro ce du ry
a do fi nan so wa niem po no szą pa cjen ci. Mak sy mal na licz ba za bie gów,
do któ rych przy słu gu je do fi nan so wa nie, to trzy za bie gi. 

Na podstawie za war tych umów z re ali za to ra mi pro gra mu
w ubie głym ro ku gmi na wy da ła na ten cel 163 tys. 560 zł, w tym
72 tys. 960 zł otrzy mał  AR TVI MED, a 90 tys. 600 zł Cen trum Bo -
cian. Przez czte ry la ta prze zna czy na re ali za cję te go pro gra mu oko -
ło 800 tys. zł. SK

Pro gram do fi nan so wa nia do metody in vi tro dla miesz kań ców So snow ca jest kon ty nu owa ny

Sko rzy staj z pro gra mu le cze nia nie płod no ści



Ad rian na Peć, 
rzecznik praw konsumenta

„W dniu 29 kwiet nia 2017 r. za ku pi łem te le fon ko mór ko wy za ce -
nę 898 zł. Nie ste ty, urzą dze nie oka za ło się wa dli we – po pew nym
cza sie te le fo nu nie da ło się uru cho mić i za ła do wać ba te rii.
W dniu 30 lip ca 2017 r., za po śred nic twem sprze daw cy, zło ży łem
re kla ma cję z ty tu łu gwa ran cji. Zo sta łem po in for mo wa ny, że re -
kla ma cja gwa ran cyj na po win na trwać 30 dni. Ter min ten mi nął
bez sku tecz nie, nie otrzy ma łem na pra wio ne go te le fo nu ani na wet
żad nej in for ma cji w tej spra wie. W związ ku z tym zło ży łem re kla -
ma cję z ty tu łu rę koj mi wraz z oświad cze niem o od stą pie niu
od umo wy w związ ku z istot ny mi wa da mi sprzę tu, żą da jąc jed no -
cze śnie zwro tu ce ny. Kil ka dni póź niej otrzy ma łem sta no wi sko ser -
wi su gwa ran ta, któ ry od rzu cił re kla ma cję i za ofe ro wał na pra wę
od płat ną. Sprze daw ca od da lił mo je rosz cze nia, twier dząc, że ku -
pu ją cy nie mo że ko rzy stać z dwóch pod staw re kla ma cyj nych jed -
no cze śnie. Ja jed nak nie ko rzy sta łem z obu pod staw jed no cze -
śnie, a re kla ma cję z ty tu łu rę koj mi zło ży łem wów czas, gdy gwa -
rant nie wy wią zał się z na pra wy w ter mi nie, zwłasz cza że i tak od -
da lił mo je rosz cze nia, od ma wia jąc bez płat nej na pra wy”. 

Z opi su spra wy wy ni ka, że pier wot nie re kla ma cja zo sta ła zło żo -
na z ty tu łu gwa ran cji, co nie ro dzi ło po stro nie sprze daw cy żad nych
zo bo wią zań do roz pa trze nia zgło sze nia i usu nię cia wa dy. Gwa rant
nie zre ali zo wał jed nak re kla ma cji w ter mi nie, co wię cej od mó wił jej

uzna nia i za ła twie nia. W ta kiej sy tu acji kon su ment jest upraw nio ny
do sko rzy sta nia z al ter na tyw ne go try bu do cho dze nia rosz czeń, ja kim
jest rę koj mia i zło że nia jed ne go z prze wi dzia nych prze pi sa mi żą -
dań – na pra wy, wy mia ny czy też oświad cze nia o ob ni że niu ce ny lub
od stą pie niu od umo wy za ku pu, o któ rych mo wa w art. 560 i 561 k. c. 

Przej ście z gwa ran cji na rę koj mię, zgod nie z orzecz nic twem Są -
du Naj wyż sze go, jak i po glą da mi dok try ny, jest moż li we w sy tu acji
nie moż no ści re ali za cji rosz czeń w pier wot nie wy bra nym re żi mie.
Przy czy ny nie moż no ści mo gą być na to miast róż ne: nie wy ko na nie
lub nie ter mi no we wy ko na nie obo wiąz ków przez gwa ran ta, nie -
uzna nie re kla ma cji przez gwa ran ta. 

Zgod nie z prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go do ty czą cy mi rę koj mi
za wa dy, sprze daw ca jest od po wie dzial ny wzglę dem ku pu ją ce go,
je że li rzecz sprze da na ma wa dę fi zycz ną lub praw ną, któ re ist nia -
ły w chwi li przej ścia nie bez pie czeń stwa na ku pu ją ce go lub wy ni -
kły z przy czy ny tkwią cej w rze czy sprze da nej w tej sa mej chwi li,
a wa da zo sta nie stwier dzo na przed upły wem dwóch lat od wy -
da nia rze czy ku pu ją ce mu. Je że li rzecz sprze da na ma wa dę, ku -
pu ją cy mo że żą dać wy mia ny rze czy na wol ną od wad, usu nię cia
wa dy lub mo że zło żyć oświad cze nie o ob ni że niu ce ny al bo od -
stą pie niu od umo wy. Ku pu ją cy nie mo że od stą pić od umo wy, je -
że li wa da jest nie istot na. Sprze daw ca po wi nien usu nąć wa dę lub
wy mie nić to war na wol ny od wad w roz sąd nym cza sie bez nad -
mier nych nie do god no ści dla ku pu ją ce go, chy ba że wy bra ny
przez ku pu ją ce go spo sób do pro wa dze nia to wa ru do sta nu zgod -
no ści z umo wą jest nie moż li wy do zre ali zo wa nia al bow po rów -
na niu z dru gim moż li wym spo so bem wy ma gał by nad mier nych
kosz tów. Przy oce nie nad mier no ści kosz tów uwzględ nia się war -
tość rze czy wol nej od wad, ro dzaj i zna cze nie stwier dzo nej wa -
dy, a tak że bie rze się pod uwa gę nie do god no ści, na ja kie na ra żał -
by ku pu ją ce go in ny spo sób za spo ko je nia. W przy pad ku zło że nia
przez ku pu ją ce go oświad cze nia o ob ni że niu ce ny al bo od stą pie -
niu od umo wy sprze daw ca mo że nie zwłocz nie i bez nad mier nych
nie do god no ści dla ku pu ją ce go wy mie nić rzecz wa dli wą na wol ną
od wad al bo wa dę usu nąć. Moż li wość ta ka od pa da, gdy re kla mo -
wa na rzecz by ła już wy mie nia na lub na pra wia na al bo sprze daw -
ca nie uczy nił za dość obo wiąz ko wi wy mia ny rze czy na wol ną
od wad lub usu nię cia wa dy (art. 560 i nast. k. c.). 
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Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji

Co raz czę ściej stu den ci po dej mu ją pra cę za rob ko wą,
np. za wie ra ją umo wy cy wil no -praw ne (zle ce nia
i o dzie ło) al bo za kła da ją wła sne fir my. W przy pad ku,
gdy stu dent po sta na wia za jąć się wła snym biz ne sem,
po wi nien przede wszyst kim za re je stro wać się w Cen -
tral nej In for ma cji o Dzia łal no ści Go spo dar czej (CE -
IDG). Mo że to zro bić oso bi ście w Urzę dzie Mia sta. Mu -
si rów nież wy peł nić for mu larz CE IDG -1, za po mo cą
któ re go re je stru je fir mę, zgła sza się w ZUS -ie, Urzę -
dzie Skar bo wym i Głów nym Urzę dzie Sta ty stycz nym. 

Je śli pro wa dze nie fir my jest je dy ną dzia łal no ścią
za rob ko wą, stu dent -biz nes men bę dzie ob ję ty ubez -
pie cze nia mi spo łecz ny mi i zdro wot nym. Do tych
ubez pie czeń mu si się zgło sić w cią gu sied miu dni
od roz po czę cia dzia łal no ści. Dla przed się bior cy obo -
wiąz ko we są ubez pie cze nia eme ry tal ne, ren to we,
wy pad ko we i zdro wot ne. Ubez pie cze nie cho ro bo we
jest do bro wol ne. War to jed nak do nie go przy stą pić,
aby ko rzy stać m. in. z za sił ków cho ro bo wych i ma cie -
rzyń skich. 

Zgło sze nia do wy mie nio nych ubez pie czeń do ko nu -
je się za po mo cą for mu la rza ZUS ZUA (for mu la rze są
do stęp ne w pla ców kach ZUS lub na stro nie in ter ne to -
wej zus. pl).

Dla „świe żo upie czo nych” przed się bior ców prze wi -
dzia ne są ulgi do ty czą ce wy so ko ści skła dek – są one
przez 2 la ta pra wie o trzy czwar te niż sze od tych opła ca -
nych na za sa dach ogól nych. Wy ją tek sta no wi skład ka
zdro wot na, któ rą każ dy przed się bior ca opła ca w peł nej
wy so ko ści (obec nie 297,28 zł). Wy so kość skła dek pre fe -
ren cyj nych wraz ze skład ką zdro wot ną wy no si 487,90 zł
(skła dek opła ca nych na za sa dach ogól nych – 1172,56 zł).

Wie lu stu den tów, któ rzy po sta no wi li mieć wła sne
pie nią dze, nie za kła da wła snej dzia łal no ści go spo dar -
czej, ale szu ka za trud nie nia. Jed ną z je go naj po pu lar -
niej szych form jest opie ka nad ma ły mi dzieć mi. War to
w tej sy tu acji za wrzeć tzw. umo wę uak tyw nia ją cą.
Wów czas ro dzi ce dziec ka mu szą zgło sić stu den ta
do ubez pie czeń spo łecz nych i ubez pie cze nia zdro wot -
ne go (tyl ko cho ro bo we jest do bro wol ne). 

Je śli wy na gro dze nie stu den ta -nia ni nie bę dzie wyż -
sze niż mi ni mal ne (obec nie 2100 zł), to skład ki opła ci
w ca ło ści bu dżet pań stwa. Na to miast je śli prze kro czy
tę kwo tę, skład ki na ubez pie cze nia eme ry tal ne i ren -
to we od nad wyż ki sfi nan su ją czę ścio wo ro dzi ce
dziec ka, a czę ścio wo nia nia. Z ko lei skład kę wy pad -
ko wą od nad wyż ki sfi nan su ją ro dzi ce, a nia nia od róż -
ni cy po kry je zdro wot ną.

Aby bu dżet pań stwa opła cał skład ki, nia nia mu si
mieć skoń czo ne 18 lat, nie mo że być ro dzi cem dziec -
ka, jed nak do pusz cza się, by by ła z nim spo krew nio -
na, np. ja ko ku zyn, brat lub sio stra. Na to miast ro dzi -
ce mu szą być ubez pie cze ni, nie mo gą wy ko ny wać
za dań ro dzi ny za stęp czej za wo do wej, ko rzy stać z za -
sił ku ma cie rzyń skie go lub urlo pu wy cho waw cze go,
ani nie mo gą być sa mi ob ję ci ubez pie cze nia mi z ty -
tu łu spra wo wa nia oso bi stej opie ki nad dziec kiem. 

Dziec ko, któ rym opie ku je się nia nia, mu si mieć
ukoń czo ne 20 ty go dni i nie mo że uczęsz czać do żłob -
ka, klu bu dzie cię ce go ani być pod opie ką dzien ne go
opie ku na.

Bu dżet pań stwa bę dzie opła cał skład ki do koń ca
ro ku szkol ne go, w któ rym dziec ko ukoń czy trzy la ta,
al bo czte ry la ta, je śli nie moż na mu za pew nić opie ki
przed szkol nej.

ZUS RADZI

Studia połączone z pracą
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Gwarancja i rękojmia – kiedy wolno zmienić
tryb reklamacji?
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NOWOCZESNE PERSPEKTYWY
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE

Inauguracja kampanii  U
żyj m

ocy bez przemocy

KONFERENCJA

Sala widowiskowo-koncertowa „Muza”, Sosnowiec ul. W
arszawska 2

Organizatorzy: 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25
Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Polityki Społecznej 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

Wystąpienia przedstawicieli:
Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Sosnowcu  ul. Kilińskiego 25

Patronat honorowy:
Biskup Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński 

Patroni medialni:
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reklama

Pa ni Kry sty na Dre po przy je cha ła do pa -

na Zbi gnie wa z Kielc. – Do wie dzia łam si´

od ko le ̋ an ki, któ rej po mógł z krà ̋ e niem,

kr´ go słu pem i cu krzy cà. Po my Êla łam, ˝e je -

Êli jej po mo gło, to i ja chc´ spró bo waç.  Nie

mam nic do stra ce nia. Od dwóch lat le czy -

łam si´ na je li ta i aryt mi´. Nie ste ty, bez

efek tu. W Dà bro wie Gór ni czej zna jo my le -

czył si´ na ra ka od by tu – opo wia da in na pa -

cjent ka, Bo ̋ e na Fru ga ła. – Miał ju˝ wy zna -

czo nà da t´ ope ra cji. Po za bie gach u pa na Ru -

bi na, po szedł na USG. Oka za ło si´, ˝e

wszyst ko znik n´ ło. Pie l´ gniar ce z na szej

przy chod ni, któ ra mia ła no wo twór pier si,

rów nie˝ po mógł. Ja przy je˝ d˝am z ci´˝ ko

cho rym dziec kiem.  Od lat cier pi na epi lep -

sj´ i pro ble my z cho dze niem. Od dwóch

mie si´ cy dzie ciak nie ma ˝ad ne go ata ku.

Tak ̋ e z cho dze niem jest nie po rów ny wal -

na po pra wa. Bez pro ble mu wy bie ra si´ z na -

mi na spa ce ry. Sa ma te˝ si´ u nie go le cz´

i wi dz´ po pra w´. Przez rok nie mo˝ na by ło

okre Êliç przy czy ny mo ich za wro tów gło wy

i bó lów ra mion. Wszyst kie ba da nia wy cho -

dzi ły do brze, a ból i za wro ty do ku cza ły mi

co dzien nie. Pan Zby szek prze pro wa dził ze

mnà do kład ny wy wiad. Po trzech spo tka -

niach za wro ty za cz´ ły stop nio wo ust´ po waç.

Na dzieƒ dzi siej szy, od trzech ty go dni, ból

ra mion znik nàł wraz z za wro ta mi – do da je. 

Pa ni Eu ge nia Ro ma now ska tak ̋ e chce

si´ po dzie liç swo jà opi nià. – Dzie wi´ç mie -

si´ cy te mu, zdia gno zo wa no u mnie no wo -

twór pra wej ner ki. Na prze Êwie tle niu by ło

wi daç pla m´ wiel ko Êci Êliw ki. Le karz

orzekł, ˝e guz ten trze ba na tych miast usu -

nàç. Naj wi´k szy pro blem to ten, ˝e le wà

ner k´ mia łam usu ni´ tà szeÊç lat te mu. Przy -

szłoÊç z dia li za mi chcia łam od da liç, jak tyl -

ko mo˝ na by ło naj da lej – opo wia da pa ni Eu -

ge nia. – O uzdro wi cie lu do wie dzia łam si´

od mo je go sà sia da pa na Ana to la, któ ry ko -

rzy stał ju˝ wcze Êniej z te ra pii i bar dzo so bie

chwa lił po st´ py w le cze niu. Pan Zby szek

na pierw szym spo tka niu za zna czał, ˝e nie

da je gwa ran cji, ˝e mi po mo ̋ e. Po se rii spo -

tkaƒ za pro po no wał wy ko na nie prze Êwie tle -

nia RTG. Kie dy ode bra łam wy ni ki, nie

uwie rzy łam. Prze ̋ y łam szok. Na ner ce nie

by ło ˝ad ne go no wo two ru. Opis wska zy wał

jed no znacz nie, ˝e ner ka jest czy sta. Kie dy

pod czas wi zy ty u le ka rza po ka za łam opis

i płyt k´ z prze Êwie tle nia, le karz był zszo ko -

wa ny. Dał mi po now ne skie ro wa nie na prze -

Êwie tle nie. Wró ci łam z no wym opi sem

i oka za ło si´, ̋ e ner ka na praw d´ jest czy sta.

Le karz do py ty wał, co ro bi łam, ̋ e no wo twór

znik nàł. Po wie dzia łam praw d´, ˝e cho dzi -

łam do pa na Ru bi na. Z wiel kim nie do wie -

rza niem słu chał, co mó wi łam o uzdro wi cie -

lu. Stwier dził –  efekt jest udo ku men to wa -

ny, ale pro sz´ wy ko naç jesz cze na st´p ne

ba da nia. Do sta łam skie ro wa nie na ko lej ne

ba da nia. Po obej rze niu wy ni ków, po wie dział

krót ko: „fak tem jest, ̋ e ner k´ ma pa ni zdro -

wà”.  Przed wyj Êciem z ga bi ne tu, le karz po -

pro sił o na mia ry na pa na Zbi gnie wa Ru bi -

na – stwier dzi ła pa ni Eu ge nia. 

ZBIGNIEW RUBIN PRZYJMUJE

W SOSNOWCU 

PRZY UL. OSTROGÓRSKIEJ 9

(PRZY RONDZIE GIERKA),

REJESTRACJA TYLKO

TELEFONICZNA

POD NR TEL. 530- 715-485. 

– Nawet najcięższą chorobę, uznaną przez konwencjonalną medycynę za nieuleczalną,
można pokonać – twierdzi Zbigniew Rubin. – A jeżeli zajmą się nią trzy strony: lekarz,
bioenergoterapeuta i pacjent, to szanse są trzy razy większe – dodaje. 

reklama

reklama

Był pomysł i głosowanie, jest i mural 
Wygodne kanapy i zjawiskowy mural powstał w SP nr 45 w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Syl wia Ko sman

Kom for to wą „strefą wypoczynku” oraz
ory gi nal nym mu ra lem mo gą po chwa -
lić się ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 45. Wy jąt ko we miej sce na szkol nym
ko ry ta rzu pierw sze go pię tra po wsta ło
w ra mach Mło dzie żo we go Bu dże tu
Oby wa tel skie go, któ ry jest czę ścią bu -
dże tu So snow ca. Pie nią dze są prze zna -
czo ne na sfi nan so wa nie za dań, zgło -
szo nych przez uczniów so sno wiec kich
szkół. Placówka, któ ra zde cy do wa ła się
wziąć udział w pro jek cie, mia ła
do dys po zy cji ta ką sa mą kwo tę, czy li 6
tys. 154 zł, a re ali za cja za dań ma na -
stą pić w tym ro ku. Każ dy uczeń
w szko le mógł zgło sić wła sny pro jekt,
je śli tyl ko zy skał po par cie 15 in nych

uczniów. Zgło szo ne pro jek ty pod le ga -
ły we ry fi ka cji, któ rej do ko ny wa ła po -
wo ła na Ko mi sja Kon sul ta cyj na pod

prze wod nic twem dy rek to ra szko ły.
Gło so wa nie po prze dzo ne zo sta ło kam -
pa nią in for ma cyj ną. Sa mi ucznio wie

pro pa go wa li i re kla mo wa li swo je po -
my sły po przez pla ka ty i ulot ki. Osta -
tecz nie gło so wa li nad 12 róż ny mi pro -
jek ta mi. Wiel ki fi nał na stą pił 9 paź -
dzier ni ka ubie głe go ro ku, kie dy
w taj nym gło so wa niu ucznio wie
klas I – VII wy ło ni li zwy cię ski pro -
jekt. – Stre fa wy po czyn ku, czy li mu ral
ścien ny i ka na py na szkol nym ko ry ta -
rzu pierw sze go pię tra – ini cja ty wa
w ra mach Mło dzie żo we go Bu dże tu
Oby wa tel skie go, spo tka ła się z bar dzo
du żym za in te re so wa niem uczniów. By -
ła to ży wa lek cja kre atyw no ści, przed -
się bior czo ści i go spo dar no ści, któ ra
w oce nie na uczy cie li i ro dzi ców po -
win na być kon ty nu owa na. Dzię ki te mu
pro jek to wi na sza szko ła zy ska ła pięk -
ne miej sce wy po czyn ku – mó wi Mar -

ta La chor -Wi niar ska, na uczy ciel ka pla -
sty ki w SP nr 45 w So snow cu. Mu ral
wy ko nał ar ty sta pla styk, zwią za ny
z Aka de mią Sztuk Pięk nych w Ka to wi -
cach. – Pro po zy cje pro jek tów mu ra lu
do star cza li ucznio wie na szej szko ły.
Wy ko ny wa li je pod czas do dat ko wych
za jęć pla stycz nych pro wa dzo nych
w szko le. Mie li śmy kon kret ne ocze ki -
wa nia co do ko lo ry sty ki i cha rak te ru
te go ma lo wi dła ścien ne go. Mu ral po -
wsta wał w cza sie prze rwy fe ryj nej
i po po wro cie do szko ły ca ła spo łecz -
ność mia ła mi łą nie spo dzian kę. Obec -
nie je ste śmy w trak cie krę ce nia fil mu
o tej re ali za cji i ma my na dzie ję, że już
nie dłu go bę dzie my go mo gli opu bli ko -
wać – pod su mo wa ła Mar ta La chor -Wi -
niar ska.

Oryginalny mural jest elementem strefy wypoczynku.  

arc SP nr 45 w
 Sosnow

cu

NIE TRZY DNI, ALE TRZY TYGODNIE ZABAWY! TAK
W TYM ROKU ZMIENIĄ SIĘ DNI SOSNOWCA
W DŁUGIE ŚWIĘTO ROZRYWKI, IMPREZ
I KONCERTÓW. 

– Zmie nia my for mu łę świę to wa nia Dni Mia -
sta – przy zna je Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent mia sta. – Ru sza my już… w po ło wie
ma ja od uro dzin Ja na Kie pu ry. W trak cie ob -
cho dów świę ta mia sta od bę dzie się wie le im -
prez, w któ rych chęt nie uczest ni czą miesz -
kań cy, m. in. od bę dzie po pu lar na „In ter mu -
za”, pod prze wod nic twem ar ty stycz nym Jac -
ka Cy ga na i Noc Mu ze ów.

Przed sa mą kul mi na cją ob cho dów świę ta
mia sta, czy li przed pierw szym week en dem
czerw ca, wiel kie i ra do sne świę to bę dą ob cho -
dzić dzie cia ki w trak cie Ty go dnia Dziec ka,
któ ry roz pocz nie się już 26 ma ja, a za koń -
czy 31 ma ja. 

– W ubie głym ro ku praw dzi wą fu ro rę wy -
wo ła ły smer fy, a w tym ro ku nie zdra dzi my
jesz cze, kto bę dzie głów nym punk tem pro gra -

mu. Szy ku je my praw dzi wą nie spo dzian -
kę – za po wia da pre zy dent. 

Kul mi na cją ob cho dów świę ta mia sta bę -
dzie So sno wiec Fun Fe sti val, któ ry od bę dzie się
w pierw szy week end czerw ca, od 1 do 3 czerw -
ca, w Par ku Sie lec kim. Za po wia da się wiel kie
mu zycz ne świę to na nie spo ty ka ną do tych czas
ska lę. 

W pią tek na sce nie za pre zen tu ją się naj -
więk sze gwiaz dy mu zy ki po pu lar nej w Pol -
sce. Wy stą pią Mro zu, czy li Łu kasz Mróz,
kom po zy tor, au tor tek stów i pro du cent. Je go
mu zy ka to nie zwy kła mie szan ka po pu, r’n’b,
so ulu oraz no wych brzmień. Ko lej ną gwiaz dą
bę dzie po pu lar na i lu bia na An na Wy szko ni,
wła ści ciel ka czte rech pla ty no wych i trzech
zło tych płyt. 

Dru gi dzień upły nie w ryt mach dan ce, di -
sco oraz do mie szek tech no i reg gae. Wy stą pi
ze spół Fun Fac to ry, któ ry zro bił mię dzy na ro -
do wą ka rie rę i wy pu ścił ta kie nie za po mnia ne
hi ty jak „I Wan na Be With You”, „Ce le bra -
tion” i „Don't Go Away”. Co wię cej, Fun Fac -

to ry za gra w ory gi nal nym skła dzie. Dru gą
gwiaz dą wie czo ru bę dzie Bad Boys Blue,
mię dzy na ro do wy ze spół śpie wa ją cy mu zy kę
pop i eu ro di sco, utwo rzo ny w Ko lo nii. Ze spół
na grał wie le zna nych hi tów, jak „You're a Wo -
man” czy „Pret ty Young Girl”.

W nie dzie lię, czy li ostat nim dniu So sno -
wiec Fun Fe sti val, w Par ku Sie lec kim wy -
brzmią naj więk sze pol skie bal la dy, a tak że
roc ko we prze bo je ostat nich 40 lat. Za gra ją
kró lo wie pol skie go roc ka, czy li ze spół Per fect
z cha ry zma tycz nym Grze go rzem Mar kow -
skim na cze le. 

To jed nak nie są wszy scy ar ty ści, któ rych
zo ba czy my na sce nie w Par ku Sie lec kim.
Szan sę na po ka za nie się miesz kań com ma ją
lo kal ne ze spo ły, któ re zo sta ną wy bra ne w spe -
cjal nie zor ga ni zo wa nym kon kur sie. Miej ski
Dom Kul tu ry „Ka zi mierz” zor ga ni zu je kon -
kurs so sno wiec kich i za głę biow skich ar ty stów
i ze spo łów, któ rzy chcie li by wy stą pić w pią -
tek lub nie dzie lę w trak cie So sno wiec Fun Fe -
sti val. SK

Tegoroczne Dni Sosnowca w nowej formule

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE
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Jasne i ciemne strony PRL i dekady Edwarda Gierka w Pałacu Schoena-Muzeum

reklama

Wiele twarzy Gierka 
Syl wia Ko sman

„Edward Gie rek. Mię dzy
Wscho dem a Za cho dem” to ty tuł
naj now szej wy sta wy, któ rą już
od 8 mar ca bę dzie moż na oglą -
dać w Pa ła cu Scho ena -Mu zeum
w So snow cu. 

Au to rzy eks po zy cji, po przez
nar ra cję wzbo ga co ną o ma te riał
iko no gra ficz ny, fil mo wy, zbio ry
ro dzin ne oraz mu ze alia, chcą po -
ka zać za rów no ja sne, jak i ciem -
ne stro ny PRL -u i po zo sta wić
oce nę mi nio nej epo ki zwie dza ją -
cym. 

– Przy go to wu jąc wy sta wę opo -
sta ci Edwar da Gier ka i je go de ka -
dzie, chce my po ka zać, jak by ło.
Nie na le ży mó wić, że cza sy by ły
fan ta stycz ne, po nie waż nie by ły.
Na szym za mia rem jest po ka za nie
te go okre su w spo sób praw dzi wy,
nie jed no stron ny, uni ka jąc jed nej
tyl ko nar ra cji – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. – O cza sach Edwar da
Gier ka moż na mó wić przez pry -
zmat waż nych in we sty cji, któ re
po wsta ły wZa głę biu iŚlą sku, któ -
rych był ini cja to rem i po my sło -
daw cą, wska zu jąc efek ty pra cy, ale
na le ży tak że po ka zać, że by ły to
cza sy mrocz ne PRL i PZPR,
w któ rych do cho dzi ło do tra gicz -
nych wy da rzeń – do da je. 

Okres, w któ rym rzą dził Gie -
rek, w dal szym cią gu bu dzi

skraj ne opi nie. Dla jed nych la -
ta 70. XX wie ku za pi sa ły się ja -
ko okres do bro by tu, a ów cze -
sny I se kre tarz KC PZPR –
Edward Gie rek trak to wa ny ja ko
au tor suk ce su go spo dar cze go
i spo łecz ne go Pol ski. Jed nak
epo ka Gier ka ucho dzi nie tyl ko
za okres pro spe ri ty, ale to tak że

ciem ne okre sy i dra ma tycz ne
wy da rze nia w pol skiej hi sto rii.
Edward Gie rek przez część spo -
łe czeń stwa po strze ga ny jest ja ko
do bry go spo darz, a przez in nych
ja ko dzia łacz ko mu ni stycz ny,
na któ rym spo czy wa od po wie -
dzial ność za pa cy fi ka cję pro te -
stów ro bot ni czych w czerw -

cu 1976 ro ku oraz gi gan tycz ne
za dłu że nie kra ju. 

– Nar ra cja tej wy sta wy bę dzie
czy tel na, peł na kon tra stów. Ta kie
wła śnie by ły cza sy Gier ka – za po -
wia da Pa weł Du sza, dy rek tor Pa -
ła cu Scho ena -Mu zu em. – Edward
Gie rek sam przy zna wał, że był za -
ko cha ny w ko mu ni zmie i ta wła -
śnie mi łość za koń czy ła się de cy zją
o je go in ter no wa niu, wy da ną
przez ge ne ra ła Wła dy sła wa Ja ru -
zel skie go, co spię ło je go ży cie
i dzia łal ność pew ną sym bo licz ną
klam rą – do da je. 

Wy sta wa opo wia da o ży ciu
i dzia łal no ści po li tycz nej jed ne go
z naj waż niej szych przy wód ców
Pol ski Lu do wej, a każ dy sam mo -
że ugrun to wać wła sny po gląd lub
cał ko wi cie zmie nić zda nie o dzia -
łal no ści i oso bie Edwar da Gier ka. 

Pre zen to wa ne eksponaty i ma -
te ria ły iko no gra ficz ne po cho dzą
ze zbio rów: Pa ła cu Scho ena Mu -
zeum w So snow cu, Mu zeum
PRL -u Fun da cja Mi nio nej Epo ki
w Ru dzie Ślą skiej, Mu zeum
PRL -u w No wej Hu cie, Mu zeum
Miej skie go „Szty gar ka” w Dą -
bro wie Gór ni czej, Mu zeum Hi -
sto rii Ka to wic, Mu zeum Hi sto -
rycz ne go Mia sta Kra ko wa, In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej, Te le wi -
zji Pol skiej S.A., Fil mo te ki Na ro -
do wej oraz Ada ma Gier ka, Ma -
cie ja Ga dacz ka, Mar ka Ja nic kie -
go, Da riu sza Kin dle ra. Wer ni saż

od bę dzie się 8 mar ca. Roz pocz -
nie się o godz. 18.00. – Dzwo nią
do mnie z wie lo ma py ta nia mi do -
ty czą cy mi wysta wy, za rów no or -
ga ni za cje le wi co we, jak i pra wi -
co we. Świa do mie pod ją łem de -
cy zję, że wy sta wa nie bę dzie ob -
ję ta pa tro na tem żad nej or ga ni za -
cji, in sty tu cji, ani oso by i bio rę
za to peł ną od po wie dzial ność.
Nie chcie li śmy przy go to wać jej
pod ni czy je dyk tan do. Ko rzy sta -
li śmy z za so bów wie lu in sty tu cji,
jak i zbio rów pry wat nych i od da -
je my oce nę po sta ci Edwar da
Gier ka zwie dza ją cym – stwier -
dził Pa weł Du sza. Wy sta wa po -
trwa do 29 kwiet nia.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
WYSTAWIE:
• 15 marca 2018, godz. 18.00:
„Wokół ludzi władzy
PRL – spotkanie z Piotrem
Lipińskim
• 22 marca 2018, godz. 18.00:
„Życie codzienne
w latach 70. XX w. –Joanna
Kunysz (wykład)
• 20 kwietnia 2018,
godz. 18.00: „Wokół
rodziny” – spotkanie z prof.
Adamem Gierkiem
• 26 kwietnia 2018,
godz. 18.00: „Życie artystyczne
w latach 70. XX w.” –Ewa
Chmielewska (wykład)

Pio sen ki An ny Jan tar
w no wej od sło nie 
„Tri bu te to Jan tar” to pro jekt, w któ -
rym naj lep si uczest ni cy pro gra mów
„The Vo ice of Po land”, „Two ja Twarz
brzmi zna jo mo” oraz „Mam Ta lent”
śpie wa ją utwo ry An ny Jan tar. 

Ten nie za po mnia ny kon cert od bę -
dzie się 24 mar ca w Sa li Wi do wi sko -
wo -Kon cer to wej „Mu za”. Ma rek Ka li -
szuk, któ ry jed no cze śnie pro wa dzi
kon cert, Arek Kłu sow ski, Ka ta rzy -
na Saw czuk i kil ku in nych wo ka li stów,
któ rzy do tar li do ści słych fi na łów mu -
zycz nych show, uka żą zu peł nie nie zna -
ne, dość zróż ni co wa nie, a za ra zem no -
wa tor skie aran ża cje utwo rów An ny
Jan tar. Uczest ni cy kon cer tu usły szą m.
in. „Tyl ko mnie po proś do tań ca”, „Nic
nie mo że wiecz nie trwać”, czy „Naj -
trud niej szy pierw szy krok”, a to
wszyst ko przy akom pa nia men cie ban -
du na ży wo. Kon cert za pla no wa no
na 24 mar ca o godz. 18.00. Bi le ty są
w ce nie 80 i 90 zł. Sprze daż bi le tów
przez stro nę: www.kup bi le cik.pl oraz
w ka sie „Mu zy”. SK

ZAŚPIEWAJĄ: Marek Kaliszuk, Michał
Grobelny, Ernest Staniaszek, Jagoda
Kret, Kamil Bijoś, 
Arek Kłusowski, Małgorzata
Nakonieczna i Katarzyna Sawczuk
BAND: Krzysztof Mroziak – piano,
akordeon, aranżacje, kierownik
muzyczny, Łukasz Belcyr – gitara,
Konrad Kiełbasa – bas, Sylwester
Malinowski – perkusja, Krystian „Elvis”
Balawender – trąbka, Władysław
Wiater – saksofon, Sebastian
Ziółkowski – puzon 
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Poplenerową wy sta wę fo to gra ficz ną
„Ze mbrzy ce 2017” bę dzie moż -
na oglą dać w Ener ge tycz nym Cen -
trum Kul tu ry już od 9 mar ca. Wy sta -
wa jest po kło siem ple ne ru fo to gra -
ficz ne go człon ków Sto wa rzy sze nia
Mi ło śni ków Fo to gra fii, któ ry tym ra -
zem od był się w ubie gły ro ku w Ze -
mbrzy cach. W tej miej sco wo ści, w ra -
mach bu do wy zbior ni ka Świn na Po -
rę ba, po wstał je den z naj dłuż szych
w Pol sce mo stów ko le jo wych. Prze -
pra wa przez rze kę Ska wę li czy po -
nad 400 me trów. Ten 7-przę sło wy,

na pod po rach o wy so ko ści 24 me trów
obiekt, jest im po nu ją cy i bu dził szcze -
re za in te re so wa nie ja ko mo del fo to -
gra ficz ny. Nato miast za po ra w Świn nej
Po rę bie jest jed ną z naj dłu żej pro wa dzo -
nych in we sty cji hy dro tech nicz nych – jej
bu do wę roz po czę to w 1986 ro ku.
Na szczę ście, w 2017 ro ku ogło szo no
jej za koń cze nie, dzię ki cze mu zbior -
nik Świn na Po rę ba stał się nie zwy -
kłym obiek tem do fo to gra fo wa nia. Te -
re nem twór czych po szu ki wań sta ły
się cie ka we za kąt ki po wia tu su skie -
go: kra jo braz, bo gac two na tu ry, ma -

ło mia stecz ko wa za bu do wa Ze -
mbrzyc, za byt ki, ko ścio ły, ka plicz ki,
fi gu ry i krzy że przy droż ne, rze ki, la -
sy, a tak że in du strial ne ele men ty
pej za żu.

Fo to gra fi cy by li już m. in. w Pi li cy,
Ustro niu, Kry ni cy, San do mie rzu, To ma -
szo wie Ma zo wiec kim i Szym bar ku
w Be ski dzie Ni skim, a w ubie głym ro ku
wy bra li Ze mbrzy ce, wieś po ło żo ną
na pół noc od Su chej Be skidz kiej, na gra -
ni cy Be ski du Ma kow skie go i Ma łe go. 

Wy sta wę bę dzie moż na oglą dać
w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
od 9 mar ca do 15 kwiet nia 2018 r.
Wer ni saż od bę dzie się 14 mar ca
o godz. 18.00. Wy sta wę ob jął pa tro -
na tem ho no ro wym wójt Gmi ny Ze -
mbrzy ce, a pa tro nat me dial ny spra wu -
je „Ku rier Miej ski”. SK

Fotograficzna wystawa poplenerowa fotografików SMF

Imponująca zapora, most kolejowy
i malownicze zakątki powiatu suskiego 

Kurator wystawy: Maciej Stobierski
(ZPAF)
Autorzy zdjęć - członkowie SMF: Adam
Bit, Zdzisław Biernaś, Joanna Bratko-
Lityńska, Ewa Chrapka, Jerzy Chrapka,
Ireneusz Czechowicz, Katarzyna
Dworaczek, Jadwiga Grzyb, Dawid
Juszczyk, Michał Kusiak, Marek
Lityński, Teresa Solarz, Wojciech
Skórka, Wiesława Stawarz, Zbigniew
Zdzienicki
Gościnnie artyści fotograficy:
Stanisław Michalski, Maciej Stobierski,
Zbigniew Podsiadło

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w ubiegłym roku
wybrali na plener Zembrzyce.

Ze spół, któ ry od lat udo wad nia, że moż -
na po dą żać wła sną dro gą, trzy mać się wła -
snych po my słów i es te ty ki, a przy tym osią -
gnąć po pu lar ność, czy li Raz Dwa Trzy, za -
gra 18 mar ca w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer -
to wej „Mu za”. Fa ni i wiel bi cie le Raz Dwa
Trzy ko cha ją Ada ma No wa ka i je go ze spół
za sen ne bo sa no wy, ko ją ce ryt my reg ga -
eowe, mięk ko otu la ją ce dźwię ki gi tar, akor -
de onu i kon tra ba su. Adam No wak nie boi się
py tań o rze czy trud ne i osta tecz ne, a je go li -
ry ka po ru sza i po zo sta je w słu cha czu. Tym
ra zem ze spół za pre zen tu je utwo ry z al bu mu
„Raz, Dwa, Trzy – Mły nar ski”. Pły ta po -
wsta ła w wy ni ku bez po śred niej su ge stii
Woj cie cha Mły nar skie go i zy ska ła ogrom ne

uzna nie wśród pu blicz no ści, mia no po dwój -
nej pla ty ny, Na gro dę Fry de ry ka 2008 w ka -
te go rii al bum ro ku pop. Ze spół za grał z tym
ma te ria łem kil ka set świet nie przy ję tych
kon cer tów w Pol sce i za gra ni cą. Dla upa -
mięt nie nia zmar łe go nie daw no mi strza Woj -
cie cha Mły nar skie go, jak i z po wo du ju bi le -
uszu na gra nia pły ty, pla nu je my przy po mnie -
nie pu blicz no ści pio se nek Woj cie cha Mły -
nar skie go oraz spe cjal nie przy go to wa nych
no wych utwo rów w trak cie spe cjal nych kon -
cer tów. Kon cert roz pocz nie się
o godz. 18.00. Bi le ty są w ce nie 70, 75, 80
i 90 zł, do ku pie nia w biu rze tu ry stycz nym
Pan da To ur przy ul. Tar go wej 2 w So snow -
cu oraz przez stro nę: www.kup bi le cik.pl. SK

Raz Dwa Trzy i mistrz Mły nar ski 

So phie Ze lma ni w„Mu zie” 
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Za pra sza my na Tar gi „Bli żej zdro wia, bli żej na tu ry”!
47 święto medycyny naturalnej – fantastyczna, międzynarodowa impreza goszcząca naukowców, specjalistów, producentów i sprzedawców z całego
świata. Dwa razy do roku odwiedza ją około 10 tysięcy osób! W dniach od 20 do 22 kwietnia zapraszamy Państwa na Targi „Bliżej zdrowia, bliżej natury”,
największą tego typu imprezę w Europie. Tradycyjnie odbędą się one w budynku Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury  im. Krystyny Bochenek
(Katowice, Pl. Sejmu Śląskiego 2, obok Urzędu Wojewódzkiego). Nie możecie Państwo przegapić takiej okazji!

Wio sna to czas, kie dy do ży cia bu -
dzi się przy ro da. War to o tej po -

rze ro ku po my śleć o so bie, swo im zdro -
wiu i sa mo po czu ciu, ale też o od por no -
ści, któ ra bę dzie ha słem prze wod nim
zbli ża ją cych się tar gów. Do sko na łą oka -
zją do po zna nia no wych tren dów w me -
dy cy nie na tu ral nej, zie lar stwie, ko sme -
ty ce, zdro wym od ży wia niu bę dzie
kwiet nio wa im pre za.

– W Ka to wi cach w te dni nie mo że
za brak nąć ni ko go, ko mu za le ży na zdro -
wiu, chce się cie szyć do brą kon dy cją
do póź nej sta ro ści, jest cie ka wy no wo ści
i za miast po ta blet ki prze ciw bó lo we, an -
ty bio ty ki – się ga po zio ła – mó wi Ni -
na Grel la, re dak tor na czel na mie sięcz ni -
ka „Sza man” i po my sło daw czy ni tar -
gów.

Spo tkaj my się, aby wspól nie wy słu -
chać wy kła dów (udział w nich jest bez -
płat ny!), wziąć udział w warsz ta tach
i za bie gach, zro bić za ku py i po pro stu
po być w gro nie osób o po dob nych za in -
te re so wa niach. Tar gi „Bli żej zdro wia,
bli żej na tu ry” są naj więk szą i naj bar dziej
in te re su ją cą im pre zą w kra ju i na świe cie
po pu la ry zu ją cą me dy cy nę na tu ral ną.
Od lat or ga ni zo wa ne są w Ka to wi cach.

Na tar gach za każ dym ra zem ofer tę
zwią za ną z me dy cy ną na tu ral ną pre zen -
tu je oko ło 200 wy staw ców. Asor ty ment
jest bar dzo bo ga ty i za każ dym ra zem in -
ny. To za rów no spraw dzo ne, dłu go obec -

ne na ryn ku pro duk ty, jak i ab so lut ne no -
wo ści z ta kich ka te go rii jak: zdro wa
żyw ność, na tu ral ne pro duk ty, np. miód
z czy stych eko lo gicz nie te re nów, zio ło -
we her ba ty, su ple men ty od żyw cze, środ -
ki wspo ma ga ją ce wi tal ność i od por ność,
przy pra wy. Nie bra ku je też do sko na łych
ko sme ty ków wy pro du ko wa nych w spo -
sób eko lo gicz ny, na ba zie na tu ral nych
skład ni ków. Na tar gach znaj dzie my też
sprzęt ra die ste zyj ny, a tak że książ ki,
w tym hi ty i no wo ści wy daw ni cze,
a oprócz te go atrak cyj ną bi żu te rię i ta li -
zma ny. Bę dzie moż na za się gnąć ra dy
naj lep szych spe cja li stów: iry do lo gów,
psy cho te ra peu tów, krę ga rzy, astro lo gów
i wró żek.

Jak za wsze, hi tem tar gów bę dą wy -
kła dy i warsz ta ty na te ma ty zdro wot ne.

Wśród wy kła dow ców tra dy cyj nie znaj dą
się sła wy w swo ich dzie dzi nach, m. in.
psy cho lo go wie, zie la rze, die te ty cy. Swój
udział w im pre zie po twier dzi ły ta kie sła -
wy jak: Zbi gniew T. No wak, Ja nusz Dą -
brow ski, Do ro ta Gu da niec, prof. Hen ryk
Bie niok. Nie bę dzie też dla ni ko go za -
sko cze niem, że na za koń cze nie wy kła -
dów i warsz ta tów Pa weł Trem ba czow -
ski, zna ny bio ener go te ra peu ta, ra die ste -
ta i uzdro wi ciel, pod czas pu blicz ne go se -
an su prze ka że ze bra nym w au li swo ją
ener gię. Za pew nia my, że wy kła dy bę dą
cie ka we, od kryw cze, cza sa mi mo że na -
wet nie co kon tro wer syj ne. Na pew no nie
bę dzie miej sca na nu dę!

Czy 20, 21 i 22 kwiet nia war to przy -
je chać do Ka to wic na Plac Sej mu Ślą -
skie go? Niech za miast or ga ni za to rów

wy po wie dzą się ci, któ rzy na tar gi przy -
jeż dża ją od wie lu lat.

– Kie dy wy czer pu ją się na rzę dzia
me dy cy ny prze my sło wej, bo z ta ką ma -
my do czy nie nia, szu ka my roz wią zań
nie kon wen cjo nal nych, pra gnie my trak -
to wa nia sper so na li zo wa ne go, się ga my
po po ra dę do na tu ry. Je ste śmy jej czę -
ścią i na tu ra nie po wie dzia ła nam jesz -
cze ostat nie go sło wa. Tar gi „Bli żej
zdro wia, bli żej na tu ry” wraz z ich pre -
kur so rem Ni ną Grel la po zwa la ją zro zu -
mieć po ten cjał drze mią cy w na tu rze,
któ ry od kry wa ny jest w ba da niach na -
uko wych, pro wa dzo nych na roż nych
kon ty nen tach – pod kre śla Ha li na Jur -
kow ska, re pre zen tu ją ca fir mę Bio lit
Eu ro pe, któ ra od lat uczest ni czy w tar -
gach.

Z ko lei Zbi gniew T. No wak, spe cja -
li sta w dzie dzi nie zio ło lecz nic twa, au tor
kil ku na stu ksią żek, pod kre śla, że re dak -
tor Ni na Grel la po nad 20 lat te mu wy -
my śli ła od pod staw im pre zę, któ ra jest
ab so lut nym hi tem.

– Od wie dza ją cym ofe ru je się du żą
por cję wie dzy z za kre su me dy cy ny na tu -
ral nej, bo Ni na od sze re gu lat za pra sza
do współ pra cy wy bit nych wy kła dow -
ców. Tar gi to tak że ce nie ni wy staw cy.
Spo ty kam tu od sze re gu lat fir my za ufa -
ne i gwa ran to wa ne, pro du cen tów se tek
spe cy fi ków proz dro wot nych – pod kre śla
Zbi gniew T. No wak.

Targi „Bliżej zdrowia, bliżej natury” 
pod hasłem „Odporność kluczem

do zdrowia” odbędą się w budynku
Katowice Miasto Ogrodów 

– Instytucja Kultury
im. Krystyny Bochenek

(Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2,
obok Urzędu Wojewódzkiego).

Patroni medialni to miesięcznik
„Szaman”, „Dziennik Zachodni”,

portal naszemiasto. pl 
i TVP3 Katowice.

Zapraszamy Państwa w dniach:
20, 21 i 22 kwietnia. 

Bilety w cenie 15 zł (normalny),
12 zł (ulgowy).

Udział w wykładach bezpłatny.

Szwedz ka pio sen kar ka z krę gu al ter na -
tyw ne go pop roc ku, czy li So phie Ze lma -
ni, wy stą pi 23 mar ca w Sa li Wi do wi sko -
wo -Kon cer to wej „Mu za” w So snow cu. 

Uro dzi ła się 12 lu te go 1972 ro ku
na przed mie ściach Sztok hol mu. W wie ku
czter na stu lat do sta ła od oj ca swo ją pierw -
szą gi ta rę. Mi mo że nie mia ła żad ne go
pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia, bar dzo
szyb ko za czę ła pi sać tek sty i na gry wać
pio sen ki w lo kal nym stu diu. W ten spo sób
po wsta ły ta śmy de mo, któ re po sta no wi ła
ro ze słać do róż nych wy twór ni. Szyb ko od -
po wie dział szwedz ki od dział So ny Mu sic.
Od tam tej po ry jej ka rie ra na bra ła roz pę -
du. Do dnia dzi siej sze go na gra ła kil ka płyt
i jest nie zwy kle po pu lar na, nie tyl ko
w Szwe cji, ale tak że w Niem czech, Au -
strii, Szwaj ca rii i Ja po nii. Ar tyst ka ucho -
dzi za oso bę nie śmia łą, co prze kła da się
na nie wiel ką licz bę kon cer tów, ja kie da je

oraz jej rzad ką obec ność w me diach. Kon -
cert roz pocz nie się o godz. 19.00. Bi le ty
są w ce nie 38 i 48 zł, do stęp ne on li ne
na stro nie: www.kie pu ra.pl, w ka sie Sa li
Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu za”
oraz w ka sie Ener ge tycz ne go Cen trum
Kul tu ry. SK
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De biu tanc ka pły ta, za ty tu ło wa -
na „Ocza ro wa nie” ze spo łu Zna ki,
po ja wi się już 3 mar ca na mu -
zycz nym ryn ku. W tym sa mym
dniu ze spół Zna ki za gra pre mie -
ro wy kon cert w re stau ra cji Vil la
Mo da w Dą bro wie Gór ni czej.
Gru pa Zna ki, któ re go człon ko -
wie w „trzech pią tych” wy wo dzą
się z So snow ca, po wstał w lu -
tym 2017 ro ku z ini cja ty wy au to -
ra tek stów Je rze go Tro jan ka, któ -
ry jed no cze śnie sfi nan so wał na -
gra nie pierw sze go al bu mu ze spo -
łu. Tek sty na pły cie sta no wią
wier sze, któ re wła śnie Je rzy Tro -
ja nek pi sał dla swo jej żo ny. Za -
mie rzał stwo rzyć mu zy kę do na -
pi sa nych tek stów, a na stęp nie
umieścił je na pły cie CD, de dy ko -
wa nej swo jej żo nie. Efekt pra cy
ze spo łu prze szedł je go ocze ki wa -
nia i wspól nie z ze spo łem po sta -

no wił za in we sto wać w ten pro jekt
tro chę wię cej cza su oraz środ -
ków, aby spró bo wać swo ich sił
na ryn ku mu zycz nym. Za kom -
po zy cje i aran ża cje wszyst kich
utwo rów od po wie dzial ni są mu -
zy cy ze spo łu Zna ki w skła dzie:
Ma te usz Wró bel (wo kal), Ar tur
Szmer (gi ta ra elek trycz na i aku -
stycz na), To masz Ba lic ki (gi ta ra
ba so wa), Mar cin Obie lak (in stru -
men ty kla wi szo we) oraz Mar cin
Żmu da (per ku sja). Mu zy cy wy -
wo dzą się z róż nych krę gów mu -
zycz nych, dzię ki cze mu na pły cie
usły szeć bę dzie moż na fu zję róż -
nych sty lów mu zycz nych, od lek -
kie go aku stycz ne go pop -u
po ener ge tycz ne po po wo -roc ko -
we kom po zy cje. Front ma nem ze -
spo łu jest Ma te usz Wró bel, któ ry
w 2011 ro ku brał udział w pierw -
szej edy cji pro gra mu „Bi twa

Na Gło sy” w TVP 2, po nad to jest
współ twór cą i po my sło daw cą ze -
spo łu VO CAT TA, z któ rym
od 2010 ro ku kon cer tu je w ga -
tun kach po ezji śpie wa nej i pio -
sen ki ak tor skiej. W stycz niu 2018
ro ku, stwo rzo ny ma te riał za re je -
stro wa no w DR Stu dio w Wi śle
pod okiem Ce za re go Bo row skie -
go, a obec nie mik sy utwo rów
znaj du ją się w High End Au dio
Grze go rza Piw kow skie go w ce lu
dal szej ob rób ki i do sto so wa nia
do wy mo gów ra dio wych. Z So -
snow ca po cho dzą Ar tur
Szmer – gi ta rzy sta, To masz Ba -
lic ki – ba si sta, Mar cin Żmu -
da – per ku si sta.

Pre mie ro wy kon cert roz pocz -
nie się o godz. 18.00. Bi le ty kosz -
tu ją 10 zł.

Pa tro nat me dial ny nad wy da ną
pły tą ob jął „Ku rier Miej ski”. SK

Grupa Znaki debiutuje płytą „Oczarowanie”
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Zespół zaprezentuje piosenki z najnowszej płyty podczas koncertu w restauracji Villa Moda
w Dąbrowie Górniczej. 

To bę dzie nie zwy kły wie czór. Ze spół Są sie -
dzi i Les So uillés de Fond de Ca le wy stą -
pią 17 mar ca na sce nie Sa li Wi do wi sko wo -
-Kon cer to wej „Mu za” w So snow cu. Są sie -
dzi bę dą pro mo wać swo ją naj now szą pły tę
„W kie sze ni do lar”. Gru pa, na sce nie fol ku
mor skie go dzia ła już od 17 lat, a na kon cie
ma wszyst kie li czą ce się na gro dy fe sti wa lo -
we, w tym Grand Prix „Shan ties” w Kra ko -
wie. Ja ko je dy ny, jak do tąd ze spół z Pol ski,
wy stą pi li na le gen dar nym „Sea Mu sic Fe sti -
val” w My stic Se aport w Ame ry ce. W su mie
za gra li już po nad 450 kon cer tów. Wśród 15
utwo rów na no wej pły cie znaj dą się i te śpie -
wa ne a cap pel la, i te wy ko ny wa ne tyl ko in -
stru men tal nie. Nie za brak nie też utwo rów
wo kal no -in stru men tal nych. 

Sie dem moc nych, róż no rod nych gło sów,
wspar tych aku stycz nym, fol ko wym in stru -
men ta rium oraz nie sza blo no we, au tor skie
aran ża cje, to si ła i roz po zna wal ny już znak
Są sia dów. 

Na sce nie, prócz Są sia dów, bę dą go ścić
tak że Les So uillés de Fond de Ca le. 

Od 1991 ro ku ze spół mu zy ków z The
Côtes d\'Ar mor po dró żu je ze swo imi pio -
sen ka mi zwią za ny mi ze świa tem że glar stwa
po ca łej Eu ro pie. Gra ją fol ko we me lo die,
prze peł nio ne emo cja mi, hu mo rem i śmie -
chem, któ re nie ustan nie przy cią ga ją pu -
blicz ność. Ich mu zy ka to wspa nia ła mie -
szan ka tra dy cyj nych pio se nek ma ry nar skich
do pra wio na wy ra zi stą, cel tyc ką nu tą.  

Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00.
Bi le ty są w ce nie 19 i 24 zł, do ku pie nia
on li ne na stro nie: www.kie pu ra.pl, w ka -
sie Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej
„Mu za” oraz w ka sie Ener ge tycz ne go
Cen trum Kul tu ry. SK

Oso by i in sty tu cje, któ re re ali zu ją pro jek -
ty na rzecz miesz kań ców, po ma ga ją, ak -
ty wi zu ją spo łecz ność lo kal ną i za wsze
nio są ze so bą prze ko na nie, że pro ble my
moż na roz wią zać i prze kuć w coś do bre -
go, zo sta ły na gro dzo ne pod czas Ga li Do -
brych Ini cja tyw, któ ra od by ła się 23 lu te -
go w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej
„Mu za”. – Każ dy no mi no wa ny oraz lau -
re at po szcze gól nych ka te go rii przez ca ły
rok2017 da wał z sie bie wszyst ko, aby po -
ma gać i ak ty wi zo wać miesz kań ców każ -
de go dnia. Po przez za an ga żo wa nie,
wdra ża nie in no wa cyj nych i twór czych
pro jek tów zco dzien ne ży cie spo łecz no ści
mia sta So snow ca, da wał nam przy kład,
jak dzia łać, aby roz wi jać na sze za in te re -
so wa nia, m. in. pod wzglę dem kul tu ral -
nym, oświa to wym czy fi lan tro pij -

nym – pod kre ślił Ma te usz Bo che nek, peł -
no moc nik pre zy den ta ds. Dia lo gu i Ko -
mu ni ka cji Spo łecz nej. Ka pi tu ła kon kur -
so wa, skła da ją ca się z sze ściu człon ków: 

An ny Je dy nak, za stęp cy pre zy den ta
So snow ca, Ma te usza Bo chen ka, peł no -
moc ni ka pre zy den ta ds. dia lo gu i ko mu -
ni ka cji spo łecz nej, Pau li ny Ada mus, na -
czel ni ka Wy dzia łu Współ pra cy z Or ga -
ni za cja mi Po za rzą do wy mi, Agniesz ki
Biel nic kiej, przed sta wi ciel ki Wy dzia łu
Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Po za rzą do -
wy mi, Mar ty Bar cik, przed sta wi ciel ki
So sno wiec kiej Ra dy Dzia łal no ści Po żyt -
ku Pu blicz ne go i Jó ze fa Krzy nów ka,
przed sta wi cie la Sto wa rzy sze nia „Ak tyw -
ny Se nior”, wy ło ni ła pię ciu lau re atów w
ka te go riach: „Wo lon ta riusz Ro ku 2017”,
„Spo łecz na Ak cja Ro ku 2017”, „Spo -

łecz ny Ani ma tor Ro ku 2017”, „Szko ła
Do brych Ini cja tyw 2017” i „Fir ma Przy -
ja zna Spo łecz no ści Lo kal nej 2017”.

Nagrodzono osoby
i instytucje, które pomagają
i działają na rzecz
mieszkańców. 

Osta tecz nie wy róż nie nie w ka te go -
rii „Wo lon ta riusz Ro ku 2017” tra fi ło
do Paw ła Jo chym czy ka. Z ko lei w ka te -
go rii „Spo łecz na Ak cja Ro ku 2017”
wy gra ła Ewa Chró ścic ka z Fun da cji
„Rób Do bro”. Wśród no mi no wa nych
w ka te go rii „Spo łecz ny Ani ma tor Ro -
ku 2017” za naj lep sze go ani ma to ra
uzna no Rok sa nę Ro ga lę. W ka te go rii

„Szko ła Do brych Ini cja tyw 2017” zwy -
cię ży ło IX Li ceum Ogól no kształ cą ce
w So snow cu, a w ka te go rii „Fir ma
Przy ja zna Spo łecz no ści Lo kal nej” wy -
gra ło Stu dio Kre atyw ne Mia sto  Pro -
jekt – Za głę biar ki. 

– Wszy scy no mi no wa ni z bar dzo
du żym za an ga żo wa niem pro wa dzi li
dzia ła nia na te re nie mia sta So snow ca,
dla te go wy bór nie był pro sty. Po dłu giej
dys ku sji o każ dym kan dy da cie, na stą pi -
ło gło so wa nie, z któ re go wy nik nę ło, kto
zo stał lau re atem w da nej ka te go -
rii – pod su mo wa ła Pau li na Ada mus, na -
czel nik Wy dzia łu Współ pra cy z Or ga -
ni za cja mi Po za rzą do wy mi i czło nek ka -
pi tu ły kon kur so wej. Ga lę zor ga ni zo wa -
ło So sno wiec kie Cen trum Or ga ni za cji
Po za rzą do wych (SCOP). SK

Ga la Do brych Ini cja tyw już za na mi Wieczór z szantami
i morskim folkiem 

Kapituła konkursowa wybrała najlepszych w ubiegłym roku: wolontariusza, animatora, społeczną akcję, szkołę dobrych inicjatyw i firmę
przyjazną społeczności lokalnej. 
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi

Na ro dzi ło się dzię ki de ter mi na cji pra cow -
ni ków Wy dzia łu Na uk o Zie mi Uni wer sy -
te tu Ślą skie go. Jest przy kła dem pod ję tej
przez pa sjo na tów ini cja ty wy, któ ra za koń -
czy ła się peł nym suk ce sem. Swy mi po cząt -
ka mi się ga ro ku 1977, kie dy to prof. Erast
Kon stan ty no wicz za ku pił pierw sze ga blo -
ty, w któ rych zo sta ły za pre zen to wa ne pry -
wat ne ko lek cje, głów nie mi ne ra lo gicz ne.
Przez 17 lat pra cow ni cy Wy dzia łu by li
głów ną si łą spraw czą dzia ła ją ce go nie for -
mal nie mu zeum.  Do pie ro w ro ku 1994 od -
po wied nim za rzą dze niem rektora UŚ ofi -
cjal nie po wo ła no do ży cia in sty tu cję

pod na zwą „Mu zeum Zie mi”. For mal ne
za ist nie nie pla ców ki nie po skut ko wa ło jed -
nak utwo rze niem od po wied nich eta tów.
Mu zeum nie ja ko „z do sko ku” by ło ob słu -
gi wa ne przez ka drę na uko wą po szcze gól -
nych katedr Wy dzia łu Na uk o Zie mi.
Pierw szym pra cow ni kiem od de le go wa nym
do ob słu gi Mu zeum zo sta ła mgr Iri na Ga -
łu ski na. 

Po mi mo roz ma itych pro ble mów zbio ry
sta le się po więk sza ły. Oprócz oka zów po -
cho dzą cych z da ro wizn, pod ko niec lat 90.
za ku pio no w Mu zeum im. Fer sma -
na w Mo skwie  po kaź ną licz bę eks po na tów.

Fun du sze na po sze rze nie mu ze al nych za so -
bów po cho dzi ły m. in. z przy cho dów uzy -
ski wa nych ze słyn nych giełd mi ne ra łów. 

Na prze ło mie wie ków na sta ły jed nak
trud ne cza sy. W związ ku z roz bu do wą
gma chu uczel ni mu ze al ne zbio ry na czte ry
la ta tra fi ły do ma ga zy nu.

Z końcem ro ku 2004 Mu zeum zo sta ło
re ak ty wo wa ne. Na stą pi ło stop nio we po sze -
rze nie za kre su dzia łal no ści. Spo sób eks po -
no wa nia zbio rów stał się atrak cyj ny i przy -
stęp ny dla zwie dza ją cych. Dla uczniów
wszyst kich szcze bli szkol nic twa or ga ni zo -
wa ne są pre lek cje i wy kła dy, warsz ta ty, za -

ję cia w te re nie oraz lek cje mu ze al ne dla
grup zor ga ni zo wa nych. 

Wie lo let nim kie row ni kiem mu zeum był
prof. dr hab. Łu kasz Kar wow ski. Obec nie
tę funk cję peł ni pa ni mgr Ewa Bu dzi szew -
ska -Kar wow ska. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski

Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32-265-60-04.
Podczas przygotowywania artykułu korzystałem z informacji
zamieszczonych na stronie internetowej:
www.muzeum.wnoz.us.edu.pl. oraz z fachowej wiedzy pani Ewy
Budziszewskiej-Karwowskiej. Dziękuję serdecznie za wszelką
pomoc. 

Muzeum Wydziału Nauk 
o Ziemi znajduje się przy
ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu.
Jest czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00
do 15.00,  tel. 32 368 96 03,
www.muzeum.wnoz.us.edu.pl.
W holu głównym gmachu WNoZ
znajdują się również wystawy,
które można zwiedzać każdego
dnia i o każdej porze –
niezależnie od godzin otwarcia
Muzeum. 

ZBIORY MUZEALNE WYEKSPONOWANE SĄ W OBRĘBIE 16 WYSTAW STAŁYCH:
1. Pięć wystaw z cyklu „Krajobrazy naszego regionu”:
– Dewon – złoty wiek fauny i flory – 380 milionów lat temu,
– Karbon – Geneza paliw kopalnych,
– Trias – Notozaury – Mikołów, Tarnowskie Góry, Sosnowiec,
– W świecie śląskich pradinozaurów – Krasiejów,
– W krainie Smoka – Zawiercie Marciszów,
2. Minerały – klejnoty Ziemi.
3. Dynamizm skorupy ziemskiej.
4. Skały – układ genetyczny.
5. Minerały Świata – systematyka.
6. Gabinet mineraloga.
7. Dzieje życia na Ziemi.
8. Hominidy – ewolucja człowieka.
9. Materia starsza niż Ziemia.
10. Lapidarium – park geologiczno – przyrodniczy.
11. Ewolucja Pióra.
12. Historia Wydziału Nauk o Ziemi.
13. Repliki dinozaurów.

Wejścia do budynku WNoZ strzeże tyranozaur,
pieszczotliwie nazywany Zuzią. Jej imię pochodzi od Sue
Hendrickson, która w 1991 roku w Dakocie Południowej
odkryła najbardziej kompletny z dotychczas znanych
szkielet dinozaura. 

W Muzeum WnoZ znajduje się około 4 tys. okazów z Polski
i całego świata. Zdjęcie przedstawia jedną z wystaw
stałych: Minerały Świata – systematyka.

Wystawa stała pn. „Historia Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego”. Ta zacna instytucja obchodzi
w tym roku swoje 44. urodziny.

Wystawa stała pn. Hominidy – ewolucja człowieka.
Sahelanthropus tchadensis to gatunek małpy
człekokształtnej. Postać zrekonstruowano na podstawie
czaszki pochodzącej sprzed około 6-7 milionów lat. 

Wystawa stała pn. Hominidy. Homo neanderthalensis –
gatunek człowieka, który wyewoluował w Europie
około 300 000 lat temu. Nasz bliski krewny w prawej ręce
trzyma oszczep z grotem krzemiennym, w lewej nóż prądnicki. 

Lapidarium – park geologiczno–przyrodniczy. Najpiękniej
jest tutaj wiosną, gdy pośród kilkutonowych bloków
skalnych zakwitają azalie. 

Repliki dinozaurów: celofyza i triceratopsa stanowią atrakcję nie tylko dla najmłodszych. Ich imiona to odpowiednio:
Cylek i Tricusia. 
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ZDROWIE

Angelika Ajeti i Ewa Rejek z Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego sp. z o.o. wyjaśniają,
na czym polega program zdrowotny
„Odnaleźć Siebie” i jak działa Dzienny
Oddział Psychiatryczny

Dzię ki przy zna nym środ kom z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro -

gra mu Ope ra cyj ne go WŚ zo stał utwo rzo ny
w struk tu rach So sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie -
go Dzien ny Od dział Psy chia trycz ny „Od na leźć Sie -
bie”. Od dział ten od li sto pa da 2017 ro ku ofe ru je za -
ję cia dla pa cjen tek i pa cjen tów od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach 8.00 – 14.00. Okres le cze -
nia to 4 ty go dnie, w in dy wi du al nych przy pad kach
ist nie je jed nak moż li wość wy dłu że nia wspar cia.

Gru py pa cjen tów są nie wiel kie: li czą 12-16 osób,
co po zwa la na do pa so wa nie za kre su pro gra mu
do in dy wi du al nych pre fe ren cji na szych uczest ni -
ków.

Dzien ny Od dział Psy chia trycz ny „Od na leźć Sie -
bie” świad czy usłu gi zdro wot ne słu żą ce za cho wa -
niu, przy wra ca niu lub po pra wie zdro wia psy chicz -
ne go. Ofe ru je my dzia ła nia dia gno stycz ne, lecz ni -
cze i re ha bi li ta cyj ne, a tak że kła dzie my du ży na -
cisk na edu ka cję i wspar cie w ob sza rach: cho ro -
ba, ro dzi na, spo łe czeń stwo i ży cie.

W ra mach re ali zo wa ne go pro gra mu zdro wot -
ne go od by wa ją się za ję cia z psy chia trą, psy cho lo -
giem, te ra peut ką za ję cio wą oraz pie lę gniar ką. Za -
ję cia dla pa cjen tów w du żej mie rze od by wa ją się
w gru pie, ale dba my też o kon takt umoż li wia ją cy
pa cjen tom roz mo wy z per so ne lem „je den na je -
den”. 

Pa cjen ci otrzy mu ją od nas spo ro wie dzy teo re -
tycz nej, np. na te mat cho rób psy chicz nych i ich
prze bie gu, a tak że pod po wie dzi, jak so bie ra dzić
ze stre sem, na pię ciem czy jak się za cho wać
w pew nych in sty tu cjach czy sy tu acjach. Bar dzo
waż ne jest dla nas zin dy wi du ali zo wa ne po dej ście
do uczest ni ków pro gra mu, dla te go dba my, aby to
rów nież pa cjen ci pro po no wa li tre ści, któ re chcie -
li by oma wiać na za ję ciach.

Nasz od dział nie tyl ko uczy i edu ku je, ale da -
je moż li wość sko rzy sta nia z bo ga tej ofer ty za jęć
prak tycz nych. Re gu lar nie od by wa ją się za ję cia
te ra peu tycz ne, gdzie pa cjen ci, np. w ra mach ar -
te te ra pii – mo gą ma lo wać, ry so wać, wy kle jać
czy two rzyć me to dą – de co upa ge. Każ dy
z uczest ni ków bie rze rów nież udział w tre nin gu
ku li nar nym, gdzie ma moż li wość nie tyl ko przy -
rzą dza nia, ale rów nież kosz to wa nia pew nych
skład ni ków, któ rych do tej po ry być mo że nie

miał oka zji wy ko rzy sty wać w swo jej kuch ni do -
mo wej.

Ko lej ną za le tą na sze go od dzia łu jest to, że wy -
cho dzi my z od dzia łu na wyj ścia ple ne ro we w ra -
mach za jęć z so cjo te ra pii. Ko rzy sta jąc z uroz ma -
ico nych form so cjo te ra pii, pa cjen ci mo gą roz wi jać
swo ją wraż li wość emo cjo nal ną oraz od naj dy wać
się w róż ne go ty pu sy tu acjach spo łecz nych.

By li śmy już w te atrze, w ki nie, w krę giel ni,
a jesz cze wie le wy praw przed na mi. Ktoś by mógł
po my śleć, że prze cież to żad na atrak cja, a nam
za każ dym ra zem „ro sły ser ca”, kie dy wi dzie li śmy
ra dość pa cjen tów, któ rzy np. już 20 lat nie ob co -
wa li z roz ryw ką i kul tu rą.

Pierw sze mie sią ce pra cy od dzia łu po ka zu ją
nam, jak bar dzo stwo rzo ny przez nas pro gram jest
po trzeb ny. Cie szy nas to, po nie waż na szym głów -
nym ce lem jest po moc nie sio na pa cjen tom. By ło
wie le chwil, któ re by ły dla nas waż ne i wzru sza ją ce,
ale chy ba naj bar dziej wspo mi na my okres przed -
świą tecz ny, gdzie ubie ra li śmy cho in kę, pie kli śmy
pier ni ki, roz ma wia li śmy o tra dy cjach świą tecz nych.
Zor ga ni zo wa li śmy prze pięk ną Wi gi lię, w któ rej
uczest ni czy li wszy scy pa cjen ci, któ rzy od po cząt ku
trwa nia od dzia łu by li z na mi. Za sie dli śmy przy jed -
nym sto le, śpie wa li śmy ko lę dy, zje dli śmy kil ka po -
traw, któ re pa cjen ci przy go to wy wa li sa mo dziel nie
na tre nin gu ku li nar nym. Pięk ne do świad cze nie dla
nas i dla pa cjen tów, zwłasz cza że dla nie któ rych
z nich to by ła je dy na ta ka Wi gi lia w te świę ta.

Na ko niec chce my się po chwa lić in for ma cją
zwrot ną na szych pa cjen tów, że daw no nie by li
w miej scu, gdzie otrzy ma li ty le wspar cia i po mo cy
i nie wie dzie li tak zgra ne go, od da ne go ze spo łu te -
ra peu tycz ne go. Je dy ne co mo że my od po wie dzieć,
to że nie by ło by te go bez na szych pa cjen tów!

Za pra sza my!

Otwórz się na pomoc
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. Dzienny Oddział Psychiatryczny

„Odnaleźć Siebie” mieści się
w Sosnowieckim Szpitalu
Miejskim sp. z o.o. ul.
Zegadłowicza 3 Sosnowiec. Tel.
(032) 41 30 428/429.
Program „Odnaleźć
Siebie” – deinstytucjonalizacja
usług zdrowotnych w zakresie
zdrowia psychicznego
na terenie podregionu
sosnowieckiego
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020.
ANGELIKA AJETI: mgr
psycholog, terapeuta zajęciowy,
doradca zawodowy; na co dzień
pracuje na Dziennym Oddziale
Psychiatrycznym z dorosłymi,
ale również oprócz tego dużo
czasu poświęca na pracę
z dziećmi i młodzieżą.
Zainteresowania: terapia par
i rodzin.
EWA REJEK: mgr pielęgniarstwa,
posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy
na oddziałach psychiatrycznych,
obecnie pracuje w Dziennym
Oddziale Psychiatrycznym,
posiada wykształcenie
w rehabilitacji osób przewlekle
chorych psychicznie.

reklama

Je stem ko bie tą, mam 59 lat i pra cu ję w hi -
per mar ke cie na ka sie. Od dłuż sze go cza su
za czy na łam ob ser wo wać, że z mo imi ocza -

mi dzie je się coś złe go. Mia łam świa tło wstręt,
pia sek w oczach, wi dzia łam po dwój nie,
a do te go wie czo rem, jak wra ca łam au tem
do do mu, to nic nie wi dzia łam. Ba łam się
pójść z wnu kiem na spa cer. Szu ka łam wy mó -
wek, aby nie zo stać sam na sam z Ada siem.
Ser ce mi pę ka ło, kie dy od ma wia łam, ale wie -
dzia łam, że mu szę to zro bić, po nie waż nie
chcia łam, aby mo je mu uko cha ne mu wnucz ko -
wi coś się sta ło. By łam prze ra żo na. W tak mło -
dym wie ku tra ci łam wzrok. Ba łam się, że zo -
sta nę cię ża rem dla naj bliż szych. Do te go
wszyst kie go zbli żał się ter min ba dań okre so -
wych w pra cy. Na sa mą myśl ze stre su bo lał
mnie brzuch. W pra cy za czy na łam po peł niać
co raz wię cej błę dów. Nie mo głam do pa so wać
opi sów to wa ru i cen, źle wy da wa łam resz tę.
Mo ja kie row nicz ka tra ci ła cier pli wość. Nie mo -
głam dłu żej te go ba ga te li zo wać. Po szłam do le -
ka rza oku li sty. Oka za ło się, że mam za ćmę.
Z jed nej stro ny po czu łam ulgę i ra dość, że zno -
wu bę dę wi dzia ła, a z dru giej smu tek, po nie -
waż oka za ło się, że naj bliż szy ter min na za bieg
usu nię cia za ćmy to kwie cień 2021 ro ku. Po -
now nie się za ła ma łam. Nie wie dzia łam, co
mam ro bić. Nie mo głam cze kać tak dłu go,
a na za bieg pry wat ny nie mo głam so bie po -
zwo lić. To był wy da tek oko ło 8 tys. zło tych. Co -
raz mniej ra dzi łam so bie z tym pro ble mem.
Sie dzia łam w pra cy na prze rwie śnia da nio wej
i na wet ka wa mi nie sma ko wa ła. Wte dy po de -
szła do mnie Mo ni ka, ko le żan ka z pra cy i za -
czę ła py tać, co się sta ło. Dla cze go od dłuż sze -
go cza su je stem smut na, uni kam lu dzi, a do te -

go jesz cze po peł niam ta kie po mył ki w pra cy.
Opo wie dzia łam Mo ni ce, co się dzie je. Jak
skoń czy łam mó wić, to za pa dła dłu ga ci sza.
Po chwi li ko le żan ka wy ję ła te le fon i za dzwo ni -
ła do pa ni Syl wii. Opo wie dzia ła o mo im pro -
ble mie. Po za koń czo nej roz mo wie po da ła mi
kart kę i po wie dzia ła: „Da nu sia umó wi łam cię
na za bieg usu nię cia za ćmy z OKU LIS. Za bieg
masz za 8 dni. Jak to? To nie moż li we. Za 8
dni? Ile ja za to za pła cę? Co ty wy my śli łaś?”.
Jak się oka za ło, OKU LIS za bie ra pa cjen tów
na za bie gi usu nię cia za ćmy w ra mach Dy rek -

ty wy Trans gra nicz nej w try bie jed ne go dnia
bez ko niecz no ści ho spi ta li za cji. To ozna cza, że
za bieg jest wy ko na ny w Cze chach, a NFZ po -
kry wa du żą kwo tę za za bieg. Ja do pła ci łam tyl -
ko róż ni cę w ce nie, czy li 599 zł. W ra mach tej
do pła ty otrzy ma łam trans port do szpi ta la
i dro gę po wrot ną, ba da nia kwa li fi ka cyj ne, za -
bieg, so czew kę lep szą niż w Pol sce, le kar stwa
po za bie gu, wy pis ze szpi ta la w ję zy ku pol -
skim, peł ną opie kę pol sko ję zycz ną, roz li cze nie
z NFZ, po czę stu nek w szpi ta lu oraz oku la ry
prze ciw sło necz ne a do te go wszyst kie go po zna -

łam wspa nia łych, życz li wych i cier pli wych lu -
dzi. Oka za ło się, że ta ki pro blem ja ki ja, ma
wie le osób. Je stem szczę śli wa, że uda ło mi się
po je chać na za bieg z OKU LIS. W cią gu 6 ty -
go dni mia łam zro bio ny za bieg na dwo je oczu.
Kil ka dni te mu wró ci łam do pra cy i do ży cia.
Świat jest pięk ny, a naj pięk niej szy jest uśmiech
mo je go wnu ka, kie dy idzie my na spa cer. 

Od po cząt ku ist nie nia OKU LIS po mógł po -
nad trzech ty siąc om osób wy le czyć za ćmę.
Dzię ki Dy rek ty wie Trans gra nicz nej, któ ra
w Pol sce we szła w ży cie 15 li sto pa da 2014 r.,
pa cjen ci nie mu szą cze kać w Pol sce kil ku lat
na za bieg. OKU LIS swo ich pa cjen tów za bie ra
do kli ni ki w Cze skim Cie szy nie i Ostra vie,
a czas ocze ki wa nia na za bieg to za le d wie kil ka
dni. Każ dy pa cjent ko rzy sta ją cy z na szych
usług w ra mach do pła ty do za bie gu otrzy mu -
je trans port spod do mu, peł ne ba da nia kwa li -
fi ka cyj ne, wy so kiej ja ko ści so czew kę we wnątrz -
gał ko wą, wy pis w ję zy ku pol skim, le kar stwa,
ba da nia kon tro l ne po za bie gu oraz roz li cze nie
z NFZ. Do pła ta do za bie gu wy no si za le d -
wie 599 zł z na szym trans por tem lub 399 zł,
je że li pa cjent do jeż dża sa mo dziel nie do szpi -
ta la. Jest to spe cjal na pro mo cja dla czy tel ni -
ków so sno wiec kie go „Ku rie ra Miej skie go”. 

Aby za pi sać się na za bieg lub uzy skać wię cej
in for ma cji, wy star czy za dzwo nić 

pod nr tel. 32 610 00 01 lub wejść na stro nę:
www.oku lis.pl.

Je ste śmy do Pań stwa dys po zy cji przez ca ły 
ty dzień: od po nie dział ku do piąt ku 

w godz. od 8.00 do 21.00 oraz w so bo tę 
i nie dzie lę w godz. od 10.00 do 14.00. 

Zaćma rujnowała mi życie
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HISTORIA

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób jeszcze żyjących,
które być może rozpoznają się na zamieszczonych poniżej
fotografiach, jak również do osób, które na zdjęciach odnajdą
członków swoich rodzin, przyjaciół itd. Każda wiadomość,
która może pomóc w dotarciu do odtworzenia faktów
historycznych, będzie niezwykle cenna. Chodzi o lata
okupacji i funkcjonowanie w tamtym okresie szkolnictwa
w mieście. Oprócz opisanych zdjęć przedstawiających
uczniów i nauczycieli Gimnazjum  im. S. Staszica
prezentujemy zdjęcia z 1943 i 1944 roku, opisane
odpowiednio Szkoła Królowej Jadwigi oraz Szkoła przy
ul. Dęblińskiej. Osoby mogą kontaktować się z archiwum
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 
nr tel. 32 291 09 22. Liczymy na Państwa pomoc.  KP

Pomóż dotrzeć 
do świadków historii

Uczcili pamięć powstańców, rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka 
oraz uczestników Rewolucji 1905 r.
11 lu te go w Ostro wach Gór ni czych,
w miej scu daw ne go szy bu Do ro ta, od -
by ły się uro czy sto ści upa mięt nia ją ce za -
mor do wa nych w 1945 ro ku – ro dzi nę
Mac kie wi czów i Je rze go Pi wo war czy -
ka. Dzień póź niej mia ły miej sce ob cho -
dy 113. rocz ni cy Re wo lu cji 1905 r.
przy mo gi le zbio ro wej ro bot ni ków
na cmen ta rzu za gór skim. Kwia ty zło żo -
no tak że pod ta bli cą na te re nie daw nej
Hu ty Bu czek. 17 lu te go w Macz kach
od by ły się z ko lei uro czy sto ści upa mięt -
nia ją ce 155. rocz ni cę wy bu chu Po wsta -
nia Stycz nio we go.  KP

Tradycyjnie w lutym mieszkańcy uczcili pamięć ofiar Powstania Styczniowego, Rewolucji
1905 r. oraz zamordowanych – rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz

1 mar ca ob cho dzi li śmy Na ro do wy Dzień
Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych. Z tej oka zji
w So snow cu przy skwe rze im. Da nu ty Sie -
dzi ków ny „In ki” (ul. Or la), od by ły się ofi -
cjal ne miej skie uro czy sto ści. W sto li cy Za -
głę bia mia ła miej sce tak że lo kal na edy cja
pro jek tu „Tro pem Wil czym. Bieg Pa mię ci
Żoł nie rzy Wy klę tych”. O dzia łal no ści Żoł -
nie rzy Wy klę tych w So snow cu przy po mi -
na tak że ron do ich imie nia w Dań dów ce
u zbie gu ulic 11 Li sto pa da, Klo no wej i Ma -
ku szyń skie go.

– Hi sto ria Żoł nie rzy Wy klę tych nie jest
tak bia ła, jak prze ko nu ją nas ich zwo len ni cy,
ani tak czar na, jak twier dzą prze ciw ni cy.
Żoł nie rze Wy klę ci by li przede wszyst kim
ludź mi z krwi i ko ści. Ludź mi, któ rzy prze -
le wa li krew w wal ce o wol ność Pol ski, ale
tak że po peł nia li błę dy i zbrod nie, któ rych
nie moż na wy ma zy wać z kart hi sto rii. Woj -
na to ta ki mo ment, w któ rym wie le za sad

idzie na bok. W tym wy pad ku być mo że też
tak by ło. 1 mar ca ob cho dzi my Na ro do wy
Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych. Po -
chyl my się nad ty mi, któ rzy wal czy li o wol -
ną Pol skę, czę sto bez par do no wo, w skraj -
nych wa run kach, ale wal czy li w słusz nej
spra wie. Cześć i chwa ła bo ha te rom – mó wił
pod czas uro czy sto ści pre zy dent So snow ca
Ar ka diusz Chę ciń ski, któ ry wraz z Fun da cją
Wol ność i De mo kra cja, Miej skim Ośrod -
kiem Spor tu i Re kre acji w So snow cu
oraz II LO im. E. Pla ter był or ga ni za to rem
Bie gu Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych w na -
szym mie ście. W ra mach pro jek tu 4 mar ca
od był się bieg na dy stan sie 1963 me trów, bę -
dą cych sym bo lem da ty schwy ta nia i śmier -
ci ostat nie go spo śród Żoł nie rzy Wy klę tych
Jó ze fa Fran cza ka ps. „La lek”. Dzień 21 paź -
dzier ni ka 1963 ro ku, w któ rym zo stał za -
strze lo ny pod czas ob ła wy, stał się da tą sym -
bo licz ną.

Uczest ni cy bie gu wy ru szy li na tra sę
sprzed Urzę du Miej skie go. Przed je go roz -

po czę ciem od czy ta ne zo sta ły li sty na pi sa ne
do bli skich przez uwię zio nych po woj nie
dzia ła czy pod zie mia nie pod le gło ścio we go.
Po za koń cze niu bie gu To masz Go net, pra -
cow nik ka to wic kie go od dzia łu  In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej, wy gło si krót kim wy kład.

Uczest ni cy bie gu, jak rów nież oso by to -
wa rzy szą ce, mo gły tak że obej rzeć wy sta -
wę au tor stwa Pio tra Ży cień skie go „Mil cząc,
wo ła ją”. Jest ona po świę co na po szu ki wa -
niom szcząt ków ofiar sys te mu ko mu ni stycz -
ne go, pro wa dzo nym w kwa te rze „Ł” Cmen -
ta rza Woj sko we go na war szaw skich Po wąz -
kach w la tach 2012–2014 przez In sty tut Pa -
mię ci Na ro do wej wraz z Ra dą Ochro ny Pa -
mię ci Walk i Mę czeń stwa w ra mach pro jek -
tu „Po szu ki wa nia nie zna nych miejsc po -
chów ku ofiar ter ro ru ko mu ni stycz ne go
z lat 1944–1956”. Z ini cja ty wy II LO im. E.
Pla ter w So snow cu  i współ pra cy z In sty tu -
tem Pa mię ci Na ro do wej wy sta wa zo sta ła za -
pre zen to wa na w Urzę dzie Miej skim w So -
snow cu (bu dy nek przy Al. Zwy cię stwa 20).

So sno wiec pa mię ta 
o Żoł nier zach Wy klę tych

Oś wystawy „Milcząc, wołają”, którą można oglądać w UM
w Sosnowcu, stanowią drzwi do jednego z pomieszczeń
w mokotowskim więzieniu, w którym dokonywano mordów
na polskich patriotach skazywanych w zbrodniczych farsach,
zwanych przez komunistów sądami.

Miejskie uroczystości odbyły się przy skwerze im. Danuty
Siedzikówny „Inki” przy ul. Orlej. 

M
aciej Łydek

arc IPN
 

zd
ję

ci
a:

 a
rc

hi
w

um
 W

yd
zi

ał
u 

Ed
uk

ac
ji 

U
M

 w
 S

os
no

w
cu

Paw
eł Leśniak

M
aciej Łydek

M
ariusz Binkiew

icz



marzec 2018 nr 3 15

PAGINASPORT

Bar tosz Za wadz ki od po cząt ku
ro ku nie zwal nia tem pa. So sno -
wi cza nin wal czą cy w bra zy lij -
skim ju -jit su się gnął po ko lej ne
lau ry. Naj pierw po zło ty me dal
na Mi strzo stwach Eu ro py
w Mo skwie, na stęp nie sta nął
na po dium za wo dów w Ho lan -
dii, a kil ka dni te mu wy wal czył
zło to na VIII Mi strzo stwach
Pol ski No -Gi Jiu Jit su w Lu bo -
niu.

Za wod nik Gra cie Bar ra So -
sno wiec w Am ster da mie wy wal -
czył trzy me da le – dwa zło te i je -
den srebr ny. W Ho lan dii sto czył
w su mie sześć walk – czte ry
w ki mo nach i dwa w bez ki -
mon. – Po czą tek zma gań od był
się w for mu le bez ki mon. W fi -
na le wy gra łem na punk ty, ale
po je dy nek był bar dzo cięż ki.
Wy gra łem osta tecz nie na punk -

ty, a emo cje w tej wal ce by ły
do sa me go koń ca. Uda ło mi się
wy brnąć z po waż nych ta ra pa tów
i od nieść zwy cię stwo. W wal -
kach w ki mo nach wszyst ko szło
do brze do fi na łu, w któ rym osta -
tecz nie ule głem. Mam do sie bie
pre ten sje, bo wal ka by ła do wy -
gra nia, a zo sta wi łem wszyst ko
w rę kach sę dzie go, któ ry za de -
cy do wał tak, a nie ina czej. Szko -
da, to dla mnie na ucz ka na przy -
szłość – po wie dział Bar tosz Za -
wadz ki.

Na plan szy w Lu bo niu Za -
wadz ki sto czył czte ry wal -
ki. – Tro chę zdro wia na me cie
trze ba by ło zo sta wić, ale naj waż -
niej szy jest koń co wy suk ces. Te -
raz mu szę za le czyć kil ka drob -
nych ura zów i my śla mi je stem
już przy ko lej nych star tach – do -
da je Za wadz ki. KP

CO START, 
TO MEDAL

Trwa znakomita forma Bartosza Zawadzkiego. Zdobywa
medal za medalem. 

arc G
racie Barra Sosnow

iec

17 lu te go 2018 w Ko był ce ko ło
War sza wy, od by ły się Mi strzo -
stwa Pol skiej Fe de ra cji Ka ra te
Shin ky oku shin kai. W za wo dach
wzię ło udział bli sko 120 za wod -
ni ków z 32 klu bów z ca łej Pol -
ski. Za wod ni cy uczest ni czą cy
w tym tur nie ju wal czy li o tytuł
naj lep sze go pol skie go ka ra te ki
w or ga ni za cji PFKS oraz o kwa -
li fi ka cje do Mi strzostw Eu ro py
Se nio rów i Ju nio rów, któ re od -
bę dą się 12 ma ja we Wro cła wiu.

So sno wiec ki Klub Ka ra te re -
pre zen to wa ło czte rech za wod ni -

ków: Va nes sa Goj w ka te go rii
ju nio rek oraz Je rzy Pry ga, Mar -
cin So del i Mi ko łaj Brzo stow ski
w ka te go rii se nio rów. Wszy scy
za pre zen to wa li się na wy so kim
po zio mie, jed nak mi mo za cię -
tych walk, se nio rom nie uda ło
się wy wal czyć po wo ła nia. Na to -
miast Va nes sa Goj za ję ła 3 miej -
sce w kon ku ren cji ka ta ju nio rek
oraz 3 miej sce w kon ku ren cji
ku mi te ju nio rek – 50 kg i tym
sa mym otrzy ma ła dwa po wo ła -
nia na Mi strzo stwa Eu ro py we
Wro cła wiu. KP

BARDZO DOBRZE SPISALI SIĘ LEKKOATLECI MKS-MOS PŁOMIEŃ PODCZAS
HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI U-18 I U-20, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W TORUNIU.
REPREZENTANCI SOSNOWIECKIEGO KLUBU DWUKROTNIE
STAWALI  NA PODIUM.

Zło ty me dal w bie gu na 3000 m z wy ni kiem 10: 00.02 zdo by ła Mi le -
na Py ka (U -20). Star tu ją cy w pchnię ciu ku lą 6 kg Ja kub Dzik (U -
-20) zdo był srebr ny me dal z no wym re kor dem ży cio wym 16,49 m.

Bli sko po dium by li Ka ro li na Po ręb ska (U -18) w bie gu na 1000 m,
Ja kub Si kor ski (U -18) w bie gu na 60 m oraz Bar ba ra No wak (U -20)
w pchnię ciu ku lą 4 kg. Osta tecz nie ca ła trój ka upla so wa ła się tuż za po -
dium, zaj mu jąc 4 miej sce.

W kla sy fi ka cji me da lo wej MKS -MOS Pło mień So sno wiec za jął 17
miej sce na 217 star tu ją cych klu bów. KP

Va nes sa Goj z po wo ła niem na Mi strzo stwa Eu ro py

Trzecie miejsce Vanessy Goj w konkurencji kata i kumite
dało jej przepustkę na Mistrzostwa Europy. 

Ha lo we me da le lek ko atle tów

Postawili na stabilizację

arc Sosnow
iecki  Klub Karate

Po pew nym zwy cię stwie nad
KTH Kry ni ca, ho ke jo we Za głę -
bie So sno wiec roz po czę ło wal kę
o awans do Eks tra li gi. Nie ste ty,
dwa pierw sze me cze fi na łu play -
-off ho ke jo wej I li gi z Ne sta Mi -
res To ruń za koń czy ły się prze -
gra ny mi pod opiecz nych Mar ci -
na Ko złow skie go. Dwa ko lej ne
me cze 10 i 11 mar ca na Sta dio -
nie Zi mo wym. Ry wa li za cja to -
czy się do czte rech zwy cięstw.

So sno wi cza nie w ry wa li za cji
pół fi na ło wej do czte rech zwy -
cięstw gład ko ogra li ze spół Kry -
ni cy. W So snow cu Za głę bie wy -
gra ło 6:5 (po do gryw ce) i 4:2,
a na wy jeź dzie 8:2 i 6:2.

Fi na ło wą ba ta lię nasz ze spół
roz po czął od dwóch wy jaz do -
wych po ty czek. W obu spo tka -
niach Za głę bie po ka za ło się z do -
brej stro ny, co mo że być do brym

pro gno sty kiem przed spo tka nia -
mi we wła snej ha li.

Dwa kolejne mecze
Zagłębie Sosnowiec
rozegra na Stadionie
Zimowym. 

W pierw szym me czu o wy gra -
nej 5:4 Ne sty Mi re sa za de cy do wa -
ła do gryw ka. W dru gim po je dyn -
ku Za głę bie pro wa dzi ło już 2:0,
ale miej sco wi zdo ła li do pro wa dzić
do wy rów na nia, a w trze ciej ter cji
za da li de cy du ją cy cios. – Nie ma
co oglą dać się za sie bie. Po ka za li -
śmy się z do brej stro ny, ale to ry -
wa le są dwa kro ki przed na mi. Te -
raz trze ba zro bić wszyst ko, aby
wy grać u sie bie i wy rów nać stan
ry wa li za cji – pod kre śla szko le nio -
wiec so sno wi czan. KP

Dwie porażki na początek

Czy wiosna będzie „nasza”?

Krzysz tof Po lacz kie wicz

W pierw szym me czu run dy re wan żo wej
w wyj ścio wym skła dzie Za głę bia zna la zło
się miej sce dla dwóch no wych gra czy: Ty -
mo te usz Pu chacz (Lech Po znań) i An glik
Cal lum Rzon ca (North Fer ri by Uni ted AFC).
W dru giej czę ści gry na bo isku za mel do wał
się z ko lei Bar tło miej Ba biarz, gra ją cy ostat -
nio w cy pryj skim GS Apól lon Smýrnis. Wy -
mie nie ni pił ka rze to je dy ne zi mo we wzmoc -
nie nia, gdyż w tym ro ku dzia ła cze i sztab
szko le nio wy po sta wi li na ja kość i sta bi li za -
cję, a nie ilość i tym ra zem nie do szło do wy -
mia ny po ło wy skła du. – Za le ża ło nam
na wzmoc nie niu skła du war to ścio wy mi za -
wod ni ka mi na kon kret ne po zy cje i my ślę, że
ta sztu ka nam się uda ła. Do skła du wró cił
tak że Mar tin Pri bu la. Spo koj nie prze pra co -
wa li śmy okres przy go to waw czy, mo gli śmy
prze ćwi czyć wa rian ty gry. Obej mo wa łem ze -
spół, gdy był na dnie. Uda ło nam się wy do -
stać ze stre fy spad ko wej i ma ły mi kro ka mi
zbli ży li śmy się do czo łów ki. Ufam tym chło -
pa kom i li czę, że ki bi ce też im za ufa ją – pod -
kre śla tre ner Du dek.

Zi mą Za głę bie wzmoc ni ło skład, nie oby -
ło się tak że bez roz stań. Ze Sta dio nem Lu do -
wym po że gna li się m. in. Woj ciech Łu czak,
Ar ka diusz Na jem ski, Bar tosz Pi kul, Łu kasz
Mo zler i Mi chał Kie ca. Dru gą szan są otrzy -
mał Ra fał Ma kow ski, któ ry w pier wot nej
wer sji tak że miał odejść. – Uzna li śmy, że za -
słu żył na jesz cze jed ną szan sę. To chło pak
z du żym po ten cja łem i my ślę, że jesz cze bę -
dzie my mie li z nie go spo ro po żyt ku. Pod czas
przy go to wań wi dać by ło, że zro bi wszyst ko,
aby otrzy mać szan sę – do da je Du dek, któ ry
nie mógł się na chwa lić wa run ków, w ja kich
przy szło mu przy go to wy wać ze spół do run -
dy re wan żo wej. – Śmia ło mo gę po wie dzieć,
że wszyst ko prze bie ga ło tak, jak so bie za ło -
ży li śmy. Mie li śmy moc nych spa ring part ne -
rów, za rów no w kra ju, jak i pod czas obo zu
w Hisz pa nii. W Ali can te mie li śmy bar dzo
do bre wa run ki do cięż kiej pra cy, re ge ne ra cji
i od no wy bio lo gicz nej. By łem tam już wcze -
śniej z Pia stem Gli wi ce i wie dzia łem, cze go
mo że my się spo dzie wać. Mo gli śmy tam za -
grać z bar dzo wy ma ga ją cy mi prze ciw ni ka mi
z Nie miec i Chin. Te raz po zo sta je mieć na -
dzie ję, że to, co uda ło nam się wy pra co wać,

prze ło ży się na wy ni ki wio sną. Za czę li śmy
od zwy cię stwa i mam na dzie ję, że w ko lej -
nych ty go dni bę dzie my cie szyć się z ko lej -
nych wy gra nych, któ re da dzą nam jak naj lep -
szy wy nik. Awans? Czas po ka że – uśmie cha
się szko le nio wiec I -li gow ca.

Od zwycięstwa rozpoczęli rundę wiosenną piłkarze Zagłębia. Sosnowiczanie pokonali w Siedlcach 1:0
tamtejszą Pogoń po golu niezawodnego Szymona Lewickiego. – Od pierwszego meczu chcieliśmy
narzucić swój styl grania i w Siedlcach nam się to udało. Pierwszy mecz nowej rundy zawsze jest
niezwykle ważny, dlatego cieszymy się z wygranej. Pokazaliśmy, jak bardzo zależy nam
zwycięstwach – mówił po meczu szkoleniowiec Zagłębia Dariusz Dudek.
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Piłkarze Zagłębia do rundy rewanżowej przygotowywali się m.in. na obozie w Hiszpanii. 

WIOSNA 2018 NA LUDOWYM:

• 9 marca Zagłębie – Miedź Legnica 
(godz. 19.00)

• 24 marca Zagłębie – Raków Częstochowa
(godz. 18.00)

• 7 kwietnia Zagłębie – Odra Opole 
(godz. 18.00)

• 29 kwietnia Zagłębie – Stal Mielec 
(godz. 18.00)

• 9 maja Zagłębie – Bytovia Bytów 
(godz. 18.00)

• 19 maja Zagłębie – Podbeskidzie Bielsko-Biała
(godz. 18.00)

• 3 czerwca Zagłębie – GKS Tychy 
(godz. 18.00)

Uwaga! Godziny spotkań mogą ulec zmianie. 
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JUBILEUSZE

Krystyna i Józef Brzezińscy
Krystyna i Andrzej Biazikowie
Helena i Zbigniew Cyganowie
Krystyna i Stanisław Cesarkowie 
Adela i Andrzej Chomiczewscy
Jadwiga i Bogdan Domagałowie
Janina i Józef Derdasiowie
Maria i Stanisław Durlikowie
Teresa i Bronisław Gomółkowie
Elżbieta i Franciszek Górakowie
Krystyna i Tadeusz Ilukowiczowie
Krystyna Czajkowska-Jop i Marian
Jop
Dorota i Czesław Jeziorowscy
Monika i Bogdan Janikowscy
Zofia i Janusz Karczowie
Barbara i Józef Kosturowie

Stefania i Zbigniew Łaskarzewscy
Izabella i Klaus Musiałkowie
Wanda i Stanisław Markiewiczowie
Anna i Ryszard Milewscy 
Sabina i Zdzisław Mnichowie
Zenona i Jerzy Nowiccy
Janina i Marian Oleksowie
Danuta i Zdzisław Poradowie
Janina i Władysław Podziomscy
Jolanta i Waldemar Pawlikowie
Krystyna i Jerzy Paciejowie
Bożena i Stefan Skibińscy
Danuta i Waldemar Skrzypkowie
Alicja i  Henryk Segietowie
Zofia Mucha

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

7 grudnia 2017 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60- i 50- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystościach udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Anna Jedynak,
zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Zbigniew Byszewski, sekretarz miasta, Grzegorz Frugalski oraz zastępca kierownika USC, Maciej Maziarz. 

Irena i Jan Sputowie
Teresa  i Henryk Sternakowie
Irena i Zdzisław Toroniowie
Janina i Stanisław Wiewiórowie
Halina i Rudolf Wołczykowie
Zofia i Feliks Ziółkowie
Stanisława i Włodzimierz Ziębowie

60-lecie Pożycia Małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Czesława i Władysław Dyniowie
Lucyna i Tadeusz Dudkowie
Maria i Władysław Perowie
Alina i Tadeusz Przywarowie
Wiesława i Stefan Skudlarscy
Janina i Jerzy Sadowscy
Lucyna i Jan Szafranowie

JUBILATKA
Pani Marianna Włodarczyk urodziła się 2
lutego 1916 roku w Sosnowcu. W czasie II wojny
światowej została wywieziona na przymusowe
roboty do Niemiec. Tuż po wojnie powróciła
do rodzinnego Sosnowca. Pani Marianna
pracowała w fabryce włókienniczej Schoena
i Dietla. W wieku 53 lat wraz z mężem zaadoptowali
dzieko. Od tego czasu Pani Marianna nie pracowała,
zajmowała się domem. Jej mąż, Zygmunt, był
górnikiem i pracował w kopalni „Kazimierz-Juliusz”.
Zmarł w 1992 roku. Z okazji 102. rocznicy urodzin
Szanownej Jubilatce nagrodę jubileuszową wręczyli
oraz życzenia złożyli: sekretarz miasta Sosnowca,
Grzegorz Frugalski oraz zastępca kierownika USC,
Barbara Tkacz. 

Pani Stanisława Zycha urodziła się 4 lutego 1917 roku w obecnych
Starych Maczkach. Miała szóstkę rodzeństwa. W 1939 roku,
po wybuchu II wojny światowej i pożarze domu rodzinnego, wyszła
za mąż, za Jana Michalika, któremu urodziła córkę. W 1942 roku
została wdową, po tym, jak jej mąż został zamordowany w obozie
koncentracyjnym. W 1949 roku Pani Stanisława wyszła za mąż
po raz drugi, za Władysława Zycha, ze związku z którym, miała
trójkę dzieci. Po 9 latach zgodnego i szczęśliwego małżeństwa
ponownie została wdową. Pani Stanisława doczekała się dwóch
wnuków, trzech wnuczek, sześciu prawnuków oraz jednej
prawnuczki. Mimo swojego sędziwego wieku wciąż ma ochotę
na życie. Opowiada anegdoty i tryska humorem. Szanownej
Jubilatce nagrodę jubileuszową wręczyli i życzenia złożyli: zastępca
prezydenta miasta, Anna Jedynak oraz pełnomocnik prezydenta ds.
dialogu i komunikacji społecznej, Mateusz Bochenek. 

Maciej Łydek Maciej Łydek
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JUBILATKA
Pani Józefa Okońska urodziła się 22 lutego 1915 r.
w Niemczech w miejscowości Biesenthal.
Po zakończeniu I wojny światowej wraz z rodziną przyjechała
do Polski. Niestety, los sprawił, że po śmierci ojca, pani Józefa
ponownie musiała wyjechać do Niemiec. W 1941 r. za namową
przyszłego męża, Tomasza, powróciła do Polski. Po śmierci męża
w 1943 r. została sama z córką, Elżbietą. Do 1975 r. pracowała
jako intendentka w przedszkolu przy fabryce „Dietla”. Pani
Józefa doczekała się dwóch wnuków oraz czterech prawnuczek.
Pomimo przykrych przeżyć jest osobą szczęśliwą i spełnioną.
Z okazji 103. rocznicy urodzin Szanownej Jubilatce nagrodę
jubileuszową wręczyli i życzenia złożyli prof. Marek Barański, 
pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji i integracji
społeczności lokalnej oraz zastępca kierownika USC, Maciej
Maziarz.
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Szanownym
Jubilatkom

dużo zdrowia
i radości 
na dalsze 
lata życia 

życzy Redakcja

Barbara i Jan Borutowie
Renata i Jan Cyganowie
Małgorzata i Zygmunt Chadzińscy
Henryka i Andrzej Dudkowie
Maria i Marian Flisztowie
Barbara i Kazimierz Falszowie
Danuta i Jerzy Gwoździowie
Sabina i Jerzy Grabkowie
Teresa i Krzysztof Giercuszkiewiczowie
Elżbieta i Henryk Gąsiorkowie
Halina i Stanisław Kozłowscy

Zofia i Antoni Kawowie
Helena i Jerzy Kurowscy
Wiesława i Stanisław Kurasowie
Urszula i Henryk Kominiarczykowie
Alina i Eugeniusz Korbanowie
Krystyna i Andrzej Lipińscy
Julia i Kazimierz Miśkiewiczowie
Halina i Tadeusz Mościccy
Wiesława i Marcin Marcińscy
Elżbieta i Janusz Nowakowie
Barbara i Adam Niedbalscy

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

16 lutego 2018 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystościach udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Anna Jedynak, sekretarz
miasta, Grzegorz Frugalski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.    

Lucyna i Andrzej Krawczykowie
Helena i Józef Szczepańczykowie
Barbara i Stefan Szwagrzykowie
Stanisława i Czesław Szrubarczykowie
Krystyna i Ryszard Trybuschowie
Dorota i Zdzisław Twardoniowe
Wanda i Henryk Woźnicowie
Wanda i Tadeusz Wójcikowie
Marianna i Zdzisław Zagórscy
Teodora i Jerzy Zgryzowie
Danuta i Tadeusz Zającowie
Stefania i Kazimierz Żakowie
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Poziomo: 1 – wakacyjny miesiąc, 5 – indiański szałas, 

8 – w przysłowiu buduje, 9 – jasełka, 10 – na końcu wędki,

11 – krew zwierzęcia, 12 – wynalazł żarówkę, 14 – wycięcie

pod szyją w sukni, 16 – doskonały wzorzec, 17 – nazwisko

polskich malarzy – Wojciecha i Juliusza, 19 – mówca, 

21 – francuska czapka wojskowa, 22 – arabska lub do żucia,

25 – kunszt, 28 – autor „Pięknych dwudziestoletnich”, 

29 – uczta pierwszych chrześcijan, 30 – zakład drzewny, 

32 – kwiatowa grządka, 34 – tam mieści się dowództwo

armii, 35 – wyścigi jachtów, 36 – imię męskie, 37 – na nim

żagiel, 38 – zobojętnienie, 39 – budowla ogrodowa.

Pionowo: 1 – niezbędne do zrobienia makijażu, 2 – zastój,

3 – w nim woda na herbatę, 4 – w łóżku, 5 – element

starego ściennego zegara, 6 – gatunek nietoperza, 

7 – wieloskładnikowe lekarstwo, 13 – stopień w policji, 

15 – ufnie myśli o przyszłości, 18 – plakat, 20 – mebel na

książki, 23 – zarazek, bakcyl, 24 – nauka o roślinach, 

26 – sentencja, 27 – dzieło sztuki celowo naśladujące czyjś

styl, 28 – czarna, czerwona, zielona, owocowa..., 

31 – wznoszony jakimś alkoholem, 33 – słodki ziemniak. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 2 /2018, STEPHEN KING – SZTORM STULECIA 
Na gro dy otrzy mu ją: Ewa Rutka, Jadwiga Kardas oraz Leszek Chimner z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

 

 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

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

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  3/2018

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 marca  pod adres
redakcji:  41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po czę -
ła się w 2015 ro ku. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 13.00 i 18.00
wy świe tla ne bę dą pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu
pt. „Kul tu ra Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu blicz no ści
do stęp do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów. Głów ny mi or ga ni -
za to ra mi pro jek tu są Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin He lios
w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol -
skie fil my i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie. Bi le ty na se an se
w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu ją je dy nie 10 zł. Wię cej na:
www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
8 marca - „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”
15 marca - „Botoks”
22 marca - „Najlepszy”
29 marca - „Reakcja łańcuchowa”

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania podwójne zaproszenie
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna” w kinach,
do odbioru w naszej redakcji.

Kulturalne czwartki w kinie „Helios”
A gdy by ktoś wy ma zał z two jej pa mię ci dzie sięć naj waż niej szych lat
ży cia? 

Ali ce Lo ve, ra do sna i ży wio ło wa dwu dzie sto dzie wię cio lat ka, ma
wszyst ko, o czym za wsze ma rzy ła – wła sny dom, ko cha ją ce go mę ża
Nic ka i dziec ko w dro dze. Wszyst ko zmie nia się, gdy od zy sku je przy -
tom ność po wy pad ku na si łow ni. Do wia du je się, że ma 39 lat, jest mat -
ką trój ki dzie ci i wła śnie roz wo dzi się z Nic kiem. Jest zdez o rien to wa -
na i prze ra żo na – nie po tra fi so bie przy po mnieć ostat nich dzie się ciu lat

swo je go ży cia. Co wię cej, Ali ce nie lu bi
no wej sie bie – płyt kiej ma te ria list ki. 

Czy zdo ła od zy skać utra co ne wspo -
mnie nia i ura to wać mał żeń stwo? Czy od -
kry je kim jest ta jem ni cza Gi na, o któ rej
wszy scy bo ją się wspo mnieć? 

Da ta wy da nia: 1 ma rzec 2018 r.

Liane Moriarty

Kilka dni z życia Alice (Wyd. Prószyński i S-ka)

Se kre ty ro dzi ny O’Ne ill wy cho dzą na jaw, a praw da przy no si na dzie -
ję, któ ra roz świe tla cie nie prze szło ści.

An nie O’Ne ill by ła ko cha ją cą mat ką i żo ną. Wszy scy miesz kań cy
Kiss Ri ver ko cha li ją za wiel kie ser ce. An nie po sia da ła jed nak pew ną
mrocz ną ta jem ni cę, któ ra uj rza ła świa tło dzien ne do pie ro wie le lat
po jej tra gicz nej śmier ci.

La cey O’Ne ill, cór ka An nie, przez dwa na ście lat we wszyst kim na -
śla do wa ła mat kę. Aż wstrzą sa ją ca praw da, któ rą w koń cu ją po zna ła,
za chwia ła fun da men ta mi jej ży cia. Ko lej nym cio sem by ła śmierć bli -
skiej przy ja ciół ki z dzie ciń stwa. Zgod nie z ostat nią wo lą zmar łej La -
cey zo sta ła praw ną opie kun ką je de na sto let niej Mac ken zie, cór ki Jes si -
ki. Te raz, chcąc nie chcąc, mu si od na leźć się w ro li mat ki. Skom pli ko -
wa ne ży cie uczu cio we La cey oraz dwóch męż czyzn za bie ga ją cych o jej

wzglę dy na pew no nie uła twia ją za da nia.
Tym bar dziej, że Mac ken zie ni cze go nie
za mie rza jej te go uła twić, ani tym bar dziej
swo je mu oj cu, któ re go po zna ła dzię ki no -
wej opie kun ce.

Tym cza sem mor der ca An nie za do bre
spra wo wa nie wkrót ce wyj dzie na wol ność.
O’Ne il lo wie i ca łe Kiss Ri ver po sta na wia ją
do te go nie do pu ścić. Naj trud niej sze wy -
zwa nie cze ka La cey. To ona bę dzie mu sia ła zmie rzyć się z prze szło ścią
i wy brać po mię dzy ze mstą i prze ba cze niem, lę kiem i mi ło ścią.

Da ta wy da nia: 6 ma rzec 2018 r.

Diane Chamberlain

Cień matki (Wyd. Prószyński i S-ka)

Peł na cie pła opo wieść o si le ma rzeń i go to wo ści na zmia ny.
Na ten mo ment Ma rian na cze ka ła bar dzo dłu go. Wresz cie wraz

z mę żem Hu ber tem sprze da ją zruj no wa ny dom i bu du ją sie dli sko
w uro kli wym miej scu nad brze giem rze ki. Speł nia się ich naj więk sze
ma rze nie. I kie dy wy da je się, że ma ją już wszyst ko, o czym ma rzy -
li – Hu bert od cho dzi.

To nie jest mo ment na roz dra py wa nie ran, bo Ma rian na zo sta je sa -
ma nie tyl ko ze swo imi ma rze nia mi, ale i obo wiąz ka mi – prze cież mu -
si utrzy mać du ży dom i wy cho wy wać do ra sta ją cych sy nów. Na do da -

tek prze wrot ny los szy ku je dla niej nie -
spo dzian kę…

Jak da le ko moż na się po su nąć w snu ciu
ma rzeń? Czym za głu szyć wła sne po trze -
by?

I cze go w ży ciu po trze bu je my bar dziej
niż szczę ścia?

Da ta wy da nia: 6 ma rzec 2018 r.

Anna Łajkowska 

Dobra przystań (Wyd. Prószyński i S-ka)
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RYBY (19.02. – 20.03.) – Sprawy sercowe
w najbliższym czasie będą się układać
wyjątkowo dobrze. Postaraj się tylko
cieszyć tym, co masz, a nie wymyślać
problemów na siłę, bo w końcu nadejdzie
kryzys… Pomyśl nad wiosennymi
porządkami, chyba zbyt długo odkładałaś
je na później i mieszkanie nie wygląda
najlepiej. Pozbądź się wszystkiego, co
uznasz za nieużyteczne, nie ma sensu
chomikować starych rzeczy.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Czekają Cię
poważne wyzwania zawodowe. Więcej
wiary w siebie, a na pewno z wszystkim
dasz sobie radę. Dzięki przypływowi
gotówki wreszcie będziecie mogli
pomyśleć z partnerem o powiększeniu
rodziny. Postaraj się znaleźć czas na
zadbanie o swoje sprawy zdrowotne i
umów się w końcu na badania kontrolne. 
BYK (20.04. – 22.05.) –Wraz z początkiem
miesiąca poczujesz wiosnę w sercu.
Upewnij się tylko, czy Twój wybranek czuje
to samo, by nie robić sobie złudnych
nadziei. Wiosna to doskonała okazja na
rozpoczęcie nowych wyzwań. Pomyśl o
kursie języka obcego lub zajęciach fitness.
Jedno i drugie będzie mile widziane
podczas zbliżających się wakacji. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Zastanów
się, jakie zmiany przyniosłyby dla Ciebie
najwięcej korzyści i postaraj się zrobić coś,
aby je osiągnąć. Czasem wystarczy drobna
zmiana fryzury lub niewielkie
przemeblowanie, a nasze samopoczucie
zmienia się diametralnie. Marzec sprzyja
samotnym bliźniętom. Nie bój się tylko
zawierać nowych znajomości, bo to
pierwszy krok do poznania kogoś
wyjątkowego.  
RAK (22.06. – 22.07.) –Zastanów się, jak
przekonać rodzinę, abyście spędzali razem
więcej czasu. Wspólne zainteresowania z
pewnością poprawią komunikację między
wami, która ostatnio delikatnie mówiąc,
nie jest najlepsza. Odwiedź najlepszą
przyjaciółkę. Od jakiegoś czasu próbuje
powiedzieć Ci o swoich kłopotach, ale
wciąż nie ma okazji. Bardzo potrzebuje
teraz Twojej pomocy, postaraj się więc jej
nie zawieźć. 
LEW (23.07. – 23.08.) –Wraz z nadejściem
wiosny będziesz czuła coraz więcej
życiowej energii. Od razu poczujesz siłę do
dalszych działań, której ostatnio
stanowczo Ci brakowało. Nie narzucaj
sobie zbyt wielu zajęć, a wręcz przeciwnie,
postaraj się znaleźć, jak najwięcej czasu na
przyjemności. Nie szukaj miłości na siłę, bo
za niedługo sama Cię odnajdzie. Nie
będzie to jednak nikt inny, jak stary
przyjaciel. Nie bagatelizuj więc jego
intencji, bo łatwo możesz go zranić.  
PANNA (24.08. – 22.09.) – Przed Tobą
bardzo udany miesiąc. Nie będziesz się
przepracowywać, a wręcz przeciwnie –
czas upłynie Ci na odpoczynku i samych
miłych zajęciach. Poznasz kilka nowych
osób, ale nie ufaj wszystkim w stu
procentach, bo nie każdy ma dobre
intencje. W marcu braknie Ci czasu na
poszukiwania drugiej połówki. Może to
znak, że wcale nie jest Ci ona potrzebna do
szczęścia?
WAGA (23.09. – 22.10.) – Jeżeli wciąż
obiecujesz sobie, że „od jutra” zaczynasz
dietę, pora przestać się oszukiwać.
Jedzenie to Twoja pasja, więc po co z niej
rezygnować? Nadmiar kalorii postaraj się
spalić podczas długich spacerów lub
wycieczek rowerowych. Znacznie poprawi
to nie tylko Twoją formę, ale i
samopoczucie. Przez całą wiosnę będziesz
tryskać energią. Zastanów się zatem, jak
najlepiej możesz ją wykorzystać.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Gwiazdy
sprzyjają nowym wyzwaniom i poważnym
życiowym zmianom. Uważaj jednak, by nie
przesadzić, bo ciężko będzie Ci wycofać się
z nowych zobowiązań. Postaraj się bardziej
zaufać swojemu partnerowi.
Podejrzewanie go o złe zamiary na każdym
kroku niczego dobrego nie wróży
waszemu związkowi. Pamiętaj, że
najlepszym lekarstwem na niewyjaśnione
sytuacje jest szczera rozmowa. Kiedy
ostatnio ją przeprowadzaliście?
STRZELEC (22.11. – 21.12.) –Sama
zdecyduj, co najgorzej wpływa na Twoje
zdrowie i samopoczucie i postaraj się
porzucić wszystkie złe nawyki. Już po
krótkim czasie zobaczysz, jak proste
zmiany przyniosły duże efekty. Pod koniec
marca szykuje Ci się duża rodzinna
impreza. Zadbaj o to, by wyglądać jak
milion dolarów, bo nigdy nie wiadomo, kto
się na niej zjawi. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – W tym
miesiącu będziesz bardzo nerwowa i łatwo
będzie wyprowadzić Cię z równowagi.
Postaraj się nie prowokować innych do
kłótni, bo w przypływie złości możesz
powiedzieć bliskiej osobie zbyt wiele
gorzkich słów. Marzec będzie bardzo
udanym miesiącem dla samotnych
koziorożców. Kto wie, może już w majówkę
wybierzesz się na pierwsze wakacje od
dawna, których nie spędzisz sama?
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Od połowy
miesiąca pochłoną Cię przedświąteczne
przygotowania. Zastanów się, czy nie
lepiej dla waszej rodziny byłoby po prostu
wyjechać na kilkanaście dni poza miasto i
spędzić czas tylko razem? Święta przy stole
sprzyjają tylko zbędnym dyskusjom i
kłótniom, a wyjazd przyniesie Ci dużo
spokoju i relaksu. Zastanów się, co jest
ważniejsze.  red

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
02-08.03.2018 r.

KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY
WISŁOCKIEJ” GODZ. 13:00 i 18:00
Dokument/Historyczny, Od lat:13,
Polska/Litwa/Niemcy, 2017, 100 min

PREMIERA:
„CZERWONA JASKÓŁKA”
11:00*, 14:00**, 14:15***, 19:30****
Thriller, Od lat:15, USA, 2018, 140 min
19:45***
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku, soboty i niedzieli
*** wyłącznie w sobotę i niedzielę
**** z wyjątkiem soboty i niedzieli
„KAŻDEGO DNIA”
10:15*, 10:30**, 12:00***, 17:00****
Romans, Od lat:13, USA, 2018, 93 min
18:00*****

* z wyjątkiem piątku, wtorku i czwartku
** wyłącznie w piątek
*** wyłącznie we wtorek
**** wyłącznie w czwartek
***** z wyjątkiem czwartku
„KOBIETA SUKCESU” WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
Komedia romantyczna, Od lat:15,
Polska, 2018, 105 min GODZ. 20:30

FILMY TYGODNIA:
„KOBIETY MAFII”
11:00*, 12:30, 15:30, 17:30**, 18:30
Akcja, Od lat:15, Polska, 135 min
20:30***, 21:30 
* wyłącznie w poniedziałek, wtorek i środę
** wyłącznie w czwartek
*** z wyjątkiem czwartku
„CZARNA PANTERA” napisy 20:15
Science-Fiction/Akcja, Od lat:13, USA, 135
min 
„CZARNA PANTERA” dubbing 10:00*
Science-Fiction/Akcja, Od lat:13, USA, 135
min
* z wyjątkiem piątku i środy

„3D CZARNA PANTERA” dubbing 15:00
Science-Fiction/Akcja, Od lat:13, USA, 135
min
„NOWE OBLICZE GREYA”
11:30*, 12:45**, 17:00***
Dramat/Romans, Od lat:15, USA, 105 min 
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem wtorku i czwartku
*** z wyjątkiem soboty, niedzieli i czwartku
DLA DZIECI:
„JASKINIOWIEC”
10:00*, 10:30**, 13:00 15:15
Animacja, Od lat:7, Wlk.
Brytania/Francja, 2018, 89 min
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – marzec  2018

01 Cz 10:00 Tango / S. Mrożek  
02 Pt 19:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti  
03 Sb 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti  
04 Nd 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
05 Pon 17:00 Teatr na Twojej lekcji: jak nie unikać
wroga – spotkanie dla nauczycieli wokół spektaklu
„Wróg – instrukcja obsługi”  
10 Sb 16:00 Wróg – instrukcja obsługi/ D. Cali, S.
Bloch/ PREMIERA  
11 Nd 11:00 Wróg – instrukcja obsługi/ D. Cali, S.
Bloch  
13 Wt 10:00 Wróg – instrukcja obsługi/ D. Cali, S.
Bloch
14 Śr 10:00 Wróg – instrukcja obsługi/ D. Cali, S.
Bloch
15 Czw 10:00 Wróg – instrukcja obsługi/ D. Cali, S.
Bloch  

15 Czw 19:00 Wojna światów/ H.G. Wells  
16 Pt 19:00 Wojna światów/ H.G. Wells  
17 Sb 18:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon –
Rodzice do teatru!   
18 Nd 18:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon  
20 Wt 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka 
21 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L.M.
Montgomery
22 Czw 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L.M.
Montgomery
23 Pt 19:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti  
24 Sb 18:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti  
25 Nd 18:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti  
27 Wt 10:00 Wróg – instrukcja obsługi/ D. Cali, S.
Bloch
28 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 3 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie
za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia: 
2 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu
15.03.2018 r. (czwartek) godz. 19.00
1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu
16.03.2018 r. (piątek) godz. 19.00

W Te atrze Za głę bia trwa ją pró by
do spek ta klu re ali zo wa ne go
na pod sta wie książ ki „Wróg” Da -
vi de'a Ca lie go i Ser ge'a Blo cha.
Przed sta wie nie po wsta je dla wi -
dzów po wy żej 10. ro ku ży cia.
Pre mie ra za pla no wa no na 10
mar ca, a ko lej ny po kaz od bę dzie
się 11 mar ca o godz. 11.00. Pra ce
nad spek ta klem roz po czę ły się
od po wo ła nia La bo ra to rium Wro -

ga, na któ re skła da ją się warsz ta -
ty dla dzie ci oraz dla na uczy cie li
pro wa dzo ne przez twór ców spek -
ta klu. 

– Powołaliśmy Laboratorium
Wroga, ponieważ ma my po czu -
cie, że w na szym kra jo bra zie jest
co raz wię cej oko pów i wza jem nej
wro go ści. Dla te go roz po czę li śmy
eks pe ry ment. Chce my stwo rzyć
in struk cję ob słu gi wro ga, zna leźć

prze pis na to, jak go oswo ić, jak
wyjść z oko pu i szu kać po ro zu -
mie nia. Pro blem po le ga na tym,
że ja ko do ro śli nie ra dzi my so bie
z tym, sa mi za cie trze wia my się
w po sta wie wro go ści i po trze bu je -
my po mo cy tych, któ rzy na co
dzień nie są py ta ni o zda nie – mó -
wi Ju sty na Sob czyk, re ży ser ka
przed sta wie nia i pe da goż ka te atru. 

Ce lem warsz ta tów z dzieć mi,
któ re od by ły się w so sno wiec kich
szko łach oraz w te atrze pod czas
fe rii zi mo wych 2018, by ło przyj -
rze nie się te mu, jak dzie ci wy -
obra ża ją so bie wro ga, po co nam
wróg i co mo że my zro bić, że by
go oswo ić. Uczest ni cy szu ka li od -
po wie dzi na py ta nie, czy po ro zu -
mie nie z wro giem jest moż li we
i jak nie po zwo lić na to, by w kon -
tak cie z in ny mi kie ro wał na mi
strach. Ze bra ne w trak cie za jęć
ma te ria ły sta ły się in spi ra cją dla
twór ców i ak to rów w pra cy
nad spek ta klem. 

Jesz cze przed pre mie rą, w po -
nie dzia łek, 5 mar ca o 17.00, Te atr
Za głę bia za pra sza na uczy cie li
na warsz ta ty „Jak oswo ić wro ga”,
któ re go ce lem jest za in spi ro wa nie
na uczy cie li do pra cy nad trud ny -
mi te ma ta mi, nad tym, jak wspól -
nie z dzieć mi je po zna wać i oswa -

jać, wy ko rzy stu jąc me to dy i na -
rzę dzia te atral ne. Warsz ta ty po -
pro wa dzą twór cy przed sta wie nia,
trze ba się wcze śniej za pi sać
w Biu rze Ob słu gi Wi dzów. 

Pre mie ra „Wro ga – in struk cji
ob słu gi” od bę dzie się 10 mar ca

o godz. 16.00. Dla wi dzów in dy -
wi du al nych spek takl zo sta nie za -
pre zen to wa ny w nie dzie lę, 11
mar ca o godz. 11.00. Te go dnia
po spek ta klu od bę dą się warsz ta ty
dla dzie ci i spo tka nie z twór ca mi
i ak to ra mi. Red

Instrukcja obsługi wroga  w Teatrze Zagłębia

ROZRYWKA
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Czy uda się oswoić wroga? Odpowiedź już 10 i 11 marca 
na scenie teatru. 

WRÓG – INSTRUKCJA OBSŁUGI” NA PODSTAWIE KSIĄŻKI „WRÓG” SERGE'A BLOCHA I DAVIDE'A CALIEGO 
Justyna Sobczyk – reżyseria, Justyna Lipko-Konieczna – dramaturgia i adaptacja, Wisła Nicieja – scenografia
i kostiumy, Sebastian Świąder – muzyka, Filip Szatarski – choreografia, Sebastian Klim – reżyseria świateł.
Występują: Natasza Aleksandrowitch, Agnieszka Bałaga-Okońska, Małgorzata Saniak, Aleksander Blitek, Kamil
Bochniak i Łukasz Stawarczyk.




