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.
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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

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. 15
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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.
str. 14
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50 nowych miejsc w sosnowieckim żłobku!

Maluchy do żłobka, rodzice do pracy
Coraz więcej miejsc w sosnowieckim Żłobku Miejskim! W tym roku
przybędzie kolejnych 50. Jednocześnie powstanie nowy oddział, tym
razem przy ul. Piłsudskiego.
Nowy oddział będzie mieścił się
w budynku ZSO nr 3. Znajdzie się
w nim miejsce dla 25 dzieciaków. – Po otwarciu oddziału w Zagórzu przy ul. Białostockiej oraz
na Juliuszu, tym razem stworzymy oddział na Starym Sosnowcu,
w budynku, gdzie mieści się m. in.
Liceum im. Bolesława Prusa. W sumie budowa nowego oddziału wyniesie prawie 1,5 mln zł, z czego 500
tys. to dofinansowanie z rządowego
programu „Maluch”. Ponadto rozbudowane zostaną oddziały przy ul.
Wojska Polskiego oraz przy ul. Białostockiej – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
W przypadku oddziału w Niwce
przyjętych zostanie o 15 dzieci więcej niż dotychczas, z kolei oddział
w Zagórzu powiększy się o 10
miejsc. Koszt rozbudowy oddziału
żłobka w Niwce to kwota 400 tys.
zł, natomiast przy ul. Białostockiej
to 30 tys. zł.
– W obu przypadkach otrzymaliśmy dofinansowanie. W przypadku
Niwki to kwota 300 tys. zł, a jeśli
chodzi o Zagórze to 24 tys. zł. Ponadto otrzymaliśmy 4 tys. zł na zapewnienie funkcjonowania dodatkowych miejsc w oddziale w Zagórzu. W sumie kwota dofinansowania
z programu „Maluch” wynosi ponad milion złotych, ponieważ oprócz
środków na rozbudowę otrzymaliśmy także prawie 159 tys. zł na za-

Krzysztof Polaczkiewicz

Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

Nowy oddział żłobka powstanie w ZSO nr 3 przy ul. Piłsudskiego.
pewnienie funkcjonowania miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
z wcześniejszych edycji programu
„Maluch” – mówi zastępca prezydenta Sosnowca, Anna Jedynak.
Co war te podkreślenia, w latach 2010-2016 z programu „Maluch” gmina Sosnowiec otrzymała
na stworzenie nowych miejsc
w Żłobku Miejskim nieco ponad milion złotych, a więc tyle ile z programu „Maluch 2018”.
Obecnie Żłobek Miejski w Sosnowcu posiada 306 miejsc. W bieżącym roku liczba ta wzrośnie
do 356.
Z początkiem tego roku w Sosnowcu rozpoczął także działalność

pierwszy w mieście Klub Dziecięcy.
Mieści się w budynku Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych
przy ul. Jagiellońskiej 13. – Świadczy
usługi opieki nad 15 dzieci w wieku
od 1 do 3 roku życia. Miesięczny
koszt za opiekę nad dzieckiem wynosi 50 zł. Placówka jest czynna w godzinach od 7.00 do 20.00, od poniedziałku do piątku zgodnie z deklaracjami rodziców, którzy mogą zostawiać swoje pociechy na pięć godzin
w ciągu dnia. To kolejna alternatywa
dla rodziców, którzy wracają na rynek pracy. Niebawem kolejny Klub
Dziecięcy otwarty zostanie także
w centrum Sosnowca – dodaje prezydent Jedynak.

MIASTO DOFINANSOWUJE TAKŻE
ŻŁOBKI NIEPUBLICZNE

NABÓR DO ŻŁOBKA
MIEJSKIEGO 2018/2019

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.

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.

MIASTO

Elektryczne autobusy
już w Sosnowcu

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

Krzysztof Polaczkiewicz

Dwa z trzech elektrycznych Solarisów
są już w Sosnowcu. Pierwszy z nich 23
lutego wykonał testową jazdę po ulicach naszego miasta.
– Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Solaris Urbino 12 nie różni
się od nowoczesnych modeli, które
od kilku miesięcy jeżdżą po ulicach
Zagłębia. Wytrawne oko zauważy
pewne elementy sugerujące, że jest to
pojazd elektryczny. Każdy jednak
„usłyszy” różnicę – podkreśla Piotr
Drabek, dyrektor PKM Sosnowiec ds.
technicznych.
Bateryjne pojazdy dla Sosnowca
wyposażone zostaną w silnik centralny oraz osprzęt elektryczny polskiego
producenta firmy Medcom z funkcją
odzysku energii elektrycznej podczas
hamowania.
Przyjemną podróż w każdych warunkach pogodowych zapewni w Solarisach wydajna klimatyzacja, która
jest w pełni zautomatyzowana, a dzię-

Dwa ronda i nowa nawierzchnia
na ulicy Grota-Roweckiego

ki temperaturze mierzonej wewnątrz
pojazdu, zostaje ona na bieżąco dostosowana do potrzeb podróżujących. Całość oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wykonana zostanie
w przyjaznej środowisku technologii
LED.

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

Nowoczesne elektryczne autobusy już jeżdżą po ulicach miasta.

– Tak jak poprzednie Solarisy dla Sosnowca, tak i te, wyposażone zostaną
w alkolock, z którego kierowca zobowiązany jest skorzystać przed uruchomieniem pojazdu. Jest to dodatkowe
wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Ładowarka do pojazdów stanie w najbliższym czasie
przy Mościckiego, a kolejne znajdują się
w zajezdni PKM-u – dodaje Drabek.
Koszt zakupu autobusów to 7,75
mln zł.

– Projekt zakłada budowę ronda przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego – Hallera – Ptasia, które będzie podobne do tego, które funkcjonuje
u zbiegu ulic: Sokolskiej, Kamiennej i Komuny Paryskiej, nieopodal CH Auchan. Przebudowana zostanie również zatoka autobusowa znajdująca się
pomiędzy ul. Rudną i Grota-Roweckiego – mówi
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Nie będzie to jedyne rondo na tej ulicy. Drugie rondo powstanie przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego i Gospodarczej. Projekt obejmuje
także budowę ścieżek rowerowych, remont chodników, remont nawierzchni jezdni pomiędzy rondami oraz budowę zatok i pasów postojowych
i wymianę oświetlenia ulicznego. – Przetarg został już ogłoszony. Inwestycja, która zostanie podzielona na dwa etapy, ma zostać wykonana do końca tego roku – stwierdził prezydent.
Sosnowiec ubiegał się o dofinansowanie tej inwestycji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
Niestety, pomimo pozytywnej oceny, nie otrzymał
dofinansowania. Udało się je pozyskać z Metropolitarnego Funduszu Solidarnościowego (3,5
mln zł) w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. SK

Rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej nosi imię prof. Władysława Bartoszewskiego

Zawsze warto być przyzwoitym
zdjęcia: Maciej Łydek

Dokładnie w dzień urodzin profesora
Władysława Bartoszewskiego, 19 lutego, nadano jego imię rondu, na jednej
z głównych ulic miasta, przy ul. Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej.
W uroczystości wzięli udział nie tylko
władze Sosnowca i mieszkańcy. Na tę
uroczystość specjalnie do Sosnowca
przyjechali m. in. pasierb profesora,
Piotr Bachurzewski oraz Marcin Barcz,
sekretarz Władysława Bartoszewskiego.
Prezydent Arkadiusz Chęciński
podkreślał, że sam także popiera wybór
Władysława Bartoszewskiego na patrona ronda. Kandydaturę Władysława
Bar toszewskiego najpierw zgłosili
mieszkańcy, a następnie poparli ją radni. – Gdyby żył, miałby 96 lat i pewnie
dalej służyłby nam radą. Mówiłby nam,
że należy być dobrym człowiekiem,
mówił, kiedy można mówić o sobie, że
jest się patriotą – mówił podczas uroczystości Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Cieszę się, że to
mieszkańcy zgłosili takiego patrona.
Sosnowiec od zawsze był miastem wielu kultur. Zawsze się tym szczyciliśmy.
To miasto, w którym żyli Żydzi, Niemcy, Rosjanie i oczywiście, Polacy. Potrafili ze sobą rozmawiać, mimo wielu
różnic. Pokażmy, że można się różnić,
ale nie trzeba się obrażać. Wierzę, że
ten sygnał z Sosnowca będzie słyszalny w całej Polsce – podkreślał prezydent.

– 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.
Osobę profesora wspominał także
Marcin Barcz, sekretarz profesora Władysława Bartoszewskiego. – Władysław
Bartoszewski był człowiekiem, któremu
chciało się chcieć. Działał nawet w sytuacjach, które wydawały się być beznadziejnymi, kiedy inni się bali. Bartoszewski nigdy nie był człowiekiem obojętnym.
W jego biografii jest moment, gdy jako 18-letni chłopak trafia do obozu w Auschwitz i kilka dni potem Niemcy zorganizowali „słynny” apel, w którym więźniów ustawiono w szeregach, a esesmani
wyciągnęli z tego tłumu jednego człowieka i na oczach całego tłumu zatłukli go
pałkami. Zamordowali. Władysław Barreklama

toszewski mówił wtedy, że czuł się upokorzony własnym lękiem i bezradnością.
Na oczach kilku tysięcy młodych mężczyzn zamordowano człowieka. Nikt nie
kiwnął nawet palcem w jego obronie.
Proszę mi wierzyć, że on do końca życia
tym wydarzeniem żył. Starał się tak żyć,
by już do końca nikt nie mógł o nim powiedzieć, że był bezczynny, gdy komuś
działa się krzywda – opowiadał Barcz.
Ojczyma wspominał także Piotr Bachurzewski. – Mój ojczym wytłumaczył
mi bardzo dokładnie, jak to było z polskim antysemityzmem, z polskim życiem
w jednym kraju z różnymi nacjami. Miało to różne barwy. W 1995 roku mieszka-

łem w Republice Południowej Afryki.
Władysław Bartoszewski przyjechał tam
wówczas jako polski minister spraw zagranicznych. Jednym z ważniejszych spotkań, jakie tam miało miejsce, a na pewno takich, które ja zapamiętałem, było
spotkanie w gminie żydowskiej w Johannesburgu. Wystąpił tam, mówiący nieźle
po polsku, bardzo stary Żyd. Opowiedział wtedy, jak podczas wojny uratowali
go Polacy, ale jednocześnie mówił też
o tym, że całą jego rodzinę wydali Niemcom szmalcownicy. Z całej rodziny przeżył tylko on. Mój ojczym wysłuchał tego
do końca i powiedział: tak było. Potem
zapytał, czy był później w Polsce? Żyd

odpowiedział: „Nie. Dla mnie to ziemia
przeklęta”. Ojczym powiedział, że rozumie. Było mi ciężko wtedy, ale ja te problemy miałem w domu przegadane.
U mnie nikt nie przemilczał tych spraw.
W domu mówiło się o tym otwarcie.
Gdyby to spotkanie odbyło się po wdrożeniu obecnej ustawy o IPN, to wszyscy,
włącznie z ambasadorem, powinniśmy
po takiej rozmowie trafić do więzienia
na trzy lata. Rozmawiajmy ze sobą, nie
przemilczajmy trudnych spraw, bo te demony zawsze znajdą drogę, by
wyjść – mówił Piotr Bachurzewski.
Inicjatywa uhonorowania postaci
zmarłego profesora pojawiła się w ubiegłym roku. Pod petycją w tej sprawie
podpisało się kilkaset osób. Następnie,
podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej pomysł poparło 20 radnych. Czterech radnych z klubu PiS wstrzymało
się od głosu, a jeden był przeciwny.
Władysław Bartoszewski był historykiem, publicystą, dziennikarzem, pisarzem, działaczem społecznym, politykiem oraz dyplomatą. Na kartach historii, nie tylko polskiej, zapisał się jako
więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego, a także Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata. Mówił krótko:
„Warto być uczciwym, choć nie zawsze
się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”. SK
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Kolejne zadania
przed wiceprezydentem
i pełnomocnikami

59. sesja Rady Miejskiej

Podziękowania dla komendanta
Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Za lata służby podziękowano podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, Grzegorzowi Nowakowi. Były także podziękowania
dla uczestników akcji po wybuchu,
do którego doszło kilka dni temu
w kamienicy przy ul. Tylnej 12.
Za lata służby komendantowi podziękowali m. in. Wilhelm Zych, przewodniczący Rady Miejskiej i prezydent Arkadiusz Chęciński.
– Grzegorz Nowak swoją drogę zawodową z pożar nictwem związał 1
sierpnia 1986 roku, podejmując służbę kandydacką w Szkole Głównej
Służby Pożar niczej w Warszawie.
Po otrzymaniu tytułu inżyniera pożarnictwa został skierowany do służby
stałej w Komendzie Rejonowej Straży
Pożarnych w Sosnowcu, gdzie 1 sierpnia 1991 roku został mianowany
na stanowisko Dowódcy Plutonu.
W swojej karierze zawodowej zajmował różne stanowiska służbowe. 1 lipca 1992 roku został mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. Dzięki swojej sumienności, zaangażowaniu i zdyscyplinowaniu 1 sierpnia 2003 roku został
powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Będzinie. Po prawie 5 latach służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie 26 marca 2008 roku powołano go na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożar nej w Sosnowcu – przypomniał
Wilhelm Zych.
Grzegorz Nowak został odznaczony m. in. Złotą Odznaką Zasłużony
dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Krzyżem
Zasługi. – Poza codzienną służbą zawsze był bardzo aktywnie zaangażowany w poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa
mieszkańców miasta Sosnowiec.
Podczas swojej wieloletniej służby
niejednokrotnie dowodził dużymi
i trudnymi działaniami ratowniczo – gaśniczymi, za każdym razem
reklama

marzec 2018 nr 3

Serdeczne podziękowania i... klocki lego city - model straży pożarnej otrzymał komendant Grzegorz Nowak.
udowadniając, że cechuje go profesjonalizm, zdolność analitycznego
myślenia oraz zachowania równowagi w trudnych sytuacjach, niejednokrotnie także potwierdził, że posiada
umiejętność kierowania zespołem,
a jego decyzje zawsze przedkładały
się na sprawne przeprowadzenie akcji
ratowniczo – gaśniczej. Zwieńczeniem jego służby oraz potwierdzeniem profesjonalizmu niewątpliwie
są działania, którymi Grzegorz Nowak kierował podczas zawalania kamienicy przy ul. Tylnej – dodał Wilhelm Zych.
Za lata współpracy dziękował także
sam komendant. – Po 10 latach mojego urzędowania, dysponujemy nowoczesnym sprzętem i dobrym przygotowaniem, które udowodniliśmy podczas ostatniej akcji. Uważam, że zostawiam straż w dobrej kondycji – stwierdził komendant Grzegorz Nowak. – Bardzo dziękuję za wieloletnią
współpracę z władzami miasta. Podziękowania należą się za wiele rzeczy. Za wsparcie, dobrą wolę, zrozumienie i przede wszystkim za sprzęt
i narzędzia, którymi się obecnie posługujemy. Gdyby mi przyszło jeszcze
raz wybierać jednostkę, na pewno wyreklama

brałbym Sosnowiec – przyznał Grzegorz Nowak.
Przypomnijmy, że do zawalenia się
kamienicy doszło wieczorem, 10 lutego. W akcji ratowniczej wzięli udział
strażacy z kilku miast Śląska i Zagłębia, a także specjalistyczna grupa poszukiwawcza z Jastrzębia-Zdroju. Ratownicy dość szybko wydobyli spod
gruzu 71-letniego mężczyznę, który
trafił do Centrum Leczenia Oparzeń
w Siemianowicach Śląskich. Przez
kilka godzin w gruzowisku poszukiwano jego 78-letniej żony. Udało się ją
odnaleźć dopiero po północy. Kobieta
już jednak nie żyła. Cała akcja ratownicza trwała aż do godzin porannych
w niedzielę. Przyczyną zawalenia się
kamienicy był najprawdopodobniej
wybuch butli z gazem, choć policjanci
podkreślają, że przyczyny zdarzenia
określą biegli. Sprawą zajmuje się także Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ. Na miejsce tragedii przybyli
także m. in. wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek oraz I zastępca prezydenta
Sosnowca, Zbigniew Byszewski. Osoby, które zamieszkiwały kamienicę
przy ul. Tylnej 12 i sąsiednie, zostały
ewakuowane i otrzymały niezbędną
pomoc.

Podziękowania podczas sesji zostały złożone także wszystkim osobom,
które uczestniczyły w akcji ratowniczej podczas katastrofy budowlanej,
m. in. członkom kierownictwa urzędu,
urzędnikom, przedstawicielom miejskim jednostek i osobom, które wzięły udział w akcji ratowniczej.
Najdłużej radni dyskutowali
nad sensem zakupu oczyszczaczy dla
przedszkoli. Dyskusję wywołała petycja złożona przez Pawła Jędryczkę,
który zwrócił się do władz miasta
o zakup oczyszczaczy dla przedszkoli. Zdania radnych w tym temacie były
podzielone. Część uznała petycję
za wartą rozważenia, część otwarcie
przyznała, że bardziej sensownie wydać pieniądze na wymianę pieców,
ter momoder nizację budynków czy
zakup nowoczesnych autobusów,
a zakup oczyszczaczy do przedszkoli,
w których dziecko spędza kilka godzin, nie rozwiąże problemu smogu
i nie wpływie znacząco na poprawę
zdrowia dzieci. Niewykluczone, że
po przeprowadzeniu analiz, jak działają oczyszczacze, w jakim stopniu
oczyszczają powietrze, ile kosztuje
ich zakup oraz utrzymanie, temat powróci.

Nowym wiceprezydentem Sosnowca został Jeremiasz Świerzawski. Wiceprezydent pochodzi
z Mysłowic i z wykształcenia jest architektem.
Ukończył sosnowieckie Technikum Architektoniczno-Budowlane w Zagórzu, a następnie Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach.
Jeremiasz Świerzawski pracował m. in. dla
PKP S.A., gdzie odpowiadał za kilka dużych projektów. Prowadził m. in. budowę dworca Warszawa Zachodnia, wchodzącego w kompleks biurowy West Station oraz projekt budowy nowego
budynku dworca Warszawa Główna. Pracował
także nad projektami przebudowy dworców
w Dąbrowie Górniczej oraz przebudowy zabytkowego dworca w Maczkach. Pracę w Urzędzie
Miejskim w Sosnowcu rozpoczął we wrześniu
ubiegłego roku, kiedy został doradcą prezydenta
Sosnowca ds. inwestycji. W dalszym ciągu będzie odpowiadał za planowane i realizowane inwestycje, a ponadto podlegają mu piony planowania przestrzennego, architektury i urbanistyki,
geodezji oraz drogi.
– Jeremiasz Świerzawski doskonale sprawdził
się w roli doradcy, a także pełnomocnika. W Sosnowcu przeprowadzamy wiele inwestycji, jesteśmy w trakcie przygotowania następnych, stąd potrzeba, aby pieczę nad nimi sprawował fachowiec – ocenił prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński.
I zastępcą prezydenta Sosnowca został Zbigniew Byszewski, a Krzysztof Haładus, który
ustąpił z tej funkcji, został prezesem zarządu
Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu.
To niejedyne zmiany na stanowiskach w UM. Nowe zadania zostały postawione zarówno przez
Mateuszem Bochenkiem, jak i prof. Markiem Barańskim, którzy z prezydentem współpracują
w Urzędzie od początku kadencji. Mateusz Bochenek był asystentem, a prof. Barański doradcą,
który odpowiadał m. in. za kontakty z radami
dzielnic i Radą Seniorów.
Teraz Mateusz Bochenek został pełnomocnikiem prezydenta ds. dialogu i komunikacji społecznej. Podlegają mu dwa wydziały – Kultury
i Promocji Miasta oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Nowy pełnomocnik prezydenta realizuje zadania w zakresie kultury
i sztuki, polityki informacyjnej oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Prof. Marek Barański został z kolei pełnomocnikiem ds. rewitalizacji i integracji społeczności
lokalnej. Do jego głównych zadań będzie należeć
m. in. inicjowanie, koordynowanie oraz monitorowanie procesów rewitalizacyjnych realizowanych przez miasto, nakreślenie wizji po przeprowadzonej rewitalizacji, inicjowanie konsultacji
społecznych w sprawach dotyczących rewitalizacji oraz aktywizacji społeczności lokalnej oraz
współpraca z uczelniami wyższymi. SK
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Umowa podpisana, inwestycja realizowana
arc

Krzysztof Polaczkiewicz

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podpisał w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę
na dofinansowanie trzeciego etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz przebudowę sieci wodociągowej
w mieście. Ekologiczną inwestycję NFOŚiGW dofinansuje kwotą 41,5 mln zł.
z Funduszu Spójności. Koszt całego projektu szacowany jest na 80 mln zł.
Umowę o dofinansowanie wodno-kanalizacyjnego projektu podpisali 21 lutego prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz
Kujda oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. – Inwestycja obejmuje
6 kontraktów (3 na roboty budowlane,
1 na dostawy i 2 na usługi), w ramach
których wybudowanych zostanie ponad 17 km kanalizacji sanitarnej (5 tłoczni ścieków, w tym 3 wyposażone w
zbiorniki retencyjne) oraz około 4 km kanalizacji deszczowej (budowa przepompowni wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym). Ponadto przewidziano budowę zbiornika odparowująco-

Umowę o dofinansowanie wodno-kanalizacyjnego projektu podpisali
prezydent Arkadiusz Chęciński i Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW.
-infiltracyjnego jako odbior nika wód
deszczowych i przebudowę przeszło 11 km sieci wodociągowej wraz
z przyłączami, a także zakup samochodu
do eksploatacji sieci kanalizacyjnej – podkreśla prezydent Sosnowca. Inwestycja przyczyni się do poprawy jako-

ści życia mieszkańców dzięki umożliwieniu podłączenia blisko 2,5 tysiąca no
wników sieci kanalizacyjnej. Tyle samo
osób skorzysta z ulepszonego systemu
oczyszczania ścieków.
Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań inwestycyjnych gminy Sosnowiec

arc UM w Sosnowcu

Ostatni etap metamorfozy Stawików przed nami. – Zależy nam
na tym, by Stawiki stały się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem. Wszystko po to, aby
w okresie wiosenno-letnim przyciągnąć jak najwięcej osób – zapowiada Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
Przed rozpoczęciem nowego
sezonu na Stawikach ma pojawić
się molo. Pomost ma liczyć
aż 152 metry. Dodatkowo, ma
się na nim znaleźć niewielka altana i zostaną ustawione leżaki.
Obiekt w kształcie litery U plareklama

nowany jest w rejonie obecnej
plaży miejskiej. Ma wychodzić
w głąb wody na 25 m. Na Stawikach pojawi się także przebieralnia letnia z natryskami oraz toaleta publiczna, która znajdzie się
przy parkingu restauracji „Siedlisko Stawiki”.
– Będzie to ostatni element
metamorfozy Stawików. Przeprowadzone zmiany wskazują,
że właśnie tego oczekują mieszkańcy nie tylko Sosnowca, ale
i z innych miasta, którzy coraz
częściej przyjeżdżają tutaj wypocząć – dodaje prezydent.

Pierwsze z zadań, na które została podpisana umowa o dofinansowanie, jest już
realizowana. Od lipca 2017 r. trwa warta 20 mln zł budowa sieci wodociągowej,
sanitar nej i deszczowej w Maczkach
i części Ostrów Górniczych. Z kolei kilka
tygodni temu została podpisana umowa
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociągowej w rejonie
osiedla Bór.
Budżet projektu pn. „Gospodarka wodnościekowa 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).

Potentaci zwiększają moce produkcyjne w Sosnowcu

Molo na Stawikach, altanka i leżaki

Pomost ma mieć długość ok. 152 metrów.

i Sosnowieckich Wodociągów w zakresie
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście.
W szczególności realizowanego w latach 2003-2008 projektu „Gospodarka
ściekowa w Sosnowcu” oraz przeprowadzonego w latach 2012-2015 przedsięwzięcia „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – etap II”. Pierwsza inwestycja
była dofinansowana ze środków przedakcesyjnego instrumentu finansowego
ISPA/Funduszu Spójności kwotą 15,9
mln euro i obejmowała budowę kolektora ściekowego „Bobrek” oraz modernizację oczyszczalni ścieków „Radocha
II”. Z kolei drugie przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 i WFOŚiGW przekazał wtedy 28,7
mln zł. Wówczas wykonano takie prace
jak: budowa ponad 23 km i modernizacja około 13 km kanalizacji sanitarnej,
modernizacja przeszło 11 km sieci wodociągowej, przebudowa blisko 3 km kanalizacji deszczowej, budowa 2 i modernizacja 2 oraz likwidacja 4 pompowni
ścieków.

W ubiegłym roku przygotowano 2-kilometrową trasę dla rowerzystów. Powstała także 200metrowa bieżnia z poliuretanu
dla biegaczy. Ścieżka dla pieszych, od strony plaży, została
wydzielona tzw. separacją,
na której znajduje się zieleń.
Oprócz budowy ścieżek wokół
akwenu, ustawiono także ponad 70 ławek i blisko 40 stojaków rowerowych.
Pojawiła się także tzw. alejka
zakochanych, która została wytyczona od strony ulicy Sobieskiego. W pobliżu samej ulicy
Sobieskiego pojawiło się kilkadziesiąt miejsc parkingowych.
Kierowcy mogą zostawić samochody na dwóch, niewielkich zatokach, które znajdują się w pobliżu kompleksu przy ul. Kresowej. Wjazd w pobliże akwenu
został zablokowany przez słupki
pneumatyczne ustawione z obu
stron. Za realizację kolejnych inwestycji będzie odpowiedzialny
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. SK

Projekty na ponad 325 mln w KSSE
Nowy inwestor, czyli spółka Pol-Technology, zdecydowała się ulokować swoją działalność w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sosnowcu. KSSE sprzedała tereny SRK S.A. dla podmiotu
Pol-Technology. Spółka zajmuje się produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych na potrzeby motoryzacji i AGD. – Inwestycja wyniesie ok. 25 mln zł.
Sprzedaliśmy teren o powierzchni około 5,8 ha
przy ul. Watta. Zostanie tam zbudowana nowa hala
i uruchomione zostaną linie produkcyjne dotyczące
wyrobów gumowych, dla branży automotive i AGD.
Będzie tam także realizowana całkowicie nowatorska
opatentowana przez tą firmę metoda nakładania
warstw na wyroby gumowe i metalowe – mówi Mateusz Rykała, wiceprezes KSSE. Powstanie także ponad 80 nowych miejsc pracy.
Dojdzie także do dwóch reinwestycji, na które zdecydowały się władze spółek Bitron i Magnetti Marelli.
Wramach spółki Bitron zostanie utrzymanych także800
miejsc pracy i stworzonych kolejnych 60. Bitron zajmuje się rozwojem oraz produkcją komponentów elektromechanicznych i elektronicznych dla przemysłu AGD,
motoryzacji i energetyki.
Z kolei Magneti Marelli Poland, włoski producent
części samochodowych, rozbuduje zakłady w Sosnowcu i Bielsku-Białej. W sumie zainwestuje ok.366 mln zł.
Zatrudnienie w zakładach w Sosnowcu i Bielsku-Białej znajdzie 61 pracowników, a ponad trzy tysiące
miejsc pracy zostanie utrzymanych. Magneti Marelli

zainwestował już w strefie 720 mln zł. W Sosnowcu
firma zwiększy moce produkcyjne. Zainwestuje 200
mln zł w modernizację hali oraz modernizację lub budowę powierzchni magazynowych i biurowych. Produkcja lamp tylnych do samochodów osobowych będzie się odbywać w systemie Przemysł 4.0. Do 2022 r.
spółka zatrudni zatrudni 41 pracowników, a do 2026 r.
utrzyma ponad 1,6 tys. miejsc pracy.
W ramach nowej inwestycji elementy oświetlenia
samochodowego będą produkowane przy użyciu nowoczesnych technologii, z zastosowaniem nowatorskiego systemu zarządzania produkcją Industry 4.0.
Kolejne dwa projekty będą realizowane w Bielsku-Białej, gdzie działa Magneti Marelli Suspension Bielsko.
Przy ich realizacji zatrudnienie znajdzie co najmniej 20
nowych pracowników, a ponad 760 zachowa dotychczasowe miejsca pracy. Firma będzie produkować inteligentne amortyzatory do samochodów oraz nowoczesne komponenty zawieszeń dla przedniej i tylnej osi
pojazdów.
– Łączna wartość planowanych inwestycji i reinwestycji w KSSE to 325 mln złotych. Do niedawna funkcjonowała obiegowa opinia, że duża cześć zakładów
znajdujących się w strefie to przemysł fordowski. Tak
jednak nie jest. W strefie planowane i realizowane są
inwestycje, które wyznaczają trendy w poszczególnych
branżach. Każda z tych reinwestycji dotyczy całkowicie nowatorskich technologii – zapewnił Mateusz Rykała. SK

Festiwal„Kolej w Miniaturze” po raz trzeci
W dniach 17-18 marca zapraszamy do Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (ul. Kilińskiego 31) na III Festiwal „Kolej
w Miniaturze”.
Festiwal „Kolej w Miniaturze” to wielka, powszechna, niekończąca się zabawa kolejkami. Na
festiwalu miłośnicy kolei prezentują swe modelarskie
i kolekcjonerskie dokonania, bawią się w kolej, jeżdżą pociągami i co jest najważniejsze – wciągają w tę
zabawę widzów, przybyłych na festiwal gości. Festiwal „Kolej w Miniaturze” służy zaprezentowaniu
wiedzy, zbiorów i osiągnięć w dziedzinie kolejowego hobby. Zapraszamy do obejrzenia i zapoznania się
z aktualnym dorobkiem modelarskim i kolekcjonerskim – modeli lokomotyw i wagonów, bogactwa różnorodnych makiet kolejowych, ruchu miniaturowych
pociągów –odwzorowującym technikę i rozwój prawdziwej kolei w poszczególnych okresach historycznych, dyskusji, wymiany poglądów, zabawy kolejka4

mi, jak i czynnego udziału w prowadzeniu miniaturowych pociągów po makiecie lub prawdziwej lokomotywy w kabinie symulatora. Nieodłącznym elementem festiwalu jest też konkurs na najefektowniejszą
ekspozycję, najładniejszy segment makiety, najciekawszy skład pociągu.
Bieżące informacje i podsumowanie imprezy
na witrynie: www.festiwal.kmd.pl oraz na Facebooku: https://web. facebook. com/GieldaSMKKatowice/ KP
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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Dlaczego powinniśmy postawić na bezkompromisową walkę z trującym potworem, przekonywali uczestnicy podczas konferencji w WSH

Natychmiast, stop smog!
Paweł Leśniak

Sylwia Kosman

Co robić, aby walczyć i wygrać ze smogiem? Jakie możliwości dają miasta i co
sami możemy w tym temacie zrobić?
O tym rozmawiali uczestnicy konferencji „Smog Stop”, która 20 lutego odbyła
się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Jednym z najprostszych działań, które
mają przeciwdziałać powstawaniu tzw.
niskiej emisji, jest wybór pomiędzy własnym samochodem a środkiem komunikacji miejskiej. Udowodnił to happening,
który zorganizowali organizatorzy.
Przed uczelnią ustawili 35 samochodów,
które mogą pomieścić ponad 150 osób.
Tuż za nimi stanął jeden hybrydowy
i ekologiczny autobus Volvo, który może
przetransportować ponad 90 osób, a przegubowy aż 135 osób. W sumie takich hybrydowych pojazdów PKM Sosnowiec
ma już 35, a ekologicznych, które spełniają najwyższe normy, już ponad 80. Wraz
z obniżką cen biletów, bezpłatnymi przejazdami dla osób do 16. roku życia oraz
dla wszystkich w tzw. dni smogowe, dawałaby to realną alternatywę dla znacznego zmniejszenia niskiej emisji.
Uczestnicy konferencji rozmawiali
o wielu działaniach, które mogą się odbywać na każdym szczeblu. Od ubiegłego roku działa uchwała antysmogowa dla
województwa śląskiego. – Uchwała zakazuje palenia mułu, flotu, węgla brunatnego i wilgotnego drewna, ale już nie zakazuje sprzedaży. Może to zostać uregulowane tylko przepisy z poziomu
krajowego – przyznał Rafał Psik z Zagłę-

Zmniejszenie niskiej emisji? Możliwe, jeżeli zamiast samochodu kierowcy
wybiorą ekologiczne autobusy. Bilety muszą być jednak tańsze.
biowskiego Alarmu Smogowego, dodając, że w samym Sosnowcu jest ok. 15
tysięcy kotłów, które do 2027 roku muszą zniknąć.
Wymiana pieców jest możliwa, dzięki
programowi prowadzonemu przez gminę
Sosnowiec i dopłatom do wymiany pieców. W tym roku dofinansowanie wyniesie do 80 procent, w wysokości maksimum 8 tysięcy złotych. W przyszłym roku
dopłaty będą niższe. – Zrobiliśmy to z premedytacją, ponieważ chcemy, aby mieszkańcy jak najszybciej pozbyli się tych pieców – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. W ubiegłym roku miasto
wydało na dopłaty aż 2,3 mln złotych.
Prezydent Sosnowca przypomniał
także o proekologicznych działaniach
prowadzonych od dłuższego czasu, nie
tylko o dopłatach do wymiany pieców,
kontrolach palenisk przez funkcjonariu-

szy Straży Miejskiej, a także o inwestycjach w tereny zielone i rekreacyjne, czy
wymianie miejskiego oświetlenia na led-owe. Podkreślił, że do sosnowieckich
żłobków zostało zakupionych ponad 20
sztuk oczyszczaczy powietrza, a w placówkach edukacyjnych prowadzone są
prelekcje i szkolenia mające na celu podkreślenie znaczenia czystego powietrza.
Reprezentująca sosnowiecki Szpital
Miejski, neurologopeda Dominika Szeja, przedstawiła negatywny wpływ smogu na układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy, nerwowy czy nawet moczowy organizmu. – Każda inicjatywa,
która pomaga walczyć z zanieczyszczonym powietrzem, jest warta realizowania. Kiedy cztery lata temu zakładałam
maskę, patrzono na mnie jak na „kosmitkę”. Dzisiaj jest nieco lepiej, ale nie tak
powinno być, że zaopatrujemy się w ma-

ski, zamiast walczyć o czyste powietrze – przyznała.
Specjaliści byli zgodni. Konieczne są
nie tylko działania na szczeblu centralnym i skuteczne prawo, ale także chęć
zmiana postaw w społeczeństwie. Wyniki badań, jakie przedstawił Krystian Dudek, pełnomocnik kanclerza ds. public
relations w Wyższej Szkoły Humanitas,
nie napawają optymizmem. Pokazują, że
wiedza na temat niskiej emisji nadal nie
jest duża, a kilkoro z badanych jako przyczynę smogu, podało... palenie papierosów. Badania na temat szkodliwości smogu WSH przeprowadziło wśród seniorów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej
Szkoły Humanitas, a także wśród
uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i IX LO
w Sosnowcu oraz mieszkańców regionu.
Aż 79 proc. ankietowanych uznało, że
smog jest realnym problemem wpływającym negatywnie na nasze zdrowie, a jedynie 2 procent respondentów stwierdziło, że to zastępczy temat dla realnych problemów. Jako trzy najbardziej istotne
czynniki powodujące powstawanie smogu badani wskazali: palenie przez mieszkańców w piecach paliwami, które nie są
właściwe, emisję spalin ze środków komunikacji i bezwietrzną pogodę. Niestety, zaledwie 6 procent respondentów, zapytanych czy w ramach walki ze smogiem, byłoby w stanie zmienić swoje
przyzwyczajenia, odpowiedziało, że tak.
Spotkanie zostało podsumowane debatą prowadzoną przez Przemysława Jedleckiego, w której udział wzięli Rafał
Łysy, rzecznik prasowy UM w Sosnow-

cu, prof. WSH dr Maria Zrałek, dziekan
WSH dr inż. Joachim Bargiel, wójt Gierałtowic, Rafał Psik, reprezentujący Zagłębiowski Alarm Smogowy oraz dr n.
med. Mariusz Kozłowski z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o. o.
Konferencję zorganizowała WSH we
współpracy z UM w Sosnowcu. Partnerami konferencji byli: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., Zagłębiowski
Alarm Smogowy, PKM Sosnowiec, Uniwersytet Trzeciego Wieku Humanitas,
Uniwersytet Dziecięcy i Młodzieżowy
Humanitas, Urząd Gminy Gierałtowice,
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
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

Program dofinansowania do metody in vitro dla mieszkańców Sosnowca jest kontynuowany

Skorzystaj z programu leczenia niepłodności
Rusza kolejna edycja programu, umożliwiająca dofinansowanie
do leczenia niepłodności metodą in vitro, który prowadzi gmina Sosnowiec. W ostatnim dniu stycznia został ogłoszono otwarty konkurs
ofert na realizatora programu. W sumie zostały złożone cztery oferty. Do konkursu przystąpili: GYNCENTRUM Clinic Sp. z o.o. z Katowic, INVIMED-T z Warszawy (filia w Katowicach), Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. k. z Białegostoku (filia w Katowicach) oraz Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Sp. z o.o. Sp. k. z Krakowa.
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym miesiącu,
a gmina zapewniła sobie możliwość wybrania więcej niż jednego
podmiotu, który będzie realizował program.
– W dalszym ciągu chcemy pomagać osobom, które pragną mieć
dziecko, zwłaszcza że efekty programu mówią same za siebie, dlatego nie zastanawialiśmy się ani przez chwilę, czy program kontynuować – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Z możliwości dofinansowania do procedury in vitro skorzystało w ubiereklama
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głym roku 35 par. U 30 par przeprowadzono transfer, z czego aż 10
par cieszy się ciążą. Co więcej, jedna z ciąż jest mnoga. W tym roku planujemy dofinansować procedurę in vitro dla 40 par – dodaje.
W ubiegłym roku program został skierowany do 45 par, z czego 20 par wybrało Centrum Bocian, a 25 par Centrum Medycyny
Rozrodu ARTVIMED. W sumie z dofinansowania do procedury
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego skorzystało 35 par, z czego 16 par w ARTVIMEDZIE oraz 19 w Centrum Bocian. Z udziału w programie zrezygnowało 10 par, wskazując na różne przyczyny odstąpienia od dofinansowania, między innymi naturalne poczęcie. Niestety, ze względu na zbyt późny termin
powiadamiania podmiotów o wyłączeniu z programu, przystąpienie
kolejnych zainteresowanych par było niemożliwe. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego jest procesem długotrwałym, wymagającym wielotygodniowych działań medycznych, adresowanych
do pacjenta. Zbyt późne zgłoszenie rezygnacji uniemożliwia pod-

jęcie skutecznych świadczeń w tym względzie. Spośród 35 par
uczestniczących w programie, u 30 przeprowadzono transfer. U pięciu par ze względu na uwarunkowania zdrowotne, w tym wystąpienie zespołów hiperstymulujących, transfer zarodków został odroczony.
Sosnowiecki program dofinansowania metody in vitro obejmuje
dofinansowanie do wysokości 80 procent kosztów (łącznie nie więcej niż 5 tys. zł) co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury
a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Maksymalna liczba zabiegów,
do których przysługuje dofinansowanie, to trzy zabiegi.
Na podstawie zawar tych umów z realizatorami programu
w ubiegłym roku gmina wydała na ten cel 163 tys. 560 zł, w tym
72 tys. 960 zł otrzymał ARTVIMED, a 90 tys. 600 zł Centrum Bocian. Przez cztery lata przeznaczy na realizację tego programu około 800 tys. zł. SK
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Studia połączone z pracą

Gwarancja i rękojmia – kiedy wolno zmienić
tryb reklamacji?

Joanna Biniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej i edukacji

Coraz częściej studenci podejmują pracę zarobkową,
np. zawierają umowy cywilno-prawne (zlecenia
i o dzieło) albo zakładają własne firmy. W przypadku,
gdy student postanawia zająć się własnym biznesem,
powinien przede wszystkim zarejestrować się w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Może to zrobić osobiście w Urzędzie Miasta. Musi również wypełnić formularz CEIDG-1, za pomocą
którego rejestruje firmę, zgłasza się w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym i Głównym Urzędzie Statystycznym.
Jeśli prowadzenie firmy jest jedyną działalnością
zarobkową, student-biznesmen będzie objęty ubezpie cze nia mi spo łecz ny mi i zdrowot nym. Do tych
ubezpieczeń musi się zgłosić w ciągu siedmiu dni
od rozpoczęcia działalności. Dla przedsiębiorcy obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe
jest dobrowolne. War to jednak do niego przystąpić,
aby korzystać m. in. z zasiłków chorobowych i macierzyńskich.
Zgłoszenia do wymienionych ubezpieczeń dokonuje się za pomocą formularza ZUS ZUA (formularze są
dostępne w placówkach ZUS lub na stronie internetowej zus. pl).

Dla „świeżo upieczonych” przedsiębiorców przewidziane są ulgi dotyczące wysokości składek – są one
przez 2 lata prawie o trzy czwarte niższe od tych opłacanych na zasadach ogólnych. Wyjątek stanowi składka
zdrowotna, którą każdy przedsiębiorca opłaca w pełnej
wysokości (obecnie 297,28 zł). Wysokość składek preferencyjnych wraz ze składką zdrowotną wynosi 487,90 zł
(składek opłacanych na zasadach ogólnych – 1172,56 zł).
Wielu studentów, którzy postanowili mieć własne
pieniądze, nie zakłada własnej działalności gospodarczej, ale szuka zatrudnienia. Jedną z jego najpopularniejszych form jest opieka nad małymi dziećmi. War to
w tej sytuacji zawrzeć tzw. umowę uaktywniającą.
Wówczas rodzice dziecka muszą zgłosić studenta
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (tylko chorobowe jest dobrowolne).
Jeśli wynagrodzenie studenta-niani nie będzie wyższe niż minimalne (obecnie 2100 zł), to składki opłaci
w całości budżet państwa. Natomiast jeśli przekroczy
tę kwotę, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od nadwyżki sfinansują częściowo rodzice
dziecka, a częściowo niania. Z kolei składkę wypadkową od nadwyżki sfinansują rodzice, a niania od różnicy pokryje zdrowotną.
Aby budżet państwa opłacał składki, niania musi
mieć skończone 18 lat, nie może być rodzicem dziecka, jednak dopuszcza się, by była z nim spokrewniona, np. jako kuzyn, brat lub siostra. Natomiast rodzice muszą być ubezpieczeni, nie mogą wykonywać
zadań rodziny zastępczej zawodowej, korzystać z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego,
ani nie mogą być sami objęci ubezpieczeniami z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Dziecko, którym opiekuje się niania, musi mieć
ukończone 20 tygodni i nie może uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego ani być pod opieką dziennego
opiekuna.
Budżet państwa będzie opłacał składki do końca
roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzy lata,
albo cztery lata, jeśli nie można mu zapewnić opieki
przedszkolnej.

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

„W dniu 29 kwietnia 2017 r. zakupiłem telefon komórkowy za cenę 898 zł. Niestety, urządzenie okazało się wadliwe – po pewnym
czasie telefonu nie dało się uruchomić i załadować baterii.
W dniu 30 lipca 2017 r., za pośrednictwem sprzedawcy, złożyłem
reklamację z tytułu gwarancji. Zostałem poinformowany, że reklamacja gwarancyjna powinna trwać 30 dni. Termin ten minął
bezskutecznie, nie otrzymałem naprawionego telefonu ani nawet
żadnej informacji w tej sprawie. W związku z tym złożyłem reklamację z tytułu rękojmi wraz z oświadczeniem o odstąpieniu
od umowy w związku z istotnymi wadami sprzętu, żądając jednocześnie zwrotu ceny. Kilka dni później otrzymałem stanowisko serwisu gwaranta, który odrzucił reklamację i zaoferował naprawę
odpłatną. Sprzedawca oddalił moje roszczenia, twierdząc, że kupujący nie może korzystać z dwóch podstaw reklamacyjnych jednocześnie. Ja jednak nie korzystałem z obu podstaw jednocześnie, a reklamację z tytułu rękojmi złożyłem wówczas, gdy gwarant nie wywiązał się z naprawy w terminie, zwłaszcza że i tak oddalił moje roszczenia, odmawiając bezpłatnej naprawy”.
Z opisu sprawy wynika, że pierwotnie reklamacja została złożona z tytułu gwarancji, co nie rodziło po stronie sprzedawcy żadnych
zobowiązań do rozpatrzenia zgłoszenia i usunięcia wady. Gwarant
nie zrealizował jednak reklamacji w terminie, co więcej odmówił jej

uznania i załatwienia. W takiej sytuacji konsument jest uprawniony
do skorzystania z alternatywnego trybu dochodzenia roszczeń, jakim
jest rękojmia i złożenia jednego z przewidzianych przepisami żądań – naprawy, wymiany czy też oświadczenia o obniżeniu ceny lub
odstąpieniu od umowy zakupu, o których mowa w art. 560 i 561 k. c.
Przejście z gwarancji na rękojmię, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, jak i poglądami doktryny, jest możliwe w sytuacji
niemożności realizacji roszczeń w pierwotnie wybranym reżimie.
Przyczyny niemożności mogą być natomiast różne: niewykonanie
lub nieterminowe wykonanie obowiązków przez gwaranta, nieuznanie reklamacji przez gwaranta.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi
za wady, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego,
jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili,
a wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia
wady lub może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca powinien usunąć wadę lub
wymienić towar na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, chyba że wybrany
przez kupującego sposób doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową jest niemożliwy do zrealizowania albow porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałby nadmiernych
kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. W przypadku złożenia
przez kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną
od wad albo wadę usunąć. Możliwość taka odpada, gdy reklamowana rzecz była już wymieniana lub naprawiana albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną
od wad lub usunięcia wady (art. 560 i nast. k. c.).
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MIASTO
Wygodne kanapy i zjawiskowy mural powstał w SP nr 45 w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Był pomysł i głosowanie, jest i mural
arc SP nr 45 w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Komfortową „strefą wypoczynku” oraz
oryginalnym muralem mogą pochwalić się uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 45. Wyjątkowe miejsce na szkolnym
korytarzu pierwszego piętra powstało
w ramach Młodzieżowego Budżetu
Obywatelskiego, który jest częścią budżetu Sosnowca. Pieniądze są przeznaczone na sfinansowanie zadań, zgłoszonych przez uczniów sosnowieckich
szkół. Placówka, która zdecydowała się
wziąć udział w projekcie, miała
do dyspozycji taką samą kwotę, czyli 6
tys. 154 zł, a realizacja zadań ma nastąpić w tym roku. Każdy uczeń
w szkole mógł zgłosić własny projekt,
jeśli tylko zyskał poparcie 15 innych
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Oryginalny mural jest elementem strefy wypoczynku.
uczniów. Zgłoszone projekty podlegały weryfikacji, której dokonywała powołana Komisja Konsultacyjna pod

przewodnictwem dyrektora szkoły.
Głosowanie poprzedzone zostało kampanią infor macyjną. Sami uczniowie

propagowali i reklamowali swoje pomysły poprzez plakaty i ulotki. Ostatecznie głosowali nad 12 różnymi projektami. Wielki finał nastąpił 9 paździer nika ubiegłego roku, kiedy
w tajnym głosowaniu uczniowie
klas I – VII wyłonili zwycięski projekt. – Strefa wypoczynku, czyli mural
ścienny i kanapy na szkolnym korytarzu pierwszego piętra – inicjatywa
w ramach Młodzieżowego Budżetu
Obywatelskiego, spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem uczniów. Była to żywa lekcja kreatywności, przedsiębiorczości i gospodar ności, która
w ocenie nauczycieli i rodziców powinna być kontynuowana. Dzięki temu
projektowi nasza szkoła zyskała piękne miejsce wypoczynku – mówi Mar-

ta Lachor-Winiarska, nauczycielka plastyki w SP nr 45 w Sosnowcu. Mural
wykonał ar tysta plastyk, związany
z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. – Propozycje projektów muralu
dostarczali uczniowie naszej szkoły.
Wykonywali je podczas dodatkowych
zajęć plastycznych prowadzonych
w szkole. Mieliśmy konkretne oczekiwania co do kolorystyki i charakteru
tego malowidła ściennego. Mural powstawał w czasie przerwy feryjnej
i po powrocie do szkoły cała społeczność miała miłą niespodziankę. Obecnie jesteśmy w trakcie kręcenia filmu
o tej realizacji i mamy nadzieję, że już
niedługo będziemy go mogli opublikować – podsumowała Marta Lachor-Winiarska.

Tegoroczne Dni Sosnowca w nowej formule
NIE TRZY DNI, ALE TRZY TYGODNIE ZABAWY! TAK
W TYM ROKU ZMIENIĄ SIĘ DNI SOSNOWCA
W DŁUGIE ŚWIĘTO ROZRYWKI, IMPREZ
I KONCERTÓW.

– Zmieniamy formułę świętowania Dni Miasta – przyznaje Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. – Ruszamy już… w połowie
maja od urodzin Jana Kiepury. W trakcie obchodów święta miasta odbędzie się wiele imprez, w których chętnie uczestniczą mieszkańcy, m. in. odbędzie popularna „Intermuza”, pod przewodnictwem artystycznym Jacka Cygana i Noc Muzeów.
Przed samą kulminacją obchodów święta
miasta, czyli przed pierwszym weekendem
czerwca, wielkie i radosne święto będą obchodzić dzieciaki w trakcie Tygodnia Dziecka,
który rozpocznie się już 26 maja, a zakończy 31 maja.
– W ubiegłym roku prawdziwą furorę wywołały smerfy, a w tym roku nie zdradzimy
jeszcze, kto będzie głównym punktem progra-

mu. Szykujemy prawdziwą niespodziankę – zapowiada prezydent.
Kulminacją obchodów święta miasta będzie Sosnowiec Fun Festival, który odbędzie się
w pierwszy weekend czerwca, od 1 do 3 czerwca, w Parku Sieleckim. Zapowiada się wielkie
muzyczne święto na niespotykaną dotychczas
skalę.
W piątek na scenie zaprezentują się największe gwiazdy muzyki popularnej w Polsce. Wystąpią Mrozu, czyli Łukasz Mróz,
kompozytor, autor tekstów i producent. Jego
muzyka to niezwykła mieszanka popu, r’n’b,
soulu oraz nowych brzmień. Kolejną gwiazdą
będzie popularna i lubiana Anna Wyszkoni,
właścicielka czterech platynowych i trzech
złotych płyt.
Drugi dzień upłynie w rytmach dance, disco oraz domieszek techno i reggae. Wystąpi
zespół Fun Factory, który zrobił międzynarodową karierę i wypuścił takie niezapomniane
hity jak „I Wanna Be With You”, „Celebration” i „Don't Go Away”. Co więcej, Fun Fac-

tory zagra w oryginalnym składzie. Drugą
gwiazdą wieczoru będzie Bad Boys Blue,
międzynarodowy zespół śpiewający muzykę
pop i euro disco, utworzony w Kolonii. Zespół
nagrał wiele znanych hitów, jak „You're a Woman” czy „Pretty Young Girl”.
W niedzielię, czyli ostatnim dniu Sosnowiec Fun Festival, w Parku Sieleckim wybrzmią największe polskie ballady, a także
rockowe przeboje ostatnich 40 lat. Zagrają
królowie polskiego rocka, czyli zespół Perfect
z charyzmatycznym Grzegorzem Markowskim na czele.
To jednak nie są wszyscy artyści, których
zobaczymy na scenie w Parku Sieleckim.
Szansę na pokazanie się mieszkańcom mają
lokalne zespoły, które zostaną wybrane w specjalnie zorganizowanym konkursie. Miejski
Dom Kultury „Kazimierz” zorganizuje konkurs sosnowieckich i zagłębiowskich artystów
i zespołów, którzy chcieliby wystąpić w piątek lub niedzielę w trakcie Sosnowiec Fun Festival. SK
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ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE
– 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
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Pani Krystyna Drepo przyjechała do pana Zbigniewa z Kielc. – Dowiedziałam si´
od kole˝anki, której pomógł z krà˝eniem,
kr´gosłupem i cukrzycà. PomyÊlałam, ˝e jeÊli jej pomogło, to i ja chc´ spróbowaç. Nie
mam nic do stracenia. Od dwóch lat leczyłam si´ na jelita i arytmi´. Niestety, bez
efektu. W Dàbrowie Górniczej znajomy leczył si´ na raka odbytu – opowiada inna pacjentka, Bo˝ena Frugała. – Miał ju˝ wyznaczonà dat´ operacji. Po zabiegach u pana Rubina, poszedł na USG. Okazało si´, ˝e
wszystko znikn´ło. Piel´gniarce z naszej
przychodni, która miała nowotwór piersi,
równie˝ pomógł. Ja przyje˝d˝am z ci´˝ko
chorym dzieckiem. Od lat cierpi na epilepsj´ i problemy z chodzeniem. Od dwóch
miesi´cy dzieciak nie ma ˝adnego ataku.
Tak˝e z chodzeniem jest nieporównywalna poprawa. Bez problemu wybiera si´ z nami na spacery. Sama te˝ si´ u niego lecz´
i widz´ popraw´. Przez rok nie mo˝na było
okreÊliç przyczyny moich zawrotów głowy
i bólów ramion. Wszystkie badania wycho-

dziły dobrze, a ból i zawroty dokuczały mi
codziennie. Pan Zbyszek przeprowadził ze
mnà dokładny wywiad. Po trzech spotkaniach zawroty zacz´ły stopniowo ust´powaç.
Na dzieƒ dzisiejszy, od trzech tygodni, ból
ramion zniknàł wraz z zawrotami – dodaje.
Pani Eugenia Romanowska tak˝e chce
si´ podzieliç swojà opinià. – Dziewi´ç miesi´cy temu, zdiagnozowano u mnie nowotwór prawej nerki. Na przeÊwietleniu było
widaç plam´ wielkoÊci Êliwki. Lekarz
orzekł, ˝e guz ten trzeba natychmiast usunàç. Najwi´kszy problem to ten, ˝e lewà
nerk´ miałam usuni´tà szeÊç lat temu. PrzyszłoÊç z dializami chciałam oddaliç, jak tylko mo˝na było najdalej – opowiada pani Eugenia. – O uzdrowicielu dowiedziałam si´
od mojego sàsiada pana Anatola, który korzystał ju˝ wczeÊniej z terapii i bardzo sobie
chwalił post´py w leczeniu. Pan Zbyszek
na pierwszym spotkaniu zaznaczał, ˝e nie
daje gwarancji, ˝e mi pomo˝e. Po serii spotkaƒ zaproponował wykonanie przeÊwietlenia RTG. Kiedy odebrałam wyniki, nie

uwierzyłam. Prze˝yłam szok. Na nerce nie
było ˝adnego nowotworu. Opis wskazywał
jednoznacznie, ˝e nerka jest czysta. Kiedy
podczas wizyty u lekarza pokazałam opis
i płytk´ z przeÊwietlenia, lekarz był zszokowany. Dał mi ponowne skierowanie na przeÊwietlenie. Wróciłam z nowym opisem
i okazało si´, ˝e nerka naprawd´ jest czysta.
Lekarz dopytywał, co robiłam, ˝e nowotwór
zniknàł. Powiedziałam prawd´, ˝e chodziłam do pana Rubina. Z wielkim niedowierzaniem słuchał, co mówiłam o uzdrowicielu. Stwierdził – efekt jest udokumentowany, ale prosz´ wykonaç jeszcze nast´pne
badania. Dostałam skierowanie na kolejne
badania. Po obejrzeniu wyników, powiedział
krótko: „faktem jest, ˝e nerk´ ma pani zdrowà”. Przed wyjÊciem z gabinetu, lekarz poprosił o namiary na pana Zbigniewa Rubina – stwierdziła pani Eugenia.
ZBIGNIEW RUBIN PRZYJMUJE
W SOSNOWCU
PRZY UL. OSTROGÓRSKIEJ 9
(PRZY RONDZIE GIERKA),
REJESTRACJA TYLKO
TELEFONICZNA
POD NR TEL. 530- 715-485.
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MIASTO
Jasne i ciemne strony PRL i dekady Edwarda Gierka w Pałacu Schoena-Muzeum

Piosenki Anny Jantar
w nowej odsłonie

Wiele twarzy Gierka
Sylwia Kosman

„Edward Gierek. Między
Wschodem a Zachodem” to tytuł
najnowszej wystawy, którą już
od 8 marca będzie można oglądać w Pałacu Schoena-Muzeum
w Sosnowcu.
Autorzy ekspozycji, poprzez
narrację wzbogaconą o materiał
ikonograficzny, filmowy, zbiory
rodzinne oraz muzealia, chcą pokazać zarówno jasne, jak i ciemne strony PRL-u i pozostawić
ocenę minionej epoki zwiedzającym.
– Przygotowując wystawę o postaci Edwarda Gierka i jego dekadzie, chcemy pokazać, jak było.
Nie należy mówić, że czasy były
fantastyczne, ponieważ nie były.
Naszym zamiarem jest pokazanie
tego okresu w sposób prawdziwy,
niejednostronny, unikając jednej
tylko narracji – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – O czasach Edwarda
Gierka można mówić przez pryzmat ważnych inwestycji, które
powstały w Zagłębiu i Śląsku, których był inicjatorem i pomysłodawcą, wskazując efekty pracy, ale
należy także pokazać, że były to
czasy mroczne PRL i PZPR,
w których dochodziło do tragicznych wydarzeń – dodaje.
Okres, w którym rządził Gierek, w dalszym ciągu budzi

skrajne opinie. Dla jednych lata 70. XX wieku zapisały się jako okres dobrobytu, a ówczesny I sekretarz KC PZPR –
Edward Gierek traktowany jako
autor sukcesu gospodarczego
i społecznego Polski. Jednak
epoka Gierka uchodzi nie tylko
za okres prosperity, ale to także

ciemne okresy i dramatyczne
wydarzenia w polskiej historii.
Edward Gierek przez część społeczeństwa postrzegany jest jako
dobry gospodarz, a przez innych
jako działacz komunistyczny,
na którym spoczywa odpowiedzialność za pacyfikację protestów robotniczych w czerw-

cu 1976 roku oraz gigantyczne
zadłużenie kraju.
– Narracja tej wystawy będzie
czytelna, pełna kontrastów. Takie
właśnie były czasy Gierka – zapowiada Paweł Dusza, dyrektor Pałacu Schoena-Muzuem. – Edward
Gierek sam przyznawał, że był zakochany w komunizmie i ta właśnie miłość zakończyła się decyzją
o jego internowaniu, wydaną
przez generała Władysława Jaruzelskiego, co spięło jego życie
i działalność pewną symboliczną
klamrą – dodaje.
Wystawa opowiada o życiu
i działalności politycznej jednego
z najważniejszych przywódców
Polski Ludowej, a każdy sam może ugruntować własny pogląd lub
całkowicie zmienić zdanie o działalności i osobie Edwarda Gierka.
Prezentowane eksponaty i materiały ikonograficzne pochodzą
ze zbiorów: Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, Muzeum
PRL-u Fundacja Minionej Epoki
w Rudzie Śląskiej, Muzeum
PRL-u w Nowej Hucie, Muzeum
Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej S.A., Filmoteki Narodowej oraz Adama Gierka, Macieja Gadaczka, Marka Janickiego, Dariusza Kindlera. Wernisaż

odbędzie się 8 marca. Rozpocznie się o godz. 18.00. – Dzwonią
do mnie z wieloma pytaniami dotyczącymi wystawy, zarówno organizacje lewicowe, jak i prawicowe. Świadomie podjąłem decyzję, że wystawa nie będzie objęta patronatem żadnej organizacji, instytucji, ani osoby i biorę
za to pełną odpowiedzialność.
Nie chcieliśmy przygotować jej
pod niczyje dyktando. Korzystaliśmy z zasobów wielu instytucji,
jak i zbiorów prywatnych i oddajemy ocenę postaci Edwarda
Gierka zwiedzającym – stwierdził Paweł Dusza. Wystawa potrwa do 29 kwietnia.
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)

„Tribute to Jantar” to projekt, w którym najlepsi uczestnicy programów
„The Voice of Poland”, „Twoja Twarz
brzmi znajomo” oraz „Mam Talent”
śpiewają utwory Anny Jantar.
Ten niezapomniany koncert odbędzie się 24 marca w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”. Marek Kaliszuk, który jednocześnie prowadzi
koncert, Arek Kłusowski, Katarzyna Sawczuk i kilku innych wokalistów,
którzy dotarli do ścisłych finałów muzycznych show, ukażą zupełnie nieznane, dość zróżnicowanie, a zarazem nowatorskie aranżacje utworów Anny
Jantar. Uczestnicy koncertu usłyszą m.
in. „Tylko mnie poproś do tańca”, „Nic
nie może wiecznie trwać”, czy „Najtrudniejszy pierwszy krok”, a to
wszystko przy akompaniamencie bandu na żywo. Koncert zaplanowa no
na 24 marca o godz. 18.00. Bilety są
w cenie 80 i 90 zł. Sprzedaż biletów
przez stronę: www.kupbilecik.pl oraz
w kasie „Muzy”. 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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KULTURA
Fotograficzna wystawa poplenerowa fotografików SMF

arc SMF w Sosnowcu

Imponująca zapora, most kolejowy
i malownicze zakątki powiatu suskiego

Poplenerową wystawę fotograficzną
„Zembrzyce 2017” będzie można oglądać w Energetycznym Centrum Kultury już od 9 marca. Wystawa jest pokłosiem pleneru fotograficznego członków Stowarzyszenia
Miłośników Fotografii, który tym razem odbył się w ubiegły roku w Zembrzycach. W tej miejscowości, w ramach budowy zbiornika Świnna Poręba, powstał jeden z najdłuższych
w Polsce mostów kolejowych. Przeprawa przez rzekę Skawę liczy ponad 400 metrów. Ten 7-przęsłowy,

na podporach o wysokości 24 metrów
obiekt, jest imponujący i budził szczere zainteresowanie jako model fotograficzny. Natomiast zapora w Świnnej
Porębie jest jedną z najdłużej prowadzonych inwestycji hydrotechnicznych – jej
budowę rozpoczęto w 1986 roku.
Na szczęście, w 2017 roku ogłoszono
jej zakończenie, dzięki czemu zbiornik Świnna Poręba stał się niezwykłym obiektem do fotografowania. Terenem twórczych po szu ki wań sta ły
się ciekawe zakątki powiatu suskiego: krajobraz, bogactwo natury, ma-

Kurator wystawy: Maciej Stobierski
(ZPAF)
Autorzy zdjęć - członkowie SMF: Adam
Bit, Zdzisław Biernaś, Joanna BratkoLityńska, 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

Zespół, który od lat udowadnia, że można podążać własną drogą, trzymać się własnych pomysłów i estetyki, a przy tym osiągnąć popularność, czyli Raz Dwa Trzy, zagra 18 marca w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”. Fani i wielbiciele Raz Dwa
Trzy kochają Adama Nowaka i jego zespół
za senne bosanowy, kojące rytmy reggaeowe, miękko otulające dźwięki gitar, akordeonu i kontrabasu. Adam Nowak nie boi się
pytań o rzeczy trudne i ostateczne, a jego liryka porusza i pozostaje w słuchaczu. Tym
razem zespół zaprezentuje utwory z albumu
„Raz, Dwa, Trzy – Młynarski”. Płyta powstała w wyniku bezpośredniej sugestii
Wojciecha Młynarskiego i zyskała ogromne

uznanie wśród publiczności, miano podwójnej platyny, Nagrodę Fryderyka 2008 w kategorii album roku pop. Zespół zagrał z tym
materiałem kilkaset świetnie przyjętych
koncertów w Polsce i za granicą. Dla upamiętnienia zmarłego niedawno mistrza Wojciecha Młynarskiego, jak i z powodu jubileuszu nagrania płyty, planujemy przypomnienie publiczności piosenek Wojciecha Młynarskiego oraz specjalnie przygotowanych
nowych utworów w trakcie specjalnych koncertów. Koncert rozpocznie się
o godz. 18.00. Bilety są w cenie 70, 75, 80
i 90 zł, do kupienia w biurze turystycznym
Panda Tour przy ul. Targowej 2 w Sosnowcu oraz przez stronę: www.kupbilecik.pl. SK

Sophie Zelmani w„Muzie”
Szwedzka piosenkarka z kręgu alternatywnego pop rocku, czyli Sophie Zelmani, wystąpi 23 marca w Sali Widowiskowo-Koncer towej „Muza” w Sosnowcu.
Urodziła się 12 lutego 1972 roku
na przedmieściach Sztokholmu. W wieku
czternastu lat dostała od ojca swoją pierwszą gitarę. Mimo że nie miała żadnego
profesjonalnego przygotowania, bardzo
szybko zaczęła pisać teksty i nagrywać
piosenki w lokalnym studiu. W ten sposób
powstały taśmy demo, które postanowiła
rozesłać do różnych wytwórni. Szybko odpowiedział szwedzki oddział Sony Music.
Od tamtej pory jej kariera nabrała rozpędu. Do dnia dzisiejszego nagrała kilka płyt
i jest niezwykle popularna, nie tylko
w Szwecji, ale także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Japonii. Artystka uchodzi za osobę nieśmiałą, co przekłada się
na niewielką liczbę koncertów, jakie daje

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

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

ło mia stecz kowa za bu dowa Ze mbrzyc, zabytki, kościoły, kapliczki,
figury i krzyże przydrożne, rzeki, lasy, a tak że in du strial ne ele men ty
pejzażu.
Fotograficy byli już m. in. w Pilicy,
Ustroniu, Krynicy, Sandomierzu, Tomaszowie Mazowieckim i Szymbarku
w Beskidzie Niskim, a w ubiegłym roku
wybrali Zembrzyce, wieś położoną
na północ od Suchej Beskidzkiej, na granicy Beskidu Makowskiego i Małego.
Wystawę będzie można oglądać
w Energetycznym Centrum Kultury
od 9 marca do 15 kwietnia 2018 r.
Wer nisaż odbędzie się 14 marca
o godz. 18.00. Wystawę objął patronatem honorowym wójt Gminy Zembrzyce, a patronat medialny sprawuje „Kurier Miejski”. SK

Raz Dwa Trzy i mistrz Młynarski

oraz jej rzadką obecność w mediach. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety
są w cenie 38 i 48 zł, dostępne online
na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali
Widowiskowo – Koncertowej „Muza”
oraz w kasie Energetycznego Centrum
Kultury. SK
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Zapraszamy na Targi „Bliżej zdrowia, bliżej natury”!
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!

W

iosna to czas, kiedy do życia budzi się przyroda. Warto o tej porze roku pomyśleć o sobie, swoim zdrowiu i samopoczuciu, ale też o odporności, która będzie hasłem przewodnim
zbliżających się targów. Doskonałą okazją do poznania nowych trendów w medycynie naturalnej, zielarstwie, kosmetyce, zdrowym odżywianiu będzie
kwietniowa impreza.
– W Katowicach w te dni nie może
zabraknąć nikogo, komu zależy na zdrowiu, chce się cieszyć dobrą kondycją
do późnej starości, jest ciekawy nowości
i zamiast po tabletki przeciwbólowe, antybiotyki – sięga po zioła – mówi Nina Grella, redaktor naczelna miesięcznika „Szaman” i pomysłodawczyni targów.
Spotkajmy się, aby wspólnie wysłuchać wykładów (udział w nich jest bezpłatny!), wziąć udział w warsztatach
i zabiegach, zrobić zakupy i po prostu
pobyć w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Targi „Bliżej zdrowia,
bliżej natury” są największą i najbardziej
interesującą imprezą w kraju i na świecie
popularyzującą medycynę naturalną.
Od lat organizowane są w Katowicach.
Na targach za każdym razem ofertę
związaną z medycyną naturalną prezentuje około 200 wystawców. Asortyment
jest bardzo bogaty i za każdym razem inny. To zarówno sprawdzone, długo obec10

Z kolei Zbigniew T. Nowak, specjalista w dziedzinie ziołolecznictwa, autor
kilkunastu książek, podkreśla, że redaktor Nina Grella ponad 20 lat temu wymyśliła od podstaw imprezę, która jest
absolutnym hitem.
– Odwiedzającym oferuje się dużą
porcję wiedzy z zakresu medycyny naturalnej, bo Nina od szeregu lat zaprasza
do współpracy wybitnych wykładowców. Targi to także cenieni wystawcy.
Spotykam tu od szeregu lat firmy zaufane i gwarantowane, producentów setek
specyfików prozdrowotnych – podkreśla
Zbigniew T. Nowak.
ne na rynku produkty, jak i absolutne nowości z takich kategorii jak: zdrowa
żywność, naturalne produkty, np. miód
z czystych ekologicznie terenów, ziołowe herbaty, suplementy odżywcze, środki wspomagające witalność i odporność,
przyprawy. Nie brakuje też doskonałych
kosmetyków wyprodukowanych w sposób ekologiczny, na bazie naturalnych
składników. Na targach znajdziemy też
sprzęt radiestezyjny, a także książki,
w tym hity i nowości wydawnicze,
a oprócz tego atrakcyjną biżuterię i talizmany. Będzie można zasięgnąć rady
najlepszych specjalistów: irydologów,
psychoterapeutów, kręgarzy, astrologów
i wróżek.
Jak zawsze, hitem targów będą wykłady i warsztaty na tematy zdrowotne.

Wśród wykładowców tradycyjnie znajdą
się sławy w swoich dziedzinach, m. in.
psychologowie, zielarze, dietetycy. Swój
udział w imprezie potwierdziły takie sławy jak: Zbigniew T. Nowak, Janusz Dąbrowski, Dorota Gudaniec, prof. Henryk
Bieniok. Nie będzie też dla nikogo zaskoczeniem, że na zakończenie wykładów i warsztatów Paweł Trembaczowski, znany bioenergoterapeuta, radiesteta i uzdrowiciel, podczas publicznego seansu przekaże zebranym w auli swoją
energię. Zapewniamy, że wykłady będą
ciekawe, odkrywcze, czasami może nawet nieco kontrowersyjne. Na pewno nie
będzie miejsca na nudę!
Czy 20, 21 i 22 kwietnia warto przyjechać do Katowic na Plac Sejmu Śląskiego? Niech zamiast organizatorów

wypowiedzą się ci, którzy na targi przyjeżdżają od wielu lat.
– Kiedy wyczer pują się narzędzia
medycyny przemysłowej, bo z taką mamy do czynienia, szukamy rozwiązań
niekonwencjonalnych, pragniemy traktowania spersonalizowanego, sięgamy
po poradę do natury. Jesteśmy jej częścią i natura nie powiedziała nam jeszcze ostatniego słowa. Targi „Bliżej
zdrowia, bliżej natury” wraz z ich prekursorem Niną Grella pozwalają zrozumieć potencjał drzemiący w naturze,
który odkrywany jest w badaniach naukowych, prowadzonych na rożnych
kontynentach – podkreśla Halina Jurkowska, reprezentująca firmę Biolit
Europe, która od lat uczestniczy w targach.

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.
marzec 2018 nr 3
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Gala Dobrych Inicjatyw już za nami

Kapituła konkursowa wybrała najlepszych w ubiegłym roku: wolontariusza, animatora, społeczną akcję, szkołę dobrych inicjatyw i firmę
przyjazną społeczności lokalnej.
Osoby i instytucje, które realizują projekty na rzecz mieszkańców, pomagają, aktywizują społeczność lokalną i zawsze
niosą ze sobą przekonanie, że problemy
można rozwiązać i przekuć w coś dobrego, zostały nagrodzone podczas Gali Dobrych Inicjatyw, która odbyła się 23 lutego w Sali Widowiskowo-Koncertowej
„Muza”. – Każdy nominowany oraz laureat poszczególnych kategorii przez cały
rok 2017 dawał z siebie wszystko, aby pomagać i aktywizować mieszkańców każdego dnia. Poprzez zaangażowanie,
wdrażanie innowacyjnych i twórczych
projektów z codzienne życie społeczności
miasta Sosnowca, dawał nam przykład,
jak działać, aby rozwijać nasze zainteresowania, m. in. pod względem kulturalnym, oświatowym czy filantropij-

nym – podkreślił Mateusz Bochenek, pełnomocnik prezydenta ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej. Kapituła konkursowa, składająca się z sześciu członków:
Anny Jedynak, zastępcy prezydenta
Sosnowca, Mateusza Bochenka, pełnomocnika prezydenta ds. dialogu i komunikacji społecznej, Pauliny Adamus, naczelnika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Agnieszki
Bielnickiej, przedstawicielki Wydziału
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Marty Barcik, przedstawicielki
Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Józefa Krzynówka,
przedstawiciela Stowarzyszenia „Aktywny Senior”, wyłoniła pięciu laureatów w
kategoriach: „Wolontariusz Roku 2017”,
„Społeczna Akcja Roku 2017”, „Spo-

łeczny Animator Roku 2017”, „Szkoła
Dobrych Inicjatyw 2017” i „Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej 2017”.

Nagrodzono osoby
i instytucje, które pomagają
i działają na rzecz
mieszkańców.
Ostatecznie wyróżnienie w kategorii „Wolontariusz Roku 2017” trafiło
do Pawła Jochymczyka. Z kolei w kategorii „Społeczna Akcja Roku 2017”
wygrała Ewa Chróścicka z Fundacji
„Rób Dobro”. Wśród nominowanych
w kategorii „Społeczny Animator Roku 2017” za najlepszego animatora
uznano Roksanę Rogalę. W kategorii

To będzie niezwykły wieczór. Zespół Sąsiedzi i Les Souillés de Fond de Cale wystąpią 17 marca na scenie Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu. Sąsiedzi będą promować swoją najnowszą płytę
„W kieszeni dolar”. Grupa, na scenie folku
morskiego działa już od 17 lat, a na koncie
ma wszystkie liczące się nagrody festiwalowe, w tym Grand Prix „Shanties” w Krakowie. Jako jedyny, jak dotąd zespół z Polski,
wystąpili na legendarnym „Sea Music Festival” w Mystic Seaport w Ameryce. W sumie
zagrali już ponad 450 koncertów. Wśród 15
utworów na nowej płycie znajdą się i te śpiewane a cappella, i te wykonywane tylko instrumentalnie. Nie zabraknie też utworów
wokalno-instrumentalnych.
Siedem mocnych, różnorodnych głosów,
wspartych akustycznym, folkowym instrumentarium oraz nieszablonowe, autorskie
aranżacje, to siła i rozpoznawalny już znak
Sąsiadów.
Na scenie, prócz Sąsiadów, będą gościć
także Les Souillés de Fond de Cale.
Od 1991 roku zespół muzyków z The
Côtes d\'Armor podróżuje ze swoimi piosenkami związanymi ze światem żeglarstwa
po całej Europie. Grają folkowe melodie,
przepełnione emocjami, humorem i śmiechem, które nieustannie przyciągają publiczność. Ich muzyka to wspaniała mieszanka tradycyjnych piosenek marynarskich
doprawiona wyrazistą, celtycką nutą.
Koncert rozpocznie się o godz. 18.00.
Bilety są w cenie 19 i 24 zł, do kupienia
online na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo – Koncer towej
„Muza” oraz w kasie Energetycznego
Centrum Kultury. SK

reklama
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Grupa Znaki debiutuje płytą„Oczarowanie”

„Szkoła Dobrych Inicjatyw 2017” zwyciężyło IX Liceum Ogólnokształcące
w Sosnowcu, a w kategorii „Firma
Przyjazna Społeczności Lokalnej” wygrało Studio Kreatywne Miasto Projekt – Zagłębiarki.
– Wszyscy nominowani z bardzo
dużym zaangażowaniem prowadzili
działania na terenie miasta Sosnowca,
dlatego wybór nie był prosty. Po długiej
dyskusji o każdym kandydacie, nastąpiło głosowanie, z którego wyniknęło, kto
został laureatem w danej kategorii – podsumowała Paulina Adamus, naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i członek kapituły konkursowej. Galę zorganizowało Sosnowieckie Centrum Organizacji
Pozarządowych (SCOP). SK

Wieczór z szantami
i morskim folkiem

Zespół zaprezentuje piosenki z najnowszej płyty podczas koncertu w restauracji Villa Moda
w Dąbrowie Górniczej.
Debiutancka płyta, zatytułowana „Oczarowanie” zespołu Znaki,
pojawi się już 3 marca na muzycznym rynku. W tym samym
dniu zespół Znaki zagra premierowy koncert w restauracji Villa
Moda w Dąbrowie Gór niczej.
Grupa Znaki, którego członkowie w „trzech piątych” wywodzą
się z Sosnowca, powstał w lutym 2017 roku z inicjatywy autora tekstów Jerzego Trojanka, który jednocześnie sfinansował nagranie pierwszego albumu zespołu. Teksty na płycie stanowią
wiersze, które właśnie Jerzy Trojanek pisał dla swojej żony. Zamierzał stworzyć muzykę do napisanych tekstów, a następnie
umieścił je na płycie CD, dedykowanej swojej żonie. Efekt pracy
zespołu przeszedł jego oczekiwania i wspólnie z zespołem postamarzec 2018 nr 3

nowił zainwestować w ten projekt
trochę więcej czasu oraz środków, aby spróbować swoich sił
na rynku muzycznym. Za kompozycje i aranżacje wszystkich
utworów odpowiedzialni są muzycy zespołu Znaki w składzie:
Mateusz Wróbel (wokal), Artur
Szmer (gitara elektryczna i akustyczna), Tomasz Balicki (gitara
basowa), Marcin Obielak (instrumenty klawiszowe) oraz Marcin
Żmuda (perkusja). Muzycy wywodzą się z różnych kręgów muzycznych, dzięki czemu na płycie
usłyszeć będzie można fuzję różnych stylów muzycznych, od lekkiego akustycznego pop-u
po energetyczne popowo-rockowe kompozycje. Frontmanem zespołu jest Mateusz Wróbel, który
w 2011 roku brał udział w pierwszej edycji programu „Bitwa

Na Głosy” w TVP 2, ponadto jest
współtwórcą i pomysłodawcą zespołu VOCATTA, z którym
od 2010 roku koncer tuje w gatunkach poezji śpiewanej i piosenki aktorskiej. W styczniu 2018
roku, stworzony materiał zarejestrowano w DR Studio w Wiśle
pod okiem Cezarego Borowskiego, a obecnie miksy utworów
znajdują się w High End Audio
Grzegorza Piwkowskiego w celu
dalszej obróbki i dostosowania
do wymogów radiowych. Z Sosnowca
pochodzą
Ar tur
Szmer – gitarzysta, Tomasz Balicki – basista, Marcin Żmuda – perkusista.
Premierowy koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Bilety kosztują 10 zł.
Patronat medialny nad wydaną
płytą objął „Kurier Miejski”. SK
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi

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

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

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.
Narodziło się dzięki determinacji pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jest przykładem podjętej
przez pasjonatów inicjatywy, która zakończyła się pełnym sukcesem. Swymi początkami sięga roku 1977, kiedy to prof. Erast
Konstantynowicz zakupił pierwsze gabloty, w których zostały zaprezentowane prywatne kolekcje, głównie mineralogiczne.
Przez 17 lat pracownicy Wydziału byli
główną siłą sprawczą działającego nieformalnie muzeum. Dopiero w roku 1994 odpowiednim zarządzeniem rektora UŚ oficjalnie powołano do życia instytucję
12

pod nazwą „Muzeum Ziemi”. Formalne
zaistnienie placówki nie poskutkowało jednak utworzeniem odpowiednich etatów.
Muzeum niejako „z doskoku” było obsługiwane przez kadrę naukową poszczególnych katedr Wydziału Nauk o Ziemi.
Pierwszym pracownikiem oddelegowanym
do obsługi Muzeum została mgr Irina Gałuskina.
Pomimo rozmaitych problemów zbiory
stale się powiększały. Oprócz okazów pochodzących z darowizn, pod koniec lat 90.
zakupiono w Muzeum im. Fersmana w Moskwie pokaźną liczbę eksponatów.

Fundusze na poszerzenie muzealnych zasobów pochodziły m. in. z przychodów uzyskiwanych ze słynnych giełd minerałów.
Na przełomie wieków nastały jednak
trudne czasy. W związku z rozbudową
gmachu uczelni muzealne zbiory na cztery
lata trafiły do magazynu.
Z końcem roku 2004 Muzeum zostało
reaktywowane. Nastąpiło stopniowe poszerzenie zakresu działalności. Sposób eksponowania zbiorów stał się atrakcyjny i przystępny dla zwiedzających. Dla uczniów
wszystkich szczebli szkolnictwa organizowane są prelekcje i wykłady, warsztaty, za-

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.

jęcia w terenie oraz lekcje muzealne dla
grup zorganizowanych.
Wieloletnim kierownikiem muzeum był
prof. dr hab. Łukasz Karwowski. Obecnie
tę funkcję pełni pani mgr Ewa Budziszewska-Karwowska.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
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.
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arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Otwórz się na pomoc

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
Dzięki przyznanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego WŚ został utworzony
w strukturach Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Dzienny Oddział Psychiatryczny „Odnaleźć Siebie”. Oddział ten od listopada 2017 roku oferuje zajęcia dla pacjentek i pacjentów od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Okres leczenia to 4 tygodnie, w indywidualnych przypadkach
istnieje jednak możliwość wydłużenia wsparcia.

Grupy pacjentów są niewielkie: liczą 12-16 osób,
co pozwala na dopasowanie zakresu programu
do indywidualnych preferencji naszych uczestników.
Dzienny Oddział Psychiatryczny „Odnaleźć Siebie” świadczy usługi zdrowotne służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia psychicznego. Oferujemy działania diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne, a także kładziemy duży nacisk na edukację i wsparcie w obszarach: choroba, rodzina, społeczeństwo i życie.
W ramach realizowanego programu zdrowotnego odbywają się zajęcia z psychiatrą, psychologiem, terapeutką zajęciową oraz pielęgniarką. Zajęcia dla pacjentów w dużej mierze odbywają się
w grupie, ale dbamy też o kontakt umożliwiający
pacjentom rozmowy z personelem „jeden na jeden”.
Pacjenci otrzymują od nas sporo wiedzy teoretycznej, np. na temat chorób psychicznych i ich
przebiegu, a także podpowiedzi, jak sobie radzić
ze stresem, napięciem czy jak się zachować
w pewnych instytucjach czy sytuacjach. Bardzo
ważne jest dla nas zindywidualizowane podejście
do uczestników programu, dlatego dbamy, aby to
również pacjenci proponowali treści, które chcieliby omawiać na zajęciach.
Nasz oddział nie tylko uczy i edukuje, ale daje możliwość skorzystania z bogatej ofer ty zajęć
praktycznych. Regularnie odbywają się zajęcia
terapeutyczne, gdzie pacjenci, np. w ramach ar teterapii – mogą malować, rysować, wyklejać
czy two rzyć me to dą – de co upa ge. Każ dy
z uczestników bierze również udział w treningu
kulinarnym, gdzie ma możliwość nie tylko przyrządzania, ale również kosztowania pewnych
składników, których do tej pory być może nie

miał okazji wykorzystywać w swojej kuchni domowej.
Kolejną zaletą naszego oddziału jest to, że wychodzimy z oddziału na wyjścia plenerowe w ramach zajęć z socjoterapii. Korzystając z urozmaiconych form socjoterapii, pacjenci mogą rozwijać
swoją wrażliwość emocjonalną oraz odnajdywać
się w różnego typu sytuacjach społecznych.
Byliśmy już w teatrze, w kinie, w kręgielni,
a jeszcze wiele wypraw przed nami. Ktoś by mógł
pomyśleć, że przecież to żadna atrakcja, a nam
za każdym razem „rosły serca”, kiedy widzieliśmy
radość pacjentów, którzy np. już 20 lat nie obcowali z rozrywką i kulturą.
Pierwsze miesiące pracy oddziału pokazują
nam, jak bardzo stworzony przez nas program jest
potrzebny. Cieszy nas to, ponieważ naszym głównym celem jest pomoc niesiona pacjentom. Było
wiele chwil, które były dla nas ważne i wzruszające,
ale chyba najbardziej wspominamy okres przedświąteczny, gdzie ubieraliśmy choinkę, piekliśmy
pierniki, rozmawialiśmy o tradycjach świątecznych.
Zorganizowaliśmy przepiękną Wigilię, w której
uczestniczyli wszyscy pacjenci, którzy od początku
trwania oddziału byli z nami. Zasiedliśmy przy jednym stole, śpiewaliśmy kolędy, zjedliśmy kilka potraw, które pacjenci przygotowywali samodzielnie
na treningu kulinarnym. Piękne doświadczenie dla
nas i dla pacjentów, zwłaszcza że dla niektórych
z nich to była jedyna taka Wigilia w te święta.
Na koniec chcemy się pochwalić informacją
zwrotną naszych pacjentów, że dawno nie byli
w miejscu, gdzie otrzymali tyle wsparcia i pomocy
i nie wiedzieli tak zgranego, oddanego zespołu terapeutycznego. Jedyne co możemy odpowiedzieć,
to że nie byłoby tego bez naszych pacjentów!
Zapraszamy!

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

Zaćma rujnowała mi życie
J

estem kobietą, mam 59 lat i pracuję w hipermarkecie na kasie. Od dłuższego czasu
zaczynałam obserwować, że z moimi oczami dzieje się coś złego. Miałam światłowstręt,
piasek w oczach, widziałam podwójnie,
a do tego wieczorem, jak wracałam autem
do domu, to nic nie widziałam. Bałam się
pójść z wnukiem na spacer. Szukałam wymówek, aby nie zostać sam na sam z Adasiem.
Serce mi pękało, kiedy odmawiałam, ale wiedziałam, że muszę to zrobić, ponieważ nie
chciałam, aby mojemu ukochanemu wnuczkowi coś się stało. Byłam przerażona. W tak młodym wieku traciłam wzrok. Bałam się, że zostanę ciężarem dla najbliższych. Do tego
wszystkiego zbliżał się termin badań okresowych w pracy. Na samą myśl ze stresu bolał
mnie brzuch. W pracy zaczynałam popełniać
coraz więcej błędów. Nie mogłam dopasować
opisów towaru i cen, źle wydawałam resztę.
Moja kierowniczka traciła cierpliwość. Nie mogłam dłużej tego bagatelizować. Poszłam do lekarza okulisty. Okazało się, że mam zaćmę.
Z jednej strony poczułam ulgę i radość, że znowu będę widziała, a z drugiej smutek, ponieważ okazało się, że najbliższy termin na zabieg
usunięcia zaćmy to kwiecień 2021 roku. Ponownie się załamałam. Nie wiedziałam, co
mam robić. Nie mogłam czekać tak długo,
a na zabieg prywatny nie mogłam sobie pozwolić. To był wydatek około 8 tys. złotych. Coraz mniej radziłam sobie z tym problemem.
Siedziałam w pracy na przerwie śniadaniowej
i nawet kawa mi nie smakowała. Wtedy podeszła do mnie Monika, koleżanka z pracy i zaczęła pytać, co się stało. Dlaczego od dłuższego czasu jestem smutna, unikam ludzi, a do te-
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go jeszcze popełniam takie pomyłki w pracy.
Opowiedziałam Monice, co się dzieje. Jak
skończyłam mówić, to zapadła długa cisza.
Po chwili koleżanka wyjęła telefon i zadzwoniła do pani Sylwii. Opowiedziała o moim problemie. Po zakończonej rozmowie podała mi
kartkę i powiedziała: „Danusia umówiłam cię
na zabieg usunięcia zaćmy z OKULIS. Zabieg
masz za 8 dni. Jak to? To niemożliwe. Za 8
dni? Ile ja za to zapłacę? Co ty wymyśliłaś?”.
Jak się okazało, OKULIS zabiera pacjentów
na zabiegi usunięcia zaćmy w ramach Dyrek-

tywy Transgranicznej w trybie jednego dnia
bez konieczności hospitalizacji. To oznacza, że
zabieg jest wykonany w Czechach, a NFZ pokrywa dużą kwotę za zabieg. Ja dopłaciłam tylko różnicę w cenie, czyli 599 zł. W ramach tej
dopłaty otrzymałam transport do szpitala
i drogę powrotną, badania kwalifikacyjne, zabieg, soczewkę lepszą niż w Polsce, lekarstwa
po zabiegu, wypis ze szpitala w języku polskim, pełną opiekę polskojęzyczną, rozliczenie
z NFZ, poczęstunek w szpitalu oraz okulary
przeciwsłoneczne a do tego wszystkiego pozna-

łam wspaniałych, życzliwych i cierpliwych ludzi. Okazało się, że taki problem jaki ja, ma
wiele osób. Jestem szczęśliwa, że udało mi się
pojechać na zabieg z OKULIS. W ciągu 6 tygodni miałam zrobiony zabieg na dwoje oczu.
Kilka dni temu wróciłam do pracy i do życia.
Świat jest piękny, a najpiękniejszy jest uśmiech
mojego wnuka, kiedy idziemy na spacer.
Od początku istnienia OKULIS pomógł ponad trzech tysiącom osób wyleczyć zaćmę.
Dzięki Dyrektywie Transgranicznej, która
w Polsce weszła w życie 15 listopada 2014 r.,
pacjenci nie muszą czekać w Polsce kilku lat
na zabieg. OKULIS swoich pacjentów zabiera
do kliniki w Czeskim Cieszynie i Ostravie,
a czas oczekiwania na zabieg to zaledwie kilka
dni. Każdy pacjent korzystający z naszych
usług w ramach dopłaty do zabiegu otrzymuje transport spod domu, pełne badania kwalifikacyjne, wysokiej jakości soczewkę wewnątrzgałkową, wypis w języku polskim, lekarstwa,
badania kontrolne po zabiegu oraz rozliczenie
z NFZ. Dopłata do zabiegu wynosi zaledwie 599 zł z naszym transportem lub 399 zł,
jeżeli pacjent dojeżdża samodzielnie do szpitala. Jest to specjalna promocja dla czytelników sosnowieckiego „Kuriera Miejskiego”.
Aby zapisać się na zabieg lub uzyskać więcej
informacji, wystarczy zadzwonić
pod nr tel. 32 610 00 01 lub wejść na stronę:
www.okulis.pl.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały
tydzień: od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 21.00 oraz w sobotę
i niedzielę w godz. od 10.00 do 14.00.
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Pomóż dotrzeć
Sosnowiec pamięta
do świadków historii o Żołnierzach Wyklętych

zdjęcia: archiwum Wydziału Edukacji UM w Sosnowcu

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.
Krzysztof Polaczkiewicz

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji
w Sosnowcu przy skwerze im. Danuty Siedzikówny „Inki” (ul. Orla), odbyły się oficjalne miejskie uroczystości. W stolicy Zagłębia miała miejsce także lokalna edycja
projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”. O działalności Żołnierzy Wyklętych w Sosnowcu przypomina także rondo ich imienia w Dańdówce
u zbiegu ulic 11 Listopada, Klonowej i Makuszyńskiego.
– Historia Żołnierzy Wyklętych nie jest
tak biała, jak przekonują nas ich zwolennicy,
ani tak czar na, 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. Wojna to taki moment, w którym wiele zasad

Maciej Łydek

arc IPN

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

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

idzie na bok. W tym wypadku być może też
tak było. 1 marca obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 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, który wraz z Fundacją
Wolność i Demokracja, Miejskim Ośrodkiem Spor tu i Rekreacji w Sosnowcu
oraz II LO im. E. Plater był organizatorem
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszym mieście. W ramach projektu 4 marca
odbył się bieg na dystansie 1963 metrów, będących symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród Żołnierzy Wyklętych
Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Dzień 21 paździer nika 1963 roku, w którym został zastrzelony podczas obławy, stał się datą symboliczną.
Uczestnicy biegu wyruszyli na trasę
sprzed Urzędu Miejskiego. Przed jego roz-

poczęciem odczytane zostały listy napisane
do bliskich przez uwięzionych po wojnie
działaczy podziemia niepodległościowego.
Po zakończeniu biegu Tomasz Gonet, pracownik katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wygłosi krótkim wykład.
Uczestnicy biegu, jak również osoby towarzyszące, mogły także obejrzeć wystawę autorstwa Piotra Życieńskiego „Milcząc,
wołają”. Jest ona poświęcona poszukiwaniom szczątków ofiar systemu komunistycznego, prowadzonym w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach w latach 2012–2014 przez Instytut Pamięci Narodowej wraz z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w ramach projektu „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar ter roru komunistycznego
z lat 1944–1956”. Z inicjatywy II LO im. E.
Plater w Sosnowcu i współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej wystawa została zaprezentowana w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu (budynek przy Al. Zwycięstwa 20).

Uczcili pamięć powstańców, rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka
oraz uczestników Rewolucji 1905 r.
Paweł Leśniak

11 lutego w Ostrowach Gór niczych,
w miejscu dawnego szybu Dorota, odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych w 1945 roku – rodzinę
Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka. Dzień później miały miejsce obchody 113. rocznicy Rewolucji 1905 r.
przy mogile zbiorowej robotników
na cmentarzu zagórskim. Kwiaty złożono także pod tablicą na terenie dawnej
Huty Buczek. 17 lutego w Maczkach
odbyły się z kolei uroczystości upamiętniające 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. KP

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

Mariusz Binkiewicz
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SPORT
PAGINA
Czy wiosna będzie „nasza”?

Postawili na stabilizację

CO START,
TO MEDAL

arc Zagłębie Sosnowiec

arc Gracie Barra Sosnowiec

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.

Trwa znakomita forma Bartosza Zawadzkiego. Zdobywa
medal za medalem.

Piłkarze Zagłębia do rundy rewanżowej przygotowywali się m.in. na obozie w Hiszpanii.
Krzysztof Polaczkiewicz

W pierwszym meczu rundy rewanżowej
w wyjściowym składzie Zagłębia znalazło
się miejsce dla dwóch nowych graczy: Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań) i Anglik
Callum Rzonca (North Ferriby United AFC).
W drugiej części gry na boisku zameldował
się z kolei Bartłomiej Babiarz, grający ostatnio w cypryjskim GS Apóllon Smýrnis. Wymienieni piłkarze to jedyne zimowe wzmocnienia, gdyż w tym roku działacze i sztab
szkoleniowy postawili na jakość i stabilizację, a nie ilość i tym razem nie doszło do wymiany połowy składu. – Zależało nam
na wzmocnieniu składu wartościowymi zawodnikami na konkretne pozycje i myślę, że
ta sztuka nam się udała. Do składu wrócił
także Martin Pribula. Spokojnie przepracowaliśmy okres przygotowawczy, mogliśmy
przećwiczyć warianty gry. Obejmowałem zespół, gdy był na dnie. Udało nam się wydostać ze strefy spadkowej i małymi krokami
zbliżyliśmy się do czołówki. Ufam tym chłopakom i liczę, że kibice też im zaufają – podkreśla trener Dudek.

Zimą Zagłębie wzmocniło skład, nie obyło się także bez rozstań. Ze Stadionem Ludowym pożegnali się m. in. Wojciech Łuczak,
Arkadiusz Najemski, Bartosz Pikul, Łukasz
Mozler i Michał Kieca. Drugą szansą otrzymał Rafał Makowski, który w pierwotnej
wersji także miał odejść. – Uznaliśmy, że zasłużył na jeszcze jedną szansę. To chłopak
z dużym potencjałem i myślę, że jeszcze będziemy mieli z niego sporo pożytku. Podczas
przygotowań widać było, że zrobi wszystko,
aby otrzymać szansę – dodaje Dudek, który
nie mógł się nachwalić warunków, w jakich
przyszło mu przygotowywać zespół do rundy rewanżowej. – Śmiało mogę powiedzieć,
że wszystko przebiegało tak, jak sobie założyliśmy. Mieliśmy mocnych sparingpartnerów, zarówno w kraju, jak i podczas obozu
w Hiszpanii. W Alicante mieliśmy bardzo
dobre warunki do ciężkiej pracy, regeneracji
i odnowy biologicznej. Byłem tam już wcześniej z Piastem Gliwice i wiedziałem, czego
możemy się spodziewać. Mogliśmy tam zagrać z bardzo wymagającymi przeciwnikami
z Niemiec i Chin. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że to, co udało nam się wypracować,

przełoży się na wyniki wiosną. Zaczęliśmy
od zwycięstwa i mam nadzieję, że w kolejnych tygodni będziemy cieszyć się z kolejnych wygranych, które dadzą nam jak najlepszy wynik. Awans? Czas pokaże – uśmiecha
się szkoleniowiec I-ligowca.

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.

Vanessa Goj z powołaniem na Mistrzostwa Europy
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arc Sosnowiecki Klub Karate

17 lutego 2018 w Kobyłce koło
Warszawy, odbyły się Mistrzostwa Polskiej Federacji Karate
Shinkyokushinkai. W zawodach
wzięło udział blisko 120 zawodników z 32 klubów z całej Polski. Zawodnicy uczestniczący
w tym turnieju walczyli o tytuł
najlepszego polskiego karateki
w organizacji PFKS oraz o kwalifikacje do Mistrzostw Europy
Seniorów i Juniorów, które odbędą się 12 maja we Wrocławiu.
Sosnowiecki Klub Karate reprezentowało czterech zawodni-

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

ków: Vanessa Goj w kategorii
juniorek oraz Jerzy Pryga, Marcin Sodel i Mikołaj Brzostowski
w kategorii seniorów. Wszyscy
zaprezentowali się na wysokim
poziomie, jednak mimo zaciętych walk, seniorom nie udało
się wywalczyć powołania. Natomiast Vanessa Goj zajęła 3 miejsce w konkurencji kata juniorek
oraz 3 miejsce w konkurencji
kumite juniorek – 50 kg i tym
samym otrzymała dwa powołania na Mistrzostwa Europy we
Wrocławiu. KP

Bartosz Zawadzki od początku
roku nie zwalnia tempa. Sosnowiczanin walczący w brazylijskim ju-jitsu sięgnął po kolejne
laury. Najpierw po złoty medal
na Mi strzo stwach Eu ro py
w Mo skwie, na stęp nie sta nął
na podium zawodów w Holandii, a kilka dni temu wywalczył
złoto na VIII Mi strzo stwach
Polski No-Gi Jiu Jitsu w Luboniu.
Zawodnik Gracie Barra Sosnowiec w Amsterdamie wywalczył trzy medale – dwa złote i jeden srebrny. W Holandii stoczył
w sumie sześć walk – cztery
w kimonach i dwa w bez kimon. – Początek zmagań odbył
się w formule bez kimon. W finale wygrałem na punkty, ale
pojedynek był bardzo ciężki.
Wygrałem ostatecznie na punk-

ty, a emocje w tej walce były
do samego końca. Udało mi się
wybrnąć z poważnych tarapatów
i odnieść zwycięstwo. W walkach w kimonach wszystko szło
dobrze do finału, w którym ostatecznie uległem. Mam do siebie
pretensje, bo walka była do wygrania, a zostawiłem wszystko
w rękach sędziego, który zadecydował tak, a nie inaczej. Szkoda, to dla mnie nauczka na przyszłość – powiedział Bartosz Zawadzki.
Na planszy w Luboniu Zawadzki stoczył cztery walki. – Trochę zdrowia na mecie
trzeba było zostawić, ale najważniejszy jest końcowy sukces. Teraz muszę zaleczyć kilka drobnych urazów i myślami jestem
już przy kolejnych startach – dodaje Zawadzki. KP

Halowe medale lekkoatletów
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.

Złoty medal w biegu na 3000 m z wynikiem 10: 00.02 zdobyła Milena Pyka (U-20). Star tujący w pchnięciu kulą 6 kg Jakub Dzik (U-20) zdobył srebrny medal z nowym rekordem życiowym 16,49 m.
Blisko podium byli Karolina Porębska (U-18) w biegu na 1000 m,
Jakub Sikorski (U-18) w biegu na 60 m oraz Barbara Nowak (U-20)
w pchnięciu kulą 4 kg. Ostatecznie cała trójka uplasowała się tuż za podium, zajmując 4 miejsce.
W klasyfikacji medalowej MKS-MOS Płomień Sosnowiec zajął 17
miejsce na 217 startujących klubów. KP

Dwie porażki na początek
Po pewnym zwycięstwie nad
KTH Krynica, hokejowe Zagłębie Sosnowiec rozpoczęło walkę
o awans do Ekstraligi. Niestety,
dwa pierwsze mecze finału play-off hokejowej I ligi z Nesta Mires Toruń zakończyły się przegranymi podopiecznych Marcina Kozłowskiego. Dwa kolejne
mecze 10 i 11 marca na Stadionie Zimowym. Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.
Sosnowiczanie w rywalizacji
półfinałowej do czterech zwycięstw gładko ograli zespół Krynicy. W Sosnowcu Zagłębie wygrało 6:5 (po dogrywce) i 4:2,
a na wyjeździe 8:2 i 6:2.
Finałową batalię nasz zespół
rozpoczął od dwóch wyjazdowych potyczek. W obu spotkaniach Zagłębie pokazało się z dobrej strony, co może być dobrym

prognostykiem przed spotkaniami we własnej hali.

Dwa kolejne mecze
Zagłębie Sosnowiec
rozegra na Stadionie
Zimowym.
W pierwszym meczu o wygranej 5:4 Nesty Miresa zadecydowała dogrywka. W drugim pojedynku Zagłębie prowadziło już 2:0,
ale miejscowi zdołali doprowadzić
do wyrównania, a w trzeciej tercji
zadali decydujący cios. – Nie ma
co oglądać się za siebie. Pokazaliśmy się z dobrej strony, ale to rywale są dwa kroki przed nami. Teraz trzeba zrobić wszystko, aby
wygrać u siebie i wyrównać stan
rywalizacji – podkreśla szkoleniowiec sosnowiczan. KP
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JUBILEUSZE
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.

zdjęcia: Maciej Łydek

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
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

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
Maciej Łydek

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.
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Maciej Łydek

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.

marzec 2018 nr 3
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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.

zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
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

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

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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Maciej Łydek

JUBILATKA
Szanownym
Jubilatkom
dużo zdrowia
i radości
na dalsze
lata życia
życzy Redakcja
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ROZRYWKA
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.

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna

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

(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

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.

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

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.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 2 /2018, STEPHEN KING – SZTORM STULECIA

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Ewa Rutka, Jadwiga Kardas oraz Leszek Chimner z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Liane Moriarty

Kilka dni z życia Alice (Wyd. Prószyński i S-ka)
A gdyby ktoś wymazał z twojej pamięci dziesięć najważniejszych lat
życia?
Alice Love, radosna i żywiołowa dwudziestodziewięciolatka, ma
wszystko, o czym zawsze marzyła – własny dom, kochającego męża
Nicka i dziecko w drodze. Wszystko zmienia się, gdy odzyskuje przytomność po wypadku na siłowni. Dowiaduje się, że ma 39 lat, jest matką trójki dzieci i właśnie rozwodzi się z Nickiem. Jest zdezorientowana i przerażona – nie potrafi sobie przypomnieć ostatnich dziesięciu lat

swojego życia. Co więcej, Alice nie lubi
nowej siebie – płytkiej materialistki.
Czy zdoła odzyskać utracone wspomnienia i uratować małżeństwo? Czy odkryje kim jest tajemnicza Gina, o której
wszyscy boją się wspomnieć?
Data wydania: 1 marzec 2018 r.

Diane Chamberlain

Cień matki

(Wyd. Prószyński i S-ka)

Sekrety rodziny O’Neill wychodzą na jaw, a prawda przynosi nadzieję, która rozświetla cienie przeszłości.
Annie O’Neill była kochającą matką i żoną. Wszyscy mieszkańcy
Kiss River kochali ją za wielkie serce. Annie posiadała jednak pewną
mroczną tajemnicę, która ujrzała światło dzienne dopiero wiele lat
po jej tragicznej śmierci.
Lacey O’Neill, córka Annie, przez dwanaście lat we wszystkim naśladowała matkę. Aż wstrząsająca prawda, którą w końcu ją poznała,
zachwiała fundamentami jej życia. Kolejnym ciosem była śmierć bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłej Lacey została prawną opiekunką jedenastoletniej Mackenzie, córki Jessiki. Teraz, chcąc nie chcąc, musi odnaleźć się w roli matki. Skomplikowane życie uczuciowe Lacey oraz dwóch mężczyzn zabiegających o jej

względy na pewno nie ułatwiają zadania.
Tym bardziej, że Mackenzie niczego nie
zamierza jej tego ułatwić, ani tym bardziej
swojemu ojcu, którego poznała dzięki nowej opiekunce.
Tymczasem morderca Annie za dobre
sprawowanie wkrótce wyjdzie na wolność.
O’Neillowie i całe Kiss River postanawiają
do tego nie dopuścić. Najtrudniejsze wyzwanie czeka Lacey. To ona będzie musiała zmierzyć się z przeszłością
i wybrać pomiędzy zemstą i przebaczeniem, lękiem i miłością.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 3/2018

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”
„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios”, która rozpoczęła się w 2015 roku. Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 13.00 i 18.00
wyświetlane będą polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu
pt. „Kultura Dostępna”. Projekt umożliwia szerokiej publiczności
dostęp do nowych i docenianych polskich filmów. Głównymi organizatorami projektu są Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z całą siecią kin Helios
w Polsce. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse
w ramach „Kultury Dostępnej” kosztują jedynie 10 zł. Więcej na:
www.kulturadostepna.pl. red
NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
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.

Data wydania: 6 marzec 2018 r.

Anna Łajkowska

Dobra przystań

(Wyd. Prószyński i S-ka)

Pełna ciepła opowieść o sile marzeń i gotowości na zmiany.
Na ten moment Marianna czekała bardzo długo. Wreszcie wraz
z mężem Huber tem sprzedają zrujnowany dom i budują siedlisko
w urokliwym miejscu nad brzegiem rzeki. Spełnia się ich największe
marzenie. I kiedy wydaje się, że mają już wszystko, o czym marzyli – Hubert odchodzi.
To nie jest moment na rozdrapywanie ran, bo Marianna zostaje sama nie tylko ze swoimi marzeniami, ale i obowiązkami – przecież musi utrzymać duży dom i wychowywać dorastających synów. Na doda18

tek przewrotny los szykuje dla niej niespodziankę…
Jak daleko można się posunąć w snuciu
marzeń? Czym zagłuszyć własne potrzeby?
I czego w życiu potrzebujemy bardziej
niż szczęścia?
Data wydania: 6 marzec 2018 r.
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Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

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

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

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.

Maciej Stobierski

Instrukcja obsługi wroga w Teatrze Zagłębia

Czy uda się oswoić wroga? Odpowiedź już 10 i 11 marca
na scenie teatru.
W Teatrze Zagłębia trwają próby
do spektaklu realizowanego
na podstawie książki „Wróg” Davide'a Caliego i Serge'a Blocha.
Przedstawienie powstaje dla widzów powyżej 10. roku życia.
Premiera zaplanowano na 10
marca, a kolejny pokaz odbędzie
się 11 marca o godz. 11.00. Prace
nad spektaklem rozpoczęły się
od powołania Laboratorium Wro-

ga, na które składają się warsztaty dla dzieci oraz dla nauczycieli
prowadzone przez twórców spektaklu.
– Powołaliśmy Laboratorium
Wroga, ponieważ mamy poczucie, że w naszym krajobrazie jest
coraz więcej okopów i wzajemnej
wrogości. Dlatego rozpoczęliśmy
eksperyment. Chcemy stworzyć
instrukcję obsługi wroga, znaleźć

przepis na to, jak go oswoić, jak
wyjść z okopu i szukać porozumienia. Problem polega na tym,
że jako dorośli nie radzimy sobie
z tym, sami zacietrzewiamy się
w postawie wrogości i potrzebujemy pomocy tych, którzy na co
dzień nie są pytani o zdanie – mówi Justyna Sobczyk, reżyserka
przedstawienia i pedagożka teatru.
Celem warsztatów z dziećmi,
które odbyły się w sosnowieckich
szkołach oraz w teatrze podczas
ferii zimowych 2018, było przyjrzenie się temu, jak dzieci wyobrażają sobie wroga, po co nam
wróg i co możemy zrobić, żeby
go oswoić. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie, czy porozumienie z wrogiem jest możliwe
i jak nie pozwolić na to, by w kontakcie z innymi kierował nami
strach. Zebrane w trakcie zajęć
materiały stały się inspiracją dla
twórców i aktorów w pracy
nad spektaklem.
Jeszcze przed premierą, w poniedziałek, 5 marca o 17.00, Teatr
Zagłębia zaprasza nauczycieli
na warsztaty „Jak oswoić wroga”,
którego celem jest zainspirowanie
nauczycieli do pracy nad trudnymi tematami, nad tym, jak wspólnie z dziećmi je poznawać i oswa-

jać, wykorzystując metody i narzędzia teatralne. Warsztaty poprowadzą twórcy przedstawienia,
trzeba się wcześniej zapisać
w Biurze Obsługi Widzów.
Premiera „Wroga – instrukcji
obsługi” odbędzie się 10 marca

o godz. 16.00. Dla widzów indywidualnych spektakl zostanie zaprezentowany w niedzielę, 11
marca o godz. 11.00. Tego dnia
po spektaklu odbędą się warsztaty
dla dzieci i spotkanie z twórcami
i aktorami. Red

* 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

„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

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.

reklama

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
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*****
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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

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

HOROSKOP
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
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