Ładowarki, koparki i spycharki będą na wyciągnięcie ręki!
Po raz pierwszy w Sosnowcu już 14 kwietnia odbędzie się eROBOCZE
SHOW, czyli wielki pokaz maszyn roboczych. Przy alei Ignacego
Paderewskiego w Zagórzu mieszkańcy będą mogli zobaczyć
widowiskowe zawody Polskiej Ligi Operatorów oraz test maszyn
roboczych. Każdy będzie mógł usiąść za sterami dużej maszyny
przeładunkowej i wygrać cenne nagrody. Nie zabraknie także atrakcji
dla dzieci. Impreza rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do 16.30.

Czy można wygrać walkę ze smogiem? Nie tylko
można, ale przede wszystkim trzeba. Wiadomo, jak to
zrobić, ale bez pieniędzy i skutecznych rozwiązań
prawnych się nie uda. O problemie smogu dyskutowali
w Sosnowcu podczas wyjazdowej sejmowej komisji
zdrowia parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.
Samorządowcy jasno stwierdzili, że natychmiast trzeba
podjąć realne działania.
str. 3

Leszek Chłosta, trener szablistów
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego,
został odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi, przyznanym przez prezydenta
RP Andrzeja Dudę.Wyróżnienie wręczył mu
Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. – Cieszę
się, że doceniono lata mojej pracy – stwierdził
Leszek Chłosta.
str. 11
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Rusza oczekiwany od lat remont ulic Andersa i 11 Listopada

Generalny remont zamiast liftingu i napraw
zdjęcia: Maciej Łydek

Zniszczona, dziurawa i popękana nawierzchnia. Tak ulica Andersa wygląda od lat. Pod koniec roku zmieni się nie do poznania.
Sylwia Kosman

Koniec łatania dziur, głośnego łomotu
i kolizji. W zamian nowa nawierzchnia,
chodniki, zatoki autobusowe, lepszy
układ komunikacyjny i więcej bezpieczeństwa dla kierowców. Tak najkrócej
można zapowiedzieć efekty, jakie ma
przynieść remont ulic Andersa, Andersa – boczna oraz 11 Listopada. Inwestycja, która ruszy już w kwietniu, będzie
kosztować ok. 9,4 mln zł. Ulice przebuduje Eurovia Polska i wykona to w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” do końca tego roku.
To nie koniec dobrych wiadomości.
W ślad za tą inwestycją, pójdzie kolejna.
Prace remontowe obejmą także kolejny
fragment ulicy 11 Listopada, ponad kilometrowy odcinek od ronda Żołnierzy Wyklętych do wysokości, gdzie znajduje się

Centrum Handlowe „Kaufland”. – Inwestycja będzie kosztować około 3 milionów
złotych, a będzie za nią odpowiadał Miejski Zakład Usług Komunalnych. Remont
obejmie zarówno pasy jezdni w kierunku
Zagórza, jak i Niwki. Chcielibyśmy, aby
prace remontowe ruszyły po wakacjach – informuje Rafał Łysy, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Tym samym cała ulica 11 Listopada zostałaby wyremontowana jeszcze w tym roku.
Inwestycje drogowe w tej części miasta
mają dodatkowo zostać uzupełnione remontem kilkusetmetrowego odcinka ul.
Braci Mieroszewskich, na granicy z Dąbrową Górniczą, od nowego ronda w Zagórzu w obu kierunkach. Zadanie, podobnie, jak w przypadku remontu ulicy 11 Listopada, ma być prowadzone przez
MZUK. Według wstępnych ocen będzie
kosztować około 2 milionów złotych.

– W najgorszym stanie jest obecnie
ulica Andersa – boczna, która dawno powinna zostać gruntownie wyremontowana. Od kilku lat o remont tej ulicy apelowali mieszkańcy. Do tej pory, bezskutecznie, ale w tym roku wreszcie się
uda – zapewnia Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
Zadowolenia nie ukrywają sami mieszkańcy. – Ruch jest bardzo duży, bo to jedna z najważniejszych dróg przelotowych
w naszym mieście i często bywa niebezpiecznie, dlatego każde zmiany, zarówno
jeśli chodzi o remont nawierzchni, jak
i organizację ruchu i dodatkowe lewoskręty, są na wagę złota – przyznaje Antoni
Zrałek, mieszkaniec Sosnowca. – Tymczasem nawierzchnia ulicy jest w opłakanym stanie. Dziura na dziurze i dziurą pomiata. Ten remont powinien być przeprowadzony już lata temu – dodaje.

Zmieni się zarówno ulica Andersa – boczna, jak i sama ulica Andersa.
Ulica Andersa – boczna łączy się m. in.
z ulicą Rzeźniczą, przy której znajduje się
Powiatowy Urząd Pracy. Po remoncie będzie miała nie tylko nową nawierzchnię,
ale także chodniki i zatoki parkingowe.
Projekt przewiduje połączenie tego odcinka drogi z ul. Narutowicza, co umożliwi
swobodny wyjazd mieszkańcom bloków
w rejonie ulicy Rzeźniczej.
Najbardziej zmieni się jednak główna nitka ulicy Andersa, która biegnie
od skrzyżowania z ul. 11 Listopada
w Dańdówce, aż do ronda Ludwik.
W niektórych miejscach jezdnia zostanie
poszerzona nawet o metr, a prawie
na każdym skrzyżowaniu pojawią się lewoskręty. Zmiany zapewnią bezpieczny
zjazd z drogi i nie będzie przy tym blokowany ruch główną ulicą. Na całej długo-

ści drogi pojawią się zatoki autobusowe,
których w tej chwili nie ma. Rozwiązanie
zagwarantuje możliwość ominięcia autobusu bez konieczności zjazdu na przeciwległy pas. Przebudowa obejmuje także kontynuację budowy ścieżki rowerowej oraz nowych chodników.
Z kolei przebudowa ulicy 11 Listopada obejmie fragment od ulicy Niweckiej
do ronda Żołnierzy Wyklętych. Tak samo
jak na ul. Andersa, na tym odcinku,
oprócz samej drogi, zostanie wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa. Po zakończeniu całej inwestycji zmieni się organizacja ruchu na styku ul. Andersa i 11 Listopada. W miejscu obecnego skrzyżowania powstanie rondo.
Całość inwestycji drogowych w tej
części Sosnowca, które mają zakończyć
się jeszcze w tym roku, będą kosztować
ponad 14 mln zł.
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Zamek Sielecki z dofinansowaniem
Blisko 1,2 mln zł zatwierdził zarząd województwa śląskiego na adaptację pomieszczeń Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne.
Remont i adaptacja nieczynnego dotąd północnego skrzydła Zamku Sieleckiego, w którym działa Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, trwa już od li stopa da 2017 ro ku.
Dzięki pracom, za które gmina zapłaci 1,8 mln zł, placówka zyska większą
przestrzeń.
Wykonywane prace obejmują m. in. odtworzenie drewnianej klatki schodowej
w skrzydle północnym (z drewna dębowego), modernizację posadzek i parkietów
w określonych pomieszczeniach, odświeżenie ścian i sufitów w przeważającej części pomieszczeń, prace przy drzwiach, listwach przyściennych, montaż dwóch poziomych pochylni, modernizację oświetlenia oraz docieplenie podłogi w pracowni
na parterze.
– Prace obejmują też odkrywki archeologiczne w wieży północnej, które
przeprowadzone w latach 90. ubiegłego
wieku pozwoliły lepiej poznać histo-

Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Prace w zamku obejmą m.in. modernizację posadzek, parkietów, oświetlenia, a także odkrywki
archeologiczne w wieży północnej.
rię zamku. Teraz odkrywki zostaną
oczyszczone, podobnie jak eksponująca
je szklana podłoga ponad nimi – wyjaśnia Jolanta Skorus, dyrektorka SCS-Zamek Sielecki.

Paweł Leśniak

Nowoczesny basen
już w Dzień Dziecka

Próba generalna już się odbyła i niecka została
wypełniona wodą.
Budowa nowej krytej pływalni
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zagórzu
zbliża się już do końca. Wykonawca inwestycji, która kosztowała 14,5 mln zł, napełnia już
basenową nieckę wodą.
Niecka jest już właściwie gotowa i w całości obłożona płytkami. Główna niecka ma wymiary 25 na 16,5 m i ma osiem
torów, z których dwa mają regulację głębokości. To będzie
pierwszy tego typu obiekt w Sosnowcu z regulowaną niecką basenu. Częścią obiektu jest także
basen rehabilitacyjny wyposażony w masaże, gejzer, leżanki,
siedziska z dyszami, a także tor
do nauki pływania. Na ukończeniu są również prace związane

z wyposażeniem szatni, gdzie
stoi w sumie ponad 200 szafek.
Gotowa jest już trybuna, która
będzie mogła pomieścić około
stu widzów.
Pływalnia znajduje się pomiędzy głównym budynkiem szkoły
a ul. Bohaterów Monte Cassino.
Połączenie budynków będzie
w miejscu klatki schodowej i korytarza trzykondygnacyjnej części
istniejącego budynku ZSO, dzięki czemu uczniowie nie będą musieli wychodzić z budynku.
Pierwsi miłośnicy pływania
będą mogli skorzystać z basenu
już 1 czerwca, w Dzień Dziecka.
Wykonawcą prac jest wybrana w drodze przetargu firma budowlana „Sławomir Mazur”
z Jankowic. SK

Roboty zewnętrzne obejmą m. in. remont drzwi zewnętrznych w skrzydle
północnym, remont schodów wejściowych w trzech skrzydłach, remont balustrad, komina i zadaszenia dobudówki.

Wokół budynku ma zostać wykonana opaska żwirowa, zakładane są budowa i remont ogrodzenia terenu, a także
uporządkowanie zieleni. Ponadto wykonawca dostarczy wyposażenie elektro-

niczne, m. in. projekcyjne. Pieniądze,
które zatwierdził zarząd województwa
śląskiego, pochodzą z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Zamek Sielecki to najstarszy i najcenniejszy zabytek Sosnowca. Jego historia sięga średniowiecza. Istniejące
tu for ta li cjum odnotowa no w dokumentach XV-wiecznych. Nowy zamek o charakterze obronnym powstał
około 1620 r., wybudowany przez Sebastiana Minora z Przybysławic. Wówczas było to założenie czteroskrzydłowe, z basztami, otoczone fosą. Przebudowany został w 1814 roku przez Ludwika Anhalta Koethena z Pszczyny.
Obiekt w roku 1824 uległ zniszczeniu
podczas pożaru, a do roku 1832 został
odbudowany. Zamek Sielecki często
zmie niał wła ści cie li, a w la tach 60tych XIX wieku ówczesny właściciel,
hrabia Jan Renard, otoczył go parkiem.
W drugiej połowie XIX wieku dokonano największych zmian w architekturze
obiektu. Został on pozbawiony skrzydła wschodniego z bramą wjazdową
i dzi siaj prezentuje się jako zamek na rzucie podkowy.

Nowe osiedle i ponad sto mieszkań
Nowe osiedle powstanie przy ul.
Traugutta w Sosnowcu. Inwestycję, na którą będzie się składać budowa cztery budynków i w sumie
ponad 100 mieszkań o powierzchni od 40 do 60 m kw., zrealizuje
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. Całe osiedle
zostanie przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Przewidziano specjalne podjazdy do budynków, odpowiednie rampy, duże windy oraz strefę rekreacji dla
mieszkańców.
– W paździer niku ubiegłego
roku wspólnie ze Śląską Izbą Bu-

downictwa w Katowicach ogłosiliśmy konkurs na opracowanie
koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zespołu mieszkalnego,
która będzie podstawą do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej – mówi Joanna Sekuła, dyrektorka MZZL w Sosnowcu.
Opracowanie dokumentacji
projektowej do zagospodarowania
terenu i zieleni dla zespołu mieszkalno-usługowego oraz budynków przy ul. Traugutta, obejmowało m. in. kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej

całościowego zagospodarowania
terenu i zieleni dla nowoprojektowanego zespołu mieszkalno-usługowego oraz budynków istniejących z wyodrębnionym zakresem drogi dojazdowej oraz
sieci zewnętrznych, opracowanie
dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, drogi wewnętrznej i parkingów wraz
z wymianą przyłączy kanalizacji
deszczowej i sanitar nej. W ramach konkursu złożono sześć
prac, ale tylko dwie z nich spełni-

ły wszystkie warunki regulaminu.
Głównym kryterium była cena,
która została ustalona na poziomie 14 mln złotych, a koszty inwestycji będą mogły przekroczyć
co najwyżej 10 proc. tej kwoty.
Projektowane budynki musiały
posiadać sześć kondygnacji nadziemnych i w sumie pomieścić
od 100 do 120 mieszkań o powierzchni od 40 do 60 m kw.
Wszystkie budynki mają powstać w tym samym czasie. Budowa ma ruszyć na przełomie 2018
i 2019 roku i potrwać ok. półtorej
roku. SK

Juliusz bez tysiąca pieców i z czystszym powietrzem
Prawie 1000 pieców udało się zlikwidować
dzięki podłączeniu do sieci centralnego ogrzewania 22 budynków na osiedlu Juliusz przy ulicach Spadochroniarzy, Komandosów, Obrońców Westerplatte, Saperów oraz Czołgistów.
Inwestycja, która została przeprowadzona dzięki umowie podpisanej pomiędzy Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych a Zakładem
Energetyki Cieplnej w Katowicach, kosztowała 10 mln zł, ale jej efekt przeszedł najśmielsze
oczekiwania. Po pierwsze, najpierw w 2016 r.
termomodernizacji podano 22 budynków, 538
lokali mieszkalnych i jeden budynek żłobka,
a następnie zlikwidowano 967 pieców węglowych. W najbliższym czasie rozpocznie się
jeszcze remont klatek schodowych. Miażdżący jest także efekt ekologiczny, który pokazuje,
jak skutecznie walczyć ze smogiem. Emisja
dwutlenku węgla to ponad 8 tys. ton mniej każdego roku, tlenku węgla 19 ton rocznie mniej,
reklama

pyłu 81 ton mniej, a dwutlenku siarki w sumie 36 ton mniej.
– Kiedyś mnie pytano, czy mi nie wstyd, że
mamy takie zasoby komunalne jak w Juliuszu,
stare, nieocieplone i opalane piecami. To budynki, którymi nikt się nie interesuje. Mówiłem, że mi wstyd. Dzisiaj już się nie wstydzę,
kiedy mnie pytają, jak to robimy w Sosnowcu,
że udaje nam się remontować miejski zasób lokalowy, choć jeszcze wiele pracy przed nami – nie ukrywa Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Inwestycja na Juliuszu opar ta była
na partnerstwie publiczno-prywatnym. To
pierwszy tego typu projekt w Polsce. Partner
odpowiadał za instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz licznika energii,
wraz z automatyką umożliwiającą zarządzanie energią. Zamierzony cel był taki, by zużycie energii w sezonie grzewczym było nie

większe niż wynikające z audytów energetycznych.
Modernizacja osiedla na Juliuszu to nie koniec. Rusza termomodernizacja osiedla „Przyszłość”. To kontynuacja projektu niedokończonego poprzednio podłączenia do sieci centralnego ogrzewania budynków. Projekt rozpoczął
się w 2010 roku, ale po pierwszym sezonie
grzewczym mieszkańcy otrzymali wysokie rachunki za ogrzewanie, ponieważ budynki nie
zostały ocieplone. Teraz w sumie 16 budynków
zostanie poddanych termomodernizacji, a łączny koszt prac wyniesie ok 4,5 mln zł. Po zakończeniu inwestycji rachunki za zużyte ciepło powinny spaść o ok. 30 procent. Obecnie przeprowadzono dwa postępowania przetargowe
i wyłoniono wykonawcę na termomodernizację budynków przy ulicy Wrzosowej 15 oraz
Jodłowej 11-19. Kolejne przetargi będą ogłaszane w ciągu dwóch miesięcy. SK

reklama

KURIER MIEJSKI
Adres redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11 (wejście od ul. Warszawskiej)
tel. 32 733 22 99, 600 676 194
Redaktor Naczelny: Sylwia Turzańska
Sekretarz Redakcji: Sylwia Kwaśniak
Reklama: Beata Dudek, tel. 660 515 999 - reklama@kuriermiejski.com.pl
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW” Sp. z o.o.
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl
www.kuriermiejski.com.pl
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
Nakład 30.000 egzemplarzy

2

kwiecień 2018 nr 4

pagina

MIASTO
Wyjazdowa sejmowa komisja zdrowia debatowała w Sosnowcu

Maciej Łydek

Smog ma wielkie oczy, a państwo mało pieniędzy…

Samorządowcy wiedzą, jak walczyć ze smogiem.
Potrzebujemy rozwiązań systemowych i pieniędzy –
przekonywał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Sylwia Kosman

Na walkę i pokonanie trującego potwora. A także niewiele rozwiązań
prawnych i skutecznych pomysłów,
by rozwiązać ten problem. Tak najkrócej można podsumować obrady
parlamentarzystów i samorządowców z przedstawicielami rządu, które odbyły się w Sosnowcu. Pytań
padło wiele. Konkretów mniej. –
Dlaczego Sosnowiec i Rybnik i inne miasta województwa śląskiego
nie mogą skorzystać z pomocy rządu w walce ze smogiem? Poza tym
chciałbym się dokładnie dowiedzieć, jakie działania podjął rząd
w ciągu ostatnich miesięcy i ile pieniędzy przeznaczył na walkę ze
smogiem – pytał kilkukrotnie były
minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, właśnie podczas wyjazdowej
sejmowej Komisji Zdrowia, która
odbyła się 19 marca w Urzędzie
Miejskim w Sosnowcu. Parlamentarzystów do Sosnowca zaprosił
prezydent Arkadiusz Chęciński,
który chciał poznać odpowiedź
na to samo pytanie, od momentu,
kiedy okazało się, że Sosnowiec został pominięty w rządowym programie walki ze smogiem.
Przypomnijmy, że pod koniec
lutego premier rządu, Mateusz
Morawiecki ogłosił założenia rządowego programu termomodernizacji. – Walka o czyste powietrze
jest jednym z priorytetów rządu.
Ruszamy z programem termomodernizacji, który ma na celu
zmniejszenie zanieczyszczeń,
a jednocześnie zwiększenie możreklama
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liwości ocieplania domów przez
wszystkich naszych obywateli – stwierdził premier Mateusz
Morawiecki.
Problem w tym, że rządowym
wsparciem objętych zostały tylko 22 miasta poniżej 100 tys.
mieszkańców. Niestety, rząd pominął najbardziej zanieczyszczone
miasta w Europie, takie jak Kraków, Katowice, Gliwice, Rybnik,
Sosnowiec czy Dąbrowę Górniczą.
– To absolutnie niezrozumiała
sytuacja, dlaczego jedni mieszkańcy są traktowani lepiej niż drudzy,
dlaczego pilotaż wprowadzony
jest „tu, a nie tam” – podkreślał
Bartosz Arłukowicz. Problem
smogu diagnozował podsekretarz
stanu w ministerstwie zdrowia
Zbigniew J. Król, a dotychczasowe
podjęte przedsięwzięcia przedstawiał Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska. – Jeśli odnosi się pan
do tego materiału, który został zaprezentowany na konferencji ministra Woźnego z panem premierem,
to tam jest mowa o programie pilotażowym, który nie zakłada wykluczenia. Każdy pilotaż ograniczony jest do kilku miast. To nie
jest tak, że jakiekolwiek miasto
w Polsce miałoby być wykluczone
z całego projektu poprawy jakości
powietrza w Polsce, a skoro jest to
program pilotażowy, nie mogliśmy
nim objąć wszystkich miast – wyjaśniał podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska.
Te wyjaśnienia nie przekonały

prezydenta Sosnowca Arkadiusz
Chęciński, który kilkukrotnie podkreślił, że analizy i badania, czy
i jak walczyć ze smogiem, nie są
potrzebne, bo problem jest realny,
więc nie należy marnować czasu,
tylko podjąć konkretne działania,
które przynoszą wymierny
efekt. – Dziś wszyscy wiemy, co
trzeba zrobić. Przecież panowie to
mówicie. Pan minister mówił, co
powoduje smog, drugi pan minister
mówił, co trzeba zrobić. I nagle słyszymy, że robi się pilotaż czegoś,
o czym wszyscy wiemy. Tymczasem duże miasta jak Katowice, Sosnowiec, Rybnik, nie dostały nic.
Dostaliśmy jedynie zapewnienie,
że w kwietniu spotka się z nami
minister, który już nie jest ministrem – stwierdził prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Prezydent Sosnowca zaproponował także m. in. wprowadzenie
prawnego nakazu podłączania budynków położonych w sąsiedztwie
sieci ciepłowniczych, zwiększenie
uprawnień strażników miejskich
w zakresie działań związanych
z walką ze smogiem oraz obniżenie cen gazu i prądu na cele grzewcze. – Problemem jest brak pieniędzy z budżetu centralnego na ten
cel oraz rozwiązań systemowych,
które jak najszybciej trzeba wprowadzić – podkreślał prezydent.
Podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, Zbigniew J. Król,
nie potrafił dokładnie wskazać, ile
pieniędzy rząd przeznaczył
na walkę ze smogiem. Wiceminister szczerze stwierdził, że w rządowym systemie walki ze smogiem, jego resort pełni rolę przede
wszystkim edukacyjno-informacyjną i się z niej wywiązuje.
Samorządowcy z województwa
śląskiego apelowali o konkrety. – Kończy się sezon grzewczy
i boimy się, że wraz z końcem
okresu grzewczego znów dyskusje
umilkną i znów będziemy spotykać się w grudniu, styczniu i w lutym i mówić o skutkach tego, co
się dzieje, a nie o tym, że można było je eliminować albo każdego roku ograniczać – mówi Arkadiusz Chęciński. Wtórował
mu Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, miasta, które zostało także
reklama

wykluczone z pilotażowego, jak
się okazuje, programu: – Domagamy się jasnych zasad, jasnego prawa, finansowania działań, przeznaczonych na walkę ze smogiem.
Wiemy, że prowadzone działania
są niewystarczające, że od wielu
miesięcy trwa debata w sejmie,
konkretów brak, a przed nami
już… kolejny sezon grzewczy – przypomniał prezydent.
Chętnie wypowiadali się także
parlamentarzyści. – Dzisiaj słyszymy o stawianiu na termomo-

dernizację, ale termomodernizacja nie eliminuje zanieczyszczenia. Źródłem zanieczyszczenia są
stare kotły i złe substancje, śmieci,
styropian, które często są spalane
w tych kotłach. Tu trzeba wykonać
gigantyczną pracę, wprowadzając
i normy wymiany pieców, ale
na przykład też wieże antysmogowe, które służyłyby do oczyszczania – mówił poseł PSL Władysław
Kosiniak-Kamysz. Z kolei posłanka PO Gabriela Lenartowicz zaproponowała, by ponad podziała-

mi podjąć działania antysmogowe, w tym przeznaczyć na te działania 0,5 proc. PKB, co przełoży
się na dodatkowe 10 mld zł, a poseł PiS Andrzej Sośnierz zaapelował, by pogłębionej analizie poddać zwiększoną liczbę zgonów.
W rankingu Światowej Organizacji Zdrowia, na liście 50 miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie, znalazły się aż 33 polskie miasta.
Większość z nich znajduje się, niestety, w województwie śląskim.
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Nowoczesne perspektywy
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Mariusz Binkiewicz

W marcu ruszyła kampania społeczna „Użyj mocy bez przemocy”, której organizatorem jest
Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy
z Wydziałem Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. – Celem kampanii jest ukazanie zjawiska przemocy głównie
wobec dzieci, jako ważnego problemu społecznego oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania mające na celu
zapobieganie przemocy – wyjaśnia Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta.
19 marca w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu odbyła się konferencja
pn. „Nowoczesne perspektywy
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która zainaugurowała
kampanię.
Rolę ekspertów podczas konferencji pełnili przedstawiciele
podmiotów zajmujących się problematyką przemocy: Rafał Buras, sierżant sztabowy z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu,

Podczas konferencji odbyła się debata z udziałem ekspertów.
Bożena Kowalska, kierowniczka II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sosnowcu,
Agnieszka Sekunda, przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinar nego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Dorota Szewczyk, dyrektorka
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Marzena Haj-

decka, psycholog reprezentująca
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25.
W pierwszej części konferencji eksperci przedstawili problematykę przemocy w rodzinie,
zwłaszcza w odniesieniu do
dziecka. Zostały także zaprezentowane założenia i główne dzia-

łania w ramach kampanii „Użyj
mocy bez przemocy”. W otwartej części bardziej wnikliwej analizie poddano zapisy m. in.
w „Niebieskiej Karcie” oraz formy i metody działań kuratorów
sądowych.
Konferencja została zorganizowana przez Wydział Polityki
Społecznej, Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25, Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sosnowcu, Miejski
Zespół Interdyscyplinar ny ds.
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli przedstawiciele różnych środowisk, m. in.
zagłębiowscy posłowie, przedstawiciele sosnowieckiego samorządu, sądu, policji, środowisk
sportowych oraz różnych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. W konferencji
uczestniczyli także dyrektorzy,
pedagodzy, psycholodzy sosnowieckich szkół i przedszkoli. Honorowym patronatem konferencję, jak również kampanię, objęli Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca oraz biskup Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej.
Działania w ramach kampanii
zostały przydzielone do realizacji
jednostkom, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego. KP

W RAMACH KAMPANII
ODBĘDĄ SIĘ M.IN.:
4 pikniki w różnych częściach
miasta:
„Podaruj dzieciom uśmiech”
• I piknik 19.05.2018 r
(park Sielecki)
• II piknik 09.06.2018 r
(park Kuronia)
• III piknik 13.06.2018 r
(stadion Zagłębia)
• IV piknik 19.09.2018 r
(Plac Stulecia),
cykl szkoleń dla profesjonalistów,
spotkania oraz szkolenia,
z rodzicami i młodzieżą (od marca
do października 2018),
program „Futbolowa pedagogika”,
pokazowe rozprawy sądowe,
„Sportowcy przeciwko przemocy”
festiwal filmowy- przemoc widzia,
na oczami młodzieży,
realizacja projektu „Schronienie
na lata to dom, mama, tata”patrol przyjazny dziecku,
konferencja pn. „Dla dobra
dziecka”, podsumowująca
kampanię „Użyj mocy
bez przemocy”.

PROBLEM SMOGU BYŁ GŁÓWNYM TEMATEM SPOTKANIA
MIESZKAŃCÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY
I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 3
MARCA W KLUBIE OSIEDLOWYM „BIOS”, NALEŻĄCYM DO SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ZAGÓRZE”.
Przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego zapoznali mieszkańców z wykładem „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju”. – Ze smogiem musimy walczyć
na różne sposoby. Potrzebne są oddolne inicjatywy, dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniu naszych mieszkańców i stara-

arc

Senior zwalcza smog
my się poprzez spotkania z fachowcami edukować różne grupy
mieszkańców, tym razem naszych seniorów – podkreśla Wanda
Olko, inicjatorka spotkania.
– Dzieci czy też młodzież o skutkach i walce ze smogiem, mogą
się sporo dowiedzieć, między innymi w szkołach. Do seniorów, starszych mieszkańców, trzeba dotrzeć inaczej. Tu właśnie rola spółdzielni mieszkaniowych, aby przyciągnąć na takie spotkania jak największą liczbę mieszkańców. Widać po ich zainteresowaniu, po pytaniach, że problemy ekologiczne nie są im obce i chętnie chcą czerpać wiedzę, która przełoży się na ich codzienne życie – mówili
zgodnie przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Agnieszka Kozłowska i Mateusz Szwed. KP

Mieszkańcy rozmawiali o smogu z przedstawicielami Instytutu
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.

Pierwsze dziecko z miejskiego„in vitro” witamy na świecie
Mała sosnowiczanka przyszła
na świat kilkanaście dni temu. To
pierwsze dziecko, które narodziło
się dzięki ubiegłorocznemu miejskiemu programowi leczenia niepłodności metodą in vitro.
– Mogę tylko powiedzieć, że to
dziewczynka – zdradziła podczas

śniadania prasowego Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca.
Radości z narodzin dziecka nie
ukrywał także prezydent miasta.
– To świadczy o tym, że nasz
program jest potrzebny i skuteczny – podkreślił prezydent Arkadiusz Chęciński.

Z możliwości dofinansowania
do procedury in vitro skorzystało w ubiegłym roku 35 par. U 30
par przeprowadzono transfer,
z czego aż 10 par cieszy się ciążą. Co więcej, jedna z tych ciąż
jest mnoga. U pięciu par ze
względu na uwarunkowania

zdrowotne, transfer zarodków
został odroczony. W tym roku
gmina planuje dofinansować
procedurę in vitro dla 40 par.
Przypomnijmy. 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 dofinan-

sowanie, to trzy zabiegi. Na postawie zawartych umów z realizatorami programu w ubiegłym
roku gmina wydała na ten
cel 163 tys. 560 zł. W sumie
przez cztery lata przeznaczy
na realizację tego programu około 800 tys. zł. SK
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Uruchomił się alarm w Oknie Życia
Po raz pierwszy uruchomił się alarm w sosnowieckim Oknie Życia. Stało się to dokładnie 19 marca
o godzinie 21.35. Okazało się, że ktoś zostawił nowo narodzonego chłopczyka w Oknie Życia, które znajduje się przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu i zostało uruchomione w 2009 r.
W poniedziałkowy wieczór pielęgniarski dyżur
odbywała siostra Ambrozja i to ona jako pierwsza
zajęła się dzieckiem. Niemowlę było zadbane, owinięte w kocyki, nie płakało i było bardzo spokojne. Matka nie zostawiła przy nim żadnego listu,
dlatego nie wiadomo, dlaczego podjęła taką decyzją. To pierwsza taka sytuacja w klasztorze, dlatego wszystkim towarzyszyły niezwykłe emocje. – Z jednej strony była to radość, że dziecko jest
uratowane, a z drugiej strony zdajemy sobie jednak
sprawę, że musiała to być sytuacja graniczna, jeśli
matka zdecydowała się na taki krok – mówią karmelitanki. Siostry rozumieją tę tragedię i podziwia4

ją kobietę za odwagę oraz za to, że pomimo przeciwności losu zdecydowała się urodzić dziecko. – To pierwszy noworodek, który znalazł u nas
bezpieczny kąt. Nie trafi na śmietnik, nie umrze,
a znajdzie rodzinę dzięki łatwiejszej procedurze – podkreśla ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Chłopiec, który miał jeszcze pępowinę, został
przewieziony do sosnowieckiego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II. Lekarze stwierdzili, że prawdopodobnie urodził się tego samego lub poprzedniego dnia.
Pozostawienie dziecka w Oknie Życia daje pełną anonimowość matce, a dziecku szansę na adopcję i szybkie znalezienie rodziny. Po zabraniu
dziecka z Okna uruchamiana jest procedura. Najpierw zostaje powiadomione Pogotowie Ratunkowe, a następnie infor macja jest przekazywana do Ośrodka Adopcyjnego, który już dalej uruchamia procedurę adopcji dziecka. SK
kwiecień 2018 nr 4
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To już trzecia taka nowoczesna pracownia w szkole.
Nowoczesną pracownią transportu drogowego może pochwalić
Branżowa Szkoła I Stopnia Samochodowo-Mechatroniczna,
działająca w strukturze CKZiU
w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego.
Uroczyste otwarcie pracowni odbyło się 9 marca.

W ramach doposażenia pracowni transportu drogowego ze
środków ArcelorMittal zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci dokumentacji kierowcy, zestawów plansz ze znakami drogowymi oraz przestrzenne makiety
skrzyżowań do symulacji różnych

sytuacji drogowych. Pracownia
wyposażona została w sześć stanowisk komputerowych z nagłośnieniem oraz w nową siecią elektryczną i internetową, gdzie będą
wykorzystane m.in. programy
do obsługi tachografu i symulator
jazdy samochodem.
Jest to już trzecia pracownia
w tej szkole, współfinansowana przez ArcelorMittal Poland
S.A w Dąbrowie Górniczej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Jacek Górski, dyrektor CKZiU
oraz wicedyrektorzy szkoły, Wilhelm Zych, przewodniczący Rady
Miejskiej, Danuta Gojna-Ucińska
i Jan Bosak, radni Rady Miejskiej
w Sosnowcu, szef Odpowiedzialności Biznesu w ArcelorMittal Poland S.A. – Karolina Muza oraz
Piotr Borek -przedstawiciel Renault, Dacia –Tandem sp. z. o.o.,
uczniowie Gimnazjum nr 3, 6 i 13.
Wieloletnia współpraca pomiędzy
CKZiU a ArcelorMittal Poland
S.A. to najlepszy przykład ścisłej
współpracy szkół zawodowych
z otoczeniem gospodarczym. SK

Trwa realizacja projektu „Jesteśmy do usług”

Teleopiekun czuwa i pomaga całą dobą
Dwadzieścia osób bierze udział
w unijnym projekcie „Jesteśmy
do usług”, czyli zostało objętych
tzw. Teleopieką. – Od stycznia tego
roku system zadziałał właściwie
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uczestników. Interwencja podjęta przez teleleopiekunów
w dwóch przypadkach, w warunkach zagrożenia życia, zakończyła
się szczęśliwie. Dlaczego zagrożone osoby nie zadzwoniły bezpośrednio na numer pogotowia? Ponieważ darzą swoich teleopiekunów zaufaniem i są przekonani, że
udzielą właściwej pomocy i podejmą słuszną decyzję – mówi Anna Jedynak, zastępca prezydenta
Sosnowca.
System Teleopieki to system
przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową
pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia,
upadku, lęku, pożaru czy awarii
uczestnik projektu naciska
na przycisk alarmowy na bransoreklama
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letce noszonej na nadgarstku.
W ten sposób w ciągu kilku sekund łączy się z Centrum Interwencyjnym Teleopieki, które
w zależności od sytuacji zapewnia
odpowiednią pomoc. – Przeszkolony teleopiekun, który otrzymuje
zgłoszenie, wie, kto i skąd dzwoni, jaki jest stan zdrowia jego podopiecznego, jakie leki przyjmuje
i jakie mogą wystąpić w związku
z tym zagrożenia. Znane są również osoby z najbliższego otoczenia, które tworzą tzw. „sieć wsparcia” Operator w zależności od powodu zgłoszenia powiadamia osoby najbliższe lub odpowiednie służby ratunkowe – wyjaśnia Anna Jedynak.
Ponadto osoby, które biorą
udział w projekcie, korzystają także z telefonicznych porad lekarza
internisty i w ten sposób mogą
szybko uzyskać poradę. Projekt zakłada również wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych i poszerzenie świadczonych usług.
Wybrana organizacja pozarządowa

będzie zajmować się poradnictwem psychologicznym, jak również szkoleniami dotyczącymi
sprawowania opieki nad osobami
zależnymi i szkoleniami z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Obecnie prowadzona jest cały czas rekrutacja
do projektu. Kolejne 20 osób rozpocznie udział w projekcie już
od września tego roku. Docelowo
projekt zakłada zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 40 niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
mieszkańców Sosnowca w wieku
powyżej 65 r. życia oraz zwiększenie aktywności społecznej 20 opiekunów faktycznych tych osób poprzez działania nakierowane
na podniesienie jakości usług opiekuńczych. Okres uczestnictwa
w projekcie wynosi przeciętnie
około 10 miesięcy. Wartość projektu to ponad 720 tys. zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Fundusze Społecznego wynosi ponad 650 tys. SK
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arc OPP nr 1 w Sosnowcu

arc CKZiU w Sosnowcu

Nowa pracownia transportu drogowego w CKZiU „Magia Żywego Słowa” odkryła kolejne talenty

Konkurs, który został zorganizowany już po raz czternasty, cieszy się coraz większą popularnością.
Konkurs recytatorski „Magia Żywego Słowa”, organizowany przez
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1,
już czternasty raz zgromadził najzdolniejszych aktorsko i wokalnie
młodych mieszkańców Sosnowca.
Wręczenie nagród i popis laureatów odbyły się 2 marca w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Jagiellońskiej 14.
Nienaganna dykcja, trafne interpretacje i donośny głos to tylko
kilka z kryteriów, według których
jury oceniało artystów. Oprócz tradycyjnej recytacji nie zabrakło
również Turnieju Poezji Śpiewanej.
– Mam przyjemność od wielu
lat oceniać uczestników i muszę
przyznać, że co rok podnosi się

poprzeczka. Dojrzałe interpretacje
i niezwykłe talenty naprawdę potrafią zadziwić. Myślę, że na takie
osoby polska scena czeka i czekać
będzie – mówi Katarzyna Bała,
aktorka Teatru Dzieci Zagłębia
im. J. Dormana w Będzinie,
członkini jury.
„Magia Żywego Słowa” to także przepustka do regionalnych
przesłuchań Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego „Mały
OKR” – najbardziej prestiżowego
tego typu wydarzenia w Polsce.
– Cieszę się, że Ognisko Pracy
Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
może pomóc w promocji czytelnictwa i uwrażliwieniu młodych
talentów. Wszystkim serdecznie
gratuluję i życzę powodzenia
w dalszych etapach. Wierzę

w ich sukcesy – przekonuje Elżbieta Skiba-Posikata, dyrektorka
OPP nr 1.
Tegoroczni laureaci XIV edycji, którzy będą reprezentować Sosnowiec w regionalnym etapie
„Małego OKR-u” to: Marta Tokarz, poezja śpiewana (Zespół
Szkół Katolickich w Sosnowcu),
Aleks Ambroży, recytacja, kat.
VII/gimnazjum (Gimnazjum
nr 16 w Sosnowcu), Aleksander
Pańczak, recytacja, kat. IV-VI (Szkoła Podstawowa nr 6
w Sosnowcu), Julia Sambór, recytacja, kat. I-III (Klub Osiedlowy
„Bakcyl” w Sosnowcu).
Pełna lista laureatów i wyróżnionych dostępna jest na stronie
internetowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu. red

Seniorzy powitali wiosnę
W wielu wydarzeniach i imprezach kulturalnych uczestniczyli
radni-seniorzy w marcu, rozpoczynając od udziału 1 marca
w obchodach Dnia Żołnierzy
Wyklętych. Kolejnym wydarzeniem na mapie kulturalnej Sosnowca, w którym licznie brali
udział członkowie Rady Seniorów, była wystawa w sosnowieckim Muzeum pt. „Edward Gierek – między Wschodem a Zachodem” oraz koncert Maes – Trio „Bo taka jest miłość”,
który został zorganizowany z okazji Dnia Kobiet przez Klub Seniora w Kazimierzu. Poza tym, liczną grupą, 20 marca, wraz
z uczniami Szkoły Podstawowej
nr 21, powitali wiosnę w historycznym miejscu, czyli w Trójką-

cie Trzech Cesarzy. Natomiast już
dzień później sami byli organizatorami powitania nowej pory roku. Korowód swój wymarsz rozpoczął z Placu Stulecia, a dzieci
z zaprzyjaźnionego przedszkola
otrzymały upominki oraz słodkości.
Radni po tym zastrzyku pozytywnej energii do działania,
uczestniczyli m. in. w pracach komisji Rady Miejskiej, w sesji oraz
w Ogólnopolskim Forum Seniora, które odbyło się w Krakowie.
Sami na posiedzenie Rady Seniorów, które zorganizowali 28 marca, zaprosili przedstawicieli Rad
Dzielnic, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora, stowarzyszeń i innych organizacji. Celem spotkania było wypracowanie

modelu współpracy oraz wspólne
przedsięwzięcia.
Obecnie seniorzy przygotowują się także do Ogólnopolskiej
Olimpiady w Łazach, która odbędzie się w maju. Poza tym razem
z Młodzieżową Radą Miasta
opracowują Miejską Grę. Połączy
ona pokolenia, a tematem przewodnim będą „Nasze zabawy”.
Na uczestników czekać będzie
dużo atrakcji i wyzwań. W Miejskiej Grze będzie można wziąć
udział w pierwszym dniu obchodów Dni Seniora, które odbędą
się 8 i 9 września. Członkowie
Rady Seniorów z okazji zbliżających się świąt życzą wszystkim
mieszkańcom wiosennych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych. red
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PORADY
ADWOKAT RADZI

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Terminowe zwolnienie
po przerwie w odbywaniu kary

Brak paragonu a prawo do reklamacji

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Instytucja zawar ta w art. 155 k. k. w. umożliwia opuszczenie więzienia już po 6 miesiącach odbytej kary, zamiast jak na zasadach
ogólnych po co najmniej połowie odbytej kary! Żeby skorzystać z tej możliwości prawnej, należy łącznie spełnić trzy warunki
o charakterze formalnym:
1. Odbycie co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności;
2. Skorzystanie z przerwy w odbywaniu kary, trwającej co najmniej rok;
3. Kara odbywana przez skazanego nie
przekracza 3 lat.
Odnosząc się do pierwszej przesłanki,
należy podkreślić, że nie ma znaczenia, czy
kara w tym wymiarze została odbyta
przed czy po przerwie. Możliwe jest także
odbycie omawianych 6 miesięcy kary w czę-

ści przed przerwą a w części po. Konieczne
jest jednak, aby warunek odbycia co najmniej 6 miesięcy kary był spełniony w chwili złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie.
Wymóg co najmniej rocznej przerwy
spełniony będzie niezależnie od tego, czy
będzie to jedna przerwa orzeczona w wymiarze przekraczającym rok, czy też suma
kilku następujących bezpośrednio po sobie
przerw (stanowiących faktyczne przedłużenie pierwszej przerwy). Warunku tego nie
spełni jednak kilka przerw, po których skazany wracał do zakładu karnego i odbywał
karę. Chodzi tu więc o nieprzerwany trwający co najmniej rok korzystania z przerwy.
Ponadto, aby skorzystać z omawianej instytucji, wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności nie może przekraczać 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy skazanego czeka odbycie kilku niepodlegających
łączeniu kar pozbawienia wolności, warunkowe zwolnienie w trybie art. 155 k. k. w.
jest możliwe, gdy ich suma nie przekracza
lat 3.
Jeżeli spełnione są wskazane wyżej przesłanki, sąd penitencjarny oceni, czy można przypuszczać, że skazany po opuszczeniu zakładu karnego będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
Przy spełnieniu wszystkich opisanych
przesłanek sąd penitencjarny może udzielić
skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty odbywanej kary.
Należy pamiętać, że jest to jedynie uprawnienie sądu.

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

„Kupiłem pół roku temu spodnie. Niestety, zgubiłem paragon. Posiadam kar tę stałego klienta
w tym sklepie, przy pomocy której zbiera się
punkty za zakupy. Spodnie okazały się wadliwe.
Chciałem je zareklamować, lecz sprzedawca uzależnił przyjęcie reklamacji od okazania paragonu.
Proszę o informację, czy rzeczywiście brak paragonu pozbawia mnie prawa do reklamacji”.
Przepisy regulujące odpowiedzialność sprzedawcy za towar nie nakładają na konsumentów obo-

wiązku przedłożenia paragonu jako warunku koniecznego do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. Co więcej, nie istnieje przepis szczególny, który zawierałby katalog dokumentów uprawniających konsumenta do złożenia reklamacji
do sprzedawcy. Aby skorzystać z prawa do reklamacji, kupujący winien wykazać okoliczność dokonania zakupu. Zgodnie z ogólną regułą ustanowioną w art. 6 kodeksu cywilnego: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”, co oznacza, że
kupujący winien udowodnić fakt zakupu towaru.
Paragon jest tylko jednym z dowodów na zawarcie danej transakcji, obok bankowych potwierdzeń transakcji, świadków, czy np. wskazanej
przez Pana kar ty klienta, itp. Sprzedawca może
jednak stwierdzić, że przedłożone przez kupującego dowody są niewystarczające.
W razie sporu rozstrzygnięcie, czy konsument
w sposób dostateczny wykazał okoliczność zakupu towaru u danego sprzedawcy, cenę towaru
i datę transakcji, należy do sądu.
Uzależnianie przyjęcia reklamacji od przedłożenia wyłącznie paragonu nie tylko nie znajduje
uzasadnienia w obowiązujących przepisach,
ale także stanowi wprowadzenie kupującego

konsumenta w błąd co do przysługującego prawa do reklamacji, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową zakazaną przepisami ustawy
z dnia 23.08.2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2070). Działania w postaci przekazywania nieprawdziwych informacji, w wyniku czego
konsument zostaje wprowadzony w błąd, mogą
dotyczyć m. in. procedury reklamacyjnej oraz
praw konsumenta, w szczególności do naprawy
lub wymiany produktu na nowy albo prawa do obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy. Takie działanie wobec konsumenta, który otrzymuje
informację o konieczności przedstawienia paragonu jako warunku niezbędnego do złożenia reklamacji, mimo że posiada inne dowody zakupu, może spowodować podjęcie przez niego decyzji o rezygnacji z dochodzenia roszczeń. Przeciętny konsument działając w zaufaniu do profesjonalizmu sprzedawcy, może przypuszczać, że
informacja udzielona przez przedsiębiorcę jest
prawdziwa i wynika np. z przepisów prawa. Dlatego też kupujący na podstawie nieprawdziwej informacji może podejmować decyzje, których nie
podjąłby, jeżeli otrzymałby informację zgodne
z prawem.

MPGO wprowadziło na rynek
„Ekokompost sosnowiecki”
Produktem procesu kompostowania odpadów zielonych jest w stu procentach naturalny, organiczny środek poprawiający właściwości gleby, jej
strukturę i żyzność. Powstaje on w wyniku kompostowania trawy, liści
oraz zrębki drzewnej. Kompost może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie polecany jest na gleby o niskiej zawartości substancji organicznych. Wkrótce „Ekokompost sosnowiecki” będzie dostępny w sprzedaży detalicznej. Już niebawem więcej szczegółów. red
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arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Podstępny rak jajnika

O raku jajnika, który jest trudnym problemem
w ginekologii onkologicznej, opowiada dr n. med. Beata
Rembielak-Stawecka, kierowniczka Oddziału
Ginekologiczno – Położniczego w Sosnowieckim
Szpitalu Miejskim sp. z o.o.
Nowotwory jajników należą do najbardziej podstępnych. Rozwijając się, rak jajnika długo nie daje objawów. Często rozpoznawany jest przypadkowo, gdy pacjentka zgłasza się do ginekologa z powodu okresowych bólów podbrzusza, a jeszcze częściej mając objawy dyspeptyczne, zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu. Rak jajnika w początkowym okresie rozwoju
choroby prawie nie daje objawów lub są one mało charakterystyczne.
Przez długi czas nowotwór rozwija się w sposób utajony,
a symptomy pojawiają się, gdy guz jajnika osiągnie znaczne
zaawansowanie. We wczesnym etapie o chorobie może
świadczyć przedłużająca się niestrawność, wzdęcia, brak apetytu. Dopiero w bardziej zaawansowanym stadium mogą pojawić się nudności, wymioty, zaparcia, parcie na pęcherz, wodobrzusze.

Do najważniejszych czynników ryzyka występowania raka
jajnika należą:
nosicielstwo mutacji genów BRCA1 i BRCA2, zespoły dziedzicznego raka piersi i jajnika, rodzinne występowanie dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego, bezdzietność,
długotrwała stymulacja owulacji, nieskuteczne próby zapłodnienia pozaustrojowego, hormonalna terapia zastępcza.
Ryzyko wystąpienia raka jajnika zmniejszają: stosowanie antykoncepcji hormonalnej, okluzja jajowodów, wycięcie jajników
i jajowodów oraz karmienie piersią.
Obecnie nie mają zastosowania przesiewowe badania
w kierunku raka jajnika.
Nadal wykrycie raka jajnika we wczesnych postaciach dotyczy niewielkiego odsetka kobiet (20 – 30 proc.). W pozostałej
grupie (około 70 proc.) nowotwór rozpoznaje się w wyższych
stopniach zaawansowania klinicznego (III i IV).
Ze względu na znaczne ryzyko zachorowania na raka jajnika
u nosicielek mutacji genów BRCA1 i BRCA2 zaleca się obustronne wycięcie przydatków po zakończeniu planów rozrodczych. Z uwagi na szereg danych wskazujących, że znaczna część raków jajnika bierze swój początek w strzępkach jajowodu, należy rozważyć prewencyjne usunięcie jajowodów
także u kobiet z grupy niskiego ryzyka raka jajnika, operowanych z powodów nieonkologicznych, po zrealizowaniu celów
macierzyńskich i po menopauzie.
Raki jajnika dzielimy na dwa typy zgodnie z teorią ich powstawania:
• typ I – raki o niskim potencjale złośliwości (low grade), wywodzące się z korowych torbieli inkluzyjnych jajnika. Za zmianę
prekursorową uważa się guzy graniczne. Charakteryzują się
wolnym wzrostem oraz dobrym rokowaniem.
• typ II – raki o niskim stopniu dojrzałości (high grade), wywodzą się ze strzępkowego końca jajowodu. Wykrywane są
w ok. 50-80 proc. w stadiach zaawansowanych, są agresywne, dają wczesne przerzuty, a odsetek 5-letnich przeżyć wynosi ok. 30 proc.
Wczesne wykrycie raka jajnika w I i II stadium choroby (rak
ograniczony tylko do miednicy mniejszej) pozwala wyleczyć 75
proc. kobiet. Stopnie III i IV zmniejszają szansę na 5-letnie przeżycie do 30 proc.

Najlepszą metodą zapobiegania jest coroczne, profilaktyczne
badanie ginekologiczne. Im wcześniej nowotwór zostanie rozpoznany, tym większe szanse na efektywne leczenie.
Prawdopodobieństwo, że guz jajnika jest rakiem, wzrasta
szczególnie w sytuacjach, gdy guz jajnika występuje u kobiet
w okresie około- i pomenopauzalnym.
Diagnostyka przedoperacyjna obejmuje następujące badania:
• podmiotowe i przedmiotowe;
• ginekologiczne per vaginam i per rectum wraz z badaniem
przy użyciu wzierników pochwowych;
• USG: przezpochwowe i jamy brzusznej;
• stężenia antygenów surowiczych: minimum CA125, dodatkowo CA15.3, CA19.9 CEA, HE4);
• RTG klatki piersiowej;
• TK miednicy i jamy brzusznej.
W przypadku diagnostyki różnicowej z guzami przerzutowymi
zastosowanie mają gastroskopia, kolonoskopia oraz mammografia. W przypadku wodobrzusza można wykonać punkcję jamy otrzewnowej z pobraniem płynu do badania cytologicznego. Diagnostyka laparoskopowa ma ograniczone zastosowanie w przypadku diagnostyki raka jajnika.
Badanie stężenia markerów nowotworowych w surowic krwi
(marker CA 125, HE-4 tzw. algorytm ROMA, -w rakach jajnika,
AFP, HCG, LDH w guzach zarodkowych). Stężenie markera
CA 125 jest podwyższone u 80 proc. pacjentek z rakiem jajnika, ale należy pamiętać, że marker może być podwyższony również w przypadku innych schorzeń, takich jak endometrioza,
mięśniaki macicy lub stany zapalne w obrębie jamy brzusznej.
We wczesnych stopniach zaawansowania (25–30 proc. przypadków) stwierdza się obecność guza w przydatkach. U chorych z zaawansowanym nowotworem (około 70 proc. chorych)
oprócz obecności guza w przydatku/przydatkach występuje
płyn w jamie brzusznej i/lub opłucnej, a także stwierdza się
podwyższone stężenie antygenu CA-125. U części chorych jajniki mogą być prawidłowej wielkości lub jedynie nieznacznie
powiększone, mimo rozsiewu raka w jamie brzusznej. Diagnozę raka jajnika stawia się na podstawie histopatologicznej oceny materiału uzyskanego w trakcie pierwotnego zabiegu operacyjnego.

Podstawą terapii raka jajnika jest postępowanie skojarzone,
które obejmuje leczenie chirurgiczne oraz chemioterapię.
Zakres zabiegu operacyjnego oraz terapia uzupełniająca zależą głównie od zaawansowania klinicznego. Dostęp do jamy
brzusznej uzyskuje się poprzez cięcie proste od spojenia łonowego do wyrostka mieczykowatego mostka, umożliwiające
dokładną jej penetrację oraz radykalne przeprowadzenie zabiegu. W przypadku raka ograniczonego do narządu rodnego
po inspekcji jamy brzusznej, wykluczającej obecność makroskopowych zmian poza miednicą, leczenie chirurgiczne obejmuje: pobranie płynu i popłuczyn do badania cytologicznego,
obustronne usunięcie przydatków, całkowite wycięcie macicy, wycięcie sieci większej, pobranie rozmazów oraz losowe
pobranie wycinków z otrzewnej, wykonanie limfadenektomii
miednicznej i okołoaortalnej. Usunięcie wyrostka robaczkowego wskazane jest jedynie w przypadku makroskopowych
zmian w jego obrębie.
W zaawansowanym raku jajnika pierwszorzędowym celem zabiegu jest usunięcie wszystkich widocznych zmian nowotworowych. W przypadku niemożności osiągnięcia tego celu należy dążyć do cytoredukcji optymalnej. Większość chorych z rakiem jajnika ma wskazania do leczenia systemowego.
Podstawą leczenia I rzutu jest skojarzenie pochodnych platyny (karboplatyna lub cisplatyna) i taksoidu (paklitaksel),
podawanych dożylnie w schemacie co 21 dni. Leczenie powinno składać się z 3-6 cykli. Po zakończonym leczeniu I rzutu badania kontrolne należy wykonywać co 3 miesiące do 2
lat, a następnie co 6 miesięcy do 5 lat i później co 1 rok. Badanie kontrolne powinno obejmować wywiad oraz badanie
kliniczne.
Mimo dużej wrażliwości na leczenie chemiczne rak jajnika
często, bo w około 3/4 przypadków, nawraca. Do nawrotu dochodzi najczęściej w jamie brzusznej i często jest on wieloogniskowy. Nawrót raka jajnika uważa się obecnie za oznakę
nieuleczalnej już choroby, która może się jednak cofać wielokrotnie pod wpływem leczenia, pozwalając na wieloletnie
przeżycie. Podstawową metodą leczenia nawrotów raka jajnika jest chemioterapia z wykorzystaniem wielu różnych rodzajach leków cytostatycznych, rzadziej stosuje się ponowne
leczenie operacyjne.
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HISTORIA
Sosnowiec przypomni postać wielkiego patrioty

Aleksy Bień w Alei Zagłębiaków
z twórców polskiej niepodległości w Zagłębiu. – Wcześniej działacz Polskiej Organizacji Wojskowej, przybywa tutaj
w listopadzie 1918 r., jest jednym z organizatorów struktur państwa. Walczy
z komunistami – nie dając im pierwszeństwa w Radach Delegatów Robotniczych. Stara się te rady delegatów, które
są antypaństwowe za sprawą komunistów, podporządkować strukturom państwa – podkreśla szef Instytutu Zagłębia
Dąbrowskiego.
Aleksy Bień urodził się 10 lipca 1894
roku w Nowej Wsi koło Olkusza.
Po śmierci ojca, przeniósł się z rodziną
do Sosnowca, gdzie pracowali już jego
bracia. Po ukończeniu trzech klas szkoły
podstawowej rozpoczął pracę jako goniec
w fabryce W. Fitzner i K. Gamper.
Pod wpływem starszych braci związał się
z Polską Partią Socjalistyczną, uczestniczył w demonstracjach i kolportował ulotki. Od 1911 roku był już członkiem partii,
jednocześnie angażując się w organizację
Związku Strzeleckiego w Zagłębiu.
Ukończył także kurs instruktorski Związku Walki Czynnej. W sierpniu 1914 roku
z ramienia PPS był jednym z organizatorów czynu legionowego w Zagłębiu.
Aresztowany przez Niemców w okupowanym Sosnowcu w czerwcu 1915 roku
za prowadzenie akcji niepodległościowej,
po zwolnieniu skierowany do Włocławka
i Płocka. Tam był organizatorem struktur
Polskiej Organizacji Wojskowej. Za tę
działalność zostaje aresztowany w styczniu 1918 roku przez Niemców i skazany
na pięć lat ciężkiego więzienia. Na wolność wyszedł 11 listopada 1918 roku.

arc Maciej Łydek

Aleksy Bień to druga postać po Janie Kiepurze, która znajdzie się w sosnowieckiej
Alei Zagłębiaków w Parku Sieleckim. Był
prezydentem Sosnowca i jednym z najwybitniejszych działaczy zagłębiowskiej Polskiej Partii Socjalistycznej, a przede wszystkim wielkim patriotą zaangażowanym 100
lat temu w budowę niepodległej Polski.
– Chcemy w ten sposób przypomnieć
postać nieco zapomnianą, ale bardzo zasłużoną, nie tylko dla naszego miasta.
Był – można tutaj użyć takiego porównania – jak król Kazimierz Wielki. Zastał
bowiem Sosnowiec drewniany, a zostawił
murowany, bo czas jego rządów w mieście to okres największych inwestycji: pierwsze tramwaje, sieci kanalizacyjne, kilometry dróg – podkreśla Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Zdaniem profesora Dariusza Nawrota,
dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego, w postaci Bienia skupia się w pewnym
sensie los Zagłębiaków i Zagłębia Dąbrowskiego w XX w.
– Chłopak ze wsi spod Olkusza, który
trafia tu, do Zagłębia, zostaje robotnikiem. Nawet nie 20-letni jeszcze wtedy
młodzieniec angażuje się w działalność
PPS-u, tego związanego z Piłsudskim,
Związku Walki Czynnej. Zakłada drużyny strzeleckie w Zagłębiu, w 1914 r. jest
jednym z twórców akcji legionowej w Zagłębiu, która przynosi 2,5 tys. legionistów
do tych formacji, które tworzą się za sprawą Józefa Piłsudskiego po stronie austro-węgierskiej – przywołuje fakty z życia
Bienia prof. Nawrot.
Co warte podkreślenia, były prezydent
Sosnowca był w 1918 roku jednym

Przez cały okres międzywojenny Aleksy Bień był szefem Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS. W czasie wszystkich powstań śląskich był pełnomocnikiem Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS dla niesienia pomocy powstańców. Prowadził m. in. biuro werbunkowe,
zapewniając wsparcie ochotników dla
walczącego Górnego Śląska, jako Robotniczy Komitet Pomocy Powstańców Śląskich.
W kwietniu 1925 roku odbyły się wybory samorządowe. W Sosnowcu socjaliści pokonali w nich rządzącą do tej pory
miastem narodową demokrację, a Aleksy
Bień został wybrany prezydentem miasta. – Śmiało możemy dziś powiedzieć,
że to właściwie pierwszy włodarz Sosnowca, który uczynił z tego miasta miasto europejskie. My nie zdajemy sobie

sprawy ze skali problemów, z którymi
trzeba było się zmierzyć w tym okresie
rozwoju Sosnowca, w czasach ówczesnego kapitalizmu… Siedemdziesiąt procent
samowoli budowlanych, brak kanalizacji,
brak wodociągów, ulice niebrukowane... – wymieniał prof. Nawrot.
To za czasów jego prezydentury m. in.:
wybudowano linie tramwajowe, łaźnię
miejską, wiadukt pod torami kolejowymi
na drodze w kierunku Starego Sosnowca,
zapoczątkowano regulację Czarnej Przemszy i Brynicy. Okres jego prezydentury
(trwającej 33 miesiące – od maja 1925
do końca 1928 roku) to duże osiągnięcia
w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej oraz w dziedzinie kultury i oświaty.
Wydatnie zmniejszono bezrobocie. Prowadzono roboty drogowe na szeroką skalę. Wybudowano lub utwardzono 22 km
dróg, rozbudowano sieć wodociągową
i kanalizacyjną, wybudowano kolonię
mieszkalną im. Limanowskiego, dom
noclegowy dla biednych, wybudowano
zbiorniki wodne w Zagórzu i Maczkach,
rozbudowano bazę szkolną, powstała
Miejska Biblioteka Publiczna.
W latach 1928-1935 Bień był posłem
na Sejm RP. Przed wybuchem wojny
od lipca 1939 roku za zgodą władz PPS
organizował konspiracyjną organizację
„Okrzeja-Odra”, która miała po wybuchu
ewentualnej wojny realizować działania
dywersyjne. Od 1939 roku był członkiem
konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej –Wolność, Równość, Niepodległość. W maju 1940 roku poszukiwany
przez Gestapo opuścił Zagłębie. Od maja 1940 do 1944 roku kierował okręgiem

PPS-WRN w Lublinie i wchodził w skład
komendy Gwardii Ludowej WRN.
Od 1944 roku do końca wojny pełnił
funkcję zastępcy delegata, a potem delegata rządu londyńskiego na woj. lubelskie. Po 1945 roku, wobec braku możliwości odbudowy tradycji przedwojennej
PPS, wstąpił do tzw. „lubelskiej PPS”.
– W kontekście lat powojennych możemy dziś powiedzieć, że Bień stał się postacią tragiczną. Związany z rządem londyńskim, w latach 1946-47 postanawia zaangażować się w budowę nowego państwa,
które przede wszystkim ma odbudować
Polskę zniszczoną w II wojnie światowej. I oczywiście, bardzo szybko staje się
politykiem dla komunistów niewygodnym, ponieważ on chce Polski sprawiedliwej, ale Polski, która nie będzie zdominowana przez sowieckiego „partnera” – podsumował prof. Nawrot.
W styczniu 1947 roku został posłem
na Sejm ustawodawczy, w 1948 r. wyrzucony ze struktur Polskiej Partii Socjalistycznej, usunięty z Zagłębia. Przez kilka
lat nie miał pracy. Do połowy 1951 r. pozostawał bez zatrudnienia. W 1951 r. wrócił do pracy w Ubezpieczalni Społecznej,
skąd w 1954 r. przeszedł na stanowisko
wicedyrektora ZUS w Chorzowie.
W 1960 r. odszedł na emeryturę, nadal
działając w szeregu organizacji. W 1969
r. „przywrócono” mu prawa członkowskie
PZPR.
Aleksy Bień zmarł w Sosnowcu 8 lipca 1977 roku. Jego grób znajduje się
na cmentarzu w Będzinie-Małobądzu.
Oprac. Krzysztof Polaczkiewicz
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SPORT
PAGINA
Trener i wychowawca doceniony

Złoty Krzyż Zasługi dla Leszka Chłosty
Leszek Chłosta, trener szablistów Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Zagłębie Sosnowiec, został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wyróżnienie
wręczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Brąz hokeistów
Hokeiści UKS Zagłębie brązowymi medalistami Mistrzostw Polski Juniorów.
W meczu o trzecie miejsce zespół Grzegorza Klicha pokonał 4: 3 TMH Polonię
Bytom. Najlepszym obrońcą turnieju wybrano gracza Zagłębia, Adriana
Duszaka.

I po awansie…
Niestety, hokejowe Zagłębie marzenia o grze w ekstralidze musi odłożyć
na kolejny sezon. Sosnowiczanie w finale play-off I ligi ulegli w rywalizacji
do czterech zwycięstw ekipie z Torunia. Nasz zespół odniósł tylko jedno
zwycięstwo.

arc Śląski Urząd Wojewódzki

arc Zagłębiowski Klub Szermierczy

W SKRÓCIE

Puchar i bilet na mistrzostwa świata
W Skierniewicach odbył się IV Puchar Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym.
Świetny start zanotowała Klaudia Poszwa, reprezentująca Stowarzyszenie
Centrum Formy Dąbrowa Górnicza. W kategorii do 57 kg juniorek do lat 18
według punktacji Wilks’a wywalczyła złoto, a w kategorii seniorek do 52 kg
srebro. W klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę w stawce 85 startujących
uplasowała się na wysokim ósmym miejscu. Tym samym otrzymała nominację
do kadry na Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym, które
odbędą się w kanadyjskim Calgary. KP

Grad medali karateków
arc Sosnowiecki Klub Karate

- Cieszę się, że doceniono lata mojej pracy - przyznał trener Leszek Chłosta, wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi.
Krzysztof Polaczkiewicz

Odznaczenie to jest przyznawane osobom, które wyróżniają
się w pracy, realizując zadania,
wychodzące poza zakres ich
codziennych obowiązków. –
Cieszę się, że doceniono lata
mojej pracy. To naprawdę miłe
uczucie. Wyróżnienie na pewno nie wpłynie na mnie demo-

bilizująco – uśmiecha się trener
Chłosta.
Leszek Chłosta to były znakomity szermierz. Urodził się 8
kwietnia 1961 roku. Przez całą
karierę zawod niczą zwią za ny
był z Zagłębiem So snowiec.
Najpierw próbował swoich sił
w sekcji flo retu, na stęp nie
zmie nił broń na sza blę. Ja ko
zawodnik Zagłębia wywalczył

dwukrot nie drużynowe mistrzostwo Polski. Był reprezentan tem Pol ski ju nio rów, jak
i seniorów. Po zakończeniu kariery zawodniczej zajął się pracą szkole niową. Naj pierw
szko lił na stęp ców w MO SiR
Sosnowiec, a następnie w TMS
Zagłębie i ZKSZ Zagłębie. Jego podopieczni sięgali po medale mistrzostw świata, Europy

i Polski, wygrywali wiele międzyna rodowych
tur niejów.
W 2003 roku wystę pujący
pod szyldem MOSiR szabliści
z Sosnowca sięgnęli po Klubowy Puchar Europy. Duet trenerski tworzyli wówczas Leszek Chłosta i Andrzej Bil.
W latach 2009-2010 był trenerem ka dry na rodowej sza bli stów.
arc Zagłębiowski Klub Szermierczy

Podium dla młodzieżowców
KAPITALNY WYSTĘP SZABLISTÓW ZAGŁĘBIOWSKIEGO KLUBU
SZERMIERCZEGO. PODCZAS MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
PODOPIECZNI BRACI GRZEGORZA I TOMASZA DOMINIKÓW SIĘGNĘLI
PO CZTERY MEDALE, W TYM JEDEN ZŁOTY WYWALCZONY W TURNIEJU
INDYWIDUALNYM PRZEZ KRZYSZTOFA KACZKOWSKIEGO.

Kaczkowski w finałowym starciu pokonał Mateusza Knezę (O. Ś.
AZS Poznań) i zasłużenie sięgnął po mistrzowski tytuł. O krok
od złota była także Julia Dobińska, klubowa koleżanka Kaczkowskiego, która ostatecznie ukończyła zawody na drugim miejscu. W finałowej ósemce znalazła się także Joanna Wątor (TMS Zagłębie), ostatecznie szósta w klasyfikacji końcowej.
Zawod ni cy i zawod nicz ki ZKSZ się gnę li tak że po me da le
w rywalizacji drużynowej. Panie w składzie: Julia Dobińska, Zuzanna Cieślar, Patrycja Pełka sięgnęły po srebr ny medal, natomiast team męski: Krzysztof Kaczkowski, Mikołaj Górski, Jakub
Patyna wywalczył brąz. W obu przypadkach triumfowały ekipy
z Konina. KP

arc

Zmarł Henryk Wardach

Po długiej i ciężkiej chorobie
zmarł były koszykarz Zagłębia
Sosnowiec Henryk Wardach (na
zdjęciu). To kolejny zawodnik ze
złotej drużyny Zagłębia lat
osiemdziesiątych, który na przestrzeni ostatnich miesięcy odszedł do niebiańskiej drużyny.
kwiecień 2018 nr 4

Karatecy triumfowali podczas ostatnich mistrzostw
makroregionu.
Dziewięciu karateków Sosnowieckiego Klubu Karate wróciło z medalami z XXXVIII Mistrzostw
Makroregionu, które odbyły się
w Bielsku-Białej.
W gronie seniorów Kamila
Krzak zdobyła pierwsze miejsce
w kata, Piotr Mól zajął drugie
miejsce w kata, Krzysztof Białas
wywalczył drugie miejsce w kumite – 85kg, Michał Szkutnik trze-

cie miejsce w kumite – 85kg, Michał Błach trzecie miejsce w kumite – 85kg, Jerzy Pryga pierwsze
miejsce w kumite – 80kg, Mikołaj
Brzostowski drugie miejsce w kumite – 75kg, a Marcin Sodel trzecie miejsce w kumite – 75kg.
W rywalizacji juniorów świetnie
spisała się Vanessa Goj, pierwsza
w kata i trzecie miejsce w kumite – 55kg. KP

reklama

Znakomicie spisali się sosnowieccy szabliści podczas
Młodzieżowych Mistrzostw Polski.
reklama

W listopadzie zmarł Włodzimierz Środa. Henryk Wardach
miał 54 lata.
Henryk Wardach z koszykarskim Zagłębiem Sosnowiec
związany był przez wiele lat.
Z drużyną Tomasza Służałka
osiągnął największe sukcesy,
w latach 1985 i 1986 sięgnął
po tytuł mistrza Polski. Jako
gracz sosnowieckiego klubu reprezentował Polskę podczas
dwóch turniejów o mistrzostwo
Europy. Także w Sosnowcu
w sezonie 1999/2000 zakończył zawodniczą karierę.
W ekstraklasie bronił także
barw klubów z Bytomia, Rudy
Śląskiej i Włocławka, z którymi
także zdobywał medale mistrzostw Polski oraz Puchary
Polski. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Klimontowskie kapliczki słupowe
„BOŻA MĘKA”

Strzeże dawnego traktu prowadzącego z klimontowskiego
dworu do Browaru. Dzisiaj ulica
ta nosi imię Józefa Ignacego
Kraszewskiego. Kapliczka swą
niepospolitą bryłą przyciąga
uwagę. W oczy jako pierwsze
rzucają się dwie daty: „1746”
i „1925”. Starsza z nich zapewne
nawiązuje do początków tego
miejsca kultu. Najprawdopodobniej pierwotnie stał w tym miejscu drewniany krzyż. Dopiero
w późniejszym okresie wzniesiono kapliczkę w formie, jaka zachowała się do współczesnych
nam czasów. Co do daty „1925”
to często bywa ona łączona z rokiem budowy. Jest to jednak zastanawiające, gdyż na archiwalnej fotografii próżno szukać jakichkolwiek napisów. Może kapliczka została zbudowana przed 1925 rokiem, a może
po prostu obie daty pojawiły się
podczas remontu w latach późniejszych? Nie bez znaczenia jest
również to, co widzimy w tle fotografii. Znajduje się tam wieża
szybu „Juliusz” oraz komin elektrowni kopalni „Juliusz”. Nieco
po prawej widoczna jest także
wieża szybu „Karol”. Na zdjęciu
jest ona w trakcie wznoszenia
bądź posiada jeszcze starą, drewnianą konstrukcję obudowy. Być
może te szczegóły pozwolą
w przyszłości ustalić przybliżoną
datę wykonania tego arcyinteresującego zdjęcia.
W górnej części budowli znajdują się cztery nisze, w których
umieszczono figury Najświętszej
Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Dolną część zamieszkuje figura świętej Barbary – patronki m. in.
górników, hutników, marynarzy,
rybaków, żołnierzy. Zapewne silne
tradycje górnicze klimontowian
reklama
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Pochodzą z odległych czasów, lecz
są do siebie bardzo podobne.
Trwale wrosły w ziemię, na której
stoją. Skłaniają do zadumy
nad niepozbawionym cierpienia
człowieczym losem. Niczym niebiańskie anteny kierują nasze modlitwy ku Stwórcy. Koją ból i dają
nadzieję.

sprawiły, że figura świętej znalazła
tutaj swe lokum.
Dawniej odprawiano pod kapliczką nabożeństwa żałobne
i modlono się w intencji zmarłych.
Być może smutne skojarzenia
sprawiły, że zaczęto nazywać ją
„Bożą Męką”. Pośród dawnych
mieszkańców Klimontowa teren
wokół niej uznawany był za miejsce nawiedzone… Dzisiaj okolica
wydaje się nad wyraz bezpieczna i nic nie zakłóca spokoju przechodnia przemykającego tuż
obok, nawet późno wieczorową
porą.
KAPLICZKA „OŚWIĘCIMSKA”
Podobnie jak w przypadku „Bożej Męki” protoplastą kapliczki
był krzyż. Upamiętniał on zamordowanych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Został poświęcony 15 września 1946 roku. Pierwotnie znajdował się przy zbiegu dawnych
ulic 1 Maja i Browarnej. Został
postawiony dzięki inicjatywie pani Franciszki Klich, która zadała
sobie sporo trudu, by przywieść
na na ten cel ziemię z terenu obozu zagłady.
W związku z budową trasy
szybkiego ruchu (obecnie S1)
podjęto decyzję o przeniesieniu
krzyża w inne miejsce. Jednocześnie pojawił się pomysł, aby zastąpić go ceglaną kapliczką. Tak
też uczyniono. Głównym motorem przedsięwzięcia był ks. Stanisław Sapota – proboszcz parafii Chrystusa Króla. Prace budowlane wykonał Jan Imiela.
Projekt kapliczki opierał się
na for mie wspomnianej wcześniej „Bożej Męki”. Również i tutaj znajdziemy figury Najświętszej Marii Panny Niepokalanie
Poczętej, a także figury Jezusa jako młodzieńca oraz Jezusa z gorejącym sercem. Symbolika łącząca te dwa miejsca kultu jest
bardzo wymowna.

Fotografia archiwalna „Bożej Męki”.

Kapliczka „Oświęcimska” znajduje się
przy skrzyżowaniu ulicy Majora Henryka
Dobrzańskiego-Hubala z ulicą Generała Franciszka
Kleeberga.

W porównaniu ze zdjęciem archiwalnym otoczenie kapliczki
zmieniło się nie do poznania.

Kapliczka jako ołtarz przygotowany do uroczystości
Bożego Ciała w 2017 roku.

Tekst izdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.
Podczas pracy nad tekstem korzystałem z książki:
Ilona Gajda, Jarosław Sobaszek „Kapliczki
i krzyże przydrożne Sosnowca”, Sosnowiec 2003
oraz z informacji uzyskanych od Państwa
Niechciał.
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JUBILACI
2 marca 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 masta Sosnowca, Zbigniew Byszewski, sekretarz miasta, Grzegorz Frugalski oraz zastępca kierownika USC, Maciej Maziarz.

zdjęcia: Maciej Łydek

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
Teresa i Karol Boba
Elżbieta i Jan Bomba
Zofia i Jan Chlebowscy
Helena i Mieczysław Dudek
Wiesława i Michał Hasiak
Wanda i Andrzej Klimasara
Barbara i Ryszard Kocot
Elżbieta i Franciszek Oleksy
Zofia i Edmund Pachuccy
Halina i Janusz Pruszyńscy

Weronika i Józef Merta
Janina i Czesław Radiusz
Ewa i Henryk i Rak
Zofia i Jan Rak
Danuta i Janusz Szczerba
Teresa i Zdzisław Seliga
Monika i Jerzy Sikora
Zofia i Stanisław Wielgus
Ewa i Waldemar Ziaja
Grażyna i Andrzej Żelazny
Zofia i Jerzy Żurek

60-lecie Pożycia Małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Barbara i Zygmunt Bednarscy
Irena i Sylwester Sakłak
Natalia i Zygmunt Chabior
Helena i Józef Ochenduszko
Katarzyna i Alfred Tomala
Janina i Stanisław Śliwka
Alina i Kazimierz Wyrozumscy
Stefania i Jan Czarneccy
Janina i Józef Krzan
Czesława i Edward Rzońca
Zofia i Zdzisław Krotla
Jadwiga i Wiktor Rogozińscy
Barbara i Jan Kołacz
Lesława i Tadeusz Głowania
Janina i Stanisław Piwowarczyk

JUBILATKA
Pani Maria Stępińska urodziła się 11 marca 1918 roku
w Igołomii. Tuż po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości rodzina przeprowadziła się
do Sosnowca, skąd pochodził ojciec stulatki. Ojciec
pani Marii zmarł, gdy ona miała 2,5 roku i była
wychowywana przez matkę. Zaraz po II wojnie
światowej pracowała w Urzędzie Skarbowym
w Sosnowcu do połowy lat 50-tych. Następnie
do końca lat 70-tych pracowała w Hucie Cedlera, skąd
odeszła na emeryturę. Od roku 1977 jest wdową. Ma
dwójkę dzieci: syna Jacka i córkę Dorotę.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Szanownej Jubilatce
nagrodę jubileuszową wręczyli oraz życzenia złożyli:
sekretarz miasta Sosnowca, Grzegorz Frugalski oraz
zastępca kierownika USC, Maciej Maziarz.
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Szanownym
Jubilatom
dużo zdrowia
i radości
na dalsze
lata życia
życzy Redakcja
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw

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

Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 266 37 83
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji

Poziomo: 1 – wcięcie w tekście, 5 – kierunek w sztuce
zapoczątkowany przez Picassa, 8 – papier wartościowy,
9 – tworzywo sztuczne z kauczuku, 10 – ubikacja dziecka,
11 – główna tętnica, 12 – miłośnik, 14 – mały flet o wysokiej
skali dźwięków, 16 – autor wiersza „Między nami nic nie
było”, 17 – przedstawiciel społeczeństwa w sądzie,
19 – zaliczka, 21 – od Uralu po Kamczatkę, 22 – na
pięciolinii, 25 – rysunek na ciele, 28 – poetycko nazywana
Albionem, 29 – ciastko z kremem, 30 – państwo Żydów,
32 – płaksa, 34 – elektroda dodatnia, 35 – cyrkowy
czworokąt, 36 – dba o formę drużyny, 37 – życiowe motto,
38 – w kłosie, 39 – kość w kolanie.
Pionowo: 1 – alfabet, 2 – oczko w grze, 3 – ajer, 4 – straż,
obstawa, 5 – na drugie śniadanie, 6 – na nóżce dziecka,
7 – w ręku wokalisty, 13 – agent reprezentujący firmę,
15 – zajmuje się ptakami, 18 – ojczyzna Odyseusza,
20 – wzór, prawidło, 23 – atrakcja klubu nocnego,
24 – przyjmuje masę forsy, 26 – dawniej miało duszę,
27 – sól kwasu fosforowego, 28 – eksploatuje statek,
31 – jednostka natężenia, 33 – angielskie dodawane do
potraw.

Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 3 /2018, PAULINA MŁYNARSKA – REBEL

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Dorota Dudek z Sosnowca, Stanisław Bielawski z Mysłowic oraz Mateusz Foltyn z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

Debiut literacki sosnowiczanina
Policja znajduje w parku ciało nauczycielki.
Jedynym śladem, jaki zabójca pozostawia
na miejscu zbrodni, jest motyl, wciśnięty
do kieszeni płaszcza ofiary. Sprawą kieruje doświadczony śledczy Adam Berger. Zaczyna się
wyścig z czasem, w którym ceną za błędy
i nadmiernie rozrośnięte ambicje jest ludzkie
życie. 21 marca miała miejsce premiera absorbującego „Umweltu” sosnowiczanina Przemysława Żarskiego.
Miastem wstrząsają kolejne zabójstwa, które odciskają silne piętno na życiu młodego lekarza Tomasza Witkowskiego. Wprowadzają
chaos w jego uporządkowany świat i sprawiają, że Witkowski obsesyjnie dąży do poznania
prawdy. Nieuchwytny morderca wciela w życie plan, którego realizacja wymaga ofiar,
w którym rzeczywistość przeplata się z retrospekcjami i trudno odróżnić jawę od snu. Giną
kolejne osoby, a elementy układanki wciąż
do siebie nie pasują. Komisarz Adam Berger

musi się zmierzyć z niezwykle przebiegłym
i budzącym grozę psychopatą. Czas ucieka.
Kto pierwszy zdoła dotrzeć do prawdy?
„Umwelt” już od pierwszych stron przyprawia o gwałtowne bicie serca i wzbudza ogromne emocje. Ten rasowy thriller psychologiczny

Hiro Arikawa

wypełniają soczyste opisy zbrodni, mroczna atmosfera i halucynacje. Ponadprzeciętnie
inteligentny seryjny morderca i jego zaburzenia osobowości przywołują skojarzenia z bohaterami „Sekretnego okna” i „Milczenia
owiec”. Przemysław Żarski sprawnie i pewnie
kreśli por trety psychologiczne postaci.
„Umwelt” to fascynująca opowieść o mrocznej
stronie ludzkiej natury, która ujawnia się po zapadnięciu zmroku. To książka, która trzyma
w niepewności aż do chwili dramatycznej konfrontacji.
Przemysław Żarski jest absolwentem
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Dziennikarz i specjalista ds. marketingu, od kilku lat pracuje
w biurze prasowym. Prywatnie miłośnik
rockowych brzmień, górskich szlaków i koszykówki. Najlepiej wypoczywa przy boku
żony i córki. „Umwelt” to jego literacki debiut. KP

Katie Marsh

Fragment książki: „Chłonęła
strach wszystkimi porami w
skórze, modliła się, żeby to był
sen, upiorny sen…Wreszcie
tłusta plama cienia przysłoniła
odbitą w kałuży replikę księżyca.
To nic nie znaczy. To wytwór
mojej wyobraźni – wmawiała
sobie. Biegła na oślep, aż
potknęła się o ukruszony
fragment chodnika. Starała się
utrzymać równowagę, wykręciła
stopę, jednak siła rozpędu, jak
sprawny zapaśnik, ściągnęła ją
do parteru. Zawyła z bólu. – Czy
ktoś tu jest? – spróbowała
wrzasnąć. Z jej ust wydobył się
tylko cichy szept. Nic. Żadnej
reakcji. Przełknęła ślinę, czuła w
gardle żrącą substancję”.

Anna Karpińska

Kroniki kota podróżnika Życie bez ciebie

Nie zabijaj tej miłości

(Wyd. Prószyński i S-ka)

(Wyd. Prószyński i S-ka)

(Wyd. Prószyński i S-ka)

Młody mężczyzna z powodu
„zaistniałej sytuacji” szuka nowego domu dla swojego kota.
Odwiedza w tym celu przyjaciół w różnych częściach kraju.
Realna podróż zamienia się
w podróż do świata wspomnień. Opowieść, pełna psychologicznych obserwacji dotyczących, zarówno ludzi, jak
i zwierząt, jest również historią
miłości człowieka i kota. Życie
jest podróżą – zauważa
kot – a każdej podróży towarzyszą pożegnania. Książka wzrusza i przywraca wiarę
w miłość.
Nie tylko dla właścicieli czworonogów.
Data wydania: 5 kwiecień 2018 r.

Nadszedł dzień ślubu Zoe. Ma wyjść
za Jamiego, miłość swojego życia.
Nagle dzwoni telefon i Zoe dowiaduje się o aresztowaniu matki, z którą
przed laty zerwała kontakt. Jak ma postąpić w tej sytuacji? Rzucić wszystko
i pospieszyć z pomocą? Czy może
udawać, że sprawa jej nie dotyczy?
Matka powraca do jej życia, lecz coraz
mniej przypomina tę osobę, którą pamięta Zoe. Choroba postępuje nieubłaganie i Gina z dnia na dzień traci pamięć. Zoe ponownie musi się zmierzyć z traumatycznymi wydarzeniami sprzed lat
i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrafi tego dokonać.
„Życie bez ciebie” to przejmująca opowieść o sile przeszłości i władzy, jaką ma ona nad ludźmi. To również historia
o przyszłości i możliwościach, które nam daje.
Data wydania: 10 kwiecień 2018 r.

Anna prowadzi ustabilizowane
życie naukowca u boku swego
męża Tomasza, który jest udziałowcem w rodzinnej kancelarii
notarialnej.
Barbara zmaga się z trudami życia i wieczną nieobecnością w domu męża Marka – żołnierza realizującego się na afgańskich misjach wojskowych.
Oba na pozór dobre małżeństwa
trapią problemy. W miarę upływu
lat kobiety zdają sobie sprawę, że nie są szczęśliwe
w związkach – i każda na swój sposób próbuje wyjść z impasu. Pomocną dłoń podaje im… miłość. Ile warto dla niej
poświęcić? Jak skończy się batalia bohaterek o szczęście?
Czy los okaże się dla nich łaskawy?
Data wydania: 17 kwiecień 2018 r.
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Kulturalne czwartki
wkinie„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:
5 kwietnia „Cicha noc”
12 kwietnia „Dzikie róże”
19 kwietnia „Pewnego razu
w listopadzie”
26 kwietnia „Happy Olo”
Dla naszych Czytelników mamy
do rozdania podwójne
zaproszenie na każdy z seansów
w ramach programu „Kultura
Dostępna” w kinach, do odbioru
w naszej redakcji.
kwiecień 2018 nr 4

ROZRYWKAPAGINA
TEATR – kwiecień 2018
04 Śr Dzień Teatromana
05 Czw 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells
06 Pt 19:00 Dobry wojak Szwejk / J. Haszek
07 Sb 18:00 Historie łóżkowe / N. Foster/ gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
08 Nd 18:00 Historie łóżkowe / N. Foster/ gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
10 Wt 10:00 Jaś i Małgosia / bracia Grimm/
gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
11 Śr 09:00 Jaś i Małgosia / bracia Grimm/
gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
11 Śr 10:30 Jaś i Małgosia / bracia Grimm/
gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
12 Czw 19:00 Pomoc domowa / M. Camoletti
13 Pt 19:00 Pomoc domowa / M. Camoletti
14 Sb 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
15 Nd 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti

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
17 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza /
L. M. Montgomery
18 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
19 Czw 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
19 Czw 19:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
20 Pt 19:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
21 Sb 18:00 Pomoc domowa / M. Camoletti
22 Nd 18:00 Pomoc domowa / M. Camoletti
24 Wt 10:00 Wróg – instrukcja obsługi /
D. Cali, S. Bloch
25 Śr 10:00 Wróg – instrukcja obsługi /
D. Cali, S. Bloch
26 Czw 10:00 Wróg – instrukcja obsługi /
D. Cali, S. Bloch
28 Sb 18:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak
29 Nd 18:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak

Maciej Stobierski

Dotknij teatru w Teatrze Zagłębia

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW MAMY 4 PODWÓJNE ZAPROSZENIA:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu 5.04.2018 r.
(czwartek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Dobry wojak Szwejk” w dniu 6.04.2018 r.
(piątek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek” w dniu 28.04.2018 r.
(sobota) godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek” w dniu 29.04.2018 r.
(niedziela) godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 4
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.

Nie taki głupi Szwejk, jak… udaje
Teatr Zagłębia zaprasza już 6 kwietnia na spotkanie
z klasyką literatury, humorystyczną powieścią Jarosława Haszka o dobrym wojaku, który wcale nie jest
tak… głupi, jak może się wydawać.
Pucułowate oblicze, prostoduszne usposobienie
i irytujące gadulstwo to jego znaki rozpoznawcze.
Nadgorliwie i posłusznie wykonuje wszystkie pole-

cenia, ale każdy kto miał z nim do czynienia, wie, że
jego obecność zwiastuje kłopoty. Zmuszony
do udziału w wojnie, której nie akceptuje, z miejsca
znajduje sposób, jak się przed nią obronić. Z miejsca
udawać idiotę, notorycznie! Na spektakl 6 kwietnia
obowiązują bilety w promocyjnej cenie 25 zł. Spektakl rozpocznie się o godz. 19.00. SK

3K, czyli koń, Mig zaśpiewa największe hity
kobieta
Zespół Mig wystąpi w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” już 14 kwietnia. Grupę tworzy czwórka rodzeństwa: Dorota, Marek, Krzysiek i Sławek
i kanarek
Gwiazdowscy. Za oficjalną datę powstania zespołu uznaje się rok 2000, kiedy
Dwa oryginalne warsztaty proponuje Teatr Zagłębia.
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru w tym roku Teatr Zagłębia w ramach organizowanego
cyklicznie ogólnopolskiego projektu „Dotknij Teatru” przygotował dwie propozycje dla widzów.
Już 5 kwietnia po spektaklu „Wojna światów” odbędą się warsztaty
„Wojna światów – co się dzieje
po końcu świata”. – Podczas
warsztatów będziemy się zastanawiać, jak mógłby wyglądać nowy
świat. W jaki sposób to, czego
ludzkość dowiedziała się o sobie,
czego nauczyła się w czasie wojny, wpłynie na obowiązujące
w nim zasady. Wspólnie będziemy zastanawiać się, jakie przepisy i jakie prawo powinno obowiązywać w świecie, w którym
wszystko zaczyna się od nowa – mówi prowadząca warsztaty
reklama

Katarzyna Niedurny. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy
zainteresowani widzowie, którzy
widzieli spektakl. Nie trzeba
wcześniej zgłaszać chęci uczestnictwa.
Kolejne warsztaty, tym razem
na temat pisania monologów, są zaplanowane na 14 kwietnia o godz.
16.00. Uczestnicy będą mieli okazję zrekonstruować swoje codzienne podróże – z domu do szkoły,
pracy, sklepu – odkryć w nich potencjał opowieści i utrwalić w formie monologów teatralnych.
Warsztaty są przeznaczone dla
osób powyżej 16. roku życia. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Widzów, tel. 32 266 11 27, e-mail:
bow@teatrzaglebia.pl. Koszt
warsztatów to 5 zł. SK

Jeden z odnoszących największe sukcesy spektakli,
czyli „Koń, kobieta i kanarek”, który zdobył Laur Konrada na Festiwalu Interpretacje w 2014 roku oraz tytuł
Najlepszego Przedstawienia
Telewizyjnego Festiwalu Teatrów Polski, zostanie wystawiony na scenie Teatru Zagłębia już 28 i 29 kwietnia.
Realizatorzy Tomasz
Śpiewak i Remigiusz Brzyk
opowiadają historię patriarchalnej, górniczej rodziny
i tworzą współczesną przypowieść o przemocy wobec
kobiet i ich ograniczonym
prawie do przerwania niechcianej ciąży. Tytuł sztuki
nawiązuje do rozporządzeń,
na mocy których w latach
pięćdziesiątych wprowadzono w kopalniach zakaz
pracy pod ziemią kobiet, koni i kanarków. Spektakle
rozpoczną się o godz. 18.00.
Bilety są w cenie 40 zł. SK

to ukazała się pierwsza autorska piosenka „Czy to prawda”. Od tamtej pory zespół cały czas koncertuje i odnosi kolejne sukcesy. W 2015 r. formacja wygrała Ogólnopolski Polo Hit Festiwal Szczecinek z utworem „Wymarzona”, a ten
utwór osiągnął wynik prawie 80 mln wyświetleń na kanale YouTube. Kolejne
wydane utwory osiągnęły w sumie ponad 250 mln odsłon. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety w cenie 28 zł, są dostępne online na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” oraz
w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK

Mocny człowiek w„Muzie”
Wydarzenie filmowo-muzyczne, czyli
obraz zatytułowany „Mocny człowiek” wraz z koncertem zespołu
AKURAT odbędzie się 5 kwietnia
w Sali Widowiskowo-Koncertowej
„Muza”. Film wyreżyserował Henryk
Szaro, a scenariusz napisali Jerzy
Braun i Henryk Szaro. W skrócie
„Mocny człowiek” to historia Henryka Bieleckiego (Gregori Chmara),
dziennikarza, a jednocześnie początkującego pisarza, który obsesyjnie
marzy o sławie i bogactwie. Brak talentu i twórczej weny stoją jednak
na przeszkodzie jego pisarskiej kariery. Postanawia więc zamordować swo-

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
30.03-05.04.2018 r.
KINO W NIEDZIELE (01.04.2018 r.)
NIECZYNNE
KINO KONESERA:
„KSZTAŁT WODY” WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
Dramat/Fantasy/Przygodowy,, Od lat:15,
USA, 2018, 119 min GODZ. 18:30
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„CICHA NOC” GODZ. 13:00 i 18:00
Komedia/Obyczajowy, Od lat:13,
Polska, 2017, 100 min
PRZEDPREMIERA:
„MARIA MAGDALENA” 10:45*, 15:30**,
16:00***, 18:00****
Dramat, Od lat:10, Wlk. Brytania, 2018, 120 min
* wyłącznie w śr. i czw.
** wyłącznie w czw.
*** wyłącznie w pon. i śr.
**** wyłącznie w śr.
„LUIS I OBCY” 10:00*, 10:30**, 13:30*, 16:00**

kwiecień 2018 nr 4

jego przyjaciela Jerzego Górskiego
(Artur Socha), chorego pisarza
i ukraść jego rękopisy. Ta kradzież,
choć przyniesie mu upragniony rozgłos i sławę, to jednak pociągnie za sobą kolejną tragedię. Do filmu muzykę
na żywo będzie grał zespół AKURAT,
ceniony za świetne koncertowe show,
ale także za inteligentne, dowcipne
i zaangażowane teksty. Bilety są w cenie 10 zł, dostępne online na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”
oraz w kasie Energetycznego Centrum Kultury. Wydarzenie rozpocznie
się o godz. 18.00. SK

Animacja, Od lat:b. o., Niemcy / Luksemburg /
Dania, 2018, 80 min
* wyłącznie w poni. i wt.
** wyłącznie w śr. i czw.
„PIOTRUŚ KRÓLIK” 10:30*, 17:15*
Animacja, Od lat:b. o., Australia / USA / Wlk.
Brytania, 2018, 93 min
* wyłącznie w pon. i wt.
„PITBULL. OSTATNI PIES”
10:15*, 10:45**, 13:00*, 13:15***,
Akcja /Kryminał, Od lat:15, Polska, 2018, 120
min 15:45****, 18:30*****, 21:15******
* wyłącznie w pt. i sob.
** wyłącznie w pon. i wt.
*** wyłącznie w śr. i czw.
**** wyłącznie w pt., sb. i śrr
***** z wyjątkiem nd. pon.
****** z wyjątkiem nd.
„WIECZÓR GIER” 14:30*
Komedia, Od lat:15, USA, 2018, 93 min
* wyłącznie w pt. i sob.
„NIEZNAJOMI:OFIAROWANIE” 22:00
Horror, Od lat:15, USA, 2018, 85 min
* wyłącznie w pt. i sob.
„KOBIETA SUKCESU” 15:30*, 16:30**,
18:00***, 20:30****
Komedia romantyczna, Od lat:15,

Polska, 2018, 105 min
* z wyjątkiem nd., śr. i czw.
** wyłącznie w śr. i czw.
*** wyłącznie w pt. i sob.
**** z wyjątkiem nd., pon. i wt.
DLA DZIECI:
„GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA ZAGINIONYCH
KRASNALI” 10:00*, 10:15**, 10:30***, 12:30**,
Animacja, Od lat:b. o,. USA / Wlk. Brytania, 2018
12:45***, 15:00****, 17:30***
* wyłącznie w śr. i czw.
** wyłącznie w pon. i wt.
*** wyłącznie w pt. i sob.
**** z wyjątkiem pt., sob. i nd.
„JASKINIOWIEC” 13:30*
Animacja, Od lat:7, Wlk.
Brytania/Francja, 2018, 89 min
* wyłącznie w pt. i sob.
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
BARAN (21.03. – 19.04.) – Święta
zapowiadają się wyjątkowo rodzinnie. Nie
zabraknie czasu na wspominki
z przeszłości, jak i snucie planów
na przyszłość. Pamiętaj jednak, że nie
wszystkie plany uda się zrealizować.
Postaraj się być zatem oszczędna
w obietnicach. W tym miesiącu zabraknie
czasu na randkowanie. Nie martw się
jednak, na wszystko przyjdzie
odpowiednia pora.
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym miesiącu
postaraj się niczego nie planować.
Najprawdopodobniej i tak musiałabyś
na ostatnią chwilę wszystko zmieniać, więc
lepiej się na nic nie nastawiać, zamiast
później rozczarować. Święta upłyną
w miłej atmosferze. Zamiast spędzać czas
przy stole, wykorzystaj wiosenną pogodę
i wybierzcie się całą rodziną na długi
spacer.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Niestety,
przekonasz się, że odkładanie porządków
przed świętami na ostatnią chwilę to
bardzo zły pomysł. Niespodziewanie
odwiedzi Cię dalsza rodzina i będziesz
musiała ich ugościć przez dłuższy czas.
Samotne bliźnięta powinny być teraz
bardzo ostrożne. Pod żadnym pozorem nie
daj się namówić nowo poznanemu
mężczyźnie na wspólny biznes.
RAK (22.06. – 22.07.) – Jeśli wciąż nie
masz planów na świąteczny weekend, to
świetna okazja, by zaplanować rodzinny
wyjazd last minute. Pakuj walizki i nie
wahaj się wyjechać na urlop w ciepłe kraje.
Ciepły klimat wszystkim wam poprawi
humory oraz doda energii na dalsze
działania. Wykorzystaj urlop w 100 proc.,
bo koniec miesiąca zapowiada się bardzo
pracowicie. Przy odrobinie starań czeka Cię
jednak awans i duża podwyżka.
LEW (23.07. – 23.08.) – Święta w tym roku
upłyną wyjątkowo szybko i bez zbędnego
przesiadywania u rodziny, co oznacza, że
nie będzie tak źle jak zawsze! Przez cały
miesiąc będziesz wyjątkowo wypoczęta
i pełna energii. Wykorzystaj to w stu
procentach, bo nie wiadomo, jak długo
potrwa taki stan. Samotne lwy będą
cieszyć się dużym zainteresowaniem,
szczególnie raków i bliźniąt. Nie wymagaj
jednak zbyt wiele od nowej znajomości.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Po długim
lenistwie pora na powrót
do rzeczywistości. Jeśli uważasz, że nie
rozwijasz się zawodowo, pomyśl
nad zmianą pracy. Wiosna to świetny czas
na zmiany. Samotne panny powinny dać
sobie chwilę odpoczynku od szukania
drugiej połówki na siłę. Przyznaj szczerze,
kiedy to Ty byłaś zaproszona na randkę,
bez wychodzenia z inicjatywą?
WAGA (23.09. – 22.10.) – Święta nie
wypadną w tym roku najlepiej, a to
wszystko przez to, że masz zbyt duże
oczekiwania. Postaraj się do życia
podchodzić z wielkim dystansem,
a odkryjesz wówczas jego prawdziwe
uroki! Pod koniec miesiąca szykuje się
wspaniały wyjazd. Pomyśl nad kupnem
nowego aparatu fotograficznego, by móc
uwiecznić tę wspaniałą przygodę.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Początek
miesiąca przyniesie pasmo złych
wiadomości. Postaraj się jednak nie
popadać w histerię i spokojnie zastanowić
się nad rozwiązaniem największych
problemów. Otrzymasz wielkie wsparcie
od rodziny i wszystko powinno skończyć
się dobrze, na ile to możliwe. Samotne
skorpiony miłosne łowy powinny odłożyć
przynajmniej do maja. Teraz los nie szykuje
dla Ciebie żadnych zmian.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Wraz
z wiosną nowa miłość wciąż będzie
rozkwitać w Twym sercu. Pora pomyśleć
nad wspólną przyszłością. Nie wybiegaj
jednak zbyt daleko naprzód. Na początek
wystarczy wspólny urlop z daleka
od codzienności. Twoja kariera będzie
rozwijać się dalej bardzo obiecująco.
Uważaj, by jednak nie przesadzić
z nadgodzinami, bo koledzy z pracy nie
będą zadowoleni z Twojej nadgorliwości.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Natłok
obowiązków służbowych powoli zaczyna
Cię przytłaczać. Nie bój się powiedzieć
o tym przełożonym. Na podwyżkę nie
masz co liczyć, ale na odciążenie
z obowiązków owszem. Zapowiada się
świetny okres dla samotnych koziorożców.
Korzystaj z tego i ciesz się życiem. Zwracaj
uwagę na charakter partnera, a nie tylko
na jego wygląd.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Wielkanoc
upłynie wyjątkowo rodzinnie i przyjemnie.
Długie siedzenie przy stole, niestety,
będzie miało też swoje minusy. Pomyśl
nad porządną dietą, aby do wakacji móc
się cieszyć dawną figurą. Samotne wodniki
czeka wiele miłosnych przygód, ale
i rozczarowań. Przygotuj się, na ile to
możliwe, na poważną huśtawkę
uczuciową.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Zadbaj o to, by
w święta spędzić dużo czasu z rodziną.
W kolejnych tygodniach czeka Cię bowiem
dużo pracy i wasze relacje z pewnością się
rozluźnią. Pod koniec miesiąca wreszcie
ujrzysz światełko w tunelu w kwestii
wyjścia z długów. Nie nastawiaj się jednak
na bogaty urlop w tym roku. Pomyśl raczej
o dodatkowym zajęciu. red
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