Nowoczesne Centrum Monitoringu coraz lepiej
strzeże bezpieczeństwa mieszkańców. Przez 24
godziny na dobę inteligentne kamery monitorują, co
dzieje się w mieście. System liczy obecnie 79 kamer
i jest obsługiwany przez pracowników Urzędu
Miejskiego w nowej siedzibie, a nie jak dotychczas
przez strażników miejskich. Wzrosła dzięki temu liczba
patroli na ulicach miasta.
str. 2

Zagłębiowski Park Sportowy ma powstać
w ciągu 2,5 roku. Projekt budowlany jest już gotowy,
wkrótce będzie przygotowany projekt wykonawczy,
a w wakacje ruszy procedura przetargowa. Pod koniec
roku w pobliżu Górki Środulskiej zostanie wbita pierwsza
łopata pod budowę Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
Budowa kompleksu wraz z zagospodarowaniem terenu
ma kosztować ok. 200 mln zł.
str. 3

Aż 206 zawodników i zawodniczek z 17 ośrodków
z Polski, a także z Czech i Austrii, wzięło udział
w trzeciej edycji Międzynarodowego Turnieju w szabli
dziewcząt i chłopców ,,O Puchar Zagłębia – 3. Memoriał
Rafała Sznajdera”. – Oddajemy nie tylko hołd naszemu
znakomitemu koledze, ale także mamy możliwość
obserwacji młodych zawodników i zawodniczek – stwierdził
Andrzej Bil, były trenera Rafała Sznajdera.
str. 11
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Wystarczy rozliczyć PIT w Sosnowcu, by
wygrać samochód! Ruszyła druga edycja
loterii „Samochód za PIT. Rozlicz podatek
w Sosnowcu”. Każdy, kto złoży swój PIT
w sosnowieckim Urzędzie Skarbowym,
będzie miał szansę na zdobycie nowego
samochodu i wielu innych atrakcyjnych
nagród. W loterii będą mogły wziąć udział
wszystkie osoby, które w zeznaniu
podatkowym za ubiegły rok wskażą
Sosnowiec jako miejsce zamieszkania. str. 8
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Nadchodzi czas wielkiej zabawy

Tak się bawi i świętuje Sosnowiec!
zdjęcia: Maciej Łydek

Majówka to dopiero wstęp do kolejnych imprez: „Zagłębiowskiej Masy Krytycznej”, militarnego pikniku, „Intermuzy”, „Nocy Muzeów” czy „Tygodnia Dziecka”. Punktem kulminacyjnym
będzie „Sosnowiec Fun Festival” w pierwszy weekend czerwca.
Krzysztof Polaczkiewicz

Wielkie majowo-czerwcowe świętowanie w Sosnowcu czas zacząć!
Startujemy w długi majowy weekend. Przed nami m. in.: pikniki,
koncerty, uroczystości rocznicowe,
a przede wszystkim „Dni Sosnowca” w nowej formule. Będzie się
działo w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego!
– Na początek majówka. 1 maja
z okazji 14. rocznicy wejścia Polski
do Unii Europejskiej zapraszamy
napiknik europejski zzagłębiowski-

mi pieczonkami, który odbędzie się
w Trójkącie Trzech Cesarzy. Dzień
później świętujemy Dzień Flagi, a 3
maja zapraszamy na uroczystości
związane z uchwaleniem Konstytucji. Tradycyjnie już ten dzień będzie
należał w regionie do rowerzystów.
Już po raz jedenasty odbędzie się
„Zagłębiowska Masa Krytyczna” – wylicza Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
13 maja odbędzie się z kolei
w Parku Sieleckim kolejna odsłona „Pikniku Militarnego”. Trzy
dni później, 16 maja rozpoczynają

się „Dni Sosnowca 2018”. W tym
dniu przypada rocznica urodzin
Jana Kiepury. – Zazwyczaj
za „Dni Sosnowca” uznawano
czas koncertów i imprez towarzyszących w Parku Sieleckim i na terenie miasta w okresie od piątku
do niedzieli. Tym razem postanowiliśmy nieco zmienić formułę
i świętować nieco dłużej. Punktem
kulminacyjnym będzie „Sosnowiec Fun Festival”, który odbędzie
się w dniach od 1 do 3 czerwca
w Parku Sieleckim – uśmiecha się
prezydent Chęciński.

Przednami koncerty,
pikniki, uroczystości
rocznicowe i „Dni Sosnowca”
wnowej formule.
W ramach tegorocznych Dni
Sosnowca odbędzie się m. in.
kolejna edycja „Intermuzy”, festiwalu dla utalentowanej wokalnie młodzieży, pod ar tystycznym przewodnictwem Jacka Cygana czy też „Noc Muzeów”. – W ramach „Dni Sosnowca” świętują także najmłodsi. 25

maja star tuje „Tydzień Dziecka”. Po raz kolejny dzieciaki
w Sosnowcu swoje święto mają
przez kilka dni. Wielki finał odbędzie się 31 maja. Na razie nie
zdradzamy motta przewodniego
tegorocznego „Tygodnia Dziecka”. W ubiegłym roku Górką
Środulską zawładnęły Smur fy.
Jak będzie tym razem? – To
na razie słodka tajemnica – mówi z dozą tajemniczości Piotr
Pluta, kierownik referatu promocji sosnowieckiego Urzędu
Miejskiego.

Gwiazdami pierwszej edycji
„Sosnowiec Fun Festival” będą
Mrozu, Ania Wyszkoni, Loona,
Fun Factory, Bad Boys Blue oraz
Perfect. Na scenie zaprezentują
się także lokalne zespoły, wybrane w specjalnie zorganizowanym
przez Miejski Dom Kultury „Kazimierz” konkursie.
– Mamy nadzieję, że każdy
znajdzie coś dla siebie. Zachęcam mieszkańców miasta
do wspólnej zabawy. Propozycji
jest naprawdę sporo – zachęca
prezydent Chęciński.

MIASTO
Centrum Monitoringu w nowym miejscu z profesjonalną obsługą

Wielki brat coraz bardziej czujny
Maciej Łydek

Sylwia Kosman

– Jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, niż jeszcze kilka miesięcy temu.
Obecnie system monitoringu liczy 79
kamer, z czego w ciągu ostatnich trzech
lat zamontowano 61 kamer. Centrum
Monitoringu zmieniło nie tylko siedzibę, ale także nie będzie już obsługiwane
przez strażników miejskich, co oznacza
większą liczbę patroli na ulicach – mówił podczas prezentacji nowego
Centrum Monitoringu Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. Centrum Monitoringu nie mieści się już przy ul. Warszawskiej, ale od 1 kwietnia w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy przy ul.
Rzeźniczej 12. – Centrum będzie teraz
obsługiwane przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego – przyznaje Marcin Węglarski, naczelnik tego wydziału. – Na pewno mamy tu lepsze warunki
i więcej miejsca, a samo centrum jest
dużo bardziej nowoczesne. Reorganiza-

niepożądane zachowania, będą odpowiednio do sytuacji, w zależności, czy
czyn będzie miał znamiona wykroczenia czy przestępstwa, powiadamiać czy
to straż miejską czy też policję – dodaje.

System monitoringu liczy
79 kamer i będzie w dalszym
ciągu rozbudowywany.

Centrum Monitoringu obsługują pracownicy Urzędu Miejskiego, a nie
jak dotychczas strażnicy miejscy.
cja wiąże się również z przeniesieniem
infrastruktury technicznej oraz przeszkoleniem osób, które będą pełnić dy-

żury. Obsługa Centrum Monitoringu
prowadzona będzie przez 365 dni w roku przez całą dobę. Pracownicy, widząc

Gmina od 2011 roku na budowę nowoczesnego systemu monitoringu wydała
prawie 1,5 mln zł, z czego w ciągu ostatnich dwóch lat ok. 700 tys. zł. Prace, polegające na przystosowaniu pomieszczeń
pod nowe centrum monitoringu przy ul.
Rzeźniczej wyniosły ok. 200 tys. zł,
z czego ok. 90 tys. zł kosztowała budowa
mini serwerowni, zakup i montaż monitorów.
– Wszystko to z myślą o bezpieczeństwie naszych mieszkańców oraz osób,
które odwiedzają Sosnowiec. Centrum
Monitoringu w nowym miejscu zapewni

Sosnowieckie Wodociągi S.A. będą miały wóz droższy niż niejedno porsche czy lamborghini

arc Sosnowieckie Wodociągi S.A.

Nowoczesny i wielozadaniowy

Samochód MAN z zabudową specjalistyczną „Kaiser”, zakupiony 2011 r.
za 2,4 mln zł, do czyszczenia hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej.
To będzie najprawdopodobniej najnowocześniejszy w Polsce samochód do czyszczenia
kanalizacji. Sosnowieckie Wodociągi S.A.,
właśnie rozstrzygnęły przetarg na dostawę
kosztującego blisko 3,3 mln zł pojazdu, który zacznie jeździć już pod koniec tego roku.
Nie będzie to pierwszy tego typu pojazd,
który jest częścią floty Sosnowieckich Wodociągów. Najbardziej zaawansowany technologicznie jest zakupiony w 2011 roku za 2,4
mln zł samochód MAN z zabudową specjalistyczną „Kaiser” do czyszczenia hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej w zakresie
średnic od 150 do 2000 mm.
Ponadto przedsiębiorstwo używa do czyszczenia kanalizacji kupionego w 2003 r. za 1,3

mln zł samochodu Mercedes z zabudową specjalistyczną „Muller” oraz samochodu DAF
z zabudową specjalistyczną „Jurop”, którego
koszt zakupu w 2006 r. wynosił 1,4 mln zł.
Najstarszym pojazdem, który odejdzie
na „emeryturę”, jest 20-letni samochód Jelcz
z zabudową „Wuko”. Głównie jest wykorzystywany do udrażniania sieci kanalizacyjnych
o niewielkich średnicach.
Sosnowieckie Wodociągi S.A. zarządzają
siecią kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej
o długości 421 km oraz siecią kanalizacyjną
będącą tylko w eksploatacji spółki o długości 25 km oraz 19 przepompowniami ścieków. – Żeby szybko i skutecznie czyścić kanalizację, firma potrzebuje pojazdu, który bęreklama

dzie mógł pracować 8 godzin bez konieczności powrotu do oczyszczalni. Samochód ciśnieniowy wyposażony w system recyklingu,
filtruje wysysane ścieki, a odzyskaną wodę
wykorzystuje do dalszej pracy płukania kanałów. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, eliminując konieczność częstych zrzutów nieczystości w oczyszczalni i ponownego napełniania zbiornika wodą czystą. Duże znaczenie
ma też fakt znacznych oszczędności wody pitnej, w porównaniu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej samochodami bez systemu odzysku
wody. Trzeba też pamiętać, że roczny koszt
wynajmu takiego pojazdu to prawie 700 tysięcy zł, dlatego kupno jest najlepszym rozwiązaniem – wyjaśnia Andrzej Majewski, wiceprezes Sosnowieckich Wodociągów S.A.
Zakup samochodu to jeden z elementów
realizowanego przez spółkę projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – Etap
III”, w ramach którego zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna w trzech obszarach.
Kontrakt „1” obejmuje wybudowanie sieci
kanalizacji sanitar nej o łącznej długości
ok. 11 km w ul. Feliks, Juliuszowskiej, Bocznej, Krakowskiej, Stacyjnej, Skwerowej, Kadłubka, Maczkowskiej, Spacerowej wraz
z budową 4 obiektów tłoczni ścieków. Kontrakt „2” to wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2,8 km w ul. Broniewskiego, Ogrodowej, Wagowej i Dworcowej. W ramach trzeciego kontraktu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej
długości ok. 3,3 km w ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowej, Przyjaźni, Sarniej, Szczęsnej, Junackiej, Junackiej
bocznej, Białej Przemszy i Długiej w Sosnowcu wraz z budową tłoczni ścieków. SK

komfort pracy, a sukcesywna rozbudowa i zakup kolejnych kamer sprawi, że
nasi mieszkańcy będą mogli czuć się
naprawdę bezpiecznie. Ważny podkreślenia jest fakt, że w 2017 roku zakupiono macierz wizyjną z nowym inteligentnym systemem zarządzania moni to rin giem. System ma za za da nie
odciążyć operatorów i wykrywać automatycznie szereg zdarzeń. Wymaga
to zakupu odpowiednich kamer, które
ma ją moż li wość współ pra cy z tym
syste mem. Ka me ry przewi dzia ne
do montażu w ciągu np. ul. Modrzejowskiej oraz na Stawikach będą właśnie takimi kamerami. Docelowo system wykrywania niepożądanych zachowań będzie zainstalowany na kilkudziesięciu kamerach – dodaje prezydent
Chęciński.
Monitoringiem objęto m. in. pięć
przejść podziemnych oraz kładkę przy ul.
Naftowej, ogrody jordanowskie: park
w Kazimierzu, Górkę Środulską, Park
Sielecki i Małachowskiego. SK

Realizatorzy miejskiego programu
in vitro wyłonieni
INVIMED-T SP. Z O.O. ORAZ CENTRUM
BOCIAN SP. Z O.O. BĘDĄ W TYM
ROKU REALIZATORAMI PROGRAMU
POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.
„DOFINANSOWANIE DO LECZENIA
NIEPŁODNOŚCI METODĄ
ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
SOSNOWCA W LATACH 2017-2020”.

Już 9 kwietnia ruszyła rekrutacja.
Osoby, które chcą wziąć udział
w programie, mogą zgłosić się
do jednego z realizatorów z wnioskiem oraz oświadczeniem. Każdy z realizatorów dysponuje limitem 20 miejsc.
Obie kliniki zostały wybrane
w wyniku przeprowadzenia konkursu. – Z dofinansowania na leczenie niepłodności w ciągu czterech
skorzysta ponad 160 par. Możemy
już się pochwalić radosną nowiną. Kilkanaście dni temu na świat
przyszła mała sosnowiczanka,
pierwsze dziecko z naszego programu leczenia niepłodności metodą in
vitro. To świadczy o tym, że nasz
program jest potrzebny i skuteczny – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
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.
Sosnowiecki program dofinanso-

wania 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. Program polityki
zdrowotnej został opracowany
na podstawie programu prof. Sławomira Wołczyńskiego oraz lekarza Rafała Zyśka pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020” i zmodyfikowany do potrzeb miasta, czyli
adekwatnie do liczby ludności i populacji par niepłodnych wymagających leczenia metodami IVF/ICSI
oraz środków finansowych, które
miasto postanowiło przeznaczyć
na realizację tego programu.

Realizatorzy programu
w sumie dysponują
limitem 40 miejsc.
W ubiegłym roku gmina wydała na realizację tego programu 163 tys. 560 zł. W sumie
przez cztery lata przeznaczy
na realizację tego programu około 800 tys. zł. SK
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Projekt budowlany Zagłębiowskiego Parku Sportowego już gotowy

Dwa i pół roku na mega inwestycję
Projekt budowlany gotowy, projekt
wykonawczy w wakacje, a w sierpniu początek procedury przetargowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, w ostatnim kwartale bieżącego roku rozpocznie się budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Stadion, lodowisko i hala
sportowa na terenach w pobliżu
Górki Środulskiej mają powstać
w ciągu 2,5 roku.
– Temat Zagłębiowskiego Parku
Sportowego wywołuje spore emocje, często pojawiają się niesprawdzone informacje. Chciałbym
wszystkich uspokoić, że dotychczasowe prace przebiegają po naszej myśli. Pamiętajmy o skali
przedsięwzięcia – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
W skład Zagłębiowskiego Parku Sportowego wejdą stadion
na 12 tys. widzów z możliwością
rozbudowy do 15 tys., stadion zimowy i hala sportowa. Oba obiekty będą miały pojemność do 3 tys.
osób.
Nad koncepcją urbanistyczno-architektoniczną czuwa firma
JSK Architekci, która wygrała
konkurs na jej opracowanie.
W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu złożono już stosowne dokumenty, konieczne do uzyskania
pozwolenia na budowę. – Projekt
budowalny jest już gotowy. Pewne
rzeczy trwały nieco dłużej, ale
przyświeca nam myśl, że zapro-

W skład Zagłębiowskiego Parku Sportowego wejdą:
stadion, lodowisko i hala sportowa.
jektować taki kompleks to jedno,
a utrzymać go, to drugie. Dlatego
trzeba na tym etapie pracy znaleźć
odpowiednie rozwiązania. Właśnie dlatego zmieniliśmy sposób
ogrzewania kompleksu sportowego z ogrzewania ciepłem systemowym, na ogrzewanie gazowe – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialny m. in. za inwestycje w mieście.
– Konsultujemy pewne rzeczy
z klubami, które przecież będą potem również korzystać z tych
obiektów. Pewne ustalenia trzeba
zaplanować i ustalić właśnie na etapie prac projektowych, tak aby potem nie było za późno. Stąd może
się wydawać, że prace się przeciągają. To są naprawdę bardzo ważne
kwestie i pośpiech nie jest tutaj
wskazany – dodaje prezydent Chęciński.

W okresie wakacyjnym powinniśmy poznać projekt wykonawczy. Następnie rozpocznie się procedura przetargowa. Budowa kompleksu będzie kosztowała prawie 165 mln. zł. – Do tego należy
jeszcze doliczyć około 34 mln zł
na zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Mówimy tutaj m.
in.: o zmodernizowaniu układu
drogowego w tym rejonie, budowie
części parkingów, alejek dla pieszych oraz wykonaniu nasadzeń
zieleni. W dużej części chodzi o tereny będące dziś nieużytkami. Czy
Park Sportowy powstałby w tym
miejscu, czy nie i tak należałoby się
wcześniej czy później tym terenem
zająć. W tej sytuacji wykonamy te
prace od razu – mówi prezydent
Sosnowca.
Pro ce du ra przetargowa powin na roz po cząć się w sierp niu 2018 r. – Planujemy przetarg

dwu stop niowy. Spe cy fi ka cja
potrzebna do procedury przetargowej spłynie do nas do końca
lipca. Rozpoczęcie robót planujemy na ostatni kwartał tego roku, ale może się zdarzyć tak, że
będzie to początek przyszłego roku. Jesień i zima to prace rozbiórkowe, wymiana gruntu czy wycinka drzew. Wówczas, nawet
przy niesprzyjającej aurze, te prace mogą być prowadzone – podkreśla Jeremiasz Świerzawski.
Miasto czeka teraz na wyniki
analizy finansowej, tak aby wybrać najodpowiedniejszy model
finansowania tej olbrzymiej inwestycji. – Gdy poznamy już wyniki
tej analizy, najpierw będę chciał je
przedstawić radnym – zapowiada
prezydent Chęciński.
Prezydent Sosnowca po raz kolejny podkreślił również i zapewnił
mieszkańców, że w związku z budową Zagłębiowskiego Parku
Sportowego nie ucierpi ani Górka
Środulska, ani obiekty – w tym nowy Ogród Jordanowski – które już
tam się znajdują. – Nie wiem, skąd
takie rewelacje. Górka Środulska
żyje swoim życiem, widać na co
dzień, jak jest oblegana. Kompleks
sportowy ma być wkomponowany
w tereny zielone, które się tam
znajdują. Charakter tego miejsca
zostanie zachowany. Oczywiście
bez wycinki i porządkowania terenów wokół Górki się nie obejdzie,
ale oczywiście będą nasadzenia zastępcze – wyjaśnił prezydent Sosnowca.

Wskaż kandydatury do nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie kultury
Do 11 maja można składać wnioski z propozycjami kandydatur do nagrody miasta Sosnowca
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach.
Nagroda miasta Sosnowca za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, która może być przyznawana w dwóch kategoriach:
– za całokształt twórczości: nagroda stanowi formę uznania dla twórców i środowisk artystycznych związanych z miastem za ich wkład
w rozwój kultury. Może być przyznawana corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności artystycznej lub osiągnięć
o istotnym znaczeniu.
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– za najlepsze osiągnięcia w danym roku:
nagroda stanowi formę uznania dla twórców
i środowisk artystycznych związanych z miastem za ich wkład w rozwój kultury. Może być
przyznawana corocznie osobom fizycznym lub
prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny osiągnięć artystycznych o istotnym
znaczeniu w roku poprzedzającym przyznanie
nagrody. Umożliwi to uhonorowanie m. in.
młodych artystów związanych z Sosnowcem.
Nagroda miasta Sosnowca za upowszechnianie i ochronę kultury – stanowiąca formę
uznania dla osób i środowisk kulturalnych związanych z miastem za ich wkład w upowszechnianie i ochronę kultury. Przyznawana jest corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całoreklama

kształtu działalności w sferze upowszechniania
i ochrony kultury.
Wnioski mogą składać organizacje społeczno – kulturalne, instytucje kultury, placówki
edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta, prezydent Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz
inne podmioty działające na rzecz kultury.
Wnioski – do pobrania na stronie: www.sosnowiec.pl, a także w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury
i Promocji Miasta UM w Sosnowcu lub przesyłać na adres wydziału do 11 maja 2018 roku. Dodatkowo wniosek należy przesłać również elektronicznie na adres e-mail: m.dabek@um.sosnowiec.pl lub wkp@um.sosnowiec.pl. KP

Paweł Leśniak

arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

Stawiki mają pierwszego patrona,
aWOŚP wsparcie nasprzęt do
leczenia dzieci

– Jesteśmy dumni, że to właśnie my będziemy pierwszym
patronem Stawików – przyznaje Magdalena Wontek,
dyrektorka Zespołu Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość”
w Sosnowcu.
Dwie nowe tablice, które pojawiły się na Stawikach, oznaczają, że
Stawiki mają nowego patrona.
Dzięki temu pieniądze, wywalczone w licytacji, dzięki hojności
patrona, trafią na konto Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku dla szczodrych
darczyńców miasto przygotowało
możliwość objęcia rocznego patronatu nad Stawikami. – To miejsce przyciąga tych, którzy potrzebują odpoczynku, a także tych,
którzy chcą aktywnie spędzić
czas. Stawiki to niezwykłe miejsce, które każdego dnia, niezależnie od pogody, odwiedzają mieszkańcy całego regionu – mówi prezydent, Arkadiusz Chęciński.
Licytacja patronatu była bardzo zacięta, a wszystko rozegrało
się w ciągu ostatnich minut. – Ostatnie 10 minut to niezwykłe emocje. Cena zmieniła się
z 1200 złotych do 5800 zł. Przebijaliśmy się z naszym konkurentem – przyznaje Magdalena Wontek, dyrektorka Zespołu Szkół
Prywatnych „Twoja Przyszłość”
w Sosnowcu. To właśnie ta placówka przez cały rok będzie miała patronat nad Stawikami.
Dzięki dwóm okolicznościowym tablicom o nowym patronie
dowiedzą się wszyscy odwiedzający Stawiki. – Jesteśmy dumni,
że to właśnie my będziemy pierwszym patronem Stawików.
Od wielu, wielu lat nasza szkoła
działa na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zaczynali-

śmy od licytacji prac plastycznych, starsze dzieci były wolontariuszami, ale w tym roku, gdy
usłyszałam, że jest możliwość patronatu, bez żadnego zastanowienia zdecydowałam, że weźmiemy
udział w licytacji – mówi dyrektorka szkoły.
Zespół Szkół z Prywatnych
„Twoja Przyszłość” znajduje się
przy ulicy Dziewiczej 41. W jego
skład wchodzi: Przedszkole
„Skrzaty z Przyszłością”, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5, Niepubliczne Gimnazjum nr 1
i Pierwsze Akademickie Niepubliczne LO.
– Prywatnie Stawiki są dla
mnie ważnym miejscem, ponieważ pochodzę ze Starego Sosnowca. Jako dziewczynka uczyłam się tutaj jeździć na rowerze,
a później z tatą chodziłam na stadion, na Zagłębie Sosnowiec. Natomiast nasza szkoła, dotychczas
jeszcze zlokalizowana przy ulicy
Dziewiczej, ma bardzo blisko
na Stawiki. Dlatego też co roku
organizujemy tu pikniki rodzinnej, gry dydaktyczne – to miejsce
jest nam bliskie – stwierdziła Magdalena Wontek.
W najbliższym czasie szkoła
zamierza zmienić swoją lokalizację, a jej placówki przeniosą się
do budynku przy ulicy Zegadłowicza, obok Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego, w którym
kiedyś mieścił się Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. SK
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Po 27 latach liceum im. Janusza Korczaka zmienia swoją siedzibę, ale nie zmieni się ani klimat, ani serce do uczenia
i rozwijania młodzieńczych talentów

Wielkie wyzwanie,
ale i drugie życie „Korczaka”
arc VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Już nie przy ul. Czeladzkiej 58,
ale przy ul. Ludwika Zamenhofa 15 będzie mieścić się siedziba VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Sosnowcu.
Od nowego roku szkolnego
uczniowie będą nie tylko zdobywać wiedzę, ale także rozwijać
swoje pasje w siedzibie dotychczasowego Gimnazjum nr 13.
Szeroką wiedzę będzie im przekazywać doświadczona kadra nauczycieli „Korczaka” – która nie
tylko uczy, ale i pokazuje, jak odnaleźć się w życiu, a także w społecznej oraz zawodowej rzeczywistości, i co, tak naprawdę, ma
znaczenie.
– Przez te wszystkie lata mury
„Korczaka” opuściło wiele wspaniałych osób. Do dnia dzisiejszego powtarzają, że przyszli tutaj,
ponieważ szkołę charakteryzuje
niepowtarzalny, życzliwy klimat,
który sprzyja rzetelnemu wykształceniu – mówi Joanna Napora – Ćmachowska, wicedyrektorka VI LO.
„Korczak” uchodzi za szkołę
naukowych wyzwań, kreatywnego myślenia, sportowego ducha, dziennikarskich praktyk,
matematycznej pasji, przyrodniczych eksperymentów, społecznego zaangażowania i międzynarodowych projektów. – Jesteśmy szkołą, w której stawia się
na 100 procent zdaną maturę,
na wyposażenie młodego człowieka w kompetencje językowe
oraz współpracę z uczelniami
wyższymi – przyznaje wicedyrektorka.
Szkoła przygotowała cztery
propozycje dla uczniów. Absolwenci gimnazjów mogą dołączyć do klasy „Mat-Korczaków”, czyli klasy matematyczno-politechnicznej, w której dodatkowym przedmiotem przez
reklama
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Liceum wspiera i promuje znany aktor i absolwent
„Korczaka” Michał Czernecki.
dwa lata będzie robotyka. Z kolei
uczniowie, którzy mają predyspozycje językowe, powinni znaleźć się w odlotowej klasie językowej, czyli klasie „Lingua-Korczaki”. Jej uczniowie będą mogli
otworzyć się na bogaty świat
różnorodnych języków obcych
i kultur. Jest to także alternatywa
dla klas dwujęzycznych w szkołach ościennych. Dodatkowo
w tym roku osoby zainteresowane takimi zawodami jak stewardessa, steward, przewodnik turystyczny, rezydent czy pracownik
obsługi pasażera zostaną przygo-

towane do tego, jak pozytywnie
przejść zawodowy casting i zdobyć wymarzoną pracę. Uczniowie klasy językowej będą mieli
również zajęcia z zakresu obsługi klienta oraz poznają specyfikę
pracy i funkcjonowania portu lotniczego. Ponadto, oprócz nauki
z native speakerem, będą brali
udział w projektach międzynarodowych i wyjazdowym warsztacie na Euroweek.
Dla tych, którzy chcą studiować me dycy nę, far ma cję lub
zgłę biać na uki przy rod ni cze,
czeka „Bio-Korczak”, czyli klareklama

sa bio lo gicz no -che micz na.
W ramach przedmiotów dodatkowych uczniowie bę dą mie li
laboratorium biologiczne oraz
fizykę medyczną, a ponadto wezmą udział w warsztatach organizowa nych przez Śląski Uniwersytet Me dycz ny, będą
uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Dydaktycznym Wydziału Far maceutycznego i wyjadą np. do Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
Ostatnia propozycja to klasa
dziennikarska – social media.
Wybierając tę klasę, zostaniesz
„Media-Korczakiem”. Klasy
dziennikarskie w VI LO mają już
wieloletnią tradycję. Króluje
w nich praktyka wsparta teorią.
Uczniowie m. in. tworzą własne
radio, telewizję czy gazetę. Dodatkowym przedmiotem w tej
klasie jest dziennikarstwo. Mało
tego, w drugiej klasie organizowane są warsztaty dziennikarskie
w języku angielskim. Uczniowie
uczestniczą także w warsztatach
dziennikarskich, prowadzonych
w Radiu Katowice, w zajęciach
z mentoringu czy kole debat
oxfordzkich. Do tej pory prace
dziennikarsko-filmowe tworzyli
na greenscreenie, od nowego roku będą natomiast używać greenboxa.
W szkole można również,
oprócz języka angielskiego,
uczyć się języka włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego czy niemieckiego.
– Przeprowadzka jest wielkim
wyzwaniem, zarówno dla młodzieży, jak i dla grona pedagogicznego, ale jest to także wielka
szansa na stworzenie własnej,
autonomicznej
przestrzeni,
w której jedynymi gospodarzami
będą uczniowie VI LO – podsumowała Joanna Napora – Ćmachowska.

CKZiU rozpoczął ścisłą współpracę
z Pałacem Schoena
Niecodzienne wydarzenie miało
miejsce 11 kwietnia w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul.
Kilińskiego. W ramach odbywających się Targów Akademickich podpisano porozumienie
o wzajemnej współpracy między
CKZiU, które reprezentował dyrektor Jacek Górski a Pałacem
Schoena – Muzeum w Sosnowcu, w imieniu którego porozumienie podpisał dyrektor Paweł
Dusza. W spotkaniu wziął udział
także I zastępca prezydenta miasta Zbigniew Byszewski, który
podkreślił ogromne znaczenie
takich działań, promujących
wartości, które mają wzmacniać
więzi lokalnego środowiska z re-

gionem, a uczniom zapewniać
atrakcyjne lekcje. W wydarzeniu
uczestniczyli także m. in. Małgorzata Pochopień, przewodnicząca NSZZ „Solidarność”, Ewa
Bar tosińska, wicedyrektorka
CKZiU oraz przewodniczący
Rady Rodziców – Piotr Kwietniewski. Koordynatorką porozumienia i spraw związanych z realizacją umowy została Bożena Fulas, nauczycielka języka
polskiego. Istotnym punktem
wzajemnej współpracy między
CKZiU a Pałacem Schoena będzie m. in. przygotowanie młodzieży do analizy dzieł sztuki jako etapu przygotowawczego
do egzaminu ustnego z języka
polskiego. SK

Umowa„Plater” z Narodowym
Centrum Badań Jądrowych podpisana
Porozumienie pomiędzy liceum
„Plater” a Narodowym Centrum
Badań Jądrowych w Świerku zostało podpisane 6 kwietnia w II LO
im. E. Plater w Sosnowcu. W imieniu Narodowego Centrum Badań
Jądrowych porozumienie podpisała prof. dr hab. Ewa Rondio, zastępca dyrektora NCBJ do spraw
naukowych, natomiast szkołę reprezentowała dyrektorka Justyna Tulicka. – NCBJ reprezentował
także prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, dyrektor działu szkoleń
i doradztwa. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, gdyż jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która taką
współpracę nawiązała i realizuje – podkreśla Justyna Tulicka. – Porozumienie z NCBJ
na pewno wpłynie w sposób niebywale pozytywny na poziom kształcenia naszego liceum i zainteresowanie przyszłych absolwentów. Posiadam głębokie przekonanie, iż
kierunek ten pozwoli naszym absolwentom odnaleźć, zarówno pasję w życiu osobistym, jak i interesujące i popłatne zajęcie w przyszłej karierze zawodowej – dodała
dyrektorka II LO im. E. Plater.
Podpisanie umowy było jednym z punktów Dni Otwartych.
Przyszli uczniowie wzięli udział
w wykładzie o składnikach materii,
który wygłosiła dr Katarzyna Deja, zastępca dyrektora ds. dydak-

tycznych NCBJ oraz w pokazach
i doświadczeniach prezentowanych
w sali gimnastycznej przez pracowników NCBJ, zajmujących się
na co dzień edukacją i szkoleniami.
Doświadczenia, których nie można przeprowadzić w szkolnych pracowniach, cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem gimnazjalistów
i licealistów. Uczniowie mieli m. in.
okazję zobaczyć komorę mgłową
umożliwiającą obserwację promieniowania kosmicznego, działanie
generatora Van de Graffa, odchylanie cząstek promieniowania beta
w polu magnetycznym, przenikanie promieniowania przez różne
osłony, promieniowanie różnych
substancji i materiałów z naszego
otoczenia oraz zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. W jednej z sal
uczniowie mogli zapoznać się z budową, działaniem i sterowaniem jedynego polskiego reaktora jądrowego Maria.
– Dzięki wizycie pracowników NCBJ nasi goście z gimnazjów oraz uczniowie „Plater” zyskali wiedzę o tym, że promieniowanie jonizacyjne jest wszechobecne, niezwykle użyteczne
w przemyśle, medycynie i energetyce, a niebezpieczne tylko wtedy,
gdy z braku wiedzy lub rozsądku
niewłaściwie się nim posługujemy – podsumowała dyrektor Tulicka. KP
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Kiedy potrącenie
wierzytelności jest
możliwe?

Przeniesienie numeru telefonu przy zmianie dostawcy usług

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Potrącenie wierzytelności jest
uregulowane w kodeksie cywilnym, który zawiera warunki jego
dokonania. Tak więc, aby dokonać potrącenia, dwie osoby muszą być wobec siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami.
Każda z tych osób może potrącić
swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu tych wierzytelności
są pieniądze lub rzeczy tej samej
jakości oznaczone tylko co
do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub
przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie
wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytel-

ności niższej. Potrącenie może
być wyłączone, jak i zmodyfikowane, w umowie zawar tej pomiędzy stronami. Zgodnie z KC
potrącenie dokonuje się poprzez
oświadczenie złożone drugiej
stronie, jest to zatem potrącenie
jednostronne. Istnieje również
potrącenie dwustronne, które
kształtowane jest poprzez zasadę swobody umów. Aby oświadczenie było skuteczne, musi ono
dotrzeć do wierzyciela wzajemnego w taki sposób, aby mógł się
on zapoznać z jego treścią. Forma oświadczenia jest dowolna.
W oświadczeniu należy określić,
pomiędzy jakimi stronami jest
dokonane, jakich wierzytelności
dotyczy oraz czy potrącenie jest
dokonywane w całości, czy
w części. Jeżeli jest dokonywane
w części, należy wskazać tę
część poprzez wskazanie kwoty,
do której wierzytelność ulega potrąceniu lub rodzaju należności.
Nie wszystkie wierzytelności mogą zostać potrącone. Zaliczają
się do nich wierzytelności nieulegające zajęciu, wierzytelności
o dostarczenie środków utrzymania, wierzytelności wynikające
z czynów niedozwolonych oraz
wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez
przepisy szczególne.

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

Aktualnie na rynku telekomunikacyjnym
działa wielu operatorów telekomunikacyjnych i konsumenci mają możliwość
zmiany dostawcy usług i przeniesienia
dotychczasowego numeru do innego
operatora.
Chcąc przenieść numer, należy zwrócić się do nowo wybranego operatora
i złożyć odpowiedni wniosek i wymagane
przepisami oświadczenie. Abonent może
również udzielić pełnomocnictwa do dokonania wszelkich formalności koniecznych do realizacji przeniesienia, w tym
również do wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem. Dla ważności pełnomocnictwa wymagana jest forma pisemna. Udzielenie pełnomocnictwa jest obowiązkowe, jeżeli przeniesienie numeru następuje z wypowiedzeniem dotychczasowej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Wniosek
złożony bez wymaganych załączników
pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym
abonent zostaje niezwłocznie zawiado-

miony przez nowego dostawcę w formie
pisemnej wraz z podaniem przyczyny
i załączonym wzorem oświadczenia.
Konsumencie pamiętaj: zanim zdecydujesz się na przeniesienie numeru,
sprawdź, na jaki okres masz zawartą aktualną umowę, jaki jest okres wypowiedzenia, kiedy kończy się promocja, jaka
jest udzielona ulga związana z promocyjną umową. Te informacje są niezbędne,
aby wybrać najlepszy sposób wypowiedzenia dotychczasowej umowy i ustalić,
czy z tym wypowiedzeniem będzie związana zapłata kary – ulgi za przedterminowe rozwiązanie umowy.
Ważne jest także, aby dane podane
we wniosku o przeniesienie numeru były zgodne z tymi podanymi w umowie. W przypadku, gdy dane będą niezgodne, np. zostaną podane dane użytkownika telefonu, a nie osoby, która zawierała umowę, przeniesienie się nie powiedzie.
Nowy operator nie zna treści umowy, jaka jest zawar ta z dotychczasowym operatorem i war to to sprawdzić, zanim dokonamy wyboru sposobu wypowiedzenia.
Przeniesienie numeru może nastąpić:
1. Z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem (należy sprawdzić, ile wynosi
okres wypowiedzenia) lub z końcem
obowiązującej promocji.
2. Bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem (w takim przypadku dotychczasowy operator może żądać odszkodowania w wysokości równej opłacie
abonamentowej za okres wypowiedzenia).

Niezależnie od trybu przeniesienia numeru, w przypadku rozwiązania umowy
terminowej związanej z udzieleniem abonentowi ulgi przed okresem jej obowiązywania, dotychczasowemu dostawcy
będzie przysługiwało prawo naliczenia
tzw. kary umownej.
Termin na rozpatrzenie przez nowego
dostawcę wniosku wynosi odpowiednio:
1) 6 godzin roboczych, gdy abonent składa wniosek osobiście w punkcie nowego dostawcy w przypadku umowy
o usługi w sieci mobilnej;
2) 1 dzień roboczy, gdy abonent składa
wniosek osobiście w punkcie nowego
dostawcy w przypadku umowy o usługi w sieci stacjonarnej;
3) 3 dni robocze, gdy abonent będący
stroną umowy o usługi mobilne składa
wniosek w inny sposób niż osobiście;
4) 14 dni roboczych, gdy abonent będący
stroną umowy w sieci stacjonarnej
składa wniosek w inny sposób niż osobiście.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku o przeniesienie numeru nowy
dostawca niezwłocznie zawiera z abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem
przydzielonego numeru, która powinna w szczególności określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę, zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą. Przeniesienie numeru następuje
z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług z dotychczasowym dostawcą.
Przeniesienie numeru jest bezpłatne i nie
może powodować przerwy w świadczonej usłudze dłuższej niż: 3 godziny (między północą a 3 w nocy) dla usług mobil-

nych i 24 godziny dla usług stacjonarnych.
Jeśli operator nie przeniesie numeru
w terminie, abonentowi przysługuje reklamacja, w której może domagać się
za każdy dzień zwłoki jednorazowego
odszkodowania w wysokości:
– 1/4 sumy opłat miesięcznych, liczonej
według rachunków z ostatnich 3 okresów rozliczeniowych (dla usług abonamentowych),
– 1/4 sumy wartości doładowań konta z
ostatnich 3 miesięcy (dla usług pre-paid).
Reklamację należy złożyć do dotychczasowego operatora.
Jeśli przeniesienie numeru nastąpiło bez
zgody abonenta, wówczas w ramach reklamacji abonent może żądać od nowego operatora za każdy dzień od dnia aktywacji numeru u tego operatora jednorazowego odszkodowania w wysokości:
– 1/2 średniej opłaty miesięcznej, liczonej według rachunków z ostatnich 3
okresów rozliczeniowych (dla usług
abonamentowych),
– 1/2 sumy war tości doładowań konta
z ostatnich 3 miesięcy (dla usług przepłaconych pre-paid).
Ważne:
Operator nie ma obowiązku przeniesienia numeru z ofer ty abonamentowej
na kar tę pre-paid w ramach własnej sieci. Obowiązujące przepisy przewidują
obowiązek przeniesienia przydzielonego
abonentowi numeru telefonu od jednego
do drugiego operatora.
Przenoszenie numerów telefonów z oferty abonamentowej do ofer ty pre-paid
w ramach własnej sieci operatora jest
zależne wyłącznie od operatora i jego polityki w tym zakresie.
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Sosnowieckie Wodociągi ruszyły z kampanią informacyjną „Gang Szczurzaków – STOP szczurom w kanalizacji miejskiej”

Koniec z ucztami dla miejskich gryzoni!

maj 2018 nr 5

arc Sosnowieckie Wodociągi S.A.

Zadowolone szczurzaki w filmowym spocie nie
ukrywają radości: „Dziękujemy, że nas dokarmiacie. Chętnie wprowadzimy się do was razem
z bakteriami, wirusami i tasiemcami!”. Jego kolega gryzoń dorzuca: „Pod klatką 12 zawsze
spuszczą ci kurczaka lub sos”, a kolejny dodaje:
„A pod 48 pomidorówkę i kluski śląskie”. Animowany spot, w którym niepodzielnie rządzą
szczurzaki, to jeden z elementów kampanii informacyjnej, którą rozpoczęły Sosnowieckie
Wodociągi we współpracy z Urzędem Miejskim. Oprócz filmu, skierowanego do najmłodszych, w mieście pojawiły się ulotki, plakaty,
a informacje o kampanii dotrą też do mieszkańców razem z rachunkami za wodę. Wszystko
po to, by zwiększyć świadomość mieszkańców
i obronić ich przed plagą gryzoni, ponieważ
szczury zagnieździły się wygodnie w miejskiej
kanalizacji dzięki nam, bo wyrzucamy jedzenie
do toalet. Stąd właśnie pomysł Sosnowieckich
Wodociągów na kampanię „Gang Szczurzaków – STOP szczurom w kanalizacji miejskiej”.
Animowany film edukacyjny będzie wyświetlany w Sosnowcu przed każdym seansem filmowym w „Muzie”. – Pozbywamy się jedzenia
przez kanalizację sanitarną, wrzucamy tam
resztki z obiadów, zupy. To jest zachęta dla kolonii szczurów, by zamieszkały w miejscu, gdzie
mają łatwy dostęp do jedzenia. Trzeba z tym
skończyć – mówi zdecydowanie Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A. – W tworzeniu tej kampanii poprosiliśmy o pomoc profesjonalne firmy. Powstała
kampania skierowana nie tylko do dorosłych, ale
i do dzieci. Najmłodsi mają spory wpływ na dorosłych i niejednokrotnie potrafią wpłynąć na ich
decyzje – dodaje.

Sosnowieckie Wodociągi, we współpracy
z miastem, będą prowadzić szczególnie intensywne działania z zarządcami nieruchomości
w Sosnowcu, szkołami oraz przedszkolami. – Okazuje się, że akcja jest potrzebna w placówkach szkolnych i przedszkolnych
i to nie tylko ze względu na dzieci, ale także
przez to, że często w toaletach lądują resztki
obiadów ze szkolnych stołówek – przyznaje
prezes Pochwalska. Celem kampanii społecznościowej jest naświetlenie problemu obecności szczurów w sieci kanalizacyjnej, które
dzięki dokarmianiu poprzez wyrzucanie resztek pokarmów do toalety – mają idealne warunki do osiedlania się i rozmnażania. Nieste-

ty, resztki jedzenia nie są jedynym problemem.
Do kanalizacji trafia cała plejada niepotrzebnych śmieci – od artykułów przemysłowych
takie jak pampersy, podpaski, wkłady higieniczne, szmaty, rajstopy, a także patyczki
do uszu, które mogą spowodować niedrożność
rur. W samym Sosnowcu jest 420 km kanalizacji, a dokarmianie szczurów oznacza nieszczelność sieci, skażenia gleby oraz kosztowne naprawy i powtarzające się awarie.
Organizatorzy akcji wskazują, że aby zachować bezpieczeństwo, najlepiej unikać kontaktu
ze szczurami. Zagrożenia związane z przenoszonymi przez nie bakteriami i wirusami to np.
choroba Weila, szczurza gorączka, tyfus plamisty czy tasiemce. Szczurze kolonie mogą liczyć
po 200 osobników. Gryzonie są wszystkożerne,
żerują w stadzie i nie czują zagrożenia ze strony
człowieka. Najlepiej ich rozwiniętym zmysłem
jest węch, pozwalający rozpoznać pokarm
i identyfikować inne osobniki. Mają też dobry
słuch i dotyk, potrafią rozpoznawać słabe wibracje podłoża i orientować się w ciemności, wykorzystując dotyk łap i wibrysów (włosów czuciowych, wąsów). Doskonale pływają, są w stanie
przetrwać w zimnej wodzie do dwóch dni.
Szczury są inteligentne i korzystają z tego.
Zapamiętują miejsca, potrafią uczyć się dróg
w sieci nor i kanałów oraz przejść przez szczeliny mające 2,5 cm, czyli np. uszczelkę na łączeniu rur kanalizacyjnych. Szczury są ostrożne.
Kolonia wysyła najsłabszego osobnika, aby
zjadł np. imitującą jedzenie trutkę, a jeśli po kilku dniach wciąż żyje, dopiero wtedy reszta stada korzysta z jedzenia. Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na strona: www.gangszczurzakow.pl. SK
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Wystarczy rozliczyć
Wyniki
PIT w Sosnowcu,
po II etapie III edycji
by wygrać samochód konkursu
RUSZA DRUGA EDYCJA LOTERII „SAMOCHÓD
ZA PIT. ROZLICZ PODATEK W SOSNOWCU”.
KAŻDY, KTO ZŁOŻY SWÓJ PIT
W SOSNOWIECKIM URZĘDZIE SKARBOWYM,
BĘDZIE MIAŁ SZANSĘ NA ZDOBYCIE NOWEGO
SAMOCHODU. NIE BĘDZIE TO ZRESZTĄ
JEDYNA NAGRODA.

Ubiegłoroczna akcja cieszyła się dużą popularnością. W loterii wzięło udział 5048
sosnowiczan, w tym 4641 elektronicznie,
a 280 osób po raz pierwszy rozliczyło się
w sosnowieckim Urzędzie Skarbowym.
Po odjęciu kosztów organizacji, miasto szacunkowo zyskało ponad 300 tysięcy złotych
z tytułu wpływu podatku dochodowego.
– Płacenie podatków na terenie miasta
daje pewność, że część środków wróci
do nas w postaci inwestycji w najbliższe
otoczenie mieszkańca. Odnosi się to
do ochrony zdrowia, oświaty, transportu czy
też gospodarki komunalnej – nie ukrywa Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.
By płacić podatki w Sosnowcu, nie jest
konieczne zameldowanie w tym mieście, ponieważ wystarczy tylko mieszkać. W loterii
będą mogły wziąć udział wszystkie osoby,
które w zeznaniu podatkowym za 2017 roku
wskażą na dzień 31 grudnia 2017 rok Sosnowiec jako miejsce zamieszkania. Konieczna będzie także rejestracja na specjalnej stronie internetowej lub wrzucenie formularza
do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim.
Losowanie nagród odbędzie się
w czerwcu 2018 roku, a loteria prowadzona jest przy współpracy z Urzędem Skarbowym w Sosnowcu. SK
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Przedszkola – baterie

„Sosnowiecki Lider
Ekologii”

Szkoły – makulatura

Ilość
Liczba
zebranych
przedszkolaków
baterii w kg

Ilość zebranych
baterii w kg
w przeliczeniu
na 1-go
przedszkolaka

Nazwa
placówki
oświatowej

Adres

1.

Niepubliczne
Przedszkole
Baby Planet

ul. 3 Maja 14

47

110

2,34

2.

PM nr 3

ul. Dąbrowszczaków 1

110

123

1,12

3.

PM nr 2

ul. Szpaków 14a

90

98

1,09

4.

PM nr 15

ul. Gwiezdna 16d

135

140

1,04

5.

PM nr 5

ul. Ostrogórska 37

87

78

0,90

Szkoły – baterie
Ilość zebranej
Ilość
makulatury
Liczba zebranej
w kg
uczniów makulatury
w przeliczeniu
w kg
na 1-go ucznia

Nazwa placówki
oświatowej

Adres

1.

Sportowa SP nr 17

ul. Zamkowa 17

207

2051

9,91

2.

LO nr 9

ul. Jana Dormana 9a

201

1700

8,46

3.

SP nr 36 im.
Stanisława Staszica

ul. Czołgistów 12

245

1980

8,08

4.

SP nr 3 im. Elizy
Orzeszkowej

ul. Hutnicza 6

259

1457

5,63

5.

Gimnazjum nr 13

ul. Zamenhoffa

153

450

2,94

Ilość
Liczba zebranych
uczniów baterii
w kg

Ilość zebranej
makulatury
w kg
w przeliczeniu
na 1-go ucznia

Nazwa
placówki oświatowej

Adres

1.

SP nr 40

ul. Kisielewskiego 4B

295

260

0,88

2.

SP nr 3 im. Elizy
Orzeszkowej

ul. Hutnicza 6

259

217

0,84

3.

SP nr 23

ul. Władysława Jagiełły 3

313

201

0,64

4.

SP nr 6 im. Juliusza
Słowackiego

ul. Wawel 13

462

263

0,57

5.

SP nr 15 im. Stefana
Żeromskiego

ul. Wojska Polskiego 84

293

163

0,56

Trwa III edycja konkursu „Sosnowiecki Lider Ekologii”, organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu.
Powyżej prezentujemy wyniki tej rywalizacji. red
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Wyrwij się ze szpon nałogu i zgłoś na terapię
arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Na walkę z uzależnieniami, czyli leczenie
uzależnień behawioralnych i profesjonalną pomoc dla uzależnionych wsparcie
z Ministerstwa Zdrowia otrzymał Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. – Otrzymane środki pozwolą na znaczne podwyższenie jakości i różnorodności świadczeń dla osób uzależnionych od hazardu.
Kontrakt z NFZ jest zbyt mały, aby objąć
kompleksowym leczeniem naszych pacjentów. A dzięki tym środkom możemy
uruchomić terapię grupową dwa razy
w tygodniu, zwiększyć ilość spotkań
w terapii indywidualnej oraz umożliwić
dostęp do lekarza – mówi Damian Zdrada, kierownik Centrum Psychoterapii
i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.
W ramach programu z psychoterapii
mogą także skorzystać rodziny osób uzależnionych od hazardu. – Ponadto, zgłaszać się mogą także osoby z takimi uzależnieniami jak zakupoholizm, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od komputera, a nawet solarium. Dla wszystkich
tych osób mamy szeroką ofertę psychoterapii. Do podjęcia leczenia nie wymagamy skierowania – dodaje Zdrada.
Tak zwane uzależnienia behawioralne, w coraz większym stopniu stają się
problemem, zarówno dorosłych, jak
i młodzieży. Zadłużenie spowodowane
obsesyjnym graniem czy kompulsywnymi zakupami bardzo często jest przyczyną zgłoszenia się na terapię. – Nie jest to
zła wola czy niegospodarność finansowa – mówi terapeutka Ewa Liberka. Raczej chodzi tu o zaburzenie zachowania,
wymagające regularnej psychoterapii.
W takiej sytuacji powstrzymywanie się

Terapeuci prowadzą terapię grupową i indywidualną oraz profesjonalnie pomagają
każdemu, kto zmaga się z problemem uzależnienia.
od grania czy zakupów wyłącznie za pomocą woli jest niemożliwe. Szacuje się,
że ok. 3 – 5 procent dorosłych osób cierpi na ten problem. Tymczasem leczenie
może doprowadzić do pełnej remisji objawów – dodaje.
Z kolei wśród młodzieży dominującym problemem jest uzależnienie
od gier. Konsekwencją tego zjawiska
jest zubożenie relacji społecznych, problemy z koncentracją, prowadzące
do pogorszenia wyników w na-

uce. – W skrajnych sytuacjach, szczególnie wśród najmłodszych użytkowników
gier, pojawiają się trudności w adaptacji
do naszej zwykłej rzeczywistości. Świat
gier jest pasjonujący i pełen emocji, podczas gdy codzienne życie to głównie wymagania, a czas na rozrywkę jest ograniczony. Powoduje to niekiedy zaburzenia rozwoju, które wymagają wsparcia
psychologicznego – mówi terapeutka.
W Centrum Psychoterapii leczone
jest także uzależnienie od alkoholu, za-

równo w trybie ambulatoryjnym, jak
i na oddziale dziennym. – Intensywna terapia w poradni znacznie zwiększa szansę na utrzymywanie abstynencji.
Przy czym plan terapii za każdym razem
staramy się dopasować do możliwości
czasowych pacjenta – mówi Beata Zakrzewska- Cupiał, specjalista psychoterapii uzależnień. Grupy terapeutyczne
odbywają się zarówno do południa, jak
i po południu, co jest atrakcyjne dla osób
pracujących na zmiany. – Z kolei oddział

dzienny – to forma leczenia – gdzie pacjenci na noc wracają do domu. Codzienne zajęcia dają możliwość szybkiej poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania
psychicznego – przyznaje Ewa Kuczewska, terapeutka.
Coraz częściej, osoby uzależnione
lub nadużywające alkoholu mogą korzystać z leczenia, gdzie nie ma wymogu
pełnej abstynencji. – Wymaga to jednak
każdorazowo przeprowadzenia dokładnej diagnozy i w sytuacjach, gdzie jest to
klinicznie uzasadnione, może być realizowane. Jest to pewien kłopot – przyznaje Anna Cesarz, specjalista psychoterapii uzależnień. Czasem pojawiają się
osoby, które zdecydowanie powinny
utrzymywać abstynencję, a jednak nie
chcą podjąć się takiego celu, oczekując
leczenia, bez powstrzymywania się
od picia. – Rozwiązaliśmy to w ten sposób, że mamy także ofertę dla tych, którzy nie są gotowi na podjęcie abstynencji pomimo wskazań klinicznych do jej
utrzymywania. Dajemy im jakiś czas,
na podjęcie decyzji w tej sprawie – mówi prowadząca tę grupę Weronika Patrzyńska.
Z pomocy korzystają rodziny osób
uzależnionych, w tym tzw. dorosłe dzieci alkoholików i osoby współuzależnione.
Ich terapia nastawiona jest na rozwój
osobisty. Okazuje się, że bardzo często
współmałżonkowie osób uzależnionych,
sami wywodzą się z rodzin z problemem
alkoholowym. Przepracowanie problemów z tym związanych daje zupełnie nową perspektywę patrzenia na swoje życie, a to z kolei daje szansę do różnych

zmian – mówi Wioletta Binko, specjalistka psychoterapii uzależnień.
Od roku działa także poradnia terapii
uzależnień dla dzieci i młodzieży. – Dzieci i młodzież jest szczególnie narażona na problemy uzależnień – mówi
Adam Mzyk, terapeuta. – Zazwyczaj
o problemie narkotyków wśród młodzieży mówi się więcej w okresie wakacji,
ale trzeba pamiętać, że nadużywanie
substancji jest obecne bez względu
na pory roku. Nowe narkotyki tzw. dopalacze, marihuana, ale także coraz częstsza amfetamina – to główne problemy,
z którymi zgłaszają się dzieci, młodzież
i ich rodzice. W tym zakresie współpracujemy także ze szkołami – dodaje.
W tym roku nowością w ofercie jest
uruchomienie sobotnich dyżurów terapeutycznych dla osób uzależnionych
od hazardu, innych uzależnień behawioralnych i ich rodzin. W soboty odbywają
się także warsztaty terapeutyczne dla
pacjentów. To specyficzna forma pracy.
Umożliwia wejście w program terapii
grupowej osobom, które w ciągu tygodnia nie mają czasu na leczenie.
Świadczenia finansowane są przez
NFZ, gminę Sosnowiec oraz Fundusz
Rozwiązywania Problemów Hazardowych w Ministerstwie Zdrowia.
Terapeuci zapraszają do kontaktu.
Centrum mieści się w Sosnowieckim
Szpitalu Miejskim sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 19.00, a w soboty przyjmowani są tylko pacjenci umówieni. Można dzwonić
także pod nr tel. 32 413 01 61.
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HISTORIA

arc UM w Sosnowcu

Pomóż dotrzeć do świadków historii

W Spadku po Dziadku – Sosnowiec dla Niepodległości

Jubileusz 100-lecia
Niepodległości Państwa
Polskiego 1918-2018
Krzysztof Polaczkiewicz

Iwo Indelak

Klasa III B. Szkoła nr 20, rok 1942, ul. Nikolaistrasse 8, Sosnowitz – opis oryginalny ze zdjęcia.

arc UM w Sosnowcu

Klasa II. Szkoła Podstawowa nr 2, rok 1942.

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Suchej, Sosnowiec 25 maja 1948 r. Pierwsza komunia w kościele pw. Św. Tomasza. Religia
odbywała się w szkole. Uczniowie rocznik 1945 r. – ukończenie szkoły 1952 r. Kierownik szkoły pan Kunicki,
wychowawczyni Maria Jabłońska, nauczycielka Nawrocka, ksiądz Wiertalak – opis oryginalny ze zdjęcia.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób jeszcze żyjących, które być
może rozpoznają się na zamieszczonych powyżej 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. Cho10

dzi o lata okupacji i okres tuż po wojnie i funkcjonowanie w tamtym
czasie szkolnictwa w mieście.
Osoby mogą kontaktować się z archiwum Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, nr tel. 32 291 09 22 lub z redakcją „Kuriera Miejskiego”. Liczymy na Państwa pomoc. KP

Rok 2018 r. to rocznica 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętowanie tej rocznicy w Sosnowcu ma wymiar
szczególny. To właśnie do Sosnowca – miasta przygranicznego w zaborze rosyjskim – chciał
wmaszerować Józef Piłsudski
z I kadrową. Zagłębie Dąbrowskie było regionem o silnych tendencjach niepodległościowych
i patriotycznych. Niestety, decyzje zaborców spowodowały, że
plan ten się nie powiódł. Nie możemy także zapomnieć, że Zagłębiacy stanowili dużą część legionów tworzonych przez Józefa Piłsudskiego. Ważną rolę w walce
o niepodległość odegrał także
Aleksy Bień, późniejszy prezydent Sosnowca, jeden z najwybitniejszych działaczy zagłębiowskiej PPS, a przede wszystkim
wielki patriota zaangażowany
w budowę niepodległej Polski.
Aleksy Bień to druga postać
po Janie Kiepurze, która znajdzie
się w sosnowieckiej Alei Zagłębiaków w Parku Sieleckim. Pomnik zostanie odsłonięty 11 Listopada w Parku Sieleckim.
– Z okazji jubileuszu planowaliśmy organizację 100 imprez
na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, ale
ostatecznie będzie ich o wiele
więcej. Przy tej okazji prezentujemy także logotyp, którym będziemy się posługiwać, organizując imprezy i uroczystości patriotyczne. Chcemy, aby mieszkańcy
Sosnowca mogli cieszyć się
i świętować odzyskanie przez
Polskę niepodległości przez cały
rok, a nie tylko 11 listopada. Dlatego już 16 czerwca zapraszamy
na Plac Papieski, gdzie odbędzie
się wielki koncert Piotra Rubika
pod nazwą „Wolność, Miłość,
Niepodległość”. Będzie to koncert premierowy, podczas którego po raz pierwszy usłyszymy
nowe utwory kompozytora. Koncert ten poświęcony będzie także
osobie Ojca Świętego Jana Pawła II. Współorganizatorem tego
przedsięwzięcia jest również diecezja sosnowiecka, za co szczególnie dziękuję Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Grzegorzowi
Kaszakowi – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Przypomnijmy, że 14 czerwca
przypada 19. rocznica wizyty Jana Pawła II w Sosnowcu.
– Specjalny koncert zawiera
m. in. zupełnie nowe utwory napisane z okazji 100-lecia niepodległości, a także pieśni upamiętniające niezwykłą postać Ojca
Świętego Jana Pawła II i rolę,
jaką odegrał w dążeniu Polaków
do wolności – dodaje Mateusz
Bochenek, pełnomocnik prezydenta ds. dialogu i komunikacji
społecznej

Koncert zostanie poprzedzony
wspólnym patriotycznym śpiewaniem z mieszkańcami Sosnowca
najsłynniejszych pieśni niepodległościowych oraz specjalnie przygotowaną z tej okazji rekonstrukcją historyczną.
– Rekonstrukcja historyczna będzie odwoływać się do wydarzeń sprzed 155 lat, kiedy to
w czasie Powstania Styczniowego, po raz pierwszy Sosnowiec
znalazł się na łamach europejskiej prasy. Stało się to za sprawą sukcesu wyprawy Apolinarego Kurowskiego, powstańczego
naczelnika województwa krakowskiego, który wyruszył
z obozu w Ojcowie i po zajęciu
Maczek, a potem dworca w Sosnowcach
opanował cały
tzw. trójkąt graniczny, czyli obszar dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego. Zwycięstwo miało
duże znaczenie wojskowo-strategiczne, ale także propagandowe.
Utworzenie administracji narodowej na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego i przychylność ludności, dawało szansę na wykorzystanie potencjału tej ziemi
do walki przeciwko Rosji. Niestety, po klęsce Kurowskiego
pod Miechowem, Zagłębie zostało odbite przez wojska carskie – mówi prof. Dariusz Nawrot.
16 czerwca będziemy także
świadkami próby pobicia rekordu
Guinnessa.
Próba będzie polegała na równoczesnym niesieniu przez co
najmniej 3794 osoby flagi narodowej (wymiary flagi 1000 m
na 3 m). Podobną próbę przeprowadzono ostatnio w Pile, ale była to próba nieudana. Ostatni rekord należy do Indii, został on
pobity w ubiegłym roku. Teraz
kolej na Sosnowiec!
W godzinach przedpołudniowych rozpocznie się wielkie patriotyczno-rodzinne świętowanie. Wśród atrakcji m. in. strefa
zabawy dla dzieci, pokazy specjalistycznych pojazdów służb
miejskich i mundurowych,
a także Akademia Patriotycznego Kibicowania. Również
w tym dniu na Placu Papieskim
już po raz ósmy Sosnowieckie
Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje Festiwal Organizacji Pozarządowych. Podczas tego wydarzenia odwiedzający mają szansę zapoznać się
z działalnością sosnowieckich
organizacji, a przy okazji świetnie się bawić.
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Tenisistki stołowe z SP nr 13
na„szóstkę”

Następcy Rafała Sznajdera
walczyli o Puchar Zagłębia
arc MOSiR w Sosnowcu

Trzecia edycja Międzynarodowego Turnieju w szabli dziewcząt i chłopców
„O Puchar Zagłębia – 3. Memoriał Rafała Sznajdera” odbyła się 14 kwietnia w Sosnowcu.

Krzysztof Polaczkiewicz

– Bardzo się cieszymy, że turniej wszedł już
na stałe do kalendarza imprez szer mierczych. Z jednej strony to oddanie hołdu naszemu znakomitemu koledze, który zbyt
szybko od nas odszedł, a drugie zaś to możliwość obserwacji młodych zawodników i zawodniczek. Co warte podkreślenia, w zawodach wzięło udział aż 206 zawodników i zawodniczek z 17 ośrodków z Polski, a także
reprezentanci z Czech i Austrii. Młodzi szabliści rywalizowali w trzech kategoriach
wiekowych – powiedział Andrzej Bil, były
trenera Rafała Sznajdera, obecnie prezes

i trener Towarzystwa Miłośników Szermierki
Zagłębie Sosnowiec. To właśnie TMS Zagłębie wraz z sosnowieckim MOSiR-em było organizatorem memoriału poświęconego
pamięci Rafała Sznajdera.
W rywalizacji dzieci triumfowała Zofia
Pieniążek z TMS Zagłębie Sosnowiec, która
w finale pokonała 8:1 klubową koleżankę
Alicję Swobodę. Wśród chłopców zwyciężył
Kacper Pękala z UKS Ząbki, pokonując
w finale 8:5 reprezentanta Czech Lumira
Krala. Ósme miejsce zajął zawodnik TMS
Zagłębie Bartosz Hudy.
W kategorii młodzików wygrała Zuzanna Porada z TMS Zagłębie po zwycię-

Zawadzki wicemistrzem świata
po medal. Liczyłem na złoto, ale
drugie miejsce i tytuł wicemistrza świata także bardzo mnie
cieszą – nie krył radości zawodnik z Sosnowca, która na kilkanaście dni przed star tem w MŚ
sięgnął po mistrzowsko Polski. – W Sochaczewie wywalczyłem tytuł mistrza Polski Ne-Waza. Był to ostatni szlif
przed wyjazdem do Emiratów – dodaje Zawadzki. KP

arc Sosnowiecki Klub Karate

arc Bartosz Zawadzki

Kapitalny start Bar tosza Zawadzkiego. Podczas rozegranych
w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich mistrzostwach
świata w ju-jitsu sosnowiczanin
sięgnął po srebrny medal.
Zawadzki w świetnym stylu
dotarł do finału. W starciu o złoto i tytuł mistrza świata musiał
jednak uznać wyższość reprezentanta Brazylii. – Nie ukrywałem, że leciałem do Abu Dhabi

Eugeniusz Dadzibug
z rekomendacją na 6 Dan

ły z SP nr 3 Ligota 0: 3, wygrały
z SP nr 14 z Rybnika 3: 1 oraz
przegrały z SP nr 31 z Częstochowy 1: 3. W meczu o 5-6 miejsce
po wyrównanej walce uległy SP
Pławniowice 1: 3. Sukces dziewcząt z SP nr 13 jest tym cenniejszy,
iż dokonały tego, będąc zaledwie
w 4 klasie podstawówki. Opiekunem drużyny z SP nr 13 był trener
UKS Dwójka Sosnowiec i nauczyciel w SP nr 13 Adrian Eliasz. KP

Olimpijska rywalizacja w Sosnowcu
arc ZSO nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu

W 3. Memoriale Rafała Sznajdera wzięła udział rekordowa liczba zawodników.

stwie 12: 9 w finałowej walce nad Zuzanną
Lenkiewicz, także reprezentującą TMS.
Na trzecim miejscu zmagania ukończyły
Paulina Porada (TMS Zagłębie) oraz Karolina Kordel (Zagłębiowski Klub Szermierczy
Sosnowiec). Ponadto w czołowej dziesiątce
znalazły się Emila Habryn i Aleksandra
Szweda. Reprezentujące na co dzień TMS
Zagłębie zawodniczki uplasowały się kolejno na szóstym i siódmym miejscu. W rywalizacji młodzików zwyciężył Philip Holubec
z Czech, który w finale pokonał 12:11 Marcela Broniszewskiego z MUKS Victor Warszawa. Piąte miejsce wywalczył Szymon
Kołtun z ZKSz Sosnowiec.
W memoriale Rafała Sznajdera rywalizowali także juniorzy. Wśród dziewcząt na najwyższym stopniu podium stanęła Julia Cieślar (ZKSz Sosnowiec), po wygranej 15:11
nad Weroniką Waleriańczyk z KKSz Konin.
Szóste miejsce zajęła Ewa Zając, a ósma była Klaudia Kozieł. Obie zawodniczki bronią
barw TMS Zagłębie.
W starciu juniorów górą był Marek Weiss
z KKSz Konin, który w finale pokonał 15:13
Krzysztofa Rychtę z MUKS Victor Warszawa. Trzecie miejsce zajął Ksawery Czajkowski, a ósmy był Oskar Peliński (obaj ZKSz
Sosnowiec).
Impreza odbyła się pod honorowym patronatem marszałka Województwa Śląskiego Woj cie cha Sa łu gi oraz pre zy den tów
miast Zagłębia: prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta Będzina Łukasza Komoniewskiego, prezydenta
Dą browy Gór ni czej Zbi gniewa Pod ra zy
oraz bur mistrza Czeladzi Zbigniewa Szaleńca.

W Bytomiu odbył się finał Igrzysk
Dzieci województwa śląskiego
w tenisie stołowym dziewcząt.
Prawo startu w tym turnieju miały
tylko drużyny z półfinałów wojewódzkich, które zajęły pierwsze
i drugie miejsca.
Uczennice SP nr 13 w Sosnowcu w składzie: Maja Nieradzik,
Emilia Kopczyńska i Monika Wilk
zajęły szóste miejsce w województwie śląskim. Dziewczęta przegra-

SOSNOWIECKA OLIMPIADA
SPORTOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO
ZA NAMI. TO JUŻ XVI EDYCJA
IMPREZY ORGANIZOWANEJ PRZEZ
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
I SPECJALNYMI WE WSPÓŁPRACY
Z UKS TRAMP, MOSIR SOSNOWIEC
ORAZ UM W SOSNOWCU.

– Olimpiada ma na celu rozbudzenie zainteresowań spor towych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, stworzenie
równych szans rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, podniesienie poczucia własnej war tości,
samooceny i wiary w siebie oraz
kształcenie nawyku korzystania
z różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej – podkreśla
Agata Hesse-Szymonowicz,
przedstawicielka organizatorów.
W sumie w zawodach wzięło
udział 128 zawodników – dzieci
i młodzież niepełnosprawna z przedszkoli, szkół i ośrodków z naszego regionu (Sosnowiec, Jaworzno, Czeladź, Katowice, Wolbrom, Dąbrowa
Górnicza, Siemianowice Śląskie,
Będzin, Zawiercie, Rokitno
Szlacheckie, Chrzanów).
Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych – przedszkolaki, dzieci w wieku 7-13 lat
oraz dzieci i młodzież w wieku 14-20 lat – w następujących
konkurencjach: rzut piłką do kosza, slalom na wózku inwalidzkim, rzuty woreczkiem do celu,
wyścigi na pełzakach, skok

Olimpiada dostarczyła
uczestnikom wiele radości
i wzruszeń.
w dal z miejsca, rzut piłką lekarską, kręgle, tor przeszkód oraz
boccia – konkurencja drużynowa
(dyscyplina paraolimpijska). Imprezie towarzyszył konkurs plastyczny pt. „Moja Ulubiona Dyscyplina Sportowa”.
W rywalizacji przedszkolaków triumfowało PM nr 55 w Sosnowcu, wśród ośrodków i szkół
zwyciężyła SP nr 38, która okazała się najlepsza także w bocci.
Zwyciężczynią konkursu plastycznego została Weronika Just,
uczennica SP nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi i Specjalnymi
w Jaworznie. KP
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Eugeniusz Dadzibug został doceniony przez Światową
Organizację Karate (WKO).

Bartosz Zawadzki wywalczył srebro. Pokonał go jedynie
reprezentant Brazylii.
maj 2018 nr 5

Eugeniusz Dadzibug doceniony.
Prezes Sosnowieckiego Klubu
Karate otrzymał od Światowej
Organizacji Karate (WKO) rekomendacje na stopień 6 Dan.
Branch Chief Shihan Dadzibug

został także wybrany na kolejną
kadencję do zarządu Polskiego
Związku Karate podczas Walnego Zjazdu Delegatów, który
odbył się 7 kwietnia w Warszawie. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Fińskie domki
Znajdziemy je pośród architektonicznych ciekawostek Warszawy
i Gdańska. Stanowią nieodłączny
element krajobrazu Górnego Śląska. Zadomowiły się również
w Zagłębiu Dąbrowskim. Oprócz
Sosnowca można je zobaczyć
na czeladzkich Piaskach oraz w należącym do Będzina Grodźcu.
Swą genezą sięgają lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to rząd Finlandii opracował ogólnonarodowy
projekt wspierania budownictwa
mieszkaniowego w oparciu o powszechnie dostępny w tym kraju
surowiec, czyli drewno. Pomysłodawcom przedsięwzięcia przyświecała idea wyprodukowania jak
największej ilości domów
przy możliwie najniższych kosztach. Do takich wytycznych doskonale pasowała technologia oparta
na standaryzacji i prefabrykacji.
Na przestrzeni lat powstało wiele projektów, które często w znacznym stopniu się od siebie różniły.
Wspólnymi cechami dla wszystkich były niskie koszty i prostota
montażu. Pośród fińskich architektów, którzy podjęli wyzwanie i zajęli się tym zagadnieniem, znaleźli
się m. in.: Alvar Aalto, Lauri Pajamies, Aulis Blomstedt, Kaj Englund, Lauri Tolonen i Yrjö Lindegren. Pewien wpływ na udoskonalenie budownictwa modułowego w Finlandii miały również efekty pracy naukowej wybitnego niemieckiego specjalisty w tym zakresie – prof. Ernsta Neuferta. W pewnym stopniu inspirowano się także
tradycyjnym budownictwem japońskim.
Z czasem ten rodzaj budownictwa stał się narodową specjalnością
Finów i niezwykle skuteczną receptą na zaspokojenie głodu mieszkaniowego. Umiejętność ta stała się
wręcz zbawienna w okresie II wojny światowej. Szacuje się, że podczas tzw. wojny zimowej (1939-40)
oraz wojny kontynuacyjnej (1941)
ze Związkiem Radzieckim w Finlandii zniszczono ok. 100 000 budynków. Również utrata na rzecz
ZSRR terytorium Karelii (1944)
spowodowała dużą migrację ludności i związaną z tym natychmiastową potrzebę zapewnienia nowych mieszkań. Oprócz domów
dla ludności cywilnej powstawały
reklama
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Kolonia im. Wincentego Pstrowskiego w Klimontowie.
Fińskie domki oraz ikona szwedzkiej motoryzacji.

Na Juliuszu postawiono 100 fińskich domków. Nie wszystkie przetrwały do naszych czasów.

W wiosennych okolicznościach przyrody… gdzieś na Juliuszu.
także domy dla powracających
z wojny żołnierzy. Domy te nazywano domami kombatanta – fin.
rintamamiestalo. W drugiej połowie lat 40. również Szwecja pomogła Finom poradzić sobie ze skutkami wojennej pożogi. Kraj ten
wyprodukował i podarował 2000
domów drewnianych wykonanych
według planów fińskich architektów. Domy te nazywane były domami szwedzkimi – analogicznie
jak u nas określa się fińskie domki.
W Sosnowcu fińskie domki
znajdziemy na kolonii im. Wincentego Pstrowskiego w Klimontowie
oraz na Juliuszu. Zostały one
wzniesione w latach 1947-50 jako
osiedla przykopalniane. Odpowiednio mieszkali w nich pracownicy
kopalni „Klimontów-Mortimer”

oraz kopalni „Kazimierz-Juliusz”.
W pierwszej kolejności domki były
przyznawane przodownikom pracy
oraz rodzinom najbardziej potrzebującym nowego lokum.
Budynki zostały podpiwniczone. Powierzchnia użytkowa wynosząca ok. 68 m kw. w zupełności
zaspakajała potrzeby jednej rodziny. W owych czasach był to wręcz
luksus. Na parterze budynku znajdowała się kuchnia, mikroskopijna łazienka oraz dwa małe pokoje.
Na piętrze mieściły się dwie mniejsze lub jedna większa sypialnia.
W centralnym punkcie znajdował
się komin, do którego były odprowadzane spaliny z pieców węglowych. Na zewnątrz, do jednej ze
ścian przyklejona była niska dobudówka, kryjąca wejście do piwnicy.

Nieczystości trafiały do przydomowego szamba.
Szczęśliwi użytkownicy domku
mogli cieszyć się ogródkiem pozwalającym na posadzenie drzewek owocowych, założenie grządek i ograniczoną hodowlę zwierząt. Skrawek ziemi stwarzał doskonałe warunki do odpoczynku
po ciężkiej górniczej robocie, ułatwiał integrację z sąsiadami i umilał czas spędzany z bliskimi.
Niegdyś domek fiński był szczytem marzeń, obiektem westchnień
i przedmiotem zazdrości. Dzisiaj
nadal stanowi łakomy kąsek dla
osób pragnących zakosztować spokojnego życia pośród zieleni. Choć
domostwa te były zaprojektowane
na ok. 30 lat użytkowania, to nadal
wiernie służą swym mieszkańcom.
Obecnie znajdziemy pośród nich
egzemplarze, które zachowały się
w stanie niemal oryginalnym oraz
takie, które zostały radykalnie zmodernizowane i rozbudowane. Po siedemdziesięciu latach istnienia stanowią niezwykle malowniczy element
architektury naszych miast. Niechaj
pozostaną nim jak najdłużej.
Tekst izdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.
Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuję panu
Jukka Male. Bez tej pomocy poruszanie się
po fińskich stronach internetowych, ze względu
na barierę językową byłoby wręcz niemożliwe.
Dziękuję również panu Henrykowi Wypychowi, który
jako lokator (od 1954 roku) jednego z domków
na Juliuszu był uprzejmy podzielić się ze mną
informacjami. Serdecznie dziękuję także panu
Gabrielowi Gaikowi z Juliusza.

Na południowo-zachodnim stoku klimontowskiej „Górki”.
Fińskie domki trafiały do Polski jako dar Związku Radzieckiego. ZSRR
z kolei otrzymywała je z Finlandii w ramach reparacji wojennych. Było to
spowodowane faktem, że podczas tzw. wojny kontynuacyjnej Finowie
sprzymierzyli się z Niemcami. Właśnie taki rodowód mają domki
warszawskie, które były dysponowane przez Biuro Odbudowy Stolicy.
Po II wojnie światowej Związek Radziecki prowadził również
samodzielną produkcję domków. Wykorzystywano do tego celu fińskie
plany i technologię. Takie domki również trafiały do naszego kraju.
Trzecim sposobem było pozyskiwanie bezpośrednio z Finlandii
w zamian za polski węgiel i koks. Za pomysłodawcę tego rodzaju
transakcji uważa się Jana Mitręgę – ministra Górnictwa i Energetyki.
Zastanawia jednak fakt, że pełnił on funkcję ministra w latach 1959 -74,
czyli w okresie, gdy budownictwo drewniane nie cieszyło się już
u „władzy” zbytnią popularnością.
Dzisiaj niezwykle trudno dociec, skąd pochodzą i w jaki sposób trafiały
do nas poszczególne partie domków.

Sosnowiec z Finlandią oprócz fińskich domków łączy także postać
Emmy Niukanen – pochodzącej z tego kraju opiekunki dzieci, przez
wiele lat pracującej dla rodziny Dietlów. Postać ta została uwieczniona
na kartach powieści „Korzeniec” oraz „Puder i pył” autorstwa
Zbigniewa Białasa. Emma Niukanen pochowana jest na cmentarzu
ewangelickim przy ulicy Smutnej w Sosnowcu.
Również Jukka Male – fiński fotografik i filmowiec w pewien szczególny
sposób związany jest z naszym miastem. Na początku lat 80. XX wieku
wspólnie ze swą żoną Różą Kościołek-Male (sosnowiczanką)
zorganizował pomoc dla Szpitala nr 1 przy ul. Zegadłowicza. Pomoc ta
polegała na wysłaniu z Finlandii ciężarówki typu TIR (!) pełnej różnego
rodzaju darów. Artysta ten w owym czasie fotografował także nasze
miasto.
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ROZRYWKA

Niezwykła wystawa „Wajda”
i Pałacowa Noc Filmowa

Hulaszczo o życiu i miłości, czyli
Poparzeni grają i śpiewają
arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

zdjęcia: arc Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Fenomen reżysera Andrzeja
Wajdy i ukazanie niezwykłej
sylwetki wszechstronnie uzdolnionego artysty i nietuzinkowego człowieka to główny cel organizatorów wystawy „Wajda”,
która została przygotowana przez pracowników Pałacu
Schoena – Muzeum w Sosnowcu i Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha w Krakowie. Wystawa, której wer nisaż
odbędzie się 17 maja, zostanie
zbudowana wokół kluczowych
dla ar tysty toposów i wątków:
najważniejszych realizacji filmowych i teatralnych, inspiracji malarskich oraz wielkich przyjaźni
artystycznych. Pokaże Wajdę jako reżysera, scenografa, malarza, rysownika, społecznika, inicjatora wielu przedsięwzięć artystycznych, skupiającego wokół
siebie najwybitniejszych ludzi
polskiej kultury i wybitne osobistości XX wieku.
Wystawa skupi się na kilku
wiodących nurtach. Pokaże dorobek filmowy reżysera, fragmenty
wybranych filmów: „Kanał”, „Popiół i diament”, „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru”, „Nastazja” i jego realizacje teatralne,
m. in. w Starym Teatrze w Krakowie „Biesy”, „Noc listopadowa”,
„Hamlet”, „Wesele” oraz twórczość plastyczną reżysera: obrazy,
rysunki, szkice oraz jego inspiracje malarskie, m. in. związek

z Grupą Samokształceniową
i Andrzejem Wróblewskim. Ważne miejsce w życiu reżysera zajmowały relacje z nietuzinkowymi
twórcami, artystyczne przyjaźnie,
dlatego ten wątek zostanie także
mocno zaakcentowany, podobnie
jak jego fascynacja krajem „kwitnącej wiśni”. Oprócz fragmentów
wybranych filmów, które uzupełnią scenariusze, szkice i studia autora, widzowie zobaczą projekty
scenograficzne, kostiumów Krystyny Zachwatowicz. Spośród
zgromadzonych ponad 300 obiektów, większość będzie zaprezentowana po raz pierwszy. Pochodzą
z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
(kolekcji i Archiwum Andrzeja
Wajdy), Narodowego Starego Teatru w Krakowie i Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum
Sztuki w Łodzi i osób prywatnych. Wystawie, która potrwa
do 15 lipca, będzie towarzyszył
katalog w formie albumowej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Wajda School/Wajda Studio.
Wer nisaż rozpocznie się
o godz. 18.00. Podczas wernisażu wykład pt. „Kluczowe wątki
i toposy w twórczości Andrzeja
Wajdy” wygłosi dr Anna Król
z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie. red

ZESPÓŁ „POPARZENI KAWĄ TRZY”,
KTÓRY TWORZĄ DZIENNIKARZE
I WSPÓŁPRACOWNICY
NAJWIĘKSZYCH POLSKICH STACJI
RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH,
JUŻ 11 MAJA WYSTĄPI NA DESKACH
SALI WIDOWISKO-KONCERTOWEJ
„MUZA” W SOSNOWCU.

Przebojowi dziennikarze, zainspirowani twórczością rosyjskiej supergrupy „Leningrad” i ukraińskiej „5Nizza”, zawiązali w 2005
r. grupę, która eksperymentuje
z gatunkiem muzycznym, opartym na muzyce ska z domieszkami rocka, punk i swingu. W 2011
r. ukazała się na rynku pierwsza
płyta „PKT” pod nazwą „Musculus Cremaster”. Data jej wydania
zbiegła się ze spektakularnym
sukcesem grupy na „Sopot Festiwal Top Trendy”, gdzie „Poparze-

ni” zdobyli jedną z trzech prestiżowych nagród za „Kawałek do tańca”. Zwycięstwo na Festiwalu
„Przebojem na antenę” w Hajnówce, występy na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
czy też Reggae Festiwalu w Ostródzie świadczą o tym, jak wszechstronna jest ich muzyka i repertuar. Sami określają ją jako „biesiadne ska” z prześmiewczymi tekstami o hulaszczym życiu i miłości.
Wystąpią: Roman Osica,
Krzysztof Zasada, Wojciech Jagielski, Mariusz Gierszewski,
Krzyś Tomaszewski, Marian Hilla
i Jacek Kret. Koncert rozpocznie
się o godz. 19.00. Bilety kosztują 55 zł. Są dostępne online
na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK

O czym jest jojo?
arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

W RAMACH NOCY MUZEÓW 19 MAJA ODBĘDZIE SIĘ PAŁACOWA
NOC FILMOWA I JARMARK U SCHOENÓW.
PAŁACOWA NOC FILMOWA:
Godz. 17.00: Kręci się-rodzinne warsztaty filmowe, Studio Filmowe Off
Masters z Krakowa
Godz. 19.00: Jak być artystą kina? Andrzej Wajda - wykład, prof. dr hab.
Tadeusz Lubelski, Uniwersytet Jagielloński
Godz. 20.00: Występ artystów Piwnicy pod Baranami: Kamila Klimczak,
Maciej Półtorak, Rafał Jędrzejczyk, akompaniament: Michał Półtorak skrzypce, Paweł Pierzchała - fortepian
Godz. 21.00: Andrzej Wajda. Róbmy zdjęcie! - prelekcja filmu
dokumentalnego, 2008 r., reż. Marcin Sauter, Maciej Cuske, Thierry
Paladino, Piotr Stasik, 54 min., Wajda School
Godz. 22.00: Kuratorskie oprowadzania po wystawie Wajda

Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... Mąż, Żona i Kochanek... O tym właśnie jest „Jojo”, czyli spektakl, który już 3
maja zostanie wystawiony na deskach Sali Widowiskowo-Koncertowej
„Muza” w Sosnowcu.
Cóż jest takiego fascynującego w Temacie Trójkąta? Za całą odpowiedź może posłużyć jedno proste słowo: zdrada! Czy coś może wywoływać większe od niej emocje? Chyba tylko... podejrzewanie zdrady. Czy
zdrada się dopełni czy zazdrość zwycięży? Bilety są w cenie 35 i 45 zł.
Bilety są dostępne online na stronie: www.kiepura.pl oraz w kasie Sali
Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz w kasie Energetycznego
Centrum Kultury. SK

JARMARK U SCHOENÓW:
Godz. 15.00 - 19.00: To pierwsza tego rodzaju impreza plenerowa, która
będzie towarzyszyła ogólnopolskiej „Nocy Muzeów” w Pałacu Schoena
Muzeum w Sosnowcu.
Dedykowana jest miłośnikom staroci, wielbicielom dawnych kolekcji
oraz osobom, które posiadają oryginalne zbiory, ceniącym urok
dawnego rękodzieła. Wstęp wolny.

JUBILATKI
Mariusz Binkiewicz

Pani Eugenia Barczyk (z domu Głąb) urodziła się 28
marca 1916 roku w Olkuszu. Miała sześcioro
rodzeństwa. W okresie okupacji została deportowana
do obozu pracy przymusowej. W 1946 r. wzięła ślub ze
Szczepanem Barczykiem. Trzy lata później
małżeństwo przeprowadziło się do Sosnowca. W 1959
r. po ciężkiej chorobie umarł mąż Pani Eugenii.
Jubilatka samotnie, dzięki ogromnemu poświęceniu
i ciężkiej pracy, doprowadziła do tego, że wszyscy
synowie zdobyli wyższe wykształcenie. Pani Eugenia
doczekała się trojga wnuków oraz dwóch prawnuków.
Z okazji 102. rocznicy urodzin Szanownej Jubilatce
życzenia złożyli oraz nagrodę wręczyli sekretarz miasta
Sosnowca, Grzegorz Frugalski oraz zastępca
kierownika USC, Maciej Maziarz.
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Maciej Łydek

Pani Stanisława Lewandowska (z domu Kwiecień)
urodziła się 4 kwietnia 1918 roku w Słomnikach. Jako 3letnie dziecko przyjechała z rodzicami i rodzeństwem
do Sosnowca, gdzie mieszka do dziś. W 1937 roku Pani
Stanisława wyszła za mąż, a w roku 1955 owdowiała.
W roku 1957 podjęła pracę w Hucie Milowice, gdzie
pracowała do emerytury, na którą przeszła w roku 1976.
Pani Stanisława nadal mieszka sama. Jubilatka ma trzy
córki, które doglądają i opiekują się na co dzień matką,
siedmioro wnucząt i pięcioro prawnucząt.
Dyplom oraz podarunek z okazji 100. rocznicy urodzin
Szanownej Jubilatce wręczyła i życzenia złożyła
zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Anna Jedynak
oraz zastępca kierownika USC Sosnowiec, Maciej
Maziarz.
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WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw
Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 266 37 83
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 maja pod adres redakcji:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.
Poziomo: 1 – krowie kopyto, 5 – tytoń do żucia, 8 – żona
króla zwierząt, 9 – bywa nielegalny w sporcie,
10 – bursztyn, 11 – monitor, 12 – mieszkaniec Pomorza,
14 – słowna złośliwość, 16 – wczesna pora dnia, 17 – córka
Karwowskiego lub owoc z lasu, 19 – Krasicki lub Rzecki,
21 – z wozu, koniem lżej, 22 – porośnięta trawą, 25 – ma
sporą nadwagę, 28 – piołunowy alkohol, 29 – zapada po
zachodzie słońca, 30 – zespół komórek o podobnej
budowy, 32 – zawody żeglarskie, 34 – miarowość, rytm,
35 – opatrunek na krwawiącą ranę, 36 – truje swoje płuca,
37 – stan w USA, 38 – hinduska taksówka, 39 – dostawał
ziemię od seniora.

998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Pionowo: 1 – w niej powstaje gazeta, 2 – Krzysztof, jeden
z prowadzących sylwestra z Polsatem 2017, 3 – dział
matematyki, 4 – częste bóle głowy, 5 – arkana,
6 –hazardowa gra z numerkami, 7 – morze u brzegów
Chorwacji, 13 – własnoręczny znak artysty na jego dziele,
15 – kraina zoogeograficzna obejmująca Amerykę
Północną po wyżyny środkowej części Meksyku,
18 – tragicznie zmarła księżna Walii, 20 – pocztowy ptak,
23 – zjednuje zwolenników, 24 – na nim zawiśnie
skazaniec, 26 – przebieralnia, 27 – w tytule filmu zwany
pożądaniem, 28 – na ateńskim wzgórzu, 31 – na szyldzie
lub murze, 33 – anglosaska jednostka objętości cieczy.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 4 /2018, MILJA KAUNISTO – LUKSUS

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Bożena Watoła z Sosnowca, Danuta Adamska z Będzina oraz Marian Mazurczyk z Katowic

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 5/2018

Jacek Skowroński, Maria Ulatowska

Pewnego lata w Szczepankowie (Wyd. Prószyński i S-ka)

Sylwia Kosman

Pełna pogody ducha opowieść o ludziach szukających szczęścia w malowniczym zakątku na Mazurach.
Ścieżki Olgi Tańskiej i Adama Bier nackiego po raz pierwszy
skrzyżowały się w Szczepankowie. To tutaj jedenastoletnia sierota
zaprzyjaźniona z wroną, miejscowy dziwak, ratujący dwa dzikie lisy i chłopiec spędzający nad jeziorem wakacje, znajdują spokojną
przystań. Jedyne, co narusza sielską atmosferę, to pewna stara tajemnica, która prosi się o wyjaśnienie. Czy przyjaźń, akceptacja
i zwykła życzliwość są w stanie odmienić życie choć jednemu zagu-

Wybierz się na spotkanie autorskie

bionemu człowiekowi? Czy chęć posiadania dziecka może przysłonić wszystkie inne uczucia?
Utrzymana w klimacie „Sosnowego
dziedzictwa” historia osłodzi przykre
chwile, przywróci nadzieję na dobro i da
siłę do walki o szczęście.
Data wydania: 8 maja 2018 r.

Monika Banasiak, Artur Górski

Słowikowa o więzieniach dla kobiet (Wyd. Prószyński i S-ka)
Szokująca prawda, która miała pozostać za bramą kobiecych więzień.
Samobójstwa, samookaleczenia, kobiecy seks i piekło, które kobietom gotują kobiety.
Więzienia dla mężczyzn to temat dobrze znany. Ale zakłady karne dla kobiet to temat tabu. Tymczasem ten świat kieruje się zupełnie innymi zasadami niż świat męskich więzień. Ten świat doskonale poznała „Słowikowa”, czyli Monika Banasiak. Spędziła w nim
ponad dwa lata jako podejrzana o kierowanie grupą przestępczą.
Do aresztu śledczego „wjechała” na legendzie żony słynnego
pruszkowskiego bossa, a to wcale nie ułatwiało jej życia. Trudno

powiedzieć, czy bardziej ją szanowano,
czy prowokowano; jak sama wspomina:
dojechanie Słowikowej to było coś!
W pewnym momencie otarła się nawet
o śmierć z ręki współosadzonej. Dopiero teraz zdecydowała się na szczerą
opowieść o miejscu, które nazywane
jest najniższym kręgiem piekła.
Data wydania: 8 maja 2018 r.

Mariola Zaczyńska

Zaklinaczki (Wyd. Prószyński i S-ka)
Dodająca sił i przywracająca wiarę w potęgę międzyludzkich relacji opowieść o przyjaźni.
To nie była znajomość od szkolnej ławy. Spotkały się już jako
dojrzałe kobiety. Każda z nich jest inna. Gabi żyje pod kloszem, oddając się bez reszty rodzinie i na ogół czuje się dobrze, ale ciągle
ma poczucie, że jest ofiarą losu. Małżeński seks po latach zaczyna męczyć, a mąż irytować. Niby szczęśliwa, ale zazdrości plastyczce Izydzie urody i pewności siebie. Izyda wzbudza podziw,
tylko jak wygląda jej życie singielki, gdy zamyka za sobą drzwi?
Ewa to twarda sztuka. Stworzona do pomagania innym, ale opętał ją
demon zemsty... a to może oznaczać kłopoty.
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Kiedy codzienność zaczyna wymykać się spod kontroli, a drogi przyjaciółek niebezpiecznie się rozchodzą, nie
pozostaje nic innego, jak zaklinać rzeczywistość. Trudno jednak reżyserować życie według własnego scenariusza, je śli tak wie le za le ży od in nych.
A do tego – gdy się nie ma reżyserskiego talentu.
Data wydania: 22 maja 2018 r.

Łukasz Orbitowski będzie gościł w miejskiej bibliotece.
Łukasz Orbitowski, pisarz, felietonista, dziennikarz, będzie bohaterem spotkania autorskiego,
które odbędzie się 16 maja w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Parkowej 1A w Sosnowcu w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży. Rozmowę promującą najnowsze książki autora,
czyli „Rzeczy utracone” i „Exodus”, poprowadzi Bar tłomiej
Majzel. Pochodzący z Krakowa
pisarz, jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, a w swoim dorobku ma kilkadziesiąt opowiadań,
felietonów oraz m. in. siedem powieści.
Debiutował w 1999 roku niskonakładowym tomikiem opowiadań „Złe Wybrzeża”. Jego debiutem w fantastyce było opowiadanie „Diabeł na Jabol Hill”, opublikowane w pierwszym numerze
miesięcznika „Science Fiction”
(2001). Jako recenzent i felietoni-

sta współpracował m. in. z „Nową
Fantastyką” (od 2001, publikuje
tam recenzje filmowe), „Przekrojem” (2006–2008 i jako stały felietonista 2010–2013), „Lampą”
(2006–2010 – wspólnie z Jarosławem Urbaniukiem był autorem
cyklu „Urbi et Orbi”), „Mówią
Wieki” (2007–2008), „Gazetą
Wyborczą” (od 2009).
Napisał m. in. „Horror show”,
„Tracę ciepło” i „Szczęśliwą ziemię”. Był nominowany do prestiżowych nagród: Nagrody Literackiej Gdynia oraz dwukrotnie
do Literackiej Nagrody „Nike”.
Jest laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” 2012,
Paszportu „Polityki” 2016 oraz
Nagrody Fandomu Polskiego im.
Janusza A. Zajdla. Prowadzi autorski program „Dezer terzy”
na antenie TVP Kultura. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00.
Wstęp jest wolny.
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MAJ W TEATRZE ZAGŁĘBIA
04 Pt 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
05 Sb 18:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti
06 Nd 18:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti
12 Sb 18:00 Upiory / H. Ibsen/ PREMIERA
13 Nd 18:00 Upiory / H. Ibsen
15 Wt 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
16 Śr 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
17 Czw 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon/ BILET
ZA 300 GROSZY
18 Pt 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
19 Sb 18:00 Upiory / H. Ibsen
20 Nd 18:00 Upiory / H. Ibsen
22 Wt 10:00 Wróg – instrukcja obsługi/ D. Cali, S.
Bloch

23 Śr 10:00 Wróg – instrukcja obsługi D. Cali, S. Bloch
24 Czw 09:00 Wróg – instrukcja obsługi/
D. Cali, S. Bloch
24 Czw 19:00 Upiory / H. Ibsen
25 Pt 19:00 Dobry wojak Szwejk/ J. Hasek, I.
Gorzkowski
26 Sb 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
27 Nd 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
29 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M.
Montgomery
30 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
CZERWIEC W TEATRZE ZAGŁĘBIA
01 Pt 19:00 Prywatna klinika / J. Chapman, D. Freeman
02 So 18:00 Prywatna klinika / J. Chapman, D. Freeman

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW MAMY 4 PODWÓJNE
ZAPROSZENIA:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Upiory” w dniu 20 maja
• 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Upiory” w dniu 24 maja
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Dobry wojak Szwejk”
w dniu 25 maja;
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 5 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które
będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu
jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej
kwoty 2 zł.

Premiera„Upiorów”w Teatrze Zagłębia Duduś i Poldek w podróży za jeden uśmiech w kinie„Muza”
arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

„Upiory” Ibsena w reżyserii Macieja Podstawnego to łącząca
w sobie elementy kryminału
i hor roru przypowieść o końcu
pewnego świata – opar tego
na kłamstwie, przemocy, konwenansach i fasadowej religijności,
która już 12 maja zostanie zaprezentowana na deskach Teatru Zagłębia.
Akcja spektaklu rozgrywa się
na przełomie XIX i XX wieku,
w wiktoriańskim domu na norweskim pustkowiu. W przeddzień
dziesiątej rocznicy śmierci powszechnie szanowanego filantro-

pa – kapitana Alvinga w jego domu spotykają się ludzie, których łączy tajemnica sprzed lat. Syn, żona,
pastor, służąca i przyjaciel rodziny – każdy z nich żyje w cieniu kapitana i jest uwikłany w kłamstwo,
które usiłuje wykorzystać do własnych celów. Wszyscy będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie:
czy można odciąć się od winy
przodków i żyć bez kontaktu z tym,
co było? Premiera spektaklu odbędzie się już 12 maja.
Widzowie mogą zobaczyć
spektakl także 13 maja, 19 i 20
maja oraz 24 maja. red

Niezapomniany film, czyli „Podróż za jeden uśmiech” będzie
można już 13 maja zobaczyć
w kinie „Muza”. Kultowy film
na podstawie powieści Adama
Bahdaja, pomimo upływu lat
wciąż bawi, wzrusza, fascynuje
młodych i tych nieco starszych
widzów.
Dwójka chłopców wybiera się
pociągiem nad morze. W wyniku
zamieszania gubią gdzieś przeznaczone na podróż pieniądze. To
ich jednak nie załamuje i rozpoczynają podróż z Krakowa
nad morze – podróż wszystkimi
możliwymi środkami transportu,

czyli właśnie podróż za jeden
uśmiech. Film jest popisem duetu
aktorskiego Filipa Łobodzińskiego (Dudusia) i Henryka Gołębiewskiego (Poldka). Projekcja
rozpocznie się o godz. 16.00. Bi-

lety w cenie 6 zł, są dostępne online na stronie: www.kiepura.pl,
w kasie Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz
w kasie Energetycznego Centrum
Kultury. SK

Dobry wojak Szwejk zawojuje świat
Humorystyczna powieść Jarosława Haszka o dobrym wojaku
Szwejku, który wcale nie jest tak
głupi, jak może się wydawać,
już 25 maja ponownie zostanie
wystawiona na deskach Teatru
Zagłębia.
Pucułowate oblicze, prostoduszne usposobienie i irytujące
gadulstwo to jego znaki rozpoznawcze. Nadgorliwie i posłusz-

nie wykonuje wszystkie polecenia, ale każdy kto miał z nim
do czynienia, wie, że jego obecność zwiastuje kłopoty. Zmuszony do udziału w wojnie, której
nie akceptuje, znalazł sposób,
jak się przed nią obronić. Z miejsca udawać idiotę, notorycznie!
Na spektakl 25 maja obowiązują
bilety w promocyjnej cenie 25 zł. red

Wakacyjne warsztaty teatralne
Teatr Zagłębia po raz czwarty pozyskał dotację na organizację „Lata w teatrze” – programu Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Partnerem tegorocznej
edycji jest Miejski Klub „Maczki”.
Dwutygodniowe warsztaty
„Dzieci i ryby” dla osób wieku
od 8 do 12 lat odbędą się w dniach
reklama

od 25 czerwca do 8 lipca w Klubie „Maczki”. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc
na warsztaty jest ograniczona,
a decydująca będzie kolejność zapisów. Szczegóły na temat zajęć
oraz informacje o zapisach są dostępne na stronie internetowej teatru: www.teatrzaglebia.pl. red

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 są polskie filmy
w ramach ogólnopolskiego projektu
pt. „Kultura Dostępna”. Bilety
na seanse w ramach „Kultury
Dostępnej” kosztują jedynie 10 zł.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie: www.kulturadostepna.pl. red
Dla naszych Czytelników mamy
do rozdania podwójne
zaproszenie na każdy z seansów
w ramach programu „Kultura
Dostępna” w kinach, do odbioru
w naszej redakcji.
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3 maja
10 maja
17 maja
24 maja
31 maja
7 czerwca
14 czerwca
21 czerwca
28 czerwca
5 lipca
12 lipca
19 lipca
26 lipca
2 sierpnia
9 sierpnia
16 sierpnia
23 sierpnia
30 sierpnia
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HOROSKOP
BYK (20.04. – 22.05.) – Wiosenna aura
wspaniale wpływa na Twoje
samopoczucie. Już dawno nie miałaś tyle
chęci do życia. Pomyśl nad krótkim
urlopem i wybierz kierunek, o którym
marzyłaś od dawna. Nie zapomnij zabrać
ze sobą ulubionych szpilek i nowej
sukienki, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy
spotkasz prawdziwą miłość.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –
Nadchodzące miesiące zapowiadają się
znacznie lepiej niż poprzednie. Odżyjesz
zarówno finansowo, jak i emocjonalnie.
Nie pakuj się w żadne dodatkowe
obowiązki, bo jeszcze możesz nie mieć siły
na ich wykonanie. Czeka Cię poważna
rozmowa z partnerem. Bardzo jej
potrzebujecie, gdyż wiele spraw jest
niewyjaśnionych.
RAK (22.06. – 22.07.) – Nadchodzący
miesiąc będzie wyjątkowo udany. Spędzisz
urlop w urokliwym miejscu z ukochanym,
co bardzo dobrze wpłynie na wasze
relacje. Korzystaj z każdej chwili.
Najprawdopodobniej czeka Cię zmiana
pracy i będzie to jedyny urlop w tym roku.
Pod koniec miesiąca znajomi zasypią Cię
zaproszeniami na różne uroczystości.
Wybierz się na zakupy, bo przyda Ci się
kilka nowych kreacji.
LEW (23.07. – 23.08.) – Wreszcie czeka Cię
kilka chwil odpoczynku. Korzystaj z nich,
bo nie potrwają wiecznie. Postaraj się
więcej rzeczy planować, aby uniknąć
natłoku nierozwiązanych spraw. Samotne
lwy będą cieszyć się bardzo dużym
powodzeniem. Wiosna sprzyja randkom
w plenerze, a nawet kilkudniowym
wyjazdom z nowopoznanym przystojnym
brunetem.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Czeka Cię
bardzo intensywny miesiąc. Przez twoje
mieszkanie będą przebiegać tłumy gości,
a Ty nie będziesz miała nawet chwili
na odpoczynek. Nie bój się odmawiać. Nie
jesteś w stanie pomóc każdemu. Pomyśl
też o sobie i własnych potrzebach.
W sferze uczuciowej nie szykują się żadne
zmiany.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Czekają Cię
drobne problemy rodzinne, ale dzięki
Twoim szybkim działaniom łatwo się ich
pozbędziesz. Postaraj się odwiedzić
wszystkich znajomych, których zwodzisz
już z wizytą od kilku miesięcy,
w przeciwnym razie za niedługo już
całkiem mogą o Tobie zapomnieć.
Końcówka miesiąca będzie bardzo
pozytywna i pozwoli Ci zapomnieć
o wszystkich troskach.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – W ostatniej
chwili znajomi zaproszą Cię na wyjazd
na majówkę. Nie wahaj się ani chwili, lecz
przyjmij zaproszenie. Kilka dni z dala
od codziennych problemów sprawi, że
wrócisz pełna optymizmu i energii
na nowe wyzwania. Tych z kolei nie będzie
Ci brakować w najbliższym czasie.
Samotne skorpiony powinny częściej
wychodzić z domu i nie bać się zbytnio
kontaktu z nieznajomymi.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Maj będzie
niezwykle owocnym miesiącem dla
samotnych strzelców. Takim
powodzeniem nie cieszyłaś się już
od czasów liceum! Korzystaj z życia i daj się
zaprosić na wakacje marzeń. W pracy
szykują się małe zmiany, ale dzięki Twojej
zdolności przystosowania się do każdej
sytuacji nie będą miały na Ciebie złego
wpływu.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Postaraj
się więcej czasu spędzać z rodziną.
W ostatnim czasie wasze relację znacznie
się rozluźniły. Kilka dni wolnego
na początku miesiąca będzie doskonałą
okazją, aby nadrobić stracony czas.
Koziorożce w związkach w najbliższym
czasie będą musiały podjąć kilka ważnych
decyzji. Przemyśl każdą z nich dwukrotnie,
aby niczego nie żałować.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Widać już
pierwsze efekty Twojej nowej diety, co
bardzo pozytywnie wpłynie na Twoje
samopoczucie. Pamiętaj jednak, aby nie
robić sobie żadnych wyjątków do jej
zakończenia, abyś mogła cieszyć się
wymarzoną figurą na wakacje. Jeśli nie
zdążyłaś przed Świętami ze wszystkimi
porządkami, teraz jest doskonały moment,
aby je dokończyć.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym miesiącu
czeka Cię wyjątkowo dużo pracy.
Przy odpowiedniej organizacji czasu,
podołasz wszystkim obowiązkom, a nawet
znajdziesz chwilę na krótki odpoczynek
za miastem. Ryby w związkach czeka
bardzo dobry czas. Wszystkie wasze
kłopoty odejdą w zapomnienie,
a na horyzoncie nie widać nowych.
Zaczniecie nawet planować na poważnie
waszą wspólną przyszłość.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Wiosna sprzyja
dokonywaniu zmian w swoim otoczeniu.
Zacznij od gruntownych porządków
i wyrzucenia z domu wszystkich
niepotrzebnych rzeczy. Następnie pomyśl
nad zmianami w swoim wyglądzie. Zmiana
koloru włosów z pewnością polepszy
Twoje samopoczucie. Barany w maju będą
cieszyć się dużym powodzeniem. Nowe
znajomości mogą jednak nie przetrwać
zbyt długo. red
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