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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.

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. 

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.

Czasopismo samorządowe Sosnowca     wydanie bezpłatne    maj 2018 Nr 5 (433)   redakcja@kuriermiejski.com.pl   NR INDEKSU 373788  ISSN 1232-7395

str. 11

str. 8

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Wiel kie ma jo wo -czerw co we świę -
to wa nie w So snow cu czas za cząć!
Star tu je my w dłu gi ma jo wy week -
end. Przed na mi m. in.: pik ni ki,
kon cer ty, uro czy sto ści rocz ni co we,
a przede wszyst kim „Dni So snow -
ca” w no wej for mu le. Bę dzie się
dzia ło w sto li cy Za głę bia Dą brow -
skie go!

– Na po czą tek ma jów ka. 1 ma ja
z oka zji 14. rocz ni cy wej ścia Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej za pra sza my
napik nik eu ro pej ski zza głę biow ski -

mi pie czon ka mi, któ ry od bę dzie się
w Trój ką cie Trzech Ce sa rzy. Dzień
póź niej świę tu je my Dzień Fla gi, a3
ma ja za pra sza my na uro czy sto ści
zwią za ne zuchwa le niem Kon sty tu -
cji. Tra dy cyj nie już ten dzień bę dzie
na le żał w re gio nie do ro we rzy stów.
Już po raz je de na sty od bę dzie się
„Za głę biow ska Ma sa Kry tycz -
na” – wy li cza Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca.

13 ma ja od bę dzie się z ko lei
w Par ku Sie lec kim ko lej na od sło -
na „Pik ni ku Mi li tar ne go”. Trzy
dni póź niej, 16 ma ja roz po czy na ją

się „Dni So snow ca 2018”. W tym
dniu przy pa da rocz ni ca uro dzin
Ja na Kie pu ry. – Za zwy czaj
za „Dni So snow ca” uzna wa no
czas kon cer tów i im prez to wa rzy -
szą cych w Par ku Sie lec kim i na te -
re nie mia sta w okre sie od piąt ku
do nie dzie li. Tym ra zem po sta no -
wi li śmy nie co zmie nić for mu łę
i świę to wać nie co dłu żej. Punk tem
kul mi na cyj nym bę dzie „So sno -
wiec Fun Fe sti val”, któ ry od bę dzie
się w dniach od 1 do 3 czerw ca
w Par ku Sie lec kim – uśmie cha się
pre zy dent Chę ciń ski.

Przed nami koncerty,
pikniki, uroczystości
rocznicowe i „Dni Sosnowca”
w nowej formule. 

W ra mach te go rocz nych Dni
So snow ca od bę dzie się m. in.
ko lej na edy cja „In ter mu zy”, fe -
sti wa lu dla uta len to wa nej wo kal -
nie mło dzie ży, pod ar ty stycz -
nym prze wod nic twem Jac ka Cy -
ga na czy też „Noc Mu ze -
ów”. – W ra mach „Dni So snow -
ca” świę tu ją tak że naj młod si. 25

ma ja star tu je „Ty dzień Dziec -
ka”. Po raz ko lej ny dzie cia ki
w So snow cu swo je świę to ma ją
przez kil ka dni. Wiel ki fi nał od -
bę dzie się 31 ma ja. Na ra zie nie
zdra dza my mot ta prze wod nie go
te go rocz ne go „Ty go dnia Dziec -
ka”. W ubie głym ro ku Gór ką
Śro dul ską za wład nę ły Smur fy.
Jak bę dzie tym ra zem? – To
na ra zie słod ka ta jem ni ca – mó -
wi z do zą ta jem ni czo ści Piotr
Plu ta, kie row nik re fe ra tu pro mo -
cji so sno wiec kie go Urzę du
Miej skie go.

Gwiaz da mi pierw szej edy cji
„So sno wiec Fun Fe sti val” bę dą
Mro zu, Ania Wy szko ni, Lo ona,
Fun Fac to ry, Bad Boys Blue oraz
Per fect. Na sce nie za pre zen tu ją
się tak że lo kal ne ze spo ły, wy bra -
ne w spe cjal nie zor ga ni zo wa nym
przez Miej ski Dom Kul tu ry „Ka -
zi mierz” kon kur sie.

– Ma my na dzie ję, że każ dy
znaj dzie coś dla sie bie. Za chę -
cam miesz kań ców mia sta
do wspól nej za ba wy. Pro po zy cji
jest na praw dę spo ro – za chę ca
pre zy dent Chę ciń ski.

Tak się bawi i świętuje Sosnowiec!
Nadchodzi czas wielkiej zabawy

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. 3str. 2

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. 
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MIASTO

Wielki brat coraz bardziej czujny

Nowoczesny i wielozadaniowy

Syl wia Ko sman

– Je ste śmy w zu peł nie in nej rze czy wi -
sto ści, niż jesz cze kil ka mie się cy te mu.
Obec nie sys tem mo ni to rin gu li czy 79
ka mer, z cze go w cią gu ostat nich trzech
lat za mon to wa no 61 ka mer. Cen trum
Mo ni to rin gu zmie ni ło nie tyl ko sie dzi -
bę, ale tak że nie bę dzie już ob słu gi wa ne
przez straż ni ków miej skich, co ozna cza
więk szą licz bę pa tro li na uli cach – mó -
wił pod czas pre zen ta cji no we go
Centrum Monitoringu Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent mia sta. Cen trum Mo -
ni to rin gu nie mie ści się już przy ul. War -
szaw skiej, ale od 1 kwiet nia w sie dzi bie
Po wia to we go Urzę du Pra cy przy ul.
Rzeź ni czej 12. – Cen trum bę dzie te raz
ob słu gi wa ne przez pra cow ni ków Wy -
dzia łu Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia
Kry zy so we go – przy zna je Mar cin Wę -
glar ski, na czel nik te go wy dzia -
łu. – Na pew no ma my tu lep sze wa run ki
i wię cej miej sca, a sa mo cen trum jest
du żo bar dziej no wo cze sne. Re or ga ni za -

cja wią że się rów nież z prze nie sie niem
in fra struk tu ry tech nicz nej oraz prze -
szko le niem osób, któ re bę dą peł nić dy -

żu ry. Ob słu ga Cen trum Mo ni to rin gu
pro wa dzo na bę dzie przez 365 dni w ro -
ku przez ca łą do bę. Pra cow ni cy, wi dząc

nie po żą da ne za cho wa nia, bę dą od po -
wied nio do sy tu acji, w za leż no ści, czy
czyn bę dzie miał zna mio na wy kro cze -
nia czy prze stęp stwa, po wia da miać czy
to straż miej ską czy też po li cję – dodaje.

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

Gmi na od 2011 ro ku na bu do wę no wo -
cze sne go sys te mu mo ni to rin gu wy da ła
pra wie 1,5 mln zł, z cze go w cią gu ostat -
nich dwóch lat ok. 700 tys. zł. Pra ce, po -
le ga ją ce na przy sto so wa niu po miesz czeń
pod no we cen trum mo ni to rin gu przy ul.
Rzeź ni czej wy nio sły ok. 200 tys. zł,
z cze go ok. 90 tys. zł kosz to wa ła bu do wa
mi ni ser we row ni, za kup i mon taż mo ni -
to rów. 

– Wszyst ko to z my ślą o bez pie czeń -
stwie na szych miesz kań ców oraz osób,
któ re od wie dza ją So sno wiec. Cen trum
Mo ni to rin gu w no wym miej scu za pew ni

kom fort pra cy, a suk ce syw na roz bu do -
wa i za kup ko lej nych ka mer spra wi, że
na si miesz kań cy bę dą mo gli czuć się
na praw dę bez piecz nie. Waż ny pod kre -
śle nia jest fakt, że w 2017 ro ku za ku -
pio no ma cierz wi zyj ną z no wym in te -
li gent nym sys te mem za rzą dza nia mo -
ni to rin giem. Sys tem ma za za da nie
od cią żyć ope ra to rów i wy kry wać au -
to ma tycz nie sze reg zda rzeń. Wy ma ga
to za ku pu od po wied nich ka mer, któ re
ma ją moż li wość współ pra cy z tym
sys te mem. Ka me ry prze wi dzia ne
do mon ta żu w cią gu np. ul. Mo drze -
jow skiej oraz na Sta wi kach bę dą wła -
śnie ta ki mi ka me ra mi. Do ce lo wo sys -
tem wy kry wa nia nie po żą da nych za cho -
wań bę dzie za in sta lo wa ny na kil ku dzie -
się ciu ka me rach – do da je pre zy dent
Chę ciń ski.

Mo ni to rin giem ob ję to m. in. pięć
przejść pod ziem nych oraz kład kę przy ul.
Naf to wej, ogro dy jor da now skie: park
w Ka zi mie rzu, Górkę Śro dul ską, Park
Sie lec ki i Ma ła chow skie go. SK

To bę dzie naj praw do po dob niej naj no wo cze -
śniej szy w Pol sce sa mo chód do czysz cze nia
ka na li za cji. So sno wiec kie Wo do cią gi S.A.,
wła śnie roz strzy gnę ły prze targ na do sta wę
kosz tu ją ce go bli sko 3,3 mln zł po jaz du, któ -
ry za cznie jeź dzić już pod ko niec te go ro ku.

Nie bę dzie to pierw szy te go ty pu po jazd,
któ ry jest czę ścią flo ty So sno wiec kich Wo do -
cią gów. Naj bar dziej za awan so wa ny tech no lo -
gicz nie jest za ku pio ny w 2011 ro ku za 2,4
mln zł sa mo chód MAN z za bu do wą spe cja li -
stycz ną „Ka iser” do czysz cze nia hy dro dy na -
micz ne go sie ci ka na li za cyj nej w za kre sie
śred nic od 150 do 2000 mm.

Po nad to przed się bior stwo uży wa do czysz -
cze nia ka na li za cji ku pio ne go w 2003 r. za 1,3

mln zł sa mo cho du Mer ce des z za bu do wą spe -
cja li stycz ną „Mul ler” oraz sa mo cho du DAF
z za bu do wą spe cja li stycz ną „Ju rop”, któ re go
koszt za ku pu w 2006 r. wy no sił 1,4 mln zł.
Naj star szym po jaz dem, któ ry odej dzie
na „eme ry tu rę”, jest 20-let ni sa mo chód Jelcz
z za bu do wą „Wu ko”. Głów nie jest wy ko rzy -
sty wa ny do udraż nia nia sie ci ka na li za cyj nych
o nie wiel kich śred ni cach.

So sno wiec kie Wo do cią gi S.A. za rzą dza ją
sie cią ka na li za cji sa ni tar nej i ogól no spław nej
o dłu go ści 421 km oraz sie cią ka na li za cyj ną
bę dą cą tyl ko w eks plo ata cji spół ki o dłu go -
ści 25 km oraz 19 prze pom pow nia mi ście -
ków.  – Że by szyb ko i sku tecz nie czy ścić ka -
na li za cję, fir ma po trze bu je po jaz du, któ ry bę -

dzie mógł pra co wać 8 go dzin bez ko niecz no -
ści po wro tu do oczysz czal ni. Sa mo chód ci -
śnie nio wy wy po sa żo ny w sys tem re cy klin gu,
fil tru je wy sy sa ne ście ki, a od zy ska ną wo dę
wy ko rzy stu je do dal szej pra cy płu ka nia ka na -
łów. Po zwa la to na za osz czę dze nie cza su, eli -
mi nu jąc ko niecz ność czę stych zrzu tów nie -
czy sto ści w oczysz czal ni i po now ne go na peł -
nia nia zbior ni ka wo dą czy stą. Du że zna cze nie
ma też fakt znacz nych oszczęd no ści wo dy pit -
nej, w po rów na niu do czysz cze nia sie ci ka na -
li za cyj nej sa mo cho da mi bez sys te mu od zy sku
wo dy. Trze ba też pa mię tać, że rocz ny koszt
wy naj mu ta kie go po jaz du to pra wie 700 ty się -
cy zł, dla te go kup no jest naj lep szym roz wią -
za niem – wy ja śnia An drzej Ma jew ski, wi ce -
pre zes So sno wiec kich Wo do cią gów S.A.

Za kup sa mo cho du to je den z ele men tów
re ali zo wa ne go przez spół kę pro jek tu „Go spo -
dar ka wod no -ście ko wa w So snow cu – Etap
III”, w ra mach któ re go zo sta nie wy bu do wa -
na sieć ka na li za cyj na w trzech ob sza rach.
Kon trakt „1” obej mu je wy bu do wa nie sie ci
ka na li za cji sa ni tar nej o łącz nej dłu go ści
ok. 11 km w ul. Fe liks, Ju liu szow skiej, Bocz -
nej, Kra kow skiej, Sta cyj nej, Skwe ro wej, Ka -
dłub ka, Macz kow skiej, Spa ce ro wej wraz
z bu do wą 4 obiek tów tłocz ni ście ków. Kon -
trakt „2” to wy bu do wa nie ka na li za cji sa ni tar -
nej o łącz nej dłu go ści ok. 2,8 km w ul. Bro -
niew skie go, Ogro do wej, Wa go wej i Dwor co -
wej. W ra mach trze cie go kon trak tu wy bu do -
wa na zo sta nie ka na li za cja sa ni tar na o łącz nej
dłu go ści ok. 3,3 km w ul. Wa si lew skie go, Wa -
si lew skie go bocz na, Or ka na, Ga jo wej, Przy -
jaź ni, Sar niej, Szczę snej, Ju nac kiej, Ju nac kiej
bocz nej, Bia łej Prze mszy i Długiej w So snow -
cu wraz z bu do wą tłocz ni ście ków. SK

reklama

Centrum Monitoringu w nowym miejscu  z profesjonalną obsługą

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

reklama

Centrum Monitoringu obsługują pracownicy Urzędu Miejskiego, a nie
jak dotychczas strażnicy miejscy. 

Samochód MAN z zabudową specjalistyczną „Kaiser”, zakupiony 2011 r. 
za 2,4 mln zł, do czyszczenia hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej.
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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 kwiet nia ru szy ła re kru ta cja.
Oso by, któ re chcą wziąć udział
w pro gra mie, mo gą zgło sić się
do jed ne go z re ali za to rów z wnio -
skiem oraz oświad cze niem. Każ -
dy z re ali za to rów dys po nu je li mi -
tem 20 miejsc.

Obie kli ni ki zo sta ły wy bra ne
w wy ni ku prze pro wa dze nia kon -
kur su. – Zdo fi nan so wa nia na le cze -
nie nie płod no ści w cią gu czte rech
sko rzy sta po nad 160 par. Mo że my
już się po chwa lić ra do sną no wi -
ną. Kil ka na ście dni te mu na świat
przy szła ma ła so sno wi czan ka,
pierw sze dziec ko zna sze go pro gra -
mu le cze nia nie płod no ści me to dą in
vi tro. To świad czy o tym, że nasz
pro gram jest po trzeb ny i sku tecz -
ny – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca.

Z moż li wo ści do fi nan so wa nia
do pro ce du ry in vi tro sko rzy sta ło
w ubie głym ro ku 35 par. U 30 par
prze pro wa dzo no trans fer, z cze go
aż 10 par cie szy się cią żą. Co wię -
cej, jed na z tych ciąż jest mno ga.
So sno wiec ki pro gram do fi nan so -

wa nia me to dy in vi tro obej mu je do -
fi nan so wa nie dowy so ko ści80 pro -
cent kosz tów (łącz nie nie wię cej
niż5 tys. zł) co naj mniej jed nej pro -
ce du ry za płod nie nia po za ustro jo -
we go. Róż ni cę po mię dzy cał ko wi -
tym kosz tem pro ce du ry a do fi nan -
so wa niem po no szą pa cjen ci. Mak -
sy mal na licz ba za bie gów, do któ -
rych przy słu gu je do fi nan so wa nie,
to trzy za bie gi. Pro gram po li ty ki
zdro wot nej zo stał opra co wa ny
na pod sta wie pro gra mu prof. Sła -
wo mi ra Woł czyń skie go oraz le ka -
rza Ra fa ła Zyś ka pn. „Do fi nan so -
wa nie do le cze nia nie płod no ści
me to dą za płod nie nia po za ustro jo -
we go dla miesz kań ców mia sta Ło -
dzi w la tach 2016-2020” i zmo dy -
fi ko wa ny do po trzeb mia sta, czy li
ade kwat nie do licz by lud no ści i po -
pu la cji par nie płod nych wy ma ga ją -
cych le cze nia me to da mi IVF/IC SI
oraz środ ków fi nan so wych, któ re
mia sto po sta no wi ło prze zna czyć
na re ali za cję te go pro gra mu.

Realizatorzy programu
w sumie dysponują
limitem 40 miejsc. 

W ubie głym ro ku gmi na wy -
da ła na re ali za cję te go pro gra -
mu 163 tys. 560 zł. W su mie
przez czte ry la ta prze zna czy
na re ali za cję te go pro gra mu oko -
ło 800 tys. zł. SK

Realizatorzy miejskiego programu 
in vitro wyłonieni 
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MIASTO

Krzysztof Polaczkiewicz

Pro jekt bu dow la ny go to wy, pro jekt
wy ko naw czy wwa ka cje, awsierp -
niu po czą tek pro ce du ry prze tar go -
wej. Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
zpla nem, wostat nim kwar ta le bie -
żą ce go ro ku roz pocz nie się bu do -
wa Za głę biow skie go Par ku Spor to -
we go. Sta dion, lo do wi sko i ha la
spor to wa na te re nach w po bli żu
Gór ki Śro dul skiej ma ją po wstać
w cią gu 2,5 ro ku.

– Te mat Za głę biow skie go Par ku
Spor to we go wy wo łu je spo re emo -
cje, czę sto po ja wia ją się nie spraw -
dzo ne in for ma cje. Chciał bym
wszyst kich uspo ko ić, że do tych -
cza so we pra ce prze bie ga ją po na -
szej my śli. Pa mię taj my o ska li
przed się wzię cia – pod kre śla pre -
zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę -
ciń ski.

W skład Za głę biow skie go Par -
ku Spor to we go wej dą sta dion
na 12 tys. wi dzów z moż li wo ścią
roz bu do wy do 15 tys., sta dion zi -
mo wy i ha la spor to wa. Oba obiek -
ty bę dą mia ły po jem ność do 3 tys.
osób.

Nad kon cep cją urba ni stycz no -
-ar chi tek to nicz ną czu wa fir ma
JSK Ar chi tek ci, któ ra wy gra ła
kon kurs na jej opra co wa nie.
W Urzę dzie Miej skim w So snow -
cu zło żo no już sto sow ne do ku -
men ty, ko niecz ne do uzy ska nia
po zwo le nia na bu do wę. – Pro jekt
bu do wal ny jest już go to wy. Pew ne
rze czy trwa ły nie co dłu żej, ale
przy świe ca nam myśl, że za pro -

jek to wać ta ki kom pleks to jed no,
a utrzy mać go, to dru gie. Dla te go
trze ba na tym eta pie pra cy zna leźć
od po wied nie roz wią za nia. Wła -
śnie dla te go zmie ni li śmy spo sób
ogrze wa nia kom plek su spor to we -
go z ogrze wa nia cie płem sys te mo -
wym, na ogrze wa nie ga zo -
we – wy ja śnia Je re miasz Świe -
rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta mia -
sta, od po wie dzial ny m. in. za in -
we sty cje w mie ście.

– Kon sul tu je my pew ne rze czy
z klu ba mi, któ re prze cież bę dą po -
tem rów nież ko rzy stać z tych
obiek tów. Pew ne usta le nia trze ba
za pla no wać iusta lić wła śnie naeta -
pie prac pro jek to wych, tak aby po -
tem nie by ło za póź no. Stąd mo że
się wy da wać, że pra ce się prze cią -
ga ją. To są na praw dę bar dzo waż ne
kwe stie i po śpiech nie jest tu taj
wska za ny – do da je pre zy dent Chę -
ciń ski.

W okre sie wa ka cyj nym po win -
ni śmy po znać pro jekt wy ko naw -
czy. Na stęp nie roz pocz nie się pro -
ce du ra prze tar go wa. Bu do wa kom -
plek su bę dzie kosz to wa ła pra -
wie 165 mln. zł. – Do te go na le ży
jesz cze do li czyć oko ło 34 mln zł
na za go spo da ro wa nie te re nów wo -
kół kom plek su. Mó wi my tu taj m.
in.: o zmo der ni zo wa niu ukła du
dro go we go wtym re jo nie, bu do wie
czę ści par kin gów, ale jek dla pie -
szych oraz wy ko na niu na sa dzeń
zie le ni. Wdu żej czę ści cho dzi o te -
re ny bę dą ce dziś nie użyt ka mi. Czy
Park Spor to wy po wstał by w tym
miej scu, czy nie i tak na le ża ło by się
wcze śniej czy póź niej tym te re nem
za jąć. W tej sy tu acji wy ko na my te
pra ce od ra zu – mó wi pre zy dent
So snow ca.

Pro ce du ra prze tar go wa po -
win na roz po cząć się w sierp -
niu 2018 r. – Pla nu je my prze targ

dwu stop nio wy. Spe cy fi ka cja
po trzeb na do pro ce du ry prze tar -
go wej spły nie do nas do koń ca
lip ca. Roz po czę cie ro bót pla nu -
je my na ostat ni kwar tał te go ro -
ku, ale mo że się zda rzyć tak, że
bę dzie to po czą tek przy szłe go ro -
ku. Je sień i zi ma to pra ce roz biór -
ko we, wy mia na grun tu czy wy -
cin ka drzew. Wów czas, na wet
przy nie sprzy ja ją cej au rze, te pra -
ce mo gą być pro wa dzo ne – pod -
kre śla Je re miasz Świe rzaw ski.

Mia sto cze ka te raz na wy ni ki
ana li zy fi nan so wej, tak aby wy -
brać naj od po wied niej szy mo del
fi nan so wa nia tej ol brzy miej in we -
sty cji. – Gdy po zna my już wy ni ki
tej ana li zy, naj pierw bę dę chciał je
przed sta wić rad nym – za po wia da
pre zy dent Chę ciń ski.

Pre zy dent So snow ca po raz ko -
lej ny pod kre ślił rów nież i za pew nił
miesz kań ców, że w związ ku z bu -
do wą Za głę biow skie go Par ku
Spor to we go nie ucier pi ani Gór ka
Śro dul ska, ani obiek ty – w tym no -
wy Ogród Jor da now ski – któ re już
tam się znaj du ją. – Nie wiem, skąd
ta kie re we la cje. Gór ka Śro dul ska
ży je swo im ży ciem, wi dać na co
dzień, jak jest ob le ga na. Kom pleks
spor to wy ma być wkom po no wa ny
w te re ny zie lo ne, któ re się tam
znaj du ją. Cha rak ter te go miej sca
zo sta nie za cho wa ny. Oczy wi ście
bez wy cin ki i po rząd ko wa nia te re -
nów wo kół Gór ki się nie obej dzie,
ale oczy wi ście bę dą na sa dze nia za -
stęp cze – wy ja śnił pre zy dent So -
snow ca.

reklama reklama

Projekt budowlany Zagłębiowskiego Parku Sportowego już gotowy

Dwa i pół roku na mega inwestycję

reklama

Dwie no we ta bli ce, któ re po ja wi -
ły się na Sta wi kach, ozna cza ją, że
Sta wi ki ma ją no we go pa tro na.
Dzię ki te mu pie nią dze, wy wal -
czo ne w li cy ta cji, dzię ki hoj no ści
pa tro na, tra fią na kon to Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy. 

W tym ro ku dla szczo drych
dar czyń ców mia sto przy go to wa ło
moż li wość ob ję cia rocz ne go pa -
tro na tu nad Sta wi ka mi. – To miej -
sce przy cią ga tych, któ rzy po trze -
bu ją od po czyn ku, a tak że tych,
któ rzy chcą ak tyw nie spę dzić
czas. Sta wi ki to nie zwy kłe miej -
sce, któ re każ de go dnia, nie za leż -
nie od po go dy, od wie dza ją miesz -
kań cy ca łe go re gio nu – mó wi pre -
zy dent, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Li cy ta cja pa tro na tu by ła bar -
dzo za cię ta, a wszyst ko ro ze gra ło
się w cią gu ostat nich mi -
nut. – Ostat nie 10 mi nut to nie -
zwy kłe emo cje. Ce na zmie ni ła się
z 1200 zło tych do 5800 zł. Prze bi -
ja li śmy się z na szym kon ku ren -
tem – przy zna je Mag da le na Won -
tek, dy rek tor ka Ze spo łu Szkół
Pry wat nych „Two ja Przy szłość”
w So snow cu. To wła śnie ta pla -
ców ka przez ca ły rok bę dzie mia -
ła pa tro nat nad Sta wi ka mi.

Dzię ki dwóm oko licz no ścio -
wym ta bli com o no wym pa tro nie
do wie dzą się wszy scy od wie dza -
ją cy Sta wi ki. – Je ste śmy dum ni,
że to wła śnie my bę dzie my pierw -
szym pa tro nem Sta wi ków.
Od wie lu, wie lu lat na sza szko ła
działa na rzecz Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Za czy na li -

śmy od li cy ta cji prac pla stycz -
nych, star sze dzie ci by ły wo lon ta -
riu sza mi, ale w tym ro ku, gdy
usły sza łam, że jest moż li wość pa -
tro na tu, bez żad ne go za sta no wie -
nia zde cy do wa łam, że weź mie my
udział w li cy ta cji – mó wi dy rek -
tor ka szko ły.

Ze spół Szkół z Pry wat nych
„Two ja Przy szłość” znaj du je się
przy uli cy Dzie wi czej 41. W je go
skład wcho dzi: Przed szko le
„Skrza ty z Przy szło ścią”, Pry wat -
na Szko ła Pod sta wo wa nr 5, Nie -
pu blicz ne Gim na zjum nr 1
i Pierw sze Aka de mic kie Nie pu -
blicz ne LO.

– Pry wat nie Sta wi ki są dla
mnie waż nym miej scem, po nie -
waż po cho dzę ze Sta re go So -
snow ca. Ja ko dziew czyn ka uczy -
łam się tu taj jeź dzić na ro we rze,
a póź niej z ta tą cho dzi łam na sta -
dion, na Za głę bie So sno wiec. Na -
to miast na sza szko ła, do tych czas
jesz cze zlo ka li zo wa na przy uli cy
Dzie wi czej, ma bar dzo bli sko
na Sta wi ki. Dla te go też co ro ku
or ga ni zu je my tu pik ni ki ro dzin -
nej, gry dy dak tycz ne – to miej sce
jest nam bli skie  – stwier dzi -
ła Mag da le na Won tek.

W naj bliż szym cza sie szko ła
za mie rza zmie nić swo ją lo ka li za -
cję, a jej pla ców ki prze nio są się
do bu dyn ku przy uli cy Ze ga dło -
wi cza, obok So sno wiec kie go
Szpi ta la Miej skie go, w któ rym
kie dyś mie ścił się Ze spół Na uczy -
ciel skich Ko le giów Ję zy ków Ob -
cych. SK

Sta wi ki ma ją pierw sze go pa tro na,
aWOŚP wspar cie na sprzęt do
leczenia dzie ci

Paw
eł Leśniak

Do 11 ma ja moż na skła dać wnio ski z pro po zy -
cja mi kan dy da tur do na gro dy mia sta So snow ca
za osią gnię cia w dzie dzi nie twór czo ści ar ty -
stycz nej, upo wszech nia nia i ochro ny kul tu ry.

Na gro dy przy zna wa ne są w kil ku ka te go -
riach. 

Na gro da mia sta So snow ca za osią gnię cia
w dzie dzi nie twór czo ści ar ty stycz nej, któ ra mo -
że być przy zna wa na w dwóch ka te go riach:

– za ca ło kształt twór czo ści: na gro da sta no -
wi for mę uzna nia dla twór ców i śro do wisk ar -
ty stycz nych zwią za nych z mia stem za ich wkład
w roz wój kul tu ry. Mo że być przy zna wa na co -
rocz nie oso bom fi zycz nym lub praw nym, a tak -
że in nym pod mio tom na pod sta wie oce ny ca ło -
kształ tu dzia łal no ści ar ty stycz nej lub osią gnięć
o istot nym zna cze niu.

– za naj lep sze osią gnię cia w da nym ro ku:
na gro da sta no wi for mę uzna nia dla twór ców
i śro do wisk ar ty stycz nych zwią za nych z mia -
stem za ich wkład w roz wój kul tu ry. Mo że być
przy zna wa na co rocz nie oso bom fi zycz nym lub
praw nym, a tak że in nym pod mio tom na pod sta -
wie oce ny osią gnięć ar ty stycz nych o istot nym
zna cze niu w ro ku po prze dza ją cym przy zna nie
na gro dy. Umoż li wi to uho no ro wa nie m. in.
mło dych ar ty stów zwią za nych z So snow cem.

Na gro da mia sta So snow ca za upo wszech -
nia nie i ochro nę kul tu ry – sta no wią ca for mę
uzna nia dla osób i śro do wisk kul tu ral nych zwią -
za nych z mia stem za ich wkład w upo wszech -
nia nie i ochro nę kul tu ry. Przy zna wa na jest co -
rocz nie oso bom fi zycz nym lub praw nym, a tak -
że in nym pod mio tom na pod sta wie oce ny ca ło -

kształ tu dzia łal no ści w sfe rze upo wszech nia nia
i ochro ny kul tu ry.

Wnio ski mo gą skła dać or ga ni za cje spo łecz -
no – kul tu ral ne, in sty tu cje kul tu ry, pla ców ki
edu ka cyj ne, uczel nie wyż sze, lau re aci po przed -
nich na gród mia sta, pre zy dent So snow ca, ko mi -
sja bran żo wa Ra dy Miej skiej w So snow cu oraz
in ne pod mio ty dzia ła ją ce na rzecz kul tu ry.

Wnio ski – do po bra nia na stro nie: www.so -
sno wiec.pl, a tak że wWy dzia le Kul tu ry iPro mo -
cji Mia sta Urzę du Miej skie go w So snow cu, na -
le ży skła dać w se kre ta ria cie Wy dzia łu Kul tu ry
i Pro mo cji Mia sta UM w So snow cu lub prze sy -
łać naad res wy dzia łu do11 ma ja2018 ro ku. Do -
dat ko wo wnio sek na le ży prze słać rów nież elek -
tro nicz nie naad res e -ma il: m.da bek@um.so sno -
wiec.pl lub wkp@um.so sno wiec.pl. KP

Wskaż kandydatury do nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie kultury

arc U
M

 w
 Sosnow

cu

W skład Zagłębiowskiego Parku Sportowego wejdą:
stadion, lodowisko i hala sportowa. – Jesteśmy dumni, że to właśnie my będziemy pierwszym

patronem Stawików – przyznaje Magdalena Wontek,
dyrektorka Zespołu Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość”
w Sosnowcu. 
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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”

reklama reklamareklama

Syl wia Ko sman

Już nie przy ul. Cze ladz kiej 58,
ale przy ul. Lu dwi ka Za men ho -
fa 15 bę dzie mie ścić się sie dzi -
ba VI Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go im. J. Kor cza ka w So snow cu.
Od no we go ro ku szkol ne go
ucznio wie bę dą nie tyl ko zdo by -
wać wie dzę, ale tak że roz wi jać
swo je pa sje w sie dzi bie do tych -
cza so we go Gim na zjum nr 13.
Sze ro ką wie dzę bę dzie im prze -
ka zy wać do świad czo na ka dra na -
uczy cie li „Kor cza ka” – któ ra nie
tyl ko uczy, ale i po ka zu je, jak od -
na leźć się w ży ciu, a tak że w spo -
łecz nej oraz za wo do wej rze czy -
wi sto ści, i co, tak na praw dę, ma
zna cze nie.

– Przez te wszyst kie la ta mu ry
„Kor cza ka” opu ści ło wie le wspa -
nia łych osób. Do dnia dzi siej sze -
go po wta rza ją, że przy szli tu taj,
po nie waż szko łę cha rak te ry zu je
nie po wta rzal ny, życz li wy kli mat,
któ ry sprzy ja rze tel ne mu wy -
kształ ce niu – mó wi Jo an na Na po -
ra – Ćma chow ska, wi ce dy rek tor -
ka VI LO. 

„Kor czak” ucho dzi za szko łę
na uko wych wy zwań, kre atyw -
ne go my śle nia, spor to we go du -
cha, dzien ni kar skich prak tyk,
ma te ma tycz nej pa sji, przy rod ni -
czych eks pe ry men tów, spo łecz -
ne go za an ga żo wa nia i mię dzy -
na ro do wych pro jek tów. – Je ste -
śmy szko łą, w któ rej sta wia się
na 100 pro cent zda ną ma tu rę,
na wy po sa że nie mło de go czło -
wie ka w kom pe ten cje ję zy ko we
oraz współ pra cę z uczel nia mi
wyż szy mi – przy zna je wi ce dy -
rek tor ka.

Szko ła przy go to wa ła czte ry
pro po zy cje dla uczniów. Ab sol -
wen ci gim na zjów mo gą do łą -
czyć do kla sy „Mat -Kor cza -
ków”, czy li kla sy ma te ma tycz -
no -po li tech nicz nej, w któ rej do -
dat ko wym przed mio tem przez

dwa la ta bę dzie ro bo ty ka. Z ko lei
ucznio wie, któ rzy ma ją pre dys -
po zy cje ję zy ko we, po win ni zna -
leźć się w od lo to wej kla sie ję zy -
ko wej, czy li kla sie „Lin gua -Kor -
cza ki”. Jej ucznio wie bę dą mo gli
otwo rzyć się na bo ga ty świat
róż no rod nych ję zy ków ob cych
i kul tur. Jest to tak że al ter na ty wa
dla klas dwu ję zycz nych w szko -
łach ościen nych. Do dat ko wo
w tym ro ku oso by za in te re so wa -
ne ta ki mi za wo da mi jak ste war -
des sa, ste ward, prze wod nik tu ry -
stycz ny, re zy dent czy pra cow nik
ob słu gi pa sa że ra zo sta ną przy go -

to wa ne do te go, jak po zy tyw nie
przejść za wo do wy ca sting i zdo -
być wy ma rzo ną pra cę. Ucznio -
wie kla sy ję zy ko wej bę dą mie li
rów nież za ję cia z za kre su ob słu -
gi klien ta oraz po zna ją spe cy fi kę
pra cy i funk cjo no wa nia por tu lot -
ni cze go. Po nad to, oprócz na uki
z na ti ve spe ake rem, bę dą bra li
udział w pro jek tach mię dzy na ro -
do wych i wy jaz do wym warsz ta -
cie na Eu ro we ek.

Dla tych, któ rzy chcą stu dio -
wać me dy cy nę, far ma cję lub
zgłę biać na uki przy rod ni cze,
cze ka „Bio -Kor czak”, czy li kla -

sa bio lo gicz no -che micz na.
W ra mach przed mio tów do dat -
ko wych ucznio wie bę dą mie li
la bo ra to rium bio lo gicz ne oraz
fi zy kę me dycz ną, a po nad to we -
zmą udział w warsz ta tach or ga -
ni zo wa nych przez Ślą ski Uni -
wer sy tet Me dycz ny, bę dą
uczest ni czy li w za ję ciach la bo -
ra to ryj nych w Cen trum Dy dak -
tycz nym Wy dzia łu Far ma ceu -
tycz ne go i wy ja dą np. do Na ro -
do we go Cen trum Ba dań Ją dro -
wych.

Ostat nia pro po zy cja to kla sa
dzien ni kar ska – so cial me dia.
Wy bie ra jąc tę kla sę, zo sta niesz
„Me dia -Kor cza kiem”. Kla sy
dzien ni kar skie w VI LO ma ją już
wie lo let nią tra dy cję. Kró lu je
w nich prak ty ka wspar ta teo rią.
Ucznio wie m. in. two rzą wła sne
ra dio, te le wi zję czy ga ze tę. Do -
dat ko wym przed mio tem w tej
kla sie jest dzien ni kar stwo. Ma ło
te go, w dru giej kla sie or ga ni zo -
wa ne są warsz ta ty dzien ni kar skie
w ję zy ku an giel skim. Ucznio wie
uczest ni czą tak że w warsz ta tach
dzien ni kar skich, pro wa dzo nych
w Ra diu Ka to wi ce, w za ję ciach
z men to rin gu czy ko le de bat
oxfordz kich. Do tej po ry pra ce
dzien ni kar sko -fil mo we two rzy li
na gre en scre enie, od no we go ro -
ku bę dą na to miast uży wać gre en -
bo xa.

W szko le moż na rów nież,
oprócz ję zy ka an giel skie go,
uczyć się ję zy ka wło skie go, hisz -
pań skie go, fran cu skie go czy nie -
miec kie go. 

– Prze pro wadz ka jest wiel kim
wy zwa niem, za rów no dla mło -
dzie ży, jak i dla gro na pe da go -
gicz ne go, ale jest to tak że wiel ka
szan sa na stwo rze nie wła snej,
au to no micz nej prze strze ni,
w któ rej je dy ny mi go spo da rza mi
bę dą ucznio wie VI LO – pod su -
mo wa ła Jo an na Na po ra – Ćma -
chow ska.

Nie co dzien ne wy da rze nie mia ło
miej sce 11 kwiet nia w Cen trum
Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go w So snow cu przy ul.
Ki liń skie go. W ra mach od by wa -
ją cych się Tar gów Aka de mic -
kich pod pi sa no po ro zu mie nie
o wza jem nej współ pra cy mię dzy
CKZiU, któ re re pre zen to wał dy -
rek tor Ja cek Gór ski a Pa ła cem
Scho ena – Mu zeum w So snow -
cu, w imie niu któ re go po ro zu -
mie nie pod pi sał dy rek tor Pa weł
Du sza. W spo tka niu wziął udział
tak że I za stęp ca pre zy den ta mia -
sta Zbi gniew By szew ski, któ ry
pod kre ślił ogrom ne zna cze nie
ta kich dzia łań, pro mu ją cych
war to ści, któ re ma ją wzmac niać
wię zi lo kal ne go śro do wi ska z re -

gio nem, a uczniom za pew niać
atrak cyj ne lek cje. W wy da rze niu
uczest ni czy li tak że m. in. Mał -
go rza ta Po cho pień, prze wod ni -
czą ca NSZZ „So li dar ność”, Ewa
Bar to siń ska, wi ce dy rek tor ka
CKZiU oraz prze wod ni czą cy
Ra dy Ro dzi ców – Piotr Kwiet -
niew ski. Ko or dy na tor ką po ro zu -
mie nia i spraw zwią za nych z re -
ali za cją umo wy zo sta ła Bo że -
na Fu las, na uczy ciel ka ję zy ka
pol skie go. Istot nym punk tem
wza jem nej współ pra cy mię dzy
CKZiU a Pa ła cem Scho ena bę -
dzie m. in. przy go to wa nie mło -
dzie ży do ana li zy dzieł sztu ki ja -
ko eta pu przy go to waw cze go
do eg za mi nu ust ne go z ję zy ka
pol skie go. SK

CKZiU rozpoczął ścisłą współpracę
z Pałacem Schoena

Umowa „Plater” z Narodowym
Centrum Badań Jądrowych podpisana
Po ro zu mie nie po mię dzy li ceum
„Pla ter” a Na ro do wym Cen trum
Ba dań Ją dro wych w Świer ku zo -
sta ło pod pi sa ne6 kwiet nia wIILO
im. E. Pla ter wSo snow cu. Wimie -
niu Na ro do we go Cen trum Ba dań
Ją dro wych po ro zu mie nie pod pi sa -
ła prof. dr hab.  Ewa Ron dio, za -
stęp ca dy rek to ra NCBJ do spraw
na uko wych, na to miast szko łę re -
pre zen to wa ła dy rek tor ka  Ju sty -
na Tu lic ka. – NCBJ re pre zen to wał
tak że prof. dr hab. Lu dwik Do -
brzyń ski, dy rek tor dzia łu szko leń
i do radz twa. Jest to dla nas ogrom -
ne wy róż nie nie, gdyż je ste śmy je -
dy ną szko łą w Pol sce, któ ra ta ką
współ pra cę na wią za ła i re ali zu -
je  – pod kre śla Ju sty na Tu lic -
ka. –  Po ro zu mie nie z NCBJ
napew no wpły nie wspo sób nie by -
wa le po zy tyw ny napo ziom kształ -
ce nia na sze go li ceum i za in te re so -
wa nie przy szłych ab sol wen tów. Po -
sia dam głę bo kie prze ko na nie, iż
kie ru nek ten po zwo li na szym ab -
sol wen tom od na leźć, za rów no pa -
sję w ży ciu oso bi stym, jak i in te re -
su ją ce i po płat ne za ję cie w przy -
szłej ka rie rze za wo do wej – do da ła
dy rek tor ka II LO im. E. Pla ter.

Pod pi sa nie umo wy by ło jed -
nym z punk tów Dni Otwar tych.
Przy szli ucznio wie wzię li udział
wwy kła dzie oskład ni kach ma te rii,
któ ry wy gło si ła dr Ka ta rzy na De -
ja, za stęp ca dy rek to ra ds. dy dak -

tycz nych NCBJ oraz w po ka zach
ido świad cze niach pre zen to wa nych
w sa li gim na stycz nej przez pra -
cow ni ków NCBJ, zaj mu ją cych się
naco dzień edu ka cją i szko le nia mi.
Do świad cze nia, któ rych nie moż -
naprze pro wa dzić wszkol nych pra -
cow niach, cie szy ły się ogrom nym
za in te re so wa niem gim na zja li stów
i li ce ali stów. Ucznio wie mie li m. in.
oka zję zo ba czyć ko mo rę mgło wą
umoż li wia ją cą ob ser wa cję pro mie -
nio wa nia ko smicz ne go, dzia ła nie
ge ne ra to ra Van de Graf fa, od chy la -
nie czą stek pro mie nio wa nia be ta
w po lu ma gne tycz nym, prze ni ka -
nie pro mie nio wa nia przez róż ne
osło ny, pro mie nio wa nie róż nych
sub stan cji i ma te ria łów z na sze go
oto cze nia oraz zja wi sko fo to elek -
trycz ne ze wnętrz ne. W jed nej z sal
ucznio wie mo gli za po znać się zbu -
do wą, dzia ła niem i ste ro wa niem je -
dy ne go pol skie go re ak to ra ją dro -
we go Ma ria.

– Dzię ki wi zy cie pra cow ni -
ków NCBJ na si go ście z gim na -
zjów oraz ucznio wie „Pla ter” zy -
ska li wie dzę o tym, że pro mie nio -
wa nie jo ni za cyj ne jest wszech -
obec ne, nie zwy kle uży tecz ne
w prze my śle, me dy cy nie i ener ge -
ty ce, a nie bez piecz ne tyl ko wte dy,
gdy z bra ku wie dzy lub roz sąd ku
nie wła ści wie się nim po słu gu je -
my – podsumowała dy rek tor Tu -
lic ka. KP

arc VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu 

Liceum wspiera i promuje znany aktor i absolwent
„Korczaka” Michał Czernecki. 
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Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

Ak tu al nie na ryn ku te le ko mu ni ka cyj nym
dzia ła wie lu ope ra to rów te le ko mu ni ka -
cyj nych i kon su men ci ma ją moż li wość
zmia ny do staw cy usług i prze nie sie nia
do tych cza so we go nu me ru do in ne go
ope ra to ra. 

Chcąc prze nieść nu mer, na le ży zwró -
cić się do no wo wy bra ne go ope ra to ra
i zło żyć od po wied ni wnio sek i wy ma ga ne
prze pi sa mi oświad cze nie. Abo nent mo że
rów nież udzie lić peł no moc nic twa do do -
ko na nia wszel kich for mal no ści ko niecz -
nych do re ali za cji prze nie sie nia, w tym
rów nież do wy po wie dze nia umo wy z do -
tych cza so wym ope ra to rem. Dla waż no -
ści peł no moc nic twa wy ma ga na jest for -
ma pi sem na. Udzie le nie peł no moc nic -
twa jest obo wiąz ko we, je że li prze nie sie -
nie nu me ru na stę pu je z wy po wie dze -
niem do tych cza so wej umo wy bez za cho -
wa nia ter mi nu wy po wie dze nia. Wnio sek
zło żo ny bez wy ma ga nych za łącz ni ków
po zo sta wia się bez roz pa trze nia, o czym
abo nent zo sta je nie zwłocz nie za wia do -

mio ny przez no we go do staw cę w for mie
pi sem nej wraz z po da niem przy czy ny
i za łą czo nym wzo rem oświad cze nia.

Kon su men cie pa mię taj: za nim zde cy -
du jesz się na prze nie sie nie nu me ru,
sprawdź, na ja ki okres masz za war tą ak -
tu al ną umo wę, ja ki jest okres wy po wie -
dze nia, kie dy koń czy się pro mo cja, ja ka
jest udzie lo na ulga zwią za na z pro mo cyj -
ną umo wą. Te in for ma cje są nie zbęd ne,
aby wy brać naj lep szy spo sób wy po wie -
dze nia do tych cza so wej umo wy i usta lić,
czy z tym wy po wie dze niem bę dzie zwią -
za na za pła ta ka ry – ulgi za przed ter mi no -
we roz wią za nie umo wy. 

Waż ne jest tak że, aby da ne po da ne
we wnio sku o prze nie sie nie nu me ru by -
ły zgod ne z ty mi po da ny mi w umo -
wie.  W przy pad ku, gdy da ne bę dą nie -
zgod ne, np. zo sta ną po da ne da ne użyt -
kow ni ka te le fo nu, a nie oso by, któ ra za -
wie ra ła umo wę, prze nie sie nie się nie po -
wie dzie. 
No wy ope ra tor nie zna tre ści umo wy, ja -
ka jest za war ta z do tych cza so wym ope -
ra to rem i war to to spraw dzić, za nim do -
ko na my wy bo ru spo so bu wy po wie dze -
nia.
Prze nie sie nie nu me ru mo że na stą pić:
1. Z za cho wa niem okre su wy po wie dze -

nia umo wy z do tych cza so wym ope ra -
to rem (na le ży spraw dzić, ile wy no si
okres wy po wie dze nia) lub z koń cem
obo wią zu ją cej pro mo cji.

2. Bez za cho wa nia okre su wy po wie dze -
nia umo wy z do tych cza so wym ope ra -
to rem (w ta kim przy pad ku do tych cza -
so wy ope ra tor mo że żą dać od szko do -
wa nia w wy so ko ści rów nej opła cie
abo na men to wej za okres wy po wie -
dze nia).

Nie za leż nie od try bu prze nie sie nia nu -
me ru, w przy pad ku roz wią za nia umo wy
ter mi no wej zwią za nej z udzie le niem abo -
nen to wi ulgi przed okre sem jej obo wią -
zy wa nia, do tych cza so we mu do staw cy
bę dzie przy słu gi wa ło pra wo na li cze nia
tzw. ka ry umow nej.
Ter min na roz pa trze nie przez no we go
do staw cę wnio sku wy no si od po wied nio:
1) 6 go dzin ro bo czych, gdy abo nent skła -

da wnio sek oso bi ście w punk cie no -
we go do staw cy w przy pad ku umo wy
o usłu gi w sie ci mo bil nej;

2) 1 dzień ro bo czy, gdy abo nent skła da
wnio sek oso bi ście w punk cie no we go
do staw cy w przy pad ku umo wy o usłu -
gi w sie ci sta cjo nar nej;

3) 3 dni ro bo cze, gdy abo nent bę dą cy
stro ną umo wy o usłu gi mo bil ne skła da
wnio sek w in ny spo sób niż oso bi ście;

4) 14 dni ro bo czych, gdy abo nent bę dą cy
stro ną umo wy w sie ci sta cjo nar nej
skła da wnio sek w in ny spo sób niż oso -
bi ście.

W przy pad ku po zy tyw ne go roz pa trze nia
wnio sku o prze nie sie nie nu me ru no wy
do staw ca nie zwłocz nie za wie ra z abo -
nen tem umo wę o świad cze nie usług te -
le ko mu ni ka cyj nych z prze nie sie niem
przy dzie lo ne go nu me ru, któ ra po win -
na w szcze gól no ści okre ślać ter min roz -
po czę cia świad cze nia usług przez no we -
go do staw cę, zgod ny z ter mi nem roz wią -
za nia umo wy z do tych cza so wym do -
staw cą. Prze nie sie nie nu me ru na stę pu je
z dniem roz wią za nia umo wy o świad cze -
nie usług z do tych cza so wym do staw cą.
Prze nie sie nie nu me ru jest bez płat ne i nie
mo że po wo do wać prze rwy w świad czo -
nej usłu dze dłuż szej niż: 3 go dzi ny (mię -
dzy pół no cą a 3 w no cy) dla usług mo bil -

nych i 24 go dzi ny dla usług sta cjo nar -
nych.
Je śli ope ra tor nie prze nie sie nu me ru
w ter mi nie, abo nen to wi przy słu gu je re -
kla ma cja, w któ rej mo że do ma gać się
za każ dy dzień zwło ki jed no ra zo we go
od szko do wa nia w wy so ko ści:
– 1/4 su my opłat mie sięcz nych, li czo nej

we dług ra chun ków z ostat nich 3 okre -
sów roz li cze nio wych (dla usług abo na -
men to wych),

– 1/4 su my war to ści do ła do wań kon ta z
ostat nich 3 mie się cy (dla usług pre -pa id).

Re kla ma cję na le ży zło żyć do do tych cza -
so we go ope ra to ra. 
Je śli prze nie sie nie nu me ru na stą pi ło bez
zgo dy abo nen ta, wów czas w ra mach re -
kla ma cji abo nent mo że żą dać od no we -
go ope ra to ra za każ dy dzień od dnia ak -
ty wa cji nu me ru u te go ope ra to ra jed no -
ra zo we go od szko do wa nia w wy so ko ści:
– 1/2 śred niej opła ty mie sięcz nej, li czo -

nej we dług ra chun ków z ostat nich 3
okre sów roz li cze nio wych (dla usług
abo na men to wych),

– 1/2 su my war to ści do ła do wań kon ta
z ostat nich 3 mie się cy (dla usług prze -
pła co nych pre -pa id).

Waż ne: 
Ope ra tor nie ma obo wiąz ku prze nie sie -
nia nu me ru z ofer ty abo na men to wej
na kar tę pre -pa id w ra mach wła snej sie -
ci. Obo wią zu ją ce prze pi sy prze wi du ją
obo wią zek prze nie sie nia przy dzie lo ne go
abo nen to wi nu me ru te le fo nu od jed ne go
do dru gie go ope ra to ra.
Prze no sze nie nu me rów te le fo nów z ofer -
ty abo na men to wej do ofer ty pre -pa id
w ra mach wła snej sie ci ope ra to ra jest
za leż ne wy łącz nie od ope ra to ra i je go po -
li ty ki w tym za kre sie.
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Przeniesienie numeru telefonu przy zmianie dostawcy usług 

Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Po trą ce nie wie rzy tel no ści jest
ure gu lo wa ne w ko dek sie cy wil -
nym, któ ry za wie ra wa run ki je go
do ko na nia. Tak więc, aby do ko -
nać po trą ce nia, dwie oso by mu -
szą być wo bec sie bie jed no cze -
śnie dłuż ni ka mi i wie rzy cie la mi.
Każ da z tych osób mo że po trą cić
swo ją wie rzy tel ność z wie rzy tel -
no ści dru giej stro ny, je że li przed -
mio tem obu tych wie rzy tel no ści
są pie nią dze lub rze czy tej sa mej
ja ko ści ozna czo ne tyl ko co
do ga tun ku, a obie wie rzy tel no -
ści są wy ma gal ne i mo gą być do -
cho dzo ne przed są dem lub
przed in nym or ga nem pań stwo -
wym. Wsku tek po trą ce nia obie
wie rzy tel no ści uma rza ją się na -
wza jem do wy so ko ści wie rzy tel -

no ści niż szej. Po trą ce nie mo że
być wy łą czo ne, jak i zmo dy fi ko -
wa ne, w umo wie za war tej po -
mię dzy stro na mi. Zgod nie z KC
po trą ce nie do ko nu je się po przez
oświad cze nie zło żo ne dru giej
stro nie, jest to za tem po trą ce nie
jed no stron ne. Ist nie je rów nież
po trą ce nie dwu stron ne, któ re
kształ to wa ne jest po przez za sa -
dę swo bo dy umów. Aby oświad -
cze nie by ło sku tecz ne, mu si ono
do trzeć do wie rzy cie la wza jem -
ne go w ta ki spo sób, aby mógł się
on za po znać z je go tre ścią. For -
ma oświad cze nia jest do wol na.
W oświad cze niu na le ży okre ślić,
po mię dzy ja ki mi stro na mi jest
do ko na ne, ja kich wie rzy tel no ści
do ty czy oraz czy po trą ce nie jest
do ko ny wa ne w ca ło ści, czy
w czę ści. Je że li jest do ko ny wa ne
w czę ści, na le ży wska zać tę
część po przez wska za nie kwo ty,
do któ rej wie rzy tel ność ule ga po -
trą ce niu lub ro dza ju na leż no ści.
Nie wszyst kie wie rzy tel no ści mo -
gą zo stać po trą co ne. Za li cza ją
się do nich wie rzy tel no ści nie ule -
ga ją ce za ję ciu, wie rzy tel no ści
o do star cze nie środ ków utrzy ma -
nia, wie rzy tel no ści wy ni ka ją ce
z czy nów nie do zwo lo nych oraz
wie rzy tel no ści, co do któ rych po -
trą ce nie jest wy łą czo ne przez
prze pi sy szcze gól ne.

ADWOKAT RADZI

Kiedy potrącenie
wierzytelności jest
możliwe?
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Sosnowieckie Wodociągi ruszyły z kampanią informacyjną „Gang Szczurzaków – STOP szczurom w kanalizacji miejskiej” 

Koniec z ucztami dla miejskich gryzoni!
Za do wo lo ne szczu rza ki wfil mo wym spo cie nie
ukry wa ją ra do ści: „Dzię ku je my, że nas do kar -
mia cie. Chęt nie wpro wa dzi my się dowas ra zem
zbak te ria mi, wi ru sa mi i ta siem ca mi!”. Je go ko -
le ga gry zoń do rzu ca: „Pod klat ką 12 za wsze
spusz czą ci kur cza ka lub sos”, a ko lej ny do da je:
„A pod 48 po mi do rów kę i klu ski ślą skie”. Ani -
mo wa ny spot, w któ rym nie po dziel nie rzą dzą
szczu rza ki, to je den z ele men tów kam pa nii in -
for ma cyj nej, któ rą roz po czę ły So sno wiec kie
Wo do cią gi we współ pra cy z Urzę dem Miej -
skim. Oprócz fil mu, skie ro wa ne go do naj młod -
szych, w mie ście po ja wi ły się ulot ki, pla ka ty,
a in for ma cje o kam pa nii do trą też do miesz kań -
ców ra zem z ra chun ka mi za wo dę. Wszyst ko
po to, by zwięk szyć świa do mość miesz kań ców
i obro nić ich przed pla gą gry zo ni, po nie waż
szczu ry za gnieź dzi ły się wy god nie w miej skiej
ka na li za cji dzię ki nam, bo wy rzu ca my je dze nie
do to a let. Stąd wła śnie po mysł So sno wiec kich
Wo do cią gów na kam pa nię „Gang Szczu rza -
ków – STOP szczu rom wka na li za cji miej skiej”.
Ani mo wa ny film edu ka cyj ny bę dzie wy świe tla -
ny w So snow cu przed każ dym se an sem fil mo -
wym w „Mu zie”. – Po zby wa my się je dze nia
przez ka na li za cję sa ni tar ną, wrzu ca my tam
reszt ki z obia dów, zu py. To jest za chę ta dla ko -
lo nii szczu rów, by zamiesz ka ły wmiej scu, gdzie
ma ją ła twy do stęp do je dze nia. Trze ba z tym
skoń czyć – mó wi zde cy do wa nie Mag da le naPo -
chwal ska, pre zes So sno wiec kich Wo do cią -
gówS.A.  – Wtwo rze niu tej kam pa nii po pro si li -
śmy o po moc pro fe sjo nal ne fir my. Po wsta ła
kam pa nia skie ro wa nanie tyl ko dodo ro słych, ale
idodzie ci. Naj młod si ma ją spo ry wpływ nado -
ro słych inie jed no krot nie po tra fią wpły nąć na ich
de cy zje – do da je. 

So sno wiec kie Wo do cią gi, we współ pra cy
z mia stem, bę dą pro wa dzić szcze gól nie in ten -
syw ne dzia ła nia z za rząd ca mi nie ru cho mo ści
w So snow cu, szko ła mi oraz przed szko la -
mi. – Oka zu je się, że ak cja jest po trzeb -
na w pla ców kach szkol nych i przed szkol nych
i to nie tyl ko ze wzglę du na dzie ci, ale tak że
przez to, że czę sto w to a le tach lą du ją reszt ki
obia dów ze szkol nych sto łó wek – przy zna je
pre zes Po chwal ska. Ce lem kam pa nii spo łecz -
no ścio wej jest na świe tle nie pro ble mu obec no -
ści szczu rów w sie ci ka na li za cyj nej, któ re
dzię ki do kar mia niu po przez wy rzu ca nie resz -
tek po kar mów do to a le ty – ma ją ide al ne wa -
run ki do osie dla nia się i roz mna ża nia. Nie ste -

ty, reszt ki je dze nia nie są je dy nym pro ble mem.
Do ka na li za cji tra fia ca ła ple ja da nie po trzeb -
nych śmie ci – od ar ty ku łów prze my sło wych
ta kie jak pam per sy, pod pa ski, wkła dy hi gie -
nicz ne, szma ty, raj sto py, a tak że pa tycz ki
do uszu, któ re mo gą spo wo do wać nie droż ność
rur. W sa mym So snow cu jest 420 km ka na li -
za cji, a do kar mia nie szczu rów ozna cza nie -
szczel ność sie ci, ska że nia gle by oraz kosz tow -
ne na pra wy i po wta rza ją ce się awa rie.  

Or ga ni za to rzy ak cji wska zu ją, że aby za cho -
wać bez pie czeń stwo, naj le piej uni kać kon tak tu
ze szczu ra mi. Za gro że nia zwią za ne z prze no -
szo ny mi przez nie bak te ria mi i wi ru sa mi to np.
cho ro ba We ila, szczu rza go rącz ka, ty fus pla mi -
sty czy ta siem ce. Szczu rze ko lo nie mo gą li czyć
po 200 osob ni ków. Gry zo nie są wszyst ko żer ne,
że ru ją w sta dzie i nie czu ją za gro że nia ze stro ny
czło wie ka. Naj le piej ich roz wi nię tym zmy słem
jest węch, po zwa la ją cy roz po znać po karm
i iden ty fi ko wać in ne osob ni ki. Ma ją też do bry
słuch ido tyk, po tra fią roz po zna wać sła be wi bra -
cje pod ło ża iorien to wać się wciem no ści, wy ko -
rzy stu jąc do tyk łap i wi bry sów (wło sów czu cio -
wych, wą sów). Do sko na le pły wa ją, są w sta nie
prze trwać w zim nej wo dzie do dwóch dni.

Szczu ry są in te li gent ne i ko rzy sta ją z te go.
Za pa mię tu ją miej sca, po tra fią uczyć się dróg
w sie ci nor i ka na łów oraz przejść przez szcze li -
ny ma ją ce 2,5 cm, czy li np. uszczel kę na łą cze -
niu rur ka na li za cyj nych. Szczu ry są ostroż ne.
Ko lo nia wy sy ła naj słab sze go osob ni ka, aby
zjadł np. imi tu ją cą je dze nie trut kę, a je śli po kil -
ku dniach wciąż ży je, do pie ro wte dy resz ta sta -
da ko rzy sta z je dze nia.  Szcze gó ło we in for ma -
cje o ak cji moż na zna leźć na stro -
na: www.gangsz czu rza kow.pl.  SK

arc Sosnow
ieckie W

odociągi S.A.
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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. 

Ubie gło rocz na ak cja cie szy ła się du żą po -
pu lar no ścią. W lo te rii wzię ło udział 5048
so sno wi czan, w tym 4641 elek tro nicz nie,
a 280 osób po raz pierw szy roz li czy ło się
w so sno wiec kim Urzę dzie Skar bo wym.
Po od ję ciu kosz tów or ga ni za cji, mia sto sza -
cun ko wo zy ska ło po nad 300 ty się cy zło tych
z ty tu łu wpły wu po dat ku do cho do we go.

– Pła ce nie po dat ków na te re nie mia sta
da je pew ność, że część środ ków wró ci
do nas w po sta ci in we sty cji w naj bliż sze
oto cze nie miesz kań ca. Od no si się to
do ochro ny zdro wia, oświa ty, trans por tu czy
też go spo dar ki ko mu nal nej – nie ukry -
wa Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta.

By pła cić po dat ki w So snow cu, nie jest
ko niecz ne za mel do wa nie w tym mie ście, po -
nie waż wy star czy tyl ko miesz kać. W lo te rii
bę dą mo gły wziąć udział wszyst kie oso by,
któ re w ze zna niu po dat ko wym za 2017 ro ku
wska żą na dzień 31 grud nia 2017 rok So sno -
wiec ja ko miej sce za miesz ka nia. Ko niecz -
na bę dzie tak że re je stra cja na spe cjal nej stro -
nie in ter ne to wej lub wrzu ce nie for mu la rza
dourny znaj du ją cej się wUrzę dzie Miej skim.

Lo so wa nie na gród od bę dzie się
w czerw cu 2018 ro ku, a lo te ria pro wa dzo -
na jest przy współ pra cy z Urzę dem Skar bo -
wym w So snow cu. SK

Wystarczy rozliczyć
PIT w Sosnowcu,  
by wygrać samochód

Przedszkola – baterie

Nazwa
placówki

oświatowej 
Adres 

Liczba
przedszkolaków 

Ilość
zebranych

baterii w kg 

Ilość zebranych
baterii w kg

w przeliczeniu
na 1-go

przedszkolaka 

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 

Wyniki 
po II etapie III edycji 
konkursu
„Sosnowiecki Lider
Ekologii”

Szkoły – makulatura

Nazwa placówki
oświatowej 

Adres 
Liczba 

uczniów

Ilość
zebranej

makulatury  
w kg 

Ilość zebranej
makulatury 

w kg 
w przeliczeniu 
na 1-go ucznia

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

Szkoły – baterie

Nazwa 
placówki oświatowej 

Adres 
Liczba 

uczniów

Ilość
zebranych

baterii 
w kg 

Ilość zebranej
makulatury 

w kg 
w przeliczeniu 
na 1-go ucznia

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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Na wal kę z uza leż nie nia mi, czy li le cze nie
uza leż nień be ha wio ral nych i pro fe sjo nal -
ną po moc dla uza leż nio nych wspar cie
z Mi ni ster stwa Zdro wia otrzy mał So sno -
wiec ki Szpi tal Miej ski sp. z o.o. – Otrzy -
ma ne środ ki po zwo lą na znacz ne pod -
wyż sze nie ja ko ści i róż no rod no ści świad -
czeń dla osób uza leż nio nych od ha zar du.
Kon trakt z NFZ jest zbyt ma ły, aby ob jąć
kom plek so wym le cze niem na szych pa -
cjen tów. A dzię ki tym środ kom mo że my
uru cho mić te ra pię gru po wą dwa ra zy
w ty go dniu, zwięk szyć ilość spo tkań
w te ra pii in dy wi du al nej oraz umoż li wić
do stęp do le ka rza – mó wi Da mian Zdra -
da, kie row nik Cen trum Psy cho te ra pii
i Le cze nia Uza leż nień w So snow cu. 

W ra mach pro gra mu z psy cho te ra pii
mo gą tak że sko rzy stać ro dzi ny osób uza -
leż nio nych od ha zar du. – Po nad to, zgła -
szać się mo gą tak że oso by z ta ki mi uza -
leż nie nia mi jak za ku po ho lizm, sek so ho -
lizm, pra co ho lizm, uza leż nie nie od kom -
pu te ra, a na wet so la rium. Dla wszyst kich
tych osób ma my sze ro ką ofer tę psy cho -
te ra pii. Do pod ję cia le cze nia nie wy ma ga -
my skie ro wa nia – do da je Zdra da.

Tak zwa ne uza leż nie nia be ha wio ral -
ne, w co raz więk szym stop niu sta ją się
pro ble mem, za rów no do ro słych, jak
i mło dzie ży. Za dłu że nie spo wo do wa ne
ob se syj nym gra niem czy kom pul syw ny -
mi za ku pa mi bar dzo czę sto jest przy czy -
ną zgło sze nia się na te ra pię. – Nie jest to
zła wo la czy nie go spo dar ność fi nan so -
wa – mó wi te ra peut ka Ewa Li ber ka. Ra -
czej cho dzi tu o za bu rze nie za cho wa nia,
wy ma ga ją ce re gu lar nej psy cho te ra pii.
W ta kiej sy tu acji po wstrzy my wa nie się

od gra nia czy za ku pów wy łącz nie za po -
mo cą wo li jest nie moż li we. Sza cu je się,
że ok. 3 – 5 pro cent do ro słych osób cier -
pi na ten pro blem. Tym cza sem le cze nie
mo że do pro wa dzić do peł nej re mi sji ob -
ja wów – do da je. 

Z ko lei wśród mło dzie ży do mi nu ją -
cym pro ble mem jest uza leż nie nie
od gier. Kon se kwen cją te go zja wi ska
jest zu bo że nie re la cji spo łecz nych, pro -
ble my z kon cen tra cją, pro wa dzą ce
do po gor sze nia wy ni ków w na -

uce. – W skraj nych sy tu acjach, szcze gól -
nie wśród naj młod szych użyt kow ni ków
gier, po ja wia ją się trud no ści w ada pta cji
do na szej zwy kłej rze czy wi sto ści. Świat
gier jest pa sjo nu ją cy i pe łen emo cji, pod -
czas gdy co dzien ne ży cie to głów nie wy -
ma ga nia, a czas na roz ryw kę jest ogra -
ni czo ny. Po wo du je to nie kie dy za bu rze -
nia roz wo ju, któ re wy ma ga ją wspar cia
psy cho lo gicz ne go – mó wi te ra peut ka. 

W Cen trum Psy cho te ra pii le czo ne
jest tak że uza leż nie nie od al ko ho lu, za -

rów no w try bie am bu la to ryj nym, jak
i na od dzia le dzien nym. – In ten syw na te -
ra pia w po rad ni znacz nie zwięk sza szan -
sę na utrzy my wa nie abs ty nen cji.
Przy czym plan te ra pii za każ dym ra zem
sta ra my się do pa so wać do moż li wo ści
cza so wych pa cjen ta – mó wi Be ata Za -
krzew ska - Cu piał, spe cja li sta psy cho te -
ra pii uza leż nień. Gru py te ra peu tycz ne
od by wa ją się za rów no do po łu dnia, jak
i po po łu dniu, co jest atrak cyj ne dla osób
pra cu ją cych na zmia ny. – Z ko lei od dział

dzien ny – to for ma le cze nia – gdzie pa -
cjen ci na noc wra ca ją do do mu. Co dzien -
ne za ję cia da ją moż li wość szyb kiej po -
pra wy sta nu zdro wia i funk cjo no wa nia
psy chicz ne go – przy zna je Ewa Ku czew -
ska, te ra peut ka.

Co raz czę ściej, oso by uza leż nio ne
lub nad uży wa ją ce al ko ho lu mo gą ko rzy -
stać z le cze nia, gdzie nie ma wy mo gu
peł nej abs ty nen cji. – Wy ma ga to jed nak
każ do ra zo wo prze pro wa dze nia do kład -
nej dia gno zy i w sy tu acjach, gdzie jest to
kli nicz nie uza sad nio ne, mo że być re ali -
zo wa ne. Jest to pe wien kło pot – przy -
zna je An na Ce sarz, spe cja li sta psy cho -
te ra pii uza leż nień. Cza sem po ja wia ją się
oso by, któ re zde cy do wa nie po win ny
utrzy my wać abs ty nen cję, a jed nak nie
chcą pod jąć się ta kie go ce lu, ocze ku jąc
le cze nia, bez po wstrzy my wa nia się
od pi cia. – Roz wią za li śmy to w ten spo -
sób, że ma my tak że ofer tę dla tych, któ -
rzy nie są go to wi na pod ję cie abs ty nen -
cji po mi mo wska zań kli nicz nych do jej
utrzy my wa nia. Da je my im ja kiś czas,
na pod ję cie de cy zji w tej spra wie – mó -
wi pro wa dzą ca tę gru pę We ro ni ka Pa -
trzyń ska.

Z po mo cy ko rzy sta ją ro dzi ny osób
uza leż nio nych, w tym tzw. do ro słe dzie -
ci al ko ho li ków i oso by współ uza leż nio ne.
Ich te ra pia na sta wio na jest na roz wój
oso bi sty. Oka zu je się, że bar dzo czę sto
współ mał żon ko wie osób uza leż nio nych,
sa mi wy wo dzą się z ro dzin z pro ble mem
al ko ho lo wym. Prze pra co wa nie pro ble -
mów z tym zwią za nych da je zu peł nie no -
wą per spek ty wę pa trze nia na swo je ży -
cie, a to z ko lei da je szan sę do róż nych

zmian – mó wi Wio let ta Bin ko, spe cja list -
ka psy cho te ra pii uza leż nień. 

Od ro ku dzia ła tak że po rad nia te ra pii
uza leż nień dla dzie ci i mło dzie ży. – Dzie -
ci i mło dzież jest szcze gól nie na ra żo -
na na pro ble my uza leż nień – mó wi
Adam Mzyk, te ra peu ta. – Za zwy czaj
o pro ble mie nar ko ty ków wśród mło dzie -
ży mó wi się wię cej w okre sie wa ka cji,
ale trze ba pa mię tać, że nad uży wa nie
sub stan cji jest obec ne bez wzglę du
na po ry ro ku. No we nar ko ty ki tzw. do pa -
la cze, ma ri hu ana, ale tak że co raz częst -
sza am fe ta mi na – to głów ne pro ble my,
z któ ry mi zgła sza ją się dzie ci, mło dzież
i ich ro dzi ce. W tym za kre sie współ pra -
cu je my tak że ze szko ła mi – do da je. 

W tym ro ku no wo ścią w ofer cie jest
uru cho mie nie so bot nich dy żu rów te ra -
peu tycz nych dla osób uza leż nio nych
od ha zar du, in nych uza leż nień be ha wio -
ral nych i ich ro dzin. W so bo ty od by wa ją
się tak że warsz ta ty te ra peu tycz ne dla
pa cjen tów. To spe cy ficz na for ma pra cy.
Umoż li wia wej ście w pro gram te ra pii
gru po wej oso bom, któ re w cią gu ty go -
dnia nie ma ją cza su na le cze nie.

Świad cze nia fi nan so wa ne są przez
NFZ, gmi nę So sno wiec oraz Fun dusz
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Ha zar do -
wych w Mi ni ster stwie Zdro wia.

Te ra peu ci za pra sza ją do kon tak tu.
Cen trum mie ści się w So sno wiec kim
Szpi ta lu Miej skim sp. z o.o. przy ul. Szpi -
tal nej 1. Re je stra cja czyn na jest od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach od 7.00
do 19.00, a w so bo ty przyj mo wa ni są tyl -
ko pa cjen ci umó wie ni. Moż na dzwo nić
tak że pod nr tel. 32 413 01 61. 

Wyrwij się ze szpon nałogu i zgłoś na terapię

arc Sosnow
iecki Szpital M

iejski sp. z o.o.

Terapeuci prowadzą terapię grupową i indywidualną oraz profesjonalnie pomagają
każdemu, kto zmaga się z problemem uzależnienia. 
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Pomóż dotrzeć do świadków historii
W Spadku po Dziadku – Sosnowiec dla Niepodległości

Klasa II. Szkoła Podstawowa nr 2, rok 1942.

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

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.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Rok 2018 r. to rocz ni ca 100-le cia
od zy ska nia przez Pol skę nie pod -
le gło ści. Świę to wa nie tej rocz ni -
cy w So snow cu ma wy miar
szcze gól ny. To wła śnie do So -
snow ca –  mia sta przy gra nicz ne -
go w za bo rze ro syj skim – chciał
wma sze ro wać Jó zef Pił sud ski
z I ka dro wą. Za głę bie Dą brow -
skie by ło re gio nem o sil nych ten -
den cjach nie pod le gło ścio wych
i pa trio tycz nych. Nie ste ty, de cy -
zje za bor ców spo wo do wa ły, że
plan ten się nie po wiódł. Nie mo -
że my tak że za po mnieć, że Za głę -
bia cy sta no wi li du żą część le gio -
nów two rzo nych przez Jó ze fa Pił -
sud skie go. Waż ną ro lę w wal ce
o nie pod le głość ode grał tak że
Alek sy Bień, póź niej szy pre zy -
dent So snow ca, je den z naj wy bit -
niej szych dzia ła czy za głę biow -
skiej PPS, a przede wszyst kim
wiel ki pa trio ta za an ga żo wa ny
w bu do wę nie pod le głej Pol ski.
Alek sy Bień to dru ga po stać
po Ja nie Kie pu rze, któ ra znaj dzie
się w so sno wiec kiej Alei Za głę -
bia ków w Par ku Sie lec kim. Po -
mnik zo sta nie od sło nię ty 11 Li -
sto pa da w Par ku Sie lec kim.

– Z oka zji ju bi le uszu pla no wa -
li śmy or ga ni za cję 100 im prez
na 100-le cie Od zy ska nia Nie pod -
le gło ści Pań stwa Pol skie go, ale
osta tecz nie bę dzie ich o wie le
wię cej. Przy tej oka zji pre zen tu -
je my tak że lo go typ, któ rym bę -
dzie my się po słu gi wać, or ga ni zu -
jąc im pre zy i uro czy sto ści pa trio -
tycz ne. Chce my, aby miesz kań cy
So snow ca mo gli cie szyć się
i świę to wać od zy ska nie przez
Pol skę nie pod le gło ści przez ca ły
rok, a nie tyl ko 11 li sto pa da. Dla -
te go już 16 czerw ca za pra sza my
na Plac Pa pie ski, gdzie od bę dzie
się wiel ki kon cert Pio tra Ru bi ka
pod na zwą „Wol ność, Mi łość,
Nie pod le głość”. Bę dzie to kon -
cert pre mie ro wy, pod czas któ re -
go po raz pierw szy usły szy my
no we utwo ry kom po zy to ra. Kon -
cert ten po świę co ny bę dzie tak że
oso bie Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II. Współ or ga ni za to rem te go
przed się wzię cia jest rów nież die -
ce zja so sno wiec ka, za co szcze -
gól nie dzię ku ję Je go Eks ce len cji
Księ dzu Bi sku po wi Grze go rzo wi
Ka sza ko wi – mó wi pre zy dent So -
snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Przy po mnij my, że 14 czerw ca
przy pa da 19. rocz ni ca wi zy ty Ja -
na Paw ła II w So snow cu. 

– Spe cjal ny kon cert za wie ra
m. in. zu peł nie no we utwo ry na -
pi sa ne z oka zji 100-le cia nie pod -
le gło ści, a tak że pie śni upa mięt -
nia ją ce nie zwy kłą po stać Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II i ro lę,
ja ką ode grał w dą że niu Po la ków
do wol no ści – do da je Ma te usz
Bo che nek, peł no moc nik pre zy -
den ta ds. dia lo gu i ko mu ni ka cji
spo łecz nej

Kon cert zo sta nie po prze dzo ny
wspól nym pa trio tycz nym śpie wa -
niem z miesz kań ca mi So snow ca
naj słyn niej szych pie śni nie pod le -
gło ścio wych oraz spe cjal nie przy -
go to wa ną z tej oka zji re kon struk -
cją hi sto rycz ną.

–  Re kon struk cja hi sto rycz -
na bę dzie od wo ły wać się do wy -
da rzeń sprzed 155 lat, kie dy to
w cza sie Po wsta nia Stycz nio we -
go, po raz pierw szy So sno wiec
zna lazł się na ła mach eu ro pej -
skiej pra sy. Sta ło się to za spra -
wą suk ce su wy pra wy Apo li na re -
go Ku row skie go, po wstań cze go
na czel ni ka wo je wódz twa kra -
kow skie go, któ ry wy ru szył
z obo zu w Oj co wie i po za ję ciu
Ma czek, a po tem dwor ca w So -
snow cach    opa no wał ca ły
tzw.   trój kąt gra nicz ny, czy li ob -
szar dzi siej sze go Za głę bia Dą -
brow skie go.  Zwy cię stwo mia ło
du że zna cze nie woj sko wo -stra te -
gicz ne, ale tak że pro pa gan do we.
Utwo rze nie ad mi ni stra cji na ro -
do wej na ob sza rze Za głę bia Dą -
brow skie go i przy chyl ność lud -
no ści, da wa ło szan sę na wy ko -
rzy sta nie po ten cja łu tej zie mi
do wal ki prze ciw ko Ro sji. Nie -
ste ty, po klę sce Ku row skie go
pod Mie cho wem, Za głę bie zo -
sta ło od bi te przez woj ska car -
skie – mó wi prof. Da riusz Na -
wrot.

16 czerw ca bę dzie my tak że
świad ka mi pró by po bi cia re kor du
Gu in nes sa. 

Pró ba bę dzie po le ga ła na rów -
no cze snym nie sie niu przez co
naj mniej 3794 oso by fla gi na ro -
do wej (wy mia ry fla gi 1000 m
na 3 m). Po dob ną pró bę prze pro -
wa dzo no ostat nio w Pi le, ale by -
ła to pró ba nie uda na. Ostat ni re -
kord na le ży do In dii, zo stał on
po bi ty w ubie głym ro ku. Te raz
ko lej na So sno wiec! 

W go dzi nach przed po łu dnio -
wych roz pocz nie się wiel kie pa -
trio tycz no -ro dzin ne świę to wa -
nie. Wśród atrak cji m. in. stre fa
za ba wy dla dzie ci, po ka zy spe -
cja li stycz nych po jaz dów służb
miej skich i mun du ro wych,
a tak że Aka de mia Pa trio tycz ne -
go Ki bi co wa nia. Rów nież
w tym dniu na Pla cu Pa pie skim
już po raz ósmy So sno wiec kie
Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą -
do wych or ga ni zu je Fe sti wal Or -
ga ni za cji Po za rzą do wych. Pod -
czas te go wy da rze nia od wie dza -
ją cy ma ją szan sę za po znać się
z dzia łal no ścią so sno wiec kich
or ga ni za cji, a przy oka zji świet -
nie się ba wić. 

Zwra ca my się z uprzej mą proś bą do osób jesz cze ży ją cych, któ re być
mo że roz po zna ją się na za miesz czo nych powyżej fo to gra fiach, jak
rów nież do osób, któ re na zdję ciach od naj dą człon ków swo ich ro dzin,
przy ja ciół, itd. Każ da wia do mość, któ ra mo że po móc w do tar ciu
do od two rze nia fak tów hi sto rycz nych, bę dzie nie zwy kle cen na. Cho -

dzi o la ta oku pa cji i okres tuż po woj nie i funk cjo no wa nie w tam tym
cza sie szkol nic twa w mie ście. 

Oso by mo gą kon tak to wać się z ar chi wum Wy dzia łu Edu ka cji Urzę -
du Miej skie go w So snow cu, nr tel. 32 291 09 22 lub z re dak cją „Ku -
rie ra Miej skie go”. Li czy my na Pań stwa po moc. KP

Jubileusz 100-lecia
Niepodległości Państwa
Polskiego 1918-2018
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Następcy Rafała Sznajdera 
walczyli o Puchar Zagłębia

Pamiętają o legendzie

Krzysz tof Po lacz kie wicz

– Bar dzo się cie szy my, że tur niej wszedł już
na sta łe do ka len da rza im prez szer mier -
czych. Z jed nej stro ny to od da nie hoł du na -
sze mu zna ko mi te mu ko le dze, któ ry zbyt
szyb ko od nas od szedł, a dru gie zaś to moż li -
wość ob ser wa cji mło dych za wod ni ków i za -
wod ni czek. Co war te pod kre śle nia, w za wo -
dach wzię ło udział aż 206 za wod ni ków i za -
wod ni czek z 17 ośrod ków z Pol ski, a tak że
re pre zen tan ci z Czech i Au strii. Mło dzi sza -
bli ści ry wa li zo wa li w trzech ka te go riach
wie ko wych – po wie dział An drzej Bil, by ły
tre ne ra Ra fa ła Sznaj de ra, obec nie pre zes

i tre ner To wa rzy stwa Mi ło śni ków Szer mier ki
Za głę bie So sno wiec. To wła śnie TMS Za -
głę bie wraz z so sno wiec kim MO SiR -em by -
ło or ga ni za to rem me mo ria łu po świę co ne go
pa mię ci Ra fa ła Sznaj de ra.

W ry wa li za cji dzie ci trium fo wa ła Zo fia
Pie nią żek z TMS Za głę bie So sno wiec, któ ra
w fi na le po ko na ła 8:1 klu bo wą ko le żan kę
Ali cję Swo bo dę. Wśród chłop ców zwy cię żył
Kac per Pę ka la z UKS Ząb ki, po ko nu jąc
w fi na le 8:5 re pre zen tan ta Czech Lu mi ra
Kra la. Ósme miej sce za jął za wod nik TMS
Za głę bie Bar tosz Hu dy.

W ka te go rii młodzików wy gra ła Zu zan -
na Po ra da z TMS Za głę bie po zwy cię -

stwie 12: 9 w fi na ło wej wal ce nad Zu zan ną
Len kie wicz, tak że re pre zen tu ją cą TMS.
Na trze cim miej scu zma ga nia ukoń czy ły
Pau li na Po ra da (TMS Za głę bie) oraz Ka ro -
li na Kor del (Za głę biow ski Klub Szer mier czy
So sno wiec). Po nad to w czo ło wej dzie siąt ce
zna la zły się Emi la Ha bryn i Alek san dra
Szwe da. Re pre zen tu ją ce na co dzień TMS
Za głę bie za wod nicz ki upla so wa ły się ko lej -
no na szó stym i siód mym miej scu. W ry wa li -
za cji mło dzi ków zwy cię żył Phi lip Ho lu bec
z Czech, któ ry w fi na le po ko nał 12:11 Mar -
ce la Bro ni szew skie go z MUKS Vic tor War -
sza wa. Pią te miej sce wy wal czył Szy mon
Koł tun z ZKSz So sno wiec.

W me mo ria le Ra fa ła Sznaj de ra ry wa li zo -
wa li tak że ju nio rzy. Wśród dziew cząt na naj -
wyż szym stop niu po dium sta nę ła Ju lia Cie -
ślar (ZKSz So sno wiec), po wy gra nej 15:11
nad We ro ni ką Wa le riań czyk z KKSz Ko nin.
Szó ste miej sce za ję ła Ewa Za jąc, a ósma by -
ła Klau dia Ko zieł. Obie za wod nicz ki bro nią
barw TMS Za głę bie.

W star ciu ju nio rów gó rą był Ma rek We iss
z KKSz Ko nin, któ ry w fi na le po ko nał 15:13
Krzysz to fa Rych tę z MUKS Vic tor War sza -
wa. Trze cie miej sce za jął Ksa we ry Czaj kow -
ski, a ósmy był Oskar Pe liń ski (obaj ZKSz
So sno wiec).

Im pre za od by ła się pod ho no ro wym pa -
tro na tem mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie -
go Woj cie cha Sa łu gi oraz pre zy den tów
miast Za głę bia: pre zy den ta So snow ca Ar -
ka diu sza Chę ciń skie go, pre zy den ta Bę dzi -
na Łu ka sza Ko mo niew skie go, pre zy den ta
Dą bro wy Gór ni czej Zbi gnie wa Pod ra zy
oraz bur mi strza Cze la dzi Zbi gnie wa Sza -
leń ca.

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

reklama

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

Eu ge niusz Da dzi bug do ce nio ny.
Pre zes So sno wiec kie go Klu bu
Ka ra te otrzy mał od Świa to wej
Or ga ni za cji Ka ra te (WKO) re -
ko men da cje na sto pień 6 Dan.
Branch Chief Shi han Da dzi bug

zo stał tak że wy bra ny na ko lej ną
ka den cję do za rzą du Pol skie go
Związ ku Ka ra te pod czas Wal -
ne go Zjaz du De le ga tów, któ ry
od był się 7 kwiet nia w War sza -
wie. KP

Eugeniusz Dadzibug 
z rekomendacją na 6 Dan

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.

– Olim pia da ma na ce lu roz bu -
dze nie za in te re so wań spor to -
wych dzie ci i mło dzie ży nie peł -
no spraw nej ru cho wo, stwo rze nie
rów nych szans ry wa li za cji spor -
to wej dzie ci i mło dzie ży nie peł -
no spraw nej ru cho wo, pod nie sie -
nie po czu cia wła snej war to ści,
sa mo oce ny i wia ry w sie bie oraz
kształ ce nie na wy ku ko rzy sta nia
z róż nych form ak tyw no ści spor -
to wo -re kre acyj nej – pod kre śla
Aga ta Hes se -Szy mo no wicz,
przed sta wi ciel ka or ga ni za to rów.

W su mie w za wo dach wzię ło
udział 128 za wod ni ków – dzie ci
i mło dzież nie peł no spraw -
na z przed szko li, szkół i ośrod -
ków z na sze go re gio nu (So sno -
wiec, Ja worz no, Cze ladź, Ka to -
wi ce, Wol brom, Dą bro wa
Gór ni cza, Sie mia no wi ce Ślą skie,
Bę dzin, Za wier cie, Ro kit no
Szla chec kie, Chrza nów).

Ry wa li zo wa no w trzech ka te -
go riach wie ko wych – przed szko -
la ki, dzie ci w wie ku 7-13 lat
oraz dzie ci i mło dzież w wie -
ku 14-20 lat – w na stę pu ją cych
kon ku ren cjach: rzut pił ką do ko -
sza, sla lom na wóz ku in wa lidz -
kim, rzu ty wo recz kiem do ce lu,
wy ści gi na peł za kach, skok

w dal z miej sca, rzut pił ką le kar -
ską, krę gle, tor prze szkód oraz
boc cia – kon ku ren cja dru ży no wa
(dys cy pli na pa ra olim pij ska). Im -
pre zie to wa rzy szył kon kurs pla -
stycz ny pt. „Mo ja Ulu bio na Dys -
cy pli na Spor to wa”.

W ry wa li za cji przed szko la -
ków trium fo wa ło PM nr 55 w So -
snow cu, wśród ośrod ków i szkół
zwy cię ży ła SP nr 38, któ ra oka -
za ła się naj lep sza tak że w boc ci.

Zwy cięż czy nią kon kur su pla -
stycz ne go zo sta ła We ro ni ka Just,
uczen ni ca SP nr 7 z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi i Spe cjal ny mi
w Ja worz nie. KP

W By to miu od był się fi nał Igrzysk
Dzie ci wo je wódz twa ślą skie go
w te ni sie sto ło wym dziew cząt.
Pra wo star tu w tym tur nie ju mia ły
tyl ko dru ży ny z pół fi na łów wo je -
wódz kich, któ re za ję ły pierw sze
i dru gie miej sca. 

Uczen ni ce SP nr 13 w So snow -
cu w skła dzie: Ma ja Nie ra dzik,
Emi lia Kop czyń ska i Mo ni ka Wilk
za ję ły szó ste miej sce w wo je wódz -
twie ślą skim. Dziew czę ta prze gra -

ły z SP nr 3 Li go ta 0: 3, wy gra ły
z SP nr 14 z Ryb ni ka 3: 1 oraz
prze gra ły z SP nr 31 z Czę sto cho -
wy 1: 3. W me czu o 5-6 miej sce
po wy rów na nej wal ce ule gły SP
Pław nio wi ce 1: 3. Suk ces dziew -
cząt z SP nr 13 jest tym cen niej szy,
iż do ko na ły te go, bę dąc za le d wie
w 4 kla sie pod sta wów ki. Opie ku -
nem dru ży ny z SP nr 13 był tre ner
UKS Dwój ka So sno wiec i na uczy -
ciel w SP nr 13 Ad rian Eliasz. KP

Ka pi tal ny start Bar to sza Za -
wadz kie go. Pod czas ro ze gra nych
w sto li cy Zjed no czo nych Emi ra -
tów Arab skich mi strzo stwach
świa ta w ju -jit su so sno wi cza nin
się gnął po srebr ny me dal.

Za wadz ki w świet nym sty lu
do tarł do fi na łu. W star ciu o zło -
to i ty tuł mi strza świa ta mu siał
jed nak uznać wyż szość re pre -
zen tan ta Bra zy lii. – Nie ukry wa -
łem, że le cia łem do Abu Dha bi

po me dal. Li czy łem na zło to, ale
dru gie miej sce i ty tuł wi ce mi -
strza świa ta tak że bar dzo mnie
cie szą – nie krył ra do ści za wod -
nik z So snow ca, któ ra na kil ka -
na ście dni przed star tem w MŚ
się gnął po mi strzow sko Pol -
ski. – W So cha cze wie wy wal -
czy łem ty tuł mi strza Pol ski Ne -
-Wa za. Był to ostat ni szlif
przed wy jaz dem do Emi ra -
tów – do da je Za wadz ki. KP

Tenisistki stołowe z SP nr 13
na„szóstkę”

Olim pij ska ry wa li za cja w So snow cu

Za wadz ki wi ce mi strzem świa ta

Olimpiada dostarczyła
uczestnikom wiele radości
i wzruszeń. 

Eugeniusz Dadzibug został doceniony przez Światową
Organizację Karate (WKO). 

Bartosz Zawadzki wywalczył srebro. Pokonał go jedynie
reprezentant Brazylii. 
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Fińskie domki
Znaj dzie my je po śród ar chi tek to -
nicz nych cie ka wo stek War sza wy
i Gdań ska. Sta no wią nie od łącz ny
ele ment kra jo bra zu Gór ne go Ślą -
ska. Za do mo wi ły się rów nież
w Za głę biu Dą brow skim. Oprócz
So snow ca moż na je zo ba czyć
nacze ladz kich Pia skach oraz wna -
le żą cym do Bę dzi na Grodź cu. 

Swą ge ne zą się ga ją lat 20. ubie -
głe go wie ku, kie dy to rząd Fin lan -
dii opra co wał ogól no na ro do wy
pro jekt wspie ra nia bu dow nic twa
miesz ka nio we go w opar ciu o po -
wszech nie do stęp ny w tym kra ju
su ro wiec, czy li drew no. Po my sło -
daw com przed się wzię cia przy -
świe ca ła idea wy pro du ko wa nia jak
naj więk szej ilo ści do mów
przy moż li wie naj niż szych kosz -
tach. Do ta kich wy tycz nych do sko -
na le pa so wa ła tech no lo gia opar ta
na stan da ry za cji i pre fa bry ka cji.  

Na prze strze ni lat po wsta ło wie -
le pro jek tów, któ re czę sto w znacz -
nym stop niu się od sie bie róż ni ły.
Wspól ny mi ce cha mi dla wszyst -
kich by ły ni skie kosz ty i pro sto ta
mon ta żu.  Po śród fiń skich ar chi tek -
tów, któ rzy pod ję li wy zwa nie i za -
ję li się tym za gad nie niem, zna leź li
się m. in.:  Alvar Aal to, Lau ri Pa ja -
mies, Au lis Blom stedt, Kaj En -
glund, Lau ri To lo nen i Yrjö Lin de -
gren. Pe wien wpływ na udo sko na -
le nie bu dow nic twa mo du ło we -
go wFin lan dii mia ły rów nież efek -
ty pra cy na uko wej wy bit ne go nie -
miec kie go spe cja li sty wtym za kre -
sie – prof. Ern sta Neu fer ta. Wpew -
nym stop niu in spi ro wa no się tak że
tra dy cyj nym bu dow nic twem ja -
poń skim.   

Z cza sem ten ro dzaj bu dow nic -
twa stał się na ro do wą spe cjal no ścią
Fi nów i nie zwy kle sku tecz ną re -
cep tą naza spo ko je nie gło du miesz -
ka nio we go. Umie jęt ność ta sta ła się
wręcz zba wien na w okre sie II woj -
ny świa to wej. Sza cu je się, że pod -
czas tzw. woj ny zi mo wej (1939-40)
oraz woj ny kon ty nu acyj nej (1941)
ze Związ kiem Ra dziec kim w Fin -
lan dii znisz czo no ok. 100 000 bu -
dyn ków. Rów nież utra ta na rzecz
ZSRR te ry to rium Ka re lii (1944)
spo wo do wa ła du żą mi gra cję lud -
no ści i zwią za ną z tym na tych mia -
sto wą po trze bę za pew nie nia no -
wych miesz kań. Oprócz do mów
dla lud no ści cy wil nej po wsta wa ły

tak że do my dla po wra ca ją cych
z woj ny żoł nie rzy.  Do my te na zy -
wa no do ma mi kom ba tan ta – fin.
rin ta ma mie sta lo. W dru giej po ło -
wie lat40. rów nież Szwe cja po mo -
gła Fi nom po ra dzić so bie ze skut -
ka mi wo jen nej po żo gi. Kraj ten
wy pro du ko wał i po da ro wał 2000
do mów drew nia nych wy ko na nych
we dług pla nów fiń skich ar chi tek -
tów. Do my te na zy wa ne by ły do -
ma mi szwedz ki mi – ana lo gicz nie
jak u nas okre śla się fiń skie dom ki.

W So snow cu fiń skie dom ki
znaj dzie my nako lo nii im. Win cen -
te go Pstrow skie go w Kli mon to wie
oraz na Ju liu szu.   Zo sta ły one
wznie sio ne w la tach 1947-50 ja ko
osie dla przy ko pal nia ne. Od po wied -
nio miesz ka li w nich pra cow ni cy
ko pal ni „Kli mon tów -Mor ti mer”

oraz ko pal ni „Ka zi mierz -Ju liusz”.
Wpierw szej ko lej no ści dom ki by ły
przy zna wa ne przo dow ni kom pra cy
oraz ro dzi nom naj bar dziej po trze -
bu ją cym no we go lo kum. 

Bu dyn ki zo sta ły pod piw ni czo -
ne. Po wierzch nia użyt ko wa wy no -
szą ca ok. 68 m kw. w zu peł no ści
za spa ka ja ła po trze by jed nej ro dzi -
ny. W owych cza sach był to wręcz
luk sus. Na par te rze bu dyn ku znaj -
do wa ła się kuch nia, mi kro sko pij -
na ła zien ka oraz dwa ma łe po ko je.
Napię trze mie ści ły się dwie mniej -
sze lub jed na więk sza sy pial nia.
W cen tral nym punk cie znaj do wał
się ko min, do któ re go by ły od pro -
wa dza ne spa li ny z pie ców wę glo -
wych. Na ze wnątrz, do jed nej ze
ścian przy kle jo na by ła ni ska do bu -
dów ka, kry ją ca wej ście dopiw ni cy.

Nie czy sto ści tra fia ły doprzy do mo -
we go szam ba. 

Szczę śli wi użyt kow ni cy dom ku
mo gli cie szyć się ogród kiem po -
zwa la ją cym na po sa dze nie drze -
wek owo co wych, za ło że nie grzą -
dek i ogra ni czo ną ho dow lę zwie -
rząt. Skra wek zie mi stwa rzał  do -
sko na łe wa run ki do od po czyn ku
po cięż kiej gór ni czej ro bo cie, uła -
twiał  in te gra cję z są sia da mi i umi -
lał czas spę dza ny z bli ski mi. 

Nie gdyś do mek fiń ski był szczy -
tem ma rzeń, obiek tem wes tchnień
i przed mio tem za zdro ści. Dzi siaj
na dal sta no wi ła ko my ką sek dla
osób pra gną cych za kosz to wać spo -
koj ne go ży cia po śród zie le ni. Choć
do mo stwa te by ły za pro jek to wa ne
na ok. 30 lat użyt ko wa nia, to na dal
wier nie słu żą swym miesz kań com.
Obec nie znaj dzie my po śród nich
eg zem pla rze, któ re za cho wa ły się
w sta nie nie mal ory gi nal nym oraz
ta kie, któ re zo sta ły ra dy kal nie zmo -
der ni zo wa ne i roz bu do wa ne. Posie -
dem dzie się ciu la tach ist nie nia sta no -
wią nie zwy kle ma low ni czy ele ment
ar chi tek tu ry na szych miast. Nie chaj
po zo sta ną nim jak naj dłu żej. 

Tekst izdję cia: Ar tur Pta siń ski
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. 

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. 

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

W wiosennych okolicznościach przyrody… gdzieś na Juliuszu.

Kolonia im. Wincentego Pstrowskiego w Klimontowie.
Fińskie domki oraz ikona szwedzkiej motoryzacji. 

Na południowo-zachodnim stoku klimontowskiej „Górki”.
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ROZRYWKA

JUBILATKI
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. 

Pani Stanisława Lewandowska (z domu Kwiecień)
urodziła się 4 kwietnia 1918 roku w Słomnikach. Jako 3-
letnie 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. 

Maciej Łydek

zdjęcia: arc Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Mariusz Binkiewicz

Fe no men re ży se ra An drze ja
Waj dy  i uka za nie nie zwy kłej
syl wet ki wszech stron nie uzdol -
nio ne go ar ty sty i nie tu zin ko we -
go czło wie ka to głów ny cel or ga -
ni za to rów wy sta wy „Waj da”,
któ ra zo sta ła przy go to wa -
na przez pra cow ni ków Pa ła cu
Scho ena – Mu zeum w So snow -
cu i Mu zeum Sztu ki i Tech ni ki
Ja poń skiej Mang gha w Kra ko -
wie. Wy sta wa, któ rej wer ni saż
od bę dzie się 17 ma ja, zo sta nie
zbu do wa na wo kół klu czo wych
dla ar ty sty to po sów i wąt ków:
naj waż niej szych re ali za cji fil mo -
wych i te atral nych, in spi ra cji ma -
lar skich oraz wiel kich przy jaź ni
ar ty stycz nych. Po ka że Waj dę ja -
ko   re ży se ra, sce no gra fa, ma la -
rza, ry sow ni ka, spo łecz ni ka, ini -
cja to ra wie lu przed się wzięć ar -
ty stycz nych, sku pia ją ce go wo kół
sie bie naj wy bit niej szych lu dzi
pol skiej kul tu ry i wy bit ne oso bi -
sto ści XX wie ku.

Wy sta wa sku pi się na kil ku
wio dą cych nur tach. Po ka że do ro -
bek fil mo wy re ży se ra, frag men ty
wy bra nych fil mów: „Ka nał”, „Po -
piół i dia ment”, „Zie mia obie ca -
na”, „Czło wiek z mar mu ru”, „Na -
sta zja” i je go re ali za cje te atral ne,
m. in. w Sta rym Te atrze w Kra ko -
wie „Bie sy”, „Noc li sto pa do wa”,
„Ham let”, „We se le” oraz twór -
czość pla stycz ną re ży se ra: ob ra zy,
ry sun ki, szki ce oraz je go in spi ra -
cje ma lar skie, m. in. zwią zek

z Gru pą Sa mo kształ ce nio wą
i An drze jem Wró blew skim. Waż -
ne miej sce w ży ciu re ży se ra zaj -
mo wa ły re la cje z nie tu zin ko wy mi
twór ca mi, ar ty stycz ne przy jaź nie,
dla te go ten wą tek zo sta nie tak że
moc no za ak cen to wa ny, po dob nie
jak je go fa scy na cja kra jem „kwit -
ną cej wi śni”. Oprócz frag men tów
wy bra nych fil mów, któ re uzu peł -
nią sce na riu sze, szki ce i stu dia au -
to ra, wi dzo wie zo ba czą pro jek ty
sce no gra ficz ne, ko stiu mów Kry -
sty ny Za chwa to wicz. Spośród
zgromadzo nych ponad 300 obiek -
tów, więk szość bę dzie za pre zen -
to wa na po raz pierw szy. Po cho dzą
z Mu zeum Sztu ki i Tech ni ki Ja -
poń skiej Mang gha w Kra ko wie
(ko lek cji i Ar chi wum An drze ja
Waj dy), Na ro do we go Sta re go Te -
atru w Kra ko wie i Mu zeum Na ro -
do we go w Kra ko wie, Mu zeum
Sztu ki w Ło dzi i osób pry wat -
nych. Wy sta wie, któ ra po trwa
do 15 lip ca, bę dzie to wa rzy szył
ka ta log w for mie al bu mo wej. Ho -
no ro wy pa tro nat nad wy da rze -
niem ob ję li Kry sty na Za chwa to -
wicz -Waj da i Waj da Scho ol/Waj -
da Stu dio.

Wer ni saż roz pocz nie się
o godz. 18.00. Pod czas wer ni sa -
żu wy kład pt. „Klu czo we wąt ki
i to po sy w twór czo ści An drze ja
Waj dy” wy gło si dr An na Król
z Mu zeum Sztu ki i Tech ni ki Ja -
poń skiej „Mang gha” w Kra ko -
wie. red

Niezwykła wystawa „Wajda” 
i Pałacowa Noc Filmowa 

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

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.

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. 

Prze bo jo wi dzien ni ka rze, za in spi -
ro wa ni twór czo ścią ro syj skiej su -
per gru py „Le nin grad” i ukra iń -
skiej „5Niz za”, za wią za li w 2005
r. gru pę, któ ra eks pe ry men tu je
z ga tun kiem mu zycz nym, opar -
tym na mu zy ce ska z do miesz ka -
mi roc ka, punk i swin gu. W 2011
r. uka za ła się na ryn ku pierw sza
pły ta „PKT” pod na zwą „Mu scu -
lus Cre ma ster”. Da ta jej wy da nia
zbiegła się ze spek ta ku lar nym
suk ce sem gru py na „So pot Fe sti -
wal Top Tren dy”, gdzie „Po pa rze -

ni” zdo by li jed ną z trzech pre sti żo -
wych na gród za „Ka wa łek do tań -
ca”. Zwy cię stwo na Fe sti wa lu
„Prze bo jem na an te nę” w Haj -
nów ce, wy stę py na Fe sti wa lu Pio -
sen ki Ro syj skiej w Zie lo nej Gó rze
czy też Reg gae Fe sti wa lu w Ostró -
dzie świad czą o tym, jak wszech -
stron na jest ich mu zy ka i re per tu -
ar. Sa mi okre śla ją ją ja ko „bie siad -
ne ska” z prze śmiew czy mi tek sta -
mi o hu lasz czym ży ciu i mi ło ści. 

Wy stą pią: Ro man Osi ca,
Krzysz tof Za sa da, Woj ciech Ja -
giel ski, Ma riusz Gier szew ski,
Krzyś To ma szew ski, Ma rian Hil la
i Ja cek Kret. Kon cert roz pocz nie
się o godz. 19.00. Bi le ty kosz tu -
ją 55 zł. Są do stęp ne on li ne
na stro nie: www.kie pu ra.pl, w ka -
sie Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer -
to wej „Mu za” oraz w ka sie Ener -
ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. SK

Mąż, Żo na i Ko cha nek... Mąż, Żo na i Ko cha nek... Mąż, Żo na i Ko cha -
nek... Mąż, Żo na i Ko cha nek... Mąż, Żo na i Ko cha nek... Mąż, Żo na i Ko -
cha nek... Mąż, Żo na i Ko cha nek... Mąż, Żo na i Ko cha nek... Mąż, Żo -
na i Ko cha nek... O tym wła śnie jest „Jo jo”, czy li spek takl, któ ry już 3
ma ja zo sta nie wy sta wio ny na de skach Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej
„Mu za” w So snow cu. 

Cóż jest ta kie go fa scy nu ją ce go w Te ma cie Trój ką ta? Za ca łą od po -
wiedź mo że po słu żyć jed no pro ste sło wo: zdra da! Czy coś mo że wy wo -
ły wać więk sze od niej emo cje? Chy ba tyl ko... po dej rze wa nie zdra dy. Czy
zdra da się do peł ni czy za zdrość zwy cię ży? Bi le ty są w ce nie 35 i 45 zł.
Bi le ty są do stęp ne on li ne na stro nie: www.kie pu ra.pl oraz w ka sie Sa li
Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz w ka sie Ener ge tycz ne go
Cen trum Kul tu ry. SK

Hulaszczo o życiu i miłości, czyli
Poparzeni grają i śpiewają 

O czym jest jojo?

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu 

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu
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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.

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. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 4 /2018, MILJA KAUNISTO – LUKSUS 
Na gro dy otrzy mu ją: Bożena Watoła z Sosnowca, Danuta Adamska z Będzina oraz Marian Mazurczyk z Katowic
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

 

 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 266 37 83

Komenda Miejska Policji

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

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  5/2018

✂

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.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Peł na po go dy du cha opo wieść o lu dziach szu ka ją cych szczę ścia w ma -
low ni czym za kąt ku na Ma zu rach. 

Ścież ki Ol gi Tań skiej i Ada ma Bier nac kie go po raz pierw szy
skrzy żo wa ły się w Szcze pan ko wie. To tu taj je de na sto let nia sie ro ta
za przy jaź nio na z wro ną, miej sco wy dzi wak, ra tu ją cy dwa dzi kie li -
sy i chło piec spę dza ją cy nad je zio rem wa ka cje, znaj du ją spo koj ną
przy stań. Je dy ne, co na ru sza siel ską at mos fe rę, to pew na sta ra ta -
jem ni ca, któ ra pro si się o wy ja śnie nie. Czy przy jaźń, ak cep ta cja
i zwy kła życz li wość są w sta nie od mie nić ży cie choć jed ne mu za gu -

bio ne mu czło wie ko wi? Czy chęć po sia -
da nia dziec ka mo że przy sło nić wszyst -
kie in ne uczu cia? 

Utrzy ma na w kli ma cie „So sno we go
dzie dzic twa” hi sto ria osło dzi przy kre
chwi le, przy wró ci na dzie ję na do bro i da
si łę do wal ki o szczę ście.  

Da ta wy da nia: 8 ma ja 2018 r.

Jacek Skowroński, Maria Ulatowska

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

Szo ku ją ca praw da, któ ra mia ła po zo stać za bra mą ko bie cych wię zień.
Sa mo bój stwa, sa mo oka le cze nia, ko bie cy seks i pie kło, któ re ko -

bie tom go tu ją ko bie ty.
Wię zie nia dla męż czyzn to te mat do brze zna ny. Ale za kła dy kar -

ne dla ko biet to te mat ta bu. Tym cza sem ten świat kie ru je się zu peł -
nie in ny mi za sa da mi niż świat mę skich wię zień. Ten świat do sko -
na le po zna ła „Sło wi ko wa”, czy li Mo ni ka Ba na siak. Spę dzi ła w nim
po nad dwa la ta ja ko po dej rza na o kie ro wa nie gru pą prze stęp czą.
Do aresz tu śled cze go „wje cha ła” na le gen dzie żo ny słyn ne go
prusz kow skie go bos sa, a to wca le nie uła twia ło jej ży cia. Trud no

po wie dzieć, czy bar dziej ją sza no wa no,
czy pro wo ko wa no; jak sa ma wspo mi na:
do je cha nie Sło wi ko wej to by ło coś!
W pew nym mo men cie otar ła się na wet
o śmierć z rę ki współ o sa dzo nej. Do pie -
ro te raz zde cy do wa ła się na szcze rą
opo wieść o miej scu, któ re na zy wa ne
jest naj niż szym krę giem pie kła.

Da ta wy da nia: 8 ma ja 2018 r.

Monika Banasiak, Artur Górski

Słowikowa o więzieniach dla kobiet (Wyd. Prószyński i S-ka)

Do da ją ca sił i przy wra ca ją ca wia rę w po tę gę mię dzy ludz kich re la -
cji opo wieść o przy jaź ni.

To nie by ła zna jo mość od szkol nej ła wy. Spo tka ły się już ja ko
doj rza łe ko bie ty. Każ da z nich jest in na. Ga bi ży je pod klo szem, od -
da jąc się bez resz ty ro dzi nie i na ogół czu je się do brze, ale cią gle
ma po czu cie, że jest ofia rą lo su. Mał żeń ski seks po la tach za czy -
na mę czyć, a mąż iry to wać. Ni by szczę śli wa, ale za zdro ści pla -
stycz ce Izy dzie uro dy i pew no ści sie bie. Izy da wzbu dza po dziw,
tyl ko jak wy glą da jej ży cie sin giel ki, gdy za my ka za so bą drzwi?
Ewa to twar da sztu ka. Stwo rzo na do po ma ga nia in nym, ale opę tał ją
de mon ze msty... a to mo że ozna czać kło po ty. 

Kie dy co dzien ność za czy na wy my -
kać się spod kon tro li, a dro gi przy ja ció -
łek nie bez piecz nie się roz cho dzą, nie
po zo sta je nic in ne go, jak za kli nać rze -
czy wi stość. Trud no jed nak re ży se ro -
wać ży cie we dług wła sne go sce na riu -
sza, je śli tak wie le za le ży od in nych.
A do te go – gdy się nie ma re ży ser skie -
go ta len tu.

Da ta wy da nia: 22 ma ja 2018 r.

Mariola Zaczyńska

Zaklinaczki (Wyd. Prószyński i S-ka)

Łu kasz Or bi tow ski, pi sarz, fe lie -
to ni sta, dzien ni karz, bę dzie bo -
ha te rem spo tka nia au tor skie go,
któ re od bę dzie się 16 ma ja w fi -
lii Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz -
nej przy ul. Par ko wej 1A w So -
snow cu w Od dzia le dla Dzie ci
i Mło dzie ży. Roz mo wę pro mu ją -
cą naj now sze książ ki au to ra,
czy li „Rze czy utra co ne” i „Exo -
dus”, po pro wa dzi Bar tło miej
Maj zel. Po cho dzą cy z Kra ko wa
pi sarz, jest ab sol wen tem fi lo zo -
fii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
w Kra ko wie, a w swo im do rob -
ku ma kil ka dzie siąt opo wia dań,
fe lie to nów oraz m. in. sie dem po -
wie ści. 

De biu to wał w 1999 ro ku ni -
sko na kła do wym to mi kiem opo -
wia dań „Złe Wy brze ża”. Je go de -
biu tem w fan ta sty ce by ło opo wia -
da nie „Dia beł na Ja bol Hill”, opu -
bli ko wa ne w pierw szym nu me rze
mie sięcz ni ka „Scien ce Fic tion”
(2001). Ja ko re cen zent i fe lie to ni -

sta współ pra co wał m. in. z „No wą
Fan ta sty ką” (od 2001, pu bli ku je
tam re cen zje fil mo we), „Prze kro -
jem” (2006–2008 i ja ko sta ły fe -
lie to ni sta 2010–2013), „Lam pą”
(2006–2010 – wspól nie z Ja ro sła -
wem Urba niu kiem był au to rem
cy klu „Urbi et Or bi”), „Mó wią
Wie ki” (2007–2008), „Ga ze tą
Wy bor czą” (od 2009).

Na pi sał m. in. „Hor ror show”,
„Tra cę cie pło” i „Szczę śli wą zie -
mię”. Był no mi no wa ny do pre sti -
żo wych na gród: Na gro dy Li te rac -
kiej Gdy nia oraz dwu krot nie
do Li te rac kiej Na gro dy „Ni ke”.
Jest lau re atem sty pen dium Mi ni -
stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go „Mło da Pol ska” 2012,
Pasz por tu „Po li ty ki” 2016 oraz
Na gro dy Fan do mu Pol skie go im.
Ja nu sza A. Zaj dla. Pro wa dzi au -
tor ski pro gram „De zer te rzy”
na an te nie TVP Kul tu ra. Spo tka -
nie roz pocz nie się o godz. 18.00.
Wstęp jest wol ny. 

Wybierz się na spotkanie autorskie 

Syl w
ia Ko sm

an

Łu kasz Or bi tow ski bę dzie go ścił w miej skiej bi blio te ce. 
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HO RO SKOP
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

reklama

TEATR – maj/czerwiec  2018

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

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 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.

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;

Duduś i Poldek w podróży za jeden uśmiech w kinie „Muza” Premiera „Upiorów” w Teatrze Zagłębia 

Dobry wojak Szwejk zawojuje świat

Wakacyjne warsztaty teatralne

Kulturalne czwartki
w kinie „Helios”

Nie za po mnia ny film, czy li „Po -
dróż za je den uśmiech” bę dzie
moż na już 13 ma ja zo ba czyć
w ki nie „Mu za”. Kul to wy film
na pod sta wie po wie ści Ada ma
Bah da ja, po mi mo upły wu lat
wciąż ba wi, wzru sza, fa scy nu je
mło dych i tych nie co star szych
wi dzów.

Dwój ka chłop ców wy bie ra się
po cią giem nad mo rze. W wy ni ku
za mie sza nia gu bią gdzieś prze -
zna czo ne na po dróż pie nią dze. To
ich jed nak nie za ła mu je i roz po -
czy na ją po dróż z Kra ko wa
nad mo rze – po dróż wszyst ki mi
moż li wy mi środ ka mi trans por tu,

czy li wła śnie po dróż za je den
uśmiech. Film jest po pi sem du etu
ak tor skie go Fi li pa Ło bo dziń skie -
go (Du du sia) i Hen ry ka Go łę -
biew skie go (Po ld ka). Pro jek cja
roz pocz nie się o godz. 16.00. Bi -

le ty w ce nie 6 zł, są do stęp ne on li -
ne na stro nie:  www.kie pu ra.pl,
w ka sie Sa li Wi do wi sko -
wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz
w ka sie Ener ge tycz ne go Cen trum
Kul tu ry. SK 

Te atr Za głę bia po raz czwar ty po -
zy skał do ta cję na or ga ni za cję „La -
ta w te atrze” – pro gra mu In sty tu tu
Te atral ne go im. Zbi gnie wa Ra -
szew skie go. Part ne rem te go rocz nej
edy cji jest Miej ski Klub „Macz ki”.

Dwu ty go dnio we warsz ta ty
„Dzie ci i ry by” dla osób wie ku
od 8 do 12 lat od bę dą się w dniach

od 25 czerw ca do 8 lip ca w Klu -
bie „Macz ki”. Udział w warsz ta -
tach jest bez płat ny. Licz ba miejsc
na warsz ta ty jest ogra ni czo na,
a de cy du ją ca bę dzie ko lej ność za -
pi sów. Szcze gó ły na te mat za jęć
oraz in for ma cje o za pi sach są do -
stęp ne na stro nie in ter ne to wej te -
atru: www.te atrza gle bia.pl. red

„Upio ry” Ib se na w re ży se rii Ma -
cie ja Pod staw ne go to łą czą ca
w so bie ele men ty kry mi na łu
i hor ro ru przy po wieść o koń cu
pew ne go świa ta – opar te go
na kłam stwie, prze mo cy, kon we -
nan sach i fa sa do wej re li gij no ści,
któ ra już 12 ma ja zo sta nie za pre -
zen to wa na na de skach Te atru Za -
głę bia.

Ak cja spek ta klu roz gry wa się
na prze ło mie XIX i XX wie ku,
w wik to riań skim do mu na nor we -
skim pust ko wiu. W przed dzień
dzie sią tej rocz ni cy śmier ci po -
wszech nie sza no wa ne go fi lan tro -

pa – ka pi ta na Alvin ga w je go do -
mu spo ty ka ją się lu dzie, któ rych łą -
czy ta jem ni ca sprzed lat. Syn, żo na,
pa stor, słu żą ca i przy ja ciel ro dzi -
ny – każ dy z nich ży je w cie niu ka -
pi ta na i jest uwi kła ny w kłam stwo,
któ re usi łu je wy ko rzy stać do wła -
snych ce lów. Wszy scy bę dą mu sie -
li od po wie dzieć so bie na py ta nie:
czy moż na od ciąć się od wi ny
przod ków iżyć bez kon tak tu z tym,
co by ło? Pre mie ra spek ta klu od bę -
dzie się już 12 ma ja. 

Wi dzo wie mo gą zo ba czyć
spek takl tak że 13 ma ja, 19 i 20
ma ja oraz 24 ma ja. red

Hu mo ry stycz na po wieść Ja ro sła -
wa Hasz ka o do brym wo ja ku
Szwej ku, któ ry wca le nie jest tak
głu pi, jak mo że się wy da wać,
już 25 ma ja po now nie zo sta nie
wy sta wio na na de skach Te atru
Za głę bia. 

Pu cu ło wa te ob li cze, pro sto -
dusz ne uspo so bie nie i iry tu ją ce
ga dul stwo to je go zna ki roz po -
znaw cze. Nad gor li wie i po słusz -

nie wy ko nu je wszyst kie po le ce -
nia, ale każ dy kto miał z nim
do czy nie nia, wie, że je go obec -
ność zwia stu je kło po ty. Zmu szo -
ny do udzia łu w woj nie, któ rej
nie ak cep tu je, zna lazł spo sób,
jak się przed nią obro nić. Z miej -
sca uda wać idio tę, no to rycz nie!
Na spek takl 25 ma ja obo wią zu ją
bi le ty w pro mo cyj nej ce -
nie 25 zł. red

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

„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

3 maja Narzeczony na niby
10 maja Podatek od miłości
17 maja Atak paniki
24 maja Plan B
31 maja Cicha Noc

7 czerwca Najlepszy
14 czerwca Beksińscy. Album wideofoniczny
21 czerwca Twój Vincent
28 czerwca Botoks

5 lipca Kobieta sukcesu
12 lipca Pomiędzy słowami
19 lipca Wieża. Jasny dzień
26 lipca Listy do M. 3

2 sierpnia Serce miłości
9 sierpnia Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

16 sierpnia Pitbull. Ostatni pies
23 sierpnia Twarz
30 sierpnia Kobiety mafii

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




