Po raz pierwszy w historii miasta został
uruchomiony „Sosnowiecki Rower Miejski”. Do
dyspozycji użytkowników jest 130 rowerów i 9
samoobsługowych stacji wypożyczeń.
Poza rowerami standardowymi, dostępne będą także
tandemy i rowery trójkołowe, z których mogą
korzystać osoby niepełnosprawne. Operatorem
systemu jest Nextbike Polska.
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„Chcemy całego życia!”. Choć od czasu, kiedy to
hasło „wykrzyczała” na zjeździe kobiet pisarka Zofia
Nałkowska, minęło ponad sto lat i choć zmieniło się
wiele, to nie wszystko. To hasło wciąż jest
symbolem walki o prawa kobiet. O tym dyskutowali
uczestnicy V Kongresu Kobiet Województwa
Śląskiego, który po raz pierwszy odbył się w
Sosnowcu.
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Zagłębie Sosnowiec triumfuje! – Po 10
latach drużyna Zagłębia wróciła do ekstraklasy,
tam, gdzie jest jej miejsce – mówi Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca. Radości nie kryje
też trener Dariusz Dudek. – To bardzo duży
sukces. W imieniu chłopaków dziękuję za doping
i za to, że od lat jesteście z nami – stwierdził.
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Sosnowiec Fun Festival już w pierwszy weekend czerwca!
Czeka nas wielkie święto muzyki i wyśmienita zabawa.
Już w piątek o godz. 18.40 zabawę zainauguruje
Prezesura. Następnie, o godz. 19.30, muzyczną ucztę
będzie kontynuować Mrozu, a gwiazdą wieczoru będzie
Anna Wyszkoni, która powita gości o godz. 20.50. Sobota
upłynie pod znakiem imprezy w stylu lat 80. i 90.
O godz. 18.15 imprezę rozpocznie Fun Factory,
a o godz. 19.30, będzie ją kontynuował Bad Boys Blue.
Wieczór zakończy Loona, która rozpocznie swój występ
o godz. 20.45. W trzecim dniu festiwalu do Sosnowca
przyjadą królowie polskiego rocka. Imprezę na dobre
o godz. 20.00 rozkręci grupa Perfect, ostatnia gwiazda
Sosnowiec Fun Festival.
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Nowy basen w Zagórzu przy ZSO nr 5 już działa

Było marzenie, jest basen
zdjęcia: Paweł Leśniak

Uczniowie i mieszkańcy czekali na ten basen 40 lat. Pierwsze plany budowy basenu pojawiły się już w 1978 r.
Sylwia Kosman

Nowoczesny basen, który powstał
w Zagórzu przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, jest już otwarty! Na ten
basen uczniowie i mieszkańcy
czekali prawie… 40 lat. Pod koniec lat 80. po raz pierwszy pojawiły się najpierw obietnice, a potem plany budowy basenu. Wreszcie udało się! 25 maja basen został
uroczyście otwarty. Nie było tradycyjnego przecinania wstęgi, ale
za to odbyły się występy artystyczne dzieci oraz tzw. leisure diving,
czyli skoki do wody w pozycji relaksacyjnej (czytanie, leżenie, picie napoju czy… pisanie listów).
Skoki wykonali uczniowie w różnych charakteryzacjach, m. in. stewardessy czy gwiazdy Poli Negri.
Do basenu wskoczył także…

w garniturze Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, który
przepłynął jedną długość basenu. – Ten basen jest czymś więcej
niż tylko obiektem sportowym.
Jest spełnieniem marzeń wielu
roczników uczniów naszej szkoły,
rodziców i pracowników. Pierwsze plany budowy basenu sięgają… 1978 roku. Niestety, różne
przyczyny nie pozwoliły na realizację tej inwestycji. Choć zmieniali się dyrektorzy szkoły, to nie zapomnieliśmy o tych planach – mówiła Iwona Chęcińska, dyrektorka
ZSO nr 5 w Sosnowcu. – Prezydent Arkadiusz Chęciński dał słowo, że przy naszej szkole powstanie basen, a co ważniejsze, słowa
dotrzymał. Dzisiaj jesteśmy
w obiekcie, na miarę dwudziestego pierwszego wieku, z którego
w ramach zajęć wychowania fi-

zycznego będzie korzystało 600
uczniów naszej szkoły. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się
do zrealizowania tego naszego
marzenia. Kochani, pamiętajcie,
że marzenia się spełniają, tylko nie
należy czekać, aż same to zrobią – dziękowała Iwona Chęcińska.
Zadowolenia nie krył także
prezydent Sosnowca, który również dziękował wykonawcom inwestycji, urzędnikom, radnym
i współpracownikom. – Niezmiernie się cieszę, że w tej kadencji, razem z radnymi, którzy
cały czas mnie wspierali, udało
nam się tę inwestycję zrealizować
i być dzisiaj w tak fantastycznym
miejscu. Do historii przechodzi
dzień, w którym w Zagórzu zaczyna funkcjonować basen. Rzadko w naszym mieście oddawane

są zupełnie nowe obiekty, wybudowane od podstaw, nie wyremontowane czy zmodernizowane. Cieszę się, że mogę dziś przekazać do użytku tak wspaniały
obiekt. Nikt nam nie był stanie
przeszkodzić w budowie tego basenu – podkreślił Arkadiusz Chęciński.
Basen powstał pomiędzy głównym budynkiem szkoły a ul. Bohaterów Monte Cassino. Główna niecka ma wymiary 25 na 16,5
metrów oraz osiem torów, które
w jednej części mają regulowaną
głębokość. Dzięki temu z basenu
będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.
W skład pływalni wchodzą
również dwie sauny – sucha i parowa. Basen rehabilitacyjny jest
wyposażony w masaże, gejzer,
leżanki, siedziska z dyszami,

a także tor do nauki pływania. – Szkoła, do której przylega
basen, jest placówką integracyjną, dlatego zadbaliśmy o to, aby
z obiektu mogły również korzystać osoby niepełnosprawne.
Z myślą o nich część basenu ma
ruchome dno. Taka konstrukcja
pozwala na podniesienie dna
od poziomu 180 cm do 0 cm
w czasie poniżej 15 minut – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński.
Warta 14,5 mln zł inwestycja
będzie służyć nie tylko uczniom
szkoły, ale wszystkim mieszkańcom, ponieważ we wczesnych godzinach rannych i po południu basen jest ogólnodostępny. Od poniedziałku do piątku basen jest
dostępny dla wszystkich sosnowiczan w godzinach od 6.15 do 8.00
oraz od godz. 15.15 do 22.30.
Uczniowie natomiast będą korzy-

stać z obiektu w od godz. od 8.00
do 15.00. W weekendy basen będzie dostępny dla wszystkich
od 6.15 aż do 22.30. Za godzinny
pobyt na basenie zapłacimy 10 zł
(bilet normalny) lub 6 zł (ulgowy). Dzieci do lat siedmiu mają
wstęp bezpłatny (w ramach biletu
rodzica/opiekuna). Przygotowano
też ofer ty dla osób niepełnosprawnych, uczestników programów „Miej więcej”, a także karnety.
Inwestycję zrealizowała firma
„Mazur” z Jankowic. Umowa została podpisana we wrześniu 2016
roku. Budowa basenu została
wsparta także przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki, które przekazało na ten cel 3,1 mln zł dofinansowania oraz przez Fundację
Timkena, która przekazała 150
tys. dolarów.

MIASTO
130 rowerów miejskich i dziewięć stacji wypożyczeń

„Sosnowiecki Rower Miejski” nadjeżdża
Po raz pierwszy w historii Sosnowca został uruchomiony „Sosnowiecki Rower Miejski”.
Do dyspozycji użytkowników
jest 130 rowerów i 9 samoobsługowych stacji wypożyczeń. Operatorem systemu, na zlecenie miasta, będzie Nextbike Polska.
Poza rowerami standardowymi, dostępne będą również tandemy i rowery trójkołowe, z których
mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
„Sosnowiecki Rower Miejski”
jest jednym z elementów szerszego projektu związanego z budową
infrastruktury rowerowej. – Właśnie budujemy 25 km dróg i ścieżek rowerowych, czyli mniej więcej tyle, ile w Sosnowcu powstało
w poprzednich 20 latach. Chcemy
zapewnić rowerzystom bezpieczną infrastrukturę. Warto podkreślić, że tej chwili rozmawiamy
z sąsiadami, czyli Katowicami

Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

Sosnowiec to pierwsze miasto w Zagłębiu, które uruchamia
system roweru miejskiego.
o synchronizacji naszych systemów rowerowych. Chcemy, aby
osoby wypożyczające rower
w Katowicach, mogły go zostawić w Sosnowcu, a miłośnicy
dwóch kółek, którzy wypożyczą
rower w Sosnowcu, mogli go zostawić w Katowicach. Jest szansa
na naprawdę wielki projekt – cie-

szy się Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Do tego czasu
jednak wypożyczone w Sosnowcu rowery można oddawać tylko
na stacjach „Sosnowieckiego Roweru Miejskiego”.
– Sosnowiec to pierwsze miasto
w Zagłębiu, które uruchamia system roweru miejskiego. Rowery

Nextbike Polska znane są jednak
mieszkańcom, którzy korzystają
z naszych systemów na Śląsku – w Katowicach, Gliwicach,
Zabrzu, Tychach i Pszczynie – mówi Marek Pogorzelski, rzecznik
prasowy Nextbike Polska.
W systemach Nextbike w całej
Polsce zarejestrowanych jest
już 1846 mieszkańców Sosnowca.
Osoby, które nie posiadają jeszcze
konta w systemie, powinny
przed pierwszym wypożyczeniem
zarejestrować się na stronie: SosnowieckiRowerMiejski.pl. Wystarczy podać swoje dane i wpłacić 10 złotych opłaty inicjalnej,
z której finansowane będą przyszłe wypożyczenia. Bezpłatne będzie pierwsze 30 minut każdego
wypożyczenia. Za przejażdżkę
trwającą od 31 do 60 minut zapłacimy złotówkę, za drugą godzinę 2 zł, za trzecią 3 zł, a za czwartą i każdą następną po 4 zł.
To nie koniec rowerowej rewolucji w Sosnowcu. Miasto ubiega

Ulica Grota-Roweckiego do remontu

Warta ponad 9 milionów złotych
inwestycja odmieni szkoły i placówki edukacyjne. Tym razem
chodzi o II LO im. E. Plater i kompleks przy ul. Prusa 253 A, w tym
popularną szkołę z „armatą”.
Zadanie „Termomodernizacja
kompleksu obiektów SP nr 42
przy ul. B. Prusa 253A oraz II LO
im. E. Plater przy ul. Parkowej 1
w Sosnowcu” zostało wybrane
do dofinansowania w ramach
poddziałania 4.3.1. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Na czym polegają inwestycje?
Kompleksowo zmodernizowany
zostanie kompleks przy ul. B. Prusa 253 A, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 42,
Przedszkole Miejskie nr 51, Żłobek Miejski nr 5 i Przychodnia Lekarska, a ponadto budynek II Li-

Kolejna ulica w Sosnowcu przejdzie
metamorfozę. Tym razem chodzi
o ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego. Umowa została już podpisana.
Przebudowa została podzielona na dwie części. Pierwszy etap
obejmie fragment ulicy od wysokości skrzyżowania z Udziałową,
do wysokości boiska przy CKZiU,
wraz z budową ronda na obecnym
skrzyżowaniu z Gospodarczą. Prace
mają potrwać do końca listopada 2018 roku. Drugi etap to przebudowa dalszej części w kierunku S86,
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Rowery można wypożyczać
i oddawać na dowolnej
z dziewięciu stacji Sosnowieckiego
Roweru Miejskiego:
ul. Piłsudskiego (Egzotarium),
rondo Uznańskiego (w pobliżu
stadionu lekkoatletycznego),
ul. Kościelna (przy Teatralnej),
rondo Zagłębia Dąbrowskiego
(d. rondo E. Gierka), rondo Ludwik
(od strony Narutowicza),
ul. Narutowicza (poziom 450),
park Środula (ul. 3 Maja), Ślimak
(ul. 3 Maja), ul. Parkowa
(przy Zespole Szkół Muzycznych).

wraz z budową ronda przy skrzyżowaniu z ul. Rudną, Hallera i Ptasią.
Ta część ma potrwać do końca maja 2019. Cała inwestycja to także budowa miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, linii elektroenergetycznej i wymiana oświetlenia. Dzięki przebudowie w znacznym stopniu poprawi się bezpieczeństwo i ułatwiony zostanie wyjazd z dróg poporządkowanych.
Za prace jest odpowiedzialna spółka
Silesia Invest, a inwestycja będzie Umowa na remont ul. Grota Roweckiego podpisana.
Wykonawcą inwestycji będzie spółka Silesia Invest.
kosztować około 5 mln zł. SK

PKM Sosnowiec wśród najlepszych
Zakup nowoczesnych i niskoemisyjnych autobusów dla PKM
Sosnowiec został nagrodzony
w ramach plebiscytu Top Inwestycje Komunalne 2018. Prestiżowe wyróżnienia zostały przyznane w trakcie Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W inicjatywie serwisu
Portalsamorzadowy. pl i Grupy
PTWP został nagrodzony właśnie PKM Sosnowiec za zakup
nowoczesnych i niskoemisyjnych autobusów.
– W tej edycji interesowały nas
przede wszystkim inwestycje proekologiczne, projekty antysmogowe oraz te, które rozwijają ideę
smart cities – stwierdził Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisów:
Portalsamorzadowy.pl i wnp.pl.
Wśród nagrodzonych projekreklama

arc UM w Sosnowcu

ceum Ogólnokształcącego im. E.
Plater przy ul. Parkowej 1.
W obiektach poprawiona zostanie izolacyjność przegród budowlanych, wymienione okna
i drzwi na wyroby o lepszej izolacyjności. Dzięki realizacji ograniczone zostanie zużycie energii
i emisji zanieczyszczeń. Inwestycja spowoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 3 602 Gj
na rok oraz ograniczenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery
o 277,58 ton na rok.
– Cieszymy się, że kolejne
środki unijne trafią do naszego
miasta. Wraz z naszym wkładem
przyczynią się do przemiany kolejnych szkół i placówek edukacyjnych, a jednocześnie prowadzą
do poprawy jakości powietrza – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Wartość projektu to szacunkowo 9,2 mln złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych wynosi ponad 7,5 mln zł. KP

Wypożyczenie roweru jest
bardzo łatwe. Na terminalu stacji
wypożyczeń należy wpisać swój
numer telefonu, kod PIN i numer
wypożyczanego roweru. Można też skorzystać z bezpłatnej
aplikacji Nextbike na telefony
komórkowe, która dodatkowo
przyspiesza ten proces.

PKM Sosnowiec został nagrodzony za zakup nowoczesnych
i niskoemisyjnych autobusów.
tów znalazł się właśnie imponujący zakup autobusów dla PKM
Sosnowiec. W ramach war tej
około 135 milionów złotych inwestycji zakupiono aż 81 autobusów, a co za tym idzie, odno-

wiono 26 linii komunikacyjnych. 38 pojazdów posiada alter natywne układy napędowe: 35 to hybrydy, a 3 elektryczne. – Zakup tak dużej ilości
autobusów to niezwykły pro-

jekt. Zawsze powtarzam, że
PKM Sosnowiec to jedno
z najlepszych, o ile nie najlepsze
przedsiębiorstwo komunikacyjne w Polsce. Jesteśmy dumni, że
ta nagroda została przyznana – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Wśród projektów nagrodzonych w plebiscycie Top Inwestycje Komunalne 2018 była m. in.
rewitalizacja w Muzeum Śląskim w Katowicach, Miejska
Wypożyczalnia Samochodów
Elektrycznych we Wrocławiu,
system energii odnawialnej
w szpitalach woj. mazowieckiego czy też dwupoziomowe
skrzyżowanie w Lublinie (nagroda specjalna czytelników).
Galę prowadził prezenter Maciej
Orłoś. SK
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Maciej Łydek

Kolejne placówki zostaną odmienione

się w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim o dodatkowe środki
na rozbudowę systemu „Sosnowieckiego Roweru Miejskiego”
o kolejnych 11 stacji i 110 rowerów. Nowe stacje miałyby powstać
przy następujących lokalizacjach:
ul. 3 Maja, rejon przejścia podziemnego przy parku Sieleckim;
ul. Gospodarcza, w rejonie
skrzyżowania z ulicą Suchą; ul.
Grota-Roweckiego, w rejonie
skrzyżowania z ulicą Orlą; ul. Będzińska, w rejonie Wydziału Nauk o Ziemi; ul. Mościckiego,
w rejonie budynku Urzędu Miejskiego; ul. Blachnickiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Braci
Mieroszewskich; ul. 3 Maja, w rejonie Dworca PKP; ul. Andersa,
w rejonie skrzyżowania z ulicą 11
Listopada; ul. Piłsudskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Sobieskiego; ul. Braci Mieroszewskich,
w rejonie skrzyżowania z ulicą
Dmowskiego; Stawiki, przy Stadionie Ludowym.

MIASTO
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„Niepodległe! Byłyśmy! Jesteśmy! Będziemy!”. Pod takim hasłem odbył się V Kongres Kobiet Województwa Śląskiego

Rondo Zagłębia Dąbrowskiego zamiast
ronda imienia Edwarda Gierka

Polki i metropolki bez granic
arc CKZiU w Sosnowcu

Sylwia Kosman
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Uczestniczki kongresu symbolicznie poparły protest osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów.
uzyskania praw wyborczych przez
Polki. Uczestnicy kongresu mogli
także poznać historię uzyskania
praw wyborczych przez kobiety
na świecie, a także obszary aktywności kobiet w XIX i XX w.
pod postacią Śląskiego i Zagłębiowskiego „Szlaku kobiet”. Ze
względu na to, że Polki uzyskały
prawa wyborcze już w 1918 roku,
jako szóste na świecie i czwarte
w Europie, po Australii, Nowej
Zelandii, Norwegii, Danii i Islandii, złożyły sobie wzajemnie gratulacje. – Trzeba przyznać, że jesteśmy w awangardzie tego ruchu
kobiet i skoro już od 100 lat posiadamy prawa wyborcze, to trzeba
z nich korzystać – podkreśla Halina Sobańska. Podczas kongresu
wystąpiła m. in. Małgorzata Fuszara, który wygłosiła ciekawy
wykład pt. „Chcemy wszystkich
praw! Całego życia!”, nawiązując
w ten sposób do głośnego
przed laty wystąpienia Zofii Nałkowskiej oraz znana z ciętego języka i ostrego pióra, Sylwia
Chutnik, która mówiła o roli kobiet w walce o niepodległość
po 1989 roku. Na kongresie, który skupił kilkaset osób, nie zabrakło kobiet, jak i mężczyzn. Imprezą towarzyszącą kongresowi

Sylwia Kosman

Happening z gwiazdą Hollywood w roli głównej, czyli Polą Negri, która 18 maja wysiadła z pociągu na dworcu głównym w Sosnowcu, zainaugurował V Kongres Kobiet Województwa Śląskiego. Tym razem kongres, zarówno na dworcu w Katowicach,
jak i w Sosnowcu, poprzedził
happening „Metropolki bez granic”. Do stolicy Zagłębia powróciła Pola Negri, która swoją podróż rozpoczęła właśnie w Katowicach, a w tej roli wystąpiła posłanka Monika Rosa. Na stacji,
w otoczeniu głównie wielbicielek, czekał jednak szar mancki
hrabia Eugeniusz Dąmbski, którego zagrał Przemysław Kania,
aktor Teatru Zagłębia.
Tegoroczny kongres odbywał
się pod hasłem „Niepodległe! Byłyśmy! Jesteśmy! Będziemy!”.
– Był to pierwszy wojewódzki kongres w Sosnowcu, podczas którego rozmawialiśmy o prawach wyborczych kobiet, historii ich uzyskania na świecie i o tym, jak obecnie wykorzystujemy czynne i bierne prawo wyborcze. Udział kobiet w polityce jest dalej niewielki, ponieważ w radach miast zasiada zaledwie około 20 procent, a w sejmie tej kadencji około 27 procent kobiet. Warto wiedzieć, że z okręgu sosnowieckiego w ostatnich wyborach parlamentarnych na 9 mandatów, aż pięć zdobyły kobiety – mówi Halina Sobańska, radna i współorganizatorka tego wydarzenia. – To dowód na to, że kobiety posiadają wykształcenie, kompetencje, doświadczenie i powinny brać większy udział w życiu publicznym – dodaje.
Program kongresu, który odbył
się w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”, był bardzo napięty.
Odbyły się wykłady, dyskusje,
koncert muzyczny, projekcja filmu
fabularnego o uzyskaniu praw wyborczych przez Szwajcarki i gorący toast. Słodkim akcentem był
imponujący tort z okazji 100-lecia

Happening z Polą Negri w roli głównej odbył się
na dworcu w Katowicach i Sosnowcu.
był także „Ogród Rozmaitości”,
w ramach którego odbyła się m.
in. kampania „Nie czytasz, nie
idę z Tobą do łóżka”. W organizację przedsięwzięcia aktywnie
zaangażowali się i pomagali
członkowie sosnowieckiej Rady
Seniorów, a o oprawę fotograficzreklama

ną zadbali uczniowie klasy fotograficznej CKZiU w Sosnowcu.
Kongres został sfinansowany
przez katowicki Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miejski w Sosnowcu, a patronat objęli marszałek województwa śląskiego i prezydent Sosnowca.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił 17 maja
skargę Sosnowca na decyzję wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, który zarządzeniem zastępczym zmienił nazwę ronda
im. Edwarda Gierka na rondo Zagłębia Dąbrowskiego.
Wojewoda Jarosław Wieczorek zarządzenie zmieniające nazwę ronda w Sosnowcu wydał 13 grudnia ubiegłego roku.
Takie uprawnienia dała mu ustawa dekomunizacyjna w sytuacji,
kiedy nazwy ronda do września 2017 roku nie zmienili radni. W uzasadnieniu wojewoda
podał, że Edward Gierek
był I sekretarzem KC PZPR, legitymizował i utrwalał komunistyczną władzę i za jego rządów
m. in. zmieniono konstytucję,
wpisując do niej przewodnią rolę par tii. Sąd podzielił opinię

wojewody, że Edward Gierek
jest symbolem komunizmu, co
oznaczało, że Jarosław Wieczorek miał prawo wydać zarządzenie zastępcze zmieniające nazwę ronda.
W sprawie zmiany nazwy
ronda im. Edwarda Gierka odbyły się w Sosnowcu w czerwcu
ubiegłego roku konsultacje społeczne. W przeprowadzonych
konsultacjach mieszkańcy Sosnowca oddali 13 tysięcy 14 głosów. 12 tysięcy 369 mieszkańców głosowało za pozostawieniem nazwy im. Edwarda
Gierka, a tylko 269 było przeciw.
W związku z takim wynikiem
konsultacji, radni nie podjęli
uchwały dotyczącej zmiany nazwy ronda. Najprawdopodobniej
miasto odwoła się od orzeczenia
sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. SK

Dream Jump i ekstremalna 50-tka…
Wydziału Nauk o Ziemi
Na słynnej Żylecie już od 1
czerwca będzie można oddać
niesamowity skok, czyli Dream
Jump, oznaczający skok z najdłuższym swobodnym spadaniem, jakie jest możliwe. Dream
Jump to opatentowana technika
oddawania skoków z wysokości
z wykorzystaniem układu asekuracyjnego z lin dynamicznych
oraz bloczka. Dzięki zastosowaniu układowi rozwieszenia lin
do Dream Jumpu możliwe jest
maksymalne wydłużenie swobodnego spadania, aż do 90 procent wysokości z obiektu, z którego oddawany jest skok. Mało
tego długi skok umożliwia
skoczkowi wykonywanie w powietrzu akrobacji, salt, a także
możliwe są skoki grupowe
i z różnymi przedmiotami.
– Już od 1 czerwca przez całe
wakacje, do 15 września, można skorzystać z techniki skoku
dream jump, który pozwala
na akrobatyczne skoki. War to
otworzyć się na taką atrakcję
i bezpieczną adrenalinę. Zapraszamy codziennie przez całe wakacje i nie będzie już wymówki,
żeby nie skorzystać – mówi Łukasz Maziarz, menadżer Dream

Jump. – Skaczemy z 28 piętra.
W lustrzanych szybach Uniwersytetu Śląskiego będzie można zobaczyć własne odbicie – zapewnia.
Tym samym 80-metrowy
gmach Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego, który
jest jednym z najwyższych budynków uniwersyteckich na
świecie, stanie się najpiękniejszą
i najwyższą w województwie
wieżą do skoków.
Oficjalna impreza, inaugurująca Dream Jump, odbędzie się
już 8 czerwca. W tym dniu w ramach 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się właśnie
„Ekstremalna 50-tka”. Pod Wydziałem powstaną trzy strefy: popularno-naukowa, gdzie będą odbywać się warsztaty i eksperymenty, sportowo-rekreacyjna,
gdzie będzie można wziąć udział
m. in. w biegu geograficznym
oraz artystyczno-rozrywkowa,
w ramach której zaprezentują się
laureaci „Voice od UŚ”. Goście
dowiedzą się m. in., jak działa sejsmometr, jak zorganizować podróż z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji oraz zobaczą pokazową erupcję wulkanu. SK
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Tak świętowaliśmy!
14. ROCZNICA WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGŁĘBIOWSKA MASA KRYTYCZNA

DZIEŃ FLAGI I ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

OBCHODY DNIA ZWYCIĘSTWA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
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Długa majówka, świętowanie 14. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi, uroczystości, związane z uchwaleniem Konstytucji
3 Maja i Dniem Zwycięstwa z okazji zakończenia II wojny światowej, Zagłębiowska Masa Krytyczna, Intermuza, Noc Muzeów oraz długi i pełen
zabawy Tydzień Dziecka. Tyle się działo! A to jeszcze nie koniec. Kropką nad„i” będą „Sosnowiec Fun Festival” w pierwszy weekend czerwca oraz
koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Już 16 czerwca na Placu Papieskim odbędzie się wielki koncert Piotra
Rubika pt. „Wolność, Miłość, Niepodległość”, podczas którego po raz pierwszy usłyszymy nowe utwory kompozytora.
PIKNIK MILITARNY
zdjęcia: Mariusz Binkiewicz, Paweł Leśniak, Maciej Łydek

NOC MUZEÓW, NOC FILMOWA I JARMARK W PAŁACU SCHOENA

XV EUROPEJSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ „INTERMUZA SOSNOWIEC 2018”

TYDZIEŃ DZIECKA NA GÓRCE ŚRODULSKIEJ
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PORADY
ADWOKAT RADZI

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Rozgraniczanie nieruchomości

Jak zareklamować telefon?

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Jest postępowaniem przed organami
państwowymi, mającym na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się
sporne i nie można stwierdzić stanu
prawnego.
Szczegółowe zasady rozgraniczania
zawarte są w art. 152 i 153 k. c, art. 2939 kar tograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy
nieruchomości, na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.
W wyniku postępowania o rozgraniczenie nie dochodzi, co do zasady, do rozstrzygnięcia o wydaniu nieruchomości
ani do rozstrzygnięcia o innych roszczeniach związanych z nieruchomością.
Sąd może i powinien uwzględnić nabycie w drodze zasiedzenia przygranicznych pasów gruntu, jeżeli miało ono
wpływ na przebieg granicy.
O specyfice postępowania o rozgraniczenie decyduje to, że ma ono dwie fazy: administracyjna (obligatoryjną) i sądową, do której nie musi dojść. Skoro faza postępowania administracyjnego. jest
obowiązkowa, to postępowanie przed
sądem bez jej wyczerpania jest niedopuszczalne – zachodzi zatem czasowa
niedopuszczalność drogi sądowej. Oznacza to brak jednej z przesłanek procesowych, wobec czego sąd odrzuci wniosek
reklama

o rozgraniczenie złożony bezpośrednio
do sądu (bez wyczerpania drogi administracyjnej). Administracyjną fazę postępowania o rozgraniczenie otwiera złożenie przez zainteresowanego podania
do wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Organ ten prowadzi rozgraniczenie w trybie postępowania administracyjnego.
W toku tego postępowania zgodnie
z art. 31 ust. 2 PrGeodezjaKartog biegły
geodeta odtwarza na gruncie przebieg
granic na podstawie śladów, znaków
graficznych, dokumentów z ewidencji
gruntów (map) i punktów geodezyjnych.
Postępowanie kończy się zgodnie
z art. 33 ust. 1 PrGeodezjaKartog decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. W przypadku braku tych danych geodeta zgodnie z art. 31 ust. 3 i 4
PrGeodezjaKartog przyjmuje od stron
oświadczenia na temat przebiegu granicy. Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu
granicy, postępowanie kończy się zgodnie z art. 33 ust. 1 PrGeodezjaKartog decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą
przebieg granicy. Ugoda zawarta
przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zgodnie z art. 33 ust. 3
PrGeodezjaKartog żądać przekazania
sprawy sądowi. Organ administracji
umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, jeżeli nie można ustalić przebiegu granicy
decyzją zgodnie z art. 31 ust. 2 a strony
nie skorzystały z możliwości zawarcia
ugody zgodnie z art. 31 ust. 3 i 4 PrGeodezjaKartog. W fazie sądowej postępowanie o rozgraniczenie prowadzi sąd rejonowy w trybie postepowania nieprocesowego, kończącego się wydaniem postanowienia, od którego służy uczestnikom apelacja do sądu okręgowego.
W postępowaniu o rozgraniczenie dopuszczalne są wszelkie dowody, choć
w praktyce zdecydowanie największe
znaczenie mają dokumenty, zwłaszcza
mapy. W sądowym postępowaniu o rozgraniczenie wymagane jest wykazanie

tytułu własności nieruchomości. Regułą
jest przeprowadzenie dowodu z oględzin
spornej granicy i z pisemnej opinii biegłego geodety, który przedstawia sądowi
mapę geodezyjną z zaznaczonym przebiegiem granicy według danych z ewidencji gruntów oraz, w razie potrzeby,
według wskazań właścicieli. Czyni to postępowanie o rozgraniczenie kosztownym, zwłaszcza jeżeli opinii jest kilka.
W myśl przepisów k. c. przesłanką dopuszczalności rozgraniczenia jest sporność granicy – w konsekwencji sąd oddali wniosek o rozgraniczenie, jeżeli okaże się, że granica nie jest sporna. Jeżeli
jest, sąd dokona rozgraniczenia.
W pierwszej kolejności dąży się do ustalenia stanu prawnego przebiegu granicy,
tzn. bierze się pod uwagę wszelkie przypadki nabycia i utraty własności spornych gruntów, w szczególności w drodze
zasiedzenia i uwłaszczenia. Jeżeli stanu
prawnego nie da się ustalić, sąd ustali
przebieg granicy na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania. Jeżeli
i tego stanu nie da się ustalić, sąd ustali
przebieg granicy uwzględniając wszelkie
okoliczności; w tym ostatnim przypadku
może przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną. Rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu według stanu
prawnego jest orzeczeniem deklaratoryjnym, natomiast według ostatniego spokojnego stanu posiadania i według wszelkich okoliczności – konstytutywnym.
W postanowieniu o rozgraniczeniu sąd
winien zamieścić rozstrzygnięcie o nakazaniu wzajemnego wydania części nieruchomości nie znajdujących się w posiadaniu właścicieli, ponieważ inaczej postanowienie nie będzie się nadawać do przymusowego wykonania w drodze egzekucji. Rozgraniczenie może również przeprowadzić sąd rozpoznający sprawę
o własność nieruchomości albo o wydanie nieruchomości lub jej części. Wtedy,
oczywiście, odpada droga administracyjna. Z kolei droga sądowa jest wyłączona w sytuacji, gdy do sporu granicznego
dochodzi w toku administracyjnego scalenia nieruchomości.
reklama

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

Wydaje się, że reklamacja telefonu, tak
jak każdego innego towaru, jest sprawą
dość prostą. Konsument zabiera zepsuty
telefon, zgłasza się do salonu operatora,
składa reklamację, tzn. podpisuje protokół reklamacyjny, zostawia telefon, czas
płynie, a po 2 – 3 tygodniach oczekiwania, kiedy sam zgłasza się do salonu, aby
zapytać, co z telefonem, dowiaduje się,
że ten nadal jest w serwisie i nie wiadomo, kiedy zostanie naprawiony. Zdenerwowany konsument zaczyna poszukiwać informacji, jak to jest z tą reklamacją,
przecież wszędzie mówią i piszą, że
na odpowiedź jest 14 dni, a w salonie odpowiadają, że to sprawa serwisu.
Jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”, a przeciętny konsument nie zna
praw, jakie mu przysługują w związku
z wadliwością zakupionego towaru.
Telefon jest rzeczą ruchomą, podlegającą reklamacji tak jak inne towary, np.
buty, odzież, sprzęt RTV.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
kodeksu cywilnego prawo do reklamacji
wynika z:
1. Rękojmi, która jest podstawowym,
ustawowym prawem, przysługującym,
o ile w towarze w okresie 2 lat od wydania kupującemu zostanie stwierdzona wada lub niezgodność z umową.
Z rękojmi odpowiada sprzedawca.
2. Gwarancji, która jest prawem umownym i zostaje udzielona przez gwaranta – najczęściej producenta, dobrowolnie poprzez złożenie oświadczenia

gwarancyjnego, z którym najczęściej
wiąże się wydanie karty gwarancyjnej.
Zwykle jest ona dołączona do telefonu
w pudełku razem z instrukcją obsługi.
Konsument też zwykle nie zwraca
uwagi, od kogo nabywa telefon. Zwykle
myśli, że od operatora, z którym zawiera
umowę o usługi telekomunikacyjne. Tymczasem sprzedawcą telefonu może być
operator sieci – spółka, która świadczy
usługi telekomunikacyjne, salon firmowy
operatora lub inny salon partnerski.
Chcesz wiedzieć, od kogo kupiłeś telefon, sprawdź paragon lub fakturę.
Adresatem reklamacji z rękojmi jest
sprzedawca – ten podmiot, który figuruje
na wystawionym paragonie lub fakturze.
Jeśli kupiłeś telefon od salonu partnerskiego, adresatem reklamacji z tytułu rękojmi może nie być operator (może nim
być przedsiębiorca prowadzący salon).
Jeśli kupiłeś telefon od operatora, to
do niego możesz składać reklamację
na zasadzie rękojmi.
Pamiętaj: o tym, od kogo kupiłeś telefon, stanowi dowód zakupu.
W ramach rękojmi możesz żądać:
usunięcia wady (naprawy towaru), wymiany, obniżenia ceny (określając w swoim oświadczeniu, o jaką kwotę ma być
obniżona) lub odstąpić od umowy
(oświadczenie o zwrocie ceny).
Jeśli w reklamacji z tytułu rękojmi kupujący zażąda naprawy, wymiany lub złoży oświadczenie, że obniża cenę i wskaże, o jaką kwotę, termin na rozpatrzenie
żądania wynosi 14 dni. Jeśli sprzedawca
nie ustosunkuje się do tego żądania oznacza to, ze uznał je za uzasadnione.
O tym, kto jest gwarantem, decyduje
karta gwarancyjna.
Gwarantem jest najczęściej producent towaru lub jego przedstawiciel
w Polsce albo importer, dystrybutor, itp.
W ramach gwarancji przysługują takie
uprawnienia, jakie zostały wskazane
w gwarancji. Może to być jedynie naprawa. Jeśli gwarant nie wskaże, do czego
się zobowiązał, wówczas kupującemu
przysługuje naprawa albo wymiana towaru. Gwarancja jest udzielana na okres
wskazany w gwarancji. Może to być dowolny okres wskazany przez gwaranta.
Jeśli nie jest określony w gwarancji, wówczas wynosi 2 lata.
Chcesz wiedzieć, jakie ci przysługują
prawa z gwarancji – przeczytaj gwarancję, zanim złożysz reklamację. Chcesz
wiedzieć, jaki jest czas naprawy – przeczytaj gwarancję. Jeśli w karcie nie określono terminu realizacji reklamacji, termin wynosi 14 dni (w przypadku naprawy
lub wymiany).

Jeśli w ramach gwarancji towar zostanie wymieniony na nowy, gwarancja biegnie na nowo na wymienioną rzecz, jeśli
zostanie wymieniona część rzeczy, gwarancja biegnie na nowo na wymienione
części, jeśli gwarant wykonał istotną naprawę, gwarancja również się odnawia.
Jeśli gwarant wykonał naprawę, gwarancja przedłuża się o czas naprawy.
Reklamację z tytułu gwarancji i tak
dzieje się najczęściej, można złożyć za pośrednictwem sprzedawcy. Pamiętaj jednak, że to nie sprzedawca jest adresatem
roszczeń, ale gwarant. Sprzedawca jest
w tym wypadku sporządzającym protokół, przyjmuje telefon na przechowanie
i zobowiązuje się go przesłać do serwisu
gwaranta. Często również w samej karcie gwarancyjnej jest wskazanie do składania reklamacji za pośrednictwem
sprzedawcy. Jednakże z tytułu gwarancji sprzedawca nie odpowiada, chyba, że
sam udzielił gwarancji. A zatem jeśli serwis zwleka z gwarancyjną naprawą telefonu, roszczenia powinny być kierowane
do gwaranta, a nie do sprzedawcy.
Konsumencie pamiętaj, że masz wybór. Ty wybierasz, czy chcesz skorzystać
z rękojmi czy gwarancji.
W protokole reklamacyjnym znajduje
się adnotacja, rubryka, zastrzeżenie, z jakiego tytułu składana jest reklamacja.
Zwróć uwagę, czy wpisano lub zaznaczono krzyżykiem słowem „tak” lub
„nie” – tryb reklamacji. Jeśli chcesz złożyć reklamację z tytułu rękojmi, winno to
wynikać ze zgłoszenia, jeśli wybierasz
gwarancję, taka opcja winna być zaznaczona w zgłoszeniu.
Nie ma możliwości złożenia reklamacji jednocześnie z tytułu rękojmi i gwarancji. Jeśli natomiast gwarant nie wywiąże się z obowiązków wskazanych
w gwarancji i nie zrealizuje naprawy
w terminie, w jakim się zobowiązał lub
nie będzie możliwości realizacji reklamacji z gwarancji, możesz zmienić tryb
reklamacji na rękojmię. Odwrotnie podobnie, jeśli to sprzedawca nie zrealizuje roszczeń z rękojmi, możesz skorzystać gwarancji.
Reklamując telefon, w pierwszej kolejności sprawdź, odkogo go kupiłeś. Ten kto
jest sprzedawcą, odpowiada z rękojmi.
Zanim zdecydujesz z jakiego tytułu
złożyć reklamację – z jakiego prawa skorzystać, przeczytaj gwarancję. Zastanów
się, co jest lepsze: rękojmia czy gwarancja, jaki termin ustalił gwarant na naprawę. Bądź świadomym konsumentem, nie
podejmuj decyzji w ciemno i nie pozwól,
aby sprzedawca decydował o twoich prawach.
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Trwa nabór do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

WYBIERZ ZAWÓD PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Pracownik socjalny pilnie poszukiwany
Sylwia Kosman

Wrażliwość, uczciwość, chęć niesienia pomocy, samodzielność,
umiejętność rozwiązywania problemów i… wielkie serce. Jeśli posiadasz te cechy, a dodatkowo nie
boisz się podejmowania nowych
wyzwań i nie potrafisz przejść obojętnie wobec ludzkiej krzywdy,
a zastanawiasz się, jaki zawód spełni twoje oczekiwania, to praca
w służbach społecznych i zawód
pracownika socjalnego jest tym,
czego szukasz. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, ale także m. in.
w centrach interwencji kryzysowej,
szpitalach, czy domach pomocy
społecznej, w głównej mierze pracują z ludźmi. Niosą profesjonalną
pomoc wszystkim, którzy sami nie
potrafią rozwiązać swoich problemów i zmagają się z problemem
biedy, bezrobocia, przemocy, uzależnień i innymi trudnymi sytuacjami. Pomagają m. in. rodzinom dysfunkcyjnym, niewydolnym wychowawczo, chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i więźniom.
Niestety, niskie zarobki, a także
niewielkie uznanie dla tego zawodu i warunki pracy, są największym problemem, jeśli chodzi
o wybór tego kierunku studiów. Te
minusy przesłania jednak satysfakcja, jaką przynosi wykonywanie tej
profesji, praca w zgranym zespole,
atmosfera i zapotrzebowanie…
reklama

na ten zawód. W ośrodkach pomocy społecznej brakuje rąk do pracy.
Podobnie jest w Sosnowcu. – W Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu pracownicy socjalni są podzieleni
na sześć zespołów Pomocy Środowiskowej oraz Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Obecnie brakuje pięciu pracowników socjalnych, ale jeszcze sześć
miesięcy temu było ich 12. Należy
podkreślić, że takie zjawisko ma
miejsce nie tylko w Sosnowcu, ale
ośrodkach pomocy społecznej
w całej Polsce – mówi Monika Holewa, dyrektorka MOPS-u w Sosnowcu. – Niedobory pracowników socjalnych to efekt odchodzenia na emeryturę starszych pracowników i niechęć do podejmowania
pracy w tym zawodzie przez absolwentów kończących kierunki wiodące. Przyczyn takie stanu jest kilka. Główną przyczyną są niskie zarobki, kolejnymi – bardzo mały
prestiż tego zawodu czy zderzenie
teorii, którą absolwent wynosi ze
szkoły z rzeczywistą pracą w terenie – nie ukrywa Monika Holewa.
Droga, by zdobyć zawód pracownika socjalnego, jest dość prosta. – Formalnie każdy może zostać
pracownikiem socjalnym, jeśli
ukończy Kolegium Pracowników
Służb Społecznych lub taki kierunek studiów na wyższej uczelni – wyjaśnia Tomasz Chorab, dy-

rektor Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Czeladzi. – Bycie pracownikiem socjalnym wymaga jednak pewnych predyspozycji, wiedzy i praktycznych
umiejętności oraz wewnętrznej gotowości do pracy z drugim człowiekiem, gotowości do kierowania się
dobrem drugiego człowieka i działania na jego rzecz. Oczywiście, nie
o górnolotne sformułowania tu chodzi, lecz o mentalne otwarcie się
na drugiego człowieka. Chodzi
o pewne zrównoważenie wiedzy
i umiejętności zawodowych z pozytywnym nastawieniem do klienta
i rzeczywistą chęcią współpracowania z nim dla jego dobra – dodaje.
Nowo przyjęty pracownik socjalny w Sosnowcu może liczyć
na wsparcie i pomoc, zarówno przełożonych, jak i współpracowników
iwszelkie udogodnienia techniczne.
Nowa osoba zostaje przydzielona do jednego z sześciu Zespołów
Pomocy Środowiskowej. Przez
pierwszy miesiąc swojej pracy zostaje jej przydzielony opiekun, czyli
starszy pracownik socjalny, który
poświęca tej osobie swój czas. Wychodzi z nią w teren, pokazując rejon, którym będzie się zajmować
i uczy, w jaki sposób przeprowadzić
wywiady środowiskowe w miejscu
zamieszkania klienta. Zapoznaje
także ze strukturą organizacyjną
ośrodka, zaznajamia zprocedurami,
drukami i systemami informatycznymi. Przez kolejne dwa miesiące

nowo przyjęta osoba trafia
pod „opiekę” starszego pracownika
socjalnego ds. koordynacji wZespole, który sprawdza poprawność prowadzonych postępowań, prowadzenia dokumentacji, służy radą, odpowiada na pytania i wątpliwości.
Po trzech miesiącach pracownik socjalny może samodzielnie prowadzić swoje osoby objęte pomocą,
jednak zawsze może liczyć na pomoc swoich przełożonych w razie
napotykanych trudności.
Sosnowiecki MOPS od stycznia
tego roku, dzięki pozyskaniu środków unijnych, realizuje projekt rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych pn.
„Działamy dla Ludzi – przez Ludzi”. – Obecnie jeden pracownik
przyznaje pomoc finansową i usługową, prowadzi pracę socjalną, wykonuje zadania dla różnych instytucji, odpowiada na pisma, udziela informacji, przeprowadza czynności
interwencyjne, mając przy tym
około 50 środowisk. Rozdzielenie
pracy socjalnej od postępowań administracyjnych pozwoli na lepsze
wykorzystanie potencjału pracowników socjalnych, którzy będą zajmować się problemami osób korzystających z pomocy tak, aby pomoc
nie ograniczała się jedynie
do udzielenia wsparcia finansowego. Prowadzone w ten sposób osoby mają o wiele większe szanse
na wyjście z systemu pomocy społecznej, a to jest przecież głównym

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi przy ul.
Tuwima 14a jest szkołą państwową. Nauka trwa trzy lata i kończy się
uzyskaniem dyplomu pracownika socjalnego. Ponadto kolegium stwarza
możliwość otrzymania licencjatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Z tej możliwości korzysta większość słuchaczy. Na podstawie
porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach studenci
otrzymują od I roku także indeks studenta UŚ na Wydziale Nauk
Społecznych, kierunek: praca socjalna, wydział zaoczny. I tym samym są
jednocześnie pełnoprawnymi studentami UŚ, więc mogą otrzymywać m.
in. uniwersyteckie stypendia naukowe i socjalne. Po trzech latach nauki
piszą pracę dyplomową, którą bronią w KPSS w Czeladzi. Po kilku dniach
od obrony pracy dyplomowej w KPSS podchodzą do obrony pracy
licencjackiej na UŚ i otrzymują tytuł licencjata, dzięki któremu mogą
kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich.
WYDZIAŁ DZIENNY:
Studenci, którzy podejmują naukę na wydziale dziennym, na UŚ zdają
jeden przedmiot w semestrze (dwa lub trzy spotkania w semestrze,
w sobotę lub niedzielę).
Opłata: brak opłaty w KPSS w Czeladzi, 600 zł na UŚ w Katowicach
za semestr.
WYDZIAŁ ZAOCZNY:
Studenci, którzy podejmują naukę na wydziale zaocznym, to na UŚ mają
do zdania jeden przedmiot w semestrze (dwa lub trzy spotkania
w semestrze, w sobotę lub niedzielę).
Opłata: 500 zł w KPSS za semestr i 600 zł na UŚ w Katowicach za semestr.
Jeśli student nie zamierza zdobyć tytułu licencjata (ponieważ posiada już
wyższe wykształcenie), to na wydziale dziennym nie ma opłat, a semestr
na wydziale zaocznym kosztuje 1000 zł. Ponadto KPSS oferuje 30 proc.
zniżkę czesnego dla osób zatrudnionych w instytucjach pomocy
społecznej lub służbach mundurowych, które chciałyby zdobyć dyplom
pracownika socjalnego.

celem pracownika socjalnego. I nawet jeżeli uda się pracownikowi socjalnemu wyprowadzić chociaż
jedną osobę lub rodzinę, to niewątpliwie jest to dla niego sukces, który
powoduje, że warto wykonywać ten
zawód – podsumowała.
Studenci, którzy ukończyli
KPPS w Czeladzi, pracują w jednostkach pomocy społecznej całe-

go regionu. Obecni słuchacze są
zadowoleni z wyboru kierunku studiów. Doceniają pasję do uczenia
i przyjazne nastawienie wykładowców, warunki, jakie stwarza kolegium do włączenia się w szereg
społecznych akcji oraz możliwość
zdobycia wyższego wykształcenia
i zawodu, któremu nie zagraża widmo bezrobocia.
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Supernowoczesne, hybrydowe i elektryczne autobusy,
trafią do Sosnowca

28 listopada 2016 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zawarło umowę z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, na dofinansowanie projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu”, realizowanego
wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii igospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej tego projektu wynosi 85 procent, w ramach którego zakupionych zostało 81 sztuk nowych autobusów.
W dniu 20 września 2016 r. nastąpiło podpisanie umów
na zakup i dostawę 78 sztuk autobusówwzwiązku zrealizacją projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.
w Sosnowcu”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie. Umowy zostały podpisane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z następującymi firmami:
• Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie Osiedle
(62-005 Owińska, ul. Obornicka 46),
• EvoBus Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Wolicy (05-830 Wolica, Al. Katowicka 46),
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• Volvo Bus Corporation z siedzibą w Szwecji, SE-40508 Goeteborg,
a ich przedmiotem jest dostawa:
• 24 sztuk autobusów dwunastometrowych Euro 6 marki
Solaris, typu Urbino 12, war tość umowy brutto: 26 907 480,00 zł (netto: 21 876 000,00 zł + 23%
VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 911 500,00 zł
+ 23% VAT)
• 25 sztuk autobusów hybrydowych dwunastometrowych,
marki VOLVO model 7900 LH, war tość umowy brutto:44584425,00zł (netto:36247500,00zł +23% VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 1 449 900,00 zł + 23%
VAT)
• 19 sztuk autobusów osiemnastometrowych Euro 6 marki
Mercedes-Benz, typu Conecto G, war tość umowy brutto:28452975,00zł, (netto:23132500,00zł +23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 1 217 500,00 zł + 23%
VAT)
• 10 sztuk autobusów hybrydowych osiemnastometrowych
marki VOLVO model 7900 LAH, war tość umowy brutto: 27 427 770,00 zł, (netto: 22 299 000,00 zł + 23% VAT,
cena jednostkowa autobusu netto: 2 229 900,00 zł + 23%
VAT).
W dniu 12 czerwca 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy na zakup i dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem
elektrycznym w związku z realizacją projektu. Umowa
została podpisana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z firmą Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie Osiedle (62-005 Owińska,
ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle). Przedmiotem umowy jest dostawa 3 sztuk autobusów dwunastometrowych
elektrycznych marki Solaris, typ Urbino 12Elektric, wartość
umowy brutto: 7 621 326,00 zł, (netto: 6 196 200,00 zł
+ 23% VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 2 065 400,00+23%VAT).
Łączna war tość podpisanych umów brutto to
134 993 976,00 zł (netto: 109 751 200,00 zł + 23% VAT).
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ZDROWIE

arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Chroń się przed słońcem… dla własnego zdrowia

Dr ANITA LEWARTOWSKA-BIAŁEK,
kierownik Oddziału SkórnoWenerologicznego
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
sp. z o.o., przypomina o tym,
dlaczego trzeba chronić skórę
oraz oczy przed słońcem
i jak skutecznie to robić.
Promieniowanie ultrafioletowe (UVR)
stanowi niewielką część promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez słońce i składa się z trzech długości fal:
UVC (200-290 nm), UVB (290-320 nm)
i UVA (320-400 nm).
Promieniowanie UVA dzieli się na kolejne podtypy, tj. UVA1 o długości fal 340400 nm i UVA2 -320-400 nm.
Konieczność stosowania ochrony
przeciwsłonecznej wynika z właściwości
UVR i jego wpływu na ludzkie zdrowie,
w szczególności na funkcje skóry. Nadmierna ekspozycja na UVR prowadzi
do oparzenia skóry i nadmiernej pigmentacji, a także do efektów oddalonych
w czasie: przyspieszonego starzenia
skóry, rozwoju zmian przednowotworo-

wych i nowotworowych oraz wyzwalania
swoistej immunosupresji.
Większą rolę w procesie starzenia
skóry odgrywają promienie UVA poprzez
zdolność do głębszego przenikania
do skóry właściwej. Promienie UVB stanowią 5 procent całego ultrafioletu docierającego do Ziemi, ale ich efekty biologiczne są bardziej wyrażone niż efekty
UVA. Największe natężenie UVB jest
w godzinach okołopołudniowych, podczas gdy natężenie UVA utrzymuje się
na stałym poziomie cały dzień.
Promienie UVB w naszej szerokości
geograficznej występują jedynie w miesiącach wiosenno-letnich i wówczas biorą udział w niezwykle ważnym procesie
biologicznym, jakim jest synteza witaminy D w skórze.
Promienie UVA przechodzą swobodnie przez szyby samochodowe i okienne,
które są nieprzepuszczalne dla UVB. Ta
informacja jest istotna z punktu widzenia
osób z fotodermatozami oraz przyjmujących leki fotouczulające, gdyż za te reakcje w większości odpowiada właśnie
promieniowanie UVA. Osoby te powinny
koniecznie stosować fotoochronę również w domach czy podczas jazdy samochodem, także w miesiącach zimowych.
Warstwa ozonowa zatrzymuje całkowicie promienie UVC i większość UVB,
pozwala natomiast przenikać falom UVA
i światłu widzialnemu. Warstwa ozonowa
jest najgrubsza nad biegunami i najcieńsza w okolicy równika. Na przenikanie
UVR mają również wpływ zanieczyszczenie środowiska, gęstość chmur i mgła
oraz związek z otoczeniem, w którym
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przebywa człowiek. Gleba odbija ok. 10
proc. UVR, a śnieg, lód, biały piasek, szkło
i metale ok. 85 proc. UVR. Woda nie ma
właściwości ochronnych, gdyż UVR przenika do ok. 60 cm poniżej jej powierzchni i wpływa na skórę osób, które się tam
znajdują. Dobrą ochronę daje gęsty las.
Ochrona przeciwsłoneczna opar ta
jest na stosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych zawierających filtry
przeciwsłoneczne, a także odpowiedniej
odzieży i unikaniu nadmiernej ekspozycji słonecznej w ciągu dnia.
Przy wyborze kremu z filtrem powinno się zwracać uwagę na trzy aspekty.
Po pierwsze szukamy wartości SPF, która określa zdolność ochrony przed promieniowaniem UVB.
Po drugie sprawdzamy, czy kosmetyk chroni nas przed promieniowaniem
UVA i wreszcie po trzecie, sprawdzamy,
czy krem zapewni nam ochronę
przed równie szkodliwym dla naszej skóry światłem widzialnym, szczególnie
przy przebarwieniach.
Faktor SPF dotyczy wyłącznie ochrony przed UVB, czyli przed promieniowaniem wywołującym oparzenia. Ochronę
przedUVA określa inny współczynnik PPD.
Prawidłowe nałożenie kremu z filtrem
polega na powtarzanej aplikacji co dwie
godziny podczas przebywania w plenerze. Pierwsze nałożenie powinno nastąpić mniej więcej 20 minut przed wyjściem z domu. Chodzi o to, aby mogły
zajść odpowiednie reakcje chemiczne,
w efekcie których powstanie odpowiednia ochrona. Ale filtry mineralne, działające na zasadzie fizycznej osłony

przed UV, już takiego czasu nie potrzebują, a więc można je nakładać na plaży.
Amerykańska Akademia Dermatologii rekomenduje, aby objętość ok. 30 ml
lub objętość kremu mogąca zmieścić się
w ręku, stosować jednorazowo na powierzchnię całej skóry.
Inna reguła to zasada łyżeczki od herbaty – 1 łyżeczka – tj. 5 ml powinna być
stosowana na twarz, głowę i szyję, 1 łyżeczka na każde ramię i przedramię, 2 łyżeczki na tułów i po 2 łyżeczki na każdą
nogę. Nakładanie kremu z filtrem należy
powtarzać co2 godziny, zawsze pokąpieli, spoceniu i wytarciu skóry ręcznikiem.
Obecnie, aby produkt mógł być zakwalifikowany jako skuteczny produkt
ochrony przeciwsłonecznej, musi chronić
zarówno przed UVB, jak i UVA. Minimalny
stopień ochrony przed UVB wynosi 6, minimalny stosunek ochrony UVA do UVB .
Dodatkowo masa cząsteczkowa filtru
powinna wynosić 500 Da- to zapobiega
przezskórnemu przenikaniu filtru. Kremy
ochronne należy nakładać zarówno
naskórę eksponowaną naUVR, jak iprzykrytą ubraniem. Miarą skuteczności kosmetyków jest współczynnik SPF. Oznacza on stosunek minimalnej dawki promieniowania (MED) powodującej rumień
na skórze chronionej danym preparatem
dominimalnej dawki promieniowania wywołującej rumień na skórze niechronionej. Dzięki SPF30 możemy przebywać30
razy dłużej na słońcu bez wywołania oparzenia, ale trzeba pamiętać, że taki filtr
blokuje 96 proc. promieniowania.
Niższa ochrona przepuszcza jeszcze
więcej promieniowania. SPF 15 jest więc

dobrym filtrem miejskim, ale na wakacje
w pełnym słońcu idealny jest filtr 30. Nie
zaleca się używać ponownie kremów
z filtrem z zeszłych wakacji. Na taki preparat działały wysokie temperatury, nawet jeżeli był schowany w koszyku lub
pod ręcznikiem. Jeżeli w dodatku był nieszczelnie zamknięty i dostały się do niego piasek, woda, to znaczy że jest zanieczyszczony i rozwijają się w nim bakterie.
Pamiętać należy też o lekach, które
stosowane wymagają najwyżej ochrony
przeciwsłonecznej: leki antykoncepcyjne i hormonalne, antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki antydepresyjne, leki antyarytmiczne czy obniżające poziom cholesterolu.
Zalecana war tość SPF produktu
do ochrony przeciwsłonecznej dla dzieci
wynosi co najmniej 30, ale u niemowląt,
dzieci z jasnym fototypem lub skórą atopową powinny być stosowane preparaty 50+. Konieczne jest stosowanie preparatów zawierających filtry UVA i UVB.
Do 6 miesiąca życia nie zaleca się
bezpośredniej ekspozycji na słońce,
a powyżej 6 miesiąca życia przebywanie
dzieci w cieniu i stosowanie na całą skórę preparatów ochronnych.
Oprócz filtrów nieodłącznym elementem prawidłowej fotoprotekcji jest odpowiednie ubranie i nakrycia głowy. Mają
one szczególne znaczenie u osób z wybitną fotonadwrażliwością np. u pacjentów z toczniem rumieniowatym czy chorujących na fotodermatozy. Konieczne
jest też stosowanie okularów, aby chronić się przed rozwojem zaćmy czy retinopatii. Rekomenduje się używanie okula-

rów z szerokimi oprawkami, które absorbują fale ultrafioletowe do 400 nm.
Reasumując, ochrona przeciwsłoneczna dotyczy osób w każdym wieku,
szczególnie ważna jest dla dzieci do 14
roku życia, osób z nadwrażliwością i mających bardzo jasny i jasny fototyp skóry.

ANITA LEWARTOWSKA-BIAŁEK
jest specjalistą dermatologiem –
wenerologiem. W 1993 r.
ukończyła studia na Wydziale
Lekarskim Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego,
w 2006 r. zdobyła tytuł
specjalisty dermatologawenerologa w Akademii
Medycznej w Warszawie,
uzyskując dyplom
z wyróżnieniem. Stale podnosi
swoje kwalifikacje na stażach,
kursach i sympozjach.
Od początku łączy pracę
w Oddziale Dermatologii
z praktyką lekarską z zakresu
dermatologii i medycyny
estetycznej. Od 2014 r. pełni
funkcję kierownika Oddziału
Skórno -Wenerologicznego
w sosnowieckim szpitalu.
Oddział jest nowoczesną
placówką, prowadzi
specjalistyczną diagnostykę
i leczenie większości chorób
skóry. Od 2015 r. posiada
akredytację, która umożliwia
szkolenie specjalizacyjne
młodych dermatologów.
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Teatr Zagłębia na Malta Festival Poznań

Ogród
Teatralna otwiera
swoje bramy
Teatr Zagłębia zaprasza już 2 czerwca na otwarcie ogrodu społecznego,
który będzie znajdował się przy ulicy Teatralnej. Ogród Teatralna to inicjatywa sąsiedzka, która zakłada
stworzenie zielonej przestrzeni
otwar tej dla wszystkich mieszkańców, zaprojektowanej dla nich i z ich
udziałem. Pomysł opiera się na idei
ogrodów społecznych, czyli obszarów w przestrzeni publicznej, które
są prowadzone przez mieszkańców,
którzy są związani z danym miejscem. Często w takich ogrodach
uprawiane są warzywa i owoce,
z których mogą korzystać członkowie
lokalnej społeczności.
Ogród Teatralna będzie też takim
miejscem uprawy roślin, relaksu
i działań kulturalnych. W tych ostatnich będzie można wziąć udział już 2
czerwca, w dniu otwarciu ogrodu.
Szczegółowy program dostępny jest
na stronie: www.teatrzaglebia.pl. Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu
zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK. SK
reklama
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M. Zakrzewski

W Teatrze Zagłębia trwają próby
do spektaklu „Mesjasze”, inspirowanego powieścią Györgiego Spiró. Premiera odbędzie się na jednym z najważniejszych europejskich wydarzeń artystycznych, czyli Malta Festival Poznań.
Reżyseruje Aneta Groszyńska.
„Mesjasze (albo skoro nie zostało
nam już nic do wierzenia, to czy wolno
nam podważać coś, w co na nowo moglibyśmy uwierzyć?) są koprodukcją
Teatru Zagłębia i Malta Festival Poznań. Premiera odbędzie się 16 czerwca
na festiwalu, którego idiomem w tym
roku jest „Skok w wiarę”.
– Tematem idiomu „Skok w wiarę”,
głównej części programowej 28. edycji
Malta Festival Poznań, jest ludzka potrzeba duchowości i sposoby jej realizowania. Religie i proponowane przez nią
koncepcje Boga są jedną z odpowiedzi
na tę potrzebę, ale nie jedyną. Każdy
człowiek mierzy się ze swoją skończonością, kruchością bytu, wewnętrznym
brakiem, z tym co, go przerasta. Interesuje nas to, za czym człowiek się opowia-

Najnowszy spektakl w reżyserii Anety Groszyńskiej, współpracującej
z autorem tekstu, czyli Janem Czaplińskim, będzie można zobaczyć
po raz pierwszy na festiwalu w Poznaniu.
da, co ustanawia jego system wartości,
gdzie lokuje sens. Aby działać, podejmować decyzje, istnieć, trzeba przecież
w coś wierzyć. Skok w wiarę to decyzja,
żeby iść dalej, to skok w nieznane, ruch,
którego trzeba dokonać, żeby coś zmie-

nić w sobie i w otaczającym nas świecie – zapowiadają Dorota Semenowicz
oraz Kasia Tórz z działu programowego
Malta Festival Poznań.
Prezentowany na festiwalu sosnowiecki spektakl powstaje z inspiracji powieścią

„Mesjasze” węgierskiego pisarza
Györgiego Spiró. Książka opowiada
o polskich emigrantach po powstaniu listopadowym, wierzących, że Andrzej Towiański jest nowym wcieleniem Chrystusa, a oni jego apostołami. Emigranci zawiązują Koło Sprawy Bożej – dziwną,
religijno-narodową sektę mesjanistów
i heretyków. Obok Towiańskiego, jej
członkami są m. in. Mickiewicz i Słowacki – czołowi twórcy polskiego romantyzmu, polska inteligencja na emigracji.
Bezsilni wobec dziejącej się na ich oczach
historii, przekuwają frustrację bezpaństwowców w religijną filozofię – wierzą
w wyjątkową, wyznaczoną przez Boga
rolę narodu polskiego. Powieść to zarazem tragikomiczna fantazja, montaż źródeł i historyczna rozprawa o polskiej duszy owładniętej ideą męczeństwa. Została
uhonorowana Literacką Nagrodą Europy
Środkowej „Angelus”.
Spektakl w reżyserii Anety Groszyńskiej jest pierwszą w historii inscenizacją tej powieści. Autorami tekstu są Jan
Czapliński oraz Marcin Kącki. Na pyta-

nie o to, dlaczego warto w teatrze wracać do „Mesjaszy” twórcy odpowiadają:
– Po pierwsze, żeby przyjrzeć się
sposobom dziedziczenia spuścizny
po romantyzmie i wszelkich jego ideowych szaleństwach – echa narodowego
mesjanizmu słychać dziś często, a narodowe zaangażowanie zbacza na coraz
mroczniejsze ścieżki. Po drugie, żeby
zobaczyć, co o polskim romantyzmie
ma nam do opowiedzenia ktoś z zewnątrz. I po trzecie, żeby pójść w ślady
towiańczyków i spróbować ponownie
uruchomić tę zrodzoną z rozczarowania
fantazję – o innym, lepszym państwie.
W obsadzie spektaklu znaleźli się:
Agnieszka Bieńkowska, Małgorzata Saniak, Michał Bałaga, Aleksander Blitek,
Krzysztof Korzeniowski oraz aktorzy
Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu – Sara Celler-Jezierska oraz Rafał Kosowski.
Sosnowiecka premiera odbędzie się
jesienią 2018 roku w Teatrze Zagłębia.
Partnerem produkcji jest gmina Sosnowiec. red

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Zbliża się „Lato w teatrze”
Już po czwarty Teatr Zagłębia pozyskał dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na organizację dwutygodniowych warsztatów dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
Te ma tem te go rocz nej edycji jest zwią zek lu dzi
i zwierząt. Uczestnicy wraz z prowadzącymi przyjrzą
się roli człowieka w zwierzęcym świecie i zwierzęcia
w ludzkim. Wsłuchają się w głos zwierząt i opowiedzą o tym, co uda im się usłyszeć. Warsztaty odbędą
się w dniach od 2 do 15 lipca w Miejskim Klubie
„Maczki” w Sosnowcu. Poprowadzą je aktorzy teatru,

artyści i pedagodzy, którzy współpracują z Instytutem
Te atralnym im. Z. Ra szewskie go oraz Akademią
Sztuk Pięknych w Katowicach. Inspiracją do twórczych działań jest opowieść pt. „Zwierzokracja” Oli
Woldańskiej-Płocińskiej, która pokazuje przenikanie
się świata dzieci i zwierząt oraz dotyczy temat praw
zwierząt i naszych codziennych wyborów, które wpływają na ich życie.
Warsztaty podsumuje wydarzenie, które powstanie
na podstawie doświadczeń i obserwacji uczestników

płynących z twórczych poszukiwań i kontaktu z przyrodą. Finał odbędzie się 14 i 15 maja w Miejskim Klubie „Maczki” w Sosnowcu i będzie miał charakter
otwar ty. Nabór na warsztaty rusza już 28 maja i jak
zwykle, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe infor macje można znaleźć na stronie Teatru Zagłębia
w Sosnowcu: www.teatrzaglebia.pl. „Lato w teatrze”
jest programem Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. SK

Jak napisać bestseller?

Czy prezydent RP słucha jej rad?

Jeden z najpopularniejszych autorów książek dla dzieci
i młodzieży, dziennikarz i autor scenariuszy, czyli Grzegorz
Kasdepke, będzie 12 czerwca gościł w filii nr 1 Miejskiej
Biblioteki Publicznej (Środula, przy ul. Kossaka 10).
Grzegorz Kasdepke urodził się w 1972 r. Jest laureatem
licznych nagród i wyróżnień. Bohaterowie jego książek zawojowali nie tylko domowe biblioteczki, ale i szkolne podręczniki. Kuba i Buba, Detektyw Pozytywka, Kacper oraz
jego niefrasobliwy tata – to tylko niektóre z opisanych
przez autora postaci. Napisał m. in. „Serce i inne podroby”, „Bodzio i pulpet”, „Sama. Listy z piwnicy”, „Wielka
księga uczuć” czy „Wielki powrót detektywa Pozytywki”.
Prywatnie pisarz jest wielbicielem muzyki, śmiechu i leniuchowania. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30.
Wstęp jest wolny, ale uwaga – obowiązują zapisy (szczegóły w filii nr 1). SK

W ramach cyklu „Ludzie wolności”, już 7 czerwca,
w sosnowieckim Muzeum-Pałacu Schoena będzie
gościć Irena Zofia Romaszewska, polska działaczka
społeczna, uczestniczka opozycji demokratycznej
w PRL. Razem z mężem Zbigniewem Romaszew-

skim współtworzyła Biuro Interwencyjne KSS
„KOR” i Radio „Solidarność”. Od 2015 r. pełni funkcję doradcy społecznego prezydenta RP Andrzeja
Dudy. Jest także damą Orderu Orła Białego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp wolny. SK

Oderwać się odbetonowej dżungli, czyli pokaz„Jungle”wCKZiU
Premiera najnowszej kolekcji uczniów Technikum nr 7
Projektowania i Stylizacji Ubioru odbędzie się już 7
czerwca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu.
Kolekcja została zaprojektowana i wykonana przez
uczniów pod kierunkiem nauczycieli zawodu, a całość
dopełni oprawa scenograficzna, choreografia i styliza-

cja przygotowana przez organizatorów. Tematem przewodnim tegorocznej prezentacji artystycznej w formie
pokazu będzie „Jungle”. Inspiracją do powstania tej kolekcji było piękno natury, kolorystyka i struktura tkanin,
dodatków i motywów zdobniczych, bogactwo barw,
form oraz… chęć oderwania się od „betonowej dżungli”. Pokaz rozpocznie się o godz. o godz. 13.00. SK
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Stadion Ludowy

Niczym nad studnią dusz krążą nad Ludowym duchy piłkarzy i kibiców. Na zdjęciu widzimy ogromny baner z podobizną
Włodzimierza Mazura – jednego z najlepszych piłkarzy „Zagłębia Sosnowiec”.
Leją na Ludowym.

Ten widok jest zarezerwowany dla wychodzących na murawę.

STADION W LICZBACH (OBECNIE):

Ludowy w czasach młodości. Stadion poza imprezami sportowymi był również świadkiem licznych wydarzeń
artystycznych. Zdjęcie udostępnił portal: www.41-200.pl.
Choć znajduje się na historycznej górnośląskiej ziemi, to należy do najważniejszych symboli Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego. Został wzniesiony w latach 1954-56 na terenie miasta Szopienice. W pracach budowlanych (czyny społeczne) uczestniczyła
głównie młodzież oraz pracownicy sosnowieckich
hut. Nie bez powodu na miejsce inwestycji wybrano
teren nad rzeką Brynicą – odwieczną granicą pomiędzy Śląskiem i Małopolską. Pomysłodawcom takiej
lokalizacji przyświecała idea integracji mieszkańców
dwóch sąsiadujących z sobą regionów. Czas pokazał,
że eksperyment ten nie przyniósł spodziewanych rezultatów…
Obiekt miał stać się częścią większego założenia
pod nazwą Park Kultury Fizycznej Sosnowiec – Szopienice. Z czasem stadion wraz z terenami przyległymi (Stawiki), należącymi częściowo do tzw. enklawy szabelskiej, włączono w granice naszego miasta. Podczas tej operacji nie wzięto pod uwagę faktu,
14

że obiekt wybudowano na gruntach należących
po części do osób prywatnych**. Miało to swe konsekwencje na początku lat 90., kiedy to właściciele
owych nieruchomości upomnieli się o swoje. Dopiero po wielu latach sądowych zmagań i zadośćuczynieniu poszkodowanym, w 2004 roku miasto Sosnowiec stało się prawowitym i jedynym właścicielem
spornych terenów.
Pierwszy mecz na Ludowym* zaplanowano na 7
paździer nika 1956 roku. „Stal Sosnowiec” (tak
wcześniej nazywało się „Zagłębie”) miała zagrać
z drużyną Csepel SC z Budapesztu. Niestety, kiepska pogoda sprawiła, że władze miasta postanowiły
odwołać uroczyste otwarcie. Mecz rozegrano na stadionie przy ul. Mireckiego, co z perspektywy czasu
należy ocenić pozytywnie, gdyż „Stal” dostała baty
aż 0:5.
Termin otwarcia stadionu przeniesiono na 21 października. Tym razem nie było niespodzianek pogo-

Ilość miejsc siedzących: 5100, w tym 1362 pod zadaszeniem
Ilość miejsc siedzących udostępnianych podczas meczów piłkarskich: 4950
Ilość miejsc dostępnych dla kibiców gości: 400
Ilość miejsc przygotowanych dla dziennikarzy: 30
Ilość miejsc dostępna podczas imprez artystycznych: ok. 13 000
Wymiary płyty: 105 x 68 m
Objętość okalających płytę wałów ziemnych: ok. 120 000 m sześc.
Natężenie oświetlenia: 1524 lx

dowych, co stało się dodatkową zachętą dla mieszańców spragnionych widoku ogromnej, pachnącej nowością, wspaniałej areny sportowej. Efekt był taki, że
na obiekcie pojawiło się około 40 000 widzów i kibiców. Stadion dosłownie pękał w szwach, bo został
zaprojektowany „zaledwie” na 34 557 miejsc
(w tym 26 557 siedzących). Ustanowiony wówczas
rekord frekwencji nigdy nie został pobity.
Przy wsparciu tak licznie przybyłej publiki piłkarze „Stali” stanęli na wysokości zadania i zremisowali 1: 1 z bydgoską „Gwardią”. Pierwszą, historyczną bramkę zdobył fenomenalny Czesław Uznański,
który obecnie patronuje jednemu z rond na Starym
Sosnowcu.
Dzisiaj leciwa konstrukcja złoty okres świetności
zdaje się mieć już za sobą. Coraz trudniej utrzymać
starzejącego się „dinozaura” w odpowiednim stanie
technicznym i wizualnym. Pomimo planów budowy
nowego stadionu los dostojnego staruszka nie rysu-

je się w czarnych barwach. Ma zostać ocalony i już
jako zasłużony emeryt nadal będzie, w ograniczonym zakresie, pełnił swoje funkcje. Spacerując
po koronie czy przesiadując na trybunach, nadal będziemy mogli delektować się tą szczególną atmosferą rodem z epoki największych osiągnięć naszego
klubu, z epoki, która miejmy nadzieję będzie miała
swych godnych kontynuatorów.
* Pośród proponowanych nazw dla stadionu znalazły się również
i takie: Sosno-Sport, Sport i Hart, Olimpia-Sos, Salto-Gol. Wygląda na to, że wybrano najlepszą propozycję.
** Sosnowiec przejął te tereny od miasta Katowice, do którego
w 1960 roku zostały przyłączone Szopienice.

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.
Podczas pracy nad artykułem korzystałem pomocy MOSiR-u w Sosnowcu oraz
z materiałów udostępnionych przez Krzysztofa Polaczkiewicza. Serdecznie
dziękuję. Więcej zdjęć do zobaczenia na: http://www.kuriermiejski.com.pl/.
czerwiec 2018 nr 6

ROZRYWKA
PAGINA

czerwiec 2018 nr 6

15

MIASTO
Zaczął się gorący okres dla sosnowieckiej Rady Seniorów

Radni seniorzy pełni energii do działania
Kwiecień i maj to dla sosnowieckich
członków Rady Seniorów dwa miesiące wy peł nione pra cą i realizacją nowych zadań i inicjatyw. Już po świętach
wielkanocnych radni przystąpili do dalszych prac objętych planem poszczególnych komisji problemowych oraz
wzię li udział w ko lej nych przed się wzięciach.
9 kwietnia grupa seniorów uczestniczyła w Błękitnym Marszu, solidaryzując się w ten sposób z osobami z zaburzeniami autystycznymi. Ponadto seniorzy przeprowadzili zbiórkę rzeczy
na rzecz schroniska dla zwierząt w Milowicach oraz zadeklarowali się jako wolontariusze, którzy będą m. in. wyprowadzać psy na spacery. 17 kwietnia z inicjatywy Haliny Zwanieckiej, zastępcy przewodniczącego, odbyło się spotkanie
w CIM z Grzegorzem Wójkowskim,
przedstawicielem Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”,
podczas którego zainicjowano współpracę w ramach programu „Asos”. – Warto
podkreślić, iż sosnowiecka Rada Seniorów jest uczestnikiem projektu, którego
celem jest opracowanie książki pt. „Standardy funkcjonowania rad seniorów” – mówi Ewa Kamizela-Baranowska, rzecznik prasowy sosnowieckiej Rady Seniorów. – Ponadto seniorzy brali
udział w prelekcji dotyczącej profilaktyki zdrowia na Uniwersytecie Medycznym oraz razem z Sabiną Stanek, naczel-

Jerzy Dudek

Sylwia Kosman

Członkowie Rady Seniorów reprezentowali Sosnowiec podczas
Olimpiady Sportowej Seniorów w Łazach.
niczką Wydziału Polityki Społecznej,
gościliśmy w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie. Wsparliśmy kampanię
mającą na celu przeciwdziałanie przemocy domowej pt. „Otwórz oczy, stop
przemocy” – dodaje.
Ponadto 24 kwietnia zespół Komisji
Problemowej ds. Kontaktów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi
gościł w Klubie Seniora „BIOS”, działającym przy Spółdzielni Mieszkaniowej
„Zagórze”.
Równie aktywnie seniorzy spędzili
majówkę. Z okazji obchodów odzyskania

niepodległości radni gościli w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu. – Wraz z pensjonariuszami wspólnie
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, a na pianinie grał nasz kolega muzyk Andrzej
Czekajski. Panowała bardzo miła i serdeczna atmosfera – przyznaje rzecznik
prasowy. Rada Seniorów uczestniczyła
także w uroczystościach 1 maja oraz
w uroczystościach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, składając
kwiaty pod pomnikiem przy al. Zwycięstwa. Kilku członków Rady Seniorów
wzięło także udział w „Zagłębiowskiej

Masie Krytycznej”, podczas której testowali miejskie rowery.
Seniorzy aktywnie uczestniczyli także
w wykładach na Uniwersytecie Śląskim,
w Wyższej Szkole „Humanitas” i na Uniwersytecie Medycznym. Odbyły się spotkania w klubie osiedlowym przy ul.
Lwowskiej oraz w bibliotece w dzielnicy
Milowice. Rywalizowali także w Olimpiadzie Sportowej Seniorów w Łazach,
która odbyła się 19 maja oraz w uroczystościach Dnia Seniora w Mysłowicach.
Podczas olimpiady brązowy medal
w biegu na 200 metrów zdobył Józef
Krzynówek. Ponadto seniorzy planują
także wziąć udział w XVI Krynickim
Rajdzie Jana Kiepury, który odbędzie się
pod koniec maja w Beskidzie Sądeckim.
20 czerwca odbędzie się sesja Rady
Seniorów w Urzędzie Miejskim, która
będzie poświęcona obchodom 100-lecia
odzyskania niepodległości. Podczas sesji
wykład wygłosi prof. dr hab. Dariusz Nawrot, a obradom będzie towarzyszył wernisaż wystawy „Śladami wolności w wizji artystycznej grupy Relacje”. Tradycyjnie, już we wrześniu, będą organizowane
Dni Seniora. W związku z realizacją tego
przedsięwzięcia, została powołana Komisja Organizacyjna, której celem będzie
współpraca z pracownikami Urzędu
Miejskiego. Seniorzy zapraszają
do współpracy, zgłaszania pomysłów
podczas dyżurów Rady Seniorów, które
odbywają się w każdy poniedziałek
w godz. od 10.00 do godz. 13.00 przy ul.
Warszawskiej 110/9.

19 lat temu Sosnowiec
odwiedził Jan Paweł II
14 czerwca 1999 r. podczas kolejnej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II odwiedził
Sosnowiec. Za kilka dni będziemy obchodzić 19. rocznicę tamtego wydarzenia.
– Stoisz na ziemi stolicy świętego Kościoła sosnowieckiego, stolicy czerwonego Zagłębia, czerwonego nie od nienawiści i negacji wartości religijnych i narodowych, ale czerwonego z miłości do Boga
i Ojczyzny – m. in. tymi niezapomnianymi słowami witał wówczas Ojca Św. biskup Adam Śmigielski.
Uroczysta homilia odbyła się na placu
przy ul. Gwiezdnej, dziś zwanego Placem Papieskim. W słowa Ojca Św. wsłuchiwały się tłumy wiernych. Według policji na placu było około 300 tys. pielgrzymów, a dalsze 60 tys. przebywało
na trasie przejazdu Jana Pawła II.
– Dziękuję Bożej Opatrzności, że
na szlaku mojego pielgrzymowania
po ojczystej ziemi znalazła się młoda diecezja sosnowiecka. Pragnąłem nawiedzić
tę ziemię. Tak bardzo chciałem spotkać
się z Ludem Bożym Zagłębia, a dzisiaj
spełnia się to pragnienie – mówił
do wiernych papież Jan Paweł II.
Ojciec Św. sporą część homilii poświęcił pracy. Mówił o tym, że nadaje
sens i godność wszystkim ludzkim wysiłkom. Ogromny wysiłek widać było
na twarzy Ojca Św., który zmagał się
wówczas z chorobą. M. in. z tego powodu dzień później nie doszło do spotkania
z wiernymi z Gliwicach. W 2005 r., dla
upamiętnienia tej wizyty, plac przy ulicy
Gwiezdnej nazwano Placem im. Jana Pawła II, a w 2006 r. postawiono tam
pomnik. KP
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SPORT
Po dziesięciu latach Zagłębie wraca do elity

Ekstraklasa znów jest nasza!
Wojciech Rejdych/zaglebie.eu

Piłkarze z Sosnowca ponownie w ekstraklasie! Zespół prowadzony przez Dariusza Dudka
przypieczętował awans po wygranej 1:0 nad Ruchem Chorzów w przedostatniej serii spotkań
Nice I Ligi. To, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się być rzeczą nierealną, stało się faktem.
Po raz ostatni nasi zawodnicy grali w ekstraklasie w sezonie 2007/2008.

Sukcesy szablistek. Na podium seniorki
i ich następczynie
W Koninie rozegrano zawody IV Pucharu Polski Seniorów
w szabli kobiet i mężczyzn. Wśród
kobiet zwyciężyła Marta Puda
z TMS Zagłębie Sosnowiec, która
w finale pokonała Martynę Komisarczyk AZS AWF Warszawa 1514. Trzecie miejsce zajęła Angelika Wątor z ZKSz Sosnowiec.
Dobry start zanotowały także
młodsze szablistki. Podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w szermierce, która odbyła
się w Koninie, świetnie zaprezentowały się zawodniczki TMS Zagłębie. W tur nieju indywidualnym brązowy medal zdobyła Zuzanna Porada, a w turnieju drużynowym zespół TMS Zagłębie
w składzie: Zuzanna Porada, Ewa
Zając, Paulina Porada, Zuzan-

na Lenkiewicz, sięgnął po srebrny medal.
To nie koniec dobrych wieści.
Po starcie w OOM młode zawodniczki TMS Zagłębie udanie rywalizowały w Ogólnopolskim
Turnieju Szermierczym w Grodzisku Mazowieckim. W turnieju
indywidualnym młodziczek sosnowiczanki zajęły całe „pudło”.
Wygrała Paulina Porada, druga
była Zuzia Lenkiewicz, a trzecia
Zuzanna Porada. W najstarszej
kategorii drugie miejsce Ewa Zając, a siódma była Klaudia Kozieł.
Wśród dzieci drugie miejsce
zajęła Alicja Swoboda, a w czołowej ósemce znalazła się także
Amelia Siwek i Zosia Pieniążek.
Wśród chłopców szóste miejsce
zajął Bartosz Hudy. KP

Zapisz dziecko na sportowe półkolonie
Piłkarze Zagłębia kilka chwil po wywalczeniu upragnionego awansu do ekstraklasy.
Krzysztof Polaczkiewicz

Wygrana w Chorzowie była szóstym zwycięstwem z rzędu odniesionym przez nasz zespół.
Gola na wagę zwycięstwa i awansu zdobył
na początku meczu Angolczyk Alexandre Cristóvão. Sosnowiczanie po strzeleniu gola grali
bardzo mądrze, nie pozwalali ekipie Ruchu
na przejęcie kontroli nad wydarzeniami na boisku. Jeszcze przed przerwą wynik powinien
podwyższyć Adam Banasiak, ale z kilku metrów trafił futbolówką wprost w ręce bramkarza. Zagłębie trzymało rękę na pulsie, a że
w równolegle rozgrywanym meczu Miedź Legnica, która podobnie jak nasza zespół wywalczyła awans, raz po raz punktowała Chojniczankę Chojnice, kibice mogli odliczać minuty do powrotu w szeregi ekstraklasy.
– Śmiało można powiedzieć, że powtarzamy historię Górnika Zabrze z poprzedniego
sezonu, który także w końcówce miał imponującą serię i wywalczył awans, wówczas
kosztem klubu z Sosnowca. Teraz to my
triumfujemy – nie krył radości Adam Banasiak. Wtórował mu kapitan zespołu, Tomasz

Nowak, który wiosną był kluczowym zawodnikiem, bez którego na pewno o awansie nie
mogłoby być mowy. – Ciężka praca i wiara
w to, że nam się uda, przyniosły sukces.
Śmiało można powiedzieć, że urodził zespół,
który bardzo, ale to bardzo chciał – mówił
uradowany.
– Przełomowy mecz miał miejsce w Suwałkach, gdzie ulegliśmy 0: 1. Mimo to nie
załamaliśmy się. Chłopcy wiedzieli, że jest
moc, że naprawdę możemy w tej lidze osiągnąć sukces. I potem przyszła seria sześciu
zwycięstw. Nie ukrywam, że największa zasługa jest w naszych piłkarzach, którzy zmienili się mentalnie i zupełnie inaczej pracują.
Wiedzą, że jeśli w 100 procentach nie podporządkuje się swojego podejścia do treningu
i meczu, to w piłce nie ma czego szukać. Oni
są tak zaangażowani, że ten sukces jest ich
sukcesem wynikającym z ciężkiej pracy. To
na pewno wielki dzień. Zagłębie to pierwszy
klub, który w dorosłej piłce prowadzę samodzielnie. Dziękuję za zaufanie, którym mnie
w Sosnowcu obdarzono. Zagłębie to wielki
klub, który w przyszłości może odgrywać

arc Sosnowiecki Klub Karate

Kamila Krzak mistrzynią Europy

Marcin Sturgulewski, Kamila Krzak i Marcin Tercjak, obronili
Puchar Europy.
Kolejny olbrzymi sukces Kamili
Krzak. Zawodniczka Sosnowieckiego Klubu Karate sięgnęła po tytuł mistrzyni Europy w kategorii
Team Kata.
Podczas turnieju, który odbył
się w bułgarskiej Warnie, Kamila
wraz z Marcinem Sturgulewskim
i Marcinem Tercjakiem, obroniła
zeszłoroczny Puchar Europy, stając
się tym samym najlepszą drużyną
starego kontynentu w tym sezonie.
W mistrzowskiej imprezie wystąpiła także inna z sosnowieckich
zawodniczek, Vanessa Goj, która
reprezentowała Polskę podczas Miczerwiec 2018 nr 6

strzostwa Europy Juniorów i Seniorów Karate Shinkyokushin we
Wrocławiu. – Poziom mistrzostw
był bardzo wysoki. Vanessa w swojej pierwszej walce w kumite trafiła
na mistrzynię Europy. Pomimo dobrej walki, nie udało jej się pokonać
przeciwniczki. Tym razem z zawodów wracamy bez medali, ale
z wielkim bagażem doświadczeń – przyznał shihan Eugeniusz
Dadzibug, który podczas ceremonii otwarcia mistrzostw otrzymał
od organizatorów gratulacje
w związku z rekomendacją na stopień 6 Dan. KP

ważną rolę w polskiej piłce – podkreśla Dariusz Dudek, który przejął zespół Zagłębia 21
sierpnia, po porażce z Miedzią Legnica 1: 4
w czwartej kolejce spotkań.
Sosnowiczanie zaczęli sezon pod wodzą
Dariusza Banasika. Po czterech meczach,
w których Zagłębie trzy razy przegrało i odniosło jedno zwycięstwo, Banasik został „odstrzelony”, a w jego miejsce przyszedł Dariusz Dudek. Zaczął od wygranej z Puszczą
Niepołomice, ale potem bywało różnie.
W październiku ubiegłego roku sosnowiczanie byli w strefie spadkowej. Rundę jesienną
kończyli na siódmym miejscu. Początek rundy wiosennej także nie napawał optymizmem. W czterech pierwszych meczach tego
roku Zagłębie zdobyło zaledwie cztery punkty. Na szczęście, w odpowiednim momencie
maszyna „zaskoczyła” i na kolejkę przed końcem piłkarze i kibice mogą świętować upragniony awans. Ostatni akord sezonu 2017/2018 na zapleczu ekstraklasy odbędzie się 3 czerwca. Na Ludowym sosnowiczanie podejmować będą GKS Tychy. Szykuję się
wielka feta!

Elektroniczny system zapisów
dzieci na półkolonie, organizowanych przez sosnowiecki MOSiR,
rusza już 6 czerwca o godz. 10.00.
Uczestnikami półkolonii mogą być
dzieci urodzone w latach 20052011, które są mieszkańcami Sosnowca lub uczniami sosnowieckich placówek oświatowych.
Półkolonie zorganizowane będą w dziewięciu pięciodniowych
turnusach:
Szczegółowe informacje, instrukcja zapisów, podział na grupy wiekowe, grafiki oraz niezbęd-

ne dokumenty znajdują się
na stronie internetowej MOSiR-u: www.mosir.sosnowiec.pl. KP
Terminy turnusów kolonijnych:
od 25 do 29 czerwca
od 2 do 6 lipca
od 9 do 13 lipca
od 16 do 20 lipca
od 23 do 27 lipca
od 30 lipca do 3 sierpnia
od 6 do 10 sierpnia
od 20 do 24 sierpnia
od 27 do 31 sierpnia

reklama

Akademia Sportu Stawiki
Po raz pierwszy w Sosnowcu w ramach akcji „Lato” będzie działał
projekt Akademia Sportu Stawiki.
W ramach współpracy z miastem
Wake Zone Stawiki Sosnowiec będzie organizować zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci na terenie wodnego toru przeszkód Wake
Zone Stawiki, zlokalizowanego
przy ul. Kresowej.
Zajęcia przeznaczone będą
wyłącznie dla dzieci w wieku od 7
do 18 lat, mieszkających w Sosnowcu. Wiek i miejsce zamieszkania dzieci będą weryfikowane
i ewidencjonowane przez organizatora na podstawie okazanej
przez dziecko ważnej legitymacji
szkolnej. Z wodnego placu zabaw
sosnowiczanie będą korzystać
w dniach od 1 czerwca do 31
sierpnia.
Akademia Sportu Stawiki nie
określa maksymalnej długości
trwania zajęć dla pojedynczego
dziecka. Każde dziecko będzie mogło korzystać z wodnego toru przeszkód przez okres przez siebie wybrany, tj. aż do momentu wyjścia.
Opuszczenie wodnego toru prze-

szkód przez dziecko będzie traktowane jako koniec zajęć. Kolejne
wejście dziecka na zajęcia w tym
samym dniu wymaga uiszczenia
przez dziecko lub jego opiekuna opłaty. Każdorazowo na terenie
wodnego toru przeszkód nie może
przebywać więcej niż 40 dzieci,
których wstęp na zajęcia finansuje
sosnowiecki MOSiR.
Akademia Sportu Stawiki jest
wyłącznym organizatorem zajęć,
ze wszelkimi konsekwencjami z tego tytułu, a w szczególności w zakresie uzyskania stosownych zezwoleń, zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności
za szkody w związku z zabezpieczeniem zajęć.
MOSiR w ramach współpracy
będzie płacić Akademii Sportu Stawiki wynagrodzenie wyłącznie
za usługi należycie wykonane i prawidłowo zewidencjonowane,
przy zastosowaniu ceny jednostkowej w wysokości 13 zł brutto
za udział jednego dziecka w zajęciach. Wynagrodzenie Akademii
Sportu Stawiki nie przekroczy
kwoty 130 tys. zł brutto. KP
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ROZRYWKA
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

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 maja pod adres redakcji:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.
Poziomo: 1 – odkrywca Ameryki, 5 – Trzej Królowie poszli,
by złożyć go Dzieciątku, 8 – rodzaj ciastka z kremem,
9 – bije go np. sprinter, 10 – stok, 11 – w karetce,
12 – zasłona, 14 – serial z Lucy i Kusym, 16 – część koszuli,
17 – centralna część kościoła, 19 – zapalenie migdałów,
21 – kościelny lub cywilny, 22 – wzorek na sweterku lub w
architekturze, 25 – jedna z planet, 28 – sąsiad Pawlaka,
29 – samiec konia, 30 – miara papieru, 32 – reguła, 34 – on
i ona, czyli ich…, 35 – stolica Algierii, 36 – część stadionu,
37 – powonienie lub smak, 38 – rzadkie kobiece imię,
39 – egipski bóg podziemi.
Pionowo: 1 – poprawia błędy w tekstach, 2 – o pracę lub
kupna-sprzedaży, 3 – robi beczki, 4 – butelka, 5 – między
lekcjami, 6 – rozśmiesza widzów w cyrku, 7 – nieszczęśnik,
13 – popularna gra liczbowa, 15 – dział medycyny,
18 – auto dostawcze z NRD, 20 – jezioro w Afryce,
23 – ryzykowna wyprawa, 24 – największy ptak morski,
26 – zewnętrzne otwory nosa, 27 – technika graficzna,
28 – do siadania za stołem, 31 – stopniowy zanik tkanek,
oznaka starości, 33 – potocznie praca zarobkowa zagranicą.

991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 5 /2018, AMY GENTRY – STRACONA

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Stanisława Machnik z Sosnowca, Magdalena Kardas z Sosnowca, Edwarda Cieślik z Dąbrowy Górniczej.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Tanya Valko

Dlaczego zawsze najbardziej pokrzywdzone podczas wojny muszą być kobiety
i dzieci? Czy synowie arabskiej ziemi zawsze działają na korzyść swoich krajów?
Czy potrafią udawać „niewiernych”, wyrzec się siebie i swoich korzeni?
„Arabski syn” to kolejna część bestsellerowej orientalnej sagi Tanyi Valko. Poprzednie tomy to: „Arabska żona”, „Arabska córka”, „Arabska krew”, „Arabska księżniczka”, „Okruchy raju”,
„Miłość na Bali”, „Arabska krucjata” i „Arabski mąż”.

„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios”, która rozpoczęła się w 2015 r. Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 13.00 i 18.00
wyświetlane są polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt.
„Kultura Dostępna”. Projekt umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych i docenianych polskich filmów. Głównymi organizatorami projektu są Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z całą siecią kin „Helios”
w Polsce. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury Dostępnej” kosztują 10 zł. Więcej informacji
na: www.kulturadostępna.pl. SK
NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
7 czerwca: „Najlepszy”
14 czerwca: „Beksińscy. Album Wideofoniczny”
21 czerwca: „Twój Vincent”
28 czerwca: „Botoks”

Sylwia Kubryńska

Mama (Wyd. Prószyński i S-ka)
Brawurowa opowieść o tym, jak macierzyństwo zmienia kobietę.
Czy mogę cofnąć czas i przyspieszonym kursem uzupełnić braki
w tej profesji, jaką jest macierzyństwo? Czy to, że nie umiałam wychować lepiej, mnie usprawiedliwia? Przecież wtedy, na samym
początku, nie było takiej szkoły. Nie było kursów, kierunku studiów. Pewnie nadal nikt nie zrobił. Wyższa Szkoła Macierzyństwa.
Boże, co za nisza! Tymczasem nie ma, nie było, nie skończyłam,
nie zaliczyłam. Mam to oblane na całej linii i dlatego moja matka,
jak pa ni na uczyciel ka, jak nie przy mie rza jąc – wła sna te ścio-

KUPON
krzyżówka nr 6/2018

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

Arabski syn (Wyd. Prószyński i S-ka)
Świat niesamowitego bogactwa i władzy, ale też nędzy i rozpaczy.
Akcja powieści toczy się na Bliskim Wschodzie − w Syrii, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Emiratach Arabskich, Libanie i Jordanii. Powracają
znani i lubiani bohaterowie: kobiety z rodu Salimich − Dorota oraz jej
dwie córki, Marysia i Daria, a także ich mężczyźni − Hamid Binladen
i dżihadi John.
Czy Marysia nadal będzie iść ramię w ramię z Hamidem Binladenem, miłością swojego życia? A może zły los ich rozdzieli? Czy
Daria ucieknie od dżihadysty? Czy ona i jej bliscy będą bezpieczni?
Czy Dorota w końcu znajdzie uczucie, które przyćmi wszystkie dotychczasowe?

✂

Izba Wytrzeźwień

wa – zadaje mi takie pytanie. Do tablicy: Mama. Proszę odpowiedzieć na pyta nie: Czy ty w ogó le ko chasz swoje
dziecko!?
Brawurowa książka Sylwii Kubryńskiej to książka o wymaganiach świata
i wszystkich dookoła wobec matek i ich
matczynej samotności… Nareszcie brudne i męczące macierzyństwo ma głos!

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

Victor Sebestyen

Lenin. Dykator (Wyd. Prószyński i S-ka)
Pragnął władzy i chciał zminieć świat. I, niestety, to osiągnął.
Pod wieloma względami był fenomenem politycznym, demagogiem,
szafującym obietnicami bez pokrycia, kłamstwami i wyznającym prostą zasadę, że cel uświęca środki. Lenin nie był jednak sadystą, szaleńcem ani nawet fanatykiem. Przedkładał taktykę nad doktrynalną
czystość i potrafił diametralnie zmieniać zdanie, gdy było to opłacalne. W kontaktach osobistych uprzejmy dżentelmen z wyższej klasy
średniej, nigdy nie zakładał mundurów ani nie pytał o szczegóły
śmierci ofiar, które miały dla niego jedynie wymiar liczbowy. Stworzył system oparty na idei, że terror jest usprawiedliwiony wyższymi
racjami, który został następnie udoskonalony przez Stalina. Pragnął
18

władzy i pragnął zmienić świat. Osiągnął
jedno i drugie. Bolszewicki przewrót 1917 roku postawił świat na głowie,
a jeszcze sto lat później Rosja i wiele innych krajów pozostaje pod przemożnym
wpływem komunizmu.
Biografia Lenina autorstwa Victora
Sebestyena to nie tylko wnikliwe studium dyktatury. To także – a może
przede wszystkim – głęboki, intymny portret człowieka odpowiedzialnego za największy horror ludzkości.
czerwiec 2018 nr 6

ROZRYWKA
TEATR – maj/czerwiec 2018

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

MAJ W TEATRZE ZAGŁĘBIA
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
03 Nd 18:00 Prywatna klinika /
J. Chapman, D. Freeman

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW MAMY 3 PODWÓJNE ZAPROSZENIA:
• 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Prywatna klinika” w dniu 1 czerwca godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „Prywatna klinika” w dniu 3 czerwca godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6 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.

Muzyczny autobus z Quebonafide na pokładzie
arc

Quebonafide jest gwiazdą tegorocznej trasy Red Bull Music Presents, która wystartuje już za kilka tygodni. Muzyczny autobus
odwiedzi w czerwcu osiem miast,
a dzięki głosom mieszkańców,
przystankiem na trasie będzie także Sosnowiec.
O tym, gdzie zatrzyma się muzyczny autobus Red Bulla z Quebonafide na pokładzie, zadecydowali fani rapera podczas głosowania odbywającego się na stronie: www.redbullmusic.pl/quebonafide.

Zaangażowanie głosujących
było ogromne, łącznie oddano

Wernisaż zatytułowany „Śladami wolności
w wizji plastycznej grupy Relacje” odbędzie
się 20 czerwca w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Prace, inspirowane wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, zostaną wystawione na I piętrze UM
przy al. Zwycięstwa. Autorami prac są członkowie grupy plastycznej „Relacje”, która funkcjonuje jako sekcja Miejskiego Domu Kultury im.
Jana Kiepury w Sosnowcu pod opieką artystyczną Czesława Gałużnego, który jest jednocześnie
komisarzem wystawy. – Zaprezentujemy prace,
wykonane w różnych technikach, nawiązujące
do wydarzeń i ludzi, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się, że żyjemy w wolnej Polsce – mówi Anna Rozenau, moderator projektu.
Chociaż wernisaż wystawy odbędzie się 20
czerwca o godz. 13.00, to prace będą zdobić
urzędowe korytarze już od 8 czerwca.
Przed wernisażem odbędzie się także sesja Rady Seniorów, podczas której wykład wygłosi
znany historyk, prof. dr hab. Dariusz Nowak, dyrektor Zagłębiowskiego Instytutu Historycznego. Wykład rozpocznie się o godz. 11.00. Sama
wystawa malarstwa grupy plastycznej „Relacje”,
którą założył Zbigniew Zdzienicki, potrwa do 30
sierpnia. SK
reklama

„Muza”zaprasza fanów dobrego kina
DWA DOSKONAŁE OBRAZY
ORAZ ZABAWNY FILM DLA
DZIECI PROPONUJE KINO
„MUZA”, DZIAŁAJĄCE W SALI
WIDOWISKOWO-KONCERTOWEJ
„MUZA” W SOSNOWCU.

Już 7 czerwca można zobaczyć obraz „Co przynosi przyszłość”, 10 czerwca film dla
dzieci „Niech żyją wakacje
z Basią!”, a 28 czerwca film
„Wszyscy albo nikt”.
Pierwszy z filmów, zatytułowany „co przynosi przyszłość”, to dramat, wyreżyserowany przez Mię Hansen-Løve. Przedstawia historię
Nathalie, która z pasją uczy
filozofii w szkole średniej
w Paryżu i wiedzie na pozór
ustabilizowane szczęśliwe życie do momentu, kiedy pewnego dnia jej mąż oświadcza,
że zostawia ją dla innej kobiety. Drugi z filmów, który zostanie wyświetlony pod koniec miesiąca, pt. „Wszyscy

albo nikt” w reż. Kheiron, nawiązuje do irańskiej rewolucji
islamskiej, na początku
lat 80., w wyniku której bohater wraz z żoną Fereshteh
i synkiem jest zmuszony wyemigrować z kraju do Francji,
gdzie próbują zasymilować
się z lokalną społecznością. Bilety są w cenie 8
i 10 zł, a widzów wprowadzi
w obydwie historie Patrycja
Paczyńska – Jasińska. Projekcje rozpoczynają się także
o godz. 10.00.
Z kolei w ramach rodzinnych spotkań z kinem „Muza” już 10 czerwca odbędzie
się projekcja filmu „Basia”.
Dobrze znana dzieciom Basia to bohaterka kultowej serii książek Zofii Staneckiej
i Marianny Oklejak. Dodatkową atrakcją spotkania będzie bajkowa fotobudka. Projekcja filmu rozpocznie się
o godz. 16.00. Bilety są w cenie 6 zł. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
5-31.05.2018 r.
HELIOS SPORT:WYŁĄCZNIE W SOBOTE
„LIGA MISTRZÓW – FINAŁ” GODZ. 20:30
Wydarzenie Sportowe, Od lat:7,180 min
FILMOWE PORANKI:WYŁĄCZNIE W NIEDZIELE
„STRAŻAK SAM CZ. 1” GODZ. 10:30
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄ: ZNIE
W CZWARTEK
„CICHA NOC” GODZ. 13:00 i 18:00
Komedia/Obyczajowy, Od lat:13, Polska, 2017, 100
min
PRZEDPREMIERA:
„WYSZCZEKANI” 16:15*
Przygodowy, Od lat:7, USA /Wlk. Brytania, 2018
* z wyjątkiem piątku
PREMIERA:
„BELLA I SEBASTIAN” WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
Przygodowy/Familijny, Od lat:7, Francja, 2018, 90
min GODZ. 15:30
„2D HAN SOLO:GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” – dubbing
10:00*, 14:30**, 15:00***, 19:00
Science-Fiction/Akcja, Od lat:10, USA, 2018, 135
min
* wyłącznie w poniedziałek
** wyłącznie w sobotę
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scenę, którą jest dach autobusu,
ale dzięki plenerowemu i darmowemu charakterowi wydarzenia.
Co roku trasa posiada również
swój motyw przewodni. Tym razem będą to podróże rapera,
o których opowiada jego album
„Egzotyka”. Artysta będzie wykonywać utwory właśnie z tego
krążka, a historie stojące za ich
powstaniem, przeniesione na mobilną scenę, zabiorą publiczność
Red Bull Music Presents w pełną
niespodzianek muzyczną wędrówkę. KP

arc

Ślady wolności
w artystycznej wizji

ponad 230 tysięcy głosów. Zażarta rywalizacja na głosy trwała

do ostatnich sekund. Nasze miasto uzyskało 28 056 głosów i zajęło 4. miejsce. Dzięki niezwykłej mobilizacji mieszkańców,
Quebonafide wystąpi w Sosnowcu już 11 czerwca.
Trasa rozpocznie się 4 czerwca
koncertem w Radomiu. W kolejnym tygodniu raper odwiedzi Sosnowiec (11 czerwca), a jego występ będzie można podziwiać
w Parku Sieleckim.
Koncerty w ramach Red Bull
Music Presents są wyjątkowe, nie
tylko ze względu na nietypową

*** z wyjątkiem soboty
„2D HAN SOLO:GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” – napisy 11:30*,
12:00**, 12:15***, 17:30*, 18:00****, 22:00
Science-Fiction/Akcja, Od lat:10, USA, 2018, 135
min
* wyłącznie w sobotę
** z wyjątkiem soboty i środy
*** wyłącznie w środę
**** z wyjątkiem soboty
„3D HAN SOLO:GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” – dubbing 10:00*, 16:00
Science-Fiction/Akcja, Od lat:10, USA, 2018,
135 min
* z wyjątkiem poniedziałku
„3D HAN SOLO:GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” – napisy 13:00*, 21:00
Science-Fiction/Akcja, Od lat:10, USA, 2018,
135 min
* z wyjątkiem czwartku
FUTRZAKI RUSZAJĄ NA RATUNEK
10:00*, 10:15**, 10:30***, 10:45****,
11:15****,
Animacja, Od lat:b. o,. Rosja, 2018, 75 min
12:30*****, 12:45****, 13:15******,
16:15*******,
* wyłącznie w niedzielę i czwartek 17:30********
**wyłącznie w poniedziałek
*** wyłącznie w piątek, sobotę i wtorek
**** wyłącznie w środę

***** z wyjątkiem środy i czwartku
****** wyłącznie w czwartek
******* wyłącznie w piątek
******** z wyjątkiem czwartku
FILMY TYGODNIA:
„DEADPOOL 2” – dubbing 11:00*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, Od lat:15,
USA 2018, 120 min
* z wyjątkiem poniedziałku
„DEADPOOL 2” – napisy
14:45*, 18:30, 21:15**, 21:45*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, Od lat:15,
USA 2018, 120 min
* z wyjątkiem soboty
** z wyjątkiem czwartku
„BÓG NIE UMARŁ. ŚWIAŁO W CIEMNOŚCI”
dubbing 13:45
Dramat, Od lat:10, USA, 2018, 106 min

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

HOROSKOP
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Jeżeli
skorzystasz z okazji, które się pojawią,
później będziesz tylko czekał na zwrot tej
inwestycji. Twoja pracowitość przyniesie
plony i otworzy wiele drzwi. Powinieneś
zadbać o każdego z członków rodziny.
Relacje miłosne i przyjacielskie wysuną się
na pierwszy plan. Pamiętaj, aby schować
swoje pazurki, gdyż inni mogą źle Cię
ocenić.
RAK (22.06. – 22.07.) – Możesz w tym
miesiącu naprawdę zastanowić się
nad swoim wymarzonym życiem.
Szczęście jest po Twojej stronie! Czujesz, że
jesteś w stanie wiele stworzyć i wyrzucasz
ze swojego życia wszelkie stare nawyki,
które niepotrzebnie nagromadziłeś. Masz
wreszcie wrażenie, że odkryłeś sposób
na to, aby być szczęśliwym.
LEW (23.07. – 23.08.) – Wszelkie
niepewności dobiegają końca. Uda Ci się
wreszcie wyjaśnić sytuację i odnajdziesz
rozwiązania swoich problemów.
Powinieneś zaakceptować rzeczy takie,
jakimi są i być bardziej tolerancyjnym.
Najlepszym momentem dla Ciebie w tym
miesiącu będzie początek czerwca.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Nie schodź
z obranej ścieżki i nie oglądając się zbytnio
na boki. Nie musisz za wszelką cenę
zrozumieć wszystkiego. Zaufaj swojej
intuicji. Nie pozwól, aby wątpliwości
kontrolowały Twoje działania. Twoje
nastroje mogą być różnie zinterpretowane
przez Twoje otoczenie. Nie próbuj
za wszelką cenę tłumić swoich emocji.
WAGA (23.09. – 22.10.) – W pracy
będziesz coraz bardziej wydajny
i doceniany w różnych kręgach. Masz
świetną umiejętność komunikacji
i przekonywania do swojego zdania.
Będziesz pełen inspiracji i energii. Jeśli
jednak za bardzo zaczniesz mieszać życie
prywatne z zawodowym, możesz się
na dłuższą metę w tym pogubić. Naucz się
liczyć tylko na siebie.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Od 15
czerwca wszystko w Twoim życiu nabierze
tempa. Nie zawsze będziesz mógł
kontrolować każde wydarzenie. Dzięki
Twojej niezależności i dociekliwości
pokazałeś, na co Cię stać w życiu
zawodowym, a Twoje umiejętności są
godne uwagi. Być może masz teraz ochotę
na nowe wyzwania. Dlaczego nie? Jeśli
zdecydujesz się na podjęcie ważnej
decyzji, nie ignoruj także kroków
prawnych.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W tym
miesiącu znajdziesz dużo czasu oraz
zostaniesz obdarzony kredytem zaufania,
co pomoże Ci w pójściu do przodu bez
większych trudności. Nie musisz z niczego
rezygnować, by wdrożyć swój plan w życie.
Nie wracaj do starych historii, zapomnij
o rzeczach, które uważasz
za niepowodzenia. Czasami warto też się
pomylić, aby wyciągnąć wnioski i iść dalej.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Czerwiec
pozwoli Ci na zamknięcie dawnego
rozdziału. Potrafisz obronić swoje zdanie,
akceptując jednocześnie opinie i poglądy
innych. Czujesz, że w bliskiej przyszłości
czeka Cię masa wspaniałych rzeczy.
Korzystaj z przyjemności. Każda
najdrobniejsza rzecz wyda Ci się
prezentem wysłanym z niebios. Masz
jasność umysłu, co dobrze na Ciebie
wpłynie. Twoje wysiłki naprawdę się
opłacały.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Chcesz
działać szybko i skutecznie. Pamiętaj, aby
nie doprowadzić do konfliktów ze
wszystkimi wokół. Czasami upierasz się
przy swoim, by pokazać, że masz inne
zdanie. Uspokój trochę swoją buntowniczą
naturę i zaakceptuj, że nie wszystko musi
być idealne. Twoje umiejętności
dostosowawcze mogą zdziałać cuda,
a talent do komunikacji sprawi, że
przekonasz do siebie każdego.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym miesiącu
Twoja siła polegać będzie na dobrej
organizacji i wizji priorytetów. Potrafisz
przewidzieć niektóre sytuacje i wiesz, jak
reagować. Jeśli zamierzasz rozpocząć
nowy rozdział w życiu, jest to idealny czas.
Uśmiechaj się i ciesz każdą drobnostką! Nie
bój się wyrażać swoich emocji.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Relacje miłosne
i przyjacielskie wysuną się na pierwszy
plan. Chcesz iść do przodu, ale nie wszyscy
chcą Cię słuchać. Nie przejmuj się tym.
Od początku miesiąca, będziesz mógł
przedsięwziąć skuteczne działania.
Rodzina Cię w tym wesprze. Uda Ci się
w końcu zrealizować swój plan i odnieść
sukces.
BYK (20.04. – 22.05.) – Idziesz powoli
do przodu. Kroczek po kroczku udaje Ci się
odnaleźć swoje miejsce i zyskać
na ważności. Potrafisz wpłynąć na innych,
przemawiając zarówno do ich serc, jak
i rozumu. Możesz liczyć na swoje
bezpieczeństwo finansowe. Ciesz się
z obecnych osiągnięć, na które naprawdę
zasłużyłeś. Idź za głosem intuicji.
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