Nie czas na nudę, kiedy przed nami kolejna odsłona
Miejskiego Grania 2018! Zapraszamy na festyny rodzinne, które
będą się odbywały w różnych dzielnicach Sosnowca. 8 lipca
przy placu zabaw na ul. Minerów w Juliuszu wystąpi Prezes.
Z kolei 15 lipca w Ostrowach Górniczych zaśpiewa Elise, 12 sierpnia
w Ostrowach Górniczych Kamil Kubas, a 16 września w Klimontowie
Roksana Rogala. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych,
konkursów, konkurencji sportowych, dmuchańców,
str. 8
ścianki wspinaczkowej i warsztatów rękodzieła.

Sosnowieccy szabliści triumfują! Szablistka
Marta Puda z klubu TMS Zagłębie sięgnęła
po brązowy medal podczas Mistrzostw Europy,
zawodniczki Zagłębiowskiego Klubu
Szermierczego wywalczyły historyczny triumf
w rywalizacji drużynowej podczas Mistrzostw
Polski, a młodziczki TMS Zagłębie zdominowały
rywalizację podczas Mistrzostw Polski,
str. 13
które odbyły się w Sosnowcu.

Akcja „Lato” ruszyła już pełną parą.
Miejskie instytucje kultury oraz MOSiR
przygotowały masę atrakcji. Zapowiada się
lato spontanicznej radości, atrakcji
muzycznych, literackich, filmowych
i sportowych. Każdy znajdzie coś dla siebie.
W bogatej ofercie wycieczki, warsztaty,
konkursy, turnieje sportowe oraz
str. 16
film, książka, teatr i taniec.
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Niedzielne, wakacyjne śniadanie?
Tylko na Górce Środulskiej!
Niedzielne śniadania na trawie wracają. Podobnie jak w latach
ubiegłych zapraszamy mieszkańców do wspólnego spędzania
wolnego czasu. Tym razem widzimy się na Górce Środulskiej.
Premierowe śniadanie odbędzie się 8 lipca. – Zapraszamy
w godz. od 9.30 do 14.00 w kolejne wakacyjne niedziele. Do tej
pory śniadania organizowaliśmy w Parku Sieleckim, teraz czas
na Górkę Środulską. To doskonała okazja do wyjścia z domu,
spędzenia czasu w gronie rodziny i znajomych w pięknych
okolicznościach przyrody. Atrakcji na pewno nie zabraknie,
zwłaszcza dla najmłodszych – podkreśla Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca. Każdy będzie mógł spróbować smakołyków,
kupić coś dobrego do jedzenia i picia, a także po prostu odpocząć.
Na najmłodszych czekają animacje.

nakład 30.000 egzemplarzy

Więcej niż biblioteka. Prawdziwe królestwo książek, audiobooków, gier, filmów i centrum życia kulturalnego

Zagłębiowska Mediateka już otwarta!
zdjęcia: Paweł Leśniak

Sylwia Kosman

To już nie zwykła biblioteka, ale
nowoczesna i skrojona na miarę XXI wieku czytelnika Zagłębiowska Mediateka. Oprócz 200
tys. książek, w zbiorach mediateki znajduje się 3 tysiące audiobooków, ponad 100 gier planszowych, wirtualna książka, okulary
VR, robot Jimu i konsole do gier.
Po trwającej ponad 1,5 roku
gruntownej modernizacji, 17
czerwca, Zagłębiowska Mediateka, otworzyła swoje imponujące
podwoje. Budynek przeszedł
gruntowną przebudowę i całkowicie zmienił swoje oblicze. Z dotychczasowego obiektu pozostał
jedynie szkielet konstrukcji. – Marzyło nam się wykorzystanie całej
przestrzeni, ponieważ mamy ponad 200 tysięcy wolumenów, które dotychczas nie były dostępne
dla oka czytelnika, a teraz każdy
będzie mógł mieć bezpośredni
kontakt z książką – nie ukrywa Elwira Kabat-Georgijewa, dyrektorka MBP w Sosnowcu. Sam prezydent Arkadiusz Chęciński, także
przyznaje, że choć biblioteka to
w głównej mierze książki, to jednak w tym przypadku wkroczyliśmy już w nową rzeczywistość. – Wypożyczalnia książek to
dodatek do tego, co będzie się tutaj działo – podkreśla.
Zagłębiowska
Mediateka
ma 6,5 tys. m kw. powierzchni.
Obecnie to nie tylko nowoczesna

Nowoczesna mediateka przyciąga jak magnes, zarówno dzieciaki, jak i nieco starszych.
bryła architektoniczna, ale funkcjonale i przemyślane zagospodarowanie każdego metra i całej
przestrzeni. Oprócz tradycyjnych
wypożyczalni, czytelni i magazynów zbiorów, powstały dobrze
wyposażone agendy multimedialne, dział zbiorów regionalnych
„Zagłębiana” oraz kolorowy
„Świat Nauki i Fantazji”, gdzie
dzieciaki mogą nie tylko czytać,
ale także świetnie się bawić, grać
i… uczyć. Znalazło się także
miejsce na „Oranżerię Kulturalną”, wielofunkcyjną aulę, galerię,
pasaż i dziedziniec z tarasem. Co
ciekawe, jeszcze przed wejściem,
dzięki głośnikom kierunkowym
czytelnicy mogą odsłuchać fragmentów wybranych audiobo-

oków, a na dziedzińcu liczyć
na plenerowe seanse kina. Sama
biblioteka także będzie czynna dłużej niż dotychczas. – Wydłużamy godziny pracy. Będziemy do dyspozycji mieszkańców
od godziny ósmej do dwudziestej,
tak by ułatwić im skorzystanie
z propozycji Mediateki – mówi
Elwira Kabat-Georgijewa. Nawet
jeśli ktoś nie zdąży wypożyczyć
książki w tych godzinach, to może to zrobić o każdej porze dnia
i nocy, korzystając z książkomatu.
Wystarczy zamówić książkę przez
internet i można ją odebrać
w książkomacie, posługując się jedynie kartą biblioteczną. W taki
sam sposób, bez kontaktu z pracownikiem Mediateki, można wy-

pożyczone książki oddać. Wystarczy tylko wrzucić je do wrzutni,
znajdującej się obok książkomatu,
w przedsionku Mediateki.
Po raz pierwszy mieszkańcy
mogli odwiedzić Zagłębiowską
Mediatekę już 17 czerwca.
– Jestem pod wrażeniem i nie
mogę wyjść z podziwu, jak można zmienić i dostosować stary
obiekt do potrzeb i oczekiwań
czytelników – przyznała Anna Kownicka z Sosnowca. – Powstało teraz takie miejsce, gdzie
można spędzać czas godzinami
i przychodzić nie tylko po to, by
wypożyczyć książki, czy poczytać gazety, ale posłuchać książek,
muzyki, pograć z przyjaciółmi,
porozmawiać o prezentowanych

pracach, pooglądać film czy spotkać ciekawych ludzi – dodała.
Z okazji otwarcia przygotowano całe mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych,
m. in. warsztaty programowania,
zajęcia z wykorzystaniem multimediów i technologii VR, warsztaty robotyki, piknik dla dzieci,
spotkania autorskie, prezentację
wirtualnej książki, wystawę prac
prof. Romana Kalarsua, a także
niezwykły pokaz mappingu i skateboardingu oraz koncert muzyki
celtyckiej Danar i występ Marcina „Prezesury” Podsiadło. W tym
dniu także pracownicy Mediateki
zastosowali abolicję i anulowali
kary za przetrzymywanie wypożyczonych książek.

Przez wiele lat, w wybudowanym w latach 70. ubiegłego wieku obiekcie, oprócz biblioteki
mieściło się Kolegium Języka
Biznesu Uniwersytetu Śląskiego,
które w 2008 roku przeniosło się
do nowego, wzniesionego przez
miasto, budynku przy ulicy Grota-Roweckiego. Od dziewięciu
lat jedynym gospodarzem obiektu jest sosnowiecka książnica.
Projekt modernizacji obiektu powstał w pracowni architektonicznej „AiM” Arkadiusz Miśkiewicz. Głównym wykonawcą inwestycji była częstochowska firma „Przemysłówka”. Koszt budowy to ponad 20,5 miliona złotych,
z czego ponad 5,5 to dofinansowanie unijne.
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Ruszyła budowa nowej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

Nowa siedziba i lepsze warunki pracy
Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

Nie tylko prokuratura, ale także
so snowiec ka po li cja bę dzie
miała nową siedzibę. Rozpoczęła się budowa nowej Komendy
Miejskiej Policji. Inwestycja powsta nie przy ul. Ja nowskie go
i przeznaczona będzie dla 300
funkcjona riuszy. Inwe sto rem
przedsięwzięcia jest Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach.
Projekt wykonany został
przez poznańską pracownię
i uwzględnia standardy rozwiązań, które stosowane są
przy projektowaniu nowych jednostek lokalowych policji.
Wszystkie założenia oparte zostały na wzorcu funkcjonalno-użytkowym, jakim powinny odpowiadać obiekty służbowe.
Działkę budowlaną, na której
stanie komenda, przekazało
miasto. – Tutaj w Sosnowcu
chcę zameldować mieszkańcom

W budowanej komendzie będzie pracować około 300 funkcjonariuszy.
Zagłębia, że staramy się z naszych zobowiązań wywiązywać.
Budowa Komendy Miejskiej jest
elementem realizacji tych zobowiązań i programu modernizacji
służb mundurowych. Chciałem
też serdecznie podziękować pre-

zydentowi Sosnowca, który
wraz z sosnowieckim samorządem przekazał działkę, na której
powstanie komenda – mówił
podczas uroczystego wmurowania kamienia węgielnego
pod przyszłą komendę Joachim

Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
Sosnowiecka policja może pochwalić się bardzo dobrym wskaźnikiem wykrywalności. Za ostatnie trzy lata może poszczycić się
najlepszymi wynikami, jeśli cho-

dzi o wykrywalność, m.in. przestępstw kryminalnych. – Najnowszy sprzęt, profesjonalne pomieszczenia oraz wzrost komfortu pracy
jeszcze lepiej wpłynie na naszą
pracę – tłumaczył insp. Dominik
Łączyk, Komendant Miejski Policji w Sosnowcu.
Na terenie o powierzchni 1,6 ha wycenianym na 2 mln zł
powstanie kilka obiektów. Budynek główny A administracyjny
podzielony jest na strefy – ogólnodostępną, ograniczonego dostępu, zamkniętą oraz strzelnicę
ćwiczebną i podziemny garaż.
W budynku B – kynologicznym – będą znajdowały się kojce
służące utrzymaniu psów służbowych. Ostatni budynek C przeznaczono na magazyn. Zaprojektowano również 211 miejsc parkingowych, z czego 143 w części
zamkniętej oraz 40 miejsc postojowych na pojazdy służbowe
w garażu podziemnym. Obiekt
dostosowany jest do potrzeb

osób niepełnosprawnych. – Podobną darowiznę przekazaliśmy
na rzecz sosnowieckich prokuratur. Inwestycja na działce o powierzchni 0,9 ha i war tości 1,3
mln zł realizowana jest w sąsiedztwie policji przy ulicy Janowskiego i ma być gotowa
w 2019 roku. Wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że obecny budynek
policji i prokuratury raczej utrudnia, a nie ułatwia pracę. Warunki
są tam po prostu fatalne. Zależy
nam na lepszej pracy służb, bo to
wpływa na poprawę bezpieczeństwa w Sosnowcu. Dlatego
chciałbym, aby w tym miejscu
był jeszcze sąd – stwierdził Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Sosnowiecki samorząd oprócz
działki na budowę nowej Komendy Miejskiej Policji przekaże
do 2020 roku również 2 mln zł.
Cały kompleks z nową komendą
w Sosnowcu powinien być gotowy za cztery lata.

Przebudowa ulicy Grota-Roweckiego rozpoczęta

Dla pieszych i rowerzystów na bulwarze Czarnej Przemszy

Ruszył remont ulicy Grota-Roweckiego.
Inwestycja, która będzie kosztowała prawie 5 mln zł, w pierwszej kolejności obejmie skrzyżowanie ulicy Grota-Roweckiego
i Gospodarczej. Niestety, kierowcy muszą
uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ruch
samochodów odbywa się w obu kierunkach na zwężonej drodze. Wyłączona z użytku jest sygnalizacja świetlna, a ponadto nie można wjechać w boczną ulicę
Gospodarczą, która prowadzi w stronę
cmentarza.
– Całe zadanie obejmuje budowę dwóch
rond na odcinku drogi S-86 do ul. Udziałowej, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo i ułatwi wyjazd z dróg podporządkowanych. Prace zostały podzielone
na dwa etapy – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. – Projekt obejmuje także budowę ścieżek rowerowych, remont chodników, nawierzchni jezdni pomiędzy rondami oraz budowę zatok i pasów postojowych i wymianę oświetlenia
ulicznego – dodaje.

Blisko 1,5 km ciąg pieszo-rowerowy, od ulicy 1 Maja do ulicy
Ostrogórskiej, zostanie wykonany w najbliższych miesiącach.
Ze względu na uwarunkowania terenu i kwestie własności,
powstanie wspólny ciąg, z którego będą mogli korzystać piesi i rowerzyści o szerokości 3 metrów. – Ciąg będzie wykonany z nawierzchni organicznej z kruszywa mineralnego, czyli
takiego, które jest utwardzone, gładkie, nie sypie się i nie wylatuje spod kół. Nawierzchnia mineralna jest utwardzona żywicą, przepuszcza wodę i w praktyce sprawdza się bardzo dobrze – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta
miasta. Wybór jest podyktowany zarówno wskazaniami kon-

W ramach tej inwestycji zostanie zbudowane rondo przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego – Hallera – Ptasia, które będzie podobne do tego, jakie funkcjonuje
u zbiegu ulic Sokolskiej, Kamiennej i Komuny Paryskiej, w pobliżu CH Auchan.
Przebudowana zostanie również zatoka autobusowa, znajdująca się pomiędzy ul.
Rudną i Grota-Roweckiego. Z kolei drugie
rondo powstanie przy skrzyżowaniu ul.
Grota-Roweckiego i Gospodarczej.
Miasto ubiegało się o dofinansowanie tej
inwestycji z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Niestety, pomimo pozytywnej oceny nie otrzymało dofinansowania. Udało się jednak zdobyć środki
z Metropolitalnego Funduszu Solidarności
(3,5 mln zł) w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Wykonawca musi zrealizować pierwszy etap tego zadania do końca tego roku,
a drugi etap, do końca maja przyszłego
roku. SK
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serwatora, który ma pod opieką odcinek bulwaru, przebiegający przez park obok sądu, jak i samymi uwarunkowaniami
terenu. Tam, gdzie droga rowerowa przebiega wzdłuż pasa
drogowego lub przez zurbanizowaną cześć miasta, nawierzchnia jest asfaltowa.
Wybrane rozwiązanie to nie wynik oszczędności. Koszt wykonania nawierzchni organicznej z kruszywa mineralnego jest
zbliżony do kosztów, jakie trzeba ponieść przy wykonywaniu
nawierzchni asfaltowej. W sumie gmina na remont odcinka
bulwaru Czarnej Przemszy od ul. Parkowej do ul. Ostrogórskiej
wyda ok. 3,5 mln zł, zamiast planowanych 920 tys. zł. SK

Utrudnienia dla kierowców
Uwaga kierowcy. Przy ulicy Orląt Lwowskich (DK 79)
w Niwce, w rejonie mostu nad Białą Przemszą, rozpoczęła się
budowa kanalizacji sanitarnej.
Ze względu na ogromną liczbę samochodów przejeżdżających tym odcinkiem, prace będą wykonywane w godzinach
wieczornych oraz nocnych, tak aby nie było konieczne wprowadzenie ruchu wahadłowego w godzinach szczytu. Pomimo
tych udogodnień, kierowcy i tak muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Po wykonaniu przekopu w poprzek drogi dalsze prace w pasie drogowym będą polegały na zerwaniu na-

wierzchni na odcinku kilkudziesięciu metrów (nitka w kierunku Jęzora). Ta część prac ma zakończyć się pod koniec lipca. Całe zadanie warte 170 tys. zł zostanie wykonane najpóźniej do połowy września.
Tymczasem zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Zegadłowicza. Dotychczasowa droga dwukierunkowa, przy której
znajduje się m. in. Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., to
obecnie jezdnia jednokierunkowa. Wjazd jest możliwy jedynie od strony ulicy Ostrogórskiej, a ruch odbywa się w kierunku ulicy Kościelnej. KP

Sosnowiecki boom na inwestycje drogowe trwa
URZĘDNICY WŁAŚNIE OGŁOSILI KOLEJNY
PRZETARG NA REMONT ULICY.
TYM RAZEM WYREMONTOWANA ZOSTANIE
ULICA ZUZANNY.

Gmina ubiega się o środki z Metropolitalnego
Funduszu Solidarności. Zasady wydatkowania takiego dofinansowania są proste – inwestycja musi być zrealizowana w tym roku. Aby
tak się stało, miasto uporządkowało kwestie
własności działek. Właściciele zgodzili się
na podpisanie porozumienia w zamian za wyreklama

dzielenie i wykup fragmentu działek pod drogę na rzecz gminy.
– Zakres prac jest bardzo szeroki. Nie tylko
wyremontujemy jezdnię, ale także zostanie
wyremontowany chodnik przy cmentarzu
i wybudowany nowy – zapowiada Jeremiasz
Świerzawski, zastępca prezydenta miasta.
Szczególnie sprawa chodnika była bardzo
ważna dla mieszkańców, którzy niejednokrotnie zwracali uwagę, że w tej chwili nie da się
z niego korzystać, w przypadku, gdy spaceruje się z dzieckiem w wózku. – Niestety, nie da

się ułożyć nowego chodnika bez usunięcia
drzew, których korzenie zniszczyłyby nową
nawierzchnię – dodaje zastępca prezydenta.
Dodatkowo w ramach remontu powstaną
dwa przystanki autobusowe i nowe miejsca
parkingowe przy cmentarzu, a także zostanie
wykonane oświetlenie drogi i chodnika
wzdłuż cmentarza. Przy głównym wejściu
na cmentarz, ma zostać urządzony plac. Zostanie także uporządkowany teren przylegający
do nawierzchni ulicy, postawione kosze
na śmieci i zrekultywowane trawniki. SK
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Mieszkańcy wypowiedzą się, czy sklepy
i stacje benzynowe będą sprzedawać
alkohol w nocy

Prezydent z absolutorium
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

15 radnych zagłosowało za udzieleniem
prezydentowi absolutorium z wykonania
ubiegłorocznego budżetu. Od głosu wstrzymało się 12 radnych, głównie klubów PiS
i SLD Lewica Razem. Nikt nie był przeciw.
Jak co roku, przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium, odbyła się debata,
która stała się okazją do oceny działalności
prezydenta. Radni wyrazili pozytywne, jak
i negatywne opinie, wskazywali sukcesy
i wytykali niepowodzenia. Obok słów
wsparcia, których udzielili radni klubu PO,
padły także krytyczne komentarze ze strony radnych klubów PiS, SLD oraz radnych
niezrzeszonych. Tradycyjnie już, rzetelne
i trafne argumenty i uwagi ścierały się
z osobistymi komentarzami i emocjami
występujących.
Prezydent Arkadiusz Chęciński przedstawił, co udało się zrobić w przeciągu ostatniego roku i całej kadencji, jakie inwestycje
były i są w mieście realizowane, w którym
kierunku Sosnowiec się rozwija i jak będzie
się rozwijać w przyszłości. – Śmiało mogę
stwierdzić, że Sosnowiec może jeszcze nie
znajduje się w ekstraklasie, ale na pewno
znajdujemy się już w pierwszej lidze miast,
które bardzo prężnie się rozwijają i są wzorem dla innych – stwierdził prezydent. Przypomniał, co udało się zrobić w sferze gospodarczej i społecznej, wyliczał, jakie udogodnienia i ulgi wprowadzono dla sosnowiczan, o cieszących się coraz większym poparciem pakietach mieszkańca i przedsiębiorcy, mówił o realizacji programu in vitro, zwolnieniach z podatku od nieruchomości za nowo wybudowane budynki i remont elewacji, malejącym bezrobociu i systematycznym zwiększaniu miejsc pracy,
programie „Wsparcie na starcie”, który także w tym roku będzie realizowany, remontach szkół, przedszkoli, budowie boisk
szkolnych, zwiększaniu liczby miejsc
w Miejskim Żłobku i przedszkolach. Prezydent mówił także o inwestycjach i środkach, jakie zostały przeznaczone na ich realizację. Na modernizację infrastruktury
autobusowej i tramwajowej tylko w samym
ubiegłym roku wydano ponad 27 mln
zł, na budowę bloku operacyjnego Szpitala
Miejskiego przeznaczono około 38 mln
złotych, na termomodernizację szkół
i przedszkoli ponad 19 mln zł, mediatekę
ponad 10 mln zł, rozbudowę ZSO nr 5 wraz
z basenem ponad 9,6 mln zł. Ogółem na inwestycje w tej kadencji zaplanowano
aż 565 mln zł, a w poprzedniej kadencji
prawie 360 mln zł.
reklama
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Po długiej dyskusji radni udzielili prezydentowi absolutorium z wykonania
budżetu za 2017 rok.
Dochody miasta w ubiegłym roku wyniosły 943 mln zł, a wydatki ponad 992
mln zł. Zadłużenie na koniec poprzedniego roku wyniosło ponad 151 mln zł.
– Miasto Sosnowiec nigdy nie było
nadmiernie zadłużone, choć są osoby, które twierdzą, że już dawno doszliśmy
do granicy zadłużenia i nic więcej się
w tym mieście nie będzie działo. Tymczasem zadłużenie na koniec ubiegłego roku
wyniosło ponad 151 mln złotych i jest
właściwie najniższe w ostatnich dziesięciu latach, z wyjątkiem 2016 roku – stwierdził prezydent Chęciński.
Ze stanowiskiem prezydenta nie zgodził
się radny Karol Winiarski (Sosnowiczanie). – Na początku odniosę się do rzeczy,
które mówił pan prezydent. Zadłużenie rzeczywiście mocno spadało i osiągnęło najniższy poziom w 2016 r. Natomiast zgodnie
z wieloletnią prognozą finansową, na koniec 2018 r. będzie wynosiło 210 mln zł,
czyli tak naprawdę wracamy do maksymalnego poziomu, który był kilka lat temu. Jeśli, dodatkowo, będzie realizowany projekt
Zagłębiowskiego Parku Sportowego, to zadłużenie wzrośnie do koło pół miliarda złotych. Czy to jest katastrofa dla naszego miasta? Nie. Da się to spłacić, tylko coroczne
spłaty, które będą sięgały co najmniej 20
mln zł, radykalnie ograniczą możliwości inwestycyjne Sosnowca i to jest zasadnicze
zagrożenie – stwierdził Karol Winiarski.
Radny wskazał także na problem
zmniejszania się liczby mieszkańców Sosnowca. – Pomiędzy 2015 a 2017 liczba
mieszkańców spadła o ponad 8 tys. osób.
Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak
źle? Dlaczego kryzys populacji nie tylko
trwa, ale jeszcze się pogłębia? – pytał radny. – Nie jest tak dobrze, panie prezydencie,
jak pan to przedstawia. Ta rzeczywistość
reklama

jest bardziej zróżnicowana. Są takie rzeczy,
które mogą bardzo poważnie i negatywnie
zaważyć na rozwoju naszego miasta,
zwłaszcza jeżeli będzie realizowany Zagłębiowski Park Sportowy, który spowoduje,
że przez wiele kolejnych lat Sosnowiec nie
będzie się rozwijać w takim tempie, w jakim mógłby się rozwijać – stwierdził.
Pomysł budowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego nie zyskał także poparcia
klubu PiS. W imieniu klubu wypowiedziała się radna Renata Zmarzlińska-Kulig. – Jak zawsze traktujemy absolutorium
i towarzyszącą temu debatę jako sposób
kontroli organu władzy wykonawczej
przez władzę ustawodawczą. Nie byliśmy
przesadnymi entuzjastami tego budżetu,
ale też nie krytykowaliśmy tylko dlatego,
że nie był firmowany czy autoryzowany
przez nasz klub –mówiła radna. – W ubiegłym roku podkreślaliśmy, że za wizję
rozwoju miasta i jej realizację odpowiada
prezydent. Kluczowe są pojęcia nie z zakresu politycznego marketingu czy promocji, ale rzetelność, gospodarność i celowość wydatkowanych środków. Obietnicą wyborczą była propozycja budowy
stadionu. Wydano pieniądze na projekt,
powołano spółkę, działa Rada Nadzorcza.
Są wydatkowane pieniądze, ale to wszystko drobiazg w porównaniu do kosztów,
jakie pociągnie za sobą realizacja tej
obietnicy. To już perspektywa blisko dwustu milionów złotych. Negatywnie oceniamy realizację tego pomysłu dla kondycji finansów naszego miasta na najbliższe
lata, ale także w kontekście eksploatacji
tak dużego obiektu na całe dziesięciolecia. Czy można mówić o celowości i gospodarności wydawanych środków? Naszym zdaniem, absolutnie nie – podsumowała Renata Zmarzlińska-Kulig, stwier-

dzając, że klub radnych PiS wstrzyma się
od głosu i nie zagłosuje za udzieleniem
absolutorium.
Gorzkie słowa padły także ze strony Tomasza Niedzieli, przewodniczącego klubu
SLD Lewica Razem. – Na początek zgodzę
się z panem prezydentem, że warto rozmawiać, ale nie tylko na piknikach z mieszkańcami, ale także z mieszkańcami Juliusza
i Milowic, którzy mają problem z wysypiskiem i tymi, którzy twierdzą, że Sosnowiec
się zmienia, ale nie w ich miejscu zamieszkania – rozpoczął swoje wystąpienie. – Trudne lata przed nami w wymiarze
finansowym, o ile pomysł pana prezydenta,
czyli budowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego, uzyska poparcie radnych. Warto
poświęcić czas, by dyskutować o tym, jakie
to miasto ma być za 10 czy 15 lat. Cieszę się,
że porozmawialiśmy o czterech latach, ale
nie cieszę się, że nie rozmawiamy o tym, co
przed nami. Te statystyki, którą widzieliśmy,
nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość. Gdy rzetelnie pokażemy liczbę środków, przeznaczonych na inwestycje, to okaże się, że nakłady inwestycyjne są bardzo
podobne do poprzedniej kadencji. Poprzednia kadencja była mniej skuteczna w wymiarze promocji. Obyśmy dorównali w innych obszarach. Tego właśnie życzę – stwierdził Tomasz Niedziela.
Pełnego poparcia prezydentowi udzielił
klub Platformy Obywatelskiej. – Wszystkie
tematy, które pan prezydent przedstawił
za 2017 rok i za poprzednią kadencję, były
szczegółowo omawiane podczas każdej komisji. Znamy każdą inicjatywę, liczbę, projekt. Czy mieszkańcy są zadowoleni? Ludzie i liczby mówią same za siebie. Wystarczy ich zapytać – mówił Wiesław Suwalski,
przewodniczący klubu PO. – Oceniam bardzo pozytywnie to, co się dzieje w mieście
i wnoszę o udzielenie prezydentowi absolutorium – dodał.
Prezydent ustosunkował się do wszystkich opinii radnych, odpowiadał na pytania
i przedstawiał swoje racje i argumenty. Przekonał większość radnych, o czym świadczy
wynik głosowania nad udzieleniem absolutorium. Na swoim profilu na FB napisał:
„Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej sporo
czasu poświęciliśmy kondycji budżetu naszego miasta. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu poparło 15 radnych, 12
wstrzymało się od głosu, a NIKT nie zagłosował przeciwko. Dziękuję za udzielenie mi
absolutorium – to bodziec do dalszego działania, abyśmy wszyscy byli #DumnizSosnowca. Tych nieprzekonanych nadal zapraszam do współpracy”.

Szykuje się
nocna
prohibicja?
Sylwia Kosman

Na ten temat swoje zdanie wyrażą sami mieszkańcy Sosnowca. Ze względu na zmianę ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprowadza obowiązek określenia liczby zezwoleń
na sprzedaż alkoholu do 4,5 proc. oraz
piwa, zarówno w przypadku placówek
handlowych, jak i w przypadku lokali
gastronomicznych, trzeba zmienić
obecnie obowiązującą uchwałę. Dotychczas liczba zezwoleń na sprzedaż
piwa nie była limitowana. Teraz konieczne będzie określenie liczby zezwoleń i to odrębnie dla każdej kategorii napojów alkoholowych, czyli tych
do 4,5 proc. oraz piwa, powyżej 4,5
proc. do 18 proc. z wyjątkiem piwa
oraz powyżej 18 proc. – oddzielnie dla
sprzedaży w placówkach handlowych
i oddzielnie dla sprzedaży w lokalach
gastronomicznych. – Do tej pory limit
dotyczył liczby punktów sprzedaży
a nie liczby zezwoleń. Ze swej strony
nie będziemy podejmować arbitralnie
decyzji, tylko zamierzamy zapytać
o zdanie mieszkańców – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.
W planowanych konsultacjach mieszkańcy odpowiedzą na trzy pytania:
„Czy należy ograniczyć liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (GASTRONOMIA)?”,
„Czy należy ograniczyć liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (DETAL)?”
oraz „Czy jesteś za wprowadzeniem
ograniczeń godzin nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (DETAL)?”.
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, sprawą zajmą się radni, którzy podejmą uchwałę, określającą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie miasta oraz określą zasady usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Podejmą także decyzję
dotyczącą zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych w placówkach handlowych między godz. 22.00 a 6.00. SK
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Rozliczyła PIT w Sosnowcu i wygrała… samochód Powstanie stanowisko dla osób

Pani Ewelina brała już udział w poprzedniej edycji, ale to
w tym roku trafiła do niej główna nagroda.
ta Aygo oraz nagród dodatkowych: pięciu czytników Kindle
oraz pięciu rowerów. Szczęśliwym posiadaczem nagrody głównej Toyoty Aygo została pani
Ewelina, która 29 czerwca oficjalnie odebrała kluczyki do au-

ta. – Pomysł z akcją to strzał
w dziesiątkę. Brałam udział także
w poprzedniej edycji, ale szczęście uśmiechnęło się do mnie
w tym roku. Bardzo się cieszę
z takiej niespodzianki. Jestem sosnowiczanką od urodzenia, ko-

Maciej Łydek

Kanalizacja za 7 milionów
Sosnowieckie Wodociągi S.A. podpisały
umowę na budowę kanalizacji w Kazimierzu Gór niczym w ramach zadania
„Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III”. Zostaną wybudowane prawie 3 kilometry sieci kanalizacyjnej, w tej części miasta, w której kanalizacji wcześniej nie było. Koszt zadania
to 7 mln zł.
Inwestycja pozwoli na skanalizowanie
czterech ulic: Broniewskiego, Ogrodowej,

cham to miasto i jestem dumna z faktu, że w nim mieszkam – podkreślała szczęśliwa
zwyciężczyni loterii.
W tegorocznej edycji udział
wzięło 3666 sosnowiczan. 3485
osób skorzystało z możliwości
elektronicznego zgłoszenia, a 181
wrzuciło formularz do głosowania do urny.
– Dziękuję wszystkim, którzy
wzięli udział w loterii. Co warte
podkreślenia, wśród osób, które
brały udział w II edycji, 489
z nich po raz pierwszy rozliczyło
się w sosnowieckim Urzędzie
Skarbowym. Płacenie podatków
na terenie miasta daje pewność,
że część środków wróci do nas
w postaci inwestycji w najbliższe
otoczenie mieszkańca. Odnosi się
to do ochrony zdrowia, oświaty,
transportu czy też gospodarki komunalnej – podsumował prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. KP

Wagowej i Dworcowej. Wykonawcą zadania „Gospodarka wodno – ściekowa w Sosnowcu – Etap III”, zostało Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów PRUiM
z Gliwic, którego właścicielem jest gmina Gliwice.
Efektem prac będzie podpięcie do sieci
kilkudziesięciu budynków jednorodzinnych
oraz przepięcie części bloków z ulicy Wagowej i Broniewskiego. Inwestycja ma zostać zrealizowana za dziesięć miesięcy. SK

Inwestycja pozwoli na skanalizowanie czterech
ulic w Kazimierzu Górniczym.

niedowidzących i niewidomych
Maciej Łydek

Maciej Łydek

W dniach od 1 maja do 1 czerwca tego roku mieszkańcy Sosnowca mieli okazję wziąć
udział w II edycji loterii „Samochód za PIT – rozlicz podatek
w Sosnowcu”. Loteria zorganizowana przez agencję Ambasada Marek przy współudziale
Urzędu Miasta w Sosnowcu to
jeden ze sposobów miasta
na przyciągnięcie nowych, ale
i zatrzymanie obecnych mieszkańców. Akcja ma pozytywnie
przyczynić się do trendów demograficznych oraz pokazać, że
war to płacić podatki właśnie
w Sosnowcu.
Każdy mieszkaniec Sosnowca, który na dzień 31 grudnia 2017 roku wskazał właśnie to
miasto jako miejsce zamieszkania
oraz rozliczył podatek dochodowy w sosnowieckim Urzędzie
Skarbowym, miał prawo wziąć
udział w losowaniu nagrody
głównej: samochodu marki Toyo-

Umowa darowizny środków na wyposażenie stanowiska dla
osób niedowidzących i niewidomych została już podpisana.
Środki w wysokości 23 tys. 793
dolarów przeznaczył zarząd amerykańskiej Fundacji Timkena na realizację projektu pn. „Stanowisko dla czytelników niewidomych i niedowidzących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu”. Umowa darowizny została już podpisana. W imieniu
Fundacji Timkena umowę podpisał Kazimierz Łydek, dyrektor
generalny Timken – Polska Sp.
z o.o., a gminę reprezentowali Arkadiusz Chęciński, prezydent
miasta i jego zastępca, Anna Jedynak.
Dzięki funduszom, przekazanym przez fundację, nowo otwarta Zagłębiowska Mediateka zostanie wyposażenia w sprzęt,
dzięki któremu dostosuje usługi
biblioteczne i infor macyjne
do potrzeb i możliwości osób
z dysfunkcją wzroku. Powstanie
stanowisko dla osób niedowidzących i niewidomych. Środki zo-

staną przeznaczone na powiększalnik, który powiększa wskazany fragment tekstu, symuluje
na ekranie ruchomą lupę, zmienia kolor obrazu i tła. Dzięki tym
zabiegom technicznym i edytorskim osoby niedowidzące będą
mogły korzystać z będących w zasobach biblioteki książek dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Zakupiony zostanie syntezator mowy, czyli sprzęt z oprogramowaniem, którego działanie polega na mechanicznej zamianie
tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź w postaci
dźwiękowej oraz linijka brajlowska, czyli monitor przekształcający informacje tekstowe i graficzne
pojawiające się na ekranie na znaki
alfabetu Braille’a. Stanowisko będzie także wyposażone w komputer stacjonarny i słuchawki. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na drugi kwartał przyszłego roku. SK
Paweł Leśniak

Zagrali dla Kasi, Maćka i Mai
Już po raz drugi na Stadionie Ludowym 23
czerwca odbył się Mecz Charytatywny Fundacji Rób Dobro. W tym roku w walce z chorobą
pomagaliśmy Kasi, Maćkowi i Mai, podopiecznym fundacji.
Wielki Mecz Charytatywny, w którym
zmierzyły się zespoły Fundacji Rób Dobro oraz
Reprezentacji Artystów Polskich, był głównym
akcentem eventu. W zespole artystów wystąpili
m. in. Przemysław Cypryański, Jarosław Jakimowicz, Rafał i Marcin Mroczkowie, Maciej
Florek, Jacek Kopczyński czy Bilguun Ariunbaatar. – Nasza Super Drużyna składająca się
z przyjaciół, partnerów i sponsorów fundacji
była prowadzona do boju przez kapitana Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta Sosnowca.
Mimo porażki 1: 5 zespół zasłużył na słowa
uznania. Oczywiście, wynik na boisku był sprareklama
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wą drugorzędną. Ten mecz wygrali nasi podopieczni. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Atmosfera
na Stadionie Ludowym była gorąca, mimo niesprzyjającej aury i to jeszcze na długo
przed rozpoczęciem spor towej rywalizacji – podkreślała Ewa Chruścicka, prezes Fundacji Rób Dobro. Dochód z meczu – w sumie 8574,79 zł – jest przeznaczony na pomoc
podopiecznym fundacji: Kasi, Maćkowi i Mai.
Kasia ma 20 miesięcy i złośliwego guza nerek.
Maciek ma 8 lat, choruje na czterokończynowe
porażenie mózgowe i rodzina zbiera dla niego
fundusze na walker – urządzenie do chodzenia. 16-letnia Maja choruje na rozszczep kręgosłupa. Wraz ze wzrostem, schorzenie mocno się
rozwinęło i wymaga teraz bardzo poważnej
operacji. KP
reklama

Wielkie emocje i zacięta rywalizacja, ale najbardziej liczył się wspaniały cel – pomoc dla podopiecznych
fundacji.
reklama
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Nowe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Nabierz wiatru w żagle
i rozwiń własny biznes

Maciej Łydek

Masz problem, zapytaj prawnika
Wykaz i harmonogram pracy punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w Sosnowcu w 2018 r.
Adres punktu pomocy prawnej

Dni i godziny otwarcia punktu

Poniedziałek- środa od godz. 15.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
do godz. 19.00 czwartek – piątek
w Sosnowcu ul. 3 Maja 33; 41-200 Sosnowiec
od godz. 8.00 do godz. 12.00
Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 13.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
wtorek – środa od godz. 15.30
w Sosnowcu (Punkt Terenowy – budynek
do godz. 19.30 czwartek od godz. 8.00
Przychodni „Milowice”) ul.
do godz. 12.00 piątek od godz. 9.00
Baczyńskiego 14; 41-200 Sosnowiec
do godz. 13.00
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
Poniedziałek – piątek od godz. 15.00
w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy
do godz. 19.00
Społecznej ul. Szymanowskiego 5a; 41-200
Sosnowiec

Mateusz Bochenek (z lewej), pełnomocnik prezydenta ds. dialogu
i komunikacji społecznej, podpisał umowy dotyczące działalności punktów
bezpłatnej pomocy prawnej.
Na terenie Sosnowca powstało pięć nowych punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej. Mieszczą się one w szkołach
podstawowych nr: 32, 33, 35 i 36 oraz
w Miejskim Klubie Maczki. W sumie jest
ich już dwanaście.
– Mamy nadzieję, że taka propozycja
usytuowania punktów porad prawnych
na mapie Sosnowca przyczyni się do lepszego dostępu do nieodpłatnej pomocy
prawnej mieszkańcom dzielnic oddalonych od centrum miasta – podkreśla Mateusz Bochenek, pełnomocnik prezydenta ds. dialogu i komunikacji społecznej.
Zgodnie z uchwaloną z 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście
przez adwokata lub radcę prawnego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego,
w punktach prowadzonych przez gminę.
Natomiast w punktach, których prowadzenie gmina powierzyła organizacjom
pozarządowym, porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze
i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne
studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu
wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.
reklama
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DLA KOGO?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc
prawną (na etapie przedsądowym) otrzyma osoba fizyczna:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769) i wobec której
w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
• która uzyskała zaświadczenie, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991
r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r.
poz. 456 i 1386), lub
• która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
(Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r.
poz. 60), lub
• która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat, lub
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
• która jest w ciąży.
reklama

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sosnowcu (Punkt Terenowy) ul.
Naftowa 35; 41-200 Sosnowiec

Poniedziałek – czwartek od godz. 10.00
do godz. 14.00 piątek od godz. 09.00
do godz. 13.00

Prowadzący
punkt1)
ARP
(radca prawny)

ARP
(radca prawny)

ARP
(adwokat)

ARP
(adwokat)

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
Poniedziałek – piątek od godz. 9.00
w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy Społecznej
do godz. 13.00
ul. Grota – Roweckiego 2; 41-200 Sosnowiec

NGO

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu
ul. Kraszewskiego 21; 41-200 Sosnowiec

NGO

Poniedziałek – piątek od godz. 9.00
do godz. 13.00

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława
Staszica w Sosnowc ul. Czołgistów 12; 41-216 Poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 19.00
Sosnowiec

NGO

Miejski Klub Maczki w Sosnowcu ul.
Krakowska 26; 41-217 Sosnowiec

NGO

Wtorek od godz. 15.00 do godz. 19.00

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Armii Krajowej
Środa od godz. 15.00 do godz. 19.00
w Sosnowcu ul. Ligonia 3a; 41-216 Sosnowiec

NGO

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona
Kruczkowskiego w Sosnowcu ul. Armii
Krajowej 93; 41-215 Sosnowiec

Czwartek od godz. 15.00 do godz. 19.00

NGO

Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami
Specjalnymi im. Adama Mickiewicza
w Sosnowcu ul. Stefana Starzyńskiego 41;
41-215 Sosnowiec

Piątek od godz. 15.00 do godz. 19.00

NGO

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu ul. Poniedziałek – piątek od godz. 14.30
Andersa 81b; 41-200 Sosnowiec
do godz. 18.30

NGO

CO OBEJMUJE?

Pomoc prawna polega na:
• poinfor mowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustano-

wienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
W JAKICH SPRAWACH PORADY NIE
OTRZYMAMY?

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego;
• związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności. KP

Nowy projekt pt. „Wiatr w żagle”
będzie realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A.
w Sosnowcu. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane
od 6 do 25 lipca.
Celem projektu jest wsparcie
osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, m.
in. w formie szkoleń i doradztwa
przygotowujących do prowadzenia własnej firmy, jak również
w formie dotacji, tj. 25.400 zł
na zakupy związane z uruchomieniem działalności oraz dodatkowo 2 tys. zł zł miesięcznie przez
pierwszy rok prowadzenia firmy,
na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków (np. składki ZUS,
czynsze, media).
Uczestnikami projektu mogą
stać się osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności
gospodarczej na terenie Sosnowca, które są pracownikami przedsiębiorstw sektora MŚP, przedsiębiorstw przechodzących procesy
restrukturyzacyjne, przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
przedsiębiorstw znajdujących się
w sytuacji kryzysowej i jednocześnie są osobami zagrożonymi
zwolnieniem, przewidzianymi
do zwolnienia lub osobami zwolnionymi (w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z przyczyn
dotyczących zakładu pracy.
Jednocześnie, z uwagi na specyfikę projektu, osoby muszą
mieszkać w Sosnowcu (w rozumieniu przepisów KC) lub pracować na jego terenie oraz należeć
do przynajmniej jednej z następujących grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby powyżej 50 roku życia, osoby o niskich
kwalifikacjach, osoby poniżej 30
roku życia.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
Więcej szczegółów i ogłoszenie o naborze wraz z niezbędnymi
dokumentami można znaleźć
na stronie: www.spnt.sosnowiec.pl. SK
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PORADY
ADWOKAT RADZI

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Wysłuchanie małoletniego
w sprawie rozwodowej

Reklamacja telekomunikacyjna

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz określając kontakty z dzieckiem,
sąd ma obowiązek kierowania się przede wszystkim dobrem dziecka. W związku z tym, dla wydania prawidłowego, a więc korespondującego
z owym dobrem, orzeczenia w sprawie rozwodowej w kwestiach dotyczących dziecka, sąd powinien zapoznać się z jego opinią. Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia instytucję, za pomocą
których sąd może poznać zdanie dziecka. Jest to
wysłuchanie dziecka w trybie art. 216 § 1 KPC.
W niektórych przypadkach rozmowa z dzieckiem
może okazać się niezwykle pomocna, ze względu
na rodzaj sprawy rozpoznawanej przez sąd. Do takich spraw należy m. in. postępowanie w sprawach o rozwód, w sytuacji, gdy konieczne jest
ustalenie sytuacji dzieci stron, postanowienie,
z kim dzieci pozostaną po rozwodzie, czy też w jaki sposób rozkładać będą się koszty utrzymania
dzieci przez rozwodzących się rodziców. Dlatego
też w procesie, zgodnie z art. 2161§ 1 KPC,
w sprawach dotyczących osoby małoletniego,
sąd, przed wydaniem wyroku, wysłucha dziecko,
jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz
stopień dojrzałości na to pozwoli. Wysłuchanie to

powinno dotyczyć jedynie tych spraw, które dotyczą dziecka, czyli władzy rodzicielskiej, kontaktów
z rodzicami, czy ustalenia miejsca zamieszkania
dziecka. Wysłuchanie małoletniego ma charakter
względnie obligatoryjny, a więc ograniczony jedynie stanem rozwoju dziecka, czyli jego rozwojem
umysłowym, stanem zdrowia oraz stopniem dojrzałości. Oznacza to, że sąd ma obowiązek wysłuchać dziecko, orzekając w każdej kwestii dotyczącej go bezpośrednio (władza rodzicielska, miejsce
zamieszkania, kontakty z rodzicami), gdy tylko
stan jego rozwoju na to zezwala. Powinność wysłuchania dziecka podkreślił także Sąd Najwyższy, który stwierdził, że „kierując się celowością,
przy uwzględnieniu stopnia dojrzałości małoletniego oraz charakteru sprawy opiekuńczej, właściwy sąd powinien zapoznać się ze stanowiskiem tego małoletniego, mając na względzie jego dobro” (postanowienie Sądu Najwyższego
z 15 grudnia 1998 r., I CKN 1122/98, OSN 1999
Nr 6, poz. 119). Wysłuchanie małoletniego dziecka, jeżeli jest możliwe, powinno odbyć się w warunkach jak najbardziej sprzyjających otwarciu
się dziecka i zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też, zgodnie z art. 2161§ 1
KPC, wysłuchanie dziecka odbywa się poza salą
posiedzeń sądowych. Powszechną praktyką jest
wysłuchanie dzieci w specjalnych pomieszczeniach, które spełniają ściśle określone wymogi
techniczne i formalne, zapewniają dyskrecję,
stwarzają atmosferę rozmowy. Sąd powinien formułować pytania i zwracać się do dziecka stosownie do jego wieku, także zapewnić dziecku
swobodę wypowiedzi i wyrażenia swoich opinii.
Kodeks nie nakłada na sąd obowiązku przeprowadzania wysłuchania dziecka z udziałem psychologa, jednakże w praktyce przyjmuje się, iż
obecność takiego specjalisty jest wskazana i jednocześnie stosowana.

Ekososna z Ekostacji! Wymień surowce na sadzonki sosny

Największa akcja ekologiczna w mieście
Już 15 lipca rozpoczynamy akcję, w której chcemy zachęcić mieszkańców
do zbiórki surowców wtórnych – butelek PET i aluminiowych puszek. Każdy
mieszkaniec Sosnowca, który przywiezie do Ekostacji Juliusz – Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (Sosnowiec, ul. Grenadierów 21) aluminiowe puszki i butelki
PET, będzie mógł wziąć udział w akcji.
Za każde oddane 15 puszek aluminiowych i 20 butelek PET można zdobyć
po jednym punkcie. Osiem punktów to
jedna sosna.
Dla osoby, która zbierze najwięcej
surowców, przewidziano nagrodę specjalną.
reklama
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Akcja skierowana jest do wszystkich, którym bliska jest idea dbania
o środowisko i ekologia. Chcemy udowodnić, że mieszkańcy Sosnowca nie
tylko ekologicznie podchodzą do życia,
ale mogą i chcą propagować ekologiczny tryb życia.
Start: 15 lipca (niedziela), w godz.
od 9.00 do 17.00. Zakończenie: 15 września (sobota), w godz. od 9.00 do 17.00.
Ekostacja czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00.
Szczegóły akcji znajdują się na stronie
internetowej: www.mpgo.sosnowiec.pl
i można je znaleźć w mediach społecznościowych: www.facebook.com/mpgo.sosnowiec. red

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

Reklamacja telekomunikacyjna stanowi zawiadomienie o nieprawidłowym świadczeniu usług
przez dostawcę telekomunikacyjnego. Reklamację usługi telekomunikacyjnej można złożyć
m. in. z powodu:
1. Niedotrzymania z winy operatora telekomunikacyjnego terminu rozpoczęcia świadczenia
usług telekomunikacyjnych określonego
w umowie,
2. Niewykonania lub nienależytego wykonania
usługi telekomunikacyjnej,
3. Nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
Reklamacja winna być złożona w terminie 12
miesięcy, licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa
w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej lub
od dnia, w którym usługa została nienależycie
wykonana lub miała być wykonana lub od dnia
doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe
obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi
telekomunikacyjnej. Po tym terminie reklamacja
nie zostanie rozpoznana, o czym operator telekomunikacyjny ma obowiązek poinformować.
Reklamację można złożyć w formie pisemnej,
telefonicznie, ustnie do protokołu sporządzanego przez pracownika usługodawcy, elektronicznie, o ile dostawca usług dopuszcza taką możliwość. Reklamację można złożyć w każdym
punkcie obsługującym użytkowników- klientów
danego operatora.
Gdy reklamacja jest składana osobiście w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, osoba
przyjmująca jest zobowiązana do niezwłocznego
potwierdzenia jej przyjęcia.
Jeśli natomiast reklamacja składana jest telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pisemnie (wysłanie listu), dostawca usług jest zobowiązany w terminie 14 potwierdzić przyjęcie reklamacji.
Potwierdzenie powinno mieć formę papierową lub za zgodą reklamującego na adres poczty
elektronicznej lub innego wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej.
Potwierdzenie przyjęcia reklamacji powinno
zawierać wskazanie: dnia złożenia reklamacji
oraz nazwę, adres i numer telefonu do jednostki,

która zajmuje się rozpatrzeniem reklamacji.
Potwierdzenie to nie jest wymagane, jeśli
operator udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni
od momentu złożenia reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania, określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego
okresu, przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację, numer ewidencyjny (znajduje się na rachunku albo w umowie) lub numer telefonu, którego dotyczy reklamacja, datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej – jeśli
reklamujemy niedotrzymanie terminu zapisanego w umowie, wysokość kwoty odszkodowania
lub innej należności wynikającej z umowy, jeśli
żądamy od dostawcy usług jej wypłaty, numer
konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo
wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych
płatności – tylko w wypadku, jeśli żądamy od dostawcy usług konkretnej kwoty odszkodowania,
podpis (jeśli zgłaszamy reklamację pisemnie).
Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
nazwę jednostki, która rozpatruje reklamację, informację o dniu złożenia reklamacji, rozstrzygnięcie reklamacji – tj. czy została uznana czy
odrzucona, określenie wysokości kwoty i terminu wpłaty odszkodowania lub innej należności
lub wskazanie, jeżeli dostawca usług przyznał
odszkodowanie, że kwota odszkodowania zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności,
pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania
reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń
w postępowaniu sądowym, (jeśli reklamację
składa osoba fizyczna – konsument – informacje
o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu
mediacyjnym lub przed sądem konsumenckim), dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego dostawcę usług,
wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę usług, odpowiedź
na reklamację powinna zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne, jak również
powinna być doręczona przesyłką poleconą – w przypadku, gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
Odpowiedź dostawcy usług na reklamację
udzielana jest w formie pisemnej – papierowej.
Za zgodą reklamującego dostawca usług wysyła
odpowiedź w formie elektronicznej na wskazany
adres poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem innego wskazanego przez reklamującego
środka komunikacji elektronicznej. W przypadku
złożenia reklamacji elektronicznie dostawca
usług wysyła odpowiedź w formie elektronicznej
na adres poczty elektronicznej wskazany przez
reklamującego lub na adres, z którego reklamacja została wysłana lub z wykorzystaniem innego wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej.

Dostawca usług ma obowiązek w terminie 30
dni udzielić odpowiedzi na reklamację. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, oznacza to, że
reklamacja została uznana.
Termin będzie zachowany, jeśli dostawca
usług wyśle przed jego upływem odpowiedź.
Termin 30 dni liczymy, rozpoczynając od dnia następnego po dniu złożenia reklamacji (np. dzień
następny po dniu wpływu pisma reklamacyjnego do operatora), a upływa ona z końcem ostatniego 30 dnia. Termin zostanie zachowany, jeżeli do ostatniego dnia jednostka rozpatrująca
reklamację, nada pismo z odpowiedzią w placówce operatora pocztowego – data stempla
pocztowego.
Reklamujący sam określa wysokość odszkodowania, lub innej należności, której żąda
w związku z nieprawidłowościami w wykonaniu usług. Należy jednak pamiętać, że dochodząc odszkodowania należy wykazać – udowodnić wysokość szkody, jaka zaistniała
na skutek nienależytego świadczenia usług
przez dostawcę.
Odpowiedzialność dostawców usług opiera
się na ogólnych zasadach odpowiedzialności
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań uregulowanych w kodeksie cywilnym.
Odpowiedzialność zaś za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie usług przez operatora
wyznaczonego uregulowana jest w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Obecnie żaden z operatorów nie jest operatorem wyznaczonym. Dlatego do określania wysokości odszkodowania zastosowanie znajdą zapisy umów, regulaminów
i przepisy kodeksu cywilnego.
Często dostawcy usług telekomunikacyjnych
stosują w swoich umowach ryczałtowy model
odszkodowania za każdy dzień przerwy
w świadczeniu usług, posługując się – wzorując
się na przepisach prawa telekomunikacyjnego
dotyczących usługi powszechnej. W przypadku
usługi powszechnej za każdy dzień przerwy
w świadczeniu przysługuje odszkodowanie
w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej
liczonej według rachunków z ostatnich trzech
okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie
dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 36 godzin. Niezależnie od powyższego, za każdy
dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi telefonicznej płatnej okresowo, trwająca dłużej niż 12 godzin, można żądać zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej.
Jeżeli przedsiębiorca wyznaczony nie dotrzymał terminu zawarcia umowy o świadczenie
usługi powszechnej lub określonego w umowie
o świadczenie usługi powszechnej terminu rozpoczęcia świadczenia usług, za każdy dzień
przekroczenia terminu, przysługuje nam odszkodowanie w wysokości 1/30 określonej w umowie miesięcznej opłaty abonamentowej
za świadczenie usługi powszechnej.
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ZDROWIE

arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Hałas, czyli nie tylko głośny, ale i podstępny wróg człowieka

Lek. med. ELŻBIETA ZWOLIŃSKA-GRĘBOSZ,
otolaryngolog w Sosnowieckim Szpitalu
Miejskim sp. z o.o., wyjaśnia, dlaczego hałas jest
szkodliwy dla zdrowia, jak wpływa na organizm,
samopoczucie i pracę człowieka i dlaczego
trzeba walczyć… o ciszę
Hałasem z punktu widzenia medycznego określa się
wszelkiego rodzaju dźwięki szkodliwe dla stanu zdrowotnego człowieka, także względu na możliwość
uszkodzenia jego narządu słuchu, jak mające wpływ
na jego psychikę.
Hałas uszkadza przede wszystkim organ słuchu człowieka: ucho wewnętrzne, w którym znajduje się bardzo
wrażliwa na wszelkie drgania struktura zwana aparatem Cortoiego, która łatwo ulega uszkodzeniom.
Szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka
objawia się m. in. zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami
orientacji, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem i zawrotami głowy, czasowymi lub trwałymi uszkodzeniami słuchu, występowaniem szumów usznych.
Ze względu na różne oddziaływanie hałasu na organizm, a tym samym różną szkodliwość dla zdrowia, hałasy słyszalne można podzielić w zależności od ich poziomu na pięć następujących grup:

1. Poniżej 35 dB (szelest, szum drzew, las) – nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być dener wujące lub przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia;
2. 35-70 dB (zwykła rozmowa, śpiew ptaków, linie
przesyłowe najwyższych napięć) – wpływają
na zmęczenie układu ner wowego człowieka, poważnie utrudniają zrozumiałość mowy, zasypianie
i wypoczynek;
3. 70-85 dB (ruch uliczny, samochody osobowe, motocykle) – wpływają na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, są szkodliwe dla zdrowia
i mogą powodować uszkodzenie słuchu;
4. 85-130 dB (wier tarka, kosiarka, dyskoteka, ciężki
transport) – powodują liczne schorzenia organizmu
ludzkiego, uniemożliwiają zrozumiałość mowy nawet
z odległości 50 cm;
5. powyżej 130 dB (syrena alarmowa, start odrzutowca) – powodują trwałe uszkodzenie słuchu, wywołują pobudzenie do drgań organów wewnętrznych
człowieka, powodując ich schorzenia, a hałas ponad 150 decybeli – po 5 minutach całkowicie paraliżuje działanie organizmu.
Oprócz norm i przepisów, dotyczących hałasu, istnieją
również inne normy określające dopuszczalne wartości hałasu, np. normy dopuszczalnego poziomu dźwięku hałasów przenikających do pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej, normy dotyczące hałasu
komunikacyjnego, itp.
W środowisku, w którym żyjemy, występuje nie tylko hałas „słyszalny” tonalny, ale również hałas o częstotliwościach niesłyszalnych dla ucha ludzkiego, który
jest również szkodliwy dla naszego słuchu. Oprócz
skutków zdrowotnych hałas ma wpływ na wydajność
oraz jakość pracy człowieka.
Kłopoty ze zdrowiem i samopoczuciem z powodu
nadmiernego hałasu ma ok. 13 proc. Polaków. Osób
niedosłyszących przybywa tak szybko, że niedosłuch
zaczęto zaliczać do chorób cywilizacyjnych. Na niedosłuch cierpi 45 proc. Polaków. Aż u 80 proc. spośród
nich uszkodzenie słuchu jest spowodowane długotrwa-

łym przebywaniem w hałasie i jest najczęściej nieodwracalne.
Skutki długotrwałego oddziaływania hałasu ujawniają się bardzo powoli.
Pod wpływem hałasu rośnie napięcie ner wowe
(stres), powodujące uwalnianie w organizmie, m. in.
różnych hormonów, np. adrenaliny (hormonu strachu,
walki, ucieczki), która uwalnia glukozę z wątroby,
umożliwia uwolnienie kwasów tłuszczowych z ich zapasów w tkance tłuszczowej, po to, by stanowiły źródło
energii dla pracy mięśni. Glukoza i kwasy tłuszczowe
niespalone w mięśniach zamieniają się w cholesterol,
który odkłada się w ściankach naczyń krwionośnych
i prowadzić może do nadciśnienia, zawału serca lub
udaru mózgu.
Hałas przyspiesza i pogłębia zmęczenie, tłumi słyszalność mowy i akustycznych sygnałów ostrzegawczych, przytępia ostrość widzenia, bystrość obserwacji oraz wpływa na opóźnienie reakcji obronnych,
zwiększając możliwość nieszczęśliwych wypadków.
Krótkotrwały hałas np. u dzieci jest powodem zaburzeń widzenia, jąkania się, a także padaczki. Hałas ma
ogromny wpływ na naukę dziecka. Dzieci przebywające w hałasie nie potrafią skupić się na nauce. Mają
ogromne trudności ze zrozumieniem oraz zapamiętaniem tego, co przeczytali. Jedną z głównych konsekwencji nadmiernego hałasu jest bezsenność. W czasie snu zachodzi regeneracja sił organizmu.
Sen jest bardzo ważny dla ośrodkowego układu nerwowego.
Istnieje ścisły związek między hałasem a występowaniem zaburzeń psychicznych. Ocenia się, że 60 proc.
zachorowań psychicznych ma związek z hałasem.
Ze względu na negatywny wpływ hałasu na organizm człowieka w wielu krajach stosuje się obecnie zalecenia przeciwhałasowe, takie jak: ekrany akustyczne, wkładki przeciwhałasowe, nauszniki pasywne, nauszniki nahełmowe i nauszniki aktywne, które zostały
opracowane przez Międzynarodowy Komitet Normalizacji. red

Przygotowują program Dni Seniora
Radni seniorzy mimo okresu urlopowego realizują podjęte zadania
i docierają do seniorów w kolejnych dzielnicach Sosnowca. – Celem ich działań jest zintegrowanie
i poznanie potrzeb środowiska senioralnego w mieście poprzez
spotkania w klubach, bibliotekach, na dyżurach i imprezach
okolicznościowych, m. in. obchodów Dni Sosnowca – mówi Ewa
Kamizela-Baranowska, rzecznik
prasowy Rady Seniorów. –
W XVI Krynickim Rajdzie Jana Kiepury, prowadzonym przez
Stanisława Czekalskiego, który
odbywał się w dniach od 27 do 29
maja, uczestniczyli, zarówno seniorzy z różnych środowisk, jak
i wspaniali młodzi artyści z Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury,
pod kierunkiem pani Małgorzaty
Orczyk. Koncert z ich udziałem
zachwycił i przypomniał mieszkańcom Krynicy oraz kuracjuszom, słynnego tenora Jana Kiepurę, czyli „Chłopaka z Sosnowca”. Radny Andrzej Czekajski
z maestrią wykonał na fortepianie
wiązankę utworów śpiewanych
przez mistrza – dodaje Ewa Kamizela-Baranowska. Znaczący jest
także udział i zaangażowanie radnych seniorów w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
w mieście. W dniu 16 czerwca
uczestniczyli na Placu Papieskim
w imprezach upamiętniających
odzyskanie przez Polskę niepodległości. Poza tym 20 czerwca radni
seniorzy, najpierw z członkami
Młodzieżowej Rady Miasta, zło-

żyli wiązankę kwiatów pod tablicą, znajdującą się przy UM, upamiętniającą przyłączenie Górnego
Śląska do macierzy, a następnie
uczestniczyli w sesji Rady Seniorów. Na sesję, zwołaną z inicjatywy radnej Anny Rozenau, został
zaproszony prof. dr hab. Dariusz
Nawrot, który wygłosił wykład pt.
„Sosnowiec u progu niepodległości”, podczas którego przypomniał ogromny wkład Zagłębiaków w walkę o wolną Polskę.
Następnie pełnomocnik prezydenta ds. dialogu i komunikacji
społecznej, Mateusz Bochenek,
otworzył wer nisaż wystawy pt.
„Śladami wolności w wizji plastycznej Grupy RELACJE”. Animatorka projektu Anna Rozenau
przekazała wszystkim pamiątkowe albumy z obrazami w formie
pocztówek, dziękując Fundacji
im. Jana Kiepury, władzom miasta, dyrektorowi MK im. Jana Kiepury – Michałowi Góralowi oraz opiekunowi artystycznemu grupy – Czesławowi Gałużnemu. Z kolei prezydent Arkadiusz
Chęciński wręczył ar tystom
kwiaty i złożył gratulacje. Wystawę można oglądać na I piętrze
UM do 30 sierpnia.
Trwają nadal prace komisji organizacyjnej nad programem
wrześniowych Dni Seniora. Radni seniorzy zapraszają na dyżury
w poniedziałki od godz. 11.00
do 13.00. Bezpłatne porady prawne są udzielane w trzeci poniedziałek miesiąca w Sosnowcu
przy ul. Warszawskiej 9/110. red
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Przez zaćmę mogłem stracić pracę
Od kilku miesięcy miałem problem
z oczami. Widziałem podwójnie, wieczorem nie mogłem prowadzić samochodu a w ciągu dnia najlepiej czułem się z zamkniętymi oczami. Z każdym dniem było coraz gorzej. Jestem
kierowcą autobusu miejskiego.
Od ponad 20 lat odpowiadam
za bezpieczeństwo pasażerów, ale teraz sam byłem dla nich zagrożeniem.
Po 6 miesiącach czekania na wizytytę
u lekarza okulisty okazało się, że
mam zaćmę. Na początku byłem załamany ale później zacząłem czytać
o zaćmie w internecie. Całe szczęście
okazało się, że zaćmę można całkowicie wyleczyć. Lekarz dał mi skierowanie na zabieg. Pojechałem do szpitala zapisać się w kolejce i usłyszałem,
że wstępny termin zabiegu to marzec 2020 roku. Tłumaczyłem, że jestem kierowcą autobusu miejskiego,
że nie mogę tak długo czekać ponieważ stwarzam zagrożenie na drodze
dla siebie i dla innych ludzi. Niestety
to nie pomogło.
Kilka dni później byłem na badaniach okresowych. Lekarz nie dopuścił mnie do pracy. Powiedział, że dopóki nie zlikwiduję zaćmy to nie mogę
pracować jako kierowca. Na prywatny
zabieg w Polsce nie było mnie stać.
Wtedy w intrenecie znalazłem firmę
OKULIS. Dowiedziałem się, ze na zabieg usunięcia zaćmy mogę wyjechać
w ramach dyrektywy transgranicznej
do Czeskiego Cieszyna. Termin oczekiwania na zabieg to kilka dni a do telipiec 2018 nr 7

zacją, ciepłą atmosferą w szpitalu oraz
profesjonalnym podejściem personelu medycznego. Po zabiegu widzę doskonale. Odzyskałem wzrok, pracę
i spokój.
Od początku istnienia OKULIS
pomógł ponad 3000 osobom wyleczyć zaćmę. Dzięki Dyrektywie Transgranicznej, która w Polsce weszła w życie 15 listopada 2014 r, pacjenci nie
muszą czekać w Polsce kilku lat na zabieg. Okulis swoich pacjentów zabiera
do kliniki w Czeskim Cieszynie i Ostrawie a czas oczekiwania na zabieg to
zaledwie kilka dni. Każdy Pacjent korzystający z naszych usług w ramach
dopłaty do zabiegu otrzymuje transport spod domu, pełne badania kwalifikacyjne, wysokiej jakości soczewkę
wewnątrzgałkową, wypis w języku polskim, lekarstwa, badania kontrolne
po zabiegu oraz rozliczenie z NFZ.
Dopłata do zabiegu wynosi zaledwie 599 zł z naszym transportem
lub 399 zł jeżeli pacjent dojeżdża samodzielnie do szpitala. Jest to specjalna promocja dla czytelników.

go mogę wybrać soczewkę (w Polsce
nie mam wpływu na to jaka soczewka
będzie wszczepiona). Dodatkowo
OKULIS zorganizuje dla mnie transport, badania przed zabiegiem oraz
po zabiegu, wypis ze szpitala w języku
polskim, leki, które należy stosować
do oka po zabiegu, rozliczenie z NFZ.

Nie chciałem wierzyć w to co przeczytałem na stronie. Zadzwoniłem na numer 32 610 00 01. Po długiej, spokojnej i rzeczowej rozmowie okazało się,
że zorganizowanie takie wyjazdu jest
bardzo łatwe i szybkie. W ciągu miesiąca miałem zrobiony zabieg na dwoje oczu. Po kolejnych 4 tygodniach

od zabiegu na drugim oku wróciłem
do pracy.
Zdecydowałem się opisać swoją historie ponieważ wiem jak dużo osób
czeka na zabieg usunięcia zaćmy
w Polsce. Naprawdę warto poświęcić
jeden dzień i wyjechać z OKULIS
na zabieg. Jestem zachwycony organi-

Aby zapisać się na zabieg
lub uzyskać więcej informacji
wystarczy zadzwonić
na numer 32 610 00 01 lub wejść
na stronę www.okulis.pl.
Jesteśmy do Państwa
dyspozycji cały tydzień:
pn – pt: 8:00 – 21:00,
sb – nd: 10:00 – 14:00
7

MIASTO

reklama

8

lipiec 2018 nr 7

ZDROWIE
MIASTO
Nagrodzeni za styl, pomysłowość i talent

Sylwia Kosman

„Tajemnice błękitnej planety”, to temat 16. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie”, którego organizatorem jest
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
w Sosnowcu. Uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia, odbyła się 1 czerwca
w Wyższej Szkole „Humanitas”.
– Kreatywność młodych artystów jest wprost niesamowita!
Oni są bardzo oryginalni i stylowi
w swojej twórczości. Ich interpretacje hasła przewodniego są
wybitnie dojrzałe. Naprawdę
trudno było wybrać te najlepsze
prace w każdej kategorii wiekowej – przekonuje Mariusz Wnukowski, przewodniczący jury.
Tegoroczna edycja, jak co roku,
cieszyła się olbrzymią popularnością. Na konkurs napłynęło aż 2489
prac z całego świata, które zachwy-

arc OPP nr 1 w Sosnowcu

Inne spojrzenie na planetę

Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ale udało się nagrodzić najlepszych twórców.

działu Podstaw Programowych
i Podręczników Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej
w Warszawie, prof. Marek Barański – pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. rewitalizacji i integracji
społeczności lokalnej oraz sosnowieccy radni: Danuta Gojna-Ucińska, Wanda Olko, Jan Bosak i Janusz Kubicki, którzy od lat wspierają Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
Lista laureatów i wyróżnionych
dostępna jest na: http://www.innespojrzenie.sosnowiec.pl.
16. edycja konkursu została zorganizowana pod honorowymi patronatami: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego,
Stowarzyszenia Polski Komitet
Narodowy UNICEF oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Piotr Rubik ponownie wystąpił w Sosnowcu

Koncert z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości
zdjęcia: Maciej Łydek

arc WSH w Sosnowcu

Poznaliśmy laureatów
Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas”

ciły jurorów, zawodowych plastyków i absolwentów renomowanych
uczelni artystycznych. – Mam nadzieję, że tegoroczna edycja przypomniała wszystkim uczestnikom,
że to, jak wygląda Ziemia, zależy,
od nas samych i że wszyscy musimy dbać o naszą błękitną planetę – podkreśla Elżbieta Skiba-Posikata, dyrektorka Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu.
Laureaci otrzymali cenne i ciekawe nagrody od organizatorów,
a także od partnerów oraz sponsorów. Wieczór uświetniły występy
wokalne w wykonaniu Idy Zielińskiej i Katarzyny Posikaty.
– Szesnasta edycja już za nami.
Za chwilę zaczniemy pracę
nad kolejną, na którą już serdecznie zapraszam – podsumowała
dyrektorka OPP nr 1.
Gala przyciągnęła wielu gości.
Zwycięzców oklaskiwali m. in.
Emilia Różycka – naczelnik Wy-

Reżyser i scenarzysta Stanisław Jędryka, który odebrał nagrodę w kategorii honorowej,
nie krył swojego wzruszenia.
Prawie 300 osób, w tym przedstawiciele samorządów, instytucji społecznych, gospodarczych i kulturalnych, pracownicy naukowi i studenci, wzięło
udział w uroczystej gali Zagłębiowskiej Nagrody
„Humanitas”, która już po raz trzynasty odbyła się
w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu. Prestiżowe wyróżnienia, wręczane z inicjatywy Fundacji „Humanitas” oraz Wyższej Szkoły Humanitas, trafiły w tym roku do Stanisława Jędryki (kategoria honorowa), Wydawnictwa DIKAPPA z Dąbrowy Górniczej (kategoria gospodarcza) oraz do Kopalni Kultury w Czeladzi (kategoria promocyjna).
Decyzją Wysokiej Kapituły XIII nagroda honorowa została przyznana urodzonemu w Sosnowcu
reżyserowi i scenarzyście filmowemu, znanemu
i cenionemu twórcy filmów i seriali dla młodzieży
Stanisławowi Jędryce. Artysta, który nie krył wzruszenia, odebrał wyróżnienie z rąk rektora WSH,
prof. Michała Kaczmarczyka. Pozostali laureaci
również dziękowali za to szczególne wyróżnienie.
W kategorii gospodarczej nagroda trafiła do dąbrowskiego Wydawnictwa DIKAPPA, które funkcjonuje na rynku wydawniczym od ponad dwudziestu lat. W 1993 roku wydało pierwszą serię pocztówek przedstawiających widoki miast Zagłębia Dąbrowskiego. Od 1997 roku drukuje przewodniki
i opracowania tematycznie związane z Zagłębiem
Dąbrowskim i Jurą Krakowsko-Częstochowską,
w tym m. in. „Sosnowiec. Spacerownik Historyczlipiec 2018 nr 7

ny – album”, „Sosnowiec. Retro Kryminały” czy
„Dąbrowa Górnicza 1916”.
Z kolei laureatem w kategorii promocyjnej została nominowana po raz pierwszy – Kopalnia Kultury
w Czeladzi, pełniąca funkcję miejskiego centrum
kultury i rozrywki, której celem jest przede wszystkim wspieranie wielopokoleniowego ruchu amatorskiego mieszkańców oraz organizacja koncertów.
Warto przypomnieć, że do nagrody w kategorii
honorowej zostały zgłoszone następujące kandydatury: szablistka Marta Puda, poetka, eseistka, redaktorka, autorka bajek dla dzieci – Janina Barbara Sokołowska, popularyzator flory i fauny Zagłębia, działacz społeczny – Stanisław Czekalski, redaktor naczelna Wiadomości Zagłębia – Jadwiga
Krzeszowiec, historyk prof. Dariusz Nawrot, reżyser i scenarzysta filmowy Stanisław Jędryka oraz
sportowiec Sobiesław Zasada. Nie zabrakło także
akcentu sportowego. Nietypowym punktem tegorocznego wydarzenia było wręczenie pamiątkowej
koszulki Humanitas z podpisami władz uczelni
oraz listu gratulacyjnego z okazji awansu Zagłębia
Sosnowiec do Lotto Ekstraklasy. Koszulkę odebrał Marcin Jaroszewski, prezes klubu Zagłębie Sosnowiec
Wieczór uświetnił recital zespołu Czerwony Tulipan. Partnerem strategicznym tegorocznej gali był
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Organizacja części artystycznej wydarzenia była współfinansowana ze środków gminy Sosnowiec. SK

Choć tym razem nie udało się jeszcze pobić rekordu w niesieniu flagi, to jednak w akcję
zaangażowało się ponad tysiąc sosnowiczan.
„Wolność, Miłość, Niepodległość”. Pod takim hasłem 16
czerwca odbył się koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Po raz kolejny na Placu Papieskim, Piotr
Rubik pokazał klasę i talent. Zagrał fenomenalny koncert, który
zgromadził kilka tysięcy mieszkańców Sosnowca i regionu.
Z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości władze miasta zaplanowały cykl wydarzeń dla mieszkańców. –
Z okazji jubileuszu planowaliśmy
organizację 100 imprez na 100lecie Odzyskania Niepodległości
Państwa Polskiego, ale ostatecznie będzie ich o wiele więcej.
Chcemy, aby mieszkańcy Sosnowca mogli cieszyć się i świętować odzyskanie przez Polskę
niepodległości przez cały rok,
a nie tylko 11 listopada – mówi
Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca.
Koncert, pod dyrekcją Piotra
Rubika, upamiętniał odzyskanie

Kompozytor Piotr Rubik zaprezentował publiczności
premierowe utwory.
przez Polskę niepodległości i był
poświęcony także osobie Jana Pawła II. Kompozytor zaprezentował w Sosnowcu swoje premierowe utwory, a sam koncert
został poprzedzony mszą świętą,
wspólnym patriotycznym śpiewaniem z mieszkańcami Sosnowca
najsłynniejszych pieśni niepodle-

głościowych oraz specjalnie przygotowaną z tej okazji rekonstrukcją historyczną.
Mieszkańcy próbowali także
pobić rekord Guinnessa w niesieniu flagi, ale niestety, nie udało
się. Przed koncer tem odbył się
Festiwal Organizacji Pozarządowych. SK
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MIASTO
Piękne ubrania inspirowane dziką naturą i światem przyrody

arc CKZiU w Sosnowcu

Widzowie byli pod wrażeniem talentu uczniów.
Sylwia Kosman

Po pełnej wrażeń wizycie uczniów z Walii, sosnowiczanie
mają złożyć rewizytę.
a dzień upłynął w przyjaznej i radosnej atmosferze. Dyrektor Lewis Pengam School zaprosił nauczycieli i uczniów do złożenia
rewizyty. Imprezę koordynowała
Marta Kłosowska, przy olbrzymiej współpracy Katarzyny Ku-

kli, wicedyrektorki szkoły oraz
nauczycieli języka angielskiego – Justyny Tice i Adama Michno. Za część artystyczną odpowiedzialna była Bożena Kowalik,
a zajęcia integracyjne poprowadziła Alicja Janus. red

Mądrze i… modnie jest czytać książki
Do ciekawej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”,
przyłączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10
w Sosnowcu. Przedsięwzięcie jest skierowane
do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół
w Polsce i za granicą.
– Po raz kolejny włączyliśmy się w akcję ze
względu na ważne aspekty związane z promocją nawyku czytania wśród uczniów, inicjowaniem mody
na czytanie, integracją lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa, podniesieniem popularności bibliotek poprzez
podkreślenie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej – mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektorka
szkoły.
Celem tego wydarzenia jest zwrócenie uwagi
na wyniki, które każdego roku przeprowadzają pracownicy Biblioteki Narodowej, wskazujące na systematyczny spadek czytelnictwa wśród Polaków, powyżej 15 roku życia.
Uczestnicy akcji przystąpili także do pobicia
ustanowionego 1 czerwca ubiegłego roku rekordu

arc SP nr 10 w Sosnowcu

Tęsknota za naturą, chęć oderwania się od szarej rzeczywistości
i ponurych blokowisk i marzenie
o przeniesieniu się do świata pełnego barw i dzikiej przyrody były
inspiracją dla twórców tegorocznego pokazu pt. „Jungle”, który
odbył się 7 czerwca w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul.
Grota Roweckiego 64. Tradycyjnie, w ramach corocznego święta
szkoły, uczniowie Technikum nr 7
Projektowania i Stylizacji Ubioru
oraz Branżowej Szkoły I Stopnia
Nr 9 Rzemieślniczo-Artystycznej,
przedstawili swoją wizję mody.
Autorami prac byli uczniowie
klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy w sumie zaprezentowali sześć kolekcji.

Uczniowie dowiedli, że mają
już wielkie umiejętności. Obok
delikatnych, zmysłowych modeli
z kolekcji „Pastels in the jungle”
można było zobaczyć projekty
modelowe z kolekcji „Wildlife”,
nawiązujące do dzikich zwierząt.
Paletę oszałamiających barw
wykorzystano przy tworzeniu
kolekcji pt. „Feeria”. Kropkę
nad „i” nad niezwykłymi strojami „postawiły” zaskakujące fryzury, wykonane z ogromnym
kunsztem i precyzją przez
uczniów szkoły. Po raz pierwszy
w historii pokaz odbywał się
w rytm muzyki wykonywanej
na żywo.
– Pokaz został przygotowany
bardzo starannie, w najdrobniejszych szczegółach i niezwykle
profesjonalnie – uważa Beata
Kudek, jedna z uczestni-

czek. – Stroje były niezwykłe
i prezentowane z dużą gracją
i swobodą. Na mnie pokaz wywarł olbrzymie wrażenie. Widać,
że uczniowie nie tylko bardzo
dobrze uczą się wykonywania
przyszłego zawodu, ale też, że
w przygotowanie samego pokazu poświęcili mnóstwo pracy
i energii – dodała.
Pokaz podziwiali przedstawiciele władz samorządowych
i oświatowych Sosnowca oraz
licznie przybyli reprezentanci
firm współpracujących ze szkołą, pracodawcy i partnerzy
CKZiU. Nie zabrakło także
przedstawicieli świata kultury
i nauki oraz mody. Gościem specjalnym był Jerzy Antkowiak,
wybitny kreator, legendar ny
twórca „Mody Polskiej” i dobry
duch szkoły, z którą od lat
współpracuje. Widzowie byli
pod wrażeniem talentu i profesjonalizmu uczniów. Każda z zaprezentowanych kolekcji zyskała uznanie i została doceniona przez widzów, a w szczególności przez licznie reprezentowane podczas pokazu grono pracodawców.
Prezentacji artystycznej towarzyszyło seminarium branżowe
zorganizowane w ramach projektu pt. „EDTEX – Międzynarodowe Partnerstwo strategiczne
w kształceniu w branży odzieżowej”, realizowane przez CKZiU
z funduszy europejskich programu Erasmus +.

Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 6 z Oddziałami Gimnazjum
nr 16 gościli pod koniec maja
uczniów i nauczycieli jednej z walijskich szkół. Spotkanie było okazją, by sprawdzić znajomość języka angielskiego w praktyce. Młodzież z obydwu szkół brała udział
w warsztatach teatralnych, prowadzonych w języku angielskim
i w zajęciach integracyjnych prowadzonych aż w trzech językach:
polskim, niemieckim i angielskim. Goście z Walii świetnie poradzili sobie z wymową trudnych
polskich i niemieckich słów. Rozegrano także towarzyski mecz
piłki nożnej. Uczniowie bardzo
szybko znaleźli „wspólny język”,

arc SP nr 6 w Sosnowcu

Niezwykła kolekcja „Jungle” w CKZiU

Szybko znaleźli wspólny język

Uczniowie „dziesiątki” pokazali, że czytać
można wszędzie, niekoniecznie w szkolnych
murach i przekonywali, że warto to robić.
Polski w jednoczesnym czytaniu, który wyniósł
aż 459 409 osób. Przedsięwzięcie ma charakter
otwarty. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie szkoły w Polsce i za granicą, biblioteki publiczne, pedagogiczne, akademickie, organizacje pozarządowe
oraz inne osoby i instytucje zainteresowane realizacją celów czytelniczej akcji. SK

reklama

Uczennice CKZiU wyróżnione
Adrianna Arseniuk i Anna Wójcik, uczennice CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu, zostały wyróżnione w V Konkursie Krasomówczym „Jan Paweł II – człowiek dobroci, mądrości, afirmacji
świata i humoru”, który odbył
się 6 czerwca w Sławkowie. – Istotą zmagań konkursowych był kunszt oratorski recytatorów i kompozycja prezentacji,
a także dobór tekstów – mówi Bożena Fulas, nauczycielka języka
polskiego, które przygotowywała
uczennice do konkursu. Przed występem wskazówki dotyczące
warsztatu aktorskiego przekazał

arc CKZiU w Sosnowcu

Adrianna Arseniuk i Anna Wójcik bardzo dobrze poradziły
sobie w V konkursie krasomówczym, poświęconemu
postaci Jana Pawła II.
uczennicom także Przemysław
Kania, aktor Teatru Zagłębia, który był przewodniczącym jury. Jurorzy oceniali przede wszystkim

wartość merytoryczną prezentacji,
dobór tekstów, kunszt oratorski,
kompozycję prezentacji i ogólne
wrażenie artystyczne. SK

Sosnowiecki Lider Ekologii – znamy wyniki!
MPGO Sp. z o.o. rozstrzygnęło
kolejną edycję konkursu ekologicznego „Sosnowiecki Lider
Ekologii”. Po raz trzeci dzieci
z przedszkoli i uczniowie sosnowieckich szkół rywalizowali
w zbiórce makulatury i zużytych
baterii. W konkursie udział wzięło 4660 przedszkolaków, którzy
zebrali 2623,5 kg baterii oraz 8981
uczniów, którzy zebrali 3399 kg
baterii oraz 16432 kg makulatury!
Pośród przedszkoli bezkonkurencyjne okazało się Niepubliczne
Przedszkole Baby Planet z wynikiem 6,1 kg baterii w przeliczeniu
na jednego przedszkolaka.
Wśród szkół, które rywalizowały w dwóch kategoriach –
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zbiórce makulatury i baterii – lista laureatów prezentuje się następująco. W kategorii „makulatura” pierwsze miejsce zdobyli
uczniowie SP nr 36, drugie miejsce – SP nr 17, trzecie miejsce – LO nr 9. W kategorii „baterie” – pierwsze miejsce przypadło w udziale SP nr 40, drugie
miejsce – SP nr 15, trzecie miejsce – SP nr 3.
Tytuł „Sosnowiecki Lider
Ekologii” trafi do SP nr 36, które
uzyskało najwięcej punktów
w klasyfikacji. „Sosnowiecki Lider Ekologii” to konkurs ekologiczny, którego głównym celem
jest edukacja ekologiczna, polegająca na budowaniu świadomo-

ści ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców. Zbiórka
makulatury i zużytych baterii
uczy postaw proekologicznych
i pokazuje, jak ważne jest dbanie
o środowisko naturalne.
Szczegółowe wyniki można
znaleźć na stronie inter netowej
MPGO (www. mpgo. sosnowiec.pl/sosnowiecki-lider-ekologii/sosnowiecki-lider-ekologii-znamy-wyniki.html)
Wszystkim przedszkolakom,
uczniom, nauczycielom, placówkom dziękujemy za udział w konkursie i wspólną troskę o środowisko, Jednocześnie zapraszamy
do udziału w następnej edycji już
po wakacjach! red
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JUBILACI
PAGINA
10 maja w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystościach wzięli udział: Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta Sosnowca i Zbigniew
Byszewski, zastępca prezydenta miasta Sosnowca.

Zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Elżbieta i Stanisław Chrząszcz
Adela i Władysław Czapla
Krystyna i Adam Chwastek
Krystyna i Władysław Górscy
Teresa i Feliks Gucwa
Emilia i Jan Kargol
Alina i Jan Jaszczykowscy
Teresa i Krystyn Janiec
Teresa i Kazimierz Kowalik
Irena i Józef Łangiewka
Jadwiga i Jerzy Łuczkiewicz
Władysława i Roman Mitręga
Zofia i Tadeusz Zobek
Daniela i Stanisław Szwarc
Maria i Wacław Stoksik
Urszula i Henryk Murawscy
Adelajda i Zdzisław Skorek

50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Jadwiga i Bolesław Bogusz
Zofia i Aleksander Bialuk
Henryka i Edward Hołuj
Mieczysława i Marian Gorczyca
Wanda i Ryszard Glinka
Janina i Bogusław Jelonek
Grażyna i Józef Jaros
Zofia i Ryszard Kalinowscy
Anna i Stanisław Krochmal
Anna i Antoni Komur
Wanda i Daniel Kuc
Urszula i Mieczysław Koniuszowie
Halina i Bogdan Łatka
Elżbieta i Marian Myszkowscy
Mirosława i Janusz Ryniewicz
Jolanta Salata
Barbara Stypułkowska-Dunajewska
Kazimierz Dunajewski

50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Otylia i Wiesław Przybysz
Aleksandra i Mieczysław Rabenda
Janina i Bogusław Struzik
Anna i Grzegorz Staśkiewicz
Mirosława i Stanisław Socha
Maria i Edward Szawica
Janina i Waldemar Ślęzak
Aleksandra i Artur Tkaczyk
Helena i Stanisław Wiatrowscy
Teresa i Mieczysław Walczak
Zofia i Stefan Zegan
Hanna i Wojciech Kołcz
Halina i Kazimierz Panek
Janina i Aleksander Podleśni
Barbara Fik
Henryka i Kazimierz Dąbrowscy

lipiec 2018 nr 7
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Z KURIEREM PO ZAGŁĘBIU

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska – zdjęcie zrobiono z punktu widokowego na Górze Dąbrówce.
Na pierwszym planie widoczne pozostałości bunkra obserwacyjnego z okresu II wojny
światowej.

Południowa połać „Polskiej Sahary” w okolicach punktu widokowego „Róża Wiatrów”.
Do literatury termin „Pustynia Błędowska” wprowadził Wacław Nałkowski – geograf,
pedagog, publicysta i społecznik. Miało to miejsce w latach 80. XIX wieku.
Położona jest na wschodnich
kresach Dąbrowy Gór niczej
(13,6 proc.) oraz na terenie gminy Klucze (86,4 proc. powierzchni). Jej obszar wynosi
ok. 2000 hektarów. Dla uproszczenia możemy teren ten zamknąć trójkątem, którego wierzchołki stanowią miejscowości
Błędów, Chechło i Klucze. Przez
środek pustyni, ze wschodu
na zachód, przepływa Biała
Przemsza, która tworząc wzdłuż
koryta zieloną enklawę, dzieli
pustynię na dwie części. Dostęp
do części północnej jest ograniczony ze względu na funkcjonujący tutaj wojskowy poligon.
W części południowej w 1995
roku utworzono użytek ekologiczny. Pustynia chroniona jest
również jako składowa Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd
(od 1982 roku) oraz jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 (od 2004 roku).
W nieco szerszym rozumieniu
wyróżnia się również tzw. Dużą
Pustynię Błędowską. W jej skład
dodatkowo zaliczane są obszary
sięgające aż do Olkusza, Bukowna, Sierszy, Szczakowej oraz naszych sosnowieckich Maczek. Teren ten znany jest zarówno z licznych kopalń odkrywkowych piasku oraz bujnych borów i lasów.
12

Powstanie Pustyni Błędowskiej łączone jest z niszczycielskim działaniem mocy nieczystych. Otóż już od czasów wczesnego średniowiecza gwarkowie
olkuscy bardzo sprawnie i skutecznie penetrowali podziemne
czeluści w celu pozyskiwania ołowiu i srebra. Robili przy tym niesamowity hałas, który denerwował stałych lokatorów piekielnej
otchłani. Diabłom nie podobał się
również sam fakt podkradania ich
bogactw w postaci wspomnianych rud metali. W końcu miarka
się przebrała. W gronie najinteligentniejszych i najbardziej przebiegłych reprezentantów czarciego pomiotu uradzono sposób
na pozbycie się nieproszonych
gości. Postanowiono zasypać kopalnie wraz z pracującymi weń
gór nikami. „Mission: Impossible” powierzono wyróżniającemu
się wyjątkową tężyzną fizyczną
superdiabłowi. Osobnik ten, zaopatrzywszy się uprzednio w odpowiednich gabarytów worek,
wyruszył w kierunku Bałtyku.
Tutaj na nadmorskiej plaży nasypał piasku tyle, ile się dało, a nawet ciut więcej. Następnie, nieco
przeładowany i odrobinę zmęczony, drogą powietrzną udał się
w kierunku Olkusza. Jednak, gdy
wysłannik piekieł obniżał swój
lot, nieopatrznie (lub opatrznie)

zahaczył o wieżę kościoła w Kluczach... Kolizja spowodowała
rozdarcie worka i rozsypanie ładunku.
Z perspektywy wieków trudno ocenić, czy to waga towaru czy
stan psychofizyczny prowadzącego doprowadziły do katastrofy.
Kroniki milczą również na temat
zakresu zniszczeń kościelnej wieży. Nie wiadomo również, jaki
był dalszy los diabła par tacza,
który nie dość, że nie zdołał
zniszczyć kopalni, to jeszcze zafundował nam nie lada atrakcję
turystyczną.
Jeżeli jednak z jakichś powodów nie damy wiary powyższej
opowiastce, to pozostanie nam jedynie suche, naukowe wytłumaczenie powstania „Polskiej Sahary”. Zdaniem specjalistów około
2 milionów lat temu na interesującym nas obszarze lodowiec pozostawił potężne osady piasków
i żwirów. Stopniowo, wraz z ociepleniem klimatu (ok. 10 tys. lat temu), na jałowych terenach zaczęła
pojawiać się pierwsza mizerna roślinność. Z czasem teren pokrył
się dorodnym borem. W XIII wieku na horyzoncie zdarzeń pojawił
się człowiek wraz ze swą destrukcyjną działalnością. Otóż nasi antenaci z okolic Olkusza i Sławkowa, zgodnie z treścią legendy, poczęli namiętnie kopać w ziemi

Pustynia widziana z Góry Czubatki w Kluczach. Gdzieś tutaj w 1965 roku kręcono zdjęcia
do filmu „Faraon” Jerzego Kawalerowicza.

Pustynia od czasów I wojny światowej była wykorzystywana jako poligon wojskowy. To
właśnie pośród jej piasków szkolili się żołnierze Legionów Polskich przed słynną bitwą
pod Krzywopłotami. W okresie międzywojennym ćwiczyły tutaj załogi 2. Pułku Lotniczego
z Krakowa, 1. Pułku Lotniczego z Warszawy oraz oddziały wchodzące w skład Armii Kraków.
Podczas niemieckiej okupacji na pustyni utworzono poligon doświadczalny Luftwaffe.
Po wojnie manewry odbywali żołnierze z tzw. „czerwonych beretów” – 6. Pomorska Dywizja
Powietrznodesantowa z Krakowa. Obecnie żołnierze tej formacji (6. Brygada
Powietrznodesantowa) nadal korzystają z jedynego w swoim rodzaju piaszczystego poligonu.
dziury, z których z upodobaniem
wydobywali prawdziwe skarby
w postaci wspomnianych cennych
rud. Szyby, sztolnie i chodniki stawały się coraz głębsze i wymagały
wzmocnienia w postaci szalunków. Idealnym materiałem okazało się drewno, którego w okolicy
(na razie) było pod dostatkiem.
Również przeróbka wydobytych
kopalin wymagała zastosowania
drewna jako opału, którego (na razie) było pod dostatkiem. Tak oto
doszło do istnego ogołocenia ziemi z wszystkiego, co wyrastało
ponad źdźbła traw. Przez pewien
okres poręby były wykorzystywane jako pastwiska. Z czasem i one
zmarniały, a erozja zrobiła swoje – gleba znikła zupełnie, a w jej
miejsce pojawił się odwieczny
piasek. Miejscami jego miąższość

(grubość) sięga ok. 80 metrów.
Poddawany działaniu wiatru tworzy malownicze wydmy, zmienia
mikroklimat, wpływa na faunę
i florę, odmienia życie tubylców.
Taki pustynny stan rzeczy trwał
do końca lat 50. XX wieku, kiedy
to władze wpadły na pomysł zalesienia nieprzydatnego dla gospodarki, „marnującego się” terenu.
Za ich sprawą na pustyni pojawił
się wówczas bardzo ekspansywny
gatunek – wierzba kaspijska,
a także nasza rodzima sosna zwyczajna i brzoza brodawkowata.
Drzewa te doskonale poradziły sobie z trudnymi warunkami bytowymi i szybko zaczęły dominować w krajobrazie. Pustynia stopniowo przestawała być pustynią.
Zjawisko fatamorgany obserwowane jeszcze w latach 50. zanik-

nęło zupełnie. Nie było innego
rozwiązania, jak wprowadzenie
ochrony czynnej. W ramach projektu „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000
na Pustyni Błędowskiej”, w latach 2011-2014 usunięto drzewa
i krzewy. W ten oto sposób historia zatoczyła koło... Człowiek,
który doprowadził do powstania
pustkowia, po pewnym czasie
przyczynił się do jego zalesienia
po to, by ponownie, dużym nakładem sił i środków spowodować
kolejne „spustoszenie”. Jakież to
niedoskonale ludzkie i zarazem
przebiegle diabelskie.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.

Na terenie pustyni znajdziemy ponad 350 gatunków roślin naczyniowych, w tym 19 gatunków roślin
naczyniowych objętych ochroną. Wśród zwierząt występujących na tym obszarze należy wymienić dzika, sarnę,
zająca, lisa, zaskrońca, padalca, ropuchę szarą i zieloną oraz cztery gatunki żab. Pośród owadów na szczególną
uwagę zasługuje doskonale znany miłośnikom „Doliny Muminków” drapieżny mrówkolew. Larwa tego owada
do polowania na mrówki wykorzystuje budowane przez siebie piaskowe lejki. Osobliwością jest również żyjący
na pędach czerwca trwałego niepozorny czerwony robaczek – czerwiec polski. Owad ten co najmniej
od XV stulecia był wykorzystywany jako źródło czerwonego barwnika. Polska była istnym zagłębiem
eksportującym ten specjał do wielu krajów Europy.
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SPORT

Szczęśliwa siódemka Budowlanych

Medal mistrzostw Europy, dominacja w mistrzostwach Polski, sukcesy młodzieży

arc Budowlani Sosnowiec

Sosnowiecka szabla w natarciu
arc Marta Puda

To były niezwykle udane tygodnie dla sosnowieckiej szabli. Marta Puda (TMS Zagłębie) sięgnęła po brązowy
medal podczas Mistrzostw Europy, zawodniczki Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego wywalczyły historyczny
triumf w rywalizacji drużynowej podczas Mistrzostw Polski, a młodziczki TMS Zagłębie zdominowały
rywalizację podczas Mistrzostw Polski, które odbyły się w Sosnowcu.

Marta Puda, brązowa medalistka Mistrzostw Europy wraz z klubowym trenerem,
Krzysztofem Wątorem.
Krzysztof Polaczkiewicz

Dla Marty Pudy brązowy medal Mistrzostw
Europy, które odbyły się w Nowym Sadzie, to
życiowy sukces. – Już w eliminacjach Marta
zaprezentowała się bardzo dobrze. Wygrała
pięć z sześciu pojedynków. Pokonała m.in.
dwukrotną wicemistrzynię olimpijską i złotą
medalistkę mistrzostw świata Zofię Wieliką
z Rosji – relacjonował Andrzej Bil, prezes
TMS Zagłębie.
Fazę pucharową Marta rozpoczęła od 1/16
finału. – W pierwszym pojedynku pokonała
Hiszpankę Laię Vilę 15:9, w kolejnej rundzie
zwyciężyła Francuzkę Caroline Queroli 15:12, a w ćwierćfinale ubiegłoroczną wicemistrzynię świata Greczynkę Theodorę
Gkountourę 15:12. W półfinale nie sprostała
późniejszej triumfatorce Zofii Wielikiej z Rosji, ulegając jej 6:15 – przekazał Krzysztof
Wątor, klubowy szkoleniowiec naszej zawodniczki. Na 19 miejscu zmagania zakończyła Angelika Wątor, zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu Szer mierczego Sosnowiec. – Serbski Nowy Sad jest szczęśliwym
miastem dla Marty. Jedenaście lat temu podczas mistrzostw Europy kadetów zdobyła
swoje pierwsze medale w imprezach mistrzowskich. Wówczas w turnieju indywidu-

alnym zdobyła również brąz, a w turnieju drużynowym złoty medal – dodał Wątor.
Kilka dni wcześniej cieszyliśmy się z czterech medali dla sosnowieckiej szabli wywalczonych podczas rozegranych w Warszawie
mistrzostw Polski. Dwukrotnie na podium stanęła Zuzanna Cieślar. Zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego wywalczyła srebro w turnieju indywidualnym oraz złoto wraz z koleżankami w turnieju drużynowym. Po medale sięgnęli także Marta Puda
(TMS Zagłębie) oraz Marcin Koniusz (Fortis
Sosnowiec).
Zuzanna Cieślar sprawiła sporą niespodziankę w turnieju, który obfitował w nieoczekiwane zwroty akcji. Po eliminacjach w gronie 32 zawodniczek, które biły się o złoto, znalazło się aż 9 zawodniczek miejscowego AZS
AWF Warszawa. W ten sposób już w 1/8 finału odpadły Martyna Komisarczyk czy Aleksandra Socha-Shelton. Do finału nie dotarła
także Marta Puda, ubiegłoroczna mistrzyni
kraju. W półfinale musiała uznać wyższość
Zuzanny Cieślar, która wcześniej pokonała m.
in. klubową koleżankę, Angelikę Wątor. W pojedynku o złoto Cieślar zmierzyła się z Małgorzatą Kozaczuk (AZS AWF Warszawa). Finał
miał niezwykle dramatyczny przebieg. Cieślar, która wciąż jeszcze jest w wieku juniora,

nie przestraszyła się bardziej utytułowanej rywalki. Po czerwonej kartce dla Kozaczuk, Cieślar prowadziła już 13:10, potem było 14:14,
ale ostateczny cios zadała bardziej doświadczona rywalka. – Czułam, że to może być mój
dzień, ale że będzie aż tak dobrze, to się nie
spodziewałam. Na pewne pozostaje teraz trochę niedosyt, bo patrząc na finał, do złota brakło naprawdę niewiele, ale z drugiej strony widać, ile jeszcze pracy przede mną. Rywalka
zachowała zimną krew, wyszło jej ogromne
doświadczenie – relacjonowała już na „chłodno” srebrna medalistka MP. Na ósmym miejscu rywalizację ukończyła Angelika Wątor
(ZKSz Sosnowiec).
W turnieju indywidualnym mężczyzn honor sosnowieckiej szabli obronił Marcin Koniusz, który jako jedyny z grona naszych szablistów awansował do czołowej „ósemki”. Zawodnik Fortis Sosnowiec zmagania zakończył
na półfinale, w którym uległ 10:15 późniejszemu zdobywcy tytułu mistrza Polski, Mikołajowi Grzegorkowi. Tym samym Koniusz sięgnął
po brązowy medal.
Po dwóch brązowych medalach i jednym
srebrnym przyszedł czas na złoto. Wywalczyła je żeńska ekipa ZKSz w składzie: Zuzanna Cieślar, Karolina Cieślar, Angelika Wątor
i Karolina Walczak. Sosnowiczanki pokonały
w finale AZS AWF Warszawa 45: 42. Blisko
medalu w męskiej rywalizacji drużyn była ekipa Fortis Sosnowiec. Niestety, w pojedynku
o brązowy medal bracie Koniusz: Marcin,
Bartosz i Piotr oraz Paweł Kwiatkowski, musieli uznać wyższość ekipy AZS AWF Katowice.
Sporo radości dały nam także młode szablistki TMS Zagłębie, które nie były zbyt gościnne dla rywalek podczas zorganizowanych
w Sosnowcu mistrzostw Polski młodzików.
Ekipa prowadzona przez Damiana i Mar tę
Skubiszewskich zajęła całe podium podczas
zmagań indywidualnych oraz sięgnęła po złoto w rywalizacji drużyn. W finale turnieju Zuzanna Lenkiewicz pokonała klubową koleżankę Zuzannę Poradę 12:10. Brązowe krążki
przypadły w udziale Paulinie Poradzie i Emilii
Habryn. W rywalizacji drużynowej wymieniony kwartet nie dał szans rywalkom, zwyciężając w finale inny team z Sosnowca, ekipę
Zagłębiowskiego Klubu Szer mierczego 36:25. ZKSz wystąpił w składzie: Amelia
Sałata, Gabriela Wójcik, Kalina Kordel.

Ekipa Budowlanych zdobyła w sumie siedem medali.
Siedem medali wywalczyli reprezentanci Budowlanych podczas
mistrzostw Europy seniorów
w ju-jitsu, które odbyły się w Gliwicach. Najwięcej powodów
do radości miała Justyna Sitko,
która zdobyła dwa złote krążki,
zostając podwójną mistrzynią Europy w fighting i ne waza.
W sumie reprezentacja Polski
zdobyła 18 medali w rywalizacji
indywidualnej, z czego aż siedem

to dzieło naszych zawodników.
W klasyfikacji drużynowej Polska wywalczyła srebrny medal.
Poza Sitko na podium stanęli:
Martyna Bierońska (złoto i srebro), Magdalena Giec (złoto),
Marta Walotek (brąz) oraz Rafał
Riss (brąz). Na siódmym miejscu
zawody ukończyli Piotr Kokosza,
Tomasz Dobrzyński oraz Wiktoria Lis, a dziewiąty był Grzegorz
Gros. KP

„Sami swoi”, czyli hokeiści Zagłębia także
pod skrzydłami miasta
Od 1 lipca 2018 roku spółka akcyjna Zagłębie Sosnowiec przyjęła
pod swoje skrzydła hokeistów Zagłębia. Tym samym odradza się
idea Zagłębia jako klubu wielosekcyjnego. Na razie w jego skład
wchodzą piłkarze i hokeiści, ale to
być może nie koniec…
Idea silnego, wielosekcyjnego
klubu dojrzewała już od dawna w głowie Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta Sosnowca, któremu marzy się powrót do tradycji
„Wielkiego Zagłębia”. – Rozszerzamy działalność o kolejny klub.
Tym razem będą to hokeiści. To
kolejna sekcja, która potrzebuje naszego wsparcia. Budujemy nowe
obiekty sportowe i chcemy, żeby
stały się nowym domem klubu,
który ma olbrzymie sukcesy i tradycje. Klubu, który w minionym
sezonie był o krok od awansu – mówi prezydent Sosnowca.
Prezesem wielosekcyjnego Zagłębia będzie Marcin Jaroszewski,
natomiast Dariusz Kisiel został dyrektorem sekcji hokejowej.
– Będzie to drużyna oparta
na naszych chłopakach. W sporcie
niczego nie można być pewnym,

ale wierzę, że w przyszłym roku będziemy cieszyć się z awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej – podkreśla prezydent Chęciński.
– Idea włączenia hokeja
do spółki nie jest nowa. Wcześniej
nie było jednak warunków, żeby
rozszerzyć działalność. Jasno
trzeba także podkreślić, że nawet
gdyby piłkarze nie awansowali
do ekstraklasy, to sekcja hokejowa
i tak by powstała. Rozmowy prowadzone były dużo wcześniej.
Spółka wypracowała środki, które przy wsparciu właściciela pozwolą na to, żeby hokejowa sekcja
nie musiała martwić się o przyszłość i funkcjonowała na wysokim poziomie. Przyświeca nam
idea drużyny pod hasłem „Sami
swoi” – mówi prezes Zagłębia,
Marcin Jaroszewski.
Do drużyny wracają wychowankowie, wybitni reprezentanci
Polski – Damian Słaboń, Rafał Radziszewski, Tomasz Kozłowski,
Łukasz Podsiadło. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, wróci
także Vladimir Luka.
Za wyniki odpowiadał będzie
Marcin Kozłowski. KP

23 lipca piłkarze Zagłębia po ponad dziesięcioletniej przerwie ponownie zagrają w ekstraklasie.
W I kolejce rozgrywek sezonu 2018/2019 sosnowiczanie
zmierzą się na Stadionie Ludowym
z Piastem Gliwice. Początek meczu w poniedziałek o godz. 18.00.
W kadrze sosnowiczan nie
nastąpiło zbyt wiele zmian. Zgodnie z zapowiedziami władz klubu
po wywalczeniu awansu piłkarze,
którzy przywrócili Zagłębiu ekstraklasę, dostaną swoją szansę
na najwyższym szczeblu rozgrywek. Co nie zmienia faktu, że nowi gracze na Stadionie Ludowym
także się pojawili. Kontakty podpisali Junior Torunarigha oraz
Dejan Vokic. Pierwszy to napastlipiec 2018 nr 7

nik. Pochodzi z Nigerii, ale ma
także niemiecki paszport. Z kolei
Vokić to Słoweniec występujący
w linii pomocy. Ponadto Zagłębie
wykupiło z Legii grającego w poprzednim sezonie w naszym klubie Rafała Makowskiego oraz
przedłużyło wypożyczenie ze stołecznego klubu Vamary Sanogo.
Niewykluczone, że w klubie pojawi się jeszcze środkowy obrońca
i defensywny pomocnik. – Chcemy się utrzymać w ekstraklasie.
To jest nasz priorytet. Można mówić wiele słów, ale to jest bardzo
trudne zadanie. To ogromny przeskok z I ligi do ekstraklasy i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.
Chodzi nie tylko o przeskok organizacyjny, ale także i piłkarski.

Stąd też to główne zadanie, czyli
utrzymanie się w ekstraklasie.
Mamy swój charakter, chcemy
być czar nym koniem rozgrywek... – mówi trener sosnowiczan
Dariusz Dudek.
Cały czas trwa sprzedaż biletów i karnetów na rundę jesienną.
Kar net obejmuje mecze ligowe
oraz rozgrywek Pucharu Polski.
Bilety i karnety można zakupić
w restauracji 3Kolory (Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Dom Sportowca 1 piętro) od poniedziałku
do piątku w godz. od 10.00
do 17.00, a także w soboty
od 11.00 do 15.00 oraz w oficjalnym sklepie kibica FanStore (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) od poniedziałku do piątku w godz.

od 10.00 do 17.00, w soboty
od 11.00 do 14.00.
Ceny karnetów w zależności
od rodzaju trybuny to 150 zł (trybuna odkryta) i 400 zł (trybuna kryta). 110 zł to cena karnetu
ulgowego dla kobiet, dzieci do 12
lat oraz seniorów powyżej 65 roku życia. Istnieje także możliwość
zakupu kar netów VIP w cenie 1000 i 1400 zł.
Bilety w przedsprzedaży
kosztować będą: trybuna kryta – 35 zł, trybuna odkryta – 15 zł,
ulgowy (na trybunę krytą i odkrytą) – 10 zł, młodzieżowy
(na krytą) – 20 zł (dla młodzieży
między 13 a 16 rokiem życia). Bilety rodzinne: osoba dorosła normalna cena, pierwsze dziecko ce-

www.zaglebie.eu

Z Piastem na początek

Junior Torunarigha do Sosnowca trafił z niemieckiej
Alemannii Aache.
na ulgowa, każde kolejne złotówkę (maksymalnie 9 dzieci na jedną osobę dorosłą. Przy bilecie ro-

dzinnym dziecko liczone
do lat 12). W dniu meczu bilety
będą droższe od 5 do 10 zł. KP
13

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

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu
dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać do 25 czerwca
pod adres redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane zostaną
nagrody, które prosimy odbierać osobiście w redakcji.
Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi
rozwiązanie krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce
„Krzyżówka”. Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować
telefonicznie.

Straż Miejska
(32) 266 37 83
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Poziomo: 1 – głośne zawołanie, 5 – puszka rogowa
u parzystokopytnych, 8 – żołnierskie skarpety, 9 – zielony
kalafior, 10 – mała grupa zwierząt, 11 – plakat, 12 – wykład,
prelekcja (lub licznika), 14 – pospolicie o marihuanie,
16 – wlazł na płotek, 17 – obłok na niebie, 19 – zaliczka,
21 – wawelski lub inny bajkowy potwór, 22 – w przysłowiu
przyszła do woza, 25 – kobieta z rodziny, 28 – ciało
niebieskie z warkoczem, 29 – mijanie czasu, 30 – i cytryna,
i limonka, 32 – łukowate sklepienie na filarach, 34 – zbytnia
pewność siebie, 35 – stolica Algierii, 36 – wynalazł żarówkę,
37 – piłkarze z Mediolanu, 38 – domek w ogrodzie,
39 – licytacja.
Pionowo: 1 – adresat paczki, 2 – kategoryczne zabronienie,
3 – zastępowała dzwonek u drzwi, 4 – Picasso lub Braque,
5 – pozostałość, 6 – naczynie z goryczą, 7 – niejeden przy
pięknej kobiecie, 13 – ser pleśniowy, 15 – państwo w ze
stolicą w Caracas, 18 – bohater filmu „Szczęki”, 20 – napój
mleczny, 23 – luba, 24 – świeci w nocy, 26 – ojczyzna
Mozarta, 27 – cechuje tępaka, 28 – lokum wynajmowane
na wakacje, 31 – stan upadku, 33 – pierwszy z palców.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Izba Wytrzeźwień

Rozwiązanie krzyżówki nr 6 /2018, OLGA RUDNICKA – ZBYT PIĘKNE

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Stanisława Ch. z Sosnowca, Agnieszka K. z Katowic, Natalia A. z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu.

Frances Mayes

Kobiety w blasku słońca (Wyd. Prószyński i S-ka)
Historia przyjaźni czterech kobiet pod gorącym niebem Toskanii
Kolejna propozycja autorki bestsellerowej powieści „Pod słońcem Toskanii” – pełna ciepła, wzruszeń, przepysznych opisów miejsc, potraw
i przyjaźni. Frances Mayes z charakterystyczną dla siebie czułością tka
historię czterech kobiet, które – wcześniej sobie obce – budują silną więź,
odkrywając razem piękno Włoch. Przed upływem najbardziej wyjątkowego roku w życiu każdej z nich, wszystko ulegnie zmianie. Na zawsze.
Obserwując z tarasu trzy Amerykanki, które wnoszą bagaże do kamiennej willi położonej niżej na zboczu wzgórza, ich rodaczka zadaje

sobie pytania: kim są i co je sprowadza
do tego toskańskiego miasteczka daleko
od domu? Czy odnajdą to, czego tu szukają?
„Kobiety w blasku słońca” jest jedną
z tych książek, które się smakuje powoli – zostawia otwarte na stoliku, by czytać
te same ustępy kilka razy.
Data wydania: 3 lipca 2018 r.

✂

(32) 266 10 30

KUPON
krzyżówka nr 7/2018

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”
„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:
5 lipca: „Kobieta sukcesu”
12 lipca: „Pomiędzy słowami”
19 lipca: „Wieża. Jasny dzień”
26 lipca: „Listy do M.3”
2 sierpnia: „Serce miłości”

Wioletta Sawicka

Czas próby (Wyd. Prószyński i S-ka)
Pełna emocji opowieść, która złamie niejedno serce i sklei je na nowo
Każdy ma swój czas próby. Pytanie tylko, jak z niego wyjdziemy…
Mocniejsi czy słabsi? Razem czy osobno? Będziemy dalej budować,
czy zostawimy zgliszcza? Czego dowiemy się wtedy o sobie?
Joanna i Wiktor próbują z dwóch nieszczęść stworzyć wspólne
szczęście. Nie jest to łatwe, gdyż oboje niosą bagaż trudnych doświadczeń. Ona przechodzi przez rozwodowe piekło, on nie może do końca
uporać się z przeszłością. Tomasz, mąż Joanny, manipuluje, oszukuje,
prowadzi nieuczciwą walkę w sądzie. Joanna nie tylko musi stawić temu czoło, ale przede wszystkim chronić dziecko. Jej niełatwy związek

z Wiktorem przejdzie niejedną próbę.
Zwłaszcza gdy na drodze do szczęścia
stanie wytrawny gracz, który nie cofnie
się przed niczym, aby osiągnąć cel – Daniel.
Do czego zdolna jest kobieta, która kocha mężczyznę? Co zrobi mężczyzna
z miłości do kobiety? Jak przejdą swój
czas próby?
Data wydania: 12 czerwca 2018 r.

9 sierpnia „Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej”
16 sierpnia: „Pitbull.
Ostatni pies”
23 sierpnia „Twarz”
30 sierpnia: „Kobiety mafii”

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

Krystyna Januszewska

Kołysanka (Wyd. Prószyński i S-ka)
Czy polscy osadnicy zbudują swój Eden?
Polesie – połowa szalonych lat 20. XX wieku. Polska odradza się
w zawrotnym tempie. Trzeba zagospodarować rozległe tereny na Kresach, odzyskane po I wojnie światowej. Grupa polskich osadników
przybyłych z Kielecczyzny od sześciu lat w nowym miejscu buduje
swój Eden. W stworzonej od podstaw polskiej kolonii stają kolejne domy, młodzi zakładają rodziny, rodzą się dzieci, ziemia z roku na rok daje lepsze plony. Za nimi trudne, chude lata, w perspektywie dobre, godne życie. Wokół tygiel narodów, religii, wierzeń, różnorodność tradycji
14

i świadomości. Niełatwo zjednoczyć ludzi pod wspólnym sztandarem. Potrzeba
czasu, żeby wszystkich ze sobą pogodzić.
Wreszcie wyłania się światełko w tunelu, jest nadzieja, że to już stabilność, a nie
kolejny etap tułaczki. Codzienne życie
splata się z historią, dając złudne wrażenie ciągłości i bezpieczeństwa…
Data wydania: 19 czerwca 2018 r.
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ZOOteka, czyli letnia akcja w Zagłębiowskiej Mediatece
„Biblioteka – ZOOteka,
czyli lato wśród zwierząt” – tak brzmi tegoroczny
tytuł akcji, którą co roku organizuje miejska biblioteka,
a obecnie Zagłębiowska
Mediateka wraz ze wszystkimi filiami. Na co mogą liczyć dzieciaki i młodzież,
które nie wyjeżdżają na wakacje? Wycieczki, warsztaty, spotkania, imprezy plenerowe, konkursy to tylko
zapowiedź tego, co przygotowali pracownicy biblioteki. Od 1 lipca do 31 sierpnia
na dzieci i nastolatków czeka mnóstwo atrakcji,
a wszystkie zaplanowane
imprezy będą powiązane
z tematem zwierząt.
„Biblioteka – ZOOteka,
czyli lato wśród zwierząt” to
interdyscyplinarny projekt
wakacyjny,
skierowany
do dzieci w wieku od 6 do15
lat, który poprzez czytanie
i kreatywną zabawę ma zachęcić nie tylko do czytania,
ale także przybliżyć dzieciom, polską i obcą literaturę
o zwierzętach oraz cenną
wiedzę ekologiczną. Dzieci
wraz z bohaterami swych
ulubionych książek, przekonają się, jak fascynujący jest
świat zwierząt. W programie
znajdą się, m.in. ciekawe zajęcia świetlicowe, wycieczki,
konkursy, projekcje filmowe,
warsztaty, spotkania z pisa-

rzami. Nie zabraknie wątków
ekologicznych (partnerstwo
WWF Polska, Fundacji Szanowny Pan Kot, Stowarzyszenia Nadzieja na dom), by
dzieci, prócz wiedzy humanistycznej, wyniosły z zajęć
potrzebne w mądrym funkcjonowaniu w świecie nawyki i przekonania. Na wszystkie dzieci, przez całe wakacje, przygotowano m. in. cykl
spotkań literacko-plastycz-

no-ruchowych. Zajęcia odbywać się będą trzy razy
w tygodniu (poniedziałki – zajęcia literackie, środy – zajęcia plastyczne, piątki – zajęcia sportowo-rekreacyjne). W każdym tygodniu
uczestnicy akcji przeniosą się
wraz z bibliotekarzami prowadzącymi zajęcia do innej
przestrzeni, strefy klimatycznej lub środowiska, zamieszkanego przez zwierzęta, opi-

sane m. in. przez najlepszych
twórców literatury polskiej
i zagranicznej. Młodzi czytelnicy każdej bibliotecznej
filii utworzą Wakacyjne Kluby Przyjaciół Zwierząt i będą
brać udział w zajęciach literackich, plastycznych i sportowych, grach i zabawach
sprawnościowych, konkursach, zajęciach terenowych,
karaoke, zabawach z chustą
animacyjną i wielu innych
atrakcjach.
Honorowym patronatem
letnią akcję objął prezydent
miasta Sosnowca Arkadiusz
Chęciński. We współpracę
zaangażowali się m. in.
WWF Polska, Stowarzyszenie Nadzieja na Dom, Fundacja Szanowny Pan Kot,
Stowarzyszenie Kocia Becia, Fundacja „Dr Clown”
(Oddział Sosnowiec), restauracja Magiel Kulinarny
w Sosnowcu, Teatr Zagłębia
w Sosnowcu, Związek Polskich Fotografów Przyrody
Okręgu Śląskiego, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu.
Projekt dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Szczegółowe infor macje można znaleźć na stronie:
www.biblioteka.sosnowiec.pl. SK

Todo Art Trio na scenie
Już 26 sierpnia w Klubie Kiepury przy ul. Będzińskiej 6 w Sosnowcu miłośnicy arii operetkowych, pieśni neapolitańskich, przebojów
musicalowych i piosenek J. Petersburskiego,
powinni wybrać na koncert kameralny w wykonaniu Todo Art Trio.
Zespół utworzyli w 1994 roku studenci Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach. Do roku 2003 zespół występował jako Śląskie Trio Instrumentów Dętych.
W 1997 roku muzycy otrzymali III nagrodę
na I Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego
reklama

w Krakowie. Todo Art Trio koncertowało m. in.
w Studio Koncertowym Polskiego Radia im.
Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, na Jesiennym
Festiwalu Muzycznym „ALKAGRAN” w Czechowicach – Dziedzicach, Górnośląskim Festiwalu Sztuki Kameralnej „Ars Cameralis”, Śląskich Dniach Muzyki Współczesnej czy Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie.
Tym razem z grupą gościnnie wystąpią Sabina Olbrich – Szafraniec (sopran) oraz Ireneusza Miczka (baryton). Koncert rozpocznie
się o godz. 18.00. Bilety są w cenie 20 zł. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
6-12.07.2018 r.
FILMOWE PORANKI: WYŁĄCZNIE W NIEDZIELĘ
„TOMEK I PRZYJACIELE: GODZ. 10: 30
LEGENDA O ZAGINIONYM SKARBIE”
KINO KONESERA:
„THELMA” WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
Dramat /Fantasy, Od lat: 15,
Dania/Francja, 2017, 116 min GODZ. 18: 30
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„POMIĘDZY SŁOWAMI” GODZ. 13: 00 i 18: 00
Dramat, Od lat: 15, Polska, Holandia, 2017, 87 min
PRZEDPREMIERA:
„INIEMAMOCNI 2” WYŁĄCZNIE
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
Animacja /Akcja, Od lat: b. o., USA, 2018, 125 min
GODZ. 10: 45, 15: 45, 18: 30
PREMIERA:
„BEREK” 13: 30, 18: 00*, 19: 15**, 21: 15***,
Komedia, Od lat: 15, USA, 2018, 100 min
21: 45****
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
** wyłącznie w poniedziałek i czwartek
*** z wyjątkiem soboty i niedzieli
**** wyłącznie w sobotę i niedzielę
„WHITNEY” 19: 00*, 19: 45**, 20: 00***
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Biograficzny/Dokument, Od lat: 15, Wlk.
Brytania/USA, 2018, 120 min
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
** wyłącznie w czwartek
*** wyłącznie w poniedziałek
FILMY TYGODNIA:
„JESTEM TAKA PIĘKNA”
10: 30*, 13: 00**, 15: 00*, 20: 00***,
Komedia, Od lat: 15, Chiny/USA, 2018, 110 min
20: 45****
* z wyjątkiem soboty i niedzieli
** wyłącznie w sobotę i niedzielę
*** z wyjątkiem poniedziałku
**** wyłącznie w poniedziałek
„OCEAN’S 8” 10: 15*, 10: 30**, 13: 00***, 15: 30,
Komedia kryminalna, Od lat: 15, USA, 2018, 110
min 21: 15****, 21: 30*****, 21: 45******
* wyłącznie w niedzielę
** wyłącznie w sobotę
*** z wyjątkiem soboty, niedzieli i czwartku
**** wyłącznie w sobotę i niedziele
***** wyłącznie w poniedziałek i czwartek
****** wyłącznie w piątek, wtorek i środę
„JURASSIC WORLD. UPADŁE KRÓLESTWO”
DUBBING 10: 00*, 10: 45**
Science-Fiction, od 13lat, Hiszpania/USA, 124min,
* wyłącznie w sobotę i niedziele
** z wyjątkiem soboty i niedzieli
„JURASSIC WORLD. UPADŁE KRÓLESTWO”
14: 45*, 15: 45**, 18: 30**

Science-Fiction, od 13lat, Hiszpania/USA, 124min,
napisy
* wyłącznie w sobotę i niedziele
** z wyjątkiem soboty i niedzieli
„ZIMNA WOJNA” 20: 15*
Dramat, od 15lat, Polska/Francja/Wlk.
Brytania, 84min
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
DLA DZIECI:
„KUBA GUZIK” 12: 00, 14: 30, 17: 30
Przygodowy/Familijny, Od lat: 7, Niemcy, 2018, 95
min
„UPROWADZONA KSIĘŻNICZKA”
10: 15*, 12: 30*, 12: 45**, 17: 00
Animacja, Od lat: 7, Ukraina, 2018, 85 min
* z wyjątkiem soboty i niedzieli
** wyłącznie w sobotę i niedzielę
„ODLOTOWY NIELOT” DUBBING 10: 00*
Animacja, b/o, Islandia/Belgia, 80min, DUBBING
* z wyjątkiem niedzieli

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

BARAN (21.03. – 19.04.) – W tym
miesiącu nic nie może stanąć Ci na drodze,
by osiągnąć swój cel. Będziesz błyszczeć
we wszystkich dziedzinach życia. Pamiętaj
jednak, by zachować umiar. Po 15 lipca
będziesz bardziej sentymentalny, dlatego
też w finansach musisz zachować
ostrożność i koniecznie wygospodaruj
rezerwę. Zaszalejesz w późniejszym czasie.
Jest to dobry czas na zmiany.
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym miesiącu
szykują się zmiany i nowy rozdział w życiu.
Masz szansę spotkać kogoś, w kim
zakochasz się bez pamięci. Będzie to czas
spotkań i rozmów do późnej nocy.
Możliwy też ślub i zmiana miejsca
zamieszkania. Możesz także zmienić pracę
lub stanowisko. Dzięki splotowi wydarzeń
uda Ci się zrealizować zamierzone plany.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nie wahaj
się, by zacząć nowe życie i odciąć się
od dawnych przyzwyczajeń. Neptun Cię
wspiera. Masz w tym miesiącu dużo
wytrwałości do działania. Kilka
niedogodności na początku miesiąca nie
powinno Cię zatrzymać. Problemy szybko
znikną. Możesz osiągnąć wszystko, o czym
zamarzysz. Wszelkie problemy szybko
znikną. Mów prosto, czego pragniesz i nie
czuj się źle z tego powodu. Nie musisz też
nikomu się tłumaczyć ze swoich czynów.
RAK (22.06. – 22.07.) – Dobry czas
na inwestycje, lecz zachowaj ostrożność.
Idziesz wytrwale do przodu. Działaj, by nie
zostać wypartym przez innych. Gwiazdy Ci
sprzyjają. Słuchaj jednak rad bliskiej Ci
osoby. W tym miesiącu będziesz czuł
wsparcie planet w każdej dziedzinie życia,
co wpłynie na osiągnięcie wielu korzyści,
nie tylko materialnych. To także dobry czas
na umocnienie więzi z rodziną
i przyjaciółmi. Bądź pewny siebie,
a odnajdziesz swoje miejsce.
LEW (23.07. – 23.08.) – Możesz spotkać
w tym miesiącu nową miłość. Myśli
o małżeństwie i dzieciach sprawią Ci dużo
radości i będziesz chciał podjąć konkretne
działania. Musisz jednak zrozumieć,
do czego dążysz i czego tak naprawdę
chcesz od życia. Delektuj się słońcem
i naładuj ciało pozytywną energią. Ciesz się
życiem!
PANNA (24.08. – 22.09.) – Jeśli nic Cię
do tego nie zmusza, nie podejmuj nowych
wyzwań. Masz dobry instynkt i wiesz, kogo
można obdarzyć zaufaniem. Unikaj osób,
które mogą Ci zaszkodzić.
Na pierwszy plan w tym miesiącu wysuną
się spotkania towarzyskie. Przyszedł czas
na szczerą rozmowę z Twoim partnerem,
mimo to czeka Cię wiele niespodzianek
w tym miesiącu.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie obawiaj się
swoich lęków. Bądź szczery i mów bez
ogródek, co Cię niepokoi. W ten sposób
wzmocnisz więzi z innymi. Możesz podjąć
nowe kroki w życiu zawodowym. Nie
spiesz się i wszystko dobrze przemyśl. Nie
rzucaj się na byle okazję, pojawiającą się
na horyzoncie. Podejmij konkretne
działania w drugiej połowie miesiąca.
Zmiany wyjdą Ci na dobre. Masz dobrą
reputację i możesz mówić szczerze, co
myślisz. W miłości czas na podsumowania.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – W lipcu
możesz zdziałać cuda. Wszystko jest
na wyciągnięcie ręki. Dobry czas na naukę,
budowanie czegoś nowego. Będziesz
bardziej towarzyski i skory do rozmów.
Zapomnij o uprzedzeniach i nieistotnych
sprawach. Rozkwitnie życie uczuciowe.
Staraj się wyrażać swoje emocje, a będziesz
lepiej zrozumiany. Staraj się unikać
wszelkich konfliktów w tym miesiącu.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Patrz
na świat przez różowe okulary. Nie
przejmuj się porażkami. Bądź jednak
ostrożny i nie podejmuj zbyt szybkiego
działania. Rozsądnie wydawaj pieniądze,
gdyż możesz narazić się na problemy
finansowe. Osiągniesz równowagę w życiu
towarzyskim. Pod koniec miesiąca uważaj
na to, co mówisz. Przygotuj się dobrze
do negocjacji w ważnej dla Ciebie sprawie.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Lipiec to
czas, by pogodzić się ze zmianami
w Twoim życiu. Czas na odbudowę lub
zalegalizowanie związku. Jest to dobry
czas na wzmocnienie relacji i całkowite
oddanie się miłości. Delektuj się
szczęściem i spokojem. Wyjedź
na upragnione wakacje. Czas na odnowę
sił i naładowanie akumulatorów. Przemyśl
dotychczasowe życie i wyciągnij wnioski.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Twoje
pomysły od razu znajdują ujście
w działaniu. Szczęście Cię nie opuszcza.
Jeśli masz jakieś blokady, nie przejmuj się
nimi. Czas przyniesie pozytywne
rozwiązania. Warto poczekać. Zmiany,
do jakich dojdzie za sprawą innych osób,
działają na Twoją korzyść. Słuchaj swojej
intuicji, a osiągniesz lepsze rezultaty.
Unikaj konfliktów i idź na kompromis.
Staraj się osiągnąć stan równowagi.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym miesiącu
odczujesz przypływ energii do dokonania
zmian w swoim życiu. Masz bardzo
rozwiniętą intuicję i dużo zdrowego
rozsądku. Dokładnie wiesz, jak masz
postępować. Masz zdrowy dystans
do tego, co dzieje się wokół Ciebie. Nie
zwracaj uwagi na potknięcia innych osób.
Potrafisz bezbłędnie czytać w myślach
innych i przewidzieć ich reakcje, co stawia
Cię na wygranej pozycji. Staraj się jednak
lepiej rozumieć innych, a zrobisz duży krok
do przodu.
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