Cześć i chwała bohaterom! Sosnowiec uczcił
pamięć Żołnierzy Wyklętych i oddał hołd
żołnierzom z Batalionu Obrony Narodowej
„Sosnowiec”, a także niezłomnej bohaterce,
Danucie Siedzikównej, czyli„Ince”. Tablica
poświęcona jej pamięci stanęła na skwerze
przy zbiegu ul. Orlej, Nowopogońskiej
i Mariackiej.
str. 14

Władze miasta Sosnowca
zabiegają o przejęcie i tym
samym uratowanie ostatniej
kolejki wąskotorowej w Zagłębiu
Dąbrowskim. W planie jest
również zagospodarowanie
najcenniejszych obiektów
likwidowanej kopalni. str. 16

Lepszego debiutu w ekstraklasie
koszykarki JAS -FBG Zagłębie
nie mogły sobie wymarzyć.
W pierwszym w historii meczu
pokonały brązowego medalistę
poprzednich rozgrywek,
ekipę zTorunia.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzę wszystkim nauczycielom
nieustannej satysfakcji z rozwijania
uczniowskich pasji i talentów,
sukcesów w pracy dydaktycznej,
pogody ducha i szczęścia
w życiu osobistym.
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Arkadiusz Chęciński,
Prezydent Sosnowca

nakład 30.000 egzemplarzy

II edycja Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy decydują. Do wydania 6 milionów
112 propozycji projektów będzie czekało na mieszkańców Sosnowca w czasie głosowania w II edycji Budżetu Obywatelskiego w mieście. Najwięcej planów
na zagospodarowanie 6 milionów złotych mają mieszkańcy Centrum, Sielca oraz Pogoni i Starego Sosnowca. Głosować można do 9 października.
Piotr Deląg

Krzysztof Polaczkiewicz

– W sumie zgłoszono 142 projekty,
z czego 119 projektów zostało ocenionych pozytywnie, 13 zostało odrzuconych, a 10 zostało wycofanych przez
autorów. Udało nam się również połączyć siły mieszkańców, którzy za naszą
namową postanowili zgłosić wspólny
projekt. Ostatecznie pod głosowanie
zostanie poddanych 112 projektów
w 16 obszarach i strefie edukacji – wyjaśnia Michał Mercik, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
W tegorocznej edycji BO, którego pula
środków została zwiększona z 5 do 6
mln złotych, milion złotych przeznaczono na strefę edukacji (place zabaw,
boiska na terenach placówek oświatowych) – jest to strefa ogólnomiejska,
w której jeden projekt nie może przekroczyć 50 procent środków przypadających na tę strefę, tj. 500 tys. zł. Pozostałe fundusze zostały podzielone na 16
obszarów konsultacyjnych według
wzorca:
– 50 procent środków zostanie podzielonych w równych częściach pomiędzy wszystkie Obszary Konsultacyjne,
reklama

Place zabaw zbudowane w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego
będą wkrótce dostępne dla dzieci.
– 25 procent środków zostanie podzielonych pomiędzy Obszary Konsultacyjne, proporcjonalnie do liczby
mieszkańców poszczególnych Obszarów Konsultacyjnych,
– 25 procent środków zostanie podzielonych pomiędzy Obszary Konsultacyjne, proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych Obszarów Konsultacyjnych.
reklama

Otrzymana kwota przypadająca
na dany Obszar Konsultacyjny podzielona została na dwie równe części:
na Strefę Mieszkańca (place zabaw, siłownie, zieleń miejska, itp.) oraz
na Strefę Drogową (drogi, chodniki).
– Jestem pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców i sposobu, w jaki
zostały przez nich przygotowane projekty. Niektóre zawierają nawet pełny

kosztorys i gotowe projekty wraz z wizualizacjami i zdjęciami. Modyfikacja
i podział na strefę mieszkańca i drogową sprawiły, że mieszkańcy złożyli
sporo projektów dotyczących remontów chodników i dróg w swoim najbliższym otoczeniu. Widzę kilka naprawdę ciekawych propozycji, ale nie będę
zdradzał swoich faworytów, zobaczymy, co spodoba się samym mieszkańcom. Przypominam, że w tej edycji Budżetu Obywatelskiego każdy głos jest
cenny, ponieważ wszystkie niewykorzystane w poszczególnych Obszarach
Konsultacyjnych środki przejdą do Obszaru Konsultacyjnego, w którym będzie największa frekwencja wyborcza.
A jest o co walczyć, już dzisiaj wiadomo, że jest to około 145 tysięcy złotych – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat, w czasie październikowego
głosowania będzie mógł wybrać trzy
projekty, po jednym z każdej strefy
konsultacyjnej (mieszkańca, drogowej
i edukacji). Warto podkreślić, że głosować można elektronicznie, listownie
oraz bezpośrednio w punktach konsultacyjnych.
reklama

Zgłoszenia w poszczególnych strefach:
• w obszarze I (Milowice) – 4
• w obszarze II (Pogoń) – 9
• w obszarze III (Stary Sosnowiec) – 8
• w obszarze IV (Środula) – 7
• w obszarze V (Centrum, Sielec) – 14
• w obszarze VI (Zagórze Północ) – 8
• w obszarze VII (Zagórze Południe) – 6
• w obszarze VIII (Kukułek) – 1
• w obszarze IX (Klimontów, Dańdówka) – 5
• w obszarze X (Kalinowa) – 3
• w obszarze XI (Bobrek Niwka) – 4
• w obszarze XII (Modrzejów, Jęzor, Bór) – 4
• w obszarze XIII (Kazimierz Górniczy) – 6
• w obszarze XIV (Juliusz) – 2
• w obszarze XV (Ostrowy Górnicze) – 3
• w obszarze XVI (Maczki, Kolonia Cieśle) – 5
• w strefie edukacji – 23
Więcej informacji na temat zasad głosowania
znajduje się na stronie internetowej:
www.konsultacje.sosnowiec.pl. Szczegółowych
informacji udzielają urzędnicy Wydziału Rozwoju
i Promocji Miasta (WRP) przy ul.
Małachowskiego 3 w pok. 35. Można także
dzwonić pod nr tel. 32 296 06 16 lub wysłać emaila na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl.
Pełną listę projektów można znaleźć także
na stronie: www.sosnowiec.pl.

MIASTO
O przedłużeniu linii tramwajowej nr 15 przez Zagórze do Dańdówki zadecydują… mieszkańcy

Tak czy nie dla „15”?
Sylwia Kosman

Koszt tej inwestycji jest olbrzymi
i według wstępnych kalkulacji
wyniesie aż 190 mln zł. Samo
miasto musiałoby wydać na ten
cel aż 70 mln zł. Opinie mieszkańców są podzielone. Jedni
uważają, że to bardzo dobry pomysł i należy inwestować w ekologiczny transport szynowy, inni,
że zbyt kosztowny, a ponadto, że
linia nie cieszy się dużą popularnością i w niewielkim stopniu
skróci czas podróży. Pojawiają
się także głosy, że lepiej zainwestować w… autobusy, a zwłaszcza w pośpieszne „osiemsetki”,
które stosunkowo szybko dowiozą sosnowiczan do Katowic.

Chcemy, by sami
mieszkańcy podjęli tę
decyzję, by pieniądze
były wydawane zgodnie
z ich wymaganiami
i potrzebami…
– Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie szerokich konsul-

tacji społecznych, a właściwie
quasi -referendum. W grę
wchodzi potężne zadanie inwestycyjne i olbrzymie środki,
które będziemy musieli wydać
z budżetu miasta. Nie mamy
zamiaru nikomu narzucać swojego zdania i przekonywać
do określonych racji. Chcemy,
by sami mieszkańcy podjęli tę
decyzję, by pieniądze były wydawane zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami – przekonuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Do każdego
gospodarstwa domowego w Sosnowcu trafi list, skierowany
od prezydenta miasta, a dotyczący planowej inwestycji, szacowanych kosztów i zawierający dokładny opis przewidywanych prac. List zawiera także
prośbę o wypełnienie krótkiej
ankiety przez każdego pełnoletniego mieszkańca, dzięki
której mieszkańcy wypowiedzą
się za lub przeciw realizacji tej
inwestycji. Wypełnione ankiety
należy złożyć do 9 października, w punktach konsultacyjnych, znajdujących się na terenie całego miasta i jednocze-

Nowe punkty kancelaryjne już działają
Trzy nowe punkty kancelaryjne
Urzędu Miejskiego działają już
w Ostrowach Górniczych, Maczkach i na Juliuszu. Do tej pory
taki punkt znajdował się tylko
na Niwce przy ul. Wojska Polskiego. Teraz mieszkańcy będą
mogli część spraw załatwić
w nowo utworzonych punktach,
zamiast jeździć do centrum miasta. W Ostrowach Gór niczych
punkt mieści się w budynku
MOSiR przy ul. Starzyńskiego 50, w Maczkach w budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Skwerowej 21, a na Juliuszu w budynku
Biblioteki Publicznej (filia

nr 18) przy ul. Spadochroniarzy 6. Punkty kancelaryjne
w Ostrowach, Maczkach i na Juliuszu będą czynne trzy razy
w tygodniu. SK
OstrOwy
Poniedziałek, środa, piątek:
9.00-11.30
MacZki
wtorek: 8.30-11.00
Środa: 12.00-14.30
czwartek: 8.30 -11.00
JuliusZ
Poniedziałek: 12.00-14.30
wtorek: 11.30-14.00
czwartek: 11.30-14.30

Autobus linii nr 805 pojedzie
przez Milowice?
Niewykluczone, iż autobus linii nr 805 zapewni mieszkańcom Milowic
bezpośredni dojazd do Katowic. – Prowadzimy rozmowy na ten temat
i wysłaliśmy już w tej sprawie pismo do KZK GOP. Aby autobus zaczął
kursować po zmienionej trasie, potrzebna jest także zgoda prezydenta
Katowic. Rozmawiałem z prezydentem Krupą na ten temat, współpraca układa nam się dobrze i sądzę, że nie będzie przeszkód. Ze zmiany
trasy autobusu skorzystają również mieszkańcy katowickiej Dąbrówki – uważa Arkadiusz Chęciński. Władze miasta nie wykluczają, że jeśli zostanie zaproponowane odmienne rozwiązanie i inna linia autobusowa, to będzie można wypracować najlepsze rozwiązanie. SK
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Hanna Michta

Przebudowa „15” ma kosztować aż 190 mln zł, z czego 70 mln zł będzie pochodzić
z budżetu miasta.
śnie można zagłosować na projekty zgłoszone w Budżecie
Obywatelskim. Ankiety można także przeskanować i wysłać

na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl.
Zadanie obejmuje przedłużenie „15” na trasie od dotychcza-

sowej pętli tramwajowej poprzez
tunel wybudowany pod ul. Braci
Mieroszewskich (na wysokości
osiedla przy ul. Bohaterów Mon-

te Cassino), skrzyżowanie z Al.
Wolności, ul. Ks. F. Blachnickiego i dalej, wzdłuż obustronnej zabudowy wielorodzinnej ul. Białostockiej, pomiędzy jednostronną
zabudową Al. I. Paderewskiego,
a ogródkami działkowymi oraz
następnie dwustronnej zabudowy
ul. Rydza Śmigłego, mijając Plac
Papieski, aż do ronda z ul. Braci
Mieroszewskich, gdzie planowana jest budowa pętli tramwajowej.
W drugim etapie prac planowane
jest połączenie pętli z torowiskiem wybudowanym w pasie
drogowym ul. 11 Listopada
w kierunku Klimontowa i Dańdówki, by połączyć linię nr 15
z liniami tramwajowymi nr 26
i 27. W planie jest także zakup 10
nowoczesnych wagonów tramwajowych. Przebudowany zostanie
także układ drogowy ul. Braci
Mieroszewskich, ponieważ musi
powstać centrum przesiadkowe
dla tramwajów i autobusów dla
Zagórza.
Planowany przebieg trasy
na mapie wraz z dodatkowymi
infor macjami znajduje się
na stronie: www.konsultacje.sosnowiec.pl.

Od przyszłego roku mieszkańcy zapłacą mniej za wywóz śmieci

Stawka za śmieci w dół
Ponad dwa miliony złotych rocznie zaoszczędzą sosnowiczanie dzięki obniżeniu stawki za wywóz śmieci. Stawka
za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia przyszłego roku zostanie obniżona o złotówkę i nie będzie wynosić jak do tej
pory 12, ale 11 zł. Opłata dotyczy tylko śmieci segregowanych. W przypadku odpadów niesegregowanych stawka
pozostaje bez zmian i wynosi tyle samo, ile do tej pory, czyli 18 zł.
– Prowadziliśmy długie rozmowy z radnymi i uczestniczyliśmy w owocnych obradach ko mi sji. Rad ni niejed no krot nie
wskazywali, że opłaty powinny być niższe. Analizując stawki obowiązujące w innych miastach, można stwierdzić, iż pozostają one na tym samym poziomie lub rosną. Nam, po analizie wpływów z tytułu
opłat i przekalkulowaniu kosztów, udało
się obniżyć wysokość stawki – stwierdził
podczas śniadania prasowego, które odbyło się w sie dzi bie Miej skie go Przed się biorstwa Odpadami Komunalnymi w Sosnowcu, Arkadiusz Chęciński, prezydent
miasta. Nie można, niestety, wprowadzić
do uchwały zapisów, by zróżnicować opłaty ze względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym. – Sam uważam, że to było dobre i sensowne rozwiązanie, ale niestety, ustawa nie dopuszcza takiej
możliwości, by kolejni członkowie rodziny
płacili mniej. Mam jednak nadzieję, że już
po wyborach, uda się dokonać zmian
w ustawie, które umożliwią samorządom
przeprowadzenie stosownych zmian –
stwierdził Chęciński.
Wywozem odpadów komunalnych będzie się zajmować ta sama spółka, która realizowała to zadanie do tej pory, czyli spółka Remondis z podwykonawcami, która
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego złożyła ofer tę, która została
przyjęta. – Cieszy mnie podpisanie umowy
na kompleksową obsługę gminy Sosnowiec. Ten temat będzie zyskiwał na ważności jako jedno z najważniejszych zadań postawionych przez samorządem. Kończymy

stawki OPłat

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny, w nieruchomościach, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
nie ulegają zmianie i wynoszą:
13 zł za pojemnik o poj. 80 l,
17 zł za pojemnik o poj. 120 l,
31 zł za pojemnik o poj. 240 l,
74 zł za pojemnik o poj. 770 l,
90 zł za pojemnik o poj. 1100 l,
180 zł za kontener o poj. 2,5 m3,
370 zł za kontener o poj. 5 m3,

460, zł za kontener o poj. 7 m3,
690,00 zł za kontener o poj. 10 m3,
600 zł za prasokontener o poj. 5 m3,
800 zł za prasokontener o poj. 10 m3,
1400 zł za prasokontener o poj. 20 m3.
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie
są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, nie ulegają zmianie i wynoszą:
23 zł za pojemnik o poj. 80 l,
30 zł za pojemnik o poj. 120 l,
55 zł za pojemnik o poj. 240 l,
130 zł za pojemnik o poj. 770 l,
157 zł za pojemnik o poj. 1100 l,
315 zł za kontener o poj. 2,5 m3,
647 zł za kontener o poj. 5 m3,
805 zł za kontener o poj. 7 m3,
1207 zł za kontener o poj. 10 m3,
1061 zł za prasokontener o poj. 5 m3,
1415 zł za prasokontener o poj. 10 m3,
2476 zł za prasokontener o poj. 20 m3.

obecnie okres dwuipółletniej współpracy.
Przed nami kolejne trzy lata. Podstawowy
cel, czyli osiągnięcie poziomu recyklingu,
wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem
Odpadami Komunalnymi, wydaje się być
do osiągnięcia – stwierdził Marek Mrugalski, dyrektor oddziału Remondis w Sosnowcu. – Skupimy się na osiągnięciu tego
celu. Jesteśmy sprawdzonym partnerem.

Posiadamy dobrą bazę, zaplecze techniczne, wykwalifikowanych i kompetentnych
pracowników, którzy każdego dnia wykonują swoje obowiązki w taki sposób, by odbiór odpadów był przez mieszkańców niezauważalny – dodał.
Nowa, obniżona stawka, będzie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku, a pozostałe opłaty nie ulegają zmianie. SK

w nieruchomościach zamieszkałych:
1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny – 11 zł miesięcznie
od osoby.
2) wyższa stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny – 18 zł miesięcznie od osoby.
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RADA MIEJSKA
19. sesja Rady Miejskiej

Budżet bez zastrzeżeń

Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Sprawozdanie z wykonania budżetu w pierwszym półroczu było
głównym punktem ostatniej sesji
Rady Miejskiej. Informację o stanie finansów miasta przedstawiła
radnym Anna Gabryś, skarbnik
miasta. Dochody zostały zaplanowane w wysokości ponad 808
mln zł, ale zostały zwiększone
do ponad 824 mln zł. W ciągu
sześciu miesięcy udało się uzyskać ponad 408 mln zł, co oznacza wykonanie planu na poziomie 49,5 procenta. W porównaniu
do ubiegłego okresu oznacza to
wzrost o prawie 17 milionów złotych. W planie dochodów budżetu miasta wyróżniamy dwie grupy dochodów, dochody bieżące
i majątkowe. Dochody bieżące
wyniosły ponad 385 mln zł i zostały osiągnięte na poziomie 53,4
procent planu rocznego. Udział
w podatku dochodowym, subwencja ogólna oraz podatek
od nieruchomości stanowią podstawowe źródło dochodów bieżących. Szacowane wpływy z podatku od osób fizycznych i prawnych zostały osiągnięte na
poziomie 45 procent, co przekłada się na ponad 109 mln zł.
– Miasto Sosnowiec w pierwszym półroczu 2015 roku otrzy-

Podczas sesji prezydent Arkadiusz Chęciński gratulował sukcesów sportowcom, m.in.
pływakowi Arturowi Pióro.
mało subwencję ogólną w wysokości ponad 105 mln zł. Kolejnym
źródłem dochodu jest podatek
od nieruchomości, który wyniósł
ponad 64 miliony złotych, angażując plan roczny w 53 procentach. Pozostałe opłaty i podatki
lokalne zostały osiągnięte zgodnie z przewidywaniami – wyjaśniała Anna Gabryś.
Druga grupa dochodów, czyli
dochodów majątkowych, jest
przeznaczona na zadania inwestycyjne.

– W pierwszym półroczu tego
roku uzyskano dochody majątkowe w wysokości ponad 22
mln 800 tys. zł. Niższa niż
w ubiegłym roku realizacja dochodów majątkowych wynikała
z przesunięcia niektórych zadań
inwestycyjnych, finansowanych
środkami europejskimi, a co
za tym idzie przesunięciem terminów płatności – mówiła Gabryś.
Sprzedaż nieruchomości i lokali użytkowych złożyła się na sumę
ponad 11 mln zł, co ostatecznie

stanowi około 55 procent planu
rocznego. Miasto otrzymało także dofinansowanie na zadania inwestycyjne, na drogi publiczne
i gminne, w wysokości ponad 2
mln 700 tys. zł.
Z kolei wydatki zaplanowano
na ponad 835 mln zł, a w ciągu
pierwszego półrocza wydano ponad 393 mln złotych, czyli zrealizowano 47 procent planu rocznego. W ramach tej grupy wydatki
majątkowe zamykają się w kwocie
ponad 155 mln zł ogółem, z czego

na wydatki jednoroczne przeznaczono w planie ponad 28 mln zł,
a na wieloletnie przedsięwzięcia
majątkowe ponad 127 mln zł.
W pierwszym półroczu wyasygnowano na tę grupę środki w wysokości ponad 52 mln zł, z czego
na jednoroczne ponad 10 mln zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną uchwałę
o przedłożonej informacji za wykonanie budżetu za pierwsze
półrocze. Radni także byli tego
zdania, że budżet w pierwszej
połowie był wykonywany prawidłowo i pozytywnie przyjęli
uchwałę. Tomasz Bańbuła, szef
klubu SLD, przyznał, że budżet
był właściwie realizowany. – Budżet realizowany jest dobrze,
więc składam wyrazy uznania
prezydentowi i administracji samorządowej. Mam nadzieję, że
ostateczna ocena budżetu także
będzie bardzo dobra, z czego powinniśmy być zadowoleni. Miasto ma dobrą sytuację finansową, na co wskazuje stan finansów i poziom zadłużenia. Są
oczywiście pewne mankamenty,
ale obserwowaliśmy je także
w latach poprzednich. Klub radnych SLD ocenia wykonanie budżetu za pierwsze półrocze pozytywnie i choć jesteśmy klubem opozycyjnym, to jednak

jesteśmy klubem odpowiedzialnym i będziemy głosować
za – zadeklarował Bańbuła.
Radni przyjęli jeszcze kilkanaście uchwał. Do najważniejszych
należy uchwała dotycząca programu oddłużania lokali mieszkalnych gminy, który będzie obowiązywał od tego roku do 2021 r.
Władze miasta złożyły gratulacje także sportowcom, którzy
w ostatnich tygodniach osiągnęli
sportowe sukcesy oraz ich trenerom i władzom klubów. Gratulacje zostały złożone zawodnikowi
MKS Pałac Młodzieży Katowice – Arturowi Pióro – który 24
sierpnia podczas Mistrzostw
Świata Niesłyszących w San Antonio w USA zdobył 5 medali,
sportowcom MKS MOS Płomień
Sosnowiec, czyli Angelice Kalinowskiej i Krzysztofowi Brzozowskiemu, którzy 6 września
w Białymstoku podczas 32. Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w lekkiej atletyce zdobyli srebrne
medale w pchnięciu kulą. Serdeczne gratulacje należą się także
lekkoatletom MKS MOS Płomień Sosnowiec, którzy we wrześniowych zawodach I Ligi Seniorów w Częstochowie, zdobyli 2.575 punktów i tym samym
awansowali do Lekkoatletycznej
Ekstraklasy Seniorów.
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MIASTO
Sosnowiec jako jedyna gmina w Polsce prowadzi kampanię „Zbyt młody, by pić”

Alkoholu i ciąży nie da się pogodzić
Zdjęcia: Maciej Łydek

Dokładnie 9 września, 9 dnia 9 miesiąca z okazji „Międzynarodowego Dnia FASD”, Sosnowiec ruszył po raz drugi z międzynarodową kampanią społeczną
„Too Young To Drink” – „Zbyt młody, by pić”. To jedyne miasto w Polsce, które przyłączyło się do działań, prowadzonych przez European FASD Alliance.

Kampanię wspierają piłkarze Zagłębia Sosnowiec i...
Sylwia Kosman

FASD, czyli Fetal Alcohol Spectrum Disordes, oznacza alkoholowy zespół płodowy, czyli zespół
chorobowy, który jest skutkiem
działania alkoholu na płód
w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.
9 września odbyła się konferencja
prasowa, podczas której przedstawione zostały założenia kampanii, jak również ogólnopolskie
wyniki badań naukowych dotyczących skali problemu.
– Ze statystyk wynika, że nawet 33 procent Polek piło alkohol
w ciąży. Większość z nich robiła
reklama
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to w gronie rodzinnym. Pomimo
badań i wiejących grozą artykułów o pijanych noworodkach,
w dalszym ciągu społeczeństwo
wierzy w mity, dotyczące dobroczynnego działania alkoholu
w ciąży – mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Wojciechowski z Wydziału Zdrowia
UM, który koordynuje kampanię.
100 plakatów, propagujących
kampanię, zostało przekazanych
m. in. do przychodni, szkół, stowarzyszeń, instytucji publicznych, aptek i szpitali. – Wydrukowaliśmy także 300 widokówek,
przedstawiających tegoroczny
plakat kampanii. Przekazaliśmy
je do szkół, placówek służby
zdrowia, zwłaszcza do poradni
ginekologicznych oraz realizato-

rów działań na rzecz kampanii – wyjaśnia Andrzej Wojciechowski.
Kampania prowadzona w Sosnowcu ma dwa główne cele. – W pierwszej kolejności
chcemy wychować młode pokolenie, już dzisiaj przekonać gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, iż każda ilość
alkoholu, spożywana w ciąży, jest
szkodliwa. Zero alkoholu
pod żadną postacią. W szkołach
wdrażane są programy profilaktyczne w tym zakresie. Po drugie,
chcemy uświadomić osobom dorosłym, kobietom w ciąży, iż nie
mogą pić alkoholu, bo konsekwencje mogą być tragiczne – przekonuje koordynator
kampanii.

Alkohol jest toksyną i nie ma
bezpiecznej dawki dla dziecka
rozwijającego się w łonie matki.
Jeśli kobieta w ciąży pije alkohol,
musi się liczyć z poronieniem,
uszkodzeniami mózgu dziecka,
wzroku, słuchu czy układu ruchu,
wadami narządów wewnętrznych,
zaburzeniami pamięci, deficytami
uwagi i trudnościami z koncentracją, brakiem umiejętności planowania i wnioskowania oraz opóźnionym rozwojem mowy.
Kampania jest kontynuacją
działań, które zostały podjęte
przez Wydział Zdrowia już trzy
lata temu. Wówczas została zorganizowana konferencja naukowa
pt. „Trzeźwa matka – zdrowe
dziecko”, w której udział wzięli
lekarze, terapeuci, psychologowie

Kabaret Młodych Panów z Rybnika.
i pedagodzy szkolni oraz uczniowie. W trakcie jej trwania rozmawiano o diagnozowaniu i o problemach związanych z alkoholowym zespołem płodowym. Dwa
lata temu, na terenie Sosnowca
przeprowadzono szkolenie dotyczące tematyki FAS pn. „Mój
świadomy wybór”. W szkoleniu
uczestniczyli psychologowie, kuratorzy sądowi, pracownicy
MOPS-u, pedagodzy szkolni oraz
nauczyciele. W efekcie tego szkolenia odbyły się zajęcia z uczniami szkół, w trakcie których nauczyciele rozmawiali z młodzieżą
na temat problemu, jakim jest picie alkoholu przez kobiety w cią-

ży i konsekwencji tego, jakim jest
urodzenie dziecka z alkoholowym
zespołem płodowym. Kampania
„Too Young To Drink” narodziła
się z inicjatywy European FASD
Alliance i została opracowana przez kubańskiego artystę Erika Ravelo, odpowiedzialnego
za kampanie społeczne w Fabrica, która ma swą siedzibę we
Włoszech. Sosnowieckie działania, które potrwają do 9 października, wspierają Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Warszawie, drużyna piłkarska Zagłębie Sosnowiec oraz Kabaret Młodych Panów z Rybnika.
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Rondo na skrzyżowaniu ulic Braci Mieroszewskich, Długosza, Dmowskiego w Zagórzu.
Przebudowała obejmowała m.in.: budowę ronda oraz dobudowę prawoskrętów
z ul. Braci Mieroszewskich w ul. Szymanowskiego i Lelewela, dobudowę pasów pozwalających
na bezpieczne włączenie się do ruchu kierowców samochodów wyjeżdżających
z ul. Szymanowskiego i Lelewela oraz budowę zatoki autobusowej przy przystanku Zagórze
Technikum.

Rondo na Starym Sosnowcu u zbiegu ulic Piłsudskiego, Grabowej, Kierocińskiej. W ramach
przebudowy powstało nie tylko rondo. Prace obejmowały wybudowanie zatok autobusowych,
zmodernizowane zostały również miejsca parkingowe przy Przedszkolu Miejskim nr 47, a także
przebudowano przejazdy tramwajowe w technologii tzw. „pływającej szyny”. Inwestycja
obejmowała również wybudowanie ścieżki rowerowej, a także osobnych prawoskrętów
na wszystkich ulicach (bez konieczności przejeżdżania przez rondo).

Rondo na skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Tuwima, Wygody i Konstytucji. Ważnym zadaniem
było przesunięcie torowiska tramwajowego, co pozwoliło na wybudowanie nowego przystanku
tramwajowego w kierunku centrum Sosnowca. W zadaniu mieściła się również przebudowa
odcinka ul. Tuwima, ul. Stoczniowców oraz części ul. Konstytucji.

Rondo im. Edwarda Gierka w końcu będzie…rondem nie tylko z nazwy. Od 5 października w tym
miejscu obowiązuje ruch okrężny. Z pomysłem wdrożenia planów w życie czekano do momentu
modernizacji ulicy Małachowskiego oraz rozjadów tramwajowych w tym miejscu.

Od połowy października rondem stanie się także skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Mireckiego,
Stara na Starym Sosnowcu. Rondo to będzie nosić nazwę im. Czesława Uznańskiego, legendy
piłkarskiego Zagłębia. Tym samym jadąc od strony centrum w kierunku Katowic będziemy mijać
na Starym Sosnowcu trzy ronda. Na skrzyżowaniu Piłsudskiego, Sobieskiego, Kilińskiego, rondo
im. Uznańskiego oraz nowe rondo u zbiegu ulic Piłsudskiego, Grabowa, Kierocińskiej.

Skrzyżowania ulic Wawel, Narutowicza, Klimontowska. Na skrzyżowaniu został przebudowany
przejazd tramwajowy oraz wymieniona nawierzchnia. W ramach prac poszerzono pas
do lewoskrętu z ulicy Narutowicza w ulicę Klimontowską, oraz wydłużony pas do skrętu
w prawo – z ulicy Wawel w Narutowicza. Poszerzony został również wyjazd z ul. Klimontowskiej.
Powstała nowa sygnalizacja świetlna, wyposażona w system detekcji z sześcioma kamerami.
październik 2015 nr 9

To nie koniec zmian organizacji ruchu w mieście. Kierowcy już teraz powinni się zacząć
przyzwyczaić do faktu, że ruch okrężny będzie także obowiązywał na skrzyżowaniu
zmodernizowanej w roku ubiegłym ulicy Będzińskiej ze zjazdami i wjazdami na DK94. Rondem
ma się ono stać na początku 2016 roku.

Skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego oraz Kopalnianej. Najważniejsze zmiany związane
z przebudową skrzyżowania to przesunięcie wylotu ulicy Kopalnianej w kierunku centrum Niwki,
dobudowa lewoskrętów z ul. Wojska Polskiego w ul. Kopalnianą oraz z ul. Wojska Polskiego
w ul. Watta.
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Ustalanie okresu zasiłkowego

Odstąpienie od umowy

Joanna Biniecka,
rzecznik prasowy ZUS

Okres zasiłkowy to maksymalny okres
niezdolności do pracy z powodu choroby,
za który może być wypłacony zasiłek chorobowy. Maksymalny okres niezdolności
do pracy wynosi 182 dni, a jeśli jest ona
spowodowana gruźlicą lub występuje
podczas ciąży – 270 dni.
Do jednego okresu zasiłkowego (182
dni lub 270 dni) wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy,
nawet jeśli była ona spowodowana różnymi przyczynami.
Gdy wystąpią przerwy w niezdolności
do pracy, do jednego okresu zasiłkowego
wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą przyczyną, jeśli przerwa nie przekroczyła 60
dni.
Jeżeli po przerwie w niezdolności
do pracy – nawet jednodniowej – powstanie niezdolność do pracy z innej przyczyny, ubezpieczony ma prawo do nowego
okresu zasiłkowego.
Do okresu zasiłkowego wlicza się również okresy orzeczonej niezdolności
do pracy, w których jednak ubezpieczony

nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Czyli jeśli:
• niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia spowodowanego przez ubezpieczonego, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
• niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (w dokumentacji od lekarza oznaczona kodem „C”),
• zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane,
• ubezpieczony wykonywał w czasie
zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową albo wykorzystywał zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem.
Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą jest oznaczona w zaświadczeniu lekarskim kodem „D”, a niezdolność
do pracy przypadająca na okres ciąży – kodem „B”.
Zasiłek chorobowy to świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Świadczenie to przysługuje po upływie
tzw. okresu wyczekiwania. Jest on zróżnicowany, w zależności od charakteru
ubezpieczenia. Osoba, która podlega
ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, ma prawo do zasiłku po upływie 30
dni nieprzerwanego ubezpieczenia, a jeśli dobrowolnie, nabywa prawo do zasiłku
po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.

Bez okresu wyczekiwania zasiłek przysługuje m.in. gdy niezdolność do pracy
jest spowodowana wypadkiem w pracy
lub w drodze do pracy lub z pracy.
Standardowa wysokość zasiłku to 80
procent pobieranej pensji (średniej z 12
miesięcy). Zasiłek w wysokości 70 procent przysługuje za czas pobytu w szpitalu, natomiast 100 procent, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
zasiłek przypada na czas ciąży, a także
gdy wynika z niezbędnych badań lekarskich przewidzianych dla kandydatów
na dawców komórek, tkanek i narządów
lub jest skutkiem zabiegu ich pobrania.
Zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca, jeżeli firma zatrudnia powyżej 20 pracowników, a w pozostałych przypadkach – ZUS.
Jeśli po maksymalnym okresie pobierania zasiłku chorobowego (182 dniach),
osoba ubezpieczona nadal nie może pracować, ale istnieje szansa, że dalsze leczenie lub rehabilitacja pozwolą jej wrócić
do pracy, wówczas przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Maksymalny czas pobierania świadczenia to 12 miesięcy.
O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS. Wysokość świadczenia wynosi 90 procent pensji (średniej
z 12 miesięcy) przez pierwsze 90 dni, 75
procent pensji w pozostałym okresie i 100
procent pensji, gdy niezdolność do pracy
przypada na okres ciąży, jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Adrianna Peć

„W dniu 3 lipca 2015 r. zawarłam umowę o świadczenie
usług telewizji cyfrowej oraz instalację zestawu do odbioru sygnału. Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – w moim mieszkaniu w Sosnowcu. Instalacja
zestawu nie została wykonana, nie rozpoczęto również
świadczenia usługi. Pismem z dnia 5 lipca 2015 r. odstąpiłam od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
W odpowiedzi odmówiono uwzględnienia mojej rezygnacji twierdząc, że nie mam prawa do odstąpienia, gdyż wyraziłam zgodę na rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych
przed upływem 14 dniowego terminu uprawniającego
do odstąpienia od umowy. Przywołano zapis regulaminu,
zgodnie z którym abonent jest świadomy, iż w przypadku,
gdy dostawca usług rozpocznie dostarczanie treści cyfrowych, nie będzie mu przysługiwało prawdo do odstąpienia od umowy”.
Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta
prawo odstąpienia od umowy zawar tej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy. Przepis ten wyłącza konsumenckie prawo odstąpienia od umowy pod wa-

runkiem, że przedmiotem umowy są treści cyfrowe i zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki: spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Pod pojęciem „wyraźnej zgody” należy rozumieć oświadczenie, wyrażające w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy wolę konsumenta uzyskania danego świadczenia. Zgoda taka może być wyrażona np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w formularzu. Nie spełnia wymogu wyraźnego oświadczenia konsumenta wyinterpretowanie takiej zgody z treści umowy czy
ogólnych postanowień regulaminu świadczenia usług.
Wskazany przez przedsiębiorcę zapis regulaminu nie
wyczerpuje obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na świadczenie usługi przez
upływem terminu na skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Uzyskanie takiej wyraźnej zgody może
polegać na wprowadzeniu do formularza przy oświadczeniu lub pod jego treścią rubryk, które konsument może zaznaczyć i tym sposobem wyrazić swoją zgodę albo przeciwnie, sprzeciwić się świadczeniu usług przed upływem
ustawowego terminu na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy. Oświadczenie wpisane w treści umowy czy
regulaminu, które jest niejako odgórnie narzucone konsumentowi, który nie ma możliwości zaznaczenia opcji przeciwnej, nie wyczerpuje wymogu wyrażenia wyraźnej zgody.
Po drugie warunkiem do wyłączenia prawa do odstąpienia jest rozpoczęcie świadczenia usług. Jeśli nie było wyraźnej zgody i nie rozpoczęto świadczenia usług, nie zachodzą przesłanki do utraty prawa do odstąpienia.
Po trzecie traktowanie całej umowy o świadczenie
usług telewizji cyfrowej jako dostarczanie „treści cyfrowych” jest nieprawidłowe i sprzeczne z przepisami ustawy
z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Usługi dostępu do telewizji nie stanowią treści cyfrowych. Zatem prawo
do odstąpienia jak najbardziej Pani przysługuje.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu
zaprasza do udziału w konkursie
1 października rozpoczął się konkurs ekologiczny „Sosnowiecki Lider Ekologii” skierowany do szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Sosnowiec. Konkurs organizowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. przy współpracy z Wydziałem
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz pod patronatem prezydenta Sosnowca i patronatem medialnym Kuriera Miejskiego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zostało powołane jako komórka odpowiedzialna za gospodarkę odpadami z terenu gminy Sosnowiec oraz realizująca ustawowy obowiązek
odzysku i recyklingu odpadów. W ramach przedsiębiorstwa od września ubiegłego roku działa sortownia oraz kompostownia odpadów zielonych, które powstały z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zgodnych z najwyższymi europejskimi standardami. Na terenie MPGO przy ulicy Grenadierów 21
działa również Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmujący nieodpłatnie
od mieszkańców naszej gminy odpady problematyczne i niebezpieczne, takie jak odpady wielkogabarytowe, poremontowe, odpady zielone, sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, przeterminowane
leki.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. pragnie zainicjować szerokie działania informacyjno-edukacyjne w zakresie właściwego postępowania z określonymi grupami odpadów. Celem
akcji rozpoczynającej się w sosnowieckich szkołach jest kreowanie postaw ekologicznych wśród dzieci
i młodzieży, budowanie ich świadomości i dbanie o środowisko naturalne poprzez wyrobienie nawyku
segregacji odpadów.
„Sosnowiecki Lider Ekologii” to konkurs zbiórki surowców wtórnych w postaci zużytych baterii i makulatury. Zbiórka surowców prowadzona będzie w bieżącym roku szkolnym do końca maja 2016 roku,
w czterech etapach: I – do 30 listopada 2015 r., II – do 31 stycznia 2016 r., III – do 31 marca 2016
r., IV – do 31 maja 2016 r. Na poszczególnych etapach prowadzony będzie ranking cząstkowy, ogłaszany m.in. na łamach Kuriera Miejskiego.
Poprzednie edycje konkursu pod hasłem „Zbieramy zużyte baterie”, organizowane przez Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, cieszyły się dużym zainteresowaniem
i zaangażowaniem uczniów sosnowieckich szkół i przedszkoli. Liczymy, że konkurs przygotowany przez
MPGO zyska równie wielu zwolenników. A jest o co powalczyć!
Liderom rankingów cząstkowych MPGO zapewnia atrakcyjne nagrody oraz ciekawe, alternatywne
formy edukacyjnych zajęć o tematyce ekologicznej. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2016 roku, a zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają nagrody o war tości 5 000 zł – I miejsce,
2 000 – II miejsce, 1 000 – III miejsce. Ponadto najlepsza szkoła w obu kategoriach otrzyma z rąk prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego tytuł „Sosnowieckiego Lidera Ekologii”, co z pewnością zachęci młodzież do współzawodnictwa.
Wszystkie sosnowieckie placówki oświatowe zapraszamy do udziału w tej akcji. Rodziców prosimy
o zachęcanie swych pociech do zbiórki surowców w domach i pomoc w dostarczaniu ich do szkół. Najmłodszym natomiast życzymy jak najlepszych wyników, zaciętej rywalizacji oraz satysfakcji z budowania wizerunku „ekologicznego Sosnowca”. red
6

październik 2015 nr 9

MIASTO

„Trójkąt” na Dańdówce do remontu
Dobiegają końca prace prowadzone przez Tramwaje Śląskie w centrum miasta, ale to nie koniec prac na torach
w mieście. Drogowcy przenoszą się teraz na Dańdówkę, gdzie spore zmiany czekają na mieszkańców korzystających
z tramwajów linii 26 i 27 oraz na kierowców przejeżdżających przez tzw. „trójkąt”. W ostatnich dniach września rozpoczął
się tam remont wszystkich przejazdów tramwajowych.

arc UM w Sosnowcu

Na ODNOwiONyM skwerZe
POMięDZy ulicaMi
warNeńcZyka i Żurawią
DZiała JuŻ takŻe
PODŚwietlONa fONtaNNa.
JeDNą Z atrakcJi Jest rówNieŻ
PuNktOwe PODŚwietleNie
DrZew.

Przylegający do ulicy Małachowskiego skwer przeszedł
prawdziwą metamorfozę. Miejski Zakład Usług Komunalnych
wyasfaltował alejki, postawiono
ławki, nie obyło się bez nasadzeń zieleni, a główną atrakcją
skweru, a zarazem niespodzianką dla mieszkańców, której
na początku nie było w projekcie
przebudowy, jest fontanna, która
została umiejscowiona na wyłożonym granitową kostką pół-

okręgu przylegającym bezpośrednio do chodnika przy ul.
Małachowskiego. – To centralny
punkt odnowionego skweru.
Fontanna ma różne opcje, dotyczy to zarówno strumienia wody,
jak i „wystrzeliwanych” kolorów.
Plac był od dłuższego czasu
w opłakanym stanie. Podjęliśmy
decyzję o jego reaktywacji
przy okazji remontu ulicy Małachowskiego. Miejsc do takiej reaktywacji jest więcej i sukcesywnie będziemy je ożywiać – podkreśla zastępca
prezydenta Sosnowca, Mateusz
Rykała.
Co ważne, cały teren będzie
monitorowany przez dwie kamery, które zostaną zainstalowane
w rejonie ulic: Żurawiej, Małachowskiego i Modrzejowskiej. KP
zdjęcia: Maciej Łydek

To powoduje zmianę rozkładów jazdy linii
tramwajowych nr 26 i 27 oraz uruchomienie
tymczasowych linii tramwajowych nr 31 i 47
oraz linii autobusowej komunikacji zastępczej
T-27. Linia tramwajowa nr 26 została podzielona na dwie odrębne trasy: „26a” obsługuje
trasę „Milowice Pętla – Dańdówka Skrzyżowanie”. Z kolei „26b” zapewnia komunikację
na odcinku „Mysłowice Dworzec PKP” – Sosnowiec Dańdówka Skrzyżowanie”. Obie linie kursują codziennie. Linia tramwajowa
nr 27 została skrócona i w dni robocze kursuje na trasie „Pogoń Będzińska – Dańdówka
Skrzyżowanie”. Tymczasowo funkcjonują linie tramwajowe nr 31 i 47. Pierwsza z nich
w soboty obsługuje połączenie „Dąbrowa
Górnicza Urząd Pracy – Sosnowiec Rondo Gierka”, z kolei linia nr 47 codziennie zapewnia połączenie na odcinku „Pogoń Będzińska – Rondo Gierka”. Pojawiła się również tymczasowa autobusowa komunikacja
zastępcza T-27, która zapewnia transport
na trasie: „Dworzec PKP – Kazimierz Górniczy Kopalnia”. Na zmiany muszą być także
przygotowani kierowcy. Jadąc od strony Niwki (ul. Wojska Polskiego i 11 Listopada) oraz
z ulicy Jedności w kierunku centrum Sosnowca (ul. Andersa), kierowcy muszą pojechać
ul. 11. Listopada w kierunku Zagórza i zawró-

Fontanna„wystrzeliła”,
skwer ożywiony

Najtrudniejsze prace mają się zakończyć przed 1 listopada.
cić na rondzie Żołnierzy Wyklętych, później
wrócić ul. 11 listopada i wjechać w ulicę Andersa. Kierowcy jadący od Zagórza w kierunku Niwki muszą skręcić w ul. Andersa
i za przystankami tramwajowymi zawrócić, by
na skrzyżowaniu znów wjechać w ulicę 11 Listopada. Każdy kto samochodem będzie chciał
dojechać z ulicy Andersa w kierunku Zagórza,
musi skręcić w prawo w kierunku Niwki

(ul. 11 Listopada) i zawrócić na przejeździe
tramwajowym. – Całą inwestycję za prawie 6
mln zł realizują Tramwaje Śląskie. Umówiliśmy się, że najtrudniejsze prace zakończą się
do 1 listopada, czyli przed Wszystkimi Świętymi. To ważne, bo w tym rejonie mamy trzy
cmentarze. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość – tłumaczy Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca. KP

Maciej Łydek

Miasto wsparło policję. Nowe radiowozy na sosnowieckich drogach
Komenda Miejska w Sosnowcu wzbogaciła się o trzy nowe samochody (na zdjęciu). Tabor został powiększony o trzy oznakowane auta
marki Opel Corsa. Część środków przekazał na ten cel Urząd Miejski.
– Przekazaliśmy na ten cel ponad 20 tys. złotych. To nie koniec wsparcia policji w tym temacie. Do końca roku na nowe samochody przekażemy w sumie prawie 105 tysięcy złotych – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który wziął udział
w uroczystym przekazaniu aut.
Jak podkreślają sosnowieccy policjanci, samochody tej marki
są niewielkie i doskonale sprawdzają się w codziennej służbie. – Ich gabaryty to wielka zaleta, szczególnie na zatłoczonych
parkingach osiedlowych – mówi Sonia Kepper, rzecznik prasowy
sosnowieckiej policji. KP

Place zabaw i boiska szkolne otwarte dla wszystkich
Każdy z mieszkańców będzie mógł korzystać
ze sportowej i rekreacyjnej infrastruktury szkolnej, kiedy w szkołach zakończą się lekcje i zajęcia sportowe. Dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych w mieście otrzymali polecenie, aby udostępnić znajdujące się na ich terenie
place zabaw i boiska dla lokalnej społeczności

poza godzinami pracy placówek. W godzinach
funkcjonowania przedszkoli i szkół, obiekty są
do dyspozycji uczniów, w godzinach popołudniowych mogą z nich korzystać mieszkańcy.
Jeśli boisko szkolne nie jest oświetlone, to taki
obiekt ma być udostępniony do zmroku. – To
bardzo dobry pomysł. Z jednej strony obowią-

Świadoma mama
Konferencja oraz warsztaty
praktyczne poświęcone macierzyństwu pt. „Świadoma Mama”
odbyły się 29 września w Parku
Naukowo-Technologicznym
w Sosnowcu. Wydarzenie poprowadził znany i popularny m.
in. z serialu „Ranczo” aktor – Piotr Ligienza. Rodzice
mogli liczyć na darmowe konsultacje i wykłady lokalnych
specjalistów, warsztaty praktyczne, sesję fotograficzną i atrakcyjne nagrody.
Jedna z prelekcji została adresowana do rodziców spodziewających się dziecka i poświęcona została odpowiedziom
na pytanie, jak sobie radzić, jeśli
urodzi się wcześniak, co sprawpaździernik 2015 nr 9

zują zakazy gry na boiskach szkolnych, a z drugiej strony narzekamy, że dzieci i młodzież nie
uprawiają sportu. Teraz będzie można wykorzystać w dobrym celu bazę sportową. Myślę,
że przyjemności gry w piłkę nożną czy koszykówkę nie odmówią sobie także dorośli – stwierdził Adam Piątkowski z Sosnowca. SK

reklama

Anna Kwolek

dzać i jakie prawa w szpitalu należą się rodzicom, jakie terapie
medyczne stosuje się w przypadku wcześniaka, a także – jakie w tym wszystkim znaczenie

ma zagadnienie żywienia dożylnego. W roli prelegenta wystąpił dr n. med. Łukasz Drozd,
ekspert ds. żywienia klinicznego. Rodzice mogli liczyć na dar-

mowe konsultacje i wykłady
specjalistów, warsztaty praktyczne, sesję fotograficzną
i atrakcyjne nagrody.
Projekt „Świadoma Mama”
jest prowadzony jest już od 2010 r.
na terenie całego kraju. Pomysłodawczynią kampanii jest aktywna zawodowo mama z Poznania, która po urodzeniu
dziecka wiedziała, że warto zainicjować coś, co będzie pomagało w zwiększaniu wiedzy na
temat ciąży, porodu i wychowywania. Szukała miejsca, gdzie
przyszłe mamy będą mogły się
wymienić doświadczeniami
i skontaktować się z eksper tami. I udało się ten pomysł zrealizować. SK

7

MIASTO
Uczniowie „Plater” i CKZiU związani z wyższymi uczelniami

Maciej Łydek

arc CKZiU w Sosnowcu

Współpraca na wysokości nawiązana

Dorota Leszczyńska, dyrektorka II LO (trzecia z lewej) i Jacek Górski, dyrektor CKZiU, podpisali porozumienia o współpracy z wyższymi uczelniami.
Sylwia Kosman

Trójstronne porozumienie między II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii
Plater, Uniwersytetem Śląskim a gminą
Sosnowiec zostało podpisane na najwyższym miejscu Sosnowca, czyli
na dachu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Dokument 4 września sygnowali rektor Uniwersytetu Ślą-

skiego, prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś, zastępca prezydenta Sosnowca,
Anna Jedynak oraz dyrektorka szkoły,
Dorota Leszczyńska.
– Cieszymy się, że coraz więcej szkół
średnich decyduje się na współpracę
z uczelniami wyższymi. Mamy nadzieję,
że porozumienie podpisane z liceum
przybliży uczniom Uniwersytet Śląski
i to właśnie na naszej uczelni podejmą

dalsze studia. To wspaniała i zdolna młodzież – stwierdził prof. Wiesław Banyś,
rektor Uniwersytetu Śląskiego.
II Liceum Ogólnokształcące im.
Emilii Plater od kilku lat współpracuje
z Uniwersytetem Śląskim, a w 2012 roku klasy prawno-politologiczna oraz
biologiczno-chemiczna zostały objęte
patronatem poszczególnych wydziałów
iniwersytetu. Podpisane porozumienie

Trufle Mozaiki
triumfują!

V Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej rozstrzygnięty

Trufle Mozaiki, które działają pod pieczą Sosnowieckiego
Parku Naukowo-Technologicznego, są najbardziej innowacyjnym śląskim przedsiębiorstwem i instytucją sektora
badawczo-rozwojowego. Tak brzmi werdykt konkursu
„Innowator Śląska 2014”, organizowanego już po raz
siódmy przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Gór nośląską Agencję Przedsiębiorczości
i Rozwoju sp. z o.o.
Trufle Mozaiki zwyciężyły w kategorii mikroprzedsiębiorstwo. Eksperci docenili nowatorskie rozwiązania i interdyscyplinarną współpracę, dzięki którym powstały Trufle.
Uroczysta gala, podczas której nagrody wręczył Wojciech
Saługa, marszałek województwa śląskiego, odbyła się 17
września w Hotelu Diament w Chorzowie. Ogłoszenie i rozdanie nagród poprzedziła konferencja na temat budowy inteligentnych miast i rozwoju sektora ICT.
Spółka Trufle Mozaiki powstała dzięki realizowanemu
przez Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny projektowi „Startuj z SPNT”. Jakub i Monika Wolakowie zgłosili się
do projektu z pomysłem, który w trakcie realizacji szkoleń
się zmieniał, ale gotowa już koncepcja biznesowa została
oceniona przez ekspertów bardzo wysoko. Małżonkowie
dzięki bardzo dobrej ocenie otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i odnieśli prawdziwy sukces.
Trufle Mozaiki to studio projektowe, które stworzyło rozwiązanie pozwalające każdemu na wyprodukowanie własnej
szklanej mozaiki w oparciu o dowolną grafikę lub zdjęcie. – Dostarczony do nas wzór jest przetwarzany na mozaikę z kostek 23 milimetry na 23 milimetry za pomocą oprogramowania komputerowego. Tak przygotowany projekt
przechodzi do etapu produkcji, gdzie specjalnie stworzony
do tego celu robot układa misterne kompozycje w sposób
szybki i bezbłędny – kostka po kostce. Mozaika opuszcza
pracownię w formie ponumerowanych arkuszy, gotowa
do montażu według dołączonej instrukcji – mówi Monika
Wolak, współwłaścicielka firmy. Robot powstał dzięki
współpracy z innym uczestnikiem tego samego projektu, który dzięki otrzymanej dotacji otworzył firmę Novectro.
– Nasze mozaiki powstają także z myślą o pomieszczeniach narażonych na kontakt z wodą jak baseny, łaźnie, SPA, a także kuchnie czy łazienki. Mozaika szklana może być stosowana w przestrzeniach, w których trwałość wykończenia jest istotnym kryterium doboru.
Do takich wnętrz należą przestrzenie biurowe, hotele,
przestrzenie użyteczności publicznej takie jak dworce, lotniska, szkoły, przychodnie czy szpitale – wyjaśniła Monika Wolak. SK

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica zwyciężyli w piątej edycji konkursu
wiedzy o Unii Europejskiej, który
odbył się 23 września na Placu Stulecia. Tym razem uczniowie musieli się popisać szeroką wiedzą, ale
nie tylko z zakresu Unii. – Padły
także pytania o budżet obywatelski,
środki przeznaczone na finansowanie inicjatyw, zgłaszanych przez
mieszkańców czy sosnowieckie organizacje pozarządowe. Pytania
nie sprawiły nam trudności – mówi Mikołaj Barański, uczeń IV LO
im. S. Staszica, który razem z Jakubem Antosiewiczem stworzył
zwycięski zespół.
W nagrodę uczniowie, którzy
pierwszy raz wzięli udział w tym
konkursie i gładko pokonali rywali,
pojadą w przyszłym roku na kilkudniową wycieczkę do Strasburga
lub Brukseli, którą ufunduje prof.
Adam Gierek, poseł do Parlamentu
Europejskiego. – Cieszę się, bo
jeszcze nie miałem okazji zwiedzić
instytucji europejskich – przyznał
Mikołaj.
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umożliwi rozszerzenie współpracy,
w ramach której pracownicy naukowo-dydaktyczni wspólnie z nauczycielami
będą prowadzić wybrane zajęcia, a także obejmą opieką merytoryczną różne
przedsięwzięcia edukacyjne. Uczniowie
szkoły będą mogli brać udział w zajęciach dydaktycznych, realizowanych
na uczelni, korzystać z nowoczesnych
pomocy dydaktycznych i mieć zajęcia

w laboratoriach badawczych. Projekt
zapewni uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwi im pełniejszy rozwój,
pogłębianie wiedzy i zainteresowań.
Z kolei 21 września zostało podpisane porozumienie między Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego a Uniwersytetem Humanistycznospołecz nym SWSP w Ka towi cach.
Szkołę reprezentowali dyrektor Jacek
Górski oraz wicedyrektorka Ewa Bar tosińska a uczelnię dr hab. Katarzyna Po piołek, prof. Uni wer sy tetu
SWPS.
W ramach współpracy Uniwersytet
SWPS zorganizuje dla uczniów,
w głównej mierze dla maturzystów, bezpłatne warsztaty, wykłady oraz konsultacje z wykładowcami Uniwersytetu
SWPS. Ponadto w ramach „Dnia z kierunkiem” będą mogli uczestniczyć
w zajęciach akademickich, realizowanych dla studentów przez uczelnię.
Uczniowie CKZiU będą mogli korzystać także z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, brać udział w konferencjach i wydarzeniach, organizowanych
przez studentów.

arc IV LO w Sosnowcu

Po co nam Unia i społeczeństwo obywatelskie?

do kosza w konkurencji „Bądź jak
Marcin Gortat”. Popularnością cieszyła się także konkurencja „Artystyczne mocne płuco”, podczas której uczniowie, wykorzystując m. in.
balony, musieli stworzyć kompozycję, która miała promować ideę społeczeństwa obywatelskiego. Drugie
miejsce w konkursie zajęli reprezentanci VI LO im. J. Korczaka, a trzecie uczniowie VII LO im. K. K. Baczyńskiego.
Konkurs zainaugurował Arkadiusz Chęciński, prezydent So-

snowca, a uczniów oceniały jurorki w składzie: Anna Jedynak – wiceprezydent Sosnowca, Maja Chyży-Dudek – prodziekan Wyższej
Szkoły Humanitas ds. współpracy
z zagranicą, Agnieszka Walczak – naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Współpracy
sosnowieckiego magistratu oraz
Joanna Podgórska-Rykała – pełnomocniczka kanclerza WSH ds.
kształcenia międzypokoleniowego. Mieszkańcy mieli także okazję
porozmawiać z sosnowieckimi
radnymi, którzy pełnili dyżur
w Centrum Informacji Miejskiej.
Mogli się także dowiedzieć, jakie
projekty zostały zgłoszone do tegorocznej edycji sosnowieckiego
Budżetu Obywatelskiego i zadecydować, na który oddać swój głos.
Konkurs zorganizowali pracownicy Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Wyższej
Szkoły Humanitas, wspierani
przez ochotników, działających
w Wolontariacie MOPS Sosnowiec. SK

wać z dziećmi. Laser właśnie taki
jest. Efekty hipoterapii są nieocenione – przyznaje Durek-Sypek. – Kontakt z koniem przynosi
ulgę i niesamowitą radość, a tego,
co się osiągnie na grzbiecie konia,
nie osiągnie się latami ćwiczeń
na sali gimnastycznej – dodała.
Jazda konna jest dla dzieci niepełnosprawnych niezwykle ważnym elementem rehabilitacji, ponmieważ poprawia koordynację psychomotoryczną, normalizuje napięcie
mięśniowe i rozwija poczucie rów-

nowagi u osób z zaburzeniami lub
uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Kontakt z koniem
natomiast buduje poczucie własnej wartości, pomaga przełamywać bariery emocjonalne czy psychiczne oraz ułatwia relacje społeczne.
Ze szkołą współpracują osadzeni z Zakładu Karnego w Wojkowicach, którzy asystują osobom niepełnosprawnym, zajmują się utrzymaniem porządku w stajni oraz
pomagają przy hipoterapii. SK

Zwycięska drużyna IV LO z nauczycielem, Karolem Winiarskim.
Po wstępnych eliminacjach wyłoniono pięć drużyn, które przeszły
do finałowej części turnieju. W finale konkursu znaleźli się uczniowie I LO im. Walentego Roździeńskiego, IV LO im. S. Staszica, VI
LO im. Janusza Korczaka, VII LO
im. K. K. Baczyńskiego oraz Technikum nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskiego z CKZiU. Duety zawodników były wspierane przez uczniów,
którzy pomagali im zdobyć dodatkowe punkty za kreatywne sesje zdjęciowe w fotobudce oraz celne rzuty

Laser, przyjaciel na szóstkę
Laser to czwarty koń, który został
przekazany przez stowarzyszenie
Klub Gaja do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Laser to
w rzeczywistości terapeuta, będzie
pomagał dzieciom i młodzieży ze
znacznym upośledzeniem i niepełnosprawnością w rehabilitacji, terapii zajęciowej i towarzyszył w zabawie. – Wieloletnia współpraca
z Klubem Gaja układa się znakomicie. Klub podarował nam już cztery
konie, a dodatkowo pomaga nam
jeszcze finansować ich utrzymanie.

Dwa konie poszły już na emeryturę, a w międzyczasie urodził się
jeszcze Lucek. Obecnie z dziećmi
pracują cztery konie – przyznaje
Iwona Durek-Sypek, dyrektorka
ZSS nr 4 w Sosnowcu. Tym razem
Klub Gaja, który zazwyczaj ratuje
konie, oddawane do rzeźni, specjalnie dla podopiecznych szkoły zakupił 10-letniego Lasera. – To świetnie ułożony, wytresowany koń.
Po wielu latach doświadczeń wiemy obecnie, że koń musi posiadać
odpowiednie cechy, by mógł praco-
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Ruszyła Sosnowiecka Platforma do Konsultacji Społecznych

Mieszkaniec ma głos!
Sosnowiecka platforma jest w założeniu
prostym narzędziem, które powinno być
standardem w każdym mieście i które
spowoduje, że konsultacje społeczne
przestaną być hasłem bez pokrycia. – Jestem gorącym zwolennikiem konsultacji
społecznych i szerokiego udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji. Budowa społeczeństwa obywatelskiego jest dla mnie bardzo ważna. Konsultacje społeczne powinny być jak
najprostsze, możliwie dostępne, bez stawiania dodatkowych barier w postaci pobierania od mieszkańca dziesiątek danych, aby sprawdzić, czy mieszkaniec jest
tym, za kogo się podaje. Najważniejsze
jest dla nas zaufanie do mieszkańców – przekonuje Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
Platforma jest zintegrowana z główną
stroną miasta: www.sosnowiec.pl.
Na stronie pojawiła się zakładka – nowa
strefa, tzw. strefa konsultacji, która odsyła bezpośrednio na stronę: www.konsultacje.sosnowiec.pl. Platforma, wspólnie
z serwisem Budżetu Obywatelskiego
i elektroniczną aplikacją do przeprowadzenia elektronicznego głosowania, kosztowała 18 tys. zł. Serwis będzie się zmieniał, jeśli pojawią się nowe pomysły,
wnioski i propozycje, by był jeszcze bardziej zrozumiały, czytelny i przyjazny
mieszkańcom, a przede wszystkim umożliwiał wypowiedzenie się na temat proponowanych inicjatyw, zadań i pomysłów
do realizacji. SK

Platforma do konsultacji społecznych składa się z dwóch zasadniczych
części, czyli platformy dotyczącej konsultacji społecznych i serwisu
obejmującego Budżet Obywatelski.
w serwisie obejmującym konsultacje
społeczne znajdują się:
• BaZa wieDZy O kONsultacJach
sPOłecZNych. Mieszkańcy znajdą
informacje na temat tego, czym są
konsultacje, jakie są ich formy i cel.
Ponadto w tym miejscu znajduje się
zbiór aktów prawnych, które
regulują funkcjonowanie konsultacji
społecznych. Najważniejsza jest
uchwała nr 609/XXXVi/2013 rady
Miejskiej w sosnowcu z dnia 21
marca 2013 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami
sosnowca.
• kONsultacJe sPOłecZNe.
Podzielone zostały na odpowiednie
kategorie, np. komunikacja
publiczna, sprawy mieszkańców,
plany zagospodarowania
przestrzennego. każda z konsultacji
będzie miała swojego koordynatora
w urzędzie.
funkcjonują dwa sposoby
zamieszczenia konsultacji
społecznych w serwisie.
Zamieszczają je sami urzędnicy lub
urzednicy na wniosek mieszkańców,
który właśnie można złożyć poprzez

serwis, wypełniając odpowiedni
formularz i załączając odpowiednią
listę poparcia. kwestie reguluje
wyżej wspomniana uchwała. Należy
pamiętać, że inicjatywę
przeprowadzenia konsultacji mają:
prezydent miasta, co najmniej pięciu
radnych, dziesięciu członków rad
dzielnic i Młodzieżowa rada Miasta
w formie uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów
członków rady oraz mieszkańcy
miasta w liczbie co najmniej 1
procent osób posiadających czynne
prawo wyborcze zamieszkujących
obszar, który ma zostać objęty
konsultacjami lub 1 procent grupy
społecznej, której dotyczy temat
konsultacji. liczba mieszkańców
popierająca inicjatywę nie może być
mniejsza niż 50 osób.
• GłOsy MiesZkańców. w każdych
konsultacjach społecznych będzie
funkcjonowała zakładka „forum”,
gdzie w formie czatu będzie
można zgłaszać uwagi, dyskutować,
a urzędnicy będą na bieżąco
reagować. warunkiem udziału
w forum będzie rejestracja
w serwisie, gdzie będą podane

następujące dane: imię i nazwisko,
e-mail, adres i telefon. telefon jest
potrzebny, aby w sytuacji gdy ktoś
będzie wyjątkowo naruszał zasady
dobrego „współżycia” na forum, uM
mógł zweryfikować kogoś
telefonicznie przed ewentualnym
zablokowaniem użytkownika.
wszystkie głosy mieszkańców
na forum, będą pomocne
w sporządzeniu sprawozdania
z konsultacji społecznych, jako głos
oddany formalnie w konsultacjach.

Po zakończeniu terminu konsultacji
forum będzie zamknięte, ale
widoczne. w wyjątkowych
przypadkach forum będzie czynne
nawet po zakończeniu konsultacji.
wypowiedzi uM będą oznaczone
na czacie herbem sosnowca.
• Newsletter i zintegrowanie
z mediami społecznościowymi. każdy
kto się zarejestruje, będzie otrzymywał
mailowo informacje o rozpoczęciu
konsultacji w danym temacie.
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MIASTO
130 lat szkolnictwa powszechnego w Maczkach

Peryferie, gdzie bije serce miasta
Maciej Łydek

są peryferiami naszego miasta,
ale jesteście sercem naszego
miasta. Życzę wam wszystkiego
najlepszego – gratulował jubileuszu Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.

Sylwia Kosman

Uroczystości poświęcone 130leciu szkolnictwa powszechnego
w Maczkach odbyły się 25
września w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 11. Wszystko
zaczęło się bowiem od 1885
lub 1886 r., kiedy do Granicy
przybyła Maria Mikulińska i założyła prywatną szkołę powszechną w domu Minca.
W 1890 r. wyszła za mąż za nauczyciela Komorowskiego. Małżonkowie prowadzili czterooddziałową szkołę z językiem wykładowym rosyjskim, a czesne
wynosiło 3 ruble od dziecka.
Losy placówki bywały dramatyczne. Zmieniała się siedziba
i władze szkoły. Nikt się jednak
nie spodziewał, że 21 lipca 1945
r. w czasie zakończenia roku
szkolnego wybuchnie amunicja
ar tyleryjska znajdująca się
w wagonach kolejowych na stacji Maczki. Wybuch zniszczył
całkowicie szkołę, a placówka
została przeniesiona do budynku
po Zakładzie Wychowawczym
Rodzin Kolejowych i działała
w tym miejscu do 1990 r. Obecnie Zespół Szkół nr 11, a więc
Szkoła Podstawowa nr 37 im. H.
Sienkiewicza, Gimnazjum nr 4
im. T. Kościuszki i Przedszkole

Po zakończeniu sesji
naukowej i obrad goście
wzięli udział
w historycznym spacerze
po Maczkach.

Symboliczne przecięcie wstęgi przez uczniów i prezydenta miasta, Arkadiusza Chęcińskiego.
Miejskie nr 36 ma swoją siedzibę przy ul. Skwerowej.
Na obchody do Maczek
tłumnie przybyli przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy sosnowieckich szkół, a także absolwenci, uczniowie i miłośnicy
Maczek. Uroczystości zostały
zainaugurowane na szkolnym
boisku, gdzie symboliczna wstęga została przecięta przez
uczniów i prezydenta miasta

z okazji oficjalnego otwarcia
kompleksu boisk szkolnych.
Uczniowie szkoły mają do swojej dyspozycji boisko do koszykówki i piłki nożnej, drugie boisko, na którym mogą grać
w siatkówkę oraz plac zabaw.
– Bardzo się cieszę, że goszczę po raz kolejny w waszej
szkole i dzielnicy. Maczki stanowią dla mnie dzisiaj najbliższą
sercu dzielnicę i chyba najbar-

dziej patriotyczną – nie ukrywał
Arkadiusz Chęciński, prezydent
miasta. – Potraficie pokazywać
naszą historię w najpiękniejszy
sposób. Choć dzisiaj słowo peryferie kojarzy nam się trochę
negatywnie, to nie chciałbym,
żeby ktoś tak mówił o waszej
dzielnicy. Wszystkie dzielnice
są ważne dla rozwoju naszego
miasta, jak i każdy mieszkaniec,
dlatego nie mówcie, że Maczki

Z okazji powstania 130 lat temu placówki edukacyjnej
w Maczkach w szkole zorganizowano konferencję naukową
na temat historii placówki
i dzielnicy, zatytułowaną
„Na peryferiach Sosnowca,
w sercu naszym”.
– Jesteśmy jedną z najstarszych szkół w regionie. Stoi za nami 130 lat historii i tradycji, a to
zobowiązuje. Zdajemy sobie sprawę, że poprzez poszanowanie historii i tradycji rozwija się wśród
naszych podopiecznych przywiązanie do małej ojczyzny i poczucie własnej tożsamości – mówiła
podczas powitania gości Joanna Żurek, dyrektorka ZSO nr 11.
Historycy, regionaliści i fascynacji przedstawiali historię

Maczek i dzieje Powstania
Styczniowego w Zagłębiu. Prof.
Dariusz Nawrot z Uniwersytetu
Śląskiego mówił o Powstaniu
Styczniowym w Granicy i Sosnowcu, Dawid Surnik z Towarzystwa Miłośników Maczek
„Granica” zdradził… z czego
zbudowano Maczki i co zostało
z maczkowskiej cerkwi, a dr
Magdalena Boczkowska z Wyższej Szkoły Humanitas przedstawiła sosnowiecki epizod Leona
Kruczkowskiego. Ten znany pisarz, poeta, dramaturg i publicysta przez kilka lata mieszkał
w Sosnowcu, gdzie w szkole
w Maczkach uczył matematyki,
fizyki i chemii. Konferencji towarzyszyła także wystawa plenerowa zdjęć Pameli Wilczyńskiej, a całe obchody uświetnili
uczniowie szkoły podstawowej,
którzy śpiewali pieśni patriotyczne. Po zakończeniu sesji naukowej i obrad goście wzięli
udział w historycznym spacerze
po Maczkach.
Organizatorami obchodów
jubileuszowych byli ZSO nr 11
i Stowarzyszenie „Serce Maczek”. Patronat nad imprezą objęli Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Śląskiego Kuratora Oświaty i Instytut Historii
Uniwersytetu Śląskiego.
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Każda rola to tajemnica
Królowa sceny teatralnej i filmowej, czyli aktorka ANNA DYMNA, gościła 18 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Od 1973 r. jest związana z krakowskim
Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Zadebiutowała jeszcze na studiach, w 1969 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie rolami Isi i Chochoła w„Weselu” Stanisława Wyspiańskiego. W 2003 r. w telewizji zaczęła prowadzić cykliczny program „Anna
Dymna – spotkajmy się”, w którym gościła osoby niepełnosprawne oraz ciężko chore. W tym samym roku założyła w Krakowie Fundację Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”. Fundacja zajęła się organizacją Warsztatów Terapii Artystycznej i opieką nad podopiecznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami
schroniska w podkrakowskich Radwanowicach. Pod pieczą fundacji odbywają się Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni
Integracji „Zwyciężać mimo wszystko” oraz Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”. Fundacja finansuje
także budowę ośrodków rehabilitacyjno-terapeutycznych. Anna Dymna zagrała kilkadziesiąt ról teatralnych i filmowych, za które była wielokrotnie
nagrodzona. Spotkanie z aktorką poprowadziła dr Ewa Dąbek-Derda z Uniwersytetu Śląskiego, a pytania zadawali także czytelnicy. Aula sosnowieckiej
biblioteki pękała w szwach. Po spotkaniu aktorka rozdała dziesiątki autografów i rozmawiała z czytelnikami.
Sylwia Kosman

Jak się czuje aktor, który całe
życie pracuje na scenie
narodowej?
Jestem na etacie w teatrze
od 1973 r., ciągle, nieprzerwanie. Od niedawna ma przydomek Narodowy, ale przez lata
był po prostu Starym Teatrem.
Ciągnęły mnie do siebie inne teatry, ale ja byłam wierna temu
właśnie teatrowi z premedytacją
i uporem. Zdawałam sobie sprawę, że jeśli pojadę do Warszawy,
to będę miała do zrobienia dziesięć razy więcej filmów i wszystkiego, ale to się wszystko szybko
skończy. A ja chciałam długo
pracować. Tak zdecydowałam.
Kiedy zaczynałam pracę w teatrze, to był jeden z najlepszych
teatrów w Europie. Wówczas była komuna ciemna i nie było
wiele atrakcji. To był taki teatr,
do którego się chodziło jak
do świątyni. Myśmy byli w pewnym sensie, chociaż nam się to
nie należało, kapłanami sztuki.
Ludzie przychodzili do nas
po prawdę, nadzieję, słońce i jasność. Powstawały u nas najlepsze przedstawienia i pracowali
u nas najlepsi reżyserzy. Miałam
to wielkie szczęście, że pracowałam z wybitnymi reżyserami. I ciągle jestem w teatrze. To
jak jakaś choroba. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej, że nie pracuję w teatrze. Teraz kiedy były wakacje, to dziwnie się czułam przez ten cały
czas, kiedy nie gram. Przez lata
nasza scena się zmieniała. Zmienił się także zespół. Są nowi aktorzy, ale chociaż odmawiam
czasem grania w przedstawieniach, których nie rozumiem, to
jednak ciągle znajduję takie role, które mogą pokochać i jestem
skazana na…
Sukces…
Nie na sukces. Jestem uszkodzona przez takich reżyserów jak
na przykład Swinarski, którzy
mówili, że ten zawód wymaga
miłości, że bez miłości i całkowitego oddania, aktor nie może
grać. Do tej pory mam właśnie
taki romantyczny stosunek do tego zawodu. Miałam szczęśliwe
życie artystyczne, chociaż nawet
nie miałam czasu, żeby się zastanowić, czy chce być aktorką. To
po prostu mnie tak wciągnęło,
bo chciałam zdawać na psychologię, ale zdawałam także
do szkoły teatralnej. Byłam bardzo wstydliwym dzieckiem i nigdy sobie nie wyobrażałam, że
będę aktorką, która stoi na scepaździernik 2015 nr 9

nie przy tłumie ludzie i codziennie musi zdawać egzamin.
Śmiać się na zawołanie, płakać
na zawołanie i wszyscy będą się
na mnie patrzeć, czy jestem gruba, chuda, czy ładnie wyglądam
i cały czas mnie oceniać. Mój
sąsiad z dołu, jak się dowiedział,
że złożyłam papiery na psychologię, na Uniwersytet Jagielloński, to mnie złapał na korytarzu
i stwierdził: „Gówniaro, psychologiem to każdy może być (co
oczywiście nie jest prawdą),
masz zdawać do szkoły teatralnej”. Do szkoły teatralnej egzaminy były wcześniej o miesiąc,
więc ja niczym nie ryzykowałam. Wierszy umiałam pełno, bo
się całe życie uczyłam. Dostałam się do szkoły z najwyższą
ilością punktów i zaczęłam studiować. Ale czy ja chciałam być
aktorką… Do tej pory sobie nie
odpowiedziałam na to pytanie.
Aktorowi przydaje się znajomość
psychologii?
Jeśli ktoś jest aktorem z prawdziwego zdarzenia, to przez całe życie nie robisz nic innego, jak penetrujesz zachowanie człowieka,
jego kompleksy i cierpienia. Najpierw muszę zrozumieć rolę, by
ją pokochać i następnie tak ją pokazać, by ludzie też zrozumieli.
Cały czas się zastanawiam
nad kondycją człowieka. Moje
marzenia o tym, żeby być psychologiem, spełniły się w 150
procentach. Tylko że ja w inny
sposób pomagam ludziom. Teatr
także jest takim gabinetem psychoterapeutycznym. Mi na pewno dodaje sił. Kiedy wchodzę
na scenę, to nie mam niczego,
zapominam o wszystkim, co wokół. Nawet jeśli chodzę z siekierą i morduję i czasem robię
strasznie trudne rzeczy, na które
już by mnie nie było stać w rzeczywistości. To jednak na scenie
człowiek ma adrenalinę i robi
rzeczy, których normalnie nie
potrafi. W stosunku do widzów
teatr też powinien taką funkcję
pełnić. Pobudzać do myślenia,
rozwijać wyobraźnię, uświadamiać i czegoś uczyć. Mamy trudne życie i czasem przydałoby się
przyjść na takie przedstawienie,
kiedy zapominasz o wszystkim.
Wchodzisz w inny świat i odpoczywasz. O to jest coraz trudniej,
bo teatr teraz coraz częściej prowokuje i zmusza do myślenia.
Moje życie zatoczyło dziwne koło. Teraz stoję przy ludziach, którzy są chorzy i niepełnosprawni
i przez to, że jestem aktorką, to

Każdy aktor jest inny i przeżywa
to inaczej. Zazwyczaj jest tak, że
im się jest bardziej doświadczonym aktorem, to tym większą
ma się tremę. Czuję odpowiedzialność ogromną, że gram i ta
trema jest coraz większa.
Przed premierą jest stres przeogromny. Kiedy mój synek był
mały, to mówił: „Mama będzie
miała premierę, bo znowu włożyła mięso do pralki”. Potem
kiedy jest pierwsza i druga próba generalna, pojawia się takie
uczucie, jakby coś we mnie
wstępowało i jakby mi ktoś
skrzydła doczepił, to znaczy, że
dam radę i że będzie dobrze.
Uczę studentów, że role, które
grają, nie mogą ich wykańczać.
Że muszą dać im siłę, a nie mogą ich zabić. Spotkałam się
z wieloma wielkimi aktorami
w życiu, którzy po zrobieniu filmu musieli iść do szpitala na terapię. Kiedy pytałam, co im się
dzieje, odpowiadali: „Jestem jak
pusty dzban, jakby mnie ktoś
opróżnił”. Ja dbam o to, by moje role mnie wypełniały. Ale kiedy schodzę ze sceny, to po prostu jestem Anna Dymna. Czasem brudna i zakrwawiona, ale
tylko już Anna Dymna.

potrafię z nimi rozmawiać, potrafię ich słuchać i umiem się z nimi zaprzyjaźnić. Osoby niepełnoprawne same musiały ośmielić się i pokazać, że tacy ludzie
istnieją. Kiedy w 1972 roku pojechałam do Londynu z teatrem
i zobaczyłam, że jest tam pełno
osób niepełnosprawnych, to sobie pomyślałam: „O Boże, jacy
u nas są szczęśliwi ludzie, bo
u nas nie ma osób niepełnosprawnych”. U nas też byli, ale
pozamykani w domach. Na
szczęście to już się zmieniło. Jest
tysiąc razy lepiej. Osoby niepełnosprawne pojawiły się w kinach, restauracjach, teatrach. Żyją obok nas, z nami, a już nie
w zamknięciu.
Można się spotkać z takimi
opiniami, że nie sposób się
nauczyć zawodów artystycznych.
Czy zgadza się Pani z tą opinią?
Talentu nie można się nauczyć.
Albo ktoś jest utalentowany, al-

bo nie. Albo ktoś ma iskrę bożą, albo jej nie ma. Czasem ta
iskra jest ukryta. Szkoła teatralna pomaga odkryć tę iskrę. Jest
w ogóle bardzo ważnym miejscem. Uczymy się w niej techniki. Tego, że wchodzimy
na scenę i nas słychać, umiemy
się ruszać, mamy świadomość
ciała. W szkole dostajemy bardzo wrażliwych ludzi i często
bardzo nieśmiałych. Trzeba dać
im odwagę, by wydobywali
z siebie wszystko to, co mają
najpiękniejsze. Zawód aktora
wymaga straszliwej odwagi.
Czasem na scenie robimy rzeczy tak wstydliwe, że wolałabym się rozebrać i stanąć nago
gdzieś na rynku, w centrum
miasta i kosztowałoby to mnie
dużo mniej niż gra na scenie.
Musimy wydobywać z siebie
bardzo różne emocje. Zawód
polega na tym, że musisz zrozumieć rolę, spróbować, jak te
emocje przedstawić, wydobyć

je z siebie. Trzeba umieć się
koncentrować. Jak się jest aktorem, to nigdy nie można powiedzieć, że umie się już wszystko.
Kiedy ja dostaję nową rolę, to
nic nie wiem. Każda rola jest
dla mnie tajemnicą, dlatego
praca ze studentami jest bardzo
odpowiedzialna. Czasem są takie zajęcia, że jest jeden student
i pracuje nad nim czterech pedagogów. Ale ta praca nie polega to na tym, że trzeba mówić
głośniej, czy szybciej. Im bardziej jest ktoś utalentowany,
tym delikatniej trzeba z nim
pracować, żeby go otwierać,
a nie zamykać. Jednych trzeba
szturchnąć, a innych nawet palcem nie można dotknąć, bo się
rozsypią.
Co aktor ma zrobić z tymi
emocjami, które mu towarzyszą,
kiedy gra rolę? Jak się ma
na koncie tyle przeżytych
postaci…

Jak ocenia Pani współczesny
teatr?
Zmieniła się rzeczywistość.
Wszystko się przewartościowało
i wszystko jest dozwolone. Twórcy poszukują nowych środków
wyrazu i nowych odczytań. Trochę się w tym czasem gubią. Zastanawiają się, co robić, żeby
człowiekiem wstrząsnąć. Teatr
wróci do dawnej formy. Powoli.
Już dzisiaj trafiają się reżyserzy,
którzy uważają, że w teatrze powinno być trochę poezji, spokoju i ciszy. Obecnie poszukuje się
jednak nowych form wyrazu.
Jak nasz dyrektor wystawił
„Króla Leara” i pojechał na festiwal do Gdańska, to wygrał
Złotego Yorika, chociaż król Lear to papież, a jego córki to kardynałowie i… niektórzy nic z tego nie zrozumieli. A to wykorzystanie sztuk do wyrażenia
treści współczesnych. Ja nie będę stała na stanowisku, że trzeba
potępić to, co się teraz dzieje
w teatrze. Kiedy się na niego obrażę i będę pluła, to po prostu
wyjdę i już nie wrócę. Ciągle
myślę, że mogę się przydać i coś
swojego przemycić. I jeszcze zagrać kolejną rolę…
Spisała: Sylwia Kosman
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HISTORIA
Tablica poświęcona Danucie Siedzikównej ps. „Inka” stanęła na skwerze na Pogoni

Sosnowiec upamiętnił bohaterkę
Pierwsze dni września to czas zadumy i refleksji nad wydarzeniami, które rozegrały się latem 1939 roku. W tym roku obchodziliśmy 76. rocznicę II wojny
światowej. Na łamach wrześniowego wydania „KM” prezentowaliśmy relację z uroczystości, które odbyły się na Cmentarzu Komunalnym 1 września. Nie były
to jedyne uroczystości upamiętniające bohaterów tamtych czasów. 3 września Sosnowiec oddał hołd Danucie Siedzikównej ps. „Inka”. Tego samego dnia
u zbiegu Al. Mireckiego i ul. Niepodległości odsłonięto tablicę poświęconą żydowskim mieszkańcom Sosnowca wywiezionym do Auschwitz.
Zdjęcia: Sylwia Kosman

Krzysztof Polaczkiewicz
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Sosnowiczanie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych, w szczególności „Inki”, czyli Danuty Siedzikównej.
arc UM w Sosnowcu

Tablica poświęcona Danucie Siedzikównej ps. „Inka” stanęła u zbiegu ul.
Orlej, Nowopogońskiej i Mariackiej.
Inicjatorem jej powstania była Jednostka Strzelecka 2037 Sosnowiec Związek
Strzelecki Strzelec OSW, a fundatorem
miasto. – Oddajemy hołd młodej dziewczynie, która poświęciła swoje młodzieńcze lata na walkę z okupantem,
a na śmierć została skazana pod zarzutem współpracy z podziemiem niepodległościowym. Zginęła, mając zaledwie 18 lat w 1946 roku. Dopiero na początku lat 90. ubiegłego stulecia wyrok,
który na nią wydano, został uznany
za nieważny. Pamiętajmy o naszych bohaterach, o ludziach, którzy oddali swoje życie, abyśmy my teraz mogli żyć
w wolnym kraju – mówił podczas uroczystości prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Danuta Siedzikówna urodziła się 3
września 1928 r. we wsi Guszczewina w powiecie bielskim na Podlasiu.
Wstąpiła w struktury Armii Krajowej
wraz z siostrą Wiesławą w grudniu 1943 r. Kilka miesięcy później
ukończyła kurs sanitariuszki. Działała
w siatce konspiracyjnej Armii Krajowej
kierowanej przez leśniczego Stanisława
Wołoncieja, ps. „Konus” z Narewki.
W październiku 1944 r. podjęła pracę
jako kancelistka w nadleśnictwie w Narewce. W czerwcu 1945 r. wraz z pracownikami nadleśnictwa została aresztowana przez NKWD i UBP pod zarzutem
współpracy z podziemiem niepodległościowym.
Została uwolniona z konwoju aresztantów przez oddział V Wileńskiej Brygady AK, do którego dołączyła. Po rozformowaniu oddziału we wrześniu 1945
r. podjęła naukę w gimnazjum w Nierośnie (gm. Dąbrowa Białostocka).
W marcu 1946 r. „Inka” dołączyła ponownie do oddziału, który operował
na terenie Pomorza Gdańskiego. Dostała przydział sanitariuszki do szwadronu
dowodzonego przez Zdzisława Badochę
ps. „Żelazny”. Wykonywała również zadania łączniczki, a czasem także zwiadowcy. W trakcie wielu akcji przeprowadzonych przez szwadron udzielała
pomocy medycznej kolegom z oddziału
oraz jednemu z rannych milicjantów.
Ostatnią misją „Inki” była podróż po zaopatrzenie medyczne do Malborka,
Gdańska i Olsztyna. Została aresztowana w lokalu konspiracyjnym w nocy
z 19 na 20 lipca 1946 r. w Gdańsku-Wrzeszczu.
Brutalne śledztwo, opierające się
na poniżaniu i torturach, miało na celu
wydobycie z niej informacji na temat
działalności oddziału mjr. Zygmunta
Szendzielarza ps. „Łupaszka”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego
w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 1946 r. została skazana na dwukrotną karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Czekając na wykonanie wyroku, z więzienia karno-śledczego przy ul.
Kurkowej w Gdańsku przekazała krewnym gryps: „Jest mi smutno, że muszę

ODDali hOłD ŻOłNierZOM BON „sOsNOwiec”
w dniach 17-20 września 1939 roku na przedpolach tomaszowa, Bataliony Obrony
Narodowej „sosnowiec”, „katowice” i „Zawiercie”, wchodzące w skład 201 Pułku
Piechoty rezerwowej (z Grupy Operacyjnej „Śląsk”), toczyły zacięte walki z Niemcami
o wieś ulów. Mimo kilkukrotnych niemieckich kontrataków, pułk wykonał rozkaz
i utrzymał wieś do wieczora 19 września.
Dokładnie 76 lat później, w dniach 19 i 20 września, członkowie Grupy rekonstrukcji
historycznej – Grupa Operacyjna „Śląsk” odwiedzili miejsca walk Śląskich
i Zagłębiowskich oddziałów pod tomaszowem lubelskim. Dotarli również,
na skrzyżowanie drogi z ulowa traktem na tomaszów lubelski w miejsce, gdzie
w 1939 roku chowano poległych żołnierzy m. in. z Batalionu Obrony Narodowej
„sosnowiec”. Po raz pierwszy został tam złożony wieniec od władz samorządowych
miasta sosnowca i zapalone znicze od Grh – G. O. „Śląsk”.

umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Wyrok
na niespełna osiemnastoletniej „Ince”
wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Według relacji przymusowego świadka egzekucji, ks. Mariana Prusaka, ostatnie
słowa „Inki” to: „Niech żyje Polska!
Niech żyje Łupaszko!”.
Wydział IV Karny Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku postanowieniem z 10

czerwca 1991 r. uznał za nieważny wyrok wydany w sprawie „Inki” przez
WSR w Gdańsku w sierpniu 1946 r.
1 marca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia
not identyfikacyjnych członkom rodzin
ofiar terroru komunistycznego. Wśród
zidentyfikowanych bohaterów powojennej Polski znalazła się również Danuta
Siedzikówna „Inka”.

U zbiegu Al. Mireckiego i ul. Niepodległości odsłonięto także tablicę poświęconą żydowskim mieszkańcom Sosnowca wywiezionym do Auschwitz.
Z kolei 17 września, w 76. rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę, w Sosnowcu odsłonięto tablicę poświęconą
wszystkim organizacjom bojowym walczącym z okupantem w latach 19391945. Tablica znajduje się na budynku

Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa. – Ta tablica ma upamiętniać
wszystkich, którzy walczyli o Polskę,
bez względu na to skąd się wywodzili,
jakie mieli poglądy i przekonania. To
także wskazówka dla nas współczesnych, aby w imię dobra wspólnego dążyć do zgody – mówił podczas uroczystości prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński.
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SPORT
PAGINA
JAS-FBG Zagłębie rozpoczął grę w Tauron Basket Lidze Kobiet

Historyczny debiut sosnowieckich koszykarek
19 września 2015 roku przejdzie do historii sosnowieckiej koszykówki. To właśnie w tym dniu zawodniczki JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec rozegrały swój
pierwszy mecz w ekstraklasie. Ba, beniaminek Tauron Basket Ligi Kobiet rozpoczął zmagania od wygranej nad trzecią drużyną ubiegłego sezonu, Energa
Katarzynki Toruń.
arc JAS – FBG Zagłębie

Krzysztof Polaczkiewicz

Lepszego debiutu w ekstraklasie koszykarki JAS-FBG Zagłębie nie mogły sobie wymarzyć. W pierwszym w historii
meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej koszykarki z Sosnowca pokonały
brązowego medalistę poprzednich rozgrywek, ekipę z Torunia 57: 53. Pierwsze minuty, zgodnie z przewidywaniami,
nerwowe w wykonaniu naszych dziewcząt, ale gdy debiutancka trema opadła,
było już tylko lepiej. Zespół Mirosława
Orczyka rozkręcał się z każdą kolejną
minutą. Pierwszą kwartę nasza drużyna wygrała 13: 11, a na przerwę schodziła już przy ośmiopunktowym prowadzeniu. Zgodnie z przewidywaniami
prym na parkiecie wiodły Amerykanki
w barwach naszego zespołu. W sumie
tercet zza Oceanu zdobył aż 47 z 57
punktów. W drugiej połowie doświadczone torunianki wzięły się za odrabianie strat. W 24 minucie za sprawą Pauliny Misiek był remis. Sosnowiczanki
celnie trafiły jednak za „trzy” i dzięki temu udało się im nieco odskoczyć rywalkom. Do ostatnich minut trwała zacięta
walka, która ostatecznie zakończyła się
wygraną naszej drużyny 57: 53.
W kolejnych starciach z AZS Lublin
oraz Artego Bydgoszcz już tak dobrze
nie było i oba mecze zakończyły się porażkami sosnowiczanek, ale jak zgodnie
podkreślają władze klubu sztab szkoleniowy, „Jaski” dopiero uczą się gry
wśród najlepszych. – Fajnie się to
wszystko zaczęło, bo zaczęliśmy na-

Koszykarki mają na swoim koncie jedno zwycięstwo i dwie porażki.
prawdę z wysokiego C, ale zdajemy sobie sprawę, w którym miejscu jesteśmy.
Szczerze powiem, że liczyłem na wygraną z Katarzynkami, bo ich zespół przyjechał do Sosnowca jeszcze nie w pełnym składzie. Najważniejsze jest dla nas
zbudowanie stabilnej struktury organizacyjnej i finansowej klubu. A za tym
w przyszłości pójdą wyniki sportowe.
Koszykarki są po intensywnym okresie
przygotowawczym. Dziewczyny trenowały dwa razy dziennie na własnych
obiektach, realizując plan nakreślony

Awans lekkoatletów
Lekkoatleci MKS-MOS Płomień
Sosnowiec awansowali do lekkoatletycznej Ekstraklasy Seniorów.
Na zawodach I ligi seniorów zwyciężyli zdecydowanie przed Budowlanymi Częstochowa i Resovią Rzeszów. Zawody odbyły się 12 września w Częstochowie. Nasi

Siłą napędową zespołu są koszykarki
zza Oceanu: Aishah Sutherland, Naketia
Swanier oraz Shannon McCallum.
Ostatnia z nich grała ubiegły sezon we
Włoszech, gdzie dobra postawa pozwo-

skład Jas-fBG Zagłębie sosnowiec na sezon 2015/2016:
anna Bekasiewicz (rozgrywająca), Barbara Głocka (rzucająca), Paulina rozwadowska (rzucająca/silna skrzydłowa), Paulina
Dąbkowska (silna skrzydłowa), Marta Dobrowolska (niska skrzydłowa), Paulina antczak (niska skrzydłowa), Patrycja kaczor
(rzucająca), katarzyna kosałka (niska skrzydłowa), klaudia sikora (silna skrzydłowa/środkowa), klaudia rutkowska (niska
skrzydłowa), aishah sutherland (silna skrzydłowa), Naketia swanier (rozgrywająca), shannon Mccallum (niska/silna skrzydłowa).

Pudło dla szablistek
reprezentanci zdobyli 2575 punktów, wyprzedzając gospodarzy
o prawie 600 punktów. Na sukces
zapracował sztab szkoleniowy
w składzie: Andrzej Kurdziel, Wiesław Paszta, Jacek Markowski, Robert Korzeń, Ireneusz Boryka, Anna Paszta i Paweł Musioł. KP

wyniki zawodników Mks-MOs Płomień sosnowiec

Szabliści z Sosnowca wrócili na plansze
i już na początku sezonu zapunktowali.
W Katowicach odbyły się zawody I Pucharu Polski juniorów młodszych.
W prawie 200-osobowej stawce bardzo
dobrze spisali się zawodnicy, zarówno
TMS Zagłębie, jak i Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego. W gronie 83 dziewcząt

drugie miejsce wywalczyła Anna Łukasik
z TMS-u, która w finale uległa 8: 15 Lidii
Domańskiej z Dragon Łódź. Najlepiej z zawodniczek ZKS zaprezentowała się z kolei
Zuzanna Cieślar, która po swoim przegranym półfinałowym pojedynku uplasowała
się na miejscu 3. W kategorii chłopców
ZKS wystawił młodą, charakterną repre-

zentację. W stawce 98 zawodników pięciu
zdołało awansować do najlepszej 32, natomiast do najlepszej 16 zdołali awansować
Rafał Ziarnowski i Piotr Sosulski. W tej fazie walk pucharowych nie sprostali już
przeciwnikom, pomimo niezwykłego
wręcz zaangażowania i poświęcenia i zajęli
odpowiednio 11 i 12 miejsce. KP

Cracovia na drodze do półfinału Pucharu Polski
Maciej Wasik

1. krzysztof Brzozowski: pchnięcie kulą mężczyzn 18.16 155,0 pkt
2. urszula Nęcka: 3000 metrów kobiet 9:28.29 135,0
3. szymon Mazur: pchnięcie kulą mężczyzn 16.80 134,0
4. angelika kalinowska: pchnięcie kulą kobiet (4 kg) 14.73 132,0
5. krzysztof tomasiak: skok w dal mężczyzn 7.45 123,0
6. sztafeta: 4 x 400 metrów kobiet 3:56.18 114,0
7. Mateusz Dłutek: skok wzwyż mężczyzn 2.05 112,0
8. adrianna kuźnicka: rzut młotem kobiet (4 kg) 48.52 111,0
9. adrianna Ziętara: trójskok kobiet 12.01 109,0
10. adrianna Ziętara: skok w dal kobiet 5.66 103,0
11. angelika kalinowska: rzut dyskiem kobiet (1 kg) 41.29 102,0
12. sztafeta: 4x100 metrów mężczyzn 43.62 99,0
13. Martyna Puschhaus: 800 metrów kobiet 2:13.44 99,0
14. Natalia cisicka: pchnięcie kulą kobiet (4 kg) 12.22 97,0
15. Marek Brzeziński: skok w dal mężczyzn 7.07 96,0
16. Julia korzuch: 400 m ppł kobiet (76,2) 1:04.42 94,0
17. krzysztof adamczyk: 200 metrów mężczyzn 22.45 93,0
18. Michał włodarczyk: 110 m ppł mężczyzn 15.33 92,0
19. krzysztof adamczyk: 100 metrów mężczyzn 11.13 92,0
20. Marek Brzeziński: trójskok mężczyzn 14.31 87,0
21. adrianna czapla: 800 metrów kobiet 2:16.35 85,0
22. sztafeta: 4x100 metrów kobiet 50.67 83,0
23. wojciech Jeszka: rzut młotem mężczyzn 47.30 82,0
24. sztafeta: 4x400 metrów mężczyzn: 3:30.68 73,0
25. Jowita Błaszczak: 800 metrów kobiet 2:19.01 73,0
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przed sezonem. Polskie zawodniczki
pracują na sto procent możliwości i mają świadomość z trudności długiego sezonu, jaki jest przed nimi – podkreśla
trener Mirosław Orczyk.

liła jej na udział w All Star Game. Wcześniej występowała na parkietach w Islandii (MVP rozgrywek) oraz w Szwajcarii.
– Przed rozpoczęciem sezonu powiedziałem, że najpierw musimy przetrwać
cztery pierwsze mecze, a potem trzeba
zacząć wygrywać. Tymczasem wygraliśmy już pierwszy mecz – uśmiecha się
trener Orczyk. – Poważnie rzecz biorąc,
tak jednak jest. Dwa kolejne mecze pokazały, że ekstraklasa to już zupełnie inna liga. Najważniejsze, że w zespole jest
bardzo dobra atmosfera. Myślę, że będzie to naszym atutem – podkreśla trener Orczyk.
Wszystkich kibiców koszykówki w żeńskim wydaniu serdecznie zapraszamy
na mecze naszych dziewcząt, co warte
podkreślenia, wstęp do hali przy ul. Żeromskiego jest bezpłatny. – Taką mamy
filozofię. Dotyczy to zarówno treningów
dzieciaków, od których nie pobieramy
opłat, jak również biletów na mecze.
Wolę pełne trybuny, na których są nasze
zawodniczki z rodzinami, niż niewielki
zarobek. Jeśli hala będzie pełna,
a przed nią tłum ludzi, wówczas pomyślimy o biletach – podkreśla prezes klubu Marek Sałata.

PiłkarZe ZaGłęBia POkONali wDę
Świecie 4:1 i awaNsOwali
DO ćwierćfiNału rOZGrywek Pucharu
POlski. rywaleM w DwuMecZu, któreGO
stawką Jest PółfiNał rOZGrywek PP,
BęDZie cracOVia.

Sosnowiczanie mieli problemy z niżej notowanym rywalem tylko w początkowej fazie meczu. Gospodarze najpierw trafili piłką w słupek, a chwilę później już prowadzili, kiedy to Szymon Gąsiński wpakował
piłkę do własnej bramki po uderzeniu jednego z rywali z rzutu wolnego. Potem jednak na murawie dominował już tylko jeden
zespół. Bramki Konrada Zaradnego, Adriana Paluchowskiego, Martina Pribuli oraz
Tomasza Szatana sprawiły, że po pięciu latach nasza drużyna znów zagra w ćwierćfinale rozgrywek Pucharu Polski. Ostatni
raz tak wysoko Zagłębie doszło w PP w sezonie 2009/2010. Wówczas w gronie
ośmiu najlepszych drużyn tych rozgrywek
drużyna prowadzona przez Piotra Pierścionka musiała uznać wyższość Pogoni

Przed piłkarzami nie lada wyzwanie: dwumecz z Cracovią.
Szczecin. U siebie sosnowiczanie przegrali 0:3, a na wyjeździe był remis 1:1. Z Cracovią Zagłębie zmierzy się w dwumeczu.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane
na Stadionie Ludowym 28 października,
rewanż w Krakowie 18 listopada. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Ostatnia taka kolejka

Stacja wąskotorowa na terenie KWK Kazimierz-Juliusz – lipiec 2011.

Zabytek techniki – tokarka z 1922 roku.
W czasach prosperity zagłębiowskiego przemysłu, kolejki wąskotorowe stanowiły dość powszechny środek transportu w naszym
regionie. Spotkać je można było
w kopalniach, fabrykach, hutach
czy cegielniach. W innych regionach kraju były wykorzystywane
do przewozów pasażerskich, obsługi cukrowni, browarów, młynów, kamieniołomów, do wywozu drewna z Lasów Państwowych
etc. Miniaturowe koleje żelazne
cieszyły się dużym powodzeniem
ze względu na niskie koszty i łatwość budowy torowisk. Również
koszty eksploatacji w porównaniu z kolejami normalnotorowymi były znacząco niższe. Nic
więc dziwnego, że kolejki wąskotorowe stały się częścią przemysłowego krajobrazu Zagłębia Dąbrowskiego. Bodaj najlepiej powszechność występowania tego
rodzaju transportu widać na mapach z okresu międzywojennego.
Niestety, z czasem poczciwe
ciuchcie uznane jako przeżytek,
zaczęły znikać, a w ich miejsce
pojawiały się linie normalnotorowe i transport samochodowy.
Tym bardziej cieszy fakt, że
do naszych czasów zachowała się
16

kolejka wąskotorowa Kopalni
Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz”.
Kolejka o rozstawie szyn
750 mm powstała w 1920 roku.
Pierwotnie głównym jej zadaniem było dostarczanie piasku
podsadzkowego do wypełniania
podziemnych wyrobisk kopalni
„Kazimierz”. Kolejka obsługiwała także znajdujący się na terenie Porąbki zespół energetyczny oraz szyb „Kazimierz III”.
Idąc ulicą Mikołaja Reja z Kazimierza Górniczego w kierunku
kościoła p. w. MB Częstochowskiej, nadal można zauważyć pozostałości wąskotorowego nasypu. Linię doprowadzono także
do kopalni „Juliusz”. Miało to
miejsce na długo przed połączeniem kopalni „Kazimierz” i „Juliusz” – przed 1938 rokiem – obydwa zakłady miały tego samego właściciela, czyli
Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych. Wąskotorówką można było także dojechać do… Maczek
oraz do szybu „Bory”. Niestety,
obydwa połączenia zostały zlikwidowane. Zachował się natomiast liczący ok. 4 km długości

szlak z Kazimierza na Juliusz.
Jeszcze nie tak dawno przewożono nim wszelkiego rodzaju materiały potrzebne do funkcjonowania kopalni oraz (do 2011 r.) dowożono do pracy górników.
Najdłużej, bo do maja 2015 roku
kolejka służyła do wywozu kamienia na przykopalniane zwałowisko. Nadal istnieje bocznica
służąca do tego celu.

Lokomotywownia z 1920 roku - wrzesień 2015.
wy). Były to lokomotywy typu
Pxu o mocy 220 KM, wyprodukowane w Davenport Locomotive
Works (Davenport w stanie Iowa).
Najstarsi kolejarze po dziś dzień
z nostalgią wspominają te piękne,
„żywe” maszyny. Niestety, po latach wiernej służby wszystkie zostały zezłomowane… „Zmiana warty” z trakcji parowej na spalinową miała miejsce w latach
60-tych. Wówczas na kolejce pojawiły się nowoczesne lokomotywy
typu WLs 150 i WLs 180 – (wąskotorowa lokomotywa spalinowa
o mocy 150 i 180 KM) produkowane w FABLOKU Chrzanów
oraz ZASTALU Zielona Góra.
Do naszych czasów zachowały się
trzy maszyny: WLS 180 nr 7219
nazwana przez kolejarzy „Laleczką”; WLS 180 nr 7221 o wdzięcznym imieniu „Ziuta” oraz WLS
180 nr 6846 – jak dotąd bezimienna. Na stanie kolejki znajdują się
także 2 wagony osobowe, wagon
do przewozu materiałów wybuchowych, kilkadziesiąt platform

oraz wagonów do przewozu kamienia i piasku. Obecnie tabor jest
wyłączony z użytkowania i znajduje się na terenie stacji wąskotorowej zlokalizowanej na terenie kopalni. Lokomotywy stacjonują
w zabytkowej lokomotywowni
z 1920 roku. Tutaj również znajduje się zaplecze naprawcze. Dzięki
niemu, a przede wszystkim dzięki
profesjonalizmowi i zaangażowaniu kolejarzy, lokomotywy nadal
pozostają w bardzo dobrej kondycji technicznej. Prawdziwą perełkę
zaplecza warsztatowego kolejki
stanowi tokarka z… 1922 roku.
Została ona wyprodukowana przez
Towarzystwo Akcyjne Budowy
Transmisji, Maszyn i Odlewni Żelaza Józefa Johna w Łodzi. Urządzenie to pierwotnie było napędzane przez machinę parową. Obecnie jest zasilane energią
elektryczną i nadal działa bez zarzutu…
Władze miasta Sosnowca zabiegają o przejęcie i tym samym
uratowanie ostatniej kolejki wąsko-

torowej w Zagłębiu Dąbrowskim.
W planie jest również zagospodarowanie najcenniejszych obiektów
likwidowanej kopalni. Wszystko
wydaje się być na jak najlepszej
drodze. Coraz więcej wskazuje
na to, że jedyna kolejka kopalniana w Polsce stanie się nie lada
atrakcją dla mieszkańców miasta,
regionu oraz coraz liczniej odwiedzających Sosnowiec turystów.
Ale nie zapeszajmy, poczekajmy
na ostateczne decyzje w tej sprawie.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, tel. 32 265 60 04,
e-mail: a.ptasinski@um.sosnowiec.pl
Artykuł powstał przy współpracy z Dariuszem
Zobkiem – wieloletnim pracownikiem Działu
Kolejowego KWK „Kazimierz-Juliusz”.
Autor prosi o kontakt osoby posiadające
informacje, pamiątki lub fotografie dotyczące
kolejek wąskotorowych w Zagłębiu
Dąbrowskim.

W planie jest również
zagospodarowanie
najcenniejszych
obiektów likwidowanej
kopalni. Wszystko
wydaje się być na jak
najlepszej drodze.
Przez wiele lat na kolejce królowały lokomotywy parowe, choć nie
można wykluczyć, że początkowo
używano również trakcji konnej.
Po II wojnie światowej na kopalnię
trafiły parowozy amerykańskie dostarczone w ramach UNRRA
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Administracja Narodów Zjednoczonych
do Spraw Pomocy i Odbudo-

Na szlaku w okolicach Zawodzia.
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„Muza” serwuje
eliksir miłosny

TrwaISosnowiecka Jesień Teatralna
Sylwia Kosman

JeDNa Z NaJcZęŚcieJ wystawiaNych OPer Na całyM Świecie,
cZyli „NaPóJ MiłOsNy” (l'elisir D'aMOre), w któreJ
ODNaJDuJeMy PONaDcZasOwe luDZkie ucZucia i eMOcJe, Jak
MiłOŚć, POŻąDaNie, PrZeBieGłOŚć cZy ZaZDrOŚć, BęDZie
wystawiONa 24 PaźDZierNika w sali wiDOwiskOwO-kONcertOweJ
MuZa w sOsNOwcu.

„Napój miłosny” to pierwsze dzieło Gaetano Donizettiego, które
przyniosło mu niebywałą, europejską sławę. Opowiedziana dźwiękami pięknej muzyki historia ubogiego Nemorino, nieszczęśliwie zakochanego w wyniosłej Adinie podbiła serca publiczności w całej
niemalże XIX-wiecznej Europie. Smutny los Nemorino odmienia tytułowy „miłosny napój” zakupiony na straganie przebiegłego Dulcamary. Cudowny napój, jak przystało na dobre wino, czyni życie łatwiejszym, rzadko jednak gwarantuje miłość i bogactwo. W rzeczywistości szczęście i powodzenie u kobiet przynosi chłopakowi
odziedziczony po zmarłym wuju spadek, o czym obdarowany dowiaduje się jako ostatni. Upojony winem Nemorino staje się najbardziej
pożądaną partią w miasteczku, a uczucia do niego przestaje ukrywać
nawet Adina. Cudowny eliksir łączy szczęśliwie kochanków w uroczej scenerii włoskiej prowincji. Równie dobrze historia kończy się
dla sprytnego Dulcamary, gdyż wszyscy wierzą w cudowną moc jego „miłosnego napoju”, który sprzedaje się wyjątkowo dobrze. Projekt został współfinansowany przy udziale gminy Sosnowiec. Początek spektaklu o godz. 18.00. Bilety w cenie 35 zł i 25 zł (ulgowe)
do nabycia w ECK i w MUZIE. red
w rolach głównych wystąpią: Beata witkowska-Glik jako adina,
Jarosław wewióra jako Nemorino, aleksander Bardasov jako Belcore,
Dawid Biwo jako Dulcamara, ewa Banasiak jako Gianetta oraz edyta
Nowicka i Zbigniew Mikolasz.
Śpiewakom towarzyszył będzie chór Mieszany „Ogniwo” oraz
Orkiestra i Zespół wokalny teatru Muzycznego arte creatura
pod dyrekcją Doroty agnoletto (austria).

Wernisaż wystawy w Bibliotece Głównej, zatytułowanej „Teatr mój widzę
ogromny. 250 lat polskiej sceny narodowej”, zainaugurował w połowie września 1. Sosnowiecką Jesień Teatralną,
która potrwa do 30 października i zakończy się finałem Zagłębiowskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Odbyły
się już m. in. spotkanie z Anną Dymną,
które cieszyło się olbrzymią popularnością, „Scena Poezji”, czyli czytanie klasyków z udziałem Doroty Ignatjew, Zbigniewa Leraczyka i Andrzeja Rozmusa,
artystów Teatru Zagłębia i ciekawe wykłady pracowników naukowych. Regularnie w bibliotece odbywają się także
warsztaty teatralne, które prowadzą aktorzy zagłębiowskiego teatru, zajęcia te-

Nowy rozdział w historii Muzeum
Kobieta jest jak Sosnowiec. Ten
zaskakujący tytuł nosi wystawa,
której uroczysty wernisaż odbył
się 24 września w sosnowieckim
Muzeum. Ekspozycja swoim tytułem odwołuje się do tomu poezji oraz wiersza Marcina Barana „Sosnowiec jest jak kobieta”,
który ukazał się drukiem w 1992
r. Ekspozycja koncentruje się
na artystach związanych przede
wszystkich z miastem i regionem. Prezentuje obrazy uznanych i wybitnych artystów, m. in.
Jadwigi Maziarskiej, Janiny
Kraupe i realizacje „młodych”,
czyli m. in. Dominiki Kowyni,
Judyty Ber naś, Mateusza Hajmana i Michała Minora.
Przez kilka tygodni w Pałacu
Schoena tworzył swoje dzieło

Nowa ramówka
Radia Piekary
Radio Piekary, które ma także
fanów w Zagłębiu, zaprezentowało nową ramówkę. Nowością
w ramówce radia jest środowa
audycja „Leszek Filec. I wszystko gro”, „Muzyczne klachy”
z Bernadetą Kowalską (piątek)
oraz „Balanga u Szołtyska”
z Mirkiem Szołtyskiem (czwartki). Tylko w tej rozgłośni radiowej usłyszymy wszystkie premiery – najnowsze szlagrowe
propozycje producentów muzycznych. Ale to nie koniec propozycji na jesienne wieczory.
W poniedziałki od godz. 18
do 21 na antenie występuje Mariusz Jarzombek w audycji „Furgajoncy Ślonzok”. SK
październik 2015 nr 9

atralne z dziećmi oraz „Teatralne przebieranki”, czyli zabawy teatralne z dziećmi
ze szkół specjalnych. Jesień Teatralna organizowana jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Teatr 2015 – Promesa: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna”.
Projekt powstaje przy współudziale Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Teatru Zagłębia w Sosnowcu,
Galerii Plakatu w Krakowie, Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach i Zespołu Szkół
Specjalnych nr 2 w Sosnowcu. Honorowy patronat nad imprezą objął Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca. SK

Radosława Kaźmierczak

reżyseria: Maura ippoliti (włochy)
Organizator: towarzystwo Przyjaciół sztuk Pięknych z siedzibą
w sosnowcu
Produkcja: Jarosław wewióra, Beata witkowska-Glik, Maria
czempka-wewióra
kostiumy: Dorota wewióra
choreografia: Zbigniew Mikolasz
scenografia: Jarosław wewióra
Światło: kamili Michalski
Przygotowanie solistów: Gioacchino Gitto, Dorota agnoletto
Przygotowanie chóru: wojciech Gwiszcz
Przygotowanie zespołu wokalnego: edyta Nowicka

Bardzo szybko wszystkie miejsca na warsztatach teatralnych zostały
zarezerwowane.

wyDarZeNia i sOsNOwieckieJ JesieNi teatralNeJ
7 X (środa), godz. 18.00: „teatr w filmie” – projekcja
filmu. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
12 X (poniedziałek), godz. 16.00: „i ty możesz zostać
aktorem” – warsztaty teatralne. Prowadzący: aktorzy
teatru Zagłębia: Michał Bałaga i Przemysław kania. aula
Biblioteki Głównej ul. kościelna 11 (obowiązkowe
zapisy)
13 X (wtorek), godz. 18.00: „teatr – aktor – Publiczność”.
cz. 2 – wykłady pracowników naukowych z Pracowni
scenografii akademii sztuk Pięknych w katowicach: dr
katarzyny sobańskiej-strzałkowskiej i dr Marcelego
sławińskiego. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
14 X (środa), godz. 18.00: „teatr w filmie” – projekcja
filmu. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
15 X (czwartek), godz. 10.00: „czy pacynka to
dziewczynka?” – finał konkursu na lalkę teatralną.
w programie spektakl pt. „iluzja marionetki”
w wykonaniu teatru animacji falkoshow w krakowie.
aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
19 X (poniedziałek), godz. 16.00: „i ty możesz zostać
aktorem” – warsztaty teatralne. Prowadzący: aktorzy
teatru Zagłębia: Michał Bałaga i Przemysław kania. aula
Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11 (obowiązkowe zapisy)
21 X (środa), godz. 18.00: „teatr w filmie” – projekcja
filmu. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
26 X (poniedziałek), godz. 16.00: „i ty możesz zostać
aktorem” – warsztaty teatralne. Prowadzący: aktorzy
teatru Zagłębia: Michał Bałaga i Przemysław kania. aula
Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11 (obowiązkowe
zapisy).
28 X (środa), godz. 18.00: „teatr w filmie” – projekcja
filmu. aula Biblioteki Głównej, ul. kościelna 11
30 X (piątek), godz. 10.00: „Zabawy
z Melpomeną” – finał Zagłębiowskiego Przeglądu
teatrów amatorskich. aula Biblioteki Głównej, ul.
kościelna 11

Praca Michała Minora, który pracował w Muzeum przez
kilka tygodni, otwiera wystawę.
właśnie Michał Minor, którego
praca otwiera wystawę. – To wystawa, która inauguruje nowy roz-

dział w historii 30-letniego Muzeum w Sosnowcu. Stanowi ona
próbę spojrzenia w fenomen mia-

sta jako takiego, ale przede
wszystkim jest spojrzeniem w głąb
samego siebie, własnych pragnień,
lęków, tęsknot i wzruszeń. Będzie
również zaczynem wydobywania
piękna z fascynującego miejsca,
w którym przyszło nam pracować – mówi Paweł Dusza, dyrektor Muzeum w Sosnowcu.
Finisaż wystawy odbędzie
się 24 listopada w ramach Festiwalu Ars Cameralis i zostanie
zorganizowany z uwagi na to, że
niektóre dzieła powstawały przez
cały okres trwania wystawy i zostaną ukończone właśnie z okazji festiwalu. Kuratorem wystawy jest Marek Zieliński, sosnowiczanin, na co dzień będący
dyrektorem instytucji Ars Cameralis Silesiae Superioris. SK

reklama
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 21 października pod adres redakcji:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

Miejski Rzecznik Praw
Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
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

Poziomo: 1 – okres przed Bożym Narodzeniem, 5 – drapieżne
ptaszysko z Andów, 8 – parada, 9 – gatunek wierzby, 10 – tytuł
władcy w państwach muzułmańskich, 11 – nakrycie głowy,
12 – dyskusja, 14 – zasuwa, 16 – jezioro w południowowschodniej Afryce, 17 – ma go geniusz, 19 – zbiór praw
judaizmu, 21 – grupa przestępcza, 22 – kobiece imię, 25 – chęć,
28 – diabeł, 29 – 1/100 złotówki, 30 – intencja,
32 – ugrupowanie polityczne, 34 – niepokój, 35 – chwyt
zapaśniczy lub słynny admirał, 36 – przy koszuli, 37 – na
wierzch wypływa, 38 – imię, nazwisko, nazwa zwierzęcia lub
przedmiotu, od których nazwano np. jakieś miejscowości,
góry, rzeki, zwierzęta, rośliny, 39 – noszona w starożytnym
Rzymie przez kobiety i mężczyzn.
Pionowo: 1 – grecka bogini miłości i piękna, 2 – imię
Orzeszkowej, 3 – motoryzacyjny symbol NRD, 4 – trzy miesiące,
5 – eunuch, 6 – nawyk, 7 – gatunek śliwy, 13 – nad królewskim
łożem, 15 – prawo do nietykalności, 18 – jedno z ujściowych
ramion Wisły, 20 – likier kminkowy, 23 – podziemna część
rośliny, 24 – osoba niedołężna, 26 – specjalista rolnik, 27 – żona
popa, 28 – mocny sznurek lub figura gimnastyczna,
31 – napisał „Peer Gynt” i „Dziką kaczkę”, 33 – pewność siebie,
śmiałość.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 8 KATARZYNA BONDA – OKULARNIK

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Ewa Fjałkowska, Małgorzata Bubak oraz Mirosław Rodek z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 9

Maciej Stuhr, Beata Nowicka

Stuhrmówka, czyli gen wewnętrznej
wolności
(Wyd. ZNAK)

Wszystkie twarze jednego z najpopularniejszych
i najbardziej lubianych aktorów.
Maciej Stuhr w szczerej rozmowie z Beatą Nowicką opowiada o rodzinie, przyjaźniach oraz początkach kariery. Mówi też o kulisach pracy na estradzie, w filmach i teatrze, a także o pułapkach popularności. Opowiada też o swoich skłonnościach,

by wszystko robić po swojemu.
W książce znajdziemy też anegdoty z przyjaciółmi Macieja Stuhra w roli głównej
oraz zdjęcia z rodzinnego archiwum. Dowiemy się
o tym, ile Stuhra w Stuhrze i dlaczego chłopaki też
płaczą.
Premiera książki 7 października.

Marek Krajewski

Arena szczurów

(Wyd. ZNAK)

Najbardziej mroczny z kryminałów Marka Krajewskiego.
Akcja powieści dzieje się w 1948 roku. Popielski, były lwowski komisarz, po ucieczce z Wrocławia ukrywa się w nadmorskim Darłowie. Miastem rzą dzi Ar mia Ra dziec ka i Urząd Bez pie czeń stwa. Nikt w mie ście nie zna prze szło ści
by łe go ko mi sa rza. Nikt też nie po dej rzewa, co
naprawdę ma na sumieniu. W pewnym momen-

cie nad morzem zaczynają ginąć ko biety. Ktoś mu si wówczas znaleźć gwałciciela i mordercę. Popielski, który prowadzi taj ne śledz two, wie, czym
jest piekło – labiryntem bez wyjścia i bezmiarem
cier pienia. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że stanie się ono jego domem. Czy Popielski okaże się
zbrodniarzem?

Kulturalne czwartki
w kinie„Helios”
„Kultura Dostępna w kinach” to akcja kina „Helios”, która trwa już od 30 kwietnia.
Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 18.00,
wyświetlane będą polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Kultura Dostępna”.
Głównymi organizatorami projektu są Narodowe
Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wraz z całą siecią kin
Helios w Polsce. Projekt skierowany jest
do wszystkich, którzy kochają polskie filmy
i chcieliby zobaczyć je w rozsądnej cenie. Bilety
na seanse w ramach „Kultury Dostępnej” kosztują jedynie 10 zł. red

Na dużym ekranie w najbliższym czasie
zostaną wyświetlone:
8 października – „Bilet na księżyc”
15 października – „Pod mocnym aniołem”
22 października – „służby specjalne”
29 października – „Psy”
Dla naszych czytelników mamy do rozdania
dwa podwójne zaproszenia na każdy z
seansów w ramach programu „kultura
Dostępna w kinach”, do odbioru w naszej
redakcji.

Helen Rappaport

Cztery siostry. Utracony świat ostatnich
księżniczek z rodu Romanowów
(Wyd. ZNAK)

Fascynująca i wyczerpująca biografia córek cara
Mikołaja II.
Cztery córki Mikołaja II dorastały niczym cudowne ptaki w złotej klatce, odizolowane od świata
w zaciszu carskich rezydencji. Olga, Tatiana, Maria
i Anastazja były ikonami stylu, gorącym tematem
plotek, najbogatszymi i najbardziej pożądanymi
pannami z europejskich rodzin królewskich na progu XX wieku. Jednak za oficjalnym wizerunkiem
uroczych małych księżniczek skrywały się cztery
silne osobowości. Prywatny świat Wielkich Księż18

nych wychodzi poza krąg nastoletnich miłości, dworskich intryg,
dziewczęcych marzeń i aspiracji.
To historia dojrzewania czterech inteligentnych kobiet na tle nieuchronnego schyłku wielkiego imperium i całej epoki. Rewolucyjna zawierucha i dramat całej rodziny Romanowów uczyniły z nich bohaterki drugiego planu.
Książka Helen Rappaport daje nowe światło i spojrzenie na Europę i carską Rosję, widziane z perspektywy czterech córek Mikołaja II.
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02 Pt godz. 19:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
03 Sob godz. 18:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
04 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
06 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
07 Śr godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
08 Czw godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
10 Sb godz. 18:00 Koń, kobieta i kanarek/ Tomasz Śpiewak 25 zł
11 Nd godz. 18:00 Koń, kobieta i kanarek/ Tomasz Śpiewak 25 zł
16 Pt godz. 19:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli
wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński - PREMIERA
17 Sb godz. 18:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli
wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński
18 Nd godz. 18:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli

„Kariera
Romualda S.”
w Teatrze Zagłębia
Prapremiera sztuki autorstwa Jana Czaplińskiego w reżyserii Piotra Ratajczaka pt. „Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli
wytrzymasz, zanim nie wytrzymasz”, odbędzie się 16 października w Teatrze Zagłębia. W państwie
na P. zbliżają się wybory parlamentarne. Kampania trwa w najlepsze. Premier aktualnego rządu
próbuje utrzymać się przy władzy,
jednak sondaże nieubłaganie pokazują to, w co trudno mu uwierzyć – jego poparcie konsekwentnie spada. Lewica i prawica toczą
zacięte boje o głosy niezdecydowanego elektoratu. Nagle, na miesiąc
przed wyborami, pojawia się kandydat, który uosabia wszystko to,
czemu łatwo przyklasnąć: zmianę,
energię i szczerość. „Kariera Romulada S.” to teatralne political-fiction, opowieść o różnych sposobach uprawiania polityki i jej
zmieniających się modelach.
O tym, kto głosuje i na kogo. To
kilka zdarzeń z Państwa na P., które dość dobrze znamy. red
reżyseria: Piotr ratajczak
scenografia: Matylda kotlińska
kostiumy: izabela wądołowska
ruch sceniczny: arkadiusz Buszko
Premiera: 16 października, godz.
19.00
kolejne pokazy: 17-18
października, godz. 18.00, 24-25
października, godz. 18.00

reklama

wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński
20 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ Adam Bahdaj, Piotr
Rowicki
godz. 19:00 Teatroteka: Miss Hiv
21 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami/ Adam Bahdaj, Piotr Rowicki
23 Pt godz. 19:00 Najdroższy/Francis Veber
24 Sob godz. 18:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli
wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński
25 Nd godz. 18:00 Kariera Romualda S., czyli ile jeszcze decybeli
wytrzymasz zanim nie wytrzymasz/ Jan Czapliński
27 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ Adam Bahdaj, Piotr
Rowicki
28 Śr godz. 09:00 Najmniejszy bal świata/ Malina Prześluga
29 Czw godz. 09:00 Najmniejszy bal świata/ Malina Prześluga
godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber

Kolejna odsłona Teatroteki
Spektakl Macieja Kowalewskiego
w reżyserii Krzysztofa Czeczota
„Miss HIV” będzie kolejną odsłoną w ramach Teatroteki, czyli projektu prezentującego ekranizacje
najciekawszych osiągnięć młodej
polskiej dramaturgii. Sztuka Macieja Kowalewskiego „Miss HIV”
ma bardzo ciekawą historię. Autor,
zainspirowany odnalezioną w internecie informacją o dorocznych
wyborach Miss HIV/AIDS Stigma
Free, odbywających się w stolicy
Botswany, napisał tekst na konkurs
dramaturgiczny, zorganizowany
przez Krajowe Centrum do Spraw
AIDS. I choć dramat Kowalewskiego nie został zakwalifikowany
do finału konkursu ze względów
merytorycznych, bo „nie spełniał
wymogów profilaktycznych” i nie
został zamieszczony w wydanej
antologii tekstów konkursowych,
to już w następnym roku znalazł
się w antologii prezentującej najciekawsze dramaty polskie tego
okresu. Prapremiera teatralna sztuki miała miejsce w 2005 r. w warszawskim klubie Le Madame
w reżyserii autora i została okrzyknięta wydarzeniem teatru niezależnego w Polsce. Rok później (po likwidacji Le Madame) spektakl trafił na scenę teatru komercyjnego.
Znalazł się na stałe w repertuarze
Teatru Polonia, od stycznia 2010 r.
przeniesiony na scenę Och-Teatru
i grany tam przez kolejne cztery lata. Akcja sztuki zainspirowana autentycznymi wyborami Miss HIV

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 9 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Łukasz Gutt P.S.C.

wtedy, gdy będą czasem śmieszne, cyniczne, czułe albo okrutne
wobec siebie. To nie one staną się
przedmiotem szyderstwa i drwiny, bo we wszystkim co zrobią,
pozostaną ludźmi. Nieludzka jest
gra, w której przyszło im wystąpić. Okrutne są prawa telewizyjnego show biznesu, żerującego
na nieszczęściu, które zawsze
sprzedaje się najlepiej.
Pokaz odbędzie się 20 października o godz. 19.00. red

Spektakl obnaży kulisy show biznesu.
w Botswanie może rozgrywać się
wszędzie. Konkurs opisany
w sztuce ma formę rozrywkowego
show.
Kandydatki do tytułu Miss
HIV poznajemy bezpośrednio
przed finałową rozgrywką konkursową, którą transmituje na żywo telewizja. Imprezę prowadzi
aktor, konferansjer, przebierający
się w coraz to dziwniejsze, bezsensowne kostiumy. To on ma
zrobić wszystko, żeby maksymalnie zwiększyć oglądalność. Nic
więc dziwnego, że w swym występie posunie się do wszystkiego:
prowokacji, manipulacji, obnażenia najbardziej skrytych tajemnic
uczestniczek konkursu. Jednak
i one zdają się rozumieć, na czym
ta gra polega. Na zdobyciu aplauzu i uznania wielomilionowej pu-

bliczności. Każda z kandydatek
ma swoją historię i swoje oczekiwania związane z ewentualnym
zwycięstwem. Prawdziwe historie
czterech kobiet – banalne, przerażające, zwyczajne, czy szokujące,
poznajemy w pierwszej części
sztuki. Część druga to konkursowy występ kandydatek, w którym
uciekać się one będą do różnych
sposobów osiągnięcia wymarzonego zwycięstwa.
Miss HIV to sztuka przewrotna, miejscami bolesna, jednak
niepozbawiona ironii i czarnego
humoru. Ukazuje problem HIV
w sposób niecodzienny i nowatorski, daleki od dydaktyzmu i stereotypowych wyobrażeń. Autor
nie ubolewa nad losem swych bohaterek, traktuje je normalnie, pozwala im mówić i być sobą, nawet

Obsada: adam woronowicz
(rafael), Dorota kolak (urszula),
katarzyna warnke (klara), Olga
Bołądź (irina), anna Próchniak
(Julia), Miłogost reczek (Głos)
autor tekstu: Maciej kowalewski
reżyseria: krzysztof czeczot
scenografia: wojciech stefaniak
kostiumy: wanda kowalska
Muzyka: adam walicki
kierownictwo produkcji: Paweł
Mantorski
Dźwięk: Michał robaczewski,
tomasz wieczorek
Montaż: Jakub Motylewski
redaktor prowadzący: krzysztof
Domagalik
Opieka artystyczna: Maciej
wojtyszko
Zdjęcia: łukasz Gutt P. s. c.
Producent: włodzimierz
Niderhaus
czas trwania projekcji: 68 min.

KINO
reper tuar kina helios sosnowiec
2-8.2015 r.
kiNO kONesera: wyłącZNie
w PONieDZiałek
„PAKT Z DIABŁEMGODZ. 18: 45
Kryminał, od 15 lat, USA, 122 min
kultura DOstęPNa: wyłącZNie
w cZwartek
„BILET NA KSIĘŻYCGODZ. 18: 00
Komedia, od 15 lat, Polska, 123 min
kiNO kOBiet: wyłącZNie w cZwartek
„PANIE DULSKIEGODZ. 18: 30
Komediodramat, od 12 lat, Polska, 91 min
PreMiery:
„PANIE DULSKIE”10.00, 14.00*, 16.30**,
19.00***, 20.45*, Komediodramat, od 12
lat, Polska, 91min21.15***, 21.30****
* wyłącznie w pon.
** z wyjątkiem pon.
*** z wyjątkiem pon. i czw.
**** wyłącznie w czw.
„MARSJANIN”10.00*, 11.15**, 21.00
Science-Fiction/Akcja/Przygodowy, od 12
lat, USA, 142 min, NAPISY
* wyłącznie w czw.
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Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne
zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i
kanarek” w dniu 11.10.2015r. (niedziela), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl w ramach Teatroteki
„Miss HIV” w dniu 20.10.2015r. (wtorek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Kariera Romualda
S., czyli ile jeszcze decybeli wytrzymasz, zanim nie
wytrzymasz” w dniu 24.10.2015r. (sobota), godz. 18.00

** z wyjątkiem czw.
„3D MARSJANIN”15.00, 18.00
Science-Fiction/Akcja/Przygodowy, od 12
lat, USA, 142 min, NAPISY
„CHEMIA”14.00*, 16.00**, 19.30***,
20.45****, Dramat, od 15 lat, Polska, 105
min21.45***
* z wyjątkiem pon.
** wyłącznie w pon.
*** z wyjątkiem czw.
**** wyłącznie w czw.
filMy tyGODNia:
„KRÓL ŻYCIA”12.00, 14.15*, 18.30**,
19.00***, 20.30****, Komedia, od 15 lat,
Polska, 96 min21.00*****, 21.15***
* z wyjątkiem śr.
** z wyjątkiem czw.
*** wyłącznie w czw.
**** z wyjątkiem pon. i czw.
***** wyłącznie w pon.
,,EVEREST’’ 11.30
Thriller/Dramat/Przygodowy, od 15 lat,
Wielka Brytania/USA/Islandia, 121 min,
NAPISY
,,3D EVEREST’’ 15.30*, 17.00**
Thriller/Dramat/Przygodowy, od 15 lat, Wielka
Brytania/USA/Islandia, 121 min, NAPISY

* wyłącznie w czw.
** z wyjątkiem czw.
„WIĘZEŃ LABIRYNTU: PRÓBY OGNIA”16.15*
Thriller/Akcja/Science-Fiction, od 12 lat,
USA, 144 min, NAPISY
* z wyjątkiem pon.
„3D WIĘZEŃ LABIRYNTU: PRÓBY
OGNIA”12.45*, 14.15**
Thriller/Akcja/Science-Fiction, od 12 lat,
USA, 144 min, NAPISY
* wyłącznie w czw.
** z wyjątkiem czw.
filMy Dla DZieci:
„KLUB WŁÓCZYKIJÓW”8.45*, 12.45
Komedia/Przygodowy, od 6 lat, POLSKA, 98
min
* wyłącznie w pon.
,,HUGO I ŁOWCY DUCHÓW’’ 10.30
Animacja, b/o, Niemcy/Austria/Irlandia, 99
min, DUBBING

uwaGa! Dla naszych czytelników
mamy 14 pojedynczych
zaproszeń do kina, do odbioru
w naszej redakcji.

WAGA (23.09. - 22.10.) – Uważaj, gdyż
w Twojej firmie szykują się zwolnienia.
Jeśli jednak będziesz robić wszystko jak
dotychczas, szef okaże się dla Ciebie
wyjątkowo łaskawy. Pora na znalezienie
dodatkowego zajęcia. Pomyśl o
zapisaniu się na siłownię lub basen.
Warto zadbać o formę, by nie stracić
kondycji nabytej w lecie.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Czeka
Cię miła niespodzianka, przygotowana
przez drugą połówkę. Nigdy byś nie
pomyślał, że zwykły wypad za miasto
sprawi wam tyle radości. Zastanów się
nad tym, może warto częściej spędzać w
ten sposób weekendy. Ostatnio sprzyja
Ci szczęście. Może warto je wypróbować
w grach losowych?
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Gwiazdy
sprawią, że w najbliższym czasie
staniesz się nadzwyczaj pracowity.
Doceni to zarówno Twój szef, jak i
domownicy. Postanowisz zrobić
gruntowne porządki w mieszkaniu. Nie
zapomnij także o szafie. Nadmiar energii
wykorzystaj na długi spacer rodzinny.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Postanowisz podreperować swój
budżet i poszukać dodatkowego
zajęcia. Dzięki dodatkowym dochodom
będziesz mógł zabrać ukochaną na
Sylwestra do Rzymu. Sprawisz jej tym
ogromną radość. Samotne koziorożce
nie czeka w tym miesiącu żadna
rewolucja.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nadchodzi
Twoja ulubiona pora roku. W czasie, gdy
wszyscy wokół marudzą na złą pogodę,
ty wreszcie masz czas dla siebie.
Nadrobisz zaległości książkowe oraz
filmowe. Samotne wodniki postanowią
chwilę odetchnąć od randek.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Długie
październikowe wieczory sprzyjają
nauce oraz poszerzaniu swoich
kwalifikacji. Wykorzystaj dobrze ten
czas, żeby po nowym roku móc starać
się o lepszą pracę. Ostatnio narzekałeś
na brak rozrywek. Pora nadrobić
zaległości. To dobry moment, by
umówić się na randkę w ciemno, o czym
od dawna myślałeś.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Rozejrzyj się
wokół… czy nie wydaje Ci się, że ktoś
ostatnio chce zwrócić na siebie Twoją
uwagę? To doskonały moment, by po
długiej przerwie wreszcie próbować się
z kimś spotykać. Uważaj na plotki. Masz
wokół siebie wyjątkowo dużo osób,
które nie życzą Ci najlepiej. Słuchaj
zatem serca, a nie „złotych rad”
znajomych.
BYK (20.04. – 22.05.) – Po ostatnich
burzliwych sytuacjach z drugą połówką
postanowicie raz na zawsze zakończyć
ten związek. Z pewnością wyjdzie Ci to
na dobre. Wreszcie odpoczniesz od
ciągłych wygórowanych wymagań i
sam narzucisz sobie odpowiednie
tempo. Postaw na relaks i odpoczynek.
Wykorzystaj czas wolności i ciesz się
życiem.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nie
lekceważ ostatnich objawów zmęczenia
i wybierz się w końcu do lekarza. W
przeciwnym razie może się to źle
skończyć. Ostatnio nałożyłeś na siebie
zbyt wiele obowiązków i organizm
buntuje się. Zacznij prowadzić
spokojniejszy tryb życia, a wszystko
wróci do normy. Ostatnio stałeś się
niezwykle drobiazgowy. Odpuść trochę,
bo Twoja druga połówka nie jest aż tak
wyrozumiała jak myślisz.
RAK (22.06. – 22.07.) – Gwiazdy
sprawią, ze wszystkie Twoje kłopoty
odejdą w zapomnienie. Postaraj się
jednak nie prowokować losu i uważaj na
wszystkie składane Ci propozycje
finansowe. Skup się na drugiej połówce i
rodzinie. Spędzaj z nimi każdą wolną
chwilę, gdyż bardzo tego potrzebują.
Jesień sprzyja poznawaniu nowych
znajomych, dlatego samotne raki nie
powinny tracić czasu na siedzenie w
domu.
LEW (23.07. – 23.08.) – Nie planuj w
najbliższym czasie żadnych wyjazdów.
Jesień sprzyjać będzie przeziębieniom i
wypadkom, a szkoda byłoby stracić
zaliczkę. Więcej czasu poświęć na
domowe porządki oraz zaległości
książkowe. Jesień nie należy do Twoich
ulubionych pór roku, ale na szczęście nie
trwa wiecznie.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Sprawy, na
których bardzo Ci zależy, wreszcie ruszą
do przodu. Nie licz jednak na zbyt wiele,
aby się nie rozczarować. Zacznij więcej
wychodzić z domu. W przeciwnym razie
starość dopadnie Cię szybciej niż
myślisz. Zacznij też oszczędzać
pieniądze, gdyż pod koniec roku
znajomi zaskoczą Cię propozycją
szalonego wyjazdu, a szkoda byłoby nie
skorzystać. red
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