Trzy tysiące miejsc pracy powstanie przy trasie
S1!Wiadomo, że na terenach w pobliżu trasy S1
ulokuje się firma„działająca w branży świątecznej”, która
ma stworzyć trzy tysiące miejsc pracy, a sezonowo
zatrudniać nawet pięć tysięcy osób. Sama hala ma mieć
powierzchnię około 100 tys. m kw. Inwestycja rusza
wkrótce, a jej działalność oznacza, że do budżetu miasta
co roku z płaconych podatków
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wpłynie ponad 2 mln zł.

Za nami rok ważnych wydarzeń, dobrych
wiadomości i podjętych decyzji. Otwarto m. in.
Centrum Aktywności Rodzinnej, miasto stało się
właścicielem stadionu w Zagórzu, a rada nadzorcza PKP
wydała decyzję w sprawie przebudowy dworca
w Maczkach. Do miasta wróciła Industriada, a do„Muzy”
kino. Poza tym wspólnie świętowaliśmy historyczne
wydarzenia i bawiliśmy się podczas niezliczonych
str. 8
koncertów i imprez.

Piłkarze Zagłębia wiosną powalczą o powrót
do piłkarskiej elity. Czy znajdzie się dla nich miejsce
w ekstraklasie? Przed szansą wprowadzenia sosnowiczan
do ekstraklasy stoi Dariusz Banasik, który po zakończeniu
rundy jesiennej zastąpił na trenerskiej ławce Piotra
Mandrysza. – Przed wiosenną batalią jesteśmy wysoko
w tabeli i trzeba zrobić wszystko, aby tego, co udało się
wypracować, nie zmarnować – mówi Marcin
Jaroszewski, prezes klubu.
str. 15
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Akcja „Zima w mieście” to białe szaleństwo na nartach i łyżwach, nurkowanie, szermierka, taniec, śpiew, malarstwo i odkrywanie tajemnic Sosnowca

Będzie się działo!
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Nuda w ferie? Nie w Sosnowcu! Tegoroczna akcja „Zima w mieście” zapowiada się imponująco. Wyjazd w góry nie
musi stać się niespełnionym marzeniem,
bo z powodzeniem można wybrać Górkę
Środulską oraz sportowe atrakcje, szkółki
i turnieje, które przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miejskie placówki
kulturalne i MOSiR stanęły na wysokości
zadania i przygotowały dla dzieciaków
różnorodny program zajęć, warsztatów,
gier i konkursów. Każdy znajdzie coś dla
siebie i może rzucić wyzwanie nudzie.
Co roku półkolonie organizowane przez
MOSiR cieszą się olbrzymią popularnością. 192 miejsca, które w te ferie przygotował MOSiR, są już wszystkie zarezerwowane, a ponadto została utworzona długa
lista rezerwowych.
Odbędą się dwa 5-dniowe turnusy, a organizatorzy zapewniają dwudaniowy
obiad, ubezpieczenie NW, transport pomiędzy obiektami, opiekę wychowawców
oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Zajęcia będą się odbywać w grupach 12-osobowych na terenie różnych
obiektów MOSiR-u. Uczniowie, którzy
znaleźli się na liście rezerwowych, mogą
korzystać z obiektów, którymi zarządza
MOSiR. I to za darmo.
Od poniedziałku do piątku, do godz.
15.00, wyciągi na Górce Środulskiej udostępniane będą bezpłatnie dzieciom i młodzieży, mieszkającym na terenie Sosnowca lub uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie miasta. Trzeba mieć
tylko ważną legitymację szkolną.
Ponadto grupy zorganizowane z terenu
miasta mają także zagwarantowany wstęp

Na Górce Środulskiej będą działać szkółka narciarska i snowboardowa, a dzieciaki mogą szusować
na nartach za darmo.
bezpłatny, na podstawie pisemnego zgłoszenia u kierownika obiektu, zawierającego nazwę instytucji, listę imienną podopiecznych oraz nazwisko opiekuna grupy. Podobne zasady i bezpłatny wstęp będą
obowiązywać na lodowisku przy ul. Zamkowej 4 (od poniedziałku do piątku), na lodowisku przy al. Zwycięstwa, pływalni
przy ul. Żeromskiego 5 i w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej
przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 (od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00
do 15.00). Lodowisko przy ul. Gwiezdnej 2 będzie działać za darmo od poniedziałku do niedzieli, od godz. 11.00
do 20.00, z wyłączeniem przerwy technicznej w godz. od 15.00 do 16.00. Ponadto działać będą szkółka snowboardowa

i narciarska, akademia nurkowania, nauka
jazdy na łyżwach oraz pływania. Emocji
dostarczą również turnieje piłki nożnej halowej i konkurs wyciskania wielokrotnego
sztangi.
„Odśnieżamy tajemnice Sosnowca,
czyli ferie z biblioteką”. Pod takim hasłem
będzie odbywać się tegoroczna akcja „Zima w mieście” w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Dla uczestników przygotowano moc
atrakcji i ciekawych zajęć. Oprócz tropienia starych tajemnic, legend i historii znanych sosnowiczan, całych rodów, zabytków i dzielnic, z którymi będą musiały
zmierzyć się dzieci, nie zabraknie także m.
in. wesołej maskarady, łamigłówek, kalamburów, pasterki w kopalni Maurycy,

rozśpiewanej bibliosfery, i czasu spędzonego „na wygonie i w salonie”, czyli zabaw dziadków w wykonaniu wnuczków.
– W tym roku tematem przewodnim
będzie nasze miasto – Sosnowiec. Z okazji jubileuszowych, 115. urodzin miasta,
podczas spotkań w bibliotece, będziemy
odkrywać tajemnice Sosnowca oraz skupiać się wokół jego historii i poszczególnych dzielnic – zapowiada Kinga Baranowska-Jaworek, specjalista ds. promocji
i marketingu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. – W programie znalazły się liczne warsztaty plastyczne, literackie, ekologiczne, pogadanki, prezentacje multimedialne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
gry planszowe i stolikowe. Uczestnicy

wcielą się w role historyków, archeologów,
geografów i biologów. Tematem zajęć będą między innymi legendy i historie, dotyczące Zagłębia, a także opowieści o najsłynniejszych mieszkańcach Sosnowca – dodaje.
Zajęcia będą odbywać się we wszystkich, 19 filiach biblioteki, w te same dni tygodnia, czyli w poniedziałki, środy i piątki. Udział mogą wziąć dzieci od 5 roku życia. Nieczynna będzie biblioteka główna,
ze względu na trwający remont. W ramach zimowej akcji, dzieci w wieku od 5
do 12 roku życia, mogą wziąć także udział
w drugiej edycji konkursu „Zagrożeni ulubieńcy. Przyroda Zagłębia Dąbrowskiego”. Prace należy dostarczyć do 24 stycznia, a 27 stycznia nastąpi rozdanie nagród.
Patronem medialnym i sponsorem części
nagród jest portal www.czasdzieci.pl.
Uczestnicy konkursu muszą przygotować
obrazek przedstawiający zwierzę lub
zwierzęta zagrożone wyginięciem, zamieszkujące tereny Zagłębia Dąbrowskiego. Praca ma być wykonana na papierze,
w formacie maksymalnym A2. Technika
wykonania projektu jest dowolna, ale nie
można przygotować grafik komputerowych i form przestrzennych.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”:
www.mosir.sosnowiec.pl
www.biblioteka.sosnowiec.pl
www.kiepura.pl
www.mdk-kazimierz.pl
www.klubmaczki.pl
www.zameksielecki.pl
www.muzeum.org.pl
www.sosnowiec.pl
ciąg dalszy str. 4

MIASTO
W Zagórzu rozpoczął działalność nowy oddział miejskiego żłobka

Żłobek jak z bajki

Paweł Leśniak

Sylwia Kosman

Przestronne i kolorowe sale, zabawki, pluszaki i bujaczki, przystosowane dla maluchów pomieszczenia,
przytulne sypialnie, dobrze wyposażona kuchnia
oraz plac zabaw. Tak wygląda nowy oddział miejskiego żłobka w Sosnowcu, który otwarto 28 grudnia
w budynku przy ul. Białostockiej 19 w Zagórzu. To
piąty oddział żłobka w Sosnowcu. Placówka ruszyła 2 stycznia. Na profesjonalną opiekę może liczyć 38
dzieci w wieku od pięciu miesięcy do trzech lat.
Najdłuższa lista rezerwowa powstała właśnie
w Oddziale nr 5, który obejmuje Środulę, Zagórze
i Klimontów. Miejsc w żłobku zaczęło brakować już
kilka lat temu. – To była jedna z pierwszych obietnic
złożonych mieszkańcom miasta. Zagórze i Środula
to ogromne dzielnice Sosnowca, z dużym deficytem
miejsc w placówkach tego typu. Do nowego oddziału żłobka trafią dzieci z listy rezerwowej – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Nic więc dziwnego, że kiedy w marcu 2015 r.
do prezydenta wpłynęła interpelacja radnej Wandy
Olko, w której wskazała potencjalną lokalizację,
w jakiej mógłby mieścić się żłobek, czyli niewykorzystywaną cześć Gimnazjum nr 7, sprawy potoczyły się szybko. – Jednym z priorytetów w moim programie wyborczym było właśnie utworzenie oddziału żłobkowego w Zagórzu. Wcześniej przez wiele lat
pracowałam jako urzędniczka i zdawałam sobie sprawę ze skali tego problemu i deficytu miejsc dla najmłodszych dzieci w tej dzielnicy, liczącej 44 tysiące
mieszkańców – mówi Wanda Olko.

Remont żłobka kosztował ok. 1 mln 200 zł. Efekt jest imponujący.
W międzyczasie gmina przystąpiła do rządowego
„Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch”, dzięki czemu pozyskała połowę środków na remont i adaptację pomieszczeń na rzecz żłobka. – Dzisiaj mam nieskrywaną satysfakcję, że była to słuszna i trafiona decyzja. Przebudowa i remont pomieszczeń został zrealizowany w mojej opinii według zasady 3 E, czyli:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w pełnej gotowości
do walki z zimą

Ponad 23 mln zł dofinansowania
na przebudowę DK 94
Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło listę projektów, które otrzymają dofinansowanie
na przebudowę dróg krajowych. W tym gronie znalazł się Sosnowiec, który na przebudowę skrzyżowania
przy Makro, otrzymał nieco ponad 23,4 mln zł. Według specjalistów, to jedno z najbardziej newralgicznych
skrzyżowań w aglomeracji. Rozwiązaniem problemu ma być budowa dwupoziomowego skrzyżowania
i rozdzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. Wartość inwestycji oszacowano na 89 mln zł. Miasto
wnioskowało o dofinansowanie w wyoskości 85 proc., czyli prawie 74 mln zł. Ostatecznie CUPT przyznał środki
finansowe w wysokości 27 proc. – Kwota dofinansowania to dobra wiadomość. Mamy nadzieję, że po ogłoszeniu
przetargów przez miasta, które otrzymały 85 procent dofinansowania, okaże się, że powstaną oszczędności,
dzięki którym wzrośnie wsparcie finansowe dla innych miast, w tym Sosnowca. Wkrótce ogłosimy przetarg
na projekt. Prace potrwają około 12 miesięcy – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński. KP

Gospodarcza z kolejnym wsparciem
Dobre wiadomości na zakończenie roku napłynęły do Sosnowca.
Drugi etap prac przy ul. Gospodarczej także z dofinansowaniem
z Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa zatwierdziło przekazaną przez wojewodę śląskiego
ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych
w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Na jej podstawie wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków za-

kwalifikowanych do dofinansowania złożonych w ramach programu.
Na liście znalazły się 32 zadania na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 54 286 192 zł, w tym
projekt przebudowy ul. Gospodarczej od ul. Zamenhofa do ul.
Małobądzkiej. – Przebudowaliśmy ulicę Gospodarczą od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do ul. Zamenhofa, teraz będziemy mogli się zająć odcinkiem od ul. Zamenhofa do ul.
Małobądzkiej. Tym samym cała
ulica Gospodarcza zyska nową
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ekspresowo, bo remont trwał tylko 66 dni, ekonomicznie, bo 50 procent środków udało się pozyskać
z rządowego programu „Maluch” i elegancko, bo pomieszczenia są bajkowe – podsumowała radna.
Dla rodziców maluchów kolejną dobrą wiadomością jest powstanie jeszcze w tym roku następnego
oddziału Żłobka Miejskiego. Gmina w ramach projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról spo-

łecznych z zawodowymi” planuje od września uruchomić oddział żłobka dla 25 dzieci we wschodniej
dzielnicy Sosnowca – Juliuszu. – Żłobek będzie zlokalizowany na parterze w budynku przy ul. Czołgistów 5. Do dyspozycji będzie również część terenu
zielonego przed budynkiem z przeznaczeniem
na plac zabaw dla dzieci – wyjaśnia Anna Jedynak,
zastępca prezydenta Sosnowca.
W ramach tego samego projektu, także we wrześniu, gmina planuje utworzenie Klubu Dziecięcego,
który będzie się znajdował w lokalu przy Zespole
Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Jagiellońskiej 13. Klub zapewni miejsce dla 15 dzieci
i będzie funkcjonował na 3 zmiany. Na opiekę mogą
liczyć dzieci od 1 do 3 roku życia przez maksymalnie 5 godzin.
Dodatkowo w ramach projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” jest planowana refundacja większej części wynagrodzenia dla 20 niań, które zostaną zatrudnione
przez rodziców. Wzrosnąć ma także liczba miejsc
w żłobkach niepublicznych, o kolejnych 14 miejsc.
Obecnie w publicznych placówkach w Sosnowcu
przewidziano 278 miejsc w żłobkach. Na terenie
miasta działa również 7 żłobków niepublicznych,
które dysponują 206 miejscami. Gmina dotuje pobyt
każdego dziecka w żłobku niepublicznym kwotą 500 zł miesięcznie.
Remont oddziału żłobka w Zagórzu kosztował
ok. 1 mln 200 tys. zł, z czego 600 tys. pochodziło
z budżetu miasta, a druga połowa z rządowego programu „Maluch”.

jakość. Podobnie jak w pierwszym etapie prace obejmą nie
tylko jezdnię. Powstaną również
miejsca postojowe, ścieżka rowerowa i oczywiście nowy chodnik.
Tym razem inwestycja zostanie
dofinansowana kwotą prawie 1
miliona złotych – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński.
W sumie drugi etap prac na ul.
Gospodarczej ma kosztować 2
mln zł.
Przypomnijmy, że w ramach
pierwszego etapu prac, od skrzyżowania ul. Gospodarczej z ul.
Grota-Roweckiego do ul. Zamenhofa wymieniono nawierzchnię
jezdni i przebudowano chodniki.
Ulica zyskała także 50 miejsc parkingowych oraz ścieżkę rowerową
w kolorze czerwonym. Remont
obejmował również przebudowę
dwóch zatok autobusowych oraz
wysepki w ciągu przejść dla pieszych. Inwestycja kosztowała około 1,35 mln zł, połowa tej kwoty
pochodziła z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. KP

Sypnęło śniegiem, na dworze coraz
mroźniej. Jak zapewniają pracownicy MZUK, sosnowiczanie o stan
dróg i chodników powinni być jednak spokojni. – Jesteśmy przygotowani do zimy, pracujemy pełną parą, drogi i chodniki są odśnieżane
na bieżąco zgodnie ze standardami
zimowego utrzymania dróg w naszym mieście – informuje Grzegorz
Barczyk, dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, który
nadzoruje Akcję Zima w mieście.
W Sosnowcu Akcja Zima 2016/2017 trwa od 1 listopada 2016 roku do 30 kwietnia 2017
roku. – W tym czasie jesteśmy
w pełnej gotowości. Pierwsze dwa
miesiące akcji były dość łagodne,
tak naprawdę dopiero z początkiem roku warunki atmosferyczne
sprawiły, że nasz sprzęt w komplecie wyjechał na sosnowieckie drogi. Dysponujemy trzema ciągnikami z pługiem, pięcioma ciągnikami z pługiem i rozrzutnikiem, trzema koparko-ładowarkami, dziewięcioma piaskarko-solarkami,
równiarką do walki z zaspami oraz
urządzeniem do wytwarzania solanki. W sumie ilość dróg własnych
przeznaczonych do odśnieżenia
to 344,97 km. Oczywiście dysponujemy odpowiednimi ilościami
ton piasku i soli, które na bieżąco są
wykorzystywane. Ilość soli w czasie akcji to 160 ton na dobę – dodaje dyrektor Barczyk.
Mieszkańcy mogą przez całą dobę zgłaszać informacje dotyczące stanu ulic pod numerami telefonów: 501 456 203 oraz 32 291
79 27.– Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do niedzieli.
Jeśli tylko pojawią się jakieś niepo-

kojące sygnały, prosimy mieszkańców o informację – podkreśla dyrektor MZUK.
Jednocześnie przypominamy
o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania
tworzących się sopli lodowych.
Zgodnie z prawem budowlanym
i ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, obowiązki
te spoczywają na właścicielach,
administratorach i zarządcach terenów oraz budynków.
Obowiązek odśnieżania i usuwania tworzących się sopli lodowych ciąży na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków, którzy powinni spowodować usunięcie śniegu i lodu z da-

chów i innych elementów budowli, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.
Śnieg w dużej ilości staje się bardzo ciężki, szczególnie, gdy zaczyna się rozpuszczać.
Niedopełnienie obowiązku odśnieżania dachów i chodników,
a tym samym narażenie na niebezpieczeństwo ludzi jest zagrożone karami. Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej mogą ukarać mandatem karnym osoby niewywiązujące
się z nałożonych obowiązków. Właściciel lub zarządca nieposprzątanego chodnika, musi liczyć się również zwypłaceniem odszkodowania
i grzywny w przypadku gdy pieszy
dozna obrażeń. KP

Z uwagi na zbliżające się niskie temperatury sosnowieccy policjanci
każdego dnia wielokrotnie sprawdzają miejsca, w których mogą
przebywać bezdomni. Docierają do tych, którzy korzystając
z prowizorycznych miejsc noclegowych, wystawieni są na często zabójcze
działanie niskich temperatur. Informują, gdzie można uzyskać pomoc.
Kanały ciepłownicze, opuszczone altany na ogródkach działkowych, domy
przeznaczone do wyburzenia, czy prowizoryczne szałasy, ustawiane
zwykle na terenach nieużytków – to miejsca, gdzie najczęściej przebywają
osoby bezdomne. Nie ma w nich najczęściej żadnego ogrzewania. Właśnie
w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi
i zapowiadanym przez synoptyków znacznym spadkiem temperatur,
sosnowieccy policjanci, podczas prawie każdej służby, odwiedzają te
miejsca. Napotkane w nich osoby informują, w jaki sposób i gdzie mogą
otrzymać pomoc w postaci noclegu, ciepłego posiłku, czy miejsca,
w którym można się ogrzać. Tłumaczą, jak niebezpiecznie jest nocowanie
w tak niskich temperaturach. Akcja potrwa do wiosny.
Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia
można uzyskać, dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na całodobowy
bezpłatny numer: 0 800 100 022.
W sytuacjach zagrożenia dzwoń po pomoc na numer alarmowy: 112.
Osoby bezdomne z terenu Sosnowca mogą uzyskać schronienie w:
Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych w Sosnowcu przy ulicy
Piotrkowskiej 19 – tel. 32 294 70 52,
Noclegowni Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu przy ulicy
Kaliskiej 25 – tel. 32 266 22 26,
Ogrzewalni przy ulicy Piotrkowskiej 23 – tel. 501 358 211.
styczeń 2017 nr 1

pagina

RADA MIEJSKA
Radni zadecydowali: tak dla budżetu i wieloletniej prognozy finansowej

Budżet miasta przyjęty
Sylwia Kosman

Wstępne założenia do strategii rozwoju
miasta zaprezentował podczas ostatniej
sesji prezydent Arkadiusz Chęciński.
Radni podjęli decyzję i poparli projekt budżetu na rok 2017. „Za” budżetem i Wieloletnią Prognozę Finansową zagłosowało 20 radnych, 8 wstrzymało się od głosu.
Przed sesją harcerze przekazali radnym
i zgromadzonym gościom betlejemskie
światełko i zaprezentowali program artystyczny. Wspólne kolędowanie nie uchroniło jednak radnych i prezydenta
przed dyskusją, ostrymi komentarzami
i ocenami. Nie zabrakło także celnych argumentów, żartów i złośliwości…
– Chcemy, aby w 2020 roku Sosnowiec był miastem dumnych mieszkańców.
Rok 2020 to najpóźniejszy termin realizacji planowanych inwestycji, ale większość
powinniśmy zrealizować do końca kadencji, a więc do roku 2018. Wierzymy, że
założenia do strategii są bliskie mieszkańcom – stwierdził prezydent Sosnowca,
rozpoczynając dyskusję nad strategią i budżetem.
Założenia do strategii miasta zostały
podzielone według tematycznych siedmiu
priorytetów: „Życie w mieście – mieszkania, praca, edukacja, bezpieczeństwo”,
„Miasto mobilne – transport, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe”, „Miasto ekologiczne – rewitalizacja, czystość, kanalizacja”, „Zdrowe miasto – zdrowie, pomoc
społeczna, polityka senioralna”, „Miasto
aktywnych – konsultacje społeczne, trzeci
sektor”, „Miasto po godzinach – czas wolny”, „Miasto z tradycją – historia i tożsamość, promocja”.
Prezydent przekonywał, że systematycznie poszerzane będą elementy „Pakietu Przedsiębiorcy” i „Pakietu Mieszkańca”. W ramach pakietów wprowadzono
już m. in. zwolnienie z podatku od nieruchomości, obsługę i opiekuna inwestora,
obniżenie opłaty od środków transportu,
niższe stawki dzierżawy w centrum miasta, symboliczną opłatę za ogródki gastronomiczne i zniesienie opłaty targowej. Ponadto przygotowane zostaną nowe działki
inwestycyjne oraz ruszy program „Lokal
na Biznes”, zakładający atrakcyjne stawki
najmu powierzchni biurowych oraz program „Mieszkanie do remontu”. Z kolei
w ramach „Kwiatowej Doliny” zostaną
wybudowane trzy budynki wielorodzinne
w rejonie ulic Rydza-Śmigłego i Gwiezdnej, w sumie 6 kondygnacji i 43 lokale.
Szacunkowy koszt inwestycji to 22,3 mln
zł. Nastąpi także uciepłowienie osiedla Jureklama
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liusz (termomodernizacja 22 budynków).
Kolejnym etapem będzie likwidacja niskiej emisji, czyli przyłączenie do sieci
ciepłowniczej, termomodernizacja osiedla Przyszłość, modernizacja budynków
w centrum miasta (ul. Targowa, Dekerta,
Głowackiego, Modrzejewska) oraz modernizacja techniczno-funkcjonalna budynków w centrum miasta wraz z uciepłowieniem i budowa małego osiedla
mieszkaniowego (ul. Traugutta 21-23).
W ramach „Pakietu Mieszkańca” działa już karta zapewniająca zniżki w instytucjach kulturalnych i sportowych dla
osób, które na stałe zamieszkają w Sosnowcu, a płacenie podatków w Sosnowcu jest szansą na wygranie samochodu
osobowego.
Nie zniknie także wyprawka dla pierwszoklasisty. Rodzice dzieci, które rozpoczynają naukę w pierwszej klasie, mogą
liczyć na 500 złotych wyprawki w ramach
programu „Wsparcie na starcie”. Planowane są także śluby w plenerze. Zostanie
przeprowadzona modernizacja tarasu
w Pałacu Schoena (od strony sali ślubów)
i przystosowanie do tzw. ślubów letnich.
W ramach edukacji, oprócz remontów
żłobków i przedszkoli oraz zwiększenia
liczby miejsc, zostanie rozbudowane
CKZiU przy ul. Grota Roweckiego
i przy ul. Kilińskiego. Planowana jest termomodernizacja 12 placówek oświatowych, utworzenie Centrum Usług Wspólnych, które będzie realizowało zamówienia publiczne wspólnie dla wszystkich
jednostek oświatowych, budowa basenu
przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz
remont niecki basenowej przy ul. Legionów. W Maczkach ma powstać Centrum
Badań i Kształcenia Specjalistów Transportu w Maczkach przy współpracy
z PKP.
Inwestycje w ramach transportu publicznego oznaczają powstanie węzłów
przesiadkowych i wiat przystankowych,
zakup kilkudziesięciu autobusów przez
PKM, przedłużenie linii 15 wraz z modernizacją infrastruktury, modernizację linii 21 i 26 (ul. Piłsudskiego – od ul. Sobieskiego do S86), modernizację torowiska
tramwajowego w ulicy Będzińskiej, Mariackiej, Żeromskiego, Małachowskiego, 1 Maja i Andersa oraz przebudowę
kładki Naftowa i Środula i przejść podziemnych: Narutowicza/Szkolna, Narutowicza/3 Maja, 3 Maja (przy basenie), 3
Maja (przy Ślimaku), Piłsudskiego (Egzotarium), Piłsudskiego/Grabowa – połączenie piesze ul. Wojska Polskiego/ul. 27
Stycznia – winda przy Ślimaku.
reklama

W ramach priorytetu „Miasto ekologiczne – rewitalizacja, czystość, kanalizacja” mają zostać m. in. przeprowadzone
inwestycje o wartości około 57 mln zł,
a w ramach „Zdrowe miasto…” powstaną m. in. blok operacyjny w Szpitalu
Miejskim, Zagłębiowskie Centrum Hospicyjne i ruszy program in-vitro.
Po prezentacji, przedstawionej przez
prezydenta, głos zabrali radni.
Jacek Dudek, przewodniczący klubu
PiS, zajął jednoznaczne stanowisko. – Panie prezydencie, klub radnych „Prawa
i Sprawiedliwości” złożył za pośrednictwem komisji branżowych kilkadziesiąt
wniosków o zabezpieczenie środków
w budżecie. Ja sam osobiście złożyłem
ich blisko 40. Część odpowiedzi otrzymałem na piśmie, część ustnie. Na wszystkie
wnioski, odpowiedzi były negatywne – stwierdził Dudek, podkreślając, że
nie udało się spotkać radnym klubu PiS
z prezydentem i porozmawiać w sprawie
budżetu, co zadecydowało o braku udzielenia poparcia.
Z kolei pełnego poparcia udzielił Janusz Kubicki, przewodniczący klubu
PO. – Kiedy niecałe dwa lata temu,
w styczniu 2015 roku debiutowałem
w tym miejscu, mówiłem o realiach. Odwoływałem się wtedy do trzech władców
w XIX wieku, jednego małego wzrostu,
ale wielkiego, który mówił o tym, żeby
skutecznie rządzić, to potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. I później do opinii dwóch władców, którzy po wojnie zaborczej mówili
do polskich elit: „Realia, panowie, realia”
albo: „Żadnych marzeń panowie, żadnych
marzeń!”. Dzisiaj po dwóch latach, kiedy
przyjmujemy kolejny budżet, możemy
powiedzieć, że tych pieniędzy mamy trochę więcej. W ubiegłym roku mieliśmy
wydać 736 mln złotych, a wydajemy
w tym roku ponad 100 mln zł więcej – mówił Janusz Kubicki. – Założenia
na rok przyszły wskazują, że wydamy ponad 900 mln, ale realne jest przekroczenie
magicznej dla takiego miasta jak Sosnowiec sumy miliarda złotych, więc możemy sobie pozwolić na realizację marzeń,
o mieście bardziej przyjaznym dla mieszkańca, obywatela i ludzi młodych. Za to
chciałbym podziękować urzędnikom,
zwłaszcza tym, którzy tak skutecznie walczą o pozyskanie środków finansowych – dodał.
Opozycyjny klub SLD podjął taką samą decyzję, ale zapowiedział recenzję
działań prezydenta przy udzielaniu przyszłorocznego absolutorium. W imieniu

radnych klubu wypowiedział się Tomasz
Niedziela, który rozpoczął od przedstawienia podstawowych pozycji w budżecie.
– Kilka liczb: 869 milionów złotych – dochody miasta Sosnowca, 940 milionów – wydatki, najwyższy od lat deficyt budżetowy w kwocie 70 mln złotych,
zadłużenie sięgające 208 mln na koniec
tego roku w porównaniu do 144 mln złotych, które mamy obecnie. To są fakty,
które zastaniemy na koniec tego roku.
Czy to źle? Oceniamy inwestycje, które
będą realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, współfinansowane w ramach środków europejskich jako inwestycje zasadne, które dadzą dużo naszemu miastu. Kredyt z EBI
jest na dobrych warunkach, jedynie, co
nam się może nie podobać, to że spłata
jest przesunięta na rok 2021, czyli tak naprawdę zostawiamy coś naszym następcom. Ponadto mamy tylko 39 milionów
nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi – podkreślał Tomasz
Niedziela, wskazując, że wiele wydatków
jest projektowanych, a nie wszystkie uda
się pokryć ze środków unijnych i prognozując, że pod koniec kadencji, po realizacji zapowiadanych inwestycji, między innymi Zagłębiowskiego Parku Sportowego, dług miasta może wynieść nawet 400
mln zł. Radni klubu wskazali jednak, iż
popierają szereg inwestycji. – Co nam się
podoba? Podoba nam się przebudowa węzła przy DK 94, łącznik przy S1, termomodernizacja szkół, basen przy BMC, nawet inwestycja w bibliotece, która jest kolosalnie droga. To są inwestycje temu miasta potrzebne. Czekam jednak na odpowiedzialną dyskusję o finansach Sosnowca, bo wiele niewiadomych przed nami
stoi. Zaciągnął pan w tej kadencji zobowiązania do 2040 roku, kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzisiaj zaciągnie pan jeszcze kredyt. Kredyt zaufania od radnych lewicy. Ten kredyt ma zapadalność półroczną i rozliczymy pana przy absolutorium – stwierdził radny.
Zdradził także własną opinię na temat
przedstawionych założeń do strategii. – Poczułem się jak w wigilię. Groch
i kapusta. Jeśli w strategii miasta znajdujemy zakup samochodu ciężarowego
do wywozu gruzu, tuż po tym, jak weźniemy ślub w plenerze i zatrudnimy jedną
z 20 niań, jak się nam uda, to dla mnie
za mało. Pytanie, czy mamy być miastem
nowych technologii, czy miastem, które
będzie stwarzało mieszkańcom godne
warunki życia? Takiej strategii i wizji

chciałbym od naszych władz miasta – podsumował Niedziela.
Radny Karol Winiarski zwrócił uwagę
na to, że nie są znane pełne koszty planowanych inwestycji ani sposób ich finansowania. – Wszystkie przedstawione propozycje, które padały, niestety, pozbawione
były jednej bardzo ważnej rzeczy: kwoty,
kosztów. My nie wiemy, ile te wszystkie
pomysły, które tutaj są prezentowane, będą kosztowały i w związku z tym, czy one
są realne. Cześć z tych propozycji jest już
w naszym budżecie, ale w kwotach symbolicznych – stwierdził radny, wskazując
żartobliwie, że obecnie w mieście zaczyna dominować przekonanie, że pewne są
tylko: podatki, śmierć i to, że prezydent
wybuduje… stadion.
O wytyczenie wyraźnych celów strategicznych apelował także były prezydent,
Kazimierz Górski. – Boję się, że tak bardzo szerokie rozrzucenie środków spowoduje osłabienie dynamiki pójścia do przodu. Powiem, na czym to polega. W programie strategicznym dwa błędy popełnione w województwie śląskim, powodują dzisiaj, że to województwo jest bardzo
mocno zadłużone. Dwa tematy zadłużyły
ten budżet najbardziej: Stadion Śląski
i Koleje Śląskie. Województwo dostało
zadyszki. Nie patrzono na to, z czego żyjemy w tych miastach. A żyjemy z tych terenów, 300 hektarów na Maczkach i pięciu kopalń, które zostały zlikwidowane,
a myśmy postawili nowe zakłady pracy.
Czeka nas w Polsce trudny czas, a samorząd musi być odpowiedzialny – przekonywał Kazimierz Górski, który ostatecznie po polemice z obecnym prezydentem,
wstrzymał się od głosu.
Prezydent Arkadiusz Chęciński podsumował dyskusję i ustosunkował się do kolejnych opinii adwersarzy.
– To dziwna dyskusja. Jeden radny mówi: „Nic nowego tu nie ma, to jest ciągle
to samo. Myśmy to już wszystko zrobili”.
Inny mówi: „To jest za ambitne, wy tego
nie zrobicie!”. To jest zbyt ambitne czy też
nie? – pytał prezydent. – W naszym kraju
pewne są jedynie podatki i śmierć. I tylko
na to ostatnie nie mam wpływu – stwierdził prezydent, składając wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia.
Dochody w przyszłorocznym budżecie
wyniosą około 869 zł, a wydatki ponad 938 mln zł. Niewykluczone, że wielkość budżetu przekroczy po raz pierwszy
w historii miasta miliard złotych. Więcej
informacji o założeniach strategii miasta
można znaleźć na stronie: www.sosnowiec.pl.
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„Gastronomik” świętował 90-lecie istnienia

Trzy tysiące nowych miejsc
pracy przy trasie S1

Kują talenty od wielu lat
Sylwia Kosman

Poświęcenie i nadanie sztandaru Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiemu
i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 Gastronomicznej w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 było szczególnym wydarzeniem podczas obchodów 90. rocznicy jubileuszu szkoły.
Uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele władz miasta i zaproszeni goście świętowali okrągły jubileusz 9 grudnia. Jubileusz zgromadził wielu znamienitych gości: przedstawicieli władz rządu,
samorządu, Kuratorium Oświaty, instytucji kulturalnych oraz firm i instytucji
związanych z „Gastronomikiem”. W uroczystości wzięli udział także dyrektorzy
i pracownicy zaprzyjaźnionych sosnowieckich szkół.
Obchody rozpoczęto już o godzinie 9.00, kiedy to uczniowie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz na grobie
założyciela szkoły ks. kanonika Franciszka Raczyńskiego. Następnie o godz. 10.00
odbyła się msza święta w kościele pw. św.
Barbary w Sosnowcu, podczas której poświęcono sztandar szkoły. – Sztandar stanie się czytelnym znakiem i symbolem dla
całej społeczności szkolnej – podkreślił ks.

biskup Grzegorz Kaszak, który celebrował
mszę świętą.
Po uroczystej mszy zaproszeni goście
świętowali jubileusz szkoły w Sali Koncer towej Zespołu Szkół Muzycznych,
gdzie oficjalnie przekazano sztandar, który udekorowano Złotym Medalem im. J.
Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła
Polskiego”.
– Dzisiejsze chwile są doniosłe, ponieważ upamiętniają 90 lat pracy całej społeczności szkolnej. Przez wszystkie te lata wypełniali swoje obowiązki, nie tylko
po to, by zdobyć wiedzę i kształtować
charakter, ale by tworzyć markę szkoły.
Trud wielu pokoleń opłacił się, ponieważ
dziś „Gastronomik” ma znaczącą pozycję wśród szkół technicznych i zawodowych, nie tylko w regionie, ale i w kraju.
Nasza szkoła to swoista kuźnia talentów – podkreśliła Elżbieta Czernik, dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, w ramach którego działa dziś „Gastronomik”.
Nie zabrakło gratulacji i serdecznych
życzeń ze strony zaproszonych gości.
– 90-letni okres działalności „Gastronomika” silnie zaznaczył się w historii naszego miasta i regionu. To wszystko zawdzięczamy kadrze nauczycielskiej,

uczniom i absolwentom. Życzymy szkole, aby i kolejne pokolenia tak dobrze reprezentowały szkołę – stwierdził prof.
Marek Barański, który reprezentował prezydenta Sosnowca.
Wręczono także pamiątkowe statuetki
tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju szkoły. Wyróżnienia
otrzymali m. in. ks. biskup Grzegorz Kaszak, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, dyrektorka Cechu Rzemiosł Różnych Zofia Mrozińska, Agnieszka Stehlik,
właścicielka restauracji „Moja Pasja”, Paweł Śmiglewicz, szef kuchni hotelu „Szafranowy Dwór”, Robert Czapla, dyrektor
hotelu „Centrum”. Na scenie zaprezentowali się także uczniowie, którzy przygotowali program ar tystyczny. Imponujący
tort, który upiekli uczniowie szkoły, pokroił prezydent Sosnowca.
Zwieńczeniem obchodów było „Spotkanie pokoleń”, które odbyło się już
w murach „Gastronomika”. Uczniowie
i absolwenci wspominali stare szkolne
czasy, wymieniali się anegdotami i historiami. Nie brakowało wzruszeń i radości.
Goście mogli także zwiedzić szkołę i zobaczyć, jak się zmieniła, obejrzeć wystawę fotograficzną i skosztować przysmaków, przygotowanych przez obecnych
uczniów.

To będzie inwestycyjny hit w Sosnowcu. Na terenach w pobliżu trasy S1 ulokuje się firma „działająca w branży świątecznej”, która ma stworzyć trzy tysiące miejsc pracy, a sezonowo liczba ta ma wzrastać do pięciu tysięcy.
– To swoista wisienka na torcie, jeśli chodzi o ostatnie nasze starania
w kwestii przyciągnięcia do naszego miasta nowych inwestorów – podkreśla
prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. – Warto wspomnieć, że firma każdego roku będzie odprowadzała do miasta ponad 2 miliony złotych podatku – dodaje prezydent Chęciński, który na chwilę obecną nie chciał zdradzać
więcej szczegółów, w tym nazwy inwestora.
Inwestor będzie prosperował na terenie o powierzchni ok. 21 hektarów, które Panattoni Europe Polska zakupiło od CTL Logistics, a sama hala ma mieć
powierzchnię 100 tys. m kw. Panattoni uzyskało już w grudniu pozwolenie
na budowę i inwestycja, nazwana Panattoni Big, lada moment powinna się
rozpocząć.
W tym rejonie mieszczą się m. in. takie firmy jak Jeronimo Martins, właściciel sieci handlowej Biedronka, Raben oraz Goodman, na którego zlecenie
powstał w tym miejscu magazyn dla firmy logistycznej ILS z Grupy Inter
Cars, największego w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutora części samochodowych.
Najnowsza inwestycja zlecona przez Panattoni Europe Polska, największego inwestora przy S1, to Panattoni Sosnowiec Toy Story: w lutym tego roku
ma być gotowa hala o powierzchni 27 tys. m kw., w której swoją produkcję
ulokuje wchodząca w skład amerykańskiej Grupy Play Power spółka Hags,
producent sprzętu przeznaczonego do zabawy, rekreacji i wypoczynku. Firma ma zatrudnić 300 osób.
To nie koniec dobrych wiadomości. W Sosnowiecko-Dąbrowskiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. rozpocznie działalność firma Sapa Polska, włoski producent elementów wnętrz pojazdów
samochodowych z tworzyw sztucznych. W związku z inwestycją o wartości ponad 40 mln zł Sapa stworzy w Sosnowcu przy ul. Narutowicza 70
nowych miejsc pracy. Sapa Polska zajmie część dawnej fabryki Fer roli
w Sosnowcu. KP
Powstaną dwie galerie, radio online, biblioteka, kawiarnia,
herbaciarnia i świetlica dla seniorów

Supernowoczesna drabina trafiła do strażaków
arc UM w Sosnowcu

Wartą ponad 3,3 mln złotych drabinę otrzymali strażacy Państwowej Straży Pożar nej
w Sosnowcu. Na taką drabinę strażacką czekali od lat. Mechaniczna drabina mierzy 42metry długości i ma łamane pięciometrowe
przęsło, co może mieć niebagatelne znaczenie przy akcjach ratowniczych. Nowa drabina zastąpi dotychczasową, już wysłużoną,
wyprodukowaną 23 lata temu. Nowa drabina jest o pięć metrów dłuższa niż poprzednia, a dodatkowo ma łamane przęsło. – Pozwala na zgię cie ostat niej części drabiny
i niemal postawie nie kosza na przy kład
na dachu. Ułatwia to ewakuację – wyjaśnia
brygadier Patrycjusz Fudała, zastępca komen danta PSP w Sosnowcu. – War to też
wspomnieć że jednorazowo w koszu mogą
znajdować się cztery osoby, a w starym tylko dwie, co umożliwi teraz szybszą ewakuację. Dodatkowo w nowym pojeździe mamy
stabilizację kosza, co jest istotne przy silnym
wietrze. To zwiększa bezpieczeństwo zarówno strażaków, jak i ewa ku owanych
osób – dodaje.
W tej chwili tylko cztery jednostki w całym kraju, oprócz Sosnowca, mogą pochwalić się takim sprzętem. – To dla nas ogromna zmiana jakościowa. Musimy się wszystkiego nauczyć od nowa, bo ten sprzęt tak ma
się do po przed nie go, jak współ cze sne
ciąg dalszy ze str. 1

Z ko lei za ję cia ta necz ne, wo kal ne
i teatralne proponuje Miejski Klub im.
Ja na Kie pu ry. Za ję cia w cza sie fe rii
bę dą od by wać się w klu bie przy ul.
Bę dziń skiej 6, a w dru gim tygo dniu
ferii dodatkowo także w Sali Widowisko -Kon cer towej „Mu za” przy ul.
Warszawskiej 2. Zaplanowano zajęcia
nie tyl ko dla dzie ci i mło dzie ży, ale
także dla całych rodzin (gry planszowe trzy ra zy w tygo dniu) i naj młod szych sosnowiczan – warsztaty twórcze go roz woju (sen so pla sty ka) dla
4

Nowoczesna drabina zastąpi dotychczasową, wyprodukowaną 23 lata temu.
smartfony z telefonami sprzed 20 lat, dlatego najbliższe tygodnie poświęcimy na intensyw ne szko le nia – mówi ka pi tan Ja cek
Szczypiorski, rzecznik Komendy Miejskiej
PSP.
Zakup nowego pojazdu nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego miasta, który
wyłożył połowę potrzebnej kwoty. Resztę dołożył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

dzieci od 8 miesięcy do 3 lat oraz starszych.
Uczniowie mogą zdecydować się
na udział w Młodzieżowej Akademii Teatralnej, naukę tańca towarzyskiego,
śpiewu estradowego i modern dance.
Organizatorzy zaplanowali także jedną
wycieczkę, 18 stycznia, do Mirowa i Bobolic. Warunkiem uczestnictwa jest jednak wcześniejsze zgłoszenie i zapłacenie ceny 10 zł od osoby.
Nie będą się nudzić także uczestnicy
zajęć w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz”. – Instruktorzy zaplanowali między innymi warsztaty plastyczne – ma-

wiska i Gospodarki Wodnej i Komenda Wojewódzka PSP.
– Chciałbym podziękować prezydentowi
Sosnowca za wsparcie. Naprawdę nie moglibyśmy sobie pozwolić na zakup takiego sprzętu bez dofinansowania – podkreślił Patrycjusz
Fudała. Nowy sprzęt zostanie uroczyście zaprezentowany mieszkańcom Sosnowca 25
maja w czasie obchodów Dnia Strażaka. SK

larstwo sztalugowe, grafikę, gry planszowe i projekcje bajek – mówi Joanna Widurska z MDK „Kazimierz”.
W pierwszym tygodniu zajęcia będą odbywać się od godz. 10.00, a w drugim
od godz. 12.00. Zajęcia potrwają około 1,5 godziny i przeznaczone są dla
dzieci powyżej 7 roku życia. Na wszystkie warsztaty prowadzone są wcześniejsze zapisy.
Warsztaty plastyczne dla dzieci proponuje Zamek Sielecki. – Warsztaty dla
dzieci są bezpłatne, a liczba miejsc wynosi 25, dlatego warto wcześniej się zapisać – zapowiada Monika Pawlas-Po-

Oryginalne miejsca
namapie kulturalnej miasta
Zakończyła się druga edycja „Lokalu na kulturę”, w której gmina wystawiła siedem lokali, a członkowie komisji konkursowej oceniali sześć zgłoszonych ofert. Ostatecznie komisja wybrała projekty czterech osób, które
w lokalach, zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
i wynajmowanych po preferencyjnych stawkach, będą prowadzić działalność kulturalną, artystyczną i twórczą. Program „Lokal na kulturę” ma
promować ludzi z ciekawymi pomysłami i projektami, którzy chcą w mieście stworzyć oryginalne miejsca, inspirujące do twórczych działań w zakresie kultury.
Wytypowano siedem lokali, z czego trzy z nich startowały w poprzedniej edycji, a cztery były zupełnie nowe.
Przy ul. 3 Maja 1 w „plastrze miodu” ma powstać galeria fotograficzna, w której będą organizowane wystawy. Działać będą także biblioteka
i kawiarnia. W pobliżu, przy ul. 3 Maja 11, także ma rozpocząć działalność galeria wystawowa i Zagłębiowskie Archiwum Cyfrowe. Ponadto
w lokalu będzie można czytać książki, kupić pamiątki i gadżety związane z Sosnowcem oraz spędzić przyjemnie czas w mini kawiarni.
Z kolei przy ul. Modrzejowskiej 32a zgodnie z planami zacznie nadawać lokalne radio online Zagłębie FM, a przy ul. Swobodnej 11a mieścić
się będą herbaciarnia i świetlica dla seniorów, w której będą organizowane
różne warsztaty. Ruszy także kawiarenka literacka.
Na najem pozostałych trzech lokali (ul. Dmowskiego 28b, ul. Warszawska 3/1a, ul. Warszawska 3/36) nie złożono żadnych ofert.
W pierwszej edycji jeden lokal znalazł najemcę. Przy ul. Ordonówny 3a z powodzeniem działa Otwar ta! Pracownia Ar tystyczna O! PA. SK

lańska, specjalista ds. organizacji imprez
w Zamku Sieleckim. Zajęcia będą odbywać się we wtorki i czwartki w godz.
od 12.00 do 14.00. Zajęcia plastyczne
organizuje także Pałac Schoena – Muzeum, we wtorki i czwartki od
godz. 11.00.
Wycieczki na kręgielnię, turniej „piłkarzyków dla dzieci i młodzieży, turniej e-sporotwy (CS: GO 2vs2) oraz wycieczkę popularyzującą walory przyrodnicze
i turystyczne Maczek proponuje Miejski
Klub „Maczki”.
– Zapraszamy również do korzystania
z infrastruktury Klubu, w godzinach

od 10 do 18. Do dyspozycji oddajemy
pracownię komputerową oraz stół do bilarda, piłkarzyków, tenisa stołowego
oraz gry planszowe. Zachęcamy również do korzystania z pracowni plastycznej, gdzie pod okiem instruktora można rozwijać swoje ar tystyczne pasje – mówi Agnieszka Kozińska, dyrektorka MDK „Maczki”.
Właściwie wszystkie zajęcia, które proponują miejskie placówki, z wyjątkiem
półkolonii i wycieczek, są bezpłatne.
Więcej infor macji można znaleźć
na stronach internetowych poszczególnych instytucji.
styczeń 2017 nr 1
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Warto korzystać z e-usług

Uregulowanie stanu prawnego
urządzeń przesyłowych

Joanna Biniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej i edukacji

Dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE) przedsiębiorcy mogą większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi załatwić przez
internet, a aplikacja e-Płatnik i program Płatnik zapewniają prawidłowe
rozliczenia. A niedawno została uruchomiona rozszerzona wersja programu Płatnik – Interaktywny Płatnik Plus (IPP).
Jeśli przedsiębiorca posiada zarejestrowany profil na PUE, ma całodobowy dostęp do informacji na swoim koncie prowadzonym przez ZUS. Może także sprawdzić wszystkie dane osób, które zgłasza do ubezpieczeń
oraz saldo rozliczenia należnych składek.
Przez PUE może również:
• składać wnioski,
• otrzymywać zaświadczenia,
• zadawać pytanie specjalistom z ZUS i otrzymywać na nie odpowiedzi,
• rezer wować wizyty w placówce ZUS w wybranym przez siebie terminie.
Zarejestrowanie profilu na PUE jest proste i nie zabiera dużo czasu. Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl, gdzie uzyskuje się login i hasło.
Następnie należy potwierdzić swoją tożsamość, np. osobiście w placówce ZUS (oczywiście trzeba mieć dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty) albo elektronicznie za pomocą podpisu
elektronicznego.

Każdy płatnik, który ma zarejestrowany profil na PUE oraz zgłasza
do ubezpieczeń do stu osób, może rozliczać się z ZUS przez aplikację e-Płatnik. Pozwala to na przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych
na podstawie danych zgromadzonych przez ZUS i przekazywanie ich
do Zakładu. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z tej aplikacji, mogą podpisywać dokumenty rozliczeniowe za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego – nie jest konieczne posiadanie cer tyfikatu kwalifikowanego.
Przedsiębiorcy mogą również rozliczać się z ZUS dzięki bezpłatnemu programowi Płatnik. W programie tym można m. in.:
• tworzyć dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe,
• uzyskać podpowiedzi podczas wypełniania dokumentów,
• ściągać dane z systemów kadrowo-płacowych,
• przesyłać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS,
• automatycznie tworzyć informacje miesięczne oraz roczne dla ubezpieczonych.
W przeciwieństwie do aplikacji e-Płatnik, aby rozliczać się z ZUS za pomocą programu Płatnik, trzeba mieć cer tyfikat kwalifikowany.
ZUS uruchomił również rozszerzoną wersję programu Płatnik – Interaktywny Płatnik Plus (IPP). Pozwala ona ograniczyć nieprawidłowości w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS poprzez ich weryfikację jeszcze przed wysłaniem. Program IPP sprawdza m. in., czy:
• dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej podane przez płatnika w dokumencie zgłoszeniowym są zgodne z tymi, jakie figurują w rejestrze
urzędowym PESEL,
• osoby, za które płatnik składek chce przekazać imienne rapor ty rozliczeniowe, są zgłoszone do ubezpieczeń,
• składki zostały prawidłowo wyliczone (przy przekazywaniu dokumentów rozliczeniowych).
Gdy IPP znajdzie nieprawidłowości, blokuje przekazanie dokumentów,
które mają błędy krytyczne i wskazuje, w jaki sposób te błędy skorygować.
Dzięki IPP czas na poinformowanie płatnika, czy przekazane przez niego dokumenty są poprawne, ulega znacznemu skróceniu. Program samodzielnie sprawdza, czy wszystkie składniki aplikacji są aktualne. Jeśli nie, aktualizuje je. W ten sposób przedsiębiorca ma pewność, że korzysta z najnowszej wersji programu.
Natomiast jeśli przedsiębiorca nie musi rozliczać się w formie elektronicznej, ZUS udostępnia formularze – np. wniosków – w formie edytowanych plików pdf. Można je wypełnić, wydrukować lub zapisać na dysku.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Wielu klientów mojej kancelarii zapytuje mnie,
co powinno zawierać pismo w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i zaspokojenia
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego.
Upraszczając temat, albowiem taka jest specyfika publikacji moich ar tykułów oraz opierając się na prowadzonych od wielu lat procesach sądowych w tym zakresie, poniżej przedstawiam podstawowe wskazówki dotyczące
tego tematu.
Zatem jeśli na twojej nieruchomości znajduje
się np. słup energetyczny, gazowy lub inne
urządzenia przesyłowe, możesz: wezwać
przedsiębiorcę do ustanowienia służebności
przesyłu, złożyć wniosek o zawezwanie
do próby ugodowej w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wezwać do wykazania posiadania tytułu
prawnego do nieruchomości. Możesz oczywiście wybrać, czy wolisz wezwać do ustanowienia służebności gdzie pewne warunki

umowy powinny od razu być sformułowane
czy też wystosować bardziej ogólne wezwanie do wykazania posiadania tytułu prawego
do nieruchomości, pozostawiając inicjatywę
w zakresie regulowania stanu prawnego
urządzeń przedsiębiorcy. Wezwania do ustanowienia służebności przesyłu albo usunięcia
urządzeń oraz wezwanie do wykazania tytułu
prawnego do nieruchomości nie muszą zasadniczo zawierać żadnych załączników.
Praktyka jednak nakazuje załączać od razu
dokumenty żądane przez przedsiębiorców
przesyłowych, np. odpis z księgi wieczystej,
wypis z rejestru gruntów, wyliczenie odszkodowania po to, żeby uniknąć przedłużania negocjacji. Pisma powinny zostać podpisane
przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości. Pismo wzywające
do podjęcia negocjacji powinno zawierać proponowane warunki ustanowienia służebności: okres czasu, formę i wysokość wynagrodzenia, zakres obciążenia nieruchomości,
a także termin, do którego oczekujesz odpowiedzi, który nie powinien być krótszy niż 30
dni. Jeżeli jednocześnie z wezwaniem został
złożony wniosek do sądu o zawezwanie
do próby ugodowej, war to o tym poinformować przedsiębiorcę – z chwilą bowiem podjęcia czynności przed sądem przerwaniu ulega
bieg terminu zasiedzenia służebności.
Opłata od wniosku o zawezwanie do próby
ugodowej wynosi 40 zł i należy go złożyć w sądzie rejonowym dla siedziby przedsiębiorcy.
Zwracam uwagę, że chodzi o siedzibę spółki,
a nie o miasto, gdzie jest oddział, którego działalności dotyczy roszczenie. Do wniosku należy załączyć odpis dla strony przeciwnej.

reklama

Centrum Diagno
Diagnostyczne
styczne HELIMED
Sosnowiec,
Sosnowiec, ul. Kisie
Kisielewskiego
lewskiego 2

TOMOGRAFIA
K OM P UTE R O WA
T
O MOGRA F I A KOMPUTEROWA
RTG
R
TG
USG
U
SG
BIOPSJE
B
I OP SJ E pod kontrolą
kont rolą USG
USG
KR
KRÓTKIE
ÓTKIE TERMINY WIZYT
DOŚWIADCZONY PERSONEL ME
MEDYCZNY
DYCZNY
NAJWYŻSZA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
JAKOŚĆ USŁUG
Jakość
Jakość usług potwie
potwierdzona
rdzona nag
nagrodami
rodami i ccertyﬁkatami:
ertyﬁkatami:

6

INFORMACJA
INFORMACJA I REJESTRACJA
REJESTRACJA
Biopsja: 32 785 22 30
TK i RTG:
RTG: 32 355 95 10

W
WIDZIMY
IDZIMY
W
WIĘCEJ
IĘCEJ
www.helimed.pl
styczeń 2017 nr 1

MIASTO
Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

Profesjonaliści na wyciągnięcie ręki
W tym roku w Sosnowcu po raz kolejny będzie
działał program darmowej pomocy prawnej. Wsparcie będzie można uzyskać w ośmiu punktach na terenie całego miasta. Do grupy osób uprawnionych
od tego roku zgodnie z zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dołączono
również kobiety w ciąży.
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązują cym sta nie prawnym, o przysłu gują cych jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego. Udzielenie pomocy może polegać także na sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Pomoc może obejmować również sporządzenie
projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecz ni ka pa ten towe go w po stę powa niu
sądowo-administracyjnym.
Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

• Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wo-

bec której w tym okresie nie wydano decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
• Osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014
r. o Karcie Dużej Rodziny.
• Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
• Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011
r. o weteranach działań poza granicami państwa.
• Osoba, która nie ukończyła 26 lat.
• Osoba, która ukończyła 65 lat.
• Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
• Osoba, która jest w ciąży.
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. W przypadku osoby korzystającej z pomocy społecznej przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji
o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym
mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej oraz złożenie pisemnego
oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2. W przypadku osoby posiadającej Kartę Dużej
Rodziny przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3. W przypadku osoby będącej kombatantem przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego;
4. W przypadku osoby będącej weteranem przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa;
5. W przypadku osoby, która nie ukończyła 26 lat
lub która ukończyła 65 lat, przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6. W przypadku osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną
złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej
jed na z okolicz no ści wy mie nio nych w tym
przepisie;
7. W przypadku kobiet w ciąży przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
Oso ba korzysta ją ca z nie od płat nej po mo cy
prawnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, zawierając w nim klauzulę
o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. KP

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NA TERENIE SOSNOWCA W 2017 R.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, pokój nr 104 (parter), poniedziałek – wtorek
(godz. 15.00 – 19.00), środa (15.40 – 19.40), czwartek – piątek (8.00 – 12.00)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Punkt Terenowy), ul. Baczyńskiego 14,
pokój nr 67 (V piętro), poniedziałek (8.00 – 12.00), wtorek – piątek (9.00 – 13.00)
• Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Szymanowskiego 5a,
pokój nr 013 (parter), poniedziałek – piątek (15.00 – 19.00)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Punkt Terenowy), ul. Naftowa 35, pokój nr 9 (I piętro),
poniedziałek – czwartek (10.00 – 14.00), piątek (9.00 – 13.00)
• Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Grota-Roweckiego 2,
pokój nr 102, poniedziałek – piątek (9.00 – 13.00)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu, ul. Kraszewskiego 21, pokój nr 110, poniedziałek – piątek,
(9.00 – 13.00)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Punkt Terenowy), ul. Rzeźnicza, pokój nr 3,
poniedziałek – piątek (15.00 – 19.00)
• Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu, ul. Andersa 81b, pokój nr 7, poniedziałek – piątek (15.00 – 19.00).

Sosnowiec ponownie zagra zWielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Paweł Leśniak

Podobnie jak w ubiegłym roku wielki
koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbędzie się w Sosnowcu.
Współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski, a stolica Zagłębia będzie jednym
z dziesięciu miast, z którego będą nadawane transmisje „na żywo” w TVN,
TVN24 i TTV.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy obchodzi swój jubileusz. Tegoroczny
finał odbędzie 15 stycznia już po raz 25.
Przez tyle lat, dzięki darczyńcom, w każdy zakątek kraju dociera ogromne wsparcie, niejednokrotnie ratujące zdrowie i życie.
Pomoc WOŚP dotarła także do Sosnowca. Od 2013 r. Szpital Miejski otrzymał sprzęt o wartości ponad 760 tys. złotych, który służy pacjentom na Oddziale
Noworodków i Wcześniaków, Geriatrii
czy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.
25. finał w Sosnowcu zorganizowany
zostanie z wielkim rozmachem. 15 stycznia punktem kulminacyjnym będą koncerty na terenach przy Górce Środulskiej.
Początek o godzinie 13.00, na scenie pojawi się formacja Menago. Ok. godz. 14
wystąpi się zespół St. James Hotel, a godzinę później dysponująca fenomenalnym głosem, Lidia Kopania.
Po godzinie 16 na scenie zagra Myreklama
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slovitz, a przed 18 w parku przy Górce
Środulskiej rozniosą się dźwięki akordeonu – to za sprawą Marcina Wyrostka.
Ok. godziny 19 sosnowieckiej publiczności zaprezentuje się raper Grubson.
Jubileuszowy finał to nie tylko koncerty. Przy Górce Środulskiej pojawią się
także niezwykli goście, prowadzone będą licytacje, na których do zgarnięcia będą niezwykłe i nietuzinkowe przedmioty.
Tradycyjnie już, o godzinie 20, Sosnowiec wyśle światełko do nieba. Koncert
poprowadzi Piotr Zawadzki, aktor Teatru
Zagłębia.
– Cieszę się, że organizujemy WOŚP
z panem marszałkiem. To ogromne wydarzenie w województwie śląskim. Już
dzisiaj mówię, że znowu będziemy się
starali, abyśmy organizowali kolejne finały. To łączenie fantastycznej energii ludzi,
emocji, zabawy. Wszystkich zachęcamy,
aby brali udział w naszych imprezach – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Dzień z WOŚP rozpoczniemy jednak
dużo wcześniej, bo już o godzinie 10.00
w hali widowiskowo-sportowej w Zagórzu (ul. Braci Mieroszewskich 91). Od rana na wszystkich czekać będą m. in. pokazy pierwszej pomocy, występ cheerleaderek Gimone, pokazy tańca, capoeiry,
magika, pokaz mody, a także tańca tri bal
reklama

Od 2013 r. Szpital Miejski otrzymał sprzęt o wartości ponad 760 tys. zł.
i wiele innych atrakcji. Nie zabraknie
konkursów, tradycyjnych licytacji, loterii
i wielu innych atrakcji.
Na tym nie koniec, bowiem w hali stanie największa w Polsce puszka WOŚP,
mierząca 2,3 metra, a uczestnicy zbudują gigantyczną karuzelę z tektury i bibuły. Chętni postrzelają na strzelnicy ASG
bądź też będą mogli zagrać w LOL'a.
Na miejscu pojawią się także piłkarze Zagłębia Sosnowiec, a wśród kilkunastu stoisk swoje będzie miało m. in. Muzeum
Śląskie oraz Sosnowiecki Szpital Miejski.
Odwiedzający go dorośli pacjenci będą
mogli się skonsultować, porozmawiać

o swoich dolegliwościach i problemach
zdrowotnych oraz np. wykonać pomiary
cukru czy ciśnienia.
Dla tych, którzy lubią wysiłek fizyczny, przy ul. Kresowej (Stawiki i tereny
kompleksu treningowego przy Stadionie
Ludowym) zorganizowany zostanie 3.
Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą.
Organizatorzy w ten sposób chcą propagować akcję walki z cukrzycą i popularyzować wiedzę na jej temat. Uczestnicy
na starcie zameldują się o godzinie 11.00.
Na tym nie koniec niespodzianek.
Każdy będzie mógł wziąć udział w niezwykłych aukcjach. Na licytacje trafią:

• jeden dzień na deskach Teatru Zagłębia
w Sosnowcu. Występ w przedstawieniu
oraz teatr „od kuchni”;
• wyjazd wraz z prezydentem na jedno ze
spotkań piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec rozgrywanych na wyjeździe;
• udział w charytatywnej gali bokserskiej,
w roli sekundanta prezydenta, Arkadiusza Chęcińskiego.
Gala odbędzie się 17 marca, a w ringu pojawi się właśnie prezydent. – Mam
nadzieję, że rola tej osoby nie sprowadzi
się do rzucania ręcznika, a do bliższego
kontaktu z ringiem i ze mną – mówi
z uśmiechem prezydent Sosnowca.
W tym roku sosnowiecki finał
WOŚP ponownie wsparty zostanie przez
Urząd Marszałkowski. – To niezwykle
potrzebna i ważna inicjatywa. Korzystają z niej dzieci i seniorzy, którzy potrzebują pomocy. Atrakcji w Sosnowcu czeka nas niezwykle dużo. Wierzę, że
mieszkańców będzie sporo i oczywiście
liczymy na ich ofiarność – mówi marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa.
Urząd Marszałkowski również przygotował licytacje: weekend dla dwojga
w Koszęcinie z warsztatami z zespołem
Śląsk, wejściówki na otwarcie Stadionu
Śląskiego, wraz z jego zwiedzaniem oraz
rola w spektaklu Teatru Rozrywki. KP
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MIASTO

Taki był 2016 rok w Sosnowcu
Za nami 2016 rok, przyszła więc pora na podsumowania i przegląd najważniejszych wydarzeń w naszym mieście.
Działo się i to naprawdę sporo.
STYCZEŃ
W styczeń weszliśmy z przytupem.
Na Al. Zwycięstwa, wraz z zespołem
Papa D i DJem Wiśnią, powitaliśmy 2016 rok. Kilka dni później ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech
Króli, a w nim tłum mieszkańców Sosnowca. Mniej więcej w tym samym
czasie na sosnowieckie tory wyjechały
nowe wagony Tramwajów Śląskich – Moderus Beta.
10 stycznia mieszkańcy miasta pokazali ogromne serce w trakcie wojewódzkiego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy,
że na scenie przy Górce Środulskiej zobaczyliśmy m. in. Searching For Calm,
Animators i zespół Dżem. W całym
województwie zebraliśmy prawie 5,2
mln złotych. 18 stycznia w Maczkach
odbyła się nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej. Ministerstwo infrastruktury
zapewniło wtedy, że rewitalizacja
dworca jest zasadna, a budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego zostanie wsparta.

LUTY
Miesiąc rozpoczął się od umowy
z SRK – miasto stało się właścicielem
stadionu w Zagórzu. Także w lutym rada nadzorcza PKP wydała pozytywną
decyzję w sprawie przebudowy dworca
w Maczkach, a miasto otrzymało informację o dofinansowaniu do remontu
ulicy Gospodarczej.
Warszawska fir ma JSK, odpowiedzialna m. in. za projekt Stadionu Narodowego, wygrała konkurs na koncepcję
Zagłębiowskiego Parku Spor towego.
Ogłoszono również, że miasto uruchomi program wyprawek dla pierwszoklasistów.
Równo z początkiem zimowych ferii nastąpiło otwarcie Centrum Aktywności Rodzinnej w Klimontowie. Miesiąc zakończyliśmy Biegiem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych oraz doskonałą
informacją, że spółka TRI Poland zainwestuje w naszym mieście.

MARZEC
Pierwszy wiosenny miesiąc upłynął m.
in. pod znakiem walki Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka z Rosjaninem Walerym Brudowem, która odbyła się w hali
przy ul. Żeromskiego, a transmitowana była „na żywo” przez telewizję Polsat. Muzeum w Sosnowcu przygotowało genialną wystawę „Trójkąt w kole.
Marka Sosnowiec”, dzięki której odwiedzający mogli poznać historię przemysłu w mieście.
Tradycyjnie już w tzw. „Kolejówce”, a więc w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, przy ul. Jana Kilińskiego 31, odbył
się festiwal „Kolej w Miniaturze”. Marzec to także konsultacje w sprawie nowej formuły budżetu obywatelskiego,
w którym w tym roku do rozdysponowania było 7 milionów złotych, a także
konsultacje w sprawie budowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

KWIECIEŃ
Nie był to primaaprilisowy żart, a rzeczywistość – rozpoczęła się termomoder nizacja budynków mieszkalnych
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w Juliuszu. Kwiecień to także kres
wielkiej przygody Zagłębia Sosnowiec
z Pucharem Polski. Po bardzo wyrównanym dwumeczu, sosnowiczanie odpadli z rozgrywek po półfinałowym
boju z Lechem Poznań.
Kwiecień to również Dni Orchidei
w Egzotarium oraz doskonała informacja o dofinansowaniu przez Urząd
Marszałkowski budowy basenu
przy Bohaterów Monte Cassino.
W tym miesiącu rozstrzygnięte również zostały konsultacje w sprawie budowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego – spośród 5580 uczestniczących, 83. procent poparło inwestycję.
Warto pamiętać również, że na początku miesiąca odbyła się 3. Harpagańska
Dycha.

MAJ
3 Maja odbył się niezwykły koncert.
Na parkingu przed Urzędem Miejskim
oddano hołd powstańcom śląskim.
Na scenie wystąpił m. in. Piotr Kupicha, Miuosh, Myslovitz i Dżem.
Na początku miesiąca świętowaliśmy
również Dzień Strażaka oraz 71. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
W maju Sosnowiec zyskał również...
nowego milionera. Szczęśliwiec wytypował sześć cyfr w losowaniu Lotto.
Tymczasem dawny Pałac Ślubów zyskał nowego właściciela – prace obecnie trwają.
Również w maju otrzymaliśmy zapewnienie, że Spółka Restrukturyzacji
Kopalń przekaże miastu wąskotorówkę. Pod koniec miesiąca, na kompleksie przy ul. Kresowej, otwar to nowe
boisko – tym razem do beach soccera,
a w wielu miejscach miasta rozpoczął
się Tydzień Dziecka.
W sosnowieckiej bibliotece odbyła
się 12. edycja Sosnowieckich Dni Literatury, podczas których nasze miasto
odwiedzili laureaci najważniejszych
nagród literackich w kraju, znani w całej Europie autorzy, m. in. Manuela
Gretkowska, Wojciech Jagielski, Krystyna Czubówna, Anna Dziewit-Meller czy Dariusz Rosiak.

CZERWIEC
Do miasta wraca Industriada. Do Szlaku Zabytków Techniki, jako obiekt zaprzyjaźniony, dołączył Pałac Schoena.
Do „Muzy” za to powróciło kino – 9
czerwca odbył się inauguracyjny pokaz
filmowy.
3,5 mln zł unijnego wsparcia otrzymaliśmy na przebudowę przedszkola
przy ul. Śliwki i przy ul. Piłsudskiego,
a dodatkowo ponad milion na program
„Miejsce przyjazne dziecku”. Na początku czerwca otwarty został odmieniony skwer przy ul. Warszawskiej,
a prawdziwe tłumy słuchały przebojów
takich zespołów jak Piękni i Młodzi,
Stachursky, Natalia Szroeder, Bajm
i Ich Troje na Dniach Sosnowca.
Niezwykłą inicjatywą wykazali się
mieszkańcy miasta – w 3. edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono ponad 150 projektów. Czerwiec przyniósł
także długo wyczekiwaną publikację – ukazała się monografia miasta
„Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje”. Wakacje rozpoczęliśmy Eksplozją

Kolorów w Parku Sieleckim, a na sam
koniec miesiąca napłynęły doskonałe
informacje. Sosnowieckie Hospicjum
otrzymało prawie 5,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.

LIPIEC
PKM Sosnowiec rozpoczął testy elektrycznego autobusu, a przedstawiciele
miasta podpisali umowę z wykonawcą
ogrodu jordanowskiego w parku im.
Jacka Kuronia. W lipcu doszło również
do podpisania umowy na wykonanie
remontów przejść podziemnych (3 Maja przy Ślimaku, Narutowicza/Szkolna,
Narutowicza/3 Maja, Piłsudskiego – Egzotarium) oraz kładek (Naftowa i 3 Maja/Górka Środulska).
Na Placu Papieskim odbyły się diecezjalne obchody Światowych Dni
Młodzieży, a na Stawikach odbyła się
wielka bitwa na balony z wodą.
Pod koniec lipca podpisano również
umowę z wykonawcami ważnych
prac – 11 sosnowieckich szkół i przedszkoli zmieni swój wygląd. Zakończyły się też roboty kanalizacyjne, które
swoim zasięgiem objęły aż 21
ulic – prace polegały nie tylko na ułożeniu sieci, ale również odbudowie
dróg i chodników. Wykonawca ułożył
ponad 4 kilometry nowego asfaltu.

umowy z przedstawicielami firm, które wyprodukują dla sosnowieckiej
spółki 78 nowych autobusów.
We wrześniu ruszyła również kampania promująca miasto – spot w internecie obejrzało ok. 300 tysięcy osób,
a jego 30-sekundowa wersja pojawiła
się m. in. w TVN24. Miasto rozpoczęło swoją promocję także w stacjach radiowych oraz w mediach papierowych.
Również we wrześniu otrzymaliśmy wspaniałą infor mację z Urzędu
Marszałkowskiego – miasto uzyskało 145 milionów dofinansowania.
W ramach inwestycji przebudowana zostanie m. in. ulica 3 Maja, wyremontowanych zostanie w sumie 6
przejść podziemnych, 2 nadziemne,
powstaną wypożyczalnie rowerów oraz
trasy rowerowe. Dofinansowanie otrzymała też inwestycja PKM. Końcówka
września to kolejne dwa, wielkie wydarzenia. W mieście ponownie spotkały się stare samochody (VII edycja
Classic Manii), a 10-lecie obchodził
zespół Ziggie Piggie.
Końcówka miesiąca to rozpoczęcie
kampanii „Mokra czy sucha – Ty decydujesz, w co wchodzisz”, która ma
uświadomić właścicielom czworonogów, że po swoich pupilach trzeba
sprzątać. Tego miesiąca rozpoczął się
także remont ponad 50 nowych wiat
przystankowych, które już służą mieszkańcom.

SIERPIEŃ
Kolejny wakacyjny miesiąc rozpoczął
się z przytupem. W Parku Sieleckim
odbył się Eskalator, a na scenie zobaczyliśmy Grubsona, Szymona Chodynieckiego, zespół LemON oraz C-Boola. Na Górce Środulskiej zagościła
za to wioska olimpijska, w której mogliśmy śledzić poczynania polskich
sportowców w trakcie Igrzysk Olimpijskich.
Również w sierpniu podpisano
umowę z wykonawcami, którzy wyremontują przedszkole przy ul. Śliwki 38
oraz przy ul. Piłsudskiego 92. Rozpoczęły się, zakrojone na szeroką skalę,
prace kanalizacyjne w rejonie ulic
Mickiewicza, Słowackiego, Prusa,
Frankiewicza, Konopnickiej, Wyspiańskiego, a także Malewicza, Słowackiego, Cichopka, Kreksów, Marudy i Bohaterów Getta. Wakacje zakończyliśmy
Festiwalem Reggae w parku im. J. Kuronia oraz Wakacyjnym Grillowaniem.

WRZESIEŃ
Rok szkolny rozpoczęliśmy od... kolejnych umów na remonty dróg oraz
na budowę basenu przy Bohaterów
Monte Cassino. Inwestycja jest war ta 14,5 mln zł. Pierwszy weekend
września to kolejny już zlot food trucków, a drugi weekend to już tradycyjna akcja „Zagłębie za pół ceny”, w której w tym roku wzięło udział kilkadziesiąt lokali. Wrzesień był idealnym
miesiącem na nowe inwestycje – tym
razem podpisano umowę na termomoder nizację naszej biblioteki. Obiekt
zmieni się nie do poznania.
W Ostrowach Górniczych odsłonięty został obelisk poświęcony rodzinie
Mackiewiczów i Jerzemu Piwowarczykowi, a PKM Sosnowiec podpisał

PAŹDZIERNIK
Ruszyło głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego – mieszkańcy oddali ponad 62 tysiące głosów,
a zrealizowane zostaną 53 projekty.
Miasto ogłosiło, że w przyszłym roku
wznowiony zostanie program in-vitro.
Prezydent apelował, aby Sosnowiec
uczynić stolicą przyszłej metropolii.
Podpisano także umowę na wykonanie
projektu Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Sosnowiecka policja wzbogaciła się za to o trzy nowe samochody.
Połowę kwoty na ich zakup przekazało miasto. Również w październiku zapadła decyzja o lekcjach edukacji regionalnej w sosnowieckich szkołach,
aby młodzi mieszkańcy miasta znali
historię Zagłębia Dąbrowskiego.
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym otwar to pierwszy w Polsce
pododdział mukowiscydozy. W paździer niku nie mogło także zabraknąć
umów na remont dróg – tym razem
cieszą się mieszkańcy Kazimierza, bowiem do końca 2017 roku wyremontowana zostanie ulica Ar mii Krajowej.

LISTOPAD
Sosnowiec, jako jedyne miasto w Polsce, weźmie udział w międzynarodowym projekcie CLAiR City, którego
celem jest zbadanie wpływu zachowań
mieszkańców na stan jakości powietrza
w ich mieście. Na początku miesiąca
ruszył remont nawierzchni na wiadukcie nad DK94. Tradycyjnie już wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto
Niepodległości.
Listopad to także kolejna ważna umowa – Sosnowiecki Szpital Miejski podpisał umowę na budowę bloku
operacyjnego z OIOM-em. W listopa-

dzie z powierzchni ziemi zniknął także tzw. „Szkieletor”, a miasto rozpoczęło kampanię promocyjną „Samochód za PIT”. Ponownie miał się czym
pochwalić Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, w którym uruchomiono oddział onkologii. Jednym głosem przemówili za to włodarze zagłębiowskich
miast, którzy krytycznie wypowiedzieli się w sprawie koncepcji przedłużenia
linii szerokotorowej do Gorzyczek.
Miejski Zakład Usług Komunalnych zaprezentował nowy sprzęt do remontów dróg i ulic oraz do utrzymania
terenów zielonych. Jego wartość to 2,3
mln. Wiemy już, gdzie stanie kolejny
ogród jordanowski – prezydent ogłosił,
że kolejnym miejscem będzie Górka
Środulska, natomiast PKM Sosnowiec
pochwalił się, że zamierza kupić 3 autobusy elektryczne. Pod koniec listopada zakończył się remont części ulicy
Gospodarczej.

GRUDZIEŃ
Sosnowiec pamięta o gór niczych tradycjach – nieopodal dawnej kopalni
Niwka-Modrzejów stanęła lampka górnicza. Część pamiątek po kopalni Kazimierz-Juliusz trafiło za to do sosnowieckiego Muzeum. Sosnowiec otrzymał decyzję o dofinansowaniu
w wysokości 15 milionów złotych
na wymianę starych lamp na nowoczesne.
Na początku grudnia otwarliśmy
ogród jordanowski w Kazimierzu,
a w Zagórzu rozpoczęła się budowa
basenu. Na przełomie miesiąca zorganizowano także festiwal „Kiepura,
Szpilman, Cygan – chłopaki z Sosnowca”. Sosnowiecka straż pożarna może
za to pochwalić się nową drabiną, wartą ponad 3,3 mln zł – połowę kwoty
dofinansowało miasto. Jak święta, to
tylko w Sosnowcu – w mieście pojawiły się dekoracje, a św. Mikołaj otworzył swoją manufakturę. Gościem specjalnym był Maciej Musiał. Tuż
przed Bożym Narodzeniem sosnowiczanie w prezenty mogli się zaopatrzyć
na świątecznym jarmarku.
W Centrum Infor macji Miejskiej
rozpoczęła się również sprzedaż sosnowieckiej wersji Monopoly, a tylko
pierwszego dnia rozeszło się ponad 100 egzemplarzy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwalono budżet
miasta, a prezydent zaprezentował program Sosnowiec 20.20 – zbiór założeń
do strategii miasta, a także plan inwestycji na najbliższe lata. Koniec roku to
także otwarcie nowego oddziału żłobka
przy ulicy Białostockiej. Będzie tu
miejsce dla 38 dzieci. W mieście odbył
się także wspaniały koncert przypominający o 35. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego.
Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń na terenie całego miasta odbyło się wiele imprez, spektakli, spotkań
organizowanych przez miejskie jednostki, takie jak m. in. biblioteka, muzeum, Klub Kiepury i inne. Z oczywistych powodów o wszystkim nie byliśmy w stanie wspomnieć, a to dowodzi,
że Sosnowiec to miasto, w którym naprawdę dzieje się wiele.
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MIASTO
zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

W styczniu na Górce Środulskiej odbył się koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jedną z gwiazd był zespół Dżem.

Warszawska firma JSK, odpowiedzialna m.in. za projekt Stadionu Nardowego, wygrała
konkurs na koncepcję Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

Piłkarze Zagłębia nie dali rady Lechowi Poznań i po porażce 0:1 na wyjeździe i remisie 1:1
u siebie odpadli w półfinale rozgrywek Pucharu Polski.

3 Maja odbył się niezwykły koncert. Przed Urzędem Miejskim oddano hołd
powstańcom śląskim.

Jedną z atrakcji Dni Sosnowca był występ zespołu Ich Troje.

„Budujemy dla Was”. W ubiegłym roku podpisano kilkanaście umów na modernizację
i remonty dróg w naszym mieście.

Jak święta, to tylko w Sosnowcu - w mieście pojawiły się dekoracje, a św. Mikołaj otworzył
swoją manufakturę. Gościem specjalnym był aktor Maciej Musiał.

Tuż przed Bożym Narodzeniem sosnowiczanie mogli kupić prezenty na świątecznym
jarmarku.
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MIASTO

zdjęcia: Mariusz Binkiewicz, Paweł Leśniak, Maciej Łydek

To był wyjątkowy, bo magiczny i świą
Razem przywitaliśmy Nowy Rok!

W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia, mieszkańcy wspólnie kolędowali w„Muzie”.

Gwiazdą sylwestrowego koncertu był zespół IRA.

Prowadzący imprezę sylwestrową Michał Wasik rozgrzewał uczestników do wspólnej zabawy.
10

Taneczne rytmy to zasługa grupy Acapulco.

Podczas mikołajek hokeiści UKS Zagłębia Sosnowiec dali pokaz swoich umiejętności.
styczeń 2017 nr 1

MIASTO

ąteczny czas.

Po raz pierwszy w Sosnowcu uruchomiono Manufakturę św. Mikołaja.

Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołem Zakopower zagrali i zaśpiewali kolędy w kościele pw. św. Tomasza Apostoła.

.

Iluminacje świetle przy al. Zwycięstwa i w różnych punktach całego miasta, wprowadzały w klimat świątecznej atmosfery.
styczeń 2017 nr 1
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

80 lat klimontowskiej kapliczki

reklama
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Artur Ptasiński

W Klimontowie u zbiegu Klonowej i Makuszyńskiego przycupnęła sobie mała granitowa kapliczka, zwieńczona malowanym
na biało stalowym krucyfiksem.
Budowla sprawia wrażenie, jakby od dawien dawna zajmowała
placyk położony w narożu wspomnianych uliczek. Czy aby
na pewno?
Historia kapliczki sięga pamiętnego roku 1812. Wtedy to przez
tereny dzisiejszego Zagłębia ciągnęły zdziesiątkowane podczas
moskiewskiej kampanii wojska
Wielkiej Armii Napoleona. Tysiące wycieńczonych, często chorych
i pozbawionych ducha walki żołnierzy znalazło się w sytuacji nie
do pozazdroszczenia. Zapewne
przynajmniej kilku z nich dokonało żywota w Klimontowie lub najbliższej okolicy. Pochowano ich
w zbiorowej mogile przy drodze
wiodącej z Klimontowa do Dańdówki. Z czasem matka natura
skutecznie usunęła ślady pochówków, a i w pamięci ludzkiej zatarły
się wszelkie wspomnienia.
Minęło 125 lat, nim klimontowska ziemia przypomniała o tragicznym losie francuskich żołnierzy...
W roku 1937 doszło do przypadkowego odkrycia mogiły. Miało to
miejsce podczas kopania fundamentów pod ogrodzenie zbudowanej 8 lat wcześniej szkoły powszechnej. Robotnicy natrafili
na ludzkie szczątki, pomiędzy którymi znajdowały się pozostałości
wojskowego oporządzenia oraz
fragmenty zbutwiałego umundurowania.
Powiadomiono władze powiatu
będzińskiego, które zleciły odpowiednie badania.
Sprawą zajął się wybitny specjalista z zakresu historii wojskowości, wieloletni dyrektor Muzeum
Narodowego i Muzeum Wojska – Bronisław Gembarzewski.
Wstępne ustalenia wykazały, że
znalezione artefakty najprawdopodobniej są związane właśnie
z Wielką Armią. Niestety, wybuch II wojny światowej sprawił,
że nie udało się poznać ostatecznych wyników ekspertyzy. Jednak
jeszcze w roku 1937 w miejscu od-

W promieniach porannego słońca. Widok od strony ul. Klonowej, po prawej ul. Makuszyńskiego.

Poprzednia lokalizacja. Widok od strony ul.
Makuszyńskiego w kierunku ul. Klonowej. Fotografię
udostępnił Antoni Pełka.
Uroczyste poświęcenie kapliczki w dniu 20 listopada 2016 r. Fotografię udostępnił Antoni Pełka.
krycia szczątków, tuż przy szkolnym murze, wzniesiono kapliczkę
z krzyżem*. Kapliczka ta
pod opieką okolicznych mieszkańców przetrwała do naszych cza-

sów. Jednak kondycja techniczna zabytkowej budowli stawała się
coraz gorsza. Nieco niefortunna,
choć niezawiniona przez budowniczych lokalizacja pośrodku chodnika (który pojawił się później), zaczęła przysparzać problemów
związanych z bezpieczeństwem
ruchu drogowego.
Wtej sytuacji, wczerwcu2016 r.,
dwóch pragnących zachować anonimowość mieszkańców Klimontowa, wystąpiło ze społecznym
projektem zmiany lokalizacji i budowy nowej kapliczki. Pomysłodawcy zostali również głównymi
fundatorami przedsięwzięcia. Pomogło miasto Sosnowiec oraz
miejscowa parafia pw. Chrystusa
Króla. Kapliczka została zbudowana w miejscu oddalonym zaledwie o kilka metrów od pierwotnej
lokalizacji. Uroczystego poświęcenia dokonano w dniu 20 listopada 2016 roku.
Dzisiaj kapliczka cieszy oko
swym wyglądem i trzeba przyznać, że dużo lepiej niż poprzednio
komponuje się z otoczeniem. Ale
to nie koniec. W przyszłości planu-

je się przeprowadzenie kolejnych
prac związanych z odpowiednią
oprawą tego ważnego dla mieszkańców Klimontowa miejsca.
Tekst i zdjęcie: Artur Ptasiński

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
Wiecej zdjęć na:
www.kuriermiejski.com.pl
* Informacje na temat historii kapliczki
pochodzą z książki autorstwa Zofii
Dybały i Karola Rodka pt. „Klimontów
monografia historycznaˮ – Sosnowiec
2001.
Pewną ciekawostkę stanowi fakt,
że wewnątrz nowego krzyża
umieszczono relikty krzyża z 1937
r. Drewniany fragment starego
krzyża został wcześniej przyłożony
do relikwi Drzewa Krzyża
Świętego, co miało miejsce 22
października 2016 r. w kościele
pw. Świętej Trójcy w Będzinie.

Kapliczka na zdjęciu, które najprawdopodobniej pochodzi
sprzed II wojny światowej.
Źródło: www.facebook.com/sosnowiec.klimontow – fotografia
pochodzi ze zbiorów Marcina Mąki.
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arc Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Wiek podeszły a złamania.
Po pierwsze minimalizować ryzyko!
MARCIN DĘBSKI, młodszy asystent
Oddziału Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu, przestrzega
przed zimowymi urazami
i wskazuje czynniki, które mają
wpływ na minimalizację ryzyka
złamań w wieku podeszłym,
na które sami także możemy mieć
wpływ.
Zazwyczaj zima sprzyja urazom. Co roku przekłada się to na ilości wykonywanych zabiegów w Oddziale Or topedii
i Traumatologii Ruchu naszego szpitala.
Najczęściej dochodzi do prostych złamań, które są łatwe do zaopatrzenia
w izbie przyjęć i leczenia, ale część złamań stanowią te z przemieszczeniami
kości wymagające leczenia operacyjnego. Czasami wystarczy jedno poślizgnięcie na oblodzonym chodniku
i w ułamku sekundy dochodzi do powstania obrażenia. Na poważne urazy
szczególnie narażone są osoby starsze.
Wynika to z tego, że stopień wytrzymałości naszego kośćca podlega stałym
zmianom, na który wpływ ma wiele
czynników. Jednym z nich, niezależnym
od nas, jest wiek. Wraz z okresem dojrzewania wytrzymałość kości zwiększa
się w wyniku wzrostu gęstości kości,
po okresie dojrzewania do około 30-35
roku wytrzymałość utrzymuje się na po-

dobnym poziomie. W późniejszym czasie dochodzi do stopniowej utraty masy kości (ilości i jakości beleczek kostnych). Dlatego też wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo złamań, gdyż
potrzebna jest mniejsza siła, aby przekroczyć wytrzymałość strukturalną kości. Osoba mająca właściwą, zdrową
strukturę kości nie złamie ręki lekko
upadając. Natomiast osoba starsza prawie zawsze w takiej sytuacji łamie jakąś
kość.
W grupie złamań występują takie,
które są statystycznie częstsze u osób
starszych, bądź z osłabionym w wyniku
różnych procesów układem szkieletowym. Do takich złamań należą: złamania części dalszych przedramienia (okolice nadgarstka) – przy próbie podparcia po upadku, złamania części bliższych ramienia przy upadku na łokieć
bądź bark, złamania kostek podudzia – przy poślizgnięciu się z „podwichnięciem” stopy, złamania kręgosłupa i miednicy przy upadku na pośladki,
złamania części bliższej kości udowej – przy upadku na tę okolicę ciała.
Część złamań może być leczona zachowawczo lub poprzez nastawienie odłamów i unieruchomienie, jednak niektóre wymagają leczenia operacyjnego.
Obecnie, na podstawie kilkudziesięcioletnich doświadczeń leczenia zła-

mań, wyznaczono cel, do którego się
dąży, a jest nim jak najszybsze uruchomienie pacjenta. Chodzi o doprowadzenie do stanu, w którym samodzielnie,
bądź z pomocą drugiej osoby, może się
poruszać, a także rozpocząć ruch – początkowo w ograniczonym stopniu – chorej kończyny. Możliwości operacyjne są obecnie bardzo duże dzięki
zastosowaniu nowoczesnych metalowych, w tym także tytanowych zespoleń takich jak śruby, płyty, blokowane
gwoździe, specjalne kotwice i inne. Niestety, część urazów poprzez swoje
skomplikowanie, choroby towarzyszące chorego, bądź zły stan ogólny pacjenta doprowadzają do sytuacji, gdzie
osoba po urazie pomimo naszych starań nie podejmuje rehabilitacji i prowadzi ostatecznie „łóżkowy” tryb życia.
Jest to bardzo niebezpieczny stan, gdyż
w niedługim czasie może doprowadzić
do powstania odleżyn, wtórnych infekcji, w tym także zapaleń układu moczowego oraz oddechowego, zakrzepicy
kończyn dolnych oraz zatorowości,
w ostateczności prowadząc nawet
do śmierci. Dlatego tak ważne jest, aby
przede wszystkim, minimalizować ryzyko powstania urazu, biorąc pod uwagę
warunki pogodowe, nie podejmując zachowań ryzykownych, w tym także
ograniczać spożywanie alkoholu w nad-

miernych ilościach, a nade wszystko
przewidywać skutki naszych działań.
Profilaktyka złamań skupia się także
na dbałości o niwelowanie zagrożeń
w najbliższym otoczeniu. W tak trudnych warunkach zimowych osoby starsze powinny niestety również ograniczyć spacery.
Nie bez znaczenia pozostaje także
zbilansowana dieta, która pozwala uzupełnić niedobory witaminowe i mineralne (wit. D, wapń). Odpowiednia waga
powoduje, iż obciążenia na stawy i procesy degeneracyjne są mniejsze, minimalizując bóle kości i stawów. Systematyczne ćwiczenia i zachowanie stosownej do wieku tężyzny fizycznej wraz
z właściwą wagą pozwalają utrzymać
na wysokim poziomie koordynację ruchowa zmniejszając ryzyko upadku.
Jak widać, istnieje wiele czynników,
które mają wpływ na minimalizację ryzyka złamań w wieku podeszłym,
na które sami także mamy bardzo duży
wpływ. Nowoczesna medycyna pozwala także w znacznym stopniu na redukcje skutków złamań i jak najszybszy powrót do zdrowia. Jednak mimo ogromu
wiedzy i nowoczesnej techniki wciąż
najbardziej aktualnym czynnikiem mającym wpływ na ograniczenie ryzyka
złamań pozostaje nasz zdrowy rozsądek.

Z PERSPEKTYWY SENIORÓW
Wbrew pozorom i powszechnie panującemu przekonaniu, że w Sosnowcu niewiele pozytywnego się
dzieje, sosnowieccy seniorzy sprzeciwiają się takiej
opinii. Może z uwagi na fakt, że seniorzy mają więcej czasu, by obserwować otoczenie i dostrzegać
wszystko to, co się wokół nich dzieje. Zauważają szereg pozytywnych zmian, które zachodzą w naszym
urokliwym mieście.
Sosnowieccy seniorzy zwracają uwagę, w jak
szybkim tempie przybywa nam pożytecznych i ciekawych obiektów: oddanie do użytku okazałego
i pięknego kolejnego już Ogrodu Jordanowskiego
w południowej dzielnicy miasta Kazimierzu Górniczym. Ktoś może zarzucić, że przecież to miejsce nie
jest dla seniorów. Nieprawda, czyż nie najpiękniejreklama
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szym widokiem jest patrzeć na radość i zabawę naszych wnucząt, niezależnie od tego, w jakim są wieku? Oddany ogród jest trzystrefowy od najmłodszych do starszej młodzieży. Naturalnie wkomponowany w kilkudziesięcioletni las i ukryte w nim jeziorka. Czy też zapowiedź wybudowania w szybkim
tempie nowoczesnego bloku i oddziału intensywnej
opieki medycznej w Szpitalu Miejskim nr 1. Przechodząc, obserwuję, jak w szybkim tempie przebiega budowa przyszkolnego basenu w dzielnicy Zagórze.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku wypiękniało nam nasze miasto. Powstało wiele okazjonalnych zakątków i miejsc mieniących się
wspaniałymi kolorami. Odbyło się szereg atrakcyj-

nych imprez i spotkań towarzyszących świętom Bożego Narodzenia i powitaniem Nowego Roku 2017.
Pełną parą pracują społeczne Rady Dzielnic, powołane w poszczególnych dzielnicach miasta. Realizują
bardzo ciekawe inicjatywy, skupiające lokalne społeczności mieszkańców. Realizowana jest w ten sposób nie tylko społeczna kontrola działań władz miasta, ale aktywny udział w zaspakajaniu najpilniejszych potrzeb mieszkańców. W ramach realizowanego budżetu obywatelskiego powstały i zaakceptowane zostały do realizacji przez mieszkańców wspaniałe projekty, których realizacja stworzy różnorodną
przestrzeń dla każdego z nich.
Wszystkich mieszkańców Sosnowca niezależnie
od wieku zachęcamy do aktywnych działań w kie-

runku budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Pozytywny wizerunek naszego miasta z perspektywy seniorów potwierdza sonda przeprowadzona przez tygodnik „Twoje Zagłębie”, z której wynika, że 42 procent badanych stwierdziło, że spośród
miast naszego regionu w Sosnowcu żyje się najlepiej.
Obywateli naszego miasta, którzy mimo wszystko mają krytyczny stosunek do zachodzących przemian, zapraszamy do udziału w dialogu i zgłaszania
swoich pomysłów na szerokim forum działających
w mieście stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Jerzy Dudek,
rzecznik prasowy Sosnowieckiej Rady Seniorów
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HISTORIA
Teatr Zagłębia ma 120 lat!

zdjęcia: arc Teatr Zagłębia

Od „Zemsty” do „Zemsty”
Budynek, w którym mieści się teatr, był wielokrotnie
przebudowywany. Zabytkowa bryła obecny kształt zawdzięcza
modernizacji w latach 1976-1978 i rozbudowie w 1992 r.

Tak z kolei prezentuje się wnętrze sosnowieckiego teatru.

Spektakle, grane przez aktorów TZ, cieszą się olbrzymią
popularnością. Sztuka „Między nami dobrze jest” ma swoją
oddaną publiczność.

6 lutego 2017 roku Teatr Zagłębia
będzie obchodził piękny jubileusz, 120-lecie istnienia. Teatr
w Sosnowcu powstał 6 lutego 1897. Pierwszą premierą była
„Zemsta” Aleksandra Fredry. – Teraz, z okazji jubileuszu,
zagramy właśnie tę błyskotliwą
i pełną ironii komedię – o absurdalnym konflikcie dwóch sąsiadów, pełnych pasji intrygach i miłosnych zalotach – mówi obecny
dyrektor Teatru, Zbigniew Leraczyk. Premierowe pokazy odbędą
się na deskach sosnowieckiej sceny w dniach 11-13 lutego 2017 roku. Reżyserem spektaklu jest
Adam Nalepa. Serdecznie zapraszamy sosnowiczan i nie tylko
do włączenia się w obchody pięknego jubileuszu, a na łamach
„KM” zapraszamy w sentymentalną
podróż
w
czasie
i prezentujemy krótki rys historyczny Teatru Zagłębia.
Teatr Zagłębia powstał pięć lat
przed tym, jak Sosnowiec uzyskał
prawa miejskie. Co ciekawe,
wówczas na ziemiach polskich
działało tylko sześć stałych scen
w: Warszawie, Krakowie, Lwowie, Lublinie i Kaliszu. Powstał
w gmachu przy ul. Teatralnej,
wzniesionym z prywatnych środków przedsiębiorcy hrabiego
Mor timera Renarda. Podłożem
do zaistnienia – zaskakującego,
zdawałoby się, w środowisku bardzo robotniczym – była ożywiona już w latach siedemdziesiątych XIX w. działalność w mieście teatrów amatorskich. Budynek, obecnie będący samoistną
siedzibą Teatru, został wzniesio-

sławskiego i Stefaniego „Cud
mniemany, czyli Krakowiacy
i Górale”. Teatr Letni pełnił
do I wojny światowej rolę drugiej
sceny (w czasie wojny w skrajnej
sytuacji ekonomicznej tego czasu
został rozebrany i/lub jak podają
inne źródła spłonął w latach dwudziestych).
Pierwsze lata istnienia teatru
potwierdziły tylko tezę, że scena w mieście była niezwykle potrzebna. Sosnowiecka scena była
jedynym teatrem „z prawdziwego
zdarzenia” w regionie; co więcej – to właśnie tu szczególnie
dbano o podtrzymanie tradycji
patriotycznych. We wczesnym
okresie istnienia teatru do Sosnowca przyjeżdżali znakomici
aktorzy, by wspomnieć tu chociażby Józefa Kotarbińskiego,
którego występy cieszyły się wyjątkowym powodzeniem. Czesław Janowski, a w późniejszych
czasach jego następcy, zwłaszcza
Felicjan Feliński, oprócz lekkiego
repertuaru, wybierali sztuki Korzeniowskiego, Kraszewskiego,
Fredry czy Szekspira, a nade
wszystko Gabrieli Zapolskiej.
Wszystkie – oczywiście – grane
po polsku. Feliński, znany powszechnie ze swojego zamiłowania do operetki i opery, dbał o to,
by i takie pozycje znajdowały się
w repertuarze teatru. Wśród jego
zasług war to wymienić jeszcze
jedną innowację. Było nią wprowadzenie… abonamentowej
sprzedaży biletów.
Okresem ciężkiej próby dla teatru okazała się wojna. Nie było
właściwie dekoracji, kostiumów,

ski – przez lata budowali markę
i pozycję teatru.
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to okres unikalny, w którym teatr prowadzony był ku modelowi nowej estetyki. Jan Klemens, dyrektor teatru, uznał, że jedyna scena w mieście musi się
oprzeć na dobrej literaturze. Z jednej strony klasyka polska i obca
oraz dramat współczesny, z drugiej teatr dla dorosłych, dla dzieci
i młodzieży. W latach 1997 –
2011 dyrektorem teatru był Adam
Kopciuszewski. Oferował swoim
widzom zróżnicowany repertuar
oraz wyrównany poziom aktorskiego rzemiosła. „Kordian” Juliusza Słowackiego w reżyserii
Zbigniew Zasadnego zaskoczył
wszystkich rozmachem, świetnym
prowadzeniem aktorów, ale także
interpretacją romantycznego tekstu. Ten spektakl sprawił, że Teatr
Zagłębia zaistniał na arenie ogólnopolskiej i wzbudził zainteresowanie i uznanie krytyki. Sosnowiecki teatr otrzymał za ten spektakl cztery Złote Maski i został
spektaklem roku. W ogólnopolskim konkursie na inscenizację
dzieł wielkich romantyków organizowanym przez ZASP, aktorzy
grający w tym przedstawieniu – Adam Kopciuszewski, Wojciech Leśniak i Andrzej Lipski
otrzymali Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1999 r.)
Od 1 lipca 2011 roku Teatrem
Zagłębia zarządza aktor Zbigniew
Leraczyk związany z sosnowiecką sceną od prawie 40 lat. Pierwszą premierą nowej dyrekcji był
spektakl „Między nami dobrze

ny według planów architekta Karola Steczkowskiego i stanowił
wówczas element całego zaplanowanego kompleksu, w skład którego wchodziły: tzw. Teatr Zimowy (ówczesna nazwa nieoficjalna, budynek przetrwał do dzisiaj
i jest siedzibą Teatru), pokoje gościnne – Hotel Saski i Drewniany
Teatr Letni. Kilkakrotnie zmieniano nazwy obiektu: Teatr Polski
(1920), Teatr Miejski (1927), Teatr Zagłębia (1955). Również
wielokrotnie przebudowywano
zabytkową bryłę. Obecny kształt
zawdzięcza ostatniej modernizacji w latach 1976-78 i rozbudowie
przeprowadzonej w 1992 roku.
Działalność „pierwszego elementu”, Teatru Zimowego – zainaugurowano 6 lutego 1897 roku, inscenizacją „Zemsty” Aleksandra
Fredry w wykonaniu miejscowego zespołu amatorskiego, wraz
z deklamacją okolicznościowego
utworu „Prolog” Andrzeja Niemojewskiego – po czym następnego dnia budynek przejął już teatr zawodowy, jaki został
na pierwsze lata istnienia teatru
sprowadzony przez pierwszego
dyrektora Teatru, Czesława Teofila Jankowskiego. Sztuką, która
otworzyła pierwszy w historii sezon sosnowieckiej sceny, była
„Madame Sans-Gene” Sardu.
Całość kompleksu ukończono
w lipcu tego samego roku, czego
głównym momentem było w tym
też czasie (lato 1897) oddanie nieopodal do użytku drewnianego
Teatru Letniego. Inauguracja sceny miała miejsce 15 lipca tego roku; przedstawiono operę Bogu-

pieniędzy na gaże, ale był zespół,
który chciał pracować i występować. Pierwszym powojennym
spektaklem był wystawiony 18
lutego 1945 roku „Walc w ogonku” – zestaw piosenek, skeczy
i monologów. Zaraz po wojnie
od pierwszego podniesienia kurtyny teatr cieszył się zainteresowaniem widzów i spontanicznym poparciem społecznym.
Chcąc nie chcąc, teatr znalazł się
w patriotycznym nurcie obywatelskim PPS, opozycyjnym PPR
i tym samym podzielił los całego
regionu, który został naraz gwałtownie wytłumiony pod względem kulturalnym i społecznym. 31 sierpnia 1948 roku zdecydowano się zlikwidować „Teatr Miejski” w Sosnowcu, tworząc kuriozalne połączenie teatrów katowickiego, opolskiego
i sosnowieckiego. Dość powiedzieć, że władze szybko wycofały się z niefortunnego pomysłu,
ale – choć teatr opolski dość
szybko uzyskał niezależność – to
Sosnowiec wciąż administracyjnie przypisany był scenie katowickiej. I to niemal przez siedem
długich lat. Dopiero 1 lipca 1955
roku na nowo otwarto teatr w Sosnowcu, który od tego momentu
nosi nazwę Teatru Zagłębia (początkowo Państwowy Teatr Zagłębia).
Powojenni dyrektorzy – Józef
Pelszyk, Władysław Szypulski,
Tadeusz Przystawski, Andrzej
Uramowicz, Wiesław Mirecki,
Antoni Słociński, Jan Klemens
(najdłużej pełniący funkcję dyrektora), Adam Kopciuszew-

jest” Doroty Masłowskiej w reżyserii Piotra Ratajczaka. Spektaklem przygotowanym na jubileusz 115 – lecia Teatru Zagłębia
w Sosnowcu była z kolei prapremiera sztuki „Chłodne poranki”
Jacka Rykały w reżyserii, kostiumach i opracowaniu muzycznym
autora.
Świetnym posunięciem okazała się adaptacja dramaturgiczna Tomasza Śpiewaka powieści
profesora Zbigniewa Białasa
„Korzeniec” w reżyserii Remigiusza Brzyka. Spektakl przygotowany w 110. rocznicę uzyskania
praw miejskich przez miasto Sosnowiec i obchodów 115-lecia
Teatru Zagłębia. „Korzeniec”
zbierał bardzo pochlebne recenzje
i zgarniał kolejne nagrody, m.in.:
dwie Złote Maski, w tym
za przedstawienie 2012 roku. 1
kwietnia 2014 roku spektakl wyemitowała TVP Kultura.
Telewidzowie w całym kraju
mogli także obejrzeć dramat Tomasza Śpiewaka „Koń, kobieta
i kanarek” w reżyserii Remigiusza Brzyka. Spektakl miał swoją
premierę 5 kwietnia 2014 roku.
Reżyser został za niego nagrodzony Laurem Konrada podczas XVI Ogólnopolskiego Festi wa lu Sztu ki Re żyser skiej
w Katowicach. Najlepsze przedstawienie Telewizyjnego Festiwalu Teatrów Polski w plebiscycie TVP Kultura na antenie tej
stacji zostało zaprezentowane
w kwietniu 2015 roku.
Opracował na podstawie materiałów
teatru: Krzysztof Polaczkiewicz

PODOBNIE JAK W UBIEGŁYM ROKU,
W NOCY Z 12 NA 13 GRUDNIA,
NA RONDZIE IM. SOLIDARNOŚCI
W NIWCE UPAMIĘTNIONO ROCZNICĘ
WPROWADZENIA STANU
WOJENNEGO.

Mieszkańcy Sosnowca w 35. rocznicę tamtych pamiętnych wydarzeń złożyli kwiaty oraz zapalili
znicze. W uroczystościach wziął
udział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm
Zych.
14

– Cieszę się, że mimo późnej
pory i przenikliwego zimna, tak
wiele osób pojawiło się przy rondzie Solidarności. Spotkaliśmy się
tutaj dopiero po raz drugi, ale wierzę, że ta tradycja zostanie z nami
na zawsze. 35 lat temu Polska była
krajem podzielonym na dwa obozy – dobry i zły. Dobry zwyciężył.
Dzisiaj często oglądając telewizję,
słuchając polityków, znowu ma się
wrażenie, że Polska jest podzielona na dwa obozy – nie chcę mówić,
że dobry i zły, bo wierzę w to bardzo mocno, że oba są dobre i chcą

dla kraju jak najlepiej. Mam nadzieję, że te podziały nie doprowadzą do tego, że ludzie będą wychodzili na ulicę i protestowali, że będą podejmowane jakieś szczególne
kroki, aby zapewnić ład i bezpieczeństwo, a wierzę, że Polska będzie jeszcze bardziej demokratycznym i wolnym krajem. Pamiętajmy
o tym w ten szczególny dzień. Pamiętajmy przede wszystkim o tych,
którzy walczyli o wolną Polskę
i którzy za nią niejednokrotnie oddali swoje życie – powiedział Arkadiusz Chęciński. KP

arc UM w Sosnowcu

Sosnowiec pamięta orocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Na rondzie im. Solidarności mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze.
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Piłkarze Zagłębia wiosną powalczą o powrót do elity

Zapracować na ekstraklasę
arc: Zaglebie.eu

Krzysztof Polaczkiewicz

Prawie dziesięć lat temu, w czerwcu 2007 roku, piłkarze Zagłębia awansowali do ekstraklasy. Był to powrót
na najwyższy szczebel rozgrywek
po piętnastu latach, ale sam awans miał
gorzki smak. Umoczony w aferę korupcyjną klub już na starcie nowego sezonu
wiedział, że za rok i tak z ekstraklasy
spadnie, a w dodatku sam awans
z czwar tego miejsca, bo tym jak
za sprzedaż meczów ukarano inne kluby, budził mieszane uczucia. Po prawie
dekadzie nasz klub znów stoi u bram elity, ale tym razem ewentualny awans
do grona najlepszych będzie miał inną
wymowę. Przed szansą wprowadzenia
sosnowiczan do ekstraklasy stoi Dariusz
Banasik, który po zakończeniu rundy jesiennej zastąpił na trenerskiej ławce Piotra Mandrysza.
– Trzeba przyznać, że jesień była dość
szalona. Do momentu odejścia do Legii
Jacka Magiery wszystko przebiegało
tak, jak sobie założyliśmy. Potem klocki
nieco się posypały, krótki epizod duetu
Tomasz Łuczywek-Jarosław Araszkiewicz, następnie zatrudnienie Piotra
Mandrysza, gdzie wydawało się, że znaleźliśmy trenera na lata, kilka spotkań
poniżej oczekiwań, niepotrzebny chaos
wokół drużyny, całe to zamieszanie

Trener Dariusz Banasik to piąty trener, który w sezonie 2016/2017
poprowadzi Zagłębie.
z wypowiedzią Sebastiana Dudka o trenerze Mandryszu. Myślę, że trener Banasik spokojnie przepracuje zimę
i wprowadzi zespół na właściwe tory.
Przed wiosenną batalią jesteśmy wysoko w tabeli i trzeba zrobić wszystko, aby
tego, co udało się wypracować, nie
zmarnować – podkreśla prezes Marcin
Jaroszewski.

Sosnowiczanie przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli 9 stycznia. Zespół trenował będzie głównie na swoich
obiektach, wyjedzie tylko na krótki obóz
do Kamienia.
– Pogoda jaka jest za oknem, każdy
widzi, ale spokojnie, wszystko jest dopracowane. W planach mamy kilka fajnych sparingów, w Sosnowcu mamy

wszystko, co potrzebne do pracy. Krótki
wypad na pewno nam się przyda – podkreśla nowy trener sosnowiczan, który
od początku zapowiadał, że nie zamierza przeprowadzać kadrowej rewolucji. – Objąłem zespół, który jest na trzecim miejscu w tabeli ze stratą trzech
punktów do lidera. Ta drużyna wie, jak
się gra w piłkę, moją rolę będzie poukładanie tych klocków. Oczywiście,
wszystko wyjdzie w praniu. Na pewno
jakieś delikatne ruchy kadrowe będą, ale
jeśli już to będzie, to ewolucja, a nie rewolucja – dodaje trener Banasik.
Poważnym wzmocnieniem będzie zapewne powrót do składu Michała Fidziukiewicza, który poprzednią rundę
stracił na leczenie kontuzji. Snajper sosnowiczan wzmocni rywalizację w ataku, gdzie miano napastnika numer jeden
zyskał jesienią Vamara Sanogo. Piłkarz
rodem z Wybrzeża Kości Słoniowej,
który legitymuje się francuskim paszportem znalazł się już na celowniku innych klubów, w tym Piasta Gliwice, ale
wszystko wskazuje na to, że wiosną nadal będzie grał w Sosnowcu. Niewykluczone, że z Zagłębia wykupi go Legia
Warszawa, po czym na najbliższe pół roku wypożyczy do sosnowieckiego klubu.
Wydawało się, że blisko gry w Sosnowcu jest doświadczony bramkarz

Zbigniew Małkowski, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak
pozostanie w Koronie Kielce. Po rundzie jesiennej formacją, która wymaga
wzmocnień, jest obrona i to właśnie
w defensywie zmiany są najbardziej
prawdopodobne. Przydałby się przede
wszystkim środkowy oraz prawy obrońca. Niewykluczone, że na Kresową wróci któryś z wypożyczony graczy. Najbliżej odejścia z klubu jest Jakub Wilk, który ma jednak ważny kontrakt i o jego
przyszłości zadecyduje na początku
przygotowań trener Banasik.
– Na papierze skład wygląda naprawdę bardzo dobrze. Mam pomysł na drużynę i postaram się go wdrożyć w życie.
Na pewno największą siłą Zagłębia jest
druga linia. Dobrze, że wraca Fidziukiewicz, bo to piłkarz, który pokazał
w zeszłym sezonie, że oprócz tego, że
strzela gole, to potrafi się wrócić po piłkę, sam stworzyć sytuację. Do tego jest
bardzo silny. Na pewno będzie chciał
się pokazać. Jestem przekonany, że
znajdziemy z zespołem wspólny język – dodaje na zakończenie trener Banasik.
Pierwszy mecz w rundzie wiosennej
nasza drużyna rozegra w pierwszy
weekend marca, a rywalem będzie Stomil Olsztyn. Spotkanie odbędzie się
na Stadionie Ludowym.

Dobry start Zuzy

Kapitalny start sosnowiczanki Juli Zaborowicz podczas Mistrzostw Śląska w pływaniu. Zawodniczka Górnika Sosnowiec siedmiokrotnie stawała na podium, a w wyścigu
na 400m stylem dowolnym wynikiem 4: 20.22 s pobiła rekord Śląska.
Julia zajęła I miejsce na 400m stylem dowolny w rywalizacji 15-latek oraz open
i 100m stylem motylkowym, II miejsce
na dystansie 100m stylem motylkowym, 50m stylem dowolny, oraz 50m motylkiem i III miejsce na 50m stylem dowolnym.
W Mistrzostwach Śląska startowali także
młodsi pływacy Górnika. W Gliwicach rywalizowali zawodnicy z rocznika 2005: Liwia Kamieniecka, Patrycja Stepaniuk, Nikola Kopeć, Jakub Szechlecki i Filip Faleńczyk. Choć nie udało się wywalczyć medali,

Podczas rozegranego Pucharu Europy do lat 17 w niemieckiej miejscowości Eislingen rewelacyjnie zaprezentowała się Zuzanna Cieślar.
Zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Sosnowiec zajęła bardzo dobre 6 miejsce.
– Polka w stawce 209 zawodniczek fazę grupową przeszła jak burza, wygrywając wszystkie swoje walki i z walki o fazę 128 została
zwolniona. Następnie w walkach pucharowych odprawiła z kwitkiem
najpierw Włoszkę, następnie Amerykankę i kolejno Rosjankę a walce o najlepszą ósemkę turnieju kolejną Włoszkę. Dopiero w ćwierćfinale znalazła się lepsza zawodniczka od Zuzy. Była nią Niemka (zwyciężczyni turnieju), która wygrała zaledwie dwoma trafieniami. Zuzanna uplasowała się najwyżej z całej reprezentacji Polski.
Kolejną z Polek okazała się jej młodsza siostra Julia, która po wygraniu wszystkich walk w swojej grupie niestety nie zachowała tyle zimnej krwi co bardziej doświadczona Zuza i zakończyła zmagania na 39
miejscu. Najlepiej z sosnowiczan zaprezentował się Piotr Sosulski,
zajmując 66 miejsce w stawce 213 zawodników – relacjonował Dawid Adamowski, trener szablistów ZKSz. KP

arc Górnik Sosnowiec

Szczęśliwa„siódemka” Juli i worek medali pływaków Górnika

Podopieczni Górnika Sosnowiec mogą
pochwalić się wysoką formą
i kolejnymi zwycięstwami.
warto pochwalić całą piątkę za poprawienie
swoich rekordów życiowych.
W Radlinie z kolei znakomitą dyspozycję
pokazali 12-latkowie: Wiktoria Bociek, Wiktoria Kuczera, Patryk Adamus i Bartek Bo-

Zostań sędzią piłkarskim
Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec organizuje w I kwar tale 2017 roku
kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do udziału.
Wymagane warunki dla zakwalifikowania
kandydata do udziału w kursie dla kandydatów
na sędziego piłki nożnej:
• wiek kandydata – ukończone 16 lat (mile
widziane kobiety),
• zgoda opiekuna ustawowego na udział
w kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku
życia),
• w dniu rozpoczęcia kursu osoba zgłaszająca
się musi posiadać ukończony 16 rok życia,
ponieważ w okresie 16-18 lat osoba ta posiada status: „sędziego – kandydata”. Sędzią
próbnym może zostać osoba pełnoletnia
(po ukończenie 18 lat),
• wykształcenie min. średnie, należy przedłożyć dokument (kserokopię) określający poziom wykształcenia. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstastyczeń 2017 nr 1

roń. Starty tych zawodników przyniosły 10
krążków, co pozwoliło klubowi zająć trzecie
miejsce w klasyfikacji medalowej.
Wiktoria Bociek – najlepsza zawodniczka Mistrzostw w roczniku 2004 – zdobyła 3
złote medale: na 200m i 800m kraulem
(na obydwu dystansach poprawiając rekord
Śląska) oraz na 200m stylem zmiennym.
Wiktoria Kuczera przywiozła 4 krążki: złoto na 100m motylem, srebro na 100m kraulem i 2 brązowe medale wywalczone na 50m
motylem i 100 m zmiennym. W podobnych
konkurencjach wykazał się również Patryk
Adamus, który wywalczył srebro na 100m
motylem i dwa brązowe krążki na 50m motylem i 200m zmiennym. Bartek Boroń, nasz
ostatni 12-letni zawodnik, poprawił w Radlinie swoje rekordy życiowe. KP

XXII Memoriał Włodka Mazura
wić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki
w szkole kończącej się maturą itp.),
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jest to
warunek dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i sprawnościowego,
• złożone osobiście w siedzibie Podokręgu
przez osobę zainteresowaną ankieta, zaświadczenie kandydata o niekaralności oraz
trzy podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego – wzory dokumentów dostępne poniżej / załączniki /
• wszelkie informacje dotyczące „kursu...”, osobiste zapisy odbywać będą się w piątki w godzinach od 16.30 do 17.30 w siedzibie Podokręgu Sosnowiec, adres: Śląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sosnowiec ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 032 266 58 45.
Spotkanie organizacyjne połączone
z pierwszym wykładem w dniu 3 lutego roku /
piątek/ o godz. 17.00 w siedzibie Podokręgu
Sosnowiec. KP

15 stycznia w hali MOSiR Sosnowiec przy ul. Żeromskiego rozegrany zostanie XXII Memoriał im. Włodzimierza
Mazura.
Włodzimierz Mazur to jedna z legend piłkarskiego
Zagłębia Sosnowiec, był reprezentantem Polski, a także
ulubieńcem kibiców. W naszych barwach rozegrał 289
spotkań, zdobył 80 bramek, a w reprezentacji Polski zaliczył 23 występy, w których zdobył 3 bramki. Z biało-czerwonymi pojechał na Mistrzostwa Świata w Argentynie
w 1978 roku. Mazur grał również we Francji, w barwach
Stade Rennais.
Dwa lata temu – podczas XX Memoriału Mazura – uroczyście nadano imię naszego byłego piłkarza Akademii Zagłębia, w której trenuje blisko pół tysiąca młodych adeptów piłki nożnej.
– Przez 20 lat podczas turnieju zbierane były środki na ro dzi nę Wło dzi mie rza Ma zu ra, a do kład niej
wdowę po piłkarzu, który zmarł w wieku 34 lat, jednak najbliżsi naszego zawodnika sami zgłosili, iż nie
jest już potrzebne wsparcie, więc od 2 lat są prowadzone akcje charytatywne. Za każdym razem wybierany jest inny cel – informuje Maciej Wasik, rzecznik
klubu.

Bilety od 9 stycznia będzie można nabywać w restauracji 3Kolory na Stadionie Ludowym
Początek imprezy godz. 10.35, a kasy hali przy ul. Żeromskiego będą otwarte od 9.00. Zakończenie przewidziano na 17.00. KP
CENY BILETÓW:
Górna cześć trybun – 10 zł
Dolna część trybun – 20 zł
Dzieci do lat 6 wchodzą za darmo z opiekunem
Podczas imprezy nie zabraknie pokazu Football
Freestyle, a także występu dziewczyn z grupy tanecznej
– HASAO Show Dance & Cheerleaders.
UCZESTNICY XXII MEMORIAŁU MAZURA:
• Zagłębie Sosnowiec
• Śląsk Wrocław
• Reprezentacja Polski w Beach Soccerze (z naszym
byłym piłkarzem – Szymonem Gąsińskim)
• Gwiazdy Śląskiej Piłki (z byłymi reprezentantami
Polski)
• Zwycięzca Halowej Ligi Zagłębiowskiej – Mador
15

JUBILEUSZE
25 listopada 2016 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 70-, 60- i50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus,
kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

zdjęcia: www.fotofinezja.pl

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
70-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Antonina i Edward Hofelmajer
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Halina i Marian Litewka
Barbara i Bolesław Kaczmarczykowie
Teresa i Witold Flakowie
Krystyna i Eustachy Hudzikowie
Józefa i Marian Dziopa
Elida i Emil Garncarzowie
Bogumiła i Henryk Pandelowie
Stanisława i Antoni Doboszowie
Janina i Marian Pieszczykowie
Alicja i Marian Pietrankowie

Janina i Andrzej Moraczewscy
Halina i Aleksander Mularczykowie
Teresa i Henryk Naleźnikowie
Elżbieta i Stanisław Poznańscy
Lucyna i Bogusław Palikowie
Elżbieta i Stanisław Podlaskowie
Anna i Zdzisław Pilarzowie
Wiesława i Stanisław Patynowie
Wiesława i Roman Pronobisowie
Teresa i Mieczysław Rudniccy
Jadwiga i Krzysztof Rolkowie

Bożenna i Jan Sztukowie
Eleonora i Stefan Satorowie
Danuta i Mirosław Sośnierzowie
Alina i Marian Starczewscy
Elżbieta i Walerian Starostkowie
Lidia i Jacek Śmiechowie
Halina i Tadeusz Tobołowie
Daniela i Czesław Witeccy
Alicja i Wiesław Wróblowie
Henryka i Zdzisław Walaszkowie
Henryka i Aleksander Wydmanscy
Irena i Adam Ząbkowscy
Teresa i Kazimierz Żurkowie

arc UM w Sosnowcu

105-LATKA
Pani Anna Malesa (nazwisko rodowe Rymbak) 15 grudnia obchodziła swoje 105. urodziny. Jubilatka urodziła się w Łodzi.
Kiedy miała trzy lata, wybuchła I wojna światowa, w której udział wziął ojciec Jubilatki. Z uwagi na brak środków do życia
matka Pani Anny z dziećmi postanowiła przeprowadzić się do siostry, do Sosnowca, która znajdowała się w lepszej sytuacji
materialnej. W wieku 23 lat poznała swojego męża, Kazimierza, z którym wzięła ślub 22 kwietnia 1935 r. Mąż pracował
na kopalni, najpierw „Dorota”, później „Kazimierz”, a po wojnie na kierowniczym stanowisku w Dąbrowskim Zjednoczeniu
Przemysłu Węglowego. Zginął śmiercią tragiczną, 31 grudnia 1953 r. Pani Anna urodziła trzech synów – Henryka, Mirona oraz
Andrzeja. Kiedy została wdową, podjęła pracę w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” w Sosnowcu. W okresie swojej pracy
pełniła zaszczytne funkcje, była także ławnikiem sądowym, a w 1968 r. przeszła na zasłużoną emeryturę. Do 2008 r.
mieszkała z synem Mironem. Po jego śmierci zamieszkała z wnuczką Anną, która opiekuje się Jubilatką. W 105. rocznicę
urodzin dyplom oraz nagrodę jubileuszową na ręce szanownej Jubilatki złożył doradca prezydenta Sosnowca, Marek
Barański.

Szanownej Jubilatce dużo zdrowia
i radości życzy Redakcja
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18 listopada 2016 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Anna Jedynak, doradca prezydenta
miasta Sosnowca, Marek Barański oraz kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski.

zdjęcia: www.fotofinezja.pl

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
Anna i Zdzisław Borówkowie
Halina i Włodzimierz Blachowie
Sabina i Marian Bochniakowie
Alicja i Jan Bieńkowie
Bogdana i Andrzej Czajorowie
Domicella i Zbigniew Czechowie
Maria i Tadeusz Czuba
Halina i Andrzej Deńcowie
Maria i Lech Dzido
Longina i Marian Długowolscy
Ewa i Marcin Dembiczowie
Alicja Wakulicz-Deja i Julian Deja
Teresa i Józef Flakowie
Danuta i Marek Bajerowie

Lucyna i Antoni Dróżdżowie
Edwarda i Wawrzyniec Furgałowie
Stanisława i Marian Fejkelowie
Wiesława i Stefan Gozdkowie
Krystyna i Bogusław Gajówkowie
Halina i Antoni Góralowie
Zofia i Jerzy Jeleńscy
Zofia i Józef Kościeniowie
Halina i Marian Karczowie
Mirosława i Tadeusz Kulowie
Krystyna i Włodzimierz Kwiecińscy
Krystyna i Józef Kotułowie
Stanisława i Andrzej Kaletowie

Zofia i Maciej Kaczmarkowie
Barbara i Józef Kosakowscy
Eulalia i Marek Krystkowscy
Teresa i Zbigniew Kowalikowie
Danuta i Marian Kolektowie
Wiesława i Andrzej Kowalczykowie
Krystyna i Tadeusz Krzykałowie
Krystyna i Jan Koziełowie
Urszula Grymel-Labus i Karol Labus
Halina i Jan Łyczbowie
Anna i Roman Łysakowie

arc UM w Sosnowcu

100-LATKA
Pani Władysława Tetela (z domu Ligenza) urodziła się 16 grudnia 1916 r. w Łanach Małych (wieś w gminie
Żarnowiec nad Pilicą). Ojciec Jubilatki, Jakub, był cieślą i wiejskim stróżem, a matka, Anna, gospodynią domową.
Pani Władysława miała trójkę starszego, przyrodniego rodzeństwa – dwóch braci oraz siostrę. Przed wojną oraz
w jej trakcie Pani Władysława pracowała w Żarnowcu jako pomoc w aptece. W czasie okupacji, uciekając
przed wywiezieniem „na roboty” do Niemiec, przeniosła się do siostry, do Sosnowca. Wyszła za mąż, za Jana Tetelę,
a w 1951 r. urodziła córkę, Grażynę. W 1958 r. zatrudniła się w fabryce opakowań blaszanych „Decorum”, gdzie
pracowała przez kolejne 20 lat. Dopóki pozwalało jej na to zdrowie, Pani Władysława zajmowała się ogródkiem,
w którym praca sprawiała jej prawdziwą przyjemność. Działka była jej ulubionym hobby.
Nagrodę jubileuszową wraz z życzeniami w imieni Jubilatki odebrała jej córka, Pani Grażyna wraz z rodziną, z rąk
zastępcy prezydenta miasta Sosnowca, Anny Jedynak.

Szanownej Jubilatce dużo zdrowia
i radości życzy Redakcja
styczeń 2017 nr 1
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 stycznia pod adres
redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

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 – pies z polskiej kreskówki, 5 – narzędzie chirurga,
8 – grzęzawisko, 9 – seksowna Marilyn, 10 – samica wilka,
11 – cięgi, 12 – rybki akwariowe, 14 – sztuczny pierwiastek
promieniotwórczy, 16 – wybiera się za morze i wybrać się nie
może, 17 – ubikacja maluszka, 19 – bogini Księżyca, 21 – jedno
ze zbóż, 22 – samochód, 25 – garaż samolotów, 28 – na niej
ksiądz lub myśliwy, 29 – staroć, 30 – jego praca polega na
głośnym czytaniu, 32 – nie ma na nie rady, 34 – miasto, gdzie po
raz pierwszy użyto gazu bojowego, 35 – wagant, 36 – np. w
ciuciubabkę, 37 – kupisz je na giełdzie, 38 – zachcianka,
39 – spotkanie narzeczonych.
Pionowo: 1 – spis kontrolny towarów, 2 – lód na gałęziach,
3 – rodzaj pomnika, 4 – oddział, filia, 5 – bawidamek,
6 – przeciwległy zenitowi, 7 – przejście zawodnika z jednego
klubu do drugiego, 13 – niejeden w chemicznym laboratorium,
15 – anoda lub katoda, 18 – obraz w cerkwi, 20 – uczony
z Rotterdamu, 23 – szybko się denerwuje, 24 – uliczna
przeszkoda, 26 – przysmak, 27 – obraźliwie o starszym panu,
28 – położnik, 31 – tam obejrzysz „Dziady” lub „Zemstę”,
33 – roślina pastewna.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 11 /2016, JEZUS MALUSIEŃKI

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Maria Masłoń, Danuta Dymarska oraz Adrian Kordeusz z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Charlotte Krüger

Mój dziadek fałszerz

KUPON
krzyżówka nr 1

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

(Wyd. Prószyński i S-ka)

Tajemnica odkryta przez wnuczkę SS-mana, który kierował największym fałszerstwem w historii.
Kiedy była dzieckiem, uważała dziadka za dobrotliwego starszego pana, który kolekcjonuje znaczki pocztowe. Dopiero znacznie później Charlotte Krüger dowiedziała się, że jego życie miało
także mroczną stronę. SS-Sturmbannführer Bernhard Krüger kierował warsztatem fałszerskim założonym w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Pracowali w nim żydowscy więźniowie, których zadaniem było podrabianie brytyjskich funtów. Akcja przeszła do historii pod nazwą Operacja Bernhard (od imienia Krüge-

✂

Izba Wytrzeźwień

ra) i stanowiła bez wątpienia największe tego
rodzaju przedsięwzięcie w historii.
Kim był Bernhard Krüger? Czy starał się
chronić swoich „pracowników”, czy też z zimną krwią wysyłał ich na śmierć? W toku pasjonującego śledztwa,
podczas którego autorka spotykała się z naocznymi świadkami
i przeszukiwała archiwa, Charlotte Krüger rekonstruuje podwójne życie swojego dziadka, by znaleźć odpowiedzi na dręczące ją
pytania.
Premiera: 17 stycznia 2017 r.

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

John Brooks

Mogło być inaczej. Prawdziwa historia rodziców,
którzy zrobili wszystko, by ocalić córkę

(Wyd. Prószyński i S-ka)

Dziecko adoptowane w Polsce przez amerykańskie małżeństwo
i opo wieść, ja ką powi nien po znać każdy, kto ma pro ble my
z dzieckiem.
W 1991 r. John Brooks i jego żona Erika adoptowali w Polsce
czternastomiesięczną dziewczynkę. Nadali jej imię Casey. Przez
kilkanaście lat John, Erika i Casey byli szczęśliwą rodziną. W wieku dojrzewania u Casey pojawiły się jednak objawy poważnych zaburzeń emocjonalnych, niespodziewane napady złości i agresji, depresja i skłonności samobójcze. John i Erika przez kilka lat szukali
pomocy psychologicznej. Nie znaleźli jej, a wyjaśnienie zaburzeń,
na które cierpiała Casey, pojawiło się zbyt późno.

„Mogło być inaczej” to książka o rodzicach,
którzy desperacko poszukiwali pomocy, starając się ochronić swoją adoptowaną córkę, przed nią samą. To książka o rodzicach, którzy – podobnie jak wielu spośród nas – nie potrafili dostrzec, z jak poważnymi problemami boryka się ich dziecko, ani nie wiedzieli, w jaki sposób można je rozwiązać. To wreszcie
książka o rodzicach, którzy – chociaż przegrali walkę – nie spoczęli, dopóki nie zrozumieli, dlaczego tak się stało. To w końcu książka
o ojcu Casey, autorze tej książki – książki, która może uratować niejedno życie.
Premiera: 19 stycznia 2017 r.

12 stycznia „ZJEDNOCZNONE STANY MIŁOŚCI”
19 stycznia „CZERWONY KAPITAN”
26 stycznia „ EXCENTRYCY, CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY”
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.

Izabella Frączyk

Koncert cudzych życzeń

(Wyd. Prószyński i S-ka)

Czasem trzeba porzucić wszystko, żeby odnaleźć drogę do własnego świata.
Sprawdzone przyjaciółki, dobrze płatna praca i kochający facet – czy może być coś ważniejszego?
Magda była za dowolo na ze swego życia… do czasu, gdy
w drzwiach jej mieszkania stanęła teściowa z walizkami. A to dopiero początek nieoczekiwanych zmian w jej życiu…
18

W spadku po babci otrzymuje stadninę koni
w Pieńkach, która okazuje się podupadającą i zadłużoną ruiną. Ale może to właśnie ten moment,
gdy los daje szansę, by zacząć wszystko od nowa?
Izabella Frączyk w niezwykłej historii o uśmiechach losu, przyjaźni i zaufaniu do ludzi.
Premiera: 17 stycznia 2017 r.
styczeń 2017 nr 1
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Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

04 Śr 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik
05 Cz 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik
06 Pt 18: 00 Prezent urodzinowy / Robin
Hawdon – PREMIERA
07 So 18:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
08 Nd 18:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
10 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M.
Montgomery
11 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M.
Montgomery
12 Cz 10:00 Cesarz / R. Kapuściński

19:00 Cesarz / R. Kapuściński
13 Pt 19:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
14 So 18:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
15 Nd 18:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
19 Cz 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
20 Pt 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
21 So 18:00 Dobry wojak Szwejk / J. Haszek, I.
Gorzkowski
22 Nd 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
26 Cz 19:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
27 Pt 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
28 So 18:00 Najdroższy / F. Veber
29 Nd 18:00 Najdroższy / F. Veber

Maciej Stobierski

Uwaga! Nie każdy prezent
należy przyjąć...

Zwariowaną komedię omyłek, przypadków i zbiegów
okoliczności proponuje reżyser Wojciech Leśniak.
„Prezent urodzinowy” to najnowsza propozycja Teatru Zagłębia.
Autor Robin Hawdon napisał zwariowaną komedię omyłek, przypadków i zbiegów okoliczności,
którą postanowił pokazać na deskach teatru Wojciech Leśniak.
Motyw przewodni? Lepiej zastanów się dwa razy, nim przyjmiesz
prezent urodzinowy od przyjaciela. Dlaczego? Wyobraź sobie taką
sytuację: właśnie rozstałeś się z żoną i z okazji urodzin twój przyjaciel podarował ci upojną noc w hotelu z pewną kobietą o imieniu Mimi. Nie jesteś przekonany do tego
pomysłu, ale zjawiasz się w wyznaczonym miejscu. I tak rozpoczyna się wieczór, którego nie zapomnisz do końca życia... W apartamencie – połączonym z innym
pokojem – pojawiają się kolejno:
urocza i nieśmiała Kate, psychiatra
Dick, twoja była żona i ponętna Mimi. Na domiar tego zjawia
reklama

się także szalony Włoch, kelner
Tony, który bardzo chce pomóc
w rozwiązaniu niezręcznej dla ciebie sytuacji. Ale już nie wiadomo,
czy bardziej pomaga, czy dodatkowo komplikuje całą sytuację.
Spektakl będzie można zobaczyć również w ramach pokazów
Sylwestra na bis – 7, 8, 13, 14, 15
i 26 stycznia. W ramach wieczoru poza spektaklem odbędzie się
też pokaz kabaretowy przygotowany przez aktorów Teatru Zagłębia. Spektakl został zrealizowany
w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich. SK
Reżyseria: Wojciech Leśniak
Premiera: 6 stycznia 2017 r. /
pokazy sylwestrowe: 31 grudnia
Obsada: Agnieszka BałagaOkońska, Beata Deutschman,
Przemysław Kania, Wojciech
Leśniak, Tomasz Muszyński

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 1 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.

Rusza IV edycja Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych

Liczą się dobre pomysły
Masz oryginalny pomysł, by promować Sosnowiec i wspierać lokalną kulturę, ale brakuje ci pieniędzy? Możesz wziąć udział
w Sosnowieckim Programie
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, który prowadzi Miejski
Dom Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu.
Program ma rozbudzić zainteresowania kulturalne mieszkańców, promować walory artystyczno-kulturalne Sosnowca i wspierać przedsięwzięcia kulturalne.
Zgłoszone wnioski będzie oceniać
powołana komisja. Pod uwagę będą brane walory kulturalne przed-

sięwzięcia oraz jego znaczenie dla
społeczności lokalnej, oryginalność i kreatywność inicjatywy
kulturalnej. Wsparcie nie wiąże
się z bezpośrednim przekazaniem
pieniędzy wybranej przez komisję
osobie, ponieważ wybrane projekty będą realizowane we współorganizacji z MDK „Kazimierz”.
Pomiędzy organizatorem programu, czyli MDK „Kazimierz”
a wnioskującym jest zawierana umowa cywilnoprawna, tj. odpowiednio w przedmiocie współorganizacji lub współpracy
przy realizacji przedsięwzięcia
kulturalnego. Każda umowa bę-

dzie szczegółowo określać zobowiązania stron w zakresie przeprowadzenia przedsięwzięcia kulturalnego. Wnioski można składać
do 27 stycznia do godz. 15.00
w siedzibie MDK „Kazimierz”.
Termin realizacji przedsięwzięcia
przewidziano do 31 marca.
W uzasadnionych przypadkach
termin realizacji projektu może
zostać wydłużony. SK

„Czarny potok”. XIX Sosnowieckie Spotkania Artystyczne

Poszukiwania i eksperymenty w Pałacu Schoena
29 zna ko mi tych ar tystów wzię ło udział
w XIX Sosnowieckich Spotkań Ar tystycznych.
Pokłosiem tego twórczego spotkania różnorodnych osobowości i talentów, jest wystawa, zatytułowana „Czarny potok”, której wernisaż odbędzie
się 12 stycz nia w Pa ła cu Scho ena – Mu zeum
w Sosnowcu. Tym razem zaproponowano ar tystom, by zmierzyli się z powieścią wybitnego pisarza Leopolda Buczkowskiego „Czarny potok”.
Powieść uchodzi za jeden z najlepszych przykładów polskiej prozy eksperymentalnej XX wieku.
Stanowi rozrachunek z przeszłością, zwłaszcza
z trau ma tycz ny mi do świad cze nia mi II woj ny
światowej. Powieść Buczkowskiego miała być jedynie motywem powstających prac. Inspiracją
mogły stanowić także same Spotkania, które odbyły się w maju ubiegłego roku w Wysowej Zdro-

ju oraz Gorlicach, na terenie z bogatą łemkowską
tradycją.
Artyści dali ponieść się poszukiwaniom i eksperymentom. Korzystali z niekonwencjonalnych środków wyrazu, co widać w prezentowanych na wystawie pracach. Fotografie stały się kolażami, rzeźby
odbiegają od klasycznej definicji, a obrazy wychodzą poza sztywne ramy. Malarze przedstawiają videoarty i umykające słownikowej definicji obiekty.
Różnorodne rozwiązania formalne, zastosowane
przez malarzy, rzeźbiarzy, grafików i fotografików
po raz kolejny są doskonałym dowodem na to, że
sztuki nie da się „zaszufladkować”, ponieważ jest
ona interdyscyplinarna. Komisarzem pleneru fotograficznego był Jerzy Łakomski, a pleneru plastycznego Ilona Gajda. Wer nisaż rozpocznie się
o godz. 18.00, a wystawa potrwa do 26 lutego. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
6-12.01.2017 R.
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„ZJEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI”
GODZ. 18: 00
Dramat, od 15 lat, Polska, 104 min
PREMIERY:
„PO PROSTU PRZYJAŹŃ”
12: 00, 15: 00, 18: 00, 20: 45
Komedia, od 12 lat, Polska, 164 min
,, ASSASSIN’S CREED”” 21: 30
Akcja, od 12 lat, Wlk. Brytania / Francja /
USA / Hong-Kong, 116 min, napisy
,, 3D ASSASSIN’S CREED”” 14: 00, 19: 00
Akcja, od 12 lat, Wlk. Brytania / Francja /
USA / Hong-Kong, 116 min, napisy
,, SING”” 10: 00, 12: 30, 16: 00, 18: 30
Animacja, b/o, USA / Japonia, 108 min,
dubbing
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DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW MAMY 2 PODWÓJNE ZAPROSZENIA:
• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „Cesarz”
w dniu 12.01.2017 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Siódemka”
w dniu 19.01.2016r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Dobry wojak Szwejk”
w dniu 21.01.2017r. (sobota), godz. 18.00

,, 3D SING”” 11: 00, 13: 30
Animacja, b/o, USA / Japonia, 108 min,
dubbing
FILMY TYGODNIA:
,, UKRYTE PIĘKNO””
Dramat, od 15 lat, USA, 97 min,
napisy 21: 00
„KRÓLOWA ŚNIEGU 3:
OGIEŃ I LÓD” 15: 00*
Animacja, b/o, Rosja, 80 min, dubbing
*z wyjątkiem poniedziałku
„PASAŻEROWIE” 20: 00*, 20: 15**
Science/Fiction, od 15 lat, USA, 100 min,
napisy
*z wyjątkiem poniedziałku
**wyłącznie w poniedziałek
„3D PASAŻEROWIE” 16: 30
Science/Fiction, od 15 lat, USA, 100 min,
napisy
ŁOTR 1. GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” 15: 15*, 17: 00**
Science-Fiction, od 10 lat, USA, 133 min,
DUBBING

*wyłącznie w poniedziałek
**z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
3D ŁOTR 1. GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” 10: 30*
Science-Fiction, od 10 lat, USA, 133 min,
DUBBING
*z wyjątkiem niedzieli
ZASTRZEŻONE FILMY W TYM TYGODNIU:
,, 3D ASSASSIN’S CREED””
,, 3D SING””
„3D ŁOTR 1. GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” DUBBING
„3D PASAŻEROWIE”

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

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – To będzie
wyjątkowy rok dla koziorożców. Nawet nie
przypuszczasz, ile może się zmienić w ciągu
najbliższych 12 miesięcy. W większości będą
to zmiany na lepsze, choć nie obejdzie się też
bez bólu i łez. Postaraj się bardziej zadbać
o swoje zdrowie, gdyż na niektóre sprawy
masz większy wpływ, niż Ci się wydaje.
U samotnych koziorożców nastąpi
niesamowity przełom w życiu uczuciowym.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Początek roku
przyniesie sporo zmian wTwoim życiu.
Pod ich wpływem możesz być w lekkim
szoku, ale nie martw się, wszystko ułoży się
lepiej, niż myślisz. Uda Ci się rozwiązać
mnóstwo zaległych spraw i co najważniejsze,
nie pojawią się kolejne problemy. W tym roku
podejmiesz też kilka życiowych decyzji. Nie
rób tego jednak pochopnie i przede
wszystkim zapytaj najbliższych, co sądzą
oTwoich pomysłach.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym roku
stanowczo zmienisz swoje nastawienie
do życia. Dobre skutki tych zmian zaczniesz
odczuwać już po kilku tygodniach. Postaraj
się więcej czasu poświęcać rodzinie, gdyż
wasze relacje w ostatnim czasie bardzo
układają się źle, a skutki tego mogą być
fatalne. W połowie miesiąca zostaniesz
wystawiona przez los na ciężką próbę.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Nie wypisuj
na swojej liście po raz kolejny z rzędu tych
samych planów noworocznych. W ten sposób
w grudniu unikniesz rozczarowania, a kto wie,
może i tak uda Ci się zapisać na wymarzony
kurs angielskiego? Postaraj się więcej czasu
poświęcać samej sobie. Znacznie zwiększy to
Twoją samoocenę, co z kolei wpłynie na życie
towarzyskie. Rozglądaj się uważnie, gdyż
sama wypatrzysz w 2017 roku swoją drugą
połówkę!
BYK (20.04. – 22.05.) – Pierwsza połowa roku
będzie dla Ciebie wyjątkowo pracowita. Nie
martw się jednak, gdyż będzie to dla Ciebie
wyjątkowo opłacalne. Dzięki temu w tym
roku wraz z najbliższymi spędzisz najdłuższe
i najlepsze wakacje w życiu. Pod koniec roku
doTwych drzwi zapuka pewna, bardzo
dawno niewidziana przez Ciebie, bliska osoba
i postawi Cię w trudnej sytuacji.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Dla samotnych
bliźniąt los wreszcie niesie dobre zmiany.
Pozwól nowej znajomości rozwijać się swoim
tempem, gdyż pośpiech niczemu nie służy.
Jest duża szansa, że znajomość będzie się
pięknie rozwijać, a kto wie, może i nawet
powiększy się Wasza rodzina? Pomyśl
nad rozwojem zawodowym, szkoda
marnować potencjał i tkwić w tym samym
miejscu.
RAK (22.06. – 22.07.) – Nowy rok
rozpoczniesz od podjęcia mnóstwa ważnych
spraw i życiowych decyzji. Przemyśl każdą
kilka razy i nie rób niczego pochopnie. Kilka
z nich okaże się strzałem w dziesiątkę, dzięki
czemu druga połowa roku będzie lepsza niż
mogłaś sobie wymarzyć. Ktoś z rodziny może
potrzebować Twojej pomocy. Postaraj się
zrobić wszystko, aby mu pomóc, w innym
wypadku możesz stracić kogoś, na kim
naprawdę Ci zależy. Dobry rok dla samotnych
raków – wystarczy tylko słuchać głosu serca.
LEW (23.07. – 23.08.) – W tym roku daruj
sobie pisanie listy noworocznych
postanowień, szkoda na to czasu, bo
spójrzmy prawdzie w oczy, czy udało Ci się
choć raz zrealizować przynajmniej połowę?
Zamiast planować, po prostu działaj. Rok
przyniesie wiele wyzwań i nowości wTwoim
życiu. Pamiętaj jednak, że nie warto
podejmować zbyt wielu zmian naraz, bo
mogą Cię przerosnąć. Samotne lwy będą się
cieszyły wyjątkowym powodzeniem. Nie
zmarnuj takiej szansy!
PANNA (24.08. – 22.09.) – Ten rok będzie dla
Ciebie wyjątkowo pracowity. Całe Twoje
poświęcenie zostanie jednak niezwykle
docenione. Dzięki temu pozbędziesz się
odwiecznych kłopotów finansowych
i wreszcie zaczniesz czerpać przyjemność
z życia. Gwiazdy będą sprzyjać samotnym
pannom. Uważaj jednak, by nie ufać zbytnio
nowej miłości, bo niestety nie każdy ma
dobre intencje. Postaraj się każdą wolną
chwilę poświęcić na własny rozwój
i doskonalenie.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Postaw w tym roku
przede wszystkim na relaks i dobrą zabawę.
Szybko przekonasz się, że zupełnie nie warto
szukać problemów na siłę i zamartwiać się
wszystkim dookoła. W każdej sytuacji
znajdziesz dobre strony, co sprawi, że życie
stanie się niezwykle przyjemne. Czeka Cię
kilka zmian rodzinnych. Wbrew Twoim
obawom, okaże się, że będą to zmiany tylko
na lepsze. Wykorzystaj ten rok, jak tylko się da,
gdyż gwiazdy będą Ci sprzyjać w każdej
sytuacji!
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Postaw w tym
roku na odpoczynek. Nie narzucaj sobie
niepotrzebnych spraw, a każdą wolną chwilę
poświęć na relaks. Szybko docenisz taki tryb
życia i prędko nie wrócisz do starych
zwyczajów. W 2017 r. czeka Cię dużo
uroczystości rodzinnych. Dzięki temu
docenisz swoich najbliższych i wasze relacje
ulegną stanowczej poprawie. Druga połowa
roku będzie niezwykle owocna dla
samotnych skorpionów.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – To będzie
niesamowicie przewrotny rok wTwoim życiu.
Czeka Cię dużo emocji, łez, śmiechu, dobrej
zabawy oraz niestety, kilka rozczarowań.
Pamiętaj, że najważniejsze to dobre
nastawienie i dążenie do celu. Strzelce
w związkach podejmą ważne życiowe
decyzje. Na samotne czeka z kolei kilka
przygód miłosnych. Żadna z nich raczej nie
rozwinie się w nic poważnego, ale i tak
zapamiętasz je do końca życia. red
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