W przyszłym roku Szpital Miejski będzie
mógł się pochwalić nowoczesnym
blokiem operacyjnym. Obecnie
realizowana jest największa inwestycja
od czasu wybudowania szpitala. Obiekt, który
ma trzy kondygnacje, będzie składał się m.in.
z sześciu sal operacyjnych i oddziału
intensywnej opieki medycznej. Cała inwestycja
będzie kosztować ok. 45 mln zł.
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Sosnowiec wreszcie doczeka się rynku z prawdziwego
zdarzenia. Pracownia Amaya Architekci Bartosz Majewski
wygrała konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej na zagospodarowanie przestrzeni
przed dworcem PKP i ul. 3 Maja w Sosnowcu. Zwycięska
koncepcja zakłada m. in. likwidację parkingu przed dworcem,
połączenie Placu Stulecia z placem przed dworcem, częściowe
przykrycie pasażu, stworzenie fontanny, budowę rotundy oraz
przeniesienie pomnika Jana Kiepury.
str. 4

Trener Dariusz Banasik tylko w czterech
ligowych meczach sezonu 2017/2018
poprowadził piłkarskie Zagłębie. Po jednym
zwycięstwie i trzech porażkach zarząd klubu
zadecydował o zmianie szkoleniowca. Nowym
trenerem piłkarzy został Dariusz Dudek (na zdjęciu),
który do tej pory samodzielnie nie prowadził żadnego
zespołu. Czy debiutant powtórzy sukces Jacka
Magiery? Okaże się za kilka miesięcy.
str. 15
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Inwazja Food Trucków po raz kolejny w Parku Sieleckim!
Imprezie będzie towarzyszył Zagłębiowski Festiwal
Lodów, a także Piknik Obywatelski. 17 food trucków przez
cały weekend, od 8 września, będzie serwować
przysmaki, a miłośnicy lodów będą mogli spróbować
aż 80 różnych smaków. To nie koniec imprez. IV Piknik
Rodzinny Rady Dzielnicy „Południe” odbędzie się
9 września na terenie ośrodka wędkarskiego
„Rybaczówka” w Niwce. Dla uczestników przygotowano
moc atrakcji. Z jeszcze większą pompą, bo przez cały
tydzień, będą się bawić sosnowieccy seniorzy.
Sosnowieckie Dni Seniorów rozpoczną się
już 11 września i potrwają do 17 września. str. 5 i 12
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Miejska inauguracja roku szkolnego w nowym IX Liceum Ogólnokształcącym w Zagórzu

Już po pierwszym dzwonku
Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Edukacja łączy pokolenia. Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna miejska inauguracja roku szkolnego w rozpoczynającym także swoją działalność i historię – IX Liceum Ogólnokształcącym
w Zagórzu. Roku szkolnego pełnego pasji, twórczej pracy i pozytywnej energii
życzyli wszystkim zgromadzonym gościom prowadzący miejską inaugurację
roku szkolnego. W uroczystości, która była swoistą sentymentalną podróżą przez
historię Sosnowca, udział wzięli m. in.
Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu
RP, posłanka Barbara Chrobak, władze
Sosnowca, prezydent Arkadiusz Chęciński z zastępcą, Zbigniewem Byszewskim,
Grzegorz Kaszak, biskup Diecezji Sosnowieckiej, przedstawiciele wyższych uczelni, kuratorium oświaty, radni, dyrektorzy
szkół, nauczyciele oraz uczniowie.
Najlepsze życzenia, skierowane
do uczniów i nauczycieli, popłynęły zarówno ze strony Eweliny Stasik, dyrektorki nowego IX LO, jak i władz miasta. Nie
zabrakło jednak także gorzkich refleksji o
sposobie i konsekwencjach przeprowadzonej reformy.
– Mam nadzieję, że szczęśliwie przebrniecie przez cztery lata liceum, uzyskacie nowe umiejętności, szeroką wiedzę i fantastycznie przygotowani, rozpoczniecie studia wyższe – zwrócił się
do uczniów prezydent Arkadiusz Chęciński. – Gdy obejmowałem urząd prezydenta miasta Sosnowca, razem z radnymi, uznaliśmy, że największą war tością jest nasza młodzież, nasze dzieci, bo
to jest nadzieja dla naszego miasta, województwa i kraju. Dzisiaj widząc, co się

To będzie szczególny rok szkolny dla uczniów i nauczycieli, także dla
„debiutującego” IX LO.
dzieje w naszym kraju, jestem jeszcze
bardziej przekonany, że w was jest nadzieja, że kiedyś znowu będziemy
mieszkać w państwie, kiedy człowiek
rozmawia z drugim człowiekiem, darzy
go zaufaniem i szacunkiem, mimo posiadania innych poglądów i przekonań. Nie
tak dawno mówiono o tym, że takie
zmiany jak reforma edukacji będą wprowadzane latami, że będzie słuchało się
nauczycieli, rodziców, uczniów. Nie posłuchano nawet miliona ludzi, którzy
prosili tylko o to, by dać im szansę, by
mogli się wypowiedzieć – podkreślił
Chęciński.
Dla samorządu, który został zobowiązany do przeprowadzenia reformy oświaty, ten rok szkolny oznaczał konieczność
poniesienia wysokich kosztów finansowych zmian, a dla dyrektorów placówek
konieczność podjęcia decyzji o zwolnie-

niach nauczycieli lub zatrudnieniach
w niepełnym wymiarze etatu.
– Ten rok szkolny, który inaugurujemy,
może się jawić jako najtrudniejszy w powojennej historii polskiej oświaty – nie
ukrywał Wilhelm Zych, przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu, życząc nauczycielom przezwyciężenia trudności,
a uczniom sukcesów i satysfakcji. O przyjęcie życzeń prosił także Grzegorz Kaszak, biskup Diecezji Sosnowieckiej: – Życzę, aby praca nauczycieli
i uczniów wydała niezwykły owoc, jakim
będzie światły obywatel najjaśniejszej
Rzeczypospolitej, o którym nasz wielki
rodak i patriota, święty Jan Paweł II, mówił: „Bądźcie chlubą naszej ojczyzny”.
Słowa otuchy, w szczególności do
uczniów, skierowała wicemarszałek Sejmu RP, Barbara Dolniak: – Nie ma takich
granic, których nie można pokonać. Za-

kreślajcie sobie szerokie horyzonty i wielkie perspektywy, bo wszystko jest do osiągnięcia – przekonywała.
Miejska inauguracja odbyła się nowym IX Liceum Ogólnokształcącym
w Sosnowcu. Placówka rozpoczęła działalność przy ul. Dormana (dawna Kalagi)
razem z Gimnazjum nr 9. Uczniowie, którzy zdecydowali się na naukę w nowym liceum, będą chodzić do dwóch oddziałów:
biologiczno-matematycznego z geograficzno-językowym oraz artystyczno-medialnego z elementami edukacji teatralnej. Nowa szkoła podpisała umowę
o współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas, która objęła patronatem merytorycznym oddział artystyczno-medialny z elementami edukacji teatralnej.
W Sosnowcu w szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 11 496 uczniów,
w liceach 1998 osób, w technikach 3027
osób, a w szkołach branżowych I stopnia
i zasadniczych szkołach zawodowych – 510 uczniów. Dotkliwe konsekwencje reformy ponieśli już nauczyciele.
Według stanu na 5 września zostało zwolnionych sześciu nauczycieli, a na urlopy
zdrowotne udało się 48 nauczycieli. 72 nauczycieli uzupełnia etat, a niepełnozatrudnionych jest aż 891 (w 2016 r. było
ich 855), co może oznaczać zarówno obniżenie etatu, jak i dodatkowe zatrudnienie dla nauczycieli, związanych umową
z innym pracodawcą. Na przejście na emeryturę zdecydowało się 22 nauczycieli.
Świadczenie kompensacyjne wybrało
trzech, a stan nieczynny dwóch nauczycieli. Ponadto dyrektorzy dotychczasowych
szkół podstawowych zgłosili, że wyrazili
zgodę 23 nauczycielom pełnozatrudnionym na pracę w innej placówce.

„500 PLUS”
DLA PIERWSZOKLASISTÓW
Program „Wsparcie na starcie”
w tym roku szkolnym będzie
ponownie realizowany. Rodzice
dzieci, które rozpoczynają naukę
w pierwszej klasie, otrzymają 500
złotych na zakup artykułów
i przyborów szkolnych oraz
odzieży i obuwia. Ustalenie
wysokości refundacji wydatków
odbywać się będzie na podstawie
przedstawionych przez rodzica
imiennych faktur lub
rachunków. Rodzice
pierwszoklasistów muszą
w dniach od 1 do 15 września
złożyć w sekretariacie szkoły, do
której uczęszcza uczeń, wniosek
o przyznanie jednorazowego
świadczenia pieniężnego wraz
z zestawieniem zbiorczym
imiennych faktur lub rachunków
z ich opisem. Za realizację
programu „Wsparcie na starcie”
odpowiada Wydział Polityki
Społecznej. Odpowiedzi
na pytania udzielają urzędnicy
pod numerami telefonów: 32 296
23 22, 32 296 23 01 i 32 296 23
06. Można się kontaktować
za pomocą poczty elektronicznej,
pisząc na adres:
wps@um.sosnowiec.pl.
Z pierwszej edycji programu
skorzystało 604 dzieci,
a wypłacono prawie 300 tysięcy
złotych.

MIASTO
Etap pierwszy budowy nowoczesnego bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego zakończony

Akt erekcyjny wmurowany
Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Za niespełna rok Sosnowiecki
Szpital Miejski będzie mógł się
pochwalić nowoczesnym blokiem operacyjnym i oddziałem
intensywnej terapii. Akt erekcyjny na placu budowy bloku uroczyście wmurowano 26 lipca,
a podpisy pod aktem, na pamiątkę i dla potomnych, złożyli
uczestnicy tej uroczystości.
W ten symboliczny sposób
pierwszy etap tej inwestycji, czyli stan surowy zamknięty, został
już zrealizowany. Radości z tego
faktu nie ukrywał Artur Nowak,
prezes Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o.
– Dla naszego szpitala to bardzo ważna inwestycja, sfinansowana przez miasto i jego mieszkańców, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. Szpital Miejski,
który ma ponad 600 łóżek, oddziały zabiegowe, nowoczesny
sprzęt do wszelkich operacji, nie
miał do tej pory nowoczesnego
bloku ani oddziału intensywnej

Artur Nowak, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, prezentuje akt erekcyjny.
terapii, co stanowiło olbrzymią
przeszkodę w jego funkcjonowaniu – stwierdził Ar tur Nowak. – Zależy nam na tym, żeby
nasz szpital dorównywał do czołówki szpitali w województwie.
Konkurencja jest bardzo duża, ale
nasza polityka jest polityką rozwoju – dodał.

Blok operacyjny będzie się
mieścił w obszarze wewnętrznego wschodniego dziedzińca szpitalnego. Trzykondygnacyjny pawilon ma prawie 50 metrów długości i 26 metrów wysokości. Sale operacyjne będą znajdowały
się na pierwszym piętrze i są zaprojektowane zgodnie z potrze-

LED-owy Sosnowiec
W ciągu roku na terenie Sosnowca wymienionych zostanie 7694 lamp oświetlenia
ulicznego. Miejsce wysłużonych opraw sodowych i rtęciowych zajmą lampy w technologii LED. To największy z dotychczas realizowanych w Polsce projekt wymiany oświetlenia ulicznego w jednym pakiecie. Sosnowiec na realizację projektu otrzymał 15,3
mln zł. To najwyższe dofinansowanie ze
wszystkich miast, które starały się o fundusze
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. Pierwotnie z własnej kieszeni miasto
miało dołożyć 6 mln zł. Umowa w tej sprawie
została podpisana 18 sierpnia w Urzędzie
Miejskim w Sosnowcu.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło aż 11 ofert.
Ostatecznie umowa została podpisana z firmą SAG Elbud z Gdańska, która za kwotę 14,7 mln zł zajmie się wymianą. Dofinansowanie z RPO wyniesie 10,7 mln zł (prawie 74%), wkład miasta wyniesie 4 mln
zł. – Firma będzie miała na to 12 miesięcy.
Oprócz wymiany lamp będzie musiała wcześniej wykonać dokumentację projektową wymiany oświetlenia, wymienić sterowniki oraz
uruchomić system pozwalający na zarządzanie oświetleniem przy pomocy komputera.
System zarządzania od razu informuje nas
o nieświecących latarniach, daje nam również możliwość regulacji natężenia punktów
świetlnych – wylicza Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.

bami poszczególnych specjalności: chirurgii ogólnej, ginekologii, ortopedii, urologii i otolaryngologii. Co więcej, sale będą
w pełni zinformatyzowane, a cyfrowy sprzęt i aparatura do diagnostyki obrazowej pozwolą
na zwiększenie bezpieczeństwa
zabiegów operacyjnych i wpłyną
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monitorowani przez pielęgniarki
anestezjologiczne i nadzorowani
przez lekarzy anestezjologów – wyjaśnia Artur Nowak.
Inwestycja, która będzie kosztować około 38 mln zł, realizuje
spółka Warbud. Na wyposażenie
bloku trzeba będzie wydać kolejne 7 mln zł.
– Gdy podpisywaliśmy umowę
na budowę bloku, powiedziałem,
że to jest dla mnie jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy
dzień podczas mojej czteroletniej
kadencji. Ogromnie się cieszę, patrząc na to, jak mury pną się w górę. W tej chwili to najdroższa miejska inwestycja, która jest realizowana ze środków miasta. Mamy
plan działania wobec sosnowieckiego szpitala, sosnowieckiej służby zdrowia i konsekwentnie go realizujemy. Liczę na to, że dostaniemy także wsparcie ze strony Ministerstwa Zdrowia i że pieniędzy
w systemie będzie więcej, tak by
lepiej leczyć naszych mieszkańców – podsumował Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.

Dokumentacja na S1 zamówiona
Maciej Łydek

Moment podpisana umowy. Od lewej: Paweł Skowroński, prezes SAG Elbud,
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca i Krzysztof Haładus, I zastępca
prezydenta Sosnowca.
Jak podkreśla Paweł Skowroński, prezes zarządu SAG Elbud, firma ma międzynarodowe
doświadczenie w realizacji takich projektów. – Myślę, że miasto będzie zadowolone ze
współpracy z nami i że sprawnie uda nam się to
zrobić. Sądzę, że pierwsze lampy zamontujemy
na przełomie roku – mówi prezes Skowroński.
W momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu w administracji miasta
było 8811 punktów świetlnych, z których ponad tysiąc już wcześniej zostało wymienionych. Oprócz należącego do miasta oświetlenia ulicznego w Sosnowcu było 11 tysięcy
punktów świetlnych w zarządzie Tauron
Dystrybucja. – To już nieaktualne statystyki,
ponieważ 1 sierpnia podpisaliśmy umowę

na komfort pracy lekarzy i skrócą czas operacji.
Z kolei na par terze powstanie 12-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
a na poziomie piwnic zaprojektowano zaplecze techniczne bloku
operacyjnego i OIOM-u. Szpital
planuje leczyć pacjentów głównie
z powodu dolegliwości i skutków
schorzeń kardiologicznych i układu oddechowego. Placówka chce
także rozwinąć leczenie pacjentów bariatrycznych, którzy, ze
wzglądu na uwarunkowania spowodowane otyłością, są szczególnie narażeni na choroby układu
krążenia i układu oddechowego.
– Dla zachowania bezpieczeństwa pacjentów po operacji
i zmniejszenia dolegliwości związanych ze znieczuleniem i jego
ustępowaniem, a także w celu
skutecznego leczenia bólu pooperacyjnego w obszarze bloku operacyjnego, wydzielono zespół pooperacyjny, posiadający cztery
łóżka. Pacjenci przebywający
w sali pooperacyjnej będą stale

z Tauron Dystrybucja, na mocy której za 1,4
mln zł odkupiliśmy 5337 punktów świetlnych. Również te oprawy będziemy chcieli
wymienić. Zanim będziemy się ubiegać o kolejne dofinansowanie, zrobimy inwentaryzację i audyt tych punktów. Sprawdzaliśmy
w innych polskich miastach podobne projekty i okazało się, że nasz jest największy
w Polsce – wyjaśnia prezydent Sosnowca.
W skali roku Sosnowiec wydaje prawie 7
mln zł na oświetlenie uliczne. Po zamontowaniu lamp w technologii LED w budżecie
gminy może zostać ok. 1,5 mln zł rocznie.
Oprócz oszczędności wzrośnie również bezpieczeństwo. Lampy LED gwarantują bowiem lepszą widoczność na drogach. KP

Firma Complex Projekt będzie odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji dotyczącej połączenia sosnowieckiego odcinka trasy S1
(tzw. Wschodniej Obwodnicy
GOP) z terenami inwestycyjnymi
po dawnej kopalni piasku Maczki-Bór oraz z obszarem Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w dzielnicy Dańdówka. Dokumentacja musi zostać opracowana w ciągu 15 miesięcy.
To nie koniec dobrych wiadomości. Chociaż sosnowieccy urzędnicy
wstępnie oszacowali wartość zamówienia na prawie 3 mln zł, Complex
Projekt zaproponował, że wykona zadanie za kwotę 1,3 mln zł. – To
dla miasta bardzo ważne zadanie,
które powinno być wykonane już 10
lat temu, w czasie budowy fragmentu drogi do terenów inwestycyjnych
Sosnowiecko-Dąbrowskiej Podstrefy KSSE. Nie wiem, dlaczego poprzedni zarząd miasta nie dopilnował tej sprawy – nie ukrywa Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Jeszcze jako radny słyszałem
o drodze donikąd, która wreszcie
przestanie być taką drogą – dodaje.
Dokumentacja zamawiana przez
urząd podzielona jest na dwie części.
Projekt obejmuje budowę częściowo
bezkolizyjnego węzła na drodze S1,
wraz z jej przebudową i poszerzeniem na długości ok. 1,1 km, a także

budowę drogi o długości ok. 1,7 km
(w tym skrzyżowania z łącznikiem
do istniejącej drogi na terenach inwestycyjnych). To efekt porozumienia,
jakie gmina zawarła z GDDKiA.
Po wykonaniu dokumentacji jej
część zostanie przekazana właśnie
do GDDKiA.
Na etapie budowy sosnowiecki
samorząd będzie odpowiedzialny
za realizację węzła, wiaduktu i połączeń z drogami lokalnymi. Z kolei
GDDKiA wykona przebudowę S1
wraz z poszerzeniem o pasy wjazdu
i zjazdu do węzła. Budowa połączenia pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów z Sosnowca,
które w tej chwili, by dojechać
do dużych zakładów, muszą przejechać przez pół miasta. Z kolei sosnowiczanie wreszcie zyskają połączenie z trasą S1.
W założeniu budowa węzła ma
być skoordynowana z inną inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli remontem
około 5 kilometrów S1. W ramach
tego zadania zostanie zmodernizowana trasa na odcinku od ulicy Lenartowicza do wysokości granicy
z Mysłowicami. Projekt zakłada, że
zostaną wybudowane także dwa
ronda w ciągu ulicy Lenartowicza,
przez co niebezpieczne dla kierowców skrzyżowania zostaną zlikwidowane. SK
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RADA MIEJSKA
52. sesja Rady Miejskiej

Rozprawią się z… dzikami
Sylwia Kosman

Właściwie żadnych dłuższych głosów w dyskusji
i wątpliwości nie mieli radni w trakcie przyjmowania
uchwał podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, a sesję
zdominował temat… dzików, które regularnie pojawiają się w Niwce i Borze. Prezydent Arkadiusz Chęciński poinformował, że jeszcze w tym roku planowany jest odstrzał 50 dzików, na który miasto przeznaczyło 25 tys. zł. Odstrzelono już zresztą 15
dzików. Ponadto Marcin Węglarski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
wyjaśnił, że odstrzał nie jest jedynym sposobem radzenia sobie z problemem dzików. Stosowane są także poletka zaporowe, na których wykłada się m. in.
kukurydzę i pszenicę. Takie zapory mają chronić
głównie gospodarskie uprawy w oddalonych od centrum dzielnicach. Innym sposobem jest stosowanie

środków chemicznych. – Był czas, że takie środki rozdawaliśmy mieszkańcom, ale w porozumieniu z łowczym i firmą wykonującą odstrzały zaniechaliśmy
rozdawania środków. Teraz przekazujemy je łowczemu – wyjaśnił Marcin Węglarski. Wszystko po to,
jednocześnie nie stosować środków chemicznych
z zaplanowanym na danym terenie odstrzałem.
Radni podczas sesji przyjęli m. in. uchwałę dotyczącą zmian w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Środki w ciągu najbliższych lat zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji w zakresie dróg, transportu publicznego, rewitalizację przestrzeni miejskich, budownictwo mieszkalne, sport, energię,
a spłata prawie 120-milionowego kredytu nastąpi
w latach 2021 – 2040. Podjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po-

Fragmenty „Wesela” czytano m. in. w Restauracji Warszawskiej.
Do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, które odbyło się 2
września, dołączył także Sosnowiec. Organizatorami Narodowego Czytania byli pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, CKZIU przy ul.
Grota Roweckiego 64, Centrum

Informacji Miejskiej oraz Hotelu
Centrum. Bohaterami tegorocznej edycji ogólnopolskiego projektu byli Stanisław Wyspiański
i postacie z jego dramatu – „Wesela”.
Fragmenty „Wesela” można było usłyszeć w sosnowieckich biblio-

tekach, które zmieniły się w wiejskie chaty i gdzie częstowano swojskim jadłem, na „Patelni” oraz w restauracji Hotelu Centrum Sosnowiec – przy ul. Warszawskiej.
W programie oprócz fragmentów
lektury „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, znalazł się także
konkurs wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim, kiermasz książek, rozwiązywanie quizów i krzyżówek.
Ideą Narodowego Czytania jest
popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Sama akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP
od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa oraz „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. SK

i Przedsiębiorczości. Wydział Kultury i Promocji powstał w wyniku połączenia Wydziału Kultury i Komunikacji Społecznej z częścią Wydziału Rozwoju
i Promocji. Naczelnikiem wydziału został Michał
Mercik, dotychczasowy naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta. Naczelnikiem Wydziału Rozwoju i Przedsiębiorczości został Tomasz Szymonowicz, który do tej pory pełnił funkcję kierownika Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestora w Wydziale
Rozwoju i Promocji.
Zmiany nastąpiły także w klubie radnych Platformy Obywatelskiej. Dotychczasowy przewodniczący
klubu – Janusz Kubicki – złożył rezygnację, a szefem
klubu radni wybrali Wiesława Suwalskiego. Z kolei
niezrzeszony radny Jan Bosak zrezygnował z udziału w projekcie „Wspólnie dla Sosnowca”, w którym
uczestniczą samorządowcy oraz społecznicy reprezentujący różne środowiska polityczne.

78. rocznica wybuchu II wojny światowej
Maciej Łydek

Maciej Łydek

Pięknie czytali nieśmiertelne„Wesele”

łożonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks.
Wł. Sedlaka, S. Żeromskiego, obszaru „Ostrowy-Wschód” i „Maczki-Wschód” oraz obszaru „Konstantynów”, „Środula” i „Zuzanna”.
Podczas wakacji nastąpiły także zmiany w samym
Urzędzie Miejskim. Po rezygnacji pierwszego zastępcy prezydenta miasta Mateusza Rykały, funkcję zastępcy prezydenta 1 sierpnia objął Zbigniew Byszewski, dotychczasowy pełnomocnik prezydenta ds. edukacji i naczelnik Wydziału Edukacji. Nowemu
zastępcy podlegają Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Promocji Miasta, Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, Wydział Komunikacji i Biuro Miejskiego
Rzecznika Konsumentów. Obecnie obowiązki naczelnika Wydziału Edukacji pełni Katarzyna Wanic.
To niejedyne zmiany w UM. Od 1 sierpnia w strukturach urzędu działają dwa nowe wydziały: Wydział
Kultury i Promocji Miasta oraz Wydział Rozwoju

Pamięć poległych uczcili m. in. kombatanci, władze miasta, samorządowcy, uczniowie
i nauczyciele.
1 września na cmentarzu przy ul. Smutnej w Sosnowcu odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wiązanki kwiatów złożono na wojennym grobie zbiorowym rozstrzelanych przez hitlerowców
w dniach 4-6 września 1939 roku oraz grobie
zbiorowym wojennym ofiar II wojny światowej.
Pamięć tamtych wydarzeń uczczono także

przy obelisku z tablicą upamiętniającą Tajne Organizacje Nauczycielskie (rondo przy ul. Będzińskiej). W uroczystościach wzięli udział m. in.:
kombatanci, uczniowie szkół podstawowych
nr 3, 10 i 35, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm
Zych, przedstawiciele parlamentu, samorządowcy,
członkowie ZNP. KP

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
Około 1500 darmowych szczepionek czeka na seniorów powyżej 60 roku życia w ramach
pro gra mu pro fi lak tycz nych
szczepień. Sosnowiecki samorząd po raz kolejny uruchomił
akcję bez płat nych szcze pień
przeciwko grypie.
reklama
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Zaszczepić można się od 1
wrze śnia do 30 li sto pa da
w kil ku punk tach na te re nie
mia sta. – Pla nuje my za szcze pie nie oko ło 1500 osób,
a niewy klu czo ne, że uda się
za ku pić do dat kową par tię
szcze pio nek – mówi Ar ka -

diusz Chę ciń ski, pre zy dent
Sosnowca.
Dla osób w wieku 60 lat
i powyżej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neureklama

rologiczne) lub odpowiednio I grupa z wyżej wymienionymi schorzeniami, szczepienia
będą wykonywane w miejscu
zamieszkania pacjenta. Szpital
Miejski będzie wykonywał także szczepienia wyjazdowe
w siedzibach Zakładu Lecznic-

twa Ambulatoryjnego oraz
w przychodni Milowice, ale nie
są znane dokładne ter minów
tych wyjazdów. Szczepienia będę wykonywane w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 1 oraz przychodniach For

Help. Sp. z o.o. przy ul. Wojska
Polskiego 73, NZOZ Naszej
Przychodni przy ul. Kisielewskiego 2, w Przychodni Brackiej
Porąbka-Klimontów przy ul.
Dmowskiego 6a i w Przychodni
Brackiej
Kazimierz-Juliusz
przy ul. Ogrodowej 1. SK
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MIASTO
MIASTO
Sosnowiec wreszcie doczeka się rynku z prawdziwego zdarzenia

Koncepcja na zagospodarowanie
centrum wybrana
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Pracownia Amaya Architekci Bartosz Majewski wygrała konkurs na opracowanie
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP – ul. 3 Maja”
w Sosnowcu. Konkurs przeprowadziło
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice. Już zresztą po raz drugi.
Pierwszy konkurs dotyczył opracowania
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
dla Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
Słów uznania z tego powodu nie szczędził
Henryk Piątek, sekretarz zarządu SARP,
który oficjalne wyniki ogłosił 25 lipca. – Wielkie słowa uznania kieruję do prezydenta Sosnowca za to, że wybrał, po raz
kolejny zresztą, niełatwą procedurę konkursową, która ma za zadanie wyłonić
podmiot odpowiedzialny za opracowanie
koncepcji przebudowy przestrzeni
przed dworcem PKP. Dzięki temu możemy z propozycji nadesłanych na konkurs
wybrać tę najlepszą. Mając przed sobą kilka prac, mamy zupełnie inny ogląd sytuacji – podkreślił Henryk Piątek, który pełnił funkcję przewodniczącego konkursowego sądu. Po rozkodowaniu wyników,
okazało się, że członkowie sądu uznali, iż
najlepsza praca została przygotowana przez architektów skupionych
w pracowni Amaya Architekci Bartosz
Majewski. Zwycięzcy otrzymają 15 tys.
zł. Nie są zresztą w Sosnowcu nieznani,
ponieważ wcześniej katowicka pracownia
opracowała koncepcję przebudowy MDK
Kazimierz oraz amfiteatru w parku w Kazimierzu. Koncepcję przygotował zespół
w składzie: Bartosz Majewski, Stanisław

Zwycięską koncepcję przygotowała pracownia Amaya Architekci Bartosz Majewski z Katowic.
Jasik, Michał Piotrowski, Joanna Nowrot
i Michał Stangel.
Sam konkurs dotyczący zagospodarowania centrum cieszył się dużym zainteresowaniem. W sumie napłynęło aż 38
zgłoszeń. Przez pierwszy etap przebrnęły 23 firmy, a ostatecznie na złożenie prac
zdecydowało się pięć podmiotów.
Obszar, którego dotyczył konkurs
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, zlokalizowany jest
w rejonie dworca PKP i ul. 3 Maja. Granice terenu objętego opracowaniem wy-

znaczają m. in. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, plac Stulecia wraz
z okolicznymi kamienicami i tzw. „Sezam”. Zgodnie z zapisami konkursu,
maksymalny koszt realizacji inwestycji
nie może przekroczyć 4 mln złotych.
– Śmiało mogę powiedzieć, że to jeden
z najważniejszych momentów w historii naszego miasta. W 115-letniej historii Sosnowiec tak naprawdę nigdy nie doczekał się
rynku z prawdziwego zdarzenia. Ulica Rynek mieści się na Modrzejowie. Wpływ
na ten stan rzeczy miały oczywiście uwa-

runkowania historyczne. Dziś stoimy
przed szansą, aby w centrum miasta powstało miejsce, które będzie przyciągać
mieszkańców, w którym będą mogli złapać
chwilę oddechu i się zrelaksować. Oczywiście, muszą być tutaj m. in. lokale, miejsca
rozrywki, tak aby mieszkańcy mieli tutaj
po co przyjeżdżać. Stąd szukamy odpowiednich rozwiązań na ożywienie centrum
i na zmianę jego oblicza. W latach 70. ubiegłego stulecia mieliśmy wielką przebudowę centrum. Dzięki temu do dziś przejazd
przez centrum miasta odbywa się niemal

bez korków, ale przecież centra miasta nie
mogą być dla samochodów, ale przede
wszystkim dla ludzi. Dlatego będziemy robić wszystko, aby centrum miasta w pewien
sposób odzyskać dla sosnowiczan, oczywiście tak, aby nie komplikować życia kierowcom. Jestem przekonany, że i jedno, i drugie, nam się uda – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Zwycięska koncepcja przygotowana przez pracownię Amaya Architekci
zakłada m. in. likwidację parkingu
przed dworcem. Zamiast parkingu powstanie miejski plac, na który zostanie
przeniesiony pomnik Jana Kiepury. Architekci zamierzają połączyć Plac Stulecia z placem przed dworcem. Pomysł zakłada także częściowe przykrycie pasażu,
stworzenie fontanny i budowę rotundy,
w której znajdą się toalety i Centrum Informacji Miejskiej. Ma się pojawić także
zieleń i dwa przejścia dla pieszych.
Zwycięzca konkursu, oprócz nagrody
finansowej, został zaproszony do negocjacji w sprawie szczegółowego opracowania projektu. Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie koncepcji pokonkursowej oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.
Wizualizacje przygotowane przez
Amaya Architekci Bartosz Majewski, jak
również przez pracowanie, które w konkursie zajęły odpowiednio drugie miejsce – Maria Gołębiowska, Witold Sienkiel
oraz trzecie miejsce miejsce – Zalewski Architecture Group Krzysztof Zalewski, można było oglądać w ArtKwarium – miejscu,
które powstało dzięki programowi „Lokal
na kulturę” przy ul. 3 Maja 1 oraz w Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu.

Krzysztof Krupa zwycięzcą loterii Samochód za PIT

reklama

4

na przez Agencję Promocyjno-Reklamową SMOLAR, przy współudziale Urzędu Miasta Sosnowca
to jeden ze sposobów miasta
na przyciągnięcie nowych, ale i zatrzymanie obecnych mieszkańców
miasta, pozytywnie przyczyniając

się do trendów demograficznych
oraz pokazując, że warto płacić podatki właśnie w Sosnowcu.
Każdy mieszkaniec Sosnowca,
który na dzień 31 grudnia 2016 roku wskazał nasze miasto jako miejsce zamieszkania oraz rozliczył po-

datek dochodowy w sosnowieckim
Urzędzie Skarbowym, miał prawo
wziąć udział w losowaniu nagrody
głównej: samochodu Fiat Panda,
oraz nagród dodatkowych: 5 tabletów Samsung oraz 5 rowerów Merida. Szczęśliwym posiadaczem
nagrody głównej, Fiata Pandy, został Krzysztof Krupa, który odebrał
kluczyki do auta.
– Akcja cieszyła się ogromną
popularnością. Aż 5048 sosnowiczan, w tym 4641 elektronicznie
oraz 407 fizycznie poprzez wrzucenie formularza do głosowania
do urny znajdującej się w gmachu
głównym Urzędu Miejskiego,
wzięło udział w loterii. Co warte
podkreślenia, udział w loterii wzięło 280 osób, które po raz pierwszy
rozliczyły się w sosnowieckim
Urzędzie Skarbowym – powiedział
prezydent Sosnowca.
Losowanie „na żywo”, poprzez wyciąganie głosów z urny
w obecności setek sosnowiczan
i komisji loteryjnej, miało miejsce
na głównej scenie w Parku Sieleckim podczas Dni Sosnowca, tuż
przed koncertem Lady Pank.
Dzięki uprzejmości jednego
z lokalnych podmiotów, sponso-

Maciej Łydek

Od 1 kwietnia do 5 maja 2017 roku wszyscy mieszkańcy Sosnowca mieli okazję wziąć udział w nowej akcji promocyjnej stolicy Zagłębia – loterii Samochód
za PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu. Loteria, zorganizowa-

Wystarczyło rozliczyć się w Sosnowcu, wziąć udział w loterii
i... wygrać samochód.
rem nagrody głównej jest dealer
samochodowy Szczęsny Zjawiony sp. z o.o., a sama loteria została
przeprowadzona na podstawie pozytywnej decyzji Dyrektora Izby

Celnej w Katowicach, zgodnie
z obowiązującym prawem,
w szczególności z Ustawą
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. KP
wrzesień 2017 nr 8
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RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Ważne dla przedsiębiorców

Losowanie towaru na pokazie a prawo
odstąpienia od umowy

Joanna Biniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej i edukacji

Od 11 do 15 września w oddziale ZUS-u w Sosnowcu zostanie
zorganizowana akcja informacyjna dla przedsiębiorców.
W tych dniach od godz. 9.00 w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 430 (IV piętro) odbywać się będą seminaria, których tematyka to: „e-składka – nowy wymiar rozliczeń„(11.09), „ABC
przedsiębiorcy”, (13.09), „Pakiet nowego przedsiębiorcy„(14.09) oraz „Delegowanie pracowników w świetle prawa
unijnego” (15.09). Drugim tematem każdego z seminariów będą elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz ich obsługa przez
płatnika składek. Przewidziano prezentację multimedialną
oraz forum dyskusyjne, do którego zaproszono przedstawicieli
Urzędu Miejskiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego oraz NFZ. Zainteresowani proszeni są o zapisy pod adresem e-mail: sosnowiec_szkolenia@zus.pl.
Wśród osób rozpoczynających prowadzenie własnej firmy niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości dotyczące składek
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, kiedy należy je odprowadzać, a kiedy nie ma takiego wymogu. Otóż składki na te fundusze obowiązują w przypadku zatrudniania pracowników, jednak są wyjątki od tej zasady.
Składki na Fundusz Pracy (FP) należy opłacać za osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (w tym za siebie), dla których podstawa wymiaru składek
na te ubezpieczenia, w przeliczeniu na okres miesiąca (łącznie
ze wszystkich tytułów, u wszystkich płatników) wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie, natomiast w przypad-

ku pracowników w pierwszym roku ich pracy (w ogóle, nie tylko u danego pracodawcy) co najmniej 80 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jednak jeśli przedsiębiorca zatrudnia osoby wyłącznie na umowę zlecenia, to nie musi opłacać składek na FP.
Natomiast składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (FGŚP) są opłacane za osoby zatrudnione (np.
pracowników i zleceniobiorców), podlegające obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, bez względu
na wysokość podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.
Nie trzeba opłacać składek na FGŚP za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz za osoby współpracujące z nią, jak też za osoby zatrudnione, które są: małżonkiem prowadzącego działalność, a także jego dziećmi własnymi, dziećmi drugiego małżonka i dziećmi przysposobionymi,
rodzicami, macochą lub ojczymem, osobami przysposabiającymi, a także rodzeństwem, wnukami, dziadkami, zięciami i synowymi, bratowymi, szwagierkami i szwagrami oraz osobami
wykonującymi pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.
Są też sytuacje zwalniające z obowiązku odprowadzania składek, zarówno na FP, jak i FGŚP.
A więc składek tych nie opłaca się:
– za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (i dodatkowych tych urlopów), urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu;
– za pracowników, którzy ukończyli 50 lat i w okresie 30 dni
przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych
powiatowego urzędu pracy; zwolnienie przysługuje przez 12
miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu
umowy o pracę;
– za skierowanych do pracy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę;
– za kobiety, które osiągnęły co najmniej 55 lat i mężczyzn, którzy osiągnęli co najmniej 60 lat.
Wysokość składek określa ustawa budżetowa –minimalna składka na FP wynosi 2,45 procent podstawy wymiaru,
a składka na FGŚP – 0,10 procent podstawy wymiaru.

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

„Podczas pokazu, który odbywał się w sali weselnej w Sosnowcu, zostałam wylosowana i mogłam po promocyjnej cenie zakupić matę masującą oraz otrzymać gratis zestaw naczyń, aloes, mały odkurzacz ręczny. Po powrocie do domu
przemyślałam sprawę i doszłam do wniosku, że nie stać mnie
na taki zakup i na płacenie rat kredytu. Zadzwoniłam do firmy i oświadczyłam, że definitywnie rezygnuję z zakupu. Poinformowano mnie, że decyzję i zgodę na rezygnację może podjąć tylko kierownik. Skontaktował się ze mną mężczyzna, który przedstawił się, że jest kierownikiem i niestety, nie ma możliwości rezygnacji z umowy, gdyż zakup nastąpił w drodze losowania. Z uwagi na promocyjne warunki umowy prawo takie
mi nie przysługuje, a w drodze wyjątku możliwa będzie rezygnacja tylko z części zamówienia. Czy rzeczywiście losowanie
lub promocja pozbawia klienta prawa do rezygnacji z zakupu?”.
Sprzedaż towarów poza lokalem przedsiębiorstwa
od 25.12.2014 r. reguluje ustawa z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). W oparciu o te
przepisy konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawar tej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14
dni, przy czym dla umów sprzedaży towarów bieg terminu
rozpoczyna chwila objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy za-

war tej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się
za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy.
Katalog wyłączeń, tj. przypadków, w których konsument
nie ma możliwości odstąpienia, także jest określony w prawie (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). Wyjątków
przewidzianych w ustawie nie należy interpretować rozszerzająco, gdyż prowadziłoby to wypaczenia zamysłu ustawodawcy i zniekształcało cel wprowadzenia regulacji. W katalogu ustawowych wyłączeń brak jest zapisów dotyczących
zakupów promocyjnych, czy w drodze losowania. Zakupy
w trakcie pokazów zwykle są promocyjne i wiążą się często
z oferowaniem kupującym korzyści w postaci obniżonej ceny czy też wydawania tzw. gratisowych produktów. W przypadku takiej umowy klient ma pełne prawo do odstąpienia
od umowy w całości. Informacja – pouczenie o prawie
do odstąpienia – powinna być doręczona konsumentowi podobnie jak wzór takiego odstąpienia. Aby od umowy odstąpić, wystarczy napisać oświadczenie według wzoru lub samodzielnie bez jego użycia, ale tak aby jednoznacznie wynikało, że wolą kupującego jest odstąpienie oraz nadać je
na poczcie przed upływem 14 dni od daty zakupu. Brak informacji o prawie do odstąpienia czy też przekazywanie
konsumentom błędnych informacji o przysługujących im
prawach, może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową zakazaną przepisami ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W przypadku zarzutu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, ciężar dowodowy został przerzucony na przedsiębiorcę, który musi wykazać, że dana praktyka nie nosi znamion
nieuczciwej praktyki rynkowej.
W opisanym przypadku prawo do odstąpienia nie podlega
wyłączeniu. Sprzedawca winien uznać je za skuteczne,
a po otrzymaniu zwrotu towaru dokonać zwrotu otrzymanej
od kupującego należności.
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SOSnowiec dla Nakła

KOMUNIKAT
Maciej Łydek

BLISKO 50 DZIECI Z POSZKODOWANEJ
W CZASIE NAWAŁNICY, W NOCY Z 11
NA 12 SIERPNIA, GMINY NAKŁO
NAD NOTECIĄ W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM, BĘDZIE
PRZEBYWAĆ NA POCZĄTKU WRZEŚNIA
W SOSNOWCU. PIERWSZA GRUPA
DZIECIAKÓW JEST JUŻ W NASZYM
MIEŚCIE.

– Skontaktowaliśmy się z kujawsko-pomorskim urzędem marszałkowskim z prośbą o wskazanie gminy,
która została dotkliwie poszkodowana w czasie nawałnic. Chcemy, aby
dzieci troszkę odpoczęły od tego
zgiełku i choć na chwilę zapomniały
o tragicznych przeżyciach. Mieliśmy
też sporo telefonów od naszych mieszańców, którzy pytali nas, w jaki
sposób mogą pomóc poszkodowanym przez nawałnice – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Pierwsza grupa dzieci przyjechała do Sosnowca 3 września, druga dotrze tydzień później. – W czasie pobytu w Sosnowcu będą
uczęszczały do szkoły podstawowej,
realizując tym samym obowiązek
szkolny w naszych placówkach.
Młodzi ludzie żyją nie tylko nauką,
dlatego czas wolny naszym gościom wypełnimy ciekawymi zabawami i atrakcjami – mówi prezydent Sosnowca.
W związku z apelem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

– Jesteśmy mocno zaskoczeni ilością atrakcji czekających na nasze
dzieci. Można powiedzieć, że to dla nich taka „zielona
szkoła” – podkreśla towarzysząca dzieciom z Potulic opiekunka
Elżbieta Wit-Borowczyk.
łecznej w Nakle nad Notecią, zwracamy się z prośbą do mieszkańców
o zbiórkę nieużywanej odzieży i butów, a także artykułów chemicznych,
gospodarstwa domowego, higienicznych, kocy, kołder, pościeli, ręczników oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa
domowego. Zbiórkę darów prowadzi
Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
– Zapraszamy wszystkich, którzy
chcą pomóc, do przynoszenia potrzebnych rzeczy do naszego magazynu w Sosnowcu, przy ulicy Kaliskiej 25. My ze strony Caritasu już
zdecydowaliśmy o przygotowaniu
wyprawek szkolnych dla uczniów,
którzy przyjadą do Sosnowca – mó-

wi ksiądz Tomasz Folga, dyrektor
Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Można również wesprzeć poszkodowane rodziny finansowo, wpłacając pieniądze na konto sosnowieckiego Caritasu: 25 2490 0005 0000
4520 4459 1536 z dopiskiem „SOSnowiec dla Nakła”.
Do pomocy włączył się również
klub piłkarski Zagłębie Sosnowiec,
który przekaże środki jednemu z poszkodowanych klubów z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.
Oprócz tego, w czasie spotkania
z Chojniczanką Chojnice, które zostanie rozegrane 16 września w Sosnowcu, zostanie przeprowadzona zbiórka
funduszy dla poszkodowanej gminy. KP

Rusza kolejna 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.
Właśnie ruszyła VII edycja Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych
Celem programu jest rozbudzanie
zainteresowań kulturalnych mieszkańców Sosnowca, inspirowanie społeczności lokalnej do odbioru i aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych, promocja

walorów artystyczno-kulturalnych
miasta Sosnowca, rozwój inwencji
twórczej w dziedzinie kultury i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych
o charakterze lokalnym.
Wnioski oceniać będzie komisja,
a pod uwagę będą brane walory kulturalne przedsięwzięcia oraz jego
znaczenie dla społeczności lokalnej,
oryginalność i kreatywność inicjatywy kulturalnej.
Wsparcie nie będzie wiązało się
z bezpośrednim przekazaniem pieniędzy wybranej przez komisję osobie – najwyżej ocenione projekty
i pomysły 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
szczegółowo określa zobowiązania
stron w zakresie przeprowadzenia
przedsięwzięcia kulturalnego. Termin
składania wniosków mija 22 września
o godz. 15.00. Pomysł ma zostać zrealizowany do 28 grudnia. Nie istnieje
możliwość przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia. SK

Kierowcy mają być trzeźwi
Sosnowiec kupił dwa alkomaty i 2800 alkotestów. W taki
sposób zainaugurował program „Trzeźwy kierowca na drogach Sosnowca”, który będzie realizowany przy współpracy
z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu. Stacjonarne alkomaty będą mieścić się w dwóch miejscach. – Jeden już przekazaliśmy policji i będzie do dyspozycji prawdopodobnie
w Komendzie Miejskiej przy ulicy Piłsudskiego – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Drugi alkomat stanie w centrum monitoringu na tzw.
„Patelni”. Każdy będzie mógł zbadać, czy jest trzeźwy. – Zdarza się, że kierowcom wydaje się, że jest w porządku, ale nie zawsze tak jest. Przestrzegam jednak, aby nie
jeździć samochodem na sprawdzenie trzeźwości – żartował
podczas śniadania prasowego Arkadiusz Chęciński.
Badanie trzeźwości w budynku policji będzie bezpłatne,
natomiast w centrum będzie kosztowało 2 złote. Uzyskane
w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup kolejnych ustników i alkotestów. Gmina zakupiła już także dwa
tysiące ustników.
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Sama obsługa alkomatu jest prosta. Po wrzuceniu 2 złotych pojawia się odpowiedni komunikat. Wówczas należy
przystawić słomkę do centralnego punktu na froncie alkomatu i dmuchnąć. Po chwili już pojawi się pomiar. Same alkotesty natomiast będą przekazywane mieszkańcom przez
policję i rozdawane podczas miejskich imprez, koncertów
i innych wydarzeń. Taką niespodziankę otrzymają również
kierowcy, którzy będą odbierali prawo jazdy po jego wcześniejszej utracie za jazdę „na podwójnym gazie”. Po raz
pierwszy policjanci rozdawali alkotesty podczas Eskalatora, który odbył się 4 sierpnia.
Alkomaty i alkotesty zostały zakupione w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wspólnych działań,
prowadzonych przez urzędników i policjantów, w budynkach m. in. Urzędu Miejskiego, policji, Straży Miejskiej,
Izby Wytrzeźwień, poradniach, szpitalach czy aptekach
pojawią się plakaty promujące trzeźwość kierowców
na drogach. SK

ZMIANA NAZW ULIC W SOSNOWCU
Szanowni Mieszkańcy,
ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
z 1 kwietnia 2016 roku, nakłada na samorządy konieczność zmiany nazw, jeśli
upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub
inny ustrój totalitarny. W związku z tym otrzymaliśmy zalecenia z Instytutu Pamięci
Narodowej dotyczące części nazw ulic z terenów naszego miasta, które należy
zmienić.
Zdajemy sobie sprawę, że przez ostatnie dziesięciolecia patroni ulic stali się częścią historii
naszego miasta i naszego myślenia o Sosnowcu, dlatego zmiany mogą spotkać się
z dezaprobatą części mieszkańców. Naszym zdaniem poważne wątpliwości budzi fakt, że
ustawodawca nie przeprowadził konsultacji w tej kwestii z samorządami. Niektórzy patroni
wskazani przez IPN do zmiany budzą bowiem wątpliwości samych historyków. Jednak jest to
ustawowy obowiązek, który my, jako Gmina, musimy zrealizować. Rada Miejska w Sosnowcu
przyjęła uchwały zmieniające nazwy 12 ulic, a w przypadku 4 dodano uzasadnienie. Staraliśmy
się, aby nowi patroni i nazwy były związane z miastem, a także honorowały ważne osoby. Ulica
Ignacego Kalagi stanie się ulicą Jana Dormana. Braci Śliwów zmieni się w Braci Altman.
Adama Śliwki będzie ulicą Śliwki, z Brunona Jasieńskiego zmieniamy na Armii Krajowej
(na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ulicą Nową) oraz Anki Kowalskiej dla
numerów 4-31. Z Lucjana Szenwalda na KWK Kazimierz-Juliusz, z Jana Gacka na Gacka,
z Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego, z Jana Szewczyka na Wilhelma
Fitznera – Konrada Gampera, z Bronisława Wesołowskiego na Józefa PomianPomianowskiego, z Tomasza Zapały na Władysława Jagiełły, z Hanki Sawickiej
na Kryptologów i z Dąbrowszczaków na Henryka Dietla. Bez zmian, ale z nowymi
uzasadnieniami pozostaną: 27 stycznia, Przyjaźni, Braterstwa Broni oraz Przyjaciół
Żołnierza.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
W związku z uchwaleniem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i uchwałami Rady Miejskiej
Sosnowca w wyżej wymienionej sprawie informuje się: Zgodnie z ustawą z 1 kwietnia 2016 r.
mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające
starą nazwę ulicy (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów,
umowy najmu, umowy z bankami lub innymi kontrahentami itp.) zachowują swoją ważność.
Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 ustawy, przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana
na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę
dotychczasową. Zmiany w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miejski
w Sosnowcu wprowadzane są z urzędu (ewidencja gruntów i budynków, ewidencja ludności,
ewidencja podatków lokalnych).
Mieszkańcy zamieszkali przy ulicach, których nazwy zmieniono, powinni:
• przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym w Sosnowcu zgłosić zmianę danych
poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3,
• zgłosić zmianę danych adresowych: w ZUS-ie (osoby pobierające świadczenia),
w przychodniach i gabinetach lekarskich, u dostawców energii elektrycznej, gazu oraz innych
usługodawców świadczących usługi na podstawie umowy.
Osoby fizyczne (w tym wspólnicy spółki cywilnej) posiadające wpis do CEIDG (centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) powinny zgłosić zmianę nazwy ulicy poprzez
złożenie wniosku o zmianę wpisu do CEIDG na formularzu CEIDG-1 w Wydziale Rozwoju
i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (ul. Małachowskiego 3 – pok. 39).
Prezydent Miasta Sosnowca zawiadomił Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg
Wieczystych o zmianach nazw ulic i przekazał dokumenty niezbędne do wprowadzenia
stosownych zmian we wszystkich księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości
położonych przy ulicach, których nazwy zostały zmienione. O wprowadzonych zmianach
w księgach wieczystych Sąd poinformuje właścicieli lub użytkowników wieczystych
nieruchomości. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną (art. 5 ust. 1) pisma oraz postępowania
sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz
uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej
na podstawie ustawy są wolne od opłat. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wymiany
tabliczek zawierających numer porządkowy i nazwę ulicy na koszt własny. Zgodnie z art. 47b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1629
z późn. zm.) – obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym ciąży na właścicielach nieruchomości lub innych
podmiotach uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami
władają.
Szczegółowych informacji w sprawie udziela Urząd Miejski w Sosnowcu:
• Wydział Spraw Obywatelskich, tel. 32 296 05 35
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel. 32 296 04 47
• Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 32 296 06 52
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Hospicyjne centrum opiekuńcze rozpocznie działalność jeszcze przed końcem roku

Na ostatniej prostej
Wszystko wskazuje na to, że budowa hospicyjnego centrum
przy ul. Hubala Dobrzańskiego,
w którym będą się mieścić m. in.
hospicjum stacjonarne, ośrodek
pobytu dziennego, rehabilitacja
oraz poradnia medycyny paliatywnej, zostanie zakończona zgodnie z planem. Do pełnego
zakończenia inwestycji brakuje
jeszcze m. in. sprzętu rehabilitacyjnego i mebli. Środki będą potrzebne także na zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków,
elementy małej architektury.
– Adaptacja szkoły praktycznie
dobiega końca mimo szerokiego
frontu robót, zmiany wszystkich
instalacji, nowych ścian, podłóg
i sufitów. Dobudowany pawilon
do opieki całodobowej wymaga
jeszcze ogromnego zaangażowania, ale wysiłki wykonawcy idą
w kierunku terminowego zakończenia robót. Brakuje nam jednak
środków na wiele rzeczy, przede
wszystkim na niezbędne wyposażenie pomieszczeń, wystrój i dekoracje – mówi Joanna Śliwińska,
rzecznik prasowy Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza. – Na stronie internetowej hospicjum zamieściliśmy spis rze-

arc Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.

Sylwia Kosman

Do zakończenia inwestycji brakuje już naprawdę niewiele, więc teraz szczególnie liczy się
każdy grosz.
czy, których jeszcze nie mamy,
a są niezbędne do funkcjonowania
hospicyjnego centrum. Brakuje
przede wszystkim wyposażenia
dla oddziału rehabilitacji, którego
otwarcie w możliwie szybkim terminie jest dla nas bardzo ważne.
Na liście potrzebnych rzeczy
znalazły się m. in. sprzęt rehabilitacyjny, łóżka dla pacjentów, kozetki i parawany, biurka, krzesła,
stoły, drobny sprzęt RTV i AGD,
taki jak lodówka na leki, pralka,

komputery, drukarki. Przydałby
się także samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych.
Cała inwestycja będzie kosztować około 10 mln zł, z czego ze
środków unijnych na budowę
ośrodka i wyposażenie udało się
pozyskać w Urzędzie Marszałkowskim w ramach RPO WSL,
EFRR Działanie 10.2.1 kwotę 5,5
mln zł. Dzięki prowadzonym
zbiórkom, festynom, koncertom
i odpisom 1 procenta podatku

uzbierano przez wiele lat prawie 4
mln złotych. Brakuje już naprawdę niewiele, by inwestycja, która
nosi nazwę Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, została całkowicie zakończona. Stowarzyszenie przez cały czas poszukuje ofiarodawców, zarówno
osób prywatnych, jak i podmiotów,
prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcieliby dołożyć
swoją cegiełkę do budowy.

Jeszcze w tym miesiącu, bo 27
września o godzinie 18.00 w Pałacu Schoena w Sosnowcu, odbędzie się aukcja charytatywna dzieł
przekazanych na rzecz hospicjum.
Poprzedzi ją wystawa wszystkich
ofiarowanych dzieł w muzeum.
Wśród autorów obrazów znajdują
się najwięksi artyści Akademii
Sztuk Pięknych Katowic i Krakowa. Można znaleźć między innymi prace Jacka Rykały, Czesława
Gałużnego, Ewy Jędryk-Czarnoty, Zbigniewa Blukacza, Romana Chruściela, Tadeusza Drążkiewicza, Elżbiety Kozery, Janusza
Karbowniczka, Michała Minora
i innych. Pełna lista prac wraz
z autorami znajduje się na naszej
stronie hospicjum: www.hospicjum.sosnowiec.pl. Cały dochód
z aukcji przeznaczony będzie
na zakup wyposażenia do centrum hospicyjnego.
– Dla nas liczy się każdy grosz.
Przed końcem roku chcemy rozpocząć przyjmowanie pierwszych
pacjentów. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to już w listopadzie lub w grudniu rozpoczniemy naszą działalność. Nie prowadzimy jeszcze zapisów do opieki
całodobowej stacjonarnej, ani
do dziennego domu opieki – wyjaśnia Joanna Śliwińska. Wciąż

poszukiwani są lekarze i pielęgniarki do pracy w hospicyjnym
centrum.
Przypomnijmy. Budowa centrum trwa od listopada ubiegłego
roku. Według założeń docelowo
pod równoczesną opieką będzie
mogło przebywać w placówce 25
podopiecznych wymagających
stałej opieki całodobowej oraz zaplanowano 25 miejsc w dziennym
ośrodku pobytu. Długość pobytu
w ośrodku będzie dostosowana do potrzeb podopiecznych.
Łącznie każdego roku z hospicyjnej nowobudowanej placówki będzie korzystać blisko 1000 beneficjentom, bo oprócz wyżej wymienionego zakresu opieki, w centrum będzie zapewniona także rehabilitacja, wsparcie psychologiczne oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Każda złotówka na wagę
pomocy:
Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.
ul. 3 Maja 1, 41-200 Sosnowiec
www.hospicjum.sosnowiec.pl
Nr konta: 30 2490 0005 0000
4530 2242 6524
KRS: 0000056797
Tel. 32 290 81 07
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Maciej Łydek

Nowy oddział żłobka
miejskiego już otwarty

W żłobku miejskim przybyło kolejnych 25 miejsc.
Sosnowiec „bogatszy” o kolejne – tym razem 25 – miejsca w żłobku miejskim.
Wszystko to dzięki kolejnemu oddziałowi,
który powstał w dzielnicy Juliusz
– W tej części Sosnowca brakowało
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Utworzenie nowego oddziału odciąży pozostałe
placówki – wyjaśnia Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca. Żłobek zlokalizo-

wany jest na par terze budynku przy ul.
Czołgistów 5. Z myślą o najmłodszych
na części terenów zielonych powstał także
nowy plac zabaw. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymagania zawarte w przepisach prawnych. Całość przedsięwzięcia była współfinansowana ze środków UE w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych. KP

Mała zmiana i wielkie brawa
Mieszkańcy osiedla Traugutta przesyłek awizowanych nie muszą już odbierać z oddalonej
o 5 km placówki przy ul. Zapolskiej w Klimontowie. Teraz mogą odbierać przesyłki awizowane na ulicy Kalinowej, oddalonej od ul. Traugutta zaledwie o około 600 metrów. To dla
mieszkańców spore udogodnienie. – Chcielibyśmy serdecznie podziękować, że udało się
doprowadzić do tej zmiany. Taką decyzję zawdzięczamy pani naczelnik poczty Wioletcie Tokarskiej, która dostrzegła, jak bardzo ułatwi to życie zwłaszcza osobom starszym. Brawo
pani naczelnik! Takich urzędników trzeba nam więcej – podkreślają mieszkańcy osiedla,
którzy na takie rozwiązanie czekali kilka lat. SK
reklama
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MIASTO
Wielki mecz charytatywny na Stadionie Ludowym

Maciuś musi chodzić!
arc

Sylwia Kosman

Mecz charytatywny Reprezentacji
Artystów Polskich i Drużyny Fundacji Rób Dobro odbędzie się 9
września na Stadionie Ludowym
w Sosnowcu. Nie zabraknie wspaniałych emocji, ale najważniejszy
jest szczytny cel, czyli pomoc 7letniemu Maciusiowi – chłopczykowi, który cierpi na 4-kończynowe porażenie mózgowe dziecięce.
Organizatorzy będą zbierać środki na zakup urządzenia NF-walker, które kosztuje 30 tys. zł. Ma
zapewnić Maciusiowi postawę
pionową, umożliwić kroczenie,
a nawet chodzenie. Poza tym chodzenie w urządzeniu NF-Walker,
oprócz dawania możliwości lepszego rozwoju umysłowego dziecka, przede wszystkim ma za zadanie kodowanie u dziecka prawidłowego schematu chodu.
W Reprezentacji Artystów Polskich zagrają m. in. Przemysław
Cypriański, Maciej „Gleba” Florek, Bilguun Ariunbaatar i Jarosław Jakimowicz. Sam drużyna Artystów Polskich w piłce nożnej istnieje od 1999 r. Została
powołana do życia przez Ryszarda
Adamusa, Olafa Lubaszenko, Cezarego Pazurę i Piotra Kubiaczyka. Licząca 50 zawodników drużyna składa się ze znanych i lubianych artystów. W jej szeregach
reklama
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Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup
NF-walkera dla Maciusia.
grają aktorzy, muzycy, wokaliści,
znani sportowcy i osobowości medialne, których łączy miłość
do piłki nożnej i rywalizacji sportowej. Z kolei w Drużynie Fundacji Rób Dobro, powołanej specjalnie z okazji tego wydarzenia, zagra Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, partnerzy wspierający organizację wydarzenia
oraz przyjaciele Fundacji.
Pomysłodawcą i organizatorem
wydarzenia jest Fundacja Rób Dobro, a sama impreza uzyskała dofinansowanie gminy Sosnowiec
w konkursie na wydarzenia sportowe. Pozostałe koszty organizacji
wydarzenia zostaną pokryte

z wpłat darowizn, o które fundacja
ciągle zabiega. Partnerem wydarzenia jest sosnowiecki MOSiR,
który użyczył stadion przy ul. Kresowej 1 wraz z przyległą infrastrukturą. Sprzedaż biletów prowadzi Centrum Informacji Miejskiej
przy ul. Warszawskiej 3 oraz Palma Chill Out na Górce Środulskiej
przy ul. 3 Maja 51. Bilety będzie
można kupić także w dniu meczu
od godz. 12.00 przy wejściu
od strony trybun krytych. Bilety
dla dorosłych są w cenie 10 zł, dla
młodzieży w wieku od 13 do 18 lat
w cenie 5 zł, a dzieci do 13 roku
życia, pod opieką osoby dorosłej,
mają wstęp wolny. Mecz rozpocznie się o godz. 15.00.
PROGRAM IMPREZY:
12.00 – 14.30: animacje dla
dzieci
13.00: autografy i zdjęcia
z gwiazdami na rzecz wsparcia
Maciusia
14.00: licytacje przedmiotów
Każdy, kto nie może się zjawić
na meczu, a chciałby wesprzeć
zakup Walkera, może przekazać
darowiznę na ten cel:
Nr konta 26 1750 0012 0000
0000 3355 0383
Fundacja Rób Dobro
Plac Kościuszki 5
41-205 Sosnowiec

Festyn
na pożegnanie
lata
Festyn z okazji pożegnania lata i wakacji z fundacją „Podaruj oddech” odbędzie się już 23 września na placu szkolnym przy CKZiU przy ul. Grota Roweckiego 64. W programie imprezy przewidziano gry i zabawy sportowe, zabawy
i konkursy dla dzieci, pokazy artystyczne, m. in. pokaz mody uczniów CKZiU,
występ grupy Cheerleaders Gimone, pokazy klubu karate kyokushin. Zaplanowano również strefę zdrowia i urody,
gdzie będzie można zasięgnąć porady
specjalistów z dziedziny zdrowia i kosmetologii oraz strefę sportu. Dla podniebienia będzie grill i ciasta domowe.
Podczas festynu będą zbierane datki
do puszek na dofinansowanie leczenia
i rehabilitacji osób chorych na mukowiscydozę. Festyn, który będzie pod patronatem prezydenta Sosnowca, rozpocznie się o godz. 11.00 i potrwa
do godz. 16.00. Jest finansowany ze
środków gminy Sosnowiec. SK

Sentymentalna podróż muzyczna w„Kazimierzu”
„Ale szum, ale tłum…”, czyli wyjątkowy wieczór
twórczości Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Roksany Rogali wraz z zespołem instrumentalnym i Stowarzyszeniem Twórców Sztuki „PASSIONIS”, odbędzie się 29 września w Miejskim Domu Kultury
„Kazimierz”. Ten jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny recital, został przygotowany z myślą
o uczczeniu pamięci tej niesamowitej pisarki. Całość
wzbogacona zostanie o taniec oraz aktorskie wykonanie wybranych wierszy autorki. Sentymental-

na muzyczna podróż w Miejskim Domu Kultury
„Kazimierz” przy ul. Głównej 19 w Sosnowcu rozpocznie się o godz. 19.00.
Podczas koncertu przeprowadzona będzie dobrowolna zbiórka publiczna na leczenie i rehabilitację 12-letniej niewidomej Karolinki. Wstęp jest
wolny.
Wieczór zostanie zorganizowany w ramach Programu wspierania inicjatyw kulturalnych. „Kurier
Miejski” objął patronat nad tym wydarzeniem. SK
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DZIEJE SIĘ W SOSNOWCU

To było lato na medal!

Wakacje upłynęły pod znakiem zabawy, koncertów,
balonowej bitwy, muzycznej potęgi Eskalatora, rytmów
reggae i wspólnego grillowania na Górce Środulskiej.

Bitwa na balony z wodą i otwarcie Stawików
zdjęcia: Paweł Leśniak

Eskalator 2017 w Parku Sieleckim
zdjęcia: Paweł Leśniak

XI Festiwal Reggae w Kazimierzu
zdjęcia: Joanna Widurska

Wakacyjne grillowanie 2017 na Górce Środulskiej
zdjęcia: Mariusz Binkiewicz
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ZDROWIE

arc Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Czy i kiedy należy
usunąć migdałki?
LEK. MED. AGNIESZKA WOLNY,
STARSZY ASYSTENT ODDZIAŁU
OTOLARYNGOLOGII
SOSNOWIECKIEGO SZPITALA
MIEJSKIEGO SP. Z O.O.
PODKREŚLA, ŻE DECYZJA
O TONSILLEKTOMII POWINNA BYĆ
PODJĘTA ROZWAŻNIE
I ODPOWIEDZIALNIE
Tonsillektomia –usunięcie migdałków
podniebiennych jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych na świecie. Zdrowe migdałki
podniebienne oraz migdałek gardłowy
tworzą barierę immunologiczną dla antygenów wnikających do organizmu
z powietrzem i pokarmem.
Decyzja o tonsillektomii musi być podjęta rozważnie i indywidualnie.
Wskazania dousunięcia migdałków podniebiennych zpowodu ostrego stanu zapalnego to- nawroty 3 lub więcej angin w ciągu 12 miesięcy, 5 lub więcej angin w ciągu24 miesięcy,7 lub więcej wciągu36 miesięcy. Typowa anginacharakteryzuje się
silnym bólem gardła, zwyżką temperatury ciała ponad38 st.C, bolesnym powiększeniem węzłów chłonnych szyi, nalotami na powierzchni migdałków, ogólnym rozbiciem i osłabieniem całego organizmu. Anginę najczęściej wywołują bakterie – paciorkowce beta-hemolizujące.
Wskazaniem dousunięcia migdałków podniebiennych są również powtarzające się
ropnie i nacieki okołomigdałkowe – wymagające nacięcia i drenażu treści ropnej.
Wskazania dotonsillektomii wprzypadku przewlekłego stanu zapalnego migdałków
podniebiennych powinny być ustalone podłuższej obserwacji chorego. Należy zwrócić uwagę naprzewlekłe bóle gardła, zalegania detrytu wkryptach migdałków, utrzymujące się przekrwienie przednich łuków podniebiennych, powiększone węzły
chłonne szyjne oraz obecność paciorkowców beta-hemoilzujących w wymazach
z gardła.
Istnieją również wskazania do tonsillektomii z powodu zaleceń specjalistów innych
dziedzin – kardiologa, reumatologa, dermatologa czy okulisty.
Istotnym wskazaniem do usunięcia migdałków podniebiennych jest przerost migdałków powodujących obturację drogi oddechowej i pokarmowej. Jest to szczególnie istotne u dzieci, gdyż może prowadzić do zaburzeń mowy, rozwoju jamy ustnej,
uzębienia itwarzoczaszki. Udorosłych przerost migdałków podniebiennych prowadzi do zaburzeń oddychania, włącznie z bezdechem sennym.
Wskazaniem bezwzględnym dousunięcia migdałków podniebiennych jest podejrzenie zmian nowotworowych. Zmiany jednostronne takie jak – rozrost migdałka, owrzodzenie, ból promieniujący doucha, są pilnym wskazaniem dotonsillektomii idiagnostyki histopatologicznej tkanki migdałkowej pobranej podczas operacji.
Zabieg usunięcia migdałków podniebiennych jest przeprowadzany w znieczuleniu
miejscowym lub ogólnym. Laryngolog jest odpowiedzialny zakwalifikację iprzygotowanie chorego do zabiegu. Przed operacją należy wykonać badania laboratoryjne
krwi – morfologię, elektrolity, glukozę, kreatyninę, układ krzepnięcia. Pacjenci obciążeni chorobami ogólnymi powinni być przygotowani do zabiegu pod nadzorem odpowiednich specjalistów.
Pacjent zawsze musi być poinformowany o przebiegu zabiegu oraz możliwości wystąpienia powikłań. Najczęstszym powikłaniem po tonsilektomii jest krwawienie.
Krwawienie wczesne może wystąpić w dniu operacji, krwawienie tzw. późne może
wystąpić w 5-10 dobie po operacji, kiedy pacjent jest już wypisany do domu.
Inne powikłania to bóle gardła podczas połykania, nadkażenie nisz pooperacyjnych
czy suchość w jamie ustnej. Gojenie indywidualne przebiega od 7 do 21 dni. W tym
czasie pacjent jest pod opieką ośrodka operującego.

Święto seniorów zbliża się wielkimi krokami

Sosnowieckie Dni Seniora czas zacząć!
Przez cały tydzień sosnowieccy seniorzy będą
świętować Dni Seniora. W programie zaplanowano moc wydarzeń i atrakcji, zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Obecnie pełną parą
toczą się ostatnie prace nad obchodami tegorocznego święta seniorów, które odbędzie się
od 11 do 17 września. – Chcielibyśmy poprzez
ciekawy i różnorodny program zachęcić
do udziału w naszym święcie jak największą
liczbę mieszkańców w wieku 60+ wraz ze swoimi bliskimi. Rozpoczniemy bardzo uroczyście
przy współudziale marszałka województwa śląskiego – pana Wojciecha Saługi, a także władz
Sosnowca – od konferencji w Wyższej Szkole
Humanitas, w trakcie której zaprezentowane zostaną wykłady dotyczące kwestii prawnych,
zdrowotnych oraz bezpieczeństwa seniorów.
W kolejnych dniach seniorzy świętować będą
w różnych dzielnicach naszego pięknego miasta. W zależności od realizacji określonego
punktu programu: kultura, zdrowie, sport, roz-
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Członkowie Sosnowieckiej Rady Seniorów
zaangażowali się także w przygotowanie i realizację Gminnego Programu Polityki Senioralnej
dla miasta Sosnowca. – Wykorzystując zdobyte
doświadczenie w pracy na rzecz seniorów oraz
wiedzę o problemach zdrowotnych i bytowych
seniorów żyjących w naszym mieście, angażujemy się w organizację nowoczesnych form pomocy społecznej zawartych w przygotowywanym
programie – podkreśla Jerzy Dudek.
Sosnowieccy seniorzy brali udział także w zawodach sportowych w Wojkowicach, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior. Z medalami z tej imprezy wrócili
dwaj członkowie Sosnowieckiej Rady Seniorów – Jerzy Karpiński oraz Ireneusz Świerkot.
Ponadto aktualnie wybrani przez zarząd Rady
Seniorów członkowie opracowują propozycje
do Regulaminu Rady Seniorów Sosnowca, który doprecyzowuje poszczególne zapisy zawarte
w Statucie Sosnowieckiej Rady Seniorów. SK

Rusza projekt„Jesteśmy do usług”
Z początkiem września ruszył nabór do nowego projektu pt. „Jesteśmy do usług”, który będzie realizowany w latach 2017 – 2019 na terenie naszego miasta. Ma pomóc osobom powyżej 65. roku życia.
Od 1 września tego roku do 31 sierpnia 2019 r. MOPS w Sosnowcu planuje realizację projektu „Jesteśmy do usług”, który będzie
finansowany ze środków zewnętrznych. – W sumie pomoc skierowana będzie do 40 osób.
W okresie od października 2017 do września 2018 r. z wysokiej jakości usług opiekuńczych skorzysta 20 mieszkańców miasta, a kolejna grupa w okresie od października 2018
do września 2019 roku. Pomocą objęte zostaną
przede wszystkim osoby, które znajdują się
w trudnej sytuacji socjalno-bytowej – podkreśla
Arkadiusz Chęciński, prezydenta Sosnowca.
Formy wsparcia przewidziane w projekcie
to usługi opiekuńcze wraz z opieką zdalną oraz
wsparcie dla opiekunów faktycznych. W pierwszej kolejności wsparcie kierowane będzie
do osób z niepełnosprawnością oraz osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150 procent właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą – 951 zł lub osobę w tej rodzinie – 771 zł).
– Usługi opiekuńcze świadczone będą osobom niesamodzielnym w miejscach ich zamieszkania, co umożliwi im dalsze funkcjonowanie w środowisku domowym oraz sąsiedzkim. Usługi będą obejmowały średnio 10 godzin tygodniowo na uczestnika – mówi zastępca
prezydenta Anna Jedynak.

Bus dla seniorów już jeździ
Specjalny autobus do przewozu seniorów już jeździ
w Sosnowcu. Został uruchomiony na początku
sierpnia, a dzięki tej inicjatywie miasta, sosnowiczanie mogą szybko dostać się do placówek zdrowia czy
do urzędów, by załatwić swoje sprawy.
Zgłoszenia są przyjmowane pod specjalnym numerem: 32 263 50 16 (wew. 214).
Można dzwonić między godziną 7.30 a 11.00
i zamówić busik na kolejny dzień, a nawet na ten sam
dzień, pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca.
Z przewozu mogą korzystać osoby powyżej 60. roku
życia, jak również osoby niepełnosprawne. Pasażerowie z orzeczoną niepełnosprawnością mogą podróżować z opiekunem lub przewodnikiem. W tym
przypadku dodatkowa oplata nie jest pobierana.
Urzędnicy zachęcają jednocześnie do wyrobienia tzw. karty seniora. Z kartą dojazd do pasażera,
przewóz we wskazane miejsce z czasem oczekiwania 30 minut, kosztuje 5 złotych. Powrót to również
koszt 5 złotych. Taką samą kwotę zapłaci senior
za każde kolejne 30 minut oczekiwania. Jeżeli będzie

rywka, będziemy gościć w Pałacu Schoena,
Zamku Sieleckim, kinie „Muza” oraz Parku
Sieleckim, który stanie się główną areną atrakcji
w sobotę i niedzielę – zapowiada Jerzy Dudek,
rzecznik Rady Seniorów w Sosnowcu.
W sobotę wszyscy sosnowieccy seniorzy
spotykają się już o godz. 10.00 pod Urzędem
Miejskim w Sosnowcu, skąd następnie wyruszą w barwnym maskowym korowodzie, prowadzonym przez orkiestrę dętą do Parku Sieleckiego. – O wszystkich szczegółach wrześniowego święta seniorów w Sosnowcu informują przygotowywane na tę okoliczność plakaty oraz miejscowe media jak: „Kurier Miejski”, Radio Eska, „Twoje Zagłębie” i „Dziennik Zachodni”. Zachęcamy do uważnego śledzenia informacji o tym wydarzeniu. W programie święta seniorów znajdzie się czas
na rozrywkę i rywalizację sportową, turniej
gry w szachy i w bulle, rajdy piesze i rowerowe – dodaje.

Usługi realizowane będą z zastosowaniem
nowoczesnych technologii informatycznych,
umożliwiających nadzór nad pracą opiekunów.
Urządzenie do teleopieki, które otrzyma uczestnik projektu, pozwala na zaprogramowanie
ustalonej liczby numerów telefonów do wskazanych osób (np. do opiekuna/opiekunki, opiekuna faktycznego, sąsiada), które zostaną automatycznie zawiadomione w przypadku wciśnięcia przycisku alarmowego.
– Telefony te można zapisać w określonej kolejności. Do następnego numeru zadzwoni dopiero wtedy, gdy nie zostanie odebrane połączenie
wykonane na numer wcześniejszy. Planowany
jest wybór urządzenia działającego na kartę SIM,
co umożliwi jego działanie, niezależnie od posiadania telefonu komórkowego czy stacjonarnego
przez osobę niesamodzielną. Urządzenie teleopieki wyposażone będzie w wodoodporny zegarek alarmowy. Wciśnięcie przycisku na zegarku
spowoduje również automatyczne połączenie
z numerami alarmowymi. Urządzenie można tak
ustawić, że określony, wpisany wcześniej numer
telefonu, może wykonać połączenie do urządzenia teleopieki i zostanie ono automatycznie odebrane, bez konieczności jakiejkolwiek czynności
ze strony użytkownika. Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku osób chorych lub cierpiących
na demencję. Można usłyszeć, czy osoba niesamodzielna jest bezpieczna, w jakim środowisku
się znajduje – wyjaśnia prezydent Jedynak.
Uczestnicy projektu dodatkowo objęci zostaną specjalistycznymi usługami poradnictwa
świadczonego w ramach dyżuru telefoniczne-

go specjalistów, który będzie prowadzony według ustalonego harmonogramu (m. in.: psycholog, internista lub geriatra, psychiatra, gastrolog) oraz zostaną objęci wsparciem pracownika socjalnego (średnio 2 godziny na każdego
uczestnika tygodniowo).
Planowane jest także wsparcie łącznie 20
opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
z terenu miasta Sosnowca. – Mowa tutaj o osobach pełnoletnich opiekujących się osobami
niesamodzielnymi, niebędącymi opiekunami
zawodowymi i niepobierającymi wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną.
Najczęściej są to członkowie rodziny. W celu
umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, bezpośrednie wsparcie
dla nich będzie sprzężone z zapewnieniem w ramach projektu usług opiekuńczych dla osób
niesamodzielnych, którymi na co dzień się opiekują – dodaje prezydent Jedynak.
Ponadto opiekunowie faktyczni będą w ramach projektu aktywizowani społecznie. Przewidziano w tym celu poradnictwo psychologiczne, szkolenie dotyczące sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym dotyczące roli i etyki opiekuna, organizacji opieki
zdrowotnej, problemów i schorzeń geriatrycznych, pielęgnacji, żywienia osób starszych,
szkolenie na temat zarządzania budżetem domowym, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i spotkania grupy samopomocowej opiekunów faktycznych dla wymiany
ich doświadczeń związanych ze sprawowaniem
opieki nad osobami niesamodzielnymi. KP

reklama

chciał się udać do lekarza poza granicami Sosnowca, to będzie to także możliwe, ale do każdego przejechanego kilometra będzie musiał dopłacić złotówkę. Bez karty seniora, przejazd, powrót i kolejne 30
minut to koszt po 7 złotych.
Sami seniorzy pozytywnie oceniają ten pomysł. – Uważam, że to duża pomoc dla osób starszych, zwłaszcza dla tych, którym ciężko poruszać
się środkami komunikacji publicznej. Będzie to duże
ułatwienie, niemal jak prywatny autobus, który
w komfortowych warunkach dowiezie szybko seniora w miejsce docelowe – uważa Jan Zwierzyński
z Sosnowca.
Linię obsługuje PKM Sosnowiec, a pojazd jest
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
– Zobaczymy, jak ten model będzie się sprawdzał. Na razie to tylko pilotaż. Do końca roku będziemy monitorować zainteresowanie i podejmiemy decyzję, czy tę działalność kontynuować – podsumował Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. SK
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HISTORIA
Kościół, społeczeństwo i świat cały czas się zmieniają. A zatem Reformacja ciągle trwa.

500-lecie Reformacji
Rozmowa z sosnowiczaninem PAWŁEM NALEPĄ, koordynatorem ds. promocji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sosnowcu, członkiem Synodu Diecezji
Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
arc

W październiku kulminacja
obchodów 500-lecia Reformacji. Ale
co w ogóle świętujecie? Proszę
przybliżyć czytelnikom termin
„Reformacja”.
Świętujemy Reformację – czyli zjawisko odnowy Kościoła chrześcijańskiego, a co za tym idzie, także
odnowy społeczeństw chrześcijańskich i mówiąc trochę z patosem,
ale prawdziwie – odnowy Europy
i świata. Data rozpoczęcia tej odnowy – została przyjęta, nieco umownie, jako 31 października 1517 r.,
ale co ważniejsze – wiemy, że Kościół, społeczeństwo i świat cały
czas się zmieniają, czyli reformuje.
A zatem Reformacja ciągle trwa.
Reformacja kojarzy się z reformami.
Jedną z nich było odrzucenie władzy
papieża.
Odrzucenie władzy papieża to tylko jedna z mniej ważnych reform. I tak naprawdę chodziło o odrzucenie władzy papieża nad Kościołem jako całością oraz władcami – książętami, królami, cesarzami. Papieże rzymscy uważali, że
mają taką władzę jako daną od Bo-

„Marcin Luter głoszący kazanie” – obraz Łukasza Cranacha Starszego z ołtarza kościoła miejskiego w Wittenberdze.
Reformacja spowodowała, że jednym z dwóch najważniejszych momentów nabożeństwa stało się kazanie. Dobry
duchowny musi być zatem dobrym kaznodzieją. Nauka reformacyjna stawia naukę o krzyżu w centralnym miejscu swej
teologii, co zaakcentowano w wymowie tego obrazu.
ga. Reformacja wskazała, że władza papieży jest władzą pochodzącą od ludzi, a papież może być
zwierzchnikiem całego Kościoła,
ale być nim nie musi. Nie jest ważne, kto rządzi w Kościele, byle rządzono tam mądrze. Reformacja

na nowo wprowadziła koncepcję
rozdziału państwa od kościoła – duchowni, w tym biskupi, nie ingerują
we władze państwowe, a władze
państwowe nie ingerują w nauczanie i poczynania władz kościelnych
czy w sumienia chrześcijan.

No właśnie – Reformacja doprowadziła do rozbicia jedności Kościoła
i do wojen religijnych. Czy jest zatem
co świętować?
To nadinterpretacje. Kościół nigdy
nie był jednością w sensie instytucjonalnym. Były bowiem różne
ośrodki (prawosławie, Bliski
Wschód, Indie), które rozwijały się
bez władzy papieży. Nie jest ważna jedność w sensie instytucjonalnym, ale w sensie duchowym. I tę
jedność ewangelicy budowali, bo
przypomnieli Europie, o co
w chrześcijaństwie chodzi. A wojny religijne? To wina polityków
i polityki prowadzonej przez możnych, którzy nie mogli się pogodzić
z istnieniem innych form chrześcijaństwa, wiary, pobożności i je
zwalczali. Ewangelicy wskutek tego też sięgali za broń. Mówiąc
o tym, że Reformacja spowodowała wojny religijne, trzeba by też głosić, że Polska w 1939 r. wywołała
wojnę światową, bo przecież mogła nie walczyć z III Rzeszą.
Przykłady zmian, które Reformacja
przyniosła w Kościele są
znane – obowiązkowe studia dla
księży, nabożeństwa w językach
narodowych, itd. Mówił Pan jednak
także o roli Reformacji w zmienianiu
Europy.
Reformacja oparta jest na pięciu zasadach – zaczynających się od słów
„tylko”: tylko Chrystus, tylko wiara,
tylko łaska, tylko Pismo, tylko Słowo. Zwłaszcza z zasad tylko Pismo
i tylko Słowo wynika, że chrześcijanie całą swoją wiarę, wiedzę o Bogu mają czerpać ze Słowa Bożego,
czyli Biblii. Ajeżeli ktoś głosi naukę
niezgodną z Biblią, to ta nauka musi być odrzucona, choćby była starą
tradycyjną nauką lub wydawała się
słuszna. Zatem chrześcijanin bezwzględnie musi znać Biblię. A żeby
znać Biblię, trzeba… nauczyć się
czytać. W średniowieczu, jeśli nie
było się profesorem, prawnikiem,
pracownikiem kancelarii czy przeorem, umiejętność czytania nie
przydawała się w życiu codziennym. Dlatego znaczna większość
ludzi, zwłaszcza chłopstwa, nie
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umiała czytać i pisać. Co tam chłopi – nawet władcy (choćby cesarz
Karol Wielki) nie potrafili! Książek
i tak nie było, a jeśli były, to tak drogie, że można było za nie kupić
dwie wsie i do tego były to książki
pisane po łacinie, którą niewielu rozumiało. Reformacja to zmieniła – wprowadzono tłumaczenia Biblii na języki narodowe i uczono
wszystkie dzieci (w tym także
dziewczynki!) w szkołach (utrzymywanych odtąd przez samorządy
i państwo z podatków) – czytać i pisać. Szkoły te często były przymusowe – chodziły tam wszystkie dzieci, niezależnie od tego, czy chciały,
czy nie. Najpierw był to przymus
na poziomie miasta, potem
wXVIIIwieku wprowadzono przymus na poziomie państwa (np. Dania, Prusy). Z czym nam się to kojarzy? Chyba wszyscy czytelnicy
„Kuriera Miejskiego” w dzieciństwie korzystali z wypracowanych
wReformacji rozwiązań, np. wypełniając obowiązek szkolny. Luter iinni reformatorzy uważali, że nie
można być dobrym chrześcijaninem, jeśli się nie umie czytać i nie
zna się Biblii. Znajomość Biblii się
poprawiła, ale „efekt uboczny” był
równie ważny – skoro tak wiele
osób umiało czytać, można było
wypuszczać na rynek książki – był
popyt, była też i podaż. Pojawiły się
książki nie tylko teologiczne. Powstały drukarnie i księgarnie. Biorąc do ręki jakąkolwiek książkę,
miejmy świadomość, że ona też powstała dzięki Reformacji.
Czy wszystkie reformacyjne zmiany
przyjęły się szybko?
Raczej tak, choć po drodze było
wiele problemów, na przykład
w kwestii piśmiennictwa. Przed Reformacją tak naprawdę nie istniały
pisane języki narodowe, języki literackie. Ludzie mówili po niemiecku, czesku, szwedzku, ale nie wiedzieli, jak to zapisać, jakich liter
użyć, skoro łacina ma inne dźwięki
niż niemiecki, czeski czy szwedzki.
To właśnie reformatorzy byli ojcami języków literackich pisanych – czeski jest zasługą mistrza

Jana Husa, niemiecki powstał
na bazie tłumaczenia Nowego Testamentu przez Marcina Lutra, Mikael Agricola stworzył fiński, a Primož Trubar – słoweński. Jedne
z pierwszych utworów po polsku,
a zarazem promowanie pisania
w tym języku (słynne: „Polacy nie
gęsi, i swój język mają”) są zasługą
Mikołaja Reja, który był… teologiem ewangelickim. Innym problemem był poziom nauczania – początkowo był on niespójny i niezadowalający – dlatego wprowadzono ewangelickie „wynalazki” – elementarze, katechizmy czy wizytacje nauczycieli, które dały początek
nadzorowi kuratoriów nad szkołami. Zapewne nawet nie wiedząc,
skąd one pochodzą, używamy tych
zdobyczy XVI w. To ewangelik Jan
Amos Komenský kilkadziesiąt lat
później stworzył, jako osobną gałąź
nauki – pedagogikę, która przydaje
się także dzisiaj.
Jak będzie przebiegać
świętowanie 500-lecia Reformacji
w Sosnowcu?
W roku 2017 zaplanowaliśmy wiele atrakcji, wydarzeń, których celem jest przybliżenie Zagłębiakom
wiedzy o Reformacji i o jej znaczeniu, a także wiedzy o naszej ewangelickiej społeczności, która niejako jest spadkobiercą idei Reformacji. Były to spotkania, dni otwarte,
koncerty, wycieczki. Wiele wydarzeń miało już miejsce, ale wiele
jeszcze przed nami – np. kolejne
odsłony koncertów z cyklu Muzyka u Dietla, w tym ta najważniejsza, 17 października w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”,
gdzie wystąpi wielka gwiazda – Beata Bednarz. Z kolei 21 października we współpracy z MDK
„Kazimierz” organizujemy wycieczkę po Pogoni ewangelickimi
śladami. Więcej można dowiedzieć
się także z naszej strony internetowej: www.sosnowiec.luteranie.pl.
Zapraszamy do świętowania – taki
rok zdarza się raz na 500-lat!
Czyli świętujemy dwuwymiarowo –
na polu duchowym
i społeczno-kulturalnym.
Oczywiście. I na obydwu polach
powinniśmy świętować wszyscy razem. Rok temu (31 października 2016 r.) w szwedzkim Lund
w międzynarodowej inauguracji Jubileuszu 500-lecia Reformacji
uczestniczył wraz z luteranami także biskup Rzymu, papież Franciszek. Liczymy, że w jego ślady pójdzie wielu innych katolików, w tym
także tych z Zagłębia. Ale okazja
do świętowania jest także dla nie-chrześcijan i dla niewierzących – za każdym razem, gdy
otwieramy książkę zapisaną po polsku, posyłamy dzieci do szkoły czy
uświadamiamy sobie, że umiemy
czytać – mamy prawdziwy powód,
żeby świętować.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Krzysztof Polaczkiewicz
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Jeszcze dobrze nie zaczęli, a już trener im się zmienił
Maciej Wasik

Krzysztof Polaczkiewicz

Tylko w czterech ligowych meczach sezonu 2017/2018 piłkarskie Zagłębie poprowadził Dariusz Banasik. Jedno zwycięstwo
i trzy porażki, w tym dotkliwa 1: 4 z Miedzią Legnica sprawiły, że zarząd klubu podjął decyzję o rozstaniu z dotychczasowym szkoleniowcem. W miejsce
zwolnionego trenera pojawił się
Dariusz Dudek, który do tej pory
samodzielnie nie prowadził żadnego zespołu. Czyżby kazus Jacka Magiery, który przed rokiem
podobnie jak teraz Dudek debiutował jako samodzielny trener,
doczekał się na Ludowym powtórki? Za obecnym szkoleniowcem Legii w Sosnowcu nadal
wzdychają, mając w pamięci doskonały początek ubiegłorocznych zmagań na zapleczu ekstraklasy…
Trener Banasik pracował w Sosnowcu od stycznia bieżącego roku. Wiosną nie udało mu się wywalczyć awansu do ekstraklasy,
latem nie zdążył się dobrze rozkręcić, a już przyszło mu się żegnać. Pozostawił po sobie dobre
wrażenie, ale raczej jako miły,
sympatyczny i dobrze wychowany człowiek. Co do pracy szkoleniowej można mieć sporo uwag,
ale skoro nie ma go już na Ludowym, to lepiej spuścić w tej sytuacji zasłonę milczenia. Na pewno
trener nie miał łatwo, bo latem
praktycznie cały skład został wymieniony (patrz ramka obok),
a wiadomo, że takie puzzle układa się trudno i potrzeba trochę
czasu. W Sosnowcu zadecydowano jednak, że lepiej podjąć ryzy-

Pasji i zaangażowania nowemu trenerowi Dariuszowi
Dudkowi nie sposób odmówić.
ko już teraz, niż potem pluć sobie
w brodę, że zwlekało się z decyzją. Trener Banasik jak na człowieka z klasą rozstał się z klubem
w zgodzie i swojemu następcy życzył powodzenia w dalszej części
sezonu. – Po meczu z Miedzią
myślałem, że dostanę swego rodzaju ultimatum. Podobna sytuacja miała bowiem miejsce w poprzednim sezonie w Pogoni Siedlce, skąd trafiłem do Sosnowca.
Tam początek także był taki sobie, ale potem zespół odpalił. Sądziłem, że tutaj będzie podobnie,
że zespół, który ma potencjał, który latem wspólnie z działaczami
stworzyliśmy, zaskoczy. Stało się
jednak inaczej, prezes podziękował mi za pracę. Rozstaliśmy się
w zgodzie. Trzymam kciuki
za Zagłębie, za klub, który ma olbrzymi potencjał i wierzę, że ze-

spół odbije się i będzie się liczył
w grze o najwyższe cele – powiedział były już trener Zagłębia.
Jego następca, do tej pory bardziej rozpoznawalny z gry na ekstraklasowych boiskach niż pracy
szkoleniowej, gdyż jego dotychczasowy dorobek to asystentura
w kliku klubach – ostatnio w Termalice-Bruk Nieciecza, rozpoczął nieźle, bo od wygranej i remisu. Jak będzie dalej, zobaczymy, ale już teraz jednego możemy
być pewni: pasji i zaangażowania
Dudkowi odmówić nie można. – Otrzymałem propozycję
z Zagłębia i jestem przekonany, że
trafiłem do dobrego klubu, w dobre ręce. Jako sosnowiczanin, bo
może nie wszyscy wiedzą, ale
od dwóch lat mieszkam w Sosnowcu, pełną gębą zrobię
wszystko, żeby zespół Zagłębia

Zagłębiowski Spływ Kajakowy

W sobotę, 9 września, odbędzie się trzecia edycja biegu 15tka z Sosnowca do Katowic.
– Start z Parku Sieleckiego,
jak było to podczas pierwszej
edycji w 2015 roku, jednak ze
względu na remonty dróg w centrum miasta, pobiegniemy przez
Pogoń i Stary Sosnowiec i z ulicy Piłsudskiego skręcimy w Sobieskiego, aby biec już wzdłuż
linii tramwajowej numer 15. Meta tym razem stanie na katowickim Placu Szewczyka, skąd startowała 15tka w roku ubiegłym.
Na trasie zlokalizowane będą
dwa wodopoje, a jeśli będzie gorąco, dodatkowo dwie kur tyny
wodne. Pakiety startowe będzie
można odbierać w dniu biegu
w Biurze Zawodów, usytuowanym na Placu Szewczyka, skąd
tradycyjnie już zawieziemy biegaczy tramwajami 15tkami
na Start do Sosnowca – podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia.
Regulamin i zgłoszenia
na stronie http://www.biegpietnastka.pl/. Opłatę startową po 4
września będzie można zapłacić
tylko w Biurze Zawodów w wysokości 60 zł. KP

ZAPRASZAMY NA SPŁYW KAJAKOWY BIAŁĄ
PRZEMSZĄ NA ODCINKU SŁAWKÓW – SOSNOWIEC
MACZKI, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 16 WRZEŚNIA.
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– Przeżyjesz fantastyczną przygodę, spędzając aktywnie czas wolny z dala od aglomeracji miejskiej. Poznasz uroki krajobrazowe
Białej Przemszy. Rzeka na tym odcinku może zauroczyć leśnymi krajobrazami, urozmaiconym biegiem oraz czystą wodą, w której
występują pstrągi – zachęcają do wzięcia
udziału organizatorzy spływu.
Zgłoszenia pod adresem mailowym: sport2@mosir.sosnowiec.pl. W treści
należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu. Wszelkie infor macje pod numerem: 32/299-64-38, kom. 512 998 894
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30. KP
Program spływu:
godz. 8.00 – Sosnowiec Maczki – zbiórka
uczestników spływu
godz. 8.15 – wyjazd uczestników spływu do
Sławkowa – Miejski Ośrodek Kultury, ul.
Młyńska 14 w Sławkowie
godz. 9.30 – Sławków – start spływu
godz. ok. 11.30 – I postój/stacja – krótki
odpoczynek, poczęstunek, przerwa na toaletę
godz. ok. 15.00 – 16.00 – zakończenie spływu
– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
Koszt: 50 zł
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

TERMINARZ JESIEŃ 2017
Za nami
Zagłębie – Olimpia Grudziądz 0:1
Górnik Łęczna – Zagłębie 2:1
Zagłębie – Pogoń Siedlce 1:0
Miedź Legnica – Zagłębie 4:1
Zagłębie – Puszcza Niepołomice 1:0
Raków Częstochowa – Zagłębie 2:2
Przed nami (mecze w Sosnowcu)
13.09 Zagłębie – GKS Katowice, godz. 18.00
16.09 Zagłębie – Chojniczanka Chojnice, godz.18.00
23.09 Zagłębie – Wigry Suwałki, godz. 18.00
07.10 Zagłębie – Chrobry Głogów, godz. 18.00
21.10 Zagłębie – Stomil Olsztyn, godz. 18.00
04.11 Zagłębie – Ruch Chorzów, godz. 18.00
25.11 Zagłębie – Górnik Łęczna, godz. 17.00
Uwaga! Godziny rozpoczęcia spotkań, jak i pierwotne terminy, mogą
ulec zmianie w przypadku transmisji telewizyjnej.

PRZYBYLI/UBYLI
Przybyli:
Dawid Kudła (Pogoń Szczecin), Arkadiusz Jędrych (Pogoń Siedlce),
Mateusz Cichocki (Ruch Chorzów), Matko Perdijić (Polonia Bytom),
Nuno Malheiro (GD Vitória de Sernache), Konrad Wrzesiński (Pogoń
Siedlce), Robert Sulewski (Stal Mielec), Adam Banasiak (Olimpia
Grudziądz), Tomasz Nawotka (Legia Warszawa), Szymon Lewicki
(Podbeskidzie Bielsko-Biała), Alexandre Cristovo (Javor Ivanjica)
Rafał Makowski (Legia Warszawa), Vamara Sanogo (Legia Warszawa)
Ubyli:
Robert Bartczak, Dominik Boettcher, Łukasz Bogusławski, Wojciech
Fabisiak, Michał Fidziukiewicz, Krzysztof Markowski, Sebastian Dudek,
Łukasz Matusiak, Konrad Michalak, Jovan Ninković, Jakub Szumski,
Kamil Wiktorski, Marcin Sierczyński, Dawid Ryndak, Konrad Budek

Z ostatniej chwili

Powrót Sanogo
Francuz doskonale znany na Ludowym wrócił do Sosnowca. Sanogo jesienią ubiegłego roku bronił barw
naszego klubu. Strzelił pięć bramek i został ściągnięty przez Legię Warszawa, ale wiosną z powodu
kontuzji nie zdążył zadebiutować w stołecznym klubie. Na początku sezonu bezskutecznie walczył
o miejsce w składzie Legii, zagrał tylko w meczu o Superpuchar Polski. Z Zagłębiem podpisał teraz
roczną umowę, ale kontrakt zawiera zapis o możliwości skrócenia wypożyczenia.

Mazur wicemistrzem Europy!
SZYMON MAZUR, LEKKOATLETA MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC WICEMISTRZEM EUROPY U-20
W PCHNIĘCIU KULĄ 6 KG.
Wychowanek trenera Andrzeja Kurdziela swoją najlepszą próbę zanotował
w trzeciej kolejce, posyłając kulę
na odległość 20.70 m. Wynik ten zapewnił Szymonowi srebrny medal. To
już drugi medal naszego zawodnika
wywalczony na arenie międzynarodowej, pierwszym był również srebr ny
medal przywieziony w 2015 r. z Mistrzostw Świata U-18. W tym miejscu
trzeba dodać, że udany start na arenie
międzynarodowej poprzedził kapitalny
występ Szymona podczas Mistrzostw
Polski U-20. które odbyły się w Toruniu. Mazur z wynikiem 21.34 sięgnął
po tytuł mistrzowski. Wynik Szymona jest jego rekordem życiowym, najlepszym wynikiem na świecie w sezonie 2017 wśród juniorów oraz dziesiątym rezultatem w historii światowej
lekkoatletyki U-20. Jakby tego było
mało, Szymon Mazur podczas MP U-20 wywalczył także medal srebr ny
w konkursie rzutu dyskiem 1.75 kg
z wynikiem 55.61m.
Trzeci medal, również srebrny, wywalczył Bartosz Świerczyna, który tytuł
wicemistrza kraju wyskakał w konkursie trójskoku. Wychowanek trenera Rober ta Korzenia dwukrotnie poprawiał

arc MKS MOS Płomień Sosnowiec

15tka po raz trzeci

wrócił na właściwe tory, żeby
kończył ten sezon lepiej niż poprzedni. Wiemy, że w ostatnim
czasie Zagłębiacy dobrze zaczynali, ale problemem była końcówka rozgrywek. Cytując klasyka:
„Nieważne jak zaczynasz, ważne
jak kończysz”. Mam nadzieję, że
nasza roczna praca zakończy się
awansem. Jestem ambitny, więc
liczę na to, że będę pracował z Zagłębiem w Lotto Ekstraklasie. Przyszedłem tutaj zrobić konkretną robotę. Mam nadzieję, że
wszyscy kibice, którzy będą przychodzić na stadion, będą nas
wspierać i będą zadowoleni z naszej postawy. Gra musi nas cieszyć, piłka nożna to rozrywka dla
fanów, a wiem, że w ostatnich
czasach wyglądało to trochę słabiej. Dodatkowo brakowało zwycięstw, dlatego też w klubie pojawiłem się ja. Na spokojnie diagnozuję problem i mam nadzieję,
że będzie trafna ocena, zastosujemy odpowiednie „leki” i zaczniemy zwyciężać. Liczę na to, że kibice dadzą mi trochę czasu, a następnie z każdym kolejnym meczem uwierzą w moją skromną
osobę – mówi trener Dudek, który przygodę w naszym klubie rozpoczął od wygranej z Puszczą
Niepołomice i remisu z Rakowem
Częstochowa.

Szymon Mazur w znakomitym stylu sięgnął po srebro podczas
Mistrzostw Europy.
w konkursie swój rekord życiowy, skacząc w najlepszej próbie na odległość 14.91m.
To nie koniec dobrych wiadomości.
Kolejną jest czwarte miejsce sosnowiczanki Mileny Korbut podczas lekkoatletycznych MŚ kadetów U-18. Wychowanka MKS MOS Płomień Sosnowiec,

na co dzień uczennica IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, znakomicie
spisała się w biegu na 800 m. Milena ustąpiła jedynie miejsca dwóm Kenijkom oraz reprezentantce Etiopii. Broniąca obecnie barw AZS AWF Katowice
zawodniczka wśród Europejek nie miała sobie równych. KP
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Modraszki, wścieklice i krwiściąg z Dębnika

Modraszek telejus na krwiściągu lekarskim. Widoczna
ssawka służąca do spijania nektaru.

Modraszek nausitous podczas spijania nektaru.
Niepozorne i delikatne. Z prawdziwą gracją i lekkością, niczym
zwiewne baletnice niestrudzenie
tańczą pośród łąkowej estrady.
Zakwitają każdego lata, by po kilku dniach szalonego życia bezszelestnie ulecieć w niebyt. Któż
lepiej docenia war tość trwania
każdej krótkiej chwili, jeśli nie
one? Czyż patrząc na tych filigranowych artystów, nie należy głębiej zastanowić się nad cudownością i ulotnością boskiego stworzenia? Zapewne.
Dorosłe modraszki* można spotkać na łąkach Dębnika*
od drugiej połowy czerwca
do początku września. Ich gąsienice żerują na kwiatach krwiściągu lekarskiego, którego nektarem

chętnie pożywiają się dojrzałe
owady. Roślina ta jest więc niezbędnym elementem ekosystemu, w którym żyją i rozmnażają
się te motyle. Samice po zapłodnieniu składają jaja wyłącznie
na kwiatach krwiściągu. Z jajeczek po około tygodniu wylęgają
się gąsienice, które przez dwa
do trzech tygodni z upodobaniem
oddają się obżarstwu, bezlitośnie
pustosząc krwiściągowe kwiatostany. Kiedy gąsienica zaspokoi
swój nieokiełznany głód, schodzi
lub spada na ziemię. W tym momencie w naszym owadzim teatrze pojawia się kolejny arcyważny aktor. To mrówka wścieklica, której nazwa zapewne
wzięła się od bojowego nastawie-

nia oraz dużego natężenia bólu
występującego u ofiary po ukąszeniu. Dla gąsienic spotkanie
z mrówką zazwyczaj nie kończy
się zbyt dobrze. Larwy stają się
łatwym pożywieniem mrówczej
społeczności. W przypadku modraszków jest zgoła inaczej... Gąsienice wytwarzają specjalne
substancje chemiczne (feromony), które działają na mrówki
w sposób „ogłupiający”. Mrówka robotnica napotkawszy gąsieniczkę, miast ją zataszczyć
do mrowiska w celach iście kulinarnych, dokonuje adopcji i owszem dostarcza do mrowiska,
lecz jako... mrówcze niemowlę.
Dodatkowym atutem młodego
modraszka jest specjalny gruczoł

reklama

Oglądaj to, na co masz ochotę,
nawet do 7 dni wstecz
bez nagrywania!

wydzielający słodziutki „syropekˮ, składający się z odżywczych
węglowodanów. Mrówki uwielbiają takie łakocie. Zdezorientowane i przekupione traktują gąsieniczki jak swoje larwy. Przebiegłe i podstępne modraszki zagnieżdżają się w najgłębszych
i najbezpieczniejszych zakątkach
mrówczego pałacu, gdzie z wilczym apetytem spożywają mrówcze potomstwo. Niekiedy
w swym nienasyceniu pożerają
wszystkie lar wy. Taka sytuacja
ostatecznie nie wychodzi im jednak na dobre – mrówki zorientowawszy się w skali motylego obżarstwa, opuszczają mrowisko,
co skutkuje śmiercią głodową
modraszków.

Zazwyczaj historia kończy się
jednak happy endem – dla modraszków rzecz jasna – bo mrówki tak czy siak w tej konfrontacji
mają status owadów pokrzywdzonych. Po dziesięciu, maksymalnie
jedenastu miesiącach błogiego leżakowania i podjadania, nieuchronnie nadchodzi czas, gdy
gąsienica musi przeistoczyć się
w poczwarkę. W tym stadium
owad pozostaje przez ok. trzy tygodnie. Następnie wydostaje się
z mrowiska już jako imago, czyli
owad dorosły. Również wówczas
da się zauważyć rękę matki natury – wyjście motyla odbywa się
w godzinach porannych, gdy aktywność mrówek jest najmniejsza. Modraszek pompuje i rozwi-

ja skrzydła, po czym już jako ortodoksyjny wegetarianin zaczyna błogo hasać ponad przestworem kwiecistej enklawy*.
Czas nieustannie toczy wielkie
koło życia. Historia motylej egzystencji bezustannie się powtarza.
Jak co roku modraszki składają
jajeczka, z których wylęgają się
gąsienice i jak co roku brzemię
ich wychowania biorą na siebie
pracowite mrówki wścieklice.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Konsultacja przyrodnicza: Paweł Kauzal

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04, e-mail: cim@um.sosnowiec.pl

* Tekst dotyczy dwóch gatunków motyli z rodziny modraszkowatych
związanych z krwiściągiem lekarskim, występujących w obszarze
źródliskowym Potoku Zagórskiego: modraszka telejusa (Phengaris
teleius) i modraszka nausitousa (Phengaris nausithous). Owady te są
zagrożone w skali Europy. Także w Sosnowcu występują już tylko
na kilku zarastających stanowiskach. Ich obecność świadczy
o stosunkowo dobrym stanie środowiska przyrodniczego.
Na tutejszych łąkach można spotkać jeszcze co najmniej cztery inne
gatunki modraszkowatych.
* Dębnik to historyczna część Zagórza. Obszar ten zlokalizowany jest
w zachodniej części łąk rozciągających się pomiędzy ulicami
Stańczyka, ks. Popiełuszki, Kamienną i al. Zagłębia Dąbrowskiego.
Dębnik wchodzi w skład większego terenu obejmującego najstarszą
części Zagórza. Nazwa pochodzi od dębów, które rosły tutaj dawnymi
czasy. Było to miejsce bagniste i trudno dostępne – prawdziwe zielone
sanktuarium. Wspaniałe walory przyrodnicze i kulturowe sprawiają, że
teren ten (z przyległościami) zasługuje na utworzenie Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego, który od kilku lat pozostaje w fazie
planowania.
* Modraszki na terenie Sosnowca występują także w innych miejscach.
Zachęcam do odkrywania ich siedlisk. Jako jedno z nich chciałbym
wskazać okolice Górki Środulskiej – bez większego trudu można tam
zaobserwować pięknego modraszka ikara. Zatem życzę owocnych
poszukiwań i czekam na Państwa informacje o tym, gdzie można
spotkać modraszki.

Zapytaj o najlepszą ofertę telewizji z internetem!

reklama

• ul. Partyzantów 9A, pon. pt. 9:00-18:00
32 701 25 63, salon.sosnowiec@upc.pl
• Centrum Handlowe Plejada
505 068 556, salon.sosnowiec2@upc.pl
Usługa Replay TV dostępna z dekoderem Horizon i na wybranych programach, szczegóły na www.upc.pl. Reklama nie jest ofertą
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.
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arc Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu

W Pałacu Schoena…
odkrywają kobiety

Władysław Skoczylas. Portret kobiety.
Kobieta w wielorakich rolach: jako ozdoba salonu, matrona, strażniczka domowego ogniska, filar domu i gospodarstwa oraz jako muza artystów: Wojciecha Fangora, Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego, Alfonsa Karpińskiego. Taki obraz kobiety, o wielu twarzach, niejednym imieniu i skrywanych tajemnicach, zostanie zaprezentowany podczas wystawy zatytułowanej „Być kobietą”, której wernisaż odbędzie się 7 września w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. W szerokim kontekście
kulturowym i społecznym wystawa przedstawia obraz Polki w okresie od XIX wieku
do współczesności. Ekspozycja jest próbą pokazania roli, jaką Polki odegrały w dziejach
naszego kraju, historii emancypacji, walki
o pozycję i równe traktowanie. Prezentowane
dzieła sztuki przedstawiają kobiety w ważnych
momentach historycznych i czasach kryzysu.
Ekspozycja jest podzielona na kilka bloków tematycznych: „W buduarze i salonie”, „Muzy
i modelki”, „Trudny wybór” (między pracą

Olga Boznańska. Kobieta z małym chłopcem.
a rodziną), „Macierzyństwo”, „Od służącej
do businesswoman”, „O równe prawa i godność”. Pokazuje też działalność artystyczną
i zawodową oraz dylematy, wynikające z wyboru pomiędzy rodziną i macierzyństwem
a zawodowym spełnieniem. Ilustrują to prace
m. in. Olgi Boznańskiej, Zofii Stryjeńskiej, Teresy Roszkowskiej czy Anieli Pająkówny. Podkreśla też społeczny i zawodowy awans kobiet
na przykładzie dzieł Joanny Helander, Jadwigi
Maziarskiej, Janiny Kraupe, Ewy Zawadzkiej.
Interesujące uzupełnienie wystawy stanowią
damskie ubiory z różnych epok, ilustrujące,

poprzez modę, przemiany obyczajowe i społeczne. Poza tym uczestnicy wernisażu będą
mogli zobaczyć również obrazy m. in. Władysława Skoczylasa, Jana Cybisa, Rafała Malczewskiego, Artura Grottgera, Zbigniewa Pronaszki, Tytusa Czyżewskiego i Leopolda Horowitza.
Na wystawie udało się zgromadzić aż 190
dzieł sztuki oraz innych eksponatów, które zostały wypożyczone z dziesięciu polskich muzeów i od osób prywatnych.
Wer nisaż rozpocznie się o godz. 18.00,
a wystawa potrwa do 29 października. SK

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE:
21 września, godz. 17.00: „Muzy sławnych artystów” – wykład
28 września, godz. 17.00: „Metamorfozy” – spotkanie z wizażystką firmy „Douglas”
5 października, godz. 17.00: „Dopasowane” – warsztaty stylizacji ubioru Joanny Czupryniak
12 października, godz. 17.00: „Nieprzeciętne”. Wybitne Polki na przestrzeni dziejów – wykład
19 października, godz. 17.00: „Od Wenus z Willendorfu do Anji Rubik. Kanony urody ” – wykład

Szanty, folk i morskie opowieści w„Muzie”
Mariusz Bartosik

Zespół Banana Boat i grupa Sąsiedzi
na Boat. Nazwę wymyślił Paweł Jęzagrają koncert w Sali Widowiskowodrzejko, który przyniósł na próbę ka-Koncertowej „Muza” już 17 września.
setę z utworem pt. „Banana Boat
Historia zespołu Banana Boat rozpoSong” Harrego Bellafonte.
częła na początku 1991-1992 roku,
Z kolei zespół Sąsiedzi został zakiedy to w IV Liceum Ogólnokształcąłożony w 2001 r. Grają folk (celtyccym im. Stanisława Staszica w Soki) i śpiewają a cappella szanty, czyli
snowcu Maciej Jędrzejko powołał
morskie pieśni pracy. Inspiruje ich
do życia Szkolne Koło Ligi Morskiej.
też muzyka dawna i folklor śląSam pomysł utworzenia zespołu szanski. Ich atuty to barwne głosy, bogatowego narodził się podczas organizate, akustyczne instrumentarium
cji wyprawy do Islandii. Dziewięcio- Barwne głosy i folkowy repertuar, czyli Sąsiedzi na scenie. i różnorodny, folkowy repertuar. Jaosobowy skład o nazwie Jack Steko jedyny polski zespół wystąpili
ward po kilku miesiącach prób wziął udział w konkursie Ogólnopolskie- na trzech najważniejszych festiwalach szantowych na świecie: krakowgo Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „TRATWA 1993”, organizowanym skim „Shanties”, bretońskim „Chant de Marin” w Paimpol oraz legenprzez Ewę Barańską i Katowicki Żeglarski Klub Morski. Chociaż wiel- darnym „Sea Music” w Mystic Seaport (USA). Od czerwca 2014 r. zeka wyprawa na Islandię ostatecznie nie doszła do skutku, a Jack Ste- spół tworzą Kamil Piotrowski, Dominika Płonka, Marek Wikliński,
ward po roku działalności przestał istnieć, to spośród dziewięciorga osób Ela Król, Piotr Świeściak i Mirosław Walczak. Koncert rozpocznie się
z pierwotnego składu cztery postanowiły śpiewać dalej. W połowie 1994 o godz. 17.00. Bilety są w cenie 10 i 15 zł, dostępne online na stror. zespół w składzie Maciej Jędrzejko, Paweł Konieczny, Aleksander nie: www.kiepura.pl oraz w kasach Sali Widowiskowo – Koncertowej
Kleszcz i Karol Wierzbicki zaczął działać pod nową nazwą – Bana- „Muza” i Energetycznego Centrum Kultury. SK
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Fotografie braci Altman
w Zamku Sieleckim
„Zakład fotograficzny Bracia Altman. Fotografujemy wszystko
i wszędzie”. Taki tytuł nosi wystawa, którą od 12 września będzie
można oglądać w Sosnowieckim
Centrum Sztuki – Zamku Sieleckim.
Wystawa prezentuje historię
zakładu fotograficznego braci
Altman. Wiadomo, że pochodząca z Częstochowy żydowska rodzina Altmanów przybyła do Sosnowca u schyłku XIX wieku
i w 1899 r. roku Bronisław i Stanisław Altmanowie rozpoczęli
przedsięwzięcie, jakim było wykonywanie zdjęć. Udało im się założyć dwa zakłady fotograficzne:
w Sosnowcu i Będzinie.
Artystyczny kunszt wykonywanych zdjęć sprawił, że fotografowie działali nie tylko na zlecenie osób prywatnych, ale także zakładów przemysłowych czy instytucji publicznych. Firma Altmanów funkcjonowała prężnie aż
do wybuchu drugiej wojny światowej. Żaden z braci nie przeżył
jednak wojny. Dzisiaj nie sposób
opowiadać o historii naszego regionu bez zdjęć sygnowanych ich
znakiem. Fotografie wykonane
przez braci zachowały się w zbiorach muzealnych, kolekcjonerów
oraz u osób prywatnych. Twórcy

wystawy w Zamku Sieleckim zaprezentują ciekawą i bogatą spuściznę, jaka pozostała po tym zakładzie fotograficznym oraz historię rodziny Altmanów. Ich nazwisko było przed wojną cenioną
marką i wyznacznikiem jakości
fotografii. Na wernisażu pojawią
się także członkowie rodziny.
Wer nisaż
rozpocznie
się
o godz. 17.00, a sama wystawa
potrwa do 19 listopada. Wydarzeniu będą także towarzyszyć wykłady poświęcone historii rodziny
utalentowanych fotografów, samej
profesji w okresie międzywojennym oraz twórcom ówczesnej fotografii. SK
WYKŁADY TOWARZYSZĄCE
WYSTAWIE:
27 września, godz. 17.00: „Zarys
historii rodziny Altman”.
Prowadzący dr Jacek Proszyk
11 października, godz. 17.00:
„Ewolucja fotografii w okresie
międzywojennym”. Prowadzący
Zbigniew Podsiadło
8 listopada, godz. 17.00:
„Żydowscy fotografowie we
Wschodniej Europie: nowe
perspektywy”. Prowadzący dr
Michael Berkowitz

Cały świat jak ogród
Wernisaż wystawy malarskiej, zatytułowanej „Cały świat jest ogrodem”
autorstwa Wiesławy Michalskiej, odbędzie się 12 września
o godz. 17.00 w Galerii Sztuki „Ładniej” (w pasażu dworca PKP). Imprezę poprowadzi Krzysztof Macha, a wernisaż uświetni Marek Broda – gitarzysta i wokalista. Wystawa organizowana jest przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Na wystawę, która
potrwa do 11 października, wstęp jest wolny. SK

Nastrojowo i bluesowo
To będzie wielki wieczór bluesa w Sali Widowiskowo-Koncertowej
„Muza”. Już 16 września na deskach „Muzy” klimatyczny wieczór
wyczarują zespoły Old Wave i JJ. Band.
Muzycy Old Wave stworzyli własny materiał koncertowy. Liczy
ponad 30 utworów i kilka standardów, razem ponad trzy godziny muzyki. Nagrali dwie płyty studyjne „Cztery Grosze”, „Blues dla Przyjaciół” oraz koncertową – 100% live „Idę”. Zespół zagrał ponad 180
koncertów, między innymi dwukrotnie na festiwalach „Ku przestrodze” im. Ryśka Riedla, „Rawa Blues”, „Blues bez barier” „Lauba”,
czyli „Front Porch Blues”, „Blues nad Okszą”, a także na zlotach
motocyklowych w Dąbrowie Górniczej, Wadowicach, Radawie, Zdyni, Pińczowie, Bielsku Białej, Rogoźniku, Lesku, Inwałdzie, Chudowie i wielu innych.
Grupa zdobyła: Grand Prix na Festiwalu Bluesa w Lusowie „BLuesowo” (2013), III miejsce na „Festiwalu Bluesa” w Imielinie (2013),
kolejny Grand Prix w 2014 r. na Festiwalu „Blues nad Odrą” w Ścinawie. W 2015 r. zespół wywalczył pierwsze miejsce na festiwalu
„Kraśnik Blues Meeting”.
Z kolei JJ. Band jest jeleniogórską formacją założoną w 2001 r.
przez Jacka Jagusia. Zespół ma na swoim koncie wiele naród, m. in.
Grand Prix Olsztyńskich Nocy Bluesowych, pierwszą nagrodę Festiwalu im. Ryśka Riedla w Tychach, Grand Prix i nagrodę publiczności na festiwalu Blues Nad Bobrem w Bolesławcu. Ukazała się także ich pierwsza długogrająca płyta „Good Day for the Blues”. Zespół sporo koncer tował na festiwalach bluesowych (m. in. Rawa
Blues Festiwal, Olsztyńskie Noce Bluesowe, Festiwal im. Ryśka Riedla, JimiWay Blues Festiwal, Jesień z Bluesem- Sopot Blues Festiwal, Toruń Harmonijka Top) oraz w klubach. Jednym z owoców tych
występów stał się bootleg Feelin\' Alright. JJ Band Live In Ostrzeszów, nagrany w ostrzeszowskim Kino Teatrze. Drugi longplay Searchin” For The Blues doczekał się także pozytywnych recenzji.
Koncert, który rozpocznie się o godz. 18.30, poprowadzi Dariusz
Żbikowski. Bilety w cenie 10 i 15 zł do nabycia na stronie: www.kiepura.pl oraz w kasach Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza”
i Energetycznego Centrum Kultury. SK
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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 września 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

Poziomo: 1 – wydzielina sosny, 5 – zamysł, 8 – skaczący
insekt, 9 – samica wilka, 10 – mieszka za ścianą,
11 – drewniak, 12 – amator Marlboro, 14 – przyprawa do
ciast, 16 – ankra, 17 – po niej poruszają się ciała niebieskie,
19 – grecki bóg piękna, 21 – część dolara, 22 – marzną
w zimie, 25 – rodzima brandy, 28 – ekscentryk, 29 – plakat,
30 – jego specjalność to dachy, 32 – najbardziej znany utwór
Ravela, 34 – meksykański sukulent, 35 – właściciel
zaczarowanej lampy, 36 – rodzaj kary, 37 – państwo na
Półwyspie Dekańskim, 38 – są afrykańskie i indyjskie,
39 – łgarz.

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

Pionowo: 1 – płot z roślin, 2 – imię żeńskie, 3 – wiązana na
szyi, 4 – szkapa, 5 – w garażu lub na stole, 6 – harcują gdy
nie ma kota, 7 – naczelny lub techniczny w wydawnictwie,
13 – świntuch, 15 – grupa pierwiastków, 18 – materiał na
pieluszki, 20 – miękki materiał, 23 – 15 minut, 24 – występuje
w cyrku, 26 – homilia, 27 – kompozytor „Czterech pór roku”,
28 – naczynie na kawę lub herbatę, 31 – ciężki koń
wywodzący się z Francji, 33 – warszawski klub sportowy.

991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 7 /2017, MARY SIMSES – APETYT NA ŻYCIE

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Maria Głośna, Anna Alochno – Janas oraz Ireneusz Srokosz z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Julie Lawson Timmer

tem w jej życiu pozostaje przyjaźń z Morgan, dziesięciolatką, której Allie udziela korepetycji. Pewnego dnia Morgan, która
od urodzenia tułała się po rodzinach zastępczych i dopiero dwa lata temu wreszcie została adoptowana, znika. Char musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak będzie wyglądać jej przyszłość bez Allie i co powinna zrobić w sprawie Morgan, dziewczynki wciągniętej
w tryby okrutnego systemu.
Julie Lawson Timmer próbuje odpowiedzieć na pytanie o istotę
prawdziwej rodziny i o miłość, która czasem nie zna granic.
Premiera: 7 września 2017 r.

Mary Higgins Clark

Wraz z upływem czasu… (Wyd. Prószyński i S-ka)
Nowa książka ulubionej autorki powieści sensacyjnych, nazywanej
królową suspensu.
Dziennikarka Delaney Wright otrzymuje wielką szansę. Zostaje
współprowadzącą wieczornych wiadomości telewizyjnych, będzie
również relacjonować sensacyjny proces w sprawie morderstwa. Postanawia też odnaleźć swoją biologiczną matkę.
Oskarżoną o morderstwo jest Betsy Grant, wdowa po bogatym lekarzu. Twierdzi, że kochała swojego męża i nigdy by go nie skrzywdziła,
nawet żeby uchronić go przed cierpieniem z powodu choroby Alzheimera. Adwokat namawia ją, by zawarła ugodę z prokuratorem, ale

KUPON
krzyżówka nr 8

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

Rodzinne więzy (Wyd. Prószyński i S-ka)
Po tragicznej śmierci męża Char Hawthorn niespodziewanie musi
przewartościować całe swoje życie. W sennym miasteczku właściwie
nic już jej nie trzyma poza pasierbicą, która nagle stała się jej obca.
Char Hawthorn mieszka wraz mężem i pasierbicą, energiczną piętnastolatką, w niewielkim miasteczku w Michigan, szczęśliwa, że znalazła równowagę między pracą i życiem rodzinnym. Kiedy jednak jej
mąż nieoczekiwanie ginie w wypadku samochodowym, Char nagle
odkrywa, że jako macocha ma niewiele do powiedzenia – w świetle
prawa bowiem tylko Lindy, pochłonięta swoimi sprawami biologiczna matka Allie, może decydować o jej losie. A Lindy chce, by córka
zamieszkała razem z nią w Kalifornii. Tymczasem Allie opuszcza się
w nauce i coraz częściej kłóci się z macochą. Jedynym stałym punk-

✂

Izba Wytrzeźwień

Betsy odmawia. Chce na procesie udowodnić swoją niewinność.
Natomiast pasierb Betsy Alan Grant ma
w związku z procesem wielkie oczekiwania.
Od werdyktu sądu zależy otrzymanie przez
niego ogromnego spadku.
Tymczasem przyjaciółka Delaney Alvirah Mehan i jej mąż Willy, próbując rozwikłać zagadkę adopcji, odkrywają szokującą tajemnicę. A życie Delaney, która nie zaprzestaje swoich poszukiwań, jest zagrożone.
Premiera: 7 września 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:
•
•
•
•

7 WRZEŚNIA „GWIAZDY”
14 WRZEŚNIA „SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ”
21 WRZEŚNIA „PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY”
28 WRZEŚNIA „WŚCIEKŁOŚĆ”

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.

Grażyna Jeromin-Gałuszka

Legenda (Wyd. Prószyński i S-ka)
Czy czasem zadajesz sobie pytanie, jak wyglądałby świat bez złych
emocji? Ale i bez dobrych?
Legenda mówi, że dawno, dawno temu, gdy świat pogrążył się
w chaosie, siedemdziesięcioro siedmioro ludzi wyruszyło na skrzydłach wielkiego ptaka, by szukać skrawka ocalałego lądu.
Mara dorasta na wyspie, gdzie zasady postępowania zostały raz
na zawsze określone. Każdego dnia uczy się, jak funkcjonować w tym
prostym, lecz trudnym i szarym świecie, a jedynym jasnym punktem
jest słuchanie opowiadanej przez opiekunki legendy. Po ukończeniu
piętnastu lat wraz z siedemdziesięcioma sześcioma rówieśnicami
18

opuszcza wyspę, by popłynąć na stały ląd.
Odtąd każdy ich dzień od wschodu do zachodu słońca będzie wypełniony ciężką,
jednostajną pracą. Wśród dziewcząt jest Samila, która – jak się wydaje – przyszła
na świat tylko po to, by udowodnić, że życie
nie polega jedynie na tym, by przetrwać.
Magiczna opowieść o odejściu od cywilizacji w świat zaklęć i legend, o życiu w jego najprostszej postaci.
Premiera: 26 września 2017 r.
wrzesień 2017 nr 8

ROZRYWKA
TEATR – wrzesień 2017

HOROSKOP

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

27 Śr 10.00 Wakacje z duchami – A. Bahdaj, P. Rowicki
28 Cz 10.00 Wakacje z duchami – A. Bahdaj, P. Rowicki
19.00 Prezent urodzinowy – R. Hawdon
29 Pt 19.00 Prywatna klinika – J. Chapman, D. Freeman
30 Sb 20.00 Na dnie – Metropolitalna Noc Teatrów

Dla naszych Czytelników mamy 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Na dnie” w dniu 30.09.2017 r.
(sobota), godz. 20.00.
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 8 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.
Ewa Cofur-Machura

Piknik na otwarcie teatralnego sezonu

Odpalamy sezon!
Teatr Zagłębia rozpoczyna sezon 2017/2018. W sobotę, 23
września, w ogrodzie sąsiedzkim
przy Teatrze Zagłębia, tworzonym przez mieszkańców i pracowników teatru, odbędzie się
całodniowy piknik z aktorami.
W programie mnóstwo wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Dzieci będą mogły posłuchać bajek,
zbudować teatr marzeń, wziąć
udział w warsztatach prowadzonych przez aktorów Teatru Zagłębia i zajęciach plastycznych
przygotowanych przez Otwar tą

Pracownię Artystyczną z Dąbrowy Górniczej. Pracownia w nowym sezonie poprowadzi projekt
„Rodzice do teatru”, w ramach
którego raz w miesiącu rodzice
przychodzą do teatru z dziećmi
i podczas gdy dorośli oglądają
spektakl, dzieci będą uczestniczyć w teatralnych zabawach
i warsztatach.
Dla wszystkich chętnych podczas pikniku będzie przygotowana przymierzalnia teatralnych
kostiumów i stanowisko charakteryzatora. Na mini scenie akto-

Przy Teatrze Zagłębia aktorzy i mieszkańcy stworzyli ogród. Teraz zapraszają na piknik.
rzy Teatru Zagłębia zagrają swoje najlepsze monologi. Będą też
warsztaty aktorskie dla dorosłych i klub dyskusyjny wokół
„Wojny światów” – pierwszej
premiery nowego sezonu, w re-

żyserii Weroniki Szczawińskiej.
Uczestnicy pikniku poznają też
tytuły pozostałych premier i aktorów, którzy od września dołączają do zespołu teatru. Wydarzeniom będzie towarzyszył jaz-

zowy jam session. Start
o godz. 11.00. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegółowy program pikniku dostępny jest na stronie:
www.teatrzaglebia.pl. red

Metropolitalna Noc Teatrów
wTeatrze Zagłębia

Jesteś przedsiębiorczą mamą z głową pełną pomysłów? Weź udział w Kongresie Mam

W sobotę, 30 września, teatry całej
metropolii śląskiej zapraszają
na specjalny program atrakcji teatralnych w ramach organizowanej
już po raz 8. Metropolitalnej Nocy
Teatrów.
W tym dniu widzowie Teatru
Zagłębia w trakcie zabaway poznają kulisy teatru. Program będzie
wypełniony działaniami edukacyjnymi, tak by przez zabawę aktywizować widownię i rozwijać w widzach umiejętność krytycznego
myślenia.
Najmłodsi widzowie zobaczą
impro bajkę – przedstawienie bez
scenariusza. To, co wydarzy się
na scenie, będzie podyktowane
przez młodego widza. Zadaniem
aktorów będzie opowiedzenie historii w świecie wymyślonym przez
dzieci. Zwieńczeniem bajki będzie
warsztat impro dla dzieci poprowadzony przez aktorów.
Z kolei dorośli widzowie zostaną zaproszeni na spacer z reżyserem
spektaklu „Na dnie” Pawłem
Świątkiem. Będą mieli okazję zo-

Wiedziałaś, że każdego roku
w województwie śląskim rodzi
się ponad 40 tysięcy dzieci? Rokrocznie mamy zatem do czynienia z około 40 tysiącami młodych matek, które w większości
rok czy dwa po porodzie planują
powrót na rynek pracy, a część
z nich już od pierwszych dni myśli o własnym biznesie. Jesteś
jedną z nich? Przyjdź na Kongres Mam już 10 paździer nika
do Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu i razem z nami naucz się, jak prowadzić swój biznes, na co zwracać
uwagę, co jest dochodowe i czego rynek potrzebuje od ciebie!
Szukasz lub chcesz zmienić pracę? Świetnie! Dla ciebie przygotowaliśmy Targi Pracy dla Mam.
Więcej infor macji znajdziesz
na stronie na: www.kongresmam.pl. W ramach Kongresu
Mam organizowany jest także
plebiscyt promujący aktywność
mam, pod hasłem „Mama Przedsiębiorcza”, na który ruszyły już

reklama

baczyć alternatywne sceny z dramatu Gorkiego w niedostępnych
na co dzień przestrzeniach teatru
i przy okazji poznają kulisy warsztatu reżysersko-aktorskiego. Spacer
będzie oryginalnym wstępem
do spektaklu „Na dnie”. Po przedstawieniu widzowie będą mogli
wziąć udział w zabawach i grach
dyskusyjnych prowadzonych przez
Forum Młodych Teatrologów.
Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie: www.teatrzaglebia.pl. red
PROGRAM METROPOLITALNEJ
NOCY TEATRÓW:
11.00 – 12.00: Impro spektakl dla
dzieci
12-13.00: warsztaty z
improwizacji dla dzieci
18.00 – 19.00: historia konwencji
– spacer przez kulisy historii
20.00: „Na dnie” spektakl w reż.
P. Świątka
22.00 – 23.00: warsztaty i gry
dyskusyjne z widzami

Mama na szóstkę w domu i pracy

zapisy. Poprzednia edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła plebiscytu wybierze trzy Mamy Przedsiębiorcze,
na które czekają atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Kongresu Mam.

Zgłoszenia można dokonać poprzez http://kongresmam.pl/plebiscyt-mama-przedsiebiorcza/.
Są przyjmowane do 30 września,
a pierwsze zgłoszenie zostało już
opublikowane na http://kongresmam.pl/edycja-2-10-pazdziernika-2017/. red

10: 45; 13: 30*; 15: 30**; 17: 30
Dokument, b/o, Francja, 84 min, dubbing
* z wyjątkiem niedzieli
** wyłącznie w niedzielę
,, NA UKŁADY NIE MA RADY””
12: 45; 17: 00; 19: 30; 21: 00*; 21: 30**
Komedia/Obyczajowy, od 15 lat, Polska, 88min
*wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
,, TO””
Horror, od 15 lat, USA, 135min, napisy
13: 00; 15: 00; 18: 00*; 19: 00**; 20: 30***
* z wyjątkiem czwartku
21: 00****; 21: 30*****
** z wyjątkiem poniedziałku
*** wyłącznie w czwartek
****z wyjątkiem piątku i czwartku
***** wyłącznie w piątek
FILMY TYGODNIA:
„BODYGUARD ZAWODOWIEC” 21: 00*
Komedia/Akcja, od 15 lat, USA, 118 min, napisy
* z wyjątkiem poniedziałku
„ANNABELLE: NARODZINY ZŁA” 22: 00
Horror, od 15lat, USA, 99min, napisy
„RENEGACI”
Thriller/ Akcja, od 15lat,

Francja/Niemcy, 106min, napisy
18: 30*; 19: 00**
* z wyjątkiem poniedziałku
** wyłącznie w poniedziałek
FILMY DLA DZIECI:
„GANG WIEWIÓRA 2” 10: 30; 16: 15
Komedia/Animacja, b/o, Kanada/USA, 91 min,
dubbing
„SUPER SPARK: GWIEZDNA MISJA”
Animacja / Przygodowy, b/o., Kanada/Korea
Pld., 96min, dubbing 10: 15; 12: 30; 14: 45
,, BOB BUDOWNICZY: MEGA POJAZDY””
Animacja, b/o, Wlk. Brytania, 66min, dubbing
10: 00*; 10: 15**; 11: 45***; 15: 45****
*z wyjątkiem niedzieli
**wyłącznie w niedzielę
*** z wyjątkiem niedzieli
**** z wyjątkiem niedzieli

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
8-14.2017 r.
MARATON KINGA: WYŁĄCZNIE W PIĄTEK
,, LŚNIENIE”” GODZ. 23: 00
,, ŁOWCA SNÓW””
,, TO””
Horror, od lat 15, różne, 419 min, napisy
FILMOWE PORANKI: WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ
„BOB BUDOWNICZY: MEGA POJAZDY”
GODZ. 12: 00; 13: 45
Animacja, b/o, Wlk. Brytania, 66min, dubbing
HELIOS NA SCENIE: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„ANIOŁY W AMERYCE CZ. I”” GODZ. 18: 30
Spektakl teatralny, od 15lat, Wlk. Brytania, 238
min
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„SZTUKA KOCHANIA, GODZ. 18: 00
HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ”
Komediodramat, od 15lat, Polska, 120min
PREMIERA:
,, MARSZ PINGWINÓW 2””

wrzesień 2017 nr 8

arc

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

PANNA (24.08. – 22.09.) – Wakacje nieco
Cię rozleniwiły, czas zatem popracować
nad formą. Jesień to doskonała okazja
do długich spacerów czy częstych
wycieczek poza miasto. Los będzie
wyjątkowo sprzyjał pannom poszukującym
pracy. Nie bierz jednak pierwszej lepszej
oferty. W takich sprawach warto zastanowić
się dwa razy i przemyśleć plusy i minusy
każdej z ofert.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Wagi
w związkach czeka drobny kryzys. Tym
razem postaw jednak na swoim, a nie
ulegaj jak zwykle kaprysom drugiej
połówki. Samotne wagi z kolei muszą
stanowczo zmniejszyć wymagania
względem swojego ideału, który
najprawdopodobniej… nie istnieje. Miesiąc
sprzyja szybkim remontom, warto zatem
zabrać się za coś, co odkładasz
od dłuższego czasu.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Uważaj
na oszustów, ktoś będzie próbował
wyłudzić od Ciebie pieniądze, licząc
na Twoje dobre serce. Jeśli czujesz niedosyt
wakacji, wrzesień to wspaniały moment, by
wybrać się na urlop. Twoja druga połówka
będzie zachwycona wyjazdem –
niespodzianką. Wasze relacje znacznie się
poprawią. Nie zapomnij o kontrolnej
wizycie u lekarza, nawet gdy myślisz, że
wszystko jest już w porządku.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Postaraj się
nie ryzykować i nie wplącz się w żadne
podejrzane interesy. Istnieje duże
zagrożenie, że czekają Cię kłopoty
finansowe. Dla samotnych strzelców jesień
będzie bardzo łaskawa. Czas wypełnią Ci
liczne spotkania towarzyskie, dzięki którym
wreszcie nie będziesz czuła się samotna.
Zadbaj o siebie, zarówno pod względem
estetycznym, jak i zdrowotnym.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –W połowie
miesiąca wreszcie wybierzesz się
na upragniony urlop. Postaraj się
wykorzystać go w stu procentach.
Wypoczęta, pełna energii, wrócisz do pracy
z masą pomysłów, które w krótkim czasie
przyniosą dużo korzyści. W sprawach
sercowych nie szykują się żadne zmiany.
Ma to swoje plusy, bo będziesz miała więcej
czasu dla siebie.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Samotne
wodniki w najbliższych tygodniach będą
cieszyły się ogromnym powodzeniem. Jeden
z adoratorów, szczególnie zawróci Ci
w głowie. Dzięki niemu jesienne wieczory nie
będą wreszcie dla Ciebie nudne i samotne.
Czeka Cię nagły przypływ gotówki. Zastanów
się, jak go racjonalnie wykorzystać, by
później niczego nie żałować.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Do ryb
w związkach wkradnie się niechciana
rutyna. Zastanów się, kiedy ostatnio byliście
na wspólnej kolacji lub chociaż na spacerze.
Warto zadbać o związek, póki nie jest
za późno. Przy odrobinie starań w pracy
masz szansę na dużą premię, nie zmarnuj
okazji. Zamiast zazdrościć koleżankom
świetnego wyglądu, postaraj się więcej
o siebie zadbać.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Wrzesień będzie
dla Ciebie miesiącem pełnym
niespodzianek. Czekają Cię zarówno gorsze
momenty, jak i niezapomniane chwile. Te
pierwsze uda Ci się przetrwać z pomocą
najbliższych, dlatego nie odrzucaj ich
pomocy. Dla samotnych baranów los
szykuje niespodzianki. Czas pokaże, czy
będą one udane w stu procentach.
BYK (20.04. – 22.05.) – Ktoś bliski chce Ci
sprawić przyjemność, a ty bagatelizujesz
jego starania. Spróbuj bardziej doceniać
drobne gesty. Samotne byki muszą być
bardziej czujne na łowach, w przeciwnym
razie ktoś może Cię uprzedzić. Pora
na zmianę diety! Twój organizm błaga
o więcej witamin. Jeśli się go nie
posłuchasz, źle się to dla Ciebie skończy.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W tym
miesiącu będziesz wręcz zasypywany
zaproszeniami na spotkania towarzyskie.
Dobrze sobie zaplanuj cały miesiąc, aby nic
ważnego Cię nie ominęło. W pracy czeka
Cię ciężki okres, ale to tylko tymczasowe
trudności. Jeśli się postarasz, nadgodziny
zostaną Ci dobrze wynagrodzone
i będziesz mogła pozwolić sobie na krótki
urlop jeszcze jesienią.
RAK (22.06. – 22.07.) – W najbliższym
czasie będziesz wręcz zasypywana
zaproszeniami na różne imprezy. Jeśli
jednak nie masz ochoty w nich
uczestniczyć, nie rób nic wbrew sobie.
Pamiętaj, że nie da się uszczęśliwić
wszystkich, zatem najlepiej zacząć
od poprawy własnego samopoczucia.
Do raków w związkach może wkraść się
rutyna, która po raz pierwszy zacznie Ci
przeszkadzać. Nie czekaj zatem
na inicjatywę drugiej połówki – Ty także
możesz zarezerwować weekend w Spa, czy
kolację w restauracji.
LEW (23.07. – 23.08.) – Pora na gruntowne
porządki w mieszkaniu. Jesienna pogoda
z pewnością temu sprzyja. Cieplejsze dni
wykorzystaj na wycieczki za miasto.
Spróbuj realizować swoje plany, a nie tylko
dokładać kolejne. Dobry czas dla
samotnych lwów. Los sprawi Ci miłą
niespodziankę! Nie unikaj jednak
kontaktów ze znajomymi i korzystaj ze
wszystkich zaproszeń na imprezy. red
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