Gwiazdą tegorocznego Sylwestra, który odbędzie się
przed Urzędem Miejskim, będzie grupa Feel. Zabawa
rozpocznie się o godz. 22.00. Za oprawę muzyczną będzie
odpowiadał DJ Wikar, a na scenie zobaczymy też sosnowiecką
grupę Silver Dance. Stary rok pożegnamy, a nowy przywitamy
efektownym pokazem laserów. Pomoc w powrocie do domu
zapewni Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu.
Autobusy będą podstawione na dworcu przy Urzędzie
Miejskim.

35 nowoczesnych autobusów hybrydowych zasiliło flotę PKM
Sosnowiec. To największa jednorazowa dostawa tego typu
pojazdów z napędem hybrydowym w Polsce. Wszystkie
zostały wyprodukowane w Polsce, we wrocławskiej
fabryce Volvo. Są wyposażone w takie udogodnienia jak
klimatyzacja, ładowarki USB, darmowy dostęp do internetu,
monitoring czy system informacji pasażerskiej. Autobusy
zostały zaprezentowane na parkingu przed Urzędem
Miejskim podczas pikniku rodzinnego.
str. 4

Sosnowiczanin Bartosz Zawadzki, zawodnik ju-jitsu, idzie
jak burza, rozbijając kolejny bank z medalami. Podczas
rozgrywanych w szkockim Edynburgu zawodów National
Pro wywalczył cztery złote medale. Wcześniej w Niemczech
zdobył dwa złote medale, podobnie jak w Chorwacji, gdzie
w zawodach Croatia National Pro Ju-Jitsu Championship,
był bezkonkurencyjny i jednocześnie wywalczył przepustkę
na Mistrzostwa Europy, które w lutym przyszłego roku
odbędą się w Moskwie.
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Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zaprasza
mieszkańców dowzięcia udziału
wobchodach99. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Oficjalne uroczystości
potrwają trzy dni, od9 do11 listopada. Będą im
towarzyszyć koncerty, akademie, wystawy, konkursy iwspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych. – Świętujmy razem
odzyskanie niepodległości. Cieszmy się, że polatach niewoli
Polska odzyskała wolność irozpoczęła trudny proces
odbudowy państwa, odzyskiwania suwerenności itworzenia
własnej tożsamości. Hołd należy się bohaterom ipatriotom,
którzy przyczynili dotego, że dzisiaj możemy świętować iżyć
wwolnej Polsce – podkreśla prezydent.
str. 5
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Sprawdź, które projekty wygrały

Maciej Łydek

Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego
JAKIE PROJEKTY ZOSTANĄ ZREALIZOWANE Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

Park zabaw przy ul. Gospodarczej, zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Krzysztof Polaczkiewicz

33 projekty zostaną zrealizowane w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu. Tym razem do podziału było 7,5 mln zł.
W tym roku mieszkańcy po raz pierwszy
mogli oddawać głosy tylko drogą elektroniczną. W sumie 20 774 mieszkańców Sosnowca
oddało 44 934 głosy. Dzięki temu, że sosnowiczanie mogli wybrać projekty przez internet, ograniczona została liczba głosów nieważnych. W tym roku było ich zaledwie 64,
przy 3302 w poprzedniej edycji i aż 5149
w 2015 roku.
Z blisko 130 projektów poddanych pod głosowanie, w IV edycji Budżetu Obywatelskiego
do realizacji w 2018 roku trafią 33.
– 28 projektów z Lokalnych Stref Konsultacyjnych, dwa ze Strefy Szkolnej oraz trzy ze
Strefy Przedszkolnej. Zadania te otrzymały najwięcej głosów i łącznie mieszczą się w puli
środków przewidzianych dla projektów z danej
kategorii – mówi Piotr Pluta, kierownik
Referatu Promocji i Konsultacji Społecznych.
W tym roku pula środków z tzw. „resztówek” trafiła aż do czterech Lokalnych Stref
Konsultacyjnych, w których frekwencja wśród

głosujących była największa. Są to „Maczki”
(23,2%), „Zagórze Północ” (15,32%), „Modrzejów, Jęzor, Bór” (13,58%) oraz „Sielec,
Kukułek, Andersa” (9,82%). W sumie z pozostałych środków zrealizowanych zostanie aż
sześć projektów.
W tegorocznym głosowaniu udział wzięło 10,33 procent sosnowiczan uprawnionych
do głosowania. Podobnie jak w roku ubiegłym, głosy mogli oddawać wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wieku. Ciekawostką
jest fakt, że różnica pomiędzy najstarszym
a najmłodszym uczestnikiem głosowania wyniosła aż 101 lat.
Najwięcej głosów – 4 483 oddały osoby
w wieku 36-45 lat, ale co warte podkreślenia,
kolejną grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 60+. Seniorzy oddali 4 379 głosów.
– Po raz kolejny dziękuję wszystkim, zarówno tym, którzy zgłaszali projekty, jak i tym
wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu.
Mieszkańców, którzy z różnych przyczyn tym
razem nie głosowali, zapraszam do wzięcia
udziału w kolejnej edycji. Pamiętajmy, że to
od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze miasto – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

1. Milowice
Remont alejek w Parku z Kamieniem (292 głosy)
Książki dla MBP w Sosnowcu (90 głosów)
2. Pogoń
Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w Parku
Dietla (431)
3. Stary Sosnowiec
Rewitalizacja skweru przy ulicy Piłsudskiego
i Ordonówny (362)
4. Środula
Rozbudowa placu zabaw przy Wita Stwosza, wraz
z bezpieczną nawierzchnią i siłownią pod chmurką
(407)
5. Sielec, Kukułek, Andersa
Remont drogi asfaltowej, ul. Maliny (276)
Zakup nowości do biblioteki oraz uzupełnienie lektur
MBP (87 – bonus za frekwencję)
6. Centrum
Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy
(939)
7. Zagórze Północ
Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni, street
workoutu przy Długosza obok PM59 (1411)
Klimatyzacja w biblitece – zakup i montaż (164 – bonus
za frekwencję)
Czyszczenie koryta Potoku Zagórskiego (64 – bonus
za frekwencję)
8. Zagórze Południe
Budowa mini parku – zielona strefa odpoczynku przy ul.
BMC (546)
9. Klimontów, Dańdówka
Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej (265)
10. Kalinowa
Rewitalizacja terenów zielonych i przygotowanie go
do potrzeb rekreacyjnych, ul. Kalinowa (236)
11. Bobrek, Niwka
Modernizacja placu zabaw i budowa street workoutu
przy ul. Zagłębiowskiej (268)
Pomagamy bibliotece – wspieramy dzieci – zakup

książek/lektur (209)
Montaż 8-stanowiskowej siłowni, ul. Dybowskiego (149)
12. Modrzejów, Jęzor, Bór
Budowa siłowni zewnętrznej, ul. Zawodzie (367)
Strefa sensoryczno-naukowa, ul. Biała Przemsza (129)
Wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania
na Rybaczówce (55 – bonus za frekwencję)
13. Kazimierz Górniczy
Mini plac zabaw i strefa mieszkańca przy ul.
Broniewskiego (241)
Zakup książek oraz projektora do MBP (131)
14. Porąbka
Siłownia rekreacyjna zewnętrzna oraz miejsce rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców (329)
15. Juliusz
Budowa zatoczek parkingowych na osiedlu Juliusz (86)
16. Ostrowy Górnicze
Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy
Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (386)
17. Maczki, Kolonia Cieśle
Zielone Maczki przy ul. Skwerowej (233)
Wielopokoleniowy skwer rekreacyjny, czyli rewitalizacja
skwerku wzdłuż ul. Krakowskiej (108 – bonus
za frekwencję)
Przystosowanie remizy OSP Cieśle do celów
kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego
wyposażenia (87 – bonus za frekwencję)
Strefa Edukacji – szkoły
Modernizacja boiska szkolnego – SP 23,
ul. Zapały/Jagiełły (1913)
Nasza wspólna przestrzeń – integracja poprzez sport
i rekreacją wielofunkcyjne boisko sportowe (1787)
Strefa Edukacji – przedszkola
Wymarzony plac zabaw – PM 59, ul Długosza (2858)
Remont alejek i chodników w ogrodzie, schodów
wejściowych do budynku oraz bramki wejściowej
PM 46, ul. Koszalińska (1614)
Edukacyjny Ogród Przedszkolny PM 57, ul. Gospodarcza
(1418)

MIASTO

Przebudowa linii tramwajowej przy ul. Piłsudskiego
Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Piłsudskiego
w Sosnowcu to drugie zadanie
„Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”, które będzie współfinansowane przez
Unię Europejską. Inwestycja będzie kosztować około 20,6 mln zł.
To jedna z kilku inwestycji tramwajowych, które będą realizowane
w Sosnowcu. Już w przyszłym roku powinny ruszyć prace modernizacyjne torowiska od granicy
z Będzinem, które będą obejmowały przebudowę układu torowego w ciągu ul. Będzińskiej, Staropogońskiej, Mariackiej, Żeromskiego, aż do zmodernizowanego
torowiska w ciągu ul. 3 Maja.
Kolejne zadanie będzie dotyczyło wydłużenia linii tramwajowej do pętli tramwajowej
przy rondzie Jana Pawła II w Zagórzu. Nowe torowisko zostanie
zrealizowane także na odcinku
od ronda Gierka aż do skrzyżowania ulicy Andersa z 11 Listopada

arc Tramwaje Śląskie

Sylwia Kosman

na Dańdówce. – Bardzo istotnym
zadaniem jest przebudowa torowiska w ciągu ul. Wojska Polskiego, czyli od Dańdówki, aż do okolic ul. Orląt Lwowskich w Niwce.
Na tym odcinku mamy tylko jeden tor i mijanki. Po modernizacji
sytuacja ulegnie zmianie. Przebudowane zostanie nie tylko obecne
torowisko, ale także dobudowany
drugi tor. To pozwoli na skrócenie
przejazdu tramwajów – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński.

Drugi tor zostanie
wybudowany w ciągu
ul. Wojska Polskiego

W przyszłym roku
powinny ruszyć prace
modernizacyjne
torowiska od granicy
z Będzinem
Ostatnim zadaniem, które podejmą Tramwaje Śląskie, jest modernizacja torowiska w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego
do ul. 3 Maja. – Tym samym
w Sosnowcu do przebudowy zostaną tylko trzy odcinki torowisk:
od S86 do pętli w Milowicach (linia nr 21 i 26), od ronda Ludwik
do pętli przy ul. Okrzei (linia
nr 24) oraz odcinek od Dańdowki

dów technologicznych. – Rozjazdy pozwolą nam na utrzymanie
ruchu tramwajowego przez Stary
Sosnowiec przez cały okres modernizacji torowiska z krótkimi
przerwami na ich montaż i demontaż. Tramwaje będą kursować po jednym torze, podczas
gdy prace realizowane będą
na torze drugim – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik spółki
Tramwaje Śląskie S.A.

Modernizacja torowisk będzie kosztować ponad 20 mln zł.
do pętli w Kazimierzu Gór niczym (linia nr 27) – dodaje prezydent Chęciński.

Przebudową torowiska wzdłuż
ul. Piłsudskiego zajmie się konsorcjum firm NDI i Balzola. Re-

alizacja tego zadania ma zająć
około 15 miesięcy. Roboty rozpoczną się od zabudowy rozjaz-

W związku z inwestycją rozjazdy
technologiczne zostaną zabudowane za skrzyżowaniem ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego
i przed przystankiem Sosnowiec
Os. Piastów oraz przed przystankiem Sosnowiec Wysoka
i przed wjazdem na wiadukt
nad DK 86. Od 6 listopada ruch
tramwajowy na odcinkach jednotorowych będzie odbywał się torem w kierunku Milowic, a dla linii nr 26 i 27 zmieniony zostanie
rozkład jazdy. SK

20 milinów na kanalizację
SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI WSPÓLNIE Z GMINĄ
ROZPOCZYNAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
KOLEJNYCH ODCINKÓW SIECI
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ
NA TERENIE MIASTA. WODOCIĄGI ODPOWIEDZIALNE SĄ
ZA CZĘŚĆ ZWIĄZANĄ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ
I WODOCIĄGOWĄ, A MIASTO ZA DESZCZOWĄ. KOSZT
PRAC WYNIESIE PONAD 20 MLN ZŁ.

W tej chwili mieszkańcy mogą już obserwować roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Dobrzańskiego w Sosnowcu oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego. Wykonawca
w ramach prac oprócz przebudowy wodociągu, ułoży blisko kilometr nowej sieci kanalizacji sanitarnej,
co pozwoli na przyłączenie do sieci kilkudziesięciu
budynków. Po zakończeniu prac ułoży natomiast bli-

sko 200 metrów nowego asfaltu na ulicy Kraszewskiego i kolejne 50 metrów na ul. Dobrzańskiego. Podobny zakres prac realizowany jest w ciągu ul. Łukasińskiego, Kolbego, Puszkina, Granicznej i Sebyły.
W sumie w tych ulicach wybudowana zostanie nowa
kanalizacja sanitarna (ok. 800 metrów) oraz przebudowany wodociąg (ok. 1,4 km). Trzecim zadaniem
realizowanym przez Sosnowieckie Wodociągi jest
budowa 3,6 km sieci wodociągowej w ul. Tuwima –
od ul. Wojska Polskiego do ul. Długiej oraz w ul. Plażowej. Ta inwestycja obejmuje również budowę spięcia sieci wodociągowej z osiedlem Bór. To skomplikowane zadanie wymaga przewiertu pod rzeką Bobrek, a także drogą ekspresową S1 i linią kolei
piaskowej. Wszystkie prace zakończą się na przełomie 2017 i 2018 roku.
W pierwszej połowie listopada rozpocznie się
przebudowa wodociągu przy ulicy Będziń-

skiej. – Prace będą toczyły się na dwóch fragmentach wzdłuż ulicy Będzińskiej. Pierwszy odcinek
to obszar od ulicy Suchej do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary, drugi znajduje się po drugiej stronie ulicy i dotyczy fragmentu od ulicy Szpaków do Elektrociepłowni Będzin.
Większość prac będzie prowadzona metodą przewier tów, aby nie przeszkadzać mieszkańcom.
Koszt inwestycji, która potrwa do maja 2018 roku,
wynosi 1,6 mln zł – mówi Magdalena Pochwalska,
prezes Sosnowieckich Wodociągów.
Przed nami także realizacja dwóch dużych inwestycji – kontraktu 2 i 3. Oferty w przetargach już
są znane, teraz trwa ocena złożonych ofert. Kontrakt 2 to szacowana na 10 mln zł budowa ok. 3 km
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Broniewskiego, Ogrodowej, Wagowej, Dworcowej. Złożone
oferty zaczynają się od 3,7 mln zł, a kończą na 7,2

Remont al. Blachnickiego

Nowa linia autobusowa już jeździ

27 października podpisana została umowa na remont odcinka alei Blachnickiego między
skrzyżowaniami z ul. Braci Mieroszewskich i Lenartowicza. Za inwestycję wartą 3,8 mln zł
w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” odpowiedzialna jest firma Eurovia Polska S.A. Wykonawca na realizację przedsięwzięcia ma sześć miesięcy od daty podpisania umowy.
System „Zaprojektuj i wybuduj” oznacza, że wybrana w drodze przetargu firma – w tym przypadku Eurovia – najpierw przygotuje projekt, a następnie zajmie się
jego realizacją.
Zakres prac obejmuje nie tylko przebudowę zniszczonej nawierzchni jezdni. – Przebudowane zostaną także chodniki, powstanie ścieżka rowerowa, prawie 40 słupów
oświetlenia ulicznego będzie wymienionych – wylicza prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. – Przedmiotowy odcinek jest naprawdę w kiepskim stanie, po kompleksowej przebudowie komfort jazdy na pewno wzrośnie, a jednocześnie powody
do radości będą mieli także rowerzyści – dodaje prezydent.
Podczas prac odtworzone zostaną także trawniki, ponadto posadzonych zostanie 10
sztuk drzew ozdobnych. KP

Autobus nowej linii nr 960 obsłuży tereny inwestycyjne oraz osiedle Kalinowa. Od 1 listopada została uruchomiona na terenie Sosnowca nowa linia autobusowa nr 960. – Główny cel to
zapewnienie obsługi terenów inwestycyjnych w obszarze ulic: Inwestycyjna, Innowacyjna i Logistyczna – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Linia kursuje w dni robocze, soboty,
niedziele i święta na trasie: „Sosnowiec
Urząd Miasta” – „Sosnowiec Bobrek Inwestycyjna Pętla II”. Na trasie linii utworzone zostaną dwa nowe przystanki w rejonie firmy Amazon: „Bobrek Inwestycyj-

mln zł. Kontrakt 3 przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Bór w ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowa, Przyjaźni, Sarnia, Szczęsna, Junacka, Junacka
boczna, Długa-boczna, Biała Przemsza o długości ok. 3,3 km. Ponadto powstanie 1,9 km sieci kanalizacji deszczowej (ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Junacka boczna, Biała Przemsza,
Długa-boczna) oraz 3,7 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami (ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowa, Przyjaźni, Sarnia, Szczęsna, Junacka, Długa boczna, Biała Przemsza). Najniższa cena to 14,1 mln zł,
a najwyższa 22,9 mln zł.
Wykonawcy na realizację zadań będą mieli 10
miesięcy od daty podpisania umowy (kontrakt 2)
i 12 miesięcy od daty podpisania umowy (kontrakt 3). KP

arc UM w Sosnowcu
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Autobus dojeżdża do terenów
inwestycyjnych, m.in. firmy
Amazon.

na Pętla I” oraz „Bobrek Inwestycyjna Pętla II”, a także dodatkowe stanowisko przystanku „Bobrek Logistyczna”, zlokalizowane przy ul. Innowacyjnej, w rejonie
skrzyżowania z ul. Inwestycyjną. Wszystko to po to, aby zapewnić dojazd pracownikom do firm, znajdujących się na tym
obszarze, m. in. do firmy Amazon.
Dziennie wykonywanych będzie 16
par kursów, które będą kursowały od godziny 4.45 do godziny 0.38. Zapewni to
tym samym dojazd na podstawowe
zmiany pracy, czyli: 6.00-14.00, 6.0016.30, 6.30-17.00, 14.00-22.00, 18.004.30, 18.30-5.00 oraz 22.00-6.00. KP
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RADA MIEJSKA
54. sesja Rady Miejskiej

Głosowanie elektroniczne i głos dla każdego
mieszkańca w Budżecie Obywatelskim
Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Wyniki głosowania mieszkańców podczas IV Budżetu Obywatelskiego i projekty, które będą realizowane, były głównym punktem obrad podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.
– Po raz pierwszy w bieżącym roku
głosowanie było przeprowadzone tylko
drogą elektroniczną. W tegorocznym
Budżecie Obywatelskim udział wzięło 20
tysięcy 774 osoby, więc mniej niż w ostatniej edycji, ale mieszkańcy oddali prawie 45 tysięcy głosów i zaledwie 64 głosy były nieważne. Odnotowaliśmy niższą
liczbę osób głosujących, ale znacznie
mniejsza jest liczba głosów nieważnych
w porównaniu do 2015 r., która wówczas
wyniosła aż 5149 głosów – podkreślił prezydent Arkadiusz Chęciński, dziękując
za wszystkie oddane głosy, pomysły
i udział w głosowaniu.
Ostatecznie, prawie 130 projektów poddano pod głosowanie, a w przyszłym roku
zostaną zrealizowane 33 projekty. Wśród
nich m. in. dawny blask ma odzyskać Park
Dietla, powstaną także nowe place zabaw,
siłownie, alejki, miejsca parkingowe i sfinansowany zostanie zakup książek do poszczególnych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najmłodszy uczestnik głosowania
miał niespełna miesiąc, ponieważ w głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Sosnowca, bez względu na wiek. Radni mieli jednak wątpliwości, czy odejście
od tradycyjnego głosowania w formie papierowej, było dobrym rozwiązaniem.
Radny Tomasz Mędrzak uznał, że frekwencja niższa o około 16 tysięcy osób,
w porównaniu do poprzedniej edycji,
świadczy jednak, że Budżet Obywatelski
był… mniej obywatelski. – Nie wiem, czy
likwidacja kart do głosowania była dobrym pomysłem. Dla mnie nie jest najważniejsze zniwelowanie głosów nieważnych. Frekwencja na poziomie 10 procent
jest marną frekwencją. Budżet Obywatelski ma aktywizować mieszkańców, a głosowanie przez formę tradycyjną, zwiększa
zainteresowanie. Myślę, że wrócimy
do tej dyskusji – stwierdził.
Z kolei radny Tomasz Bańbuła wskazywał, że dużą wartość mają projekty,
które zostały zgłoszone przez mieszkańreklama
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Krzysztof Błoński, zastępca burmistrza Nakła nad Notecią, podziękował władzom miasta i sosnowiczanom za udzieloną pomoc i wsparcie po
sierpniowej nawałnicy.
ców, ale nie wygrały. – Są to oczekiwania
społeczne, których nie powinniśmy pomijać i myślę, że warto się pochylić nad tymi pomysłami i wpisać je do planu budżetowego – podkreślił.
Do uwag radnych ustosunkował się
prezydent: – W pierwszej kolejności będziemy realizować zwycięskie projekty,
bo taki był sens głosowania w Budżecie
Obywatelskim i takie priorytety zostały
wskazane przez mieszkańców. Co nie
oznacza, że pozostałych pomysłów nie
będziemy brać pod uwagę. Zbieranie głosów w formie tradycyjnej, papierowej, było najbardziej krytykowane podczas poprzednich edycji, ponieważ odbywało się
gdzieś na pograniczu prawa, w związku
z koniecznością ujawnienia danych osobowych. Kolejne miasta także przeprowadzają głosowania w formie tylko elektronicznej – ocenił prezydent Chęciński.
Podczas sesji szczególne podziękowania dla władz Sosnowca i mieszkańreklama

ców za pomoc i wsparcie złożył Krzysztof Błoński, zastępca burmistrza Nakła
nad Notecią, gminy, która szczególnie
ucierpiała w wyniku sierpniowej nawałnicy. Dzieci z Nakła nad Notecią zostały
zaproszone na kilkudniowy pobyt właśnie do Sosnowca, a mieszkańcy zbierali
także odzież i obuwie, a także ar tykuły chemiczne, higieniczne, koce, kołdry,
pościele, ręczniki oraz inne artykuły, niezbędne do prowadzenia gospodarstwa
domowego. Zbiórkę darów prowadził
Caritas Diecezji Sosnowieckiej, który
przygotował także wyprawki szkolne dla
uczniów, którzy przyjechali do Sosnowca. Mieszkańców gminy można było także wesprzeć finansowo, wpłacając pieniądze na konto sosnowieckiego Caritas.
O dramatycznych wydarzeniach opowiadał Krzysztof Błoński, zastępca burmistrza.
– Jest połowa sierpnia. Termomodernizacja szkół rozpoczęta, martwimy się,

by zdążyć przed rozpoczęciem roku
szkolnego i nagle przychodzi noc z 11
na 12 sierpnia. Tylko jedna noc, półtorej
godziny, a w sobotę rano, nie ma prądu,
powalone drzewa, powalone parki, cmentarz, nieprzejezdne drogi. Nie ma prądu,
więc w części domów także nie ma wody. Od rana dzwonią do nas gospodarze,
którzy nie mają wody dla zwierząt. Przez
całe dni działa sztab kryzysowy. Otwarte
są dachy w szkołach, zalane pomieszczenia, parkiety, a my nawet nie jesteśmy
w stanie powiedzieć, kiedy przywrócimy
prąd. Co ważniejsze, nie ma zidentyfikowanych szkód – mówił Krzysztof Błoński. – W takiej sytuacji obudziliśmy
się 12 sierpnia. Trzeba było sobie jakoś
radzić. Po kilku dniach okazało się także,
iż merytorycznie mało kto był przygotowany na takie zniszczenia. Trudna okazała się likwidacja szkód. Powołaliśmy
sześć komisji do szacowania szkód, ale
okazało się, że trzeba to robić inaczej. Lu-

dzie zaczęli się denerwować, kiedy ostatecznie otrzymają pieniądze. Nie muszę
mówić, jak w takiej sytuacji jest ważna każda ręka wyciągnięta do nas. Ręka
wyciągnięta ze strony, której w ogóle się
nie spodziewaliśmy. Ja na przykład jestem w Sosnowcu pierwszy raz. Dlatego
panie prezydencie, wysoka Rado, chciałbym podziękować w imieniu naszego
burmistrza, naszej rady i mieszkańców
za okazaną pomoc – podkreślił Krzysztof
Błoński.
Gratulacje władz miasta i pamiątkowe
statuetki za odniesione sukcesy odebrali
zawodnicy Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Sosnowiec i Watahy FC, którzy trenują ju-jitsu, Klaudia Poszwa, zawodniczka Centrum Formy Dąbrowa
Górnicza, która podczas Mistrzostw
Świata w trójboju klasycznym w Mińsku
wywalczyła brązowy medal w kat. juniorów do lat 18 oraz sportowcy klubów
Olimp Zabrze oraz Team Wrocław.
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Hybrydowe Volvo zaprezentowały się w Sosnowcu
Volvo Polska zakończyło dostawy 35 miejskich autobusów hybrydowych zamówionych przez PKM Sosnowiec. To największa jednorazowa dostawa tego typu pojazdów
z napędem hybrydowym w Polsce. Prezentacja pojazdów odbyła się 27 października na parkingu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu podczas pikniku rodzinnego.
zdjęcia: Paweł Leśniak

Krzysztof Polaczkiewicz

W ramach kontraktu zawartego
z sosnowieckim przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej, Volvo dostarczyło w sumie 35 hybrydowych autobusów miejskich – 25 krótkich, 12-metrowych (maxi) i 10 przegubowych, 18-metrowych (mega),
wszystkie
wyprodukowane
w Polsce, we wrocławskiej fabryce Volvo. Mogą one pomieścić
odpowiednio: 90 pasażerów,
w tym 26 na miejscach siedzących (autobus krótki) oraz 130 pasażerów, w tym 41 na miejscach
siedzących (autobus przegubowy). Na ich pokładach znajdują
się takie udogodnienia jak klimatyzacja przestrzeni dla pasażerów,
ładowarki USB, darmowy dostęp
do internetu poprzez Wi-Fi, monitoring czy system informacji pasażerskiej.
Autobusy hybrydowe Volvo
serii 7900 są zasilane energią
elektryczną podczas ruszania
i postojów na przystankach.
Po osiągnięciu prędkości 1520 km na godzinę przełączają się
na zasilanie niedużym silnikiem
diesla. Baterie ładują się podczas
hamowania silnikiem, a autobus
nie wymaga dodatkowej infrastruktury do ładowania. Autobusy tego typu zużywają od 30
do 40 proc. mniej paliwa i emitują
od 40 do 50 proc. mniej spalin
w porównaniu z analogicznymi
autobusami wyłącznie z napędem
diesla. Są też bardzo ciche.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z dotychczasowej eksploatacji autobusów hybrydowych Volvo. Są
wygodne, ciche, o wiele przyjaźniejsze dla środowiska niż tradycyjne diesle, doskonale wpisują
się w naszą wizję „Czystego nieba nad Zagłębiem” – takie zresztą
hasło znalazło się na każdym autobusie. Wydaje się, że elektryczne rozwiązania w komunikacji
miejskiej to przyszłość. To jeden
z elementów, który pomoże nam
w walce ze smogiem, stanowiącym w naszym regionie duży problem. Zamierzamy w dalszym
reklama
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Nowoczesne, wygodne i ekologiczne. Nowe hybrydowe autobusy zasiliły flotę PKM Sosnowiec.
ciągu inwestować w zelektryfikowany tabor – mówi Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Firmę Volvo reprezentowała
w Sosnowcu Małgorzata Durda,
dyrektor Volvo Buses na Polskę
i kraje bałtyckie. – Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy Sosnowca
mogą już jeździć nowoczesnymi,
a co równie ważne – ekologicznymi autobusami Volvo. Napęd hybrydowy doskonale spisuje się
w pojazdach zmuszonych do ciągłego zatrzymywania się i ruszania, dlatego stanowi bardzo dobre
rozwiązanie dla autobusów miejskich, poruszających się w ruchu
o dużym natężeniu. Dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego
podczas zatrzymania i przy niedużych prędkościach zużywa mniej
paliwa, emituje mniej zanieczyszczeń i jest bardzo cichy – wyjaśnia Małgorzata Durda.
– Nasza strategia zakłada ciągłą poprawę jakości przewozów
i obsługi pasażerów – poprzez m.
in. modernizację taboru autobusowego – wprowadzanie do eksploatacji autobusów nowej generacji,
oferujących wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort podróżowania, przy uwzględnieniu potrzeb

Prezentacji pojazdów towarzyszyły liczne atrakcje dla najmłodszych pasażerów, m.in. pluszowe miasteczko ruchu
drogowego i symulator zderzeń.
osób niepełnosprawnych. Bardzo
istotne jest także zmniejszanie niekorzystnego
oddziaływania
na środowisko – podkreśla Marek
Pikuła, prezes PKM Sosnowiec.
Miejskie autobusy hybrydowe
Volvo powstają w Polsce – ich se-

ryjna produkcja rozpoczęła się we
wrocławskiej fabryce firmy
w 2010 roku. Dotychczas Volvo
Polska sprzedało ponad 2 tys. hybryd operatorom transportu publicznego w ponad dwudziestu
krajach. W Polsce, oprócz So-

snowca, autobusy hybrydowe Volvo jeżdżą we Wrocławiu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach
i w Warszawie.
Prezentacji pojazdów towarzyszyły liczne atrakcje, także dla
najmłodszych pasażerów. Wśród

licznych niespodzianek zaprezentowano m. in. pluszowe miasteczko ruchu drogowego, symulator
zderzeń, symulator jazdy samochodem, Akademię Drogową.
Nie zabrakło także konkursów
z nagrodami.

reklama
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RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Dla rencistów i emerytów

Podwójne rachunki – zmiana
sprzedawcy energii elektrycznej i gazu

JoannaBiniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej iedukacji

W Oddziale ZUS wSosnowcu odbył się27 października Dzień Seniora.
Było to wydarzenie zorganizowane dla emerytów i rencistów. Oprócz
informacji merytorycznych, przygotowano kiermasz darmowej książki,
pomiar ciśnienia, a atrakcją artystyczną był koncert w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół Muzycznej.
Jednak przede wszystkim nasi goście wykazywali zainteresowanie
przepisami, m. in. orzekania w sprawach rentowych. Jest to istotne
przede wszystkim w przypadku osób, które mają orzeczoną rentę
naczas określony, poupływie którego chcieliby ubiegać się okontynuację świadczenia. W takiej sytuacji oczywiście niezbędna jest wizyta
u lekarza orzecznika.
Lekarze orzecznicy ZUS to lekarze specjaliści, którzy orzekają oniezdolności do pracy. Do nich zgłaszają się umówieni pacjenci w dużych
placówkach ZUS.
Lekarze orzekają na podstawie standardów orzecznictwa lekarskiego. Te standardy są jawne i opublikowane m. in. w Internecie.
Pacjent może być skierowany na:
• dodatkowe badania,
• obserwację do szpitala,
• dodatkową konsultację do innego lekarza specjalisty.
Jednak należy pamiętać, że lekarz orzecznik nie stawia nowej diagnozy, ajedynie decyduje, czy posiadane schorzenia spowodowały niezdolność dopracy. Dlatego może wziąć poduwagę wykształcenie czy
kwalifikacje zawodowe pacjenta.
W przekonaniu wielu osób niezdolność do pracy jest jednoznaczna z niepełnosprawnością. Tymczasem nie należy mylić tych pojęć.

Otóż osoba niepełnosprawnamoże pracować, np. niepełnosprawność
ruchowa nie jest przeszkodą wwykonywaniu zawodu informatyka, zegarmistrza, telefonistki itd., a osoba niedosłysząca może być krawcową.
Bywa, że także rencista jednocześnie pracuje, co nie jest niezgodne z przepisami, jednak musi się on liczyć – podobnie jak zarabiający wcześniejszy emeryt – ze zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia. Tak się stanie w przypadku przekroczenia pewnej kwoty zarobków, która zmienia się co kwar tał (osoby, które
osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą zarabiać bez ograniczeń).
Kwota, powodująca zmniejszenie świadczenia to od 1 września
br. 2.954,50 zł (70% średniej płacy krajowej w poprzednim kwartale),
a gdy zarobki przekroczą 130% tej płacy, czyli 5.486,90 zł, świadczenie zostaje zawieszone.
ZUS bierze poduwagę te formy zatrudnienia, które są oskładkowane. Tak jest w przypadku np. pracy na etacie czy wykonywania umowy-zlecenia. Nieoskładkowana jest umowa o dzieło – w jej przypadku
można dorabiać bez konsekwencji dla renty lub emerytury.
Osoba pobierająca świadczenia zZUS, musi poinformować Zakład,
że podjęła pracę. Służy do tego druk Rw-73. W formularzu trzeba podać rodzaj umowy oraz to, czy zarobki spowodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.
Informacje należy przekazywać nabieżąco – także wprzypadku zaprzestania pracy powinno się w ZUS złożyć aktualny formularz.
Należy rozliczyć się z ZUS w kolejnym roku kalendarzowym – do końca lutego.
Trzeba dostarczać zaświadczenie ozarobkach – najlepiej miesięcznych – aby ZUS rozliczył świadczenie.
ZUS sprawdzi w każdym miesiącu, czy zarobki przekraczają limit.
Jeśli tak jest idanaosoba go przekroczyła, to będzie musiała część lub
całość świadczenia zwrócić doZUS. Może się też zdarzyć, że świadczeniobiorca oświadczył, że przekroczył limit, a w rzeczywistości zarobił
mniej – w takiej sytuacji ZUS zwróci różnicę.
Jeśli ktoś pracuje tylko kilka miesięcy w roku i wynagrodzenie
przekracza górny limit miesięczny – wtedy ZUS zastosuje rozliczenie
roczne.
Sumę przychodów zkilku miesięcy porównazlimitem przychodów
dla całego roku. Może się to okazać korzystne i nie spowoduje zmniejszenia albo zawieszenia.

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

Od kilku lat w Polsce klienci mogą swobodnie – na podstawie własnej decyzji – dokonywać zmiany sprzedawców,
zarówno prądu, jak i gazu. To oznacza, że na rynku działają konkurencyjne firmy, które zabiegają o klientów i proponują zmianę sprzedawcy drogą akwizycji, za pośrednictwem przedstawicieli handlowych zgłaszających się
do klientów lub drogą telefoniczną.
Zmiany sprzedawcy prądu lub gazu można dokonać,
upoważniając nowego sprzedawcę do działania w naszym
imieniu. Dzieje się to na podstawie pełnomocnictwa udzielonego nowemu sprzedawcy do wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej. Zmiana sprzedawcy jest
bezpłatna, nie wiąże się z przerwami w dostawie energii
czy gazu i nie musimy wymieniać instalacji czy innych
urządzeń.
Klienci często martwią się, że po zmianie sprzedawcy
będą opłacać podwójne rachunki, na rzecz dotychczasowego, jak i nowego sprzedawcy.
Zmiana może być dokonana na dwa sposoby:
1. Poprzez zawarcie jednej, nowej umowy kompleksowej
na dystrybucję i sprzedaż. Wówczas rachunek płacimy
jeden u nowego sprzedawcy, ale za dwie usługi – dystrybucję i sprzedaż.
2. Poprzez zawarcie dwóch nowych osobnych umów
na dystrybucję i sprzedaż. Wówczas otrzymujemy dwa

rachunki – osobno płacimy za dystrybucję, czyli przesył
energii, a osobno za sprzedaż.
W praktyce zatem nie płacimy podwójnych rachunków,
tylko w zależności od rodzaju zawartej umowy płacimy jeden „wspólny” za dystrybucję i sprzedaż lub dwa, tylko
osobno za dystrybucję i osobno za zużyty prąd lub gaz.
Niestety, często przedstawiciele handlowi zgłaszający
się do konsumentów z ofertami zmiany sprzedawcy prądu
lub gazu, dopuszczają się nieuczciwych praktyk, polegających na wprowadzeniu w błąd, zapewniając, że chodzi tylko o przedłużenie dotychczasowej umowy lub konieczności wypełnienia formularzy, których przez zapomnienie
klient nie odesłał.
KONSUMENCIE PAMIĘTAJ:
W przypadku, gdy zgłosił się do ciebie przedstawiciel
handlowy lub na podstawie rozmowy telefonicznej otrzymałeś do podpisu – pocztą lub kurierem – dokumenty
umowy, masz prawo do namysłu!
Konsumentowi, który zawiera umowę w swoim domu
czy mieszkaniu lub na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni od jej zawarcia i nie jest
to związane z żadnymi kosztami. Wystarczy napisać
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i nadać je listem
poleconym na adres nowego sprzedawcy. To spowoduje,
że umowa będzie traktowana, jakby nie była zawarta.
Konsumencie nie zwlekaj. Jeśli masz wątpliwości, reaguj natychmiast. Wizyta przedstawiciela zawsze wiąże
się ze zmianą umowy. Nie masz obowiązku dokonywać
zmian, ani zawierać nowych umów. Najlepiej natychmiast
skontaktować się ze swoim zakładem energetycznym lub
gazownią – nr infolinii podany na rachunku – celem sprawdzenia, czy przysłano do ciebie pracownika.
Podpisując dokumenty bez czytania, robisz to na własne ryzyko. Podpis oznacza akceptację, nawet jeśli nie
przeczytałeś podpisanego dokumentu. Jeśli potwierdziłeś
podpisem również otrzymanie egzemplarza umowy, może
nie być możliwe udowodnienie, że nie go nie dostałeś i że
dokonano nieuczciwej praktyki rynkowej.
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Szansa dla bezrobotnych
Urząd Miejski w Sosnowcu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu w listopadzie rozpocznie nabór
do projektu „Wstań, podnieś głowę!
Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy”. – Projekt
skierowany jest do osób bezrobotnych
powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Sosnowcu. Planujemy objąć nim 81
osób – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Uczestnicy projektu będą mogli
skorzystać z następujących form
wsparcia:
– poradnictwo zawodowe, psychologiczne i specjalistyczne służące
opracowaniu Indywidualnej Ścież-

ki Kariery Zawodowej (IŚKZ) w celu ukierunkowania indywidualnego
wsparcia projektowego na konkretne instrumenty i usługi rynku pracy
planowane w ramach projektu,
– szkolenia zawodowe zgodne
z IŚKZ,
– staże zawodowe zgodne z IŚKZ,
– zwrot/refundacja kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkoleń
i staży zawodowych,
– zwrot/refundacja kosztów opieki
nad dzieckiem lub osobą zależną
dla osób ponoszących tego typu
koszty w związku z uczestnictwem
w działaniach projektowych.
Przez cały okres projektu jego
uczestnicy mogą korzystać z bezpłat-

nego wsparcia Trenera Aktywności
Zawodowej, pośrednika pracy – doradcy, psychologa, Biura Projektu
Pracodawcy, którzy zdecydują się
przyjąć na staż uczestnika projektu,
będą mieli możliwość skorzystania
z refundacji kosztów wyposażenia
stanowiska dla przyjmowanego stażysty w kwocie do 3 tys. zł.
– Po przejściu całej ścieżki projektowej uczestnicy projektu staną
się atrakcyjni na rynku pracy i zmotywowani do jej podjęcia, co dla pracodawców gwarantować będzie pozyskanie wykwalifikowanego i lojalnego pracownika, a w obecnych czasach i realiach aktualnie panujących
na rynku pracy, jest trudnym do osią-

gnięcia – podkreśla Andrzej Madej,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Sosnowcu.
Rozpoczęcie rekrutacji uczestników planowane jest na miesiąc listopad, a chętne i spełniające kryteria
kwalifikujące do udziału w projekcie
osoby będą mogły zgłaszać się
do Powiatowego Urzędu Pracy.
Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Więcej informacji można znaleźć
w Urzędzie Pracy i na stronie internetowej: www.pup.sosnowiec.pl. KP

W najbliższym czasie można spodziewać się ankieterów, którzy prowadzą badania na potrzeby
opracowania Studium Transporto-

wego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Osoby te legitymują się identyfikatorem, którego wzór znajduje się powyżej. SK

Uwaga na oszustów
Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu nie przeprowadzają
obecnie na terenie miasta żadnych
badań ankietowych. Należy zachować czujność, w związku z sygnałami, które docierają do UM o osobach legitymujących się plakietkami z napisem: Urząd Miejski

w Sosnowcu, które próbują pozyskać od mieszkańców informacje
na temat, m. in. sytuacji materialnej. W przypadku pojawienia się takich osób w domach i mieszkaniach należy natychmiast zawiadomić policję (tel. 997) lub Straż
Miejską (tel. 296 06 54).

Centrum monitoringu w nowym miejscu
Gmina Sosnowiec rozpocznie 1 stycznia przyszłego roku proces przeniesienia Centrum Monitoringu ze Straży Miejskiej do Wydziału Zarządzania
Kryzysowego. W związku z powyższym planowane jest przeniesienie Centrum Monitoringu z ul.
Warszawskiej 1a na ul. Rzeźniczą 12.
– Pomieszczenie przy ul. Warszawskiej nie
jest w stanie pomieścić kolejnych elementów
miejskiego monitoringu, dlatego rozpoczęły się
prace remontowe w pomieszczeniu przyszłego
Centrum Monitoringu przy ul. Rzeźniczej 12, tak
aby spełniało ono wymogi techniczne, sanitarne,
bhp i było przyjazne dla osób pełniących w nim
dyżury. Zmiana miejsca pozwoli również
reklama

na zwiększenie liczby osób, które będą odpowiedzialne za obsługę monitoringu. Zakładamy, iż
w pomieszczeniu tym będzie dyżurował także dyżurny powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Reorganizacja wiąże się również z przeniesieniem infrastruktury technicznej oraz przeszkoleniem osób, które będą miały pełnić tam
dyżury – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Pod koniec 2014 roku, system monitoringu wizyjnego Sosnowca składał się z 18 kamer. Pod koniec 2017 roku system monitoringu składa się już
z 71 kamer, dwie kamery zostały zamontowane
w 2015 roku, 17 kamer zostało zamontowanych

w 2016 roku, a kolejne 34 kamery zostały zamontowane w 2017 roku.
Wszystkie kamery montowane w latach 20162017 są kamerami Full HD.
W obecnym roku planowane jest jeszcze zamontowanie jednej kamery oraz rozpoczęcie prac
związanych z rozbudową monitoringu przy ul.
Modrzejowskiej (11 kamer) oraz budową systemu
monitoringu na Stawikach (7 kamer).
Po realizacji w pierwszej połowie 2018 roku
systemu monitoringu przy ul. Modrzejowskiej oraz
Stawikach planowana jest modernizacja systemu
wybudowanego w 2011 roku. Zakłada ona wymianę kamer na kamery Full HD. KP

Nowy skład Sosnowieckiej
Rady Pożytku Publicznego
Znamy nowy skład Sosnowieckiej Rady Pożytku Publicznego. 12-osobowe gremium tworzą: sześciu
przedstawicieli organizacji pozarządowych (wybierani spośród siebie), dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej wskazani przez RM) oraz czterech przedstawicieli Urzędu Miejskiego (wskazani przez prezydenta
miasta).
Kadencja Rady trwa 3 lata. Do zadań Rady należy
w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; opiniowanie
projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotamm, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących
funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie
pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami
pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz
w sprawach rekomendowanych standardów realizacji
zadań publicznych. KP

SKŁAD SOSNOWIECKIEJ RADY POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA LATA 2017-2020:
Marta Barcik – Stowarzyszenie Aktywni Rodzice
Bogusław Blicharski – Fundacja „Złote Serce”
Magdalena Domańska – Stowarzyszenie Twórczego
Rozwoju w Sosnowcu
Iwona Kabała – Stowarzyszenie Opieki
Nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom”
Roksana Rogala – Stowarzyszenie Twórców Sztuki
„Passionis”
Anna Tutaj – Fundacja „Nieinni”
Jan Bosak – radny Rady Miejskiej
Tomasza Niedziela – radny Rady Miejskiej
Paulina Adamus – naczelnik Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
Olga Klank – przedstawiciel Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
Sabina Stanek – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Wojciech Skiba – przedstawiciel Wydziału Kultury
i Promocji Miasta

reklama
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Superszybkie Wi-Fi
i niekończąca się rozrywka
od UPC na dowolnym
urządzeniu.
Zapytaj o najlepszą ofertę!
• Ul. Partyzantów 9 , pon. pt. 9:00-18:00
32 701 25 63, salon.sosnowiec@upc.pl
• Centrum Handlowe Plejada
505 068 556, salon.sosnowiec2@upc.pl
Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.
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Inwestycja w parku im. Jacka Kuronia
w Kazimierzu wyróżniona
zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

Gmina Sosnowiec została wyróżniona w dziewiątej edycji nagrody
„Kryształy Przetargów Publicznych 2017” za budowę Ogrodu
Jordanowskiego w parku im. Jacka
Kuronia w Kazimierzu Górniczym
w Sosnowcu.
Sosnowiec został wyróżniony
jako zamawiający w kategorii „Inwestycje z zakresu przebudowy lub
budowy obiektów użyteczności
publicznej lub rewitalizacji przestrzeni publicznej”. Wyróżnienie
podczas inauguracji XII Forum
Przetargów Publicznych w Jachrance odebrał Dariusz Pieczka,
naczelnik Wydziału Inwestycji
Miejskich Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu.
– Od 9 lat celem nagrody jest
promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.
Dlatego nagradzamy zadania, które można stawiać za wzór, zarówno pod względem poprawności
proceduralnej, jak i jakości realizacji przedsięwzięć publicznych.
W ten sposób nagrody otrzymują

reklama

Wyróżnienie podczas inauguracji XII Forum Przetargów Publicznych w Jachrance odebrał Dariusz Pieczka, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.
ogromne, kosztowne przedsięwzięcia o znaczeniu ogólnopolskim, jak i nieduże, ale bardzo istotne lokalnie inwestycje. – podsumowała Elżbieta Sobczuk, redaktor
naczelna miesięcznika „Przetargi
Publiczne”, organizatora nagrody.
Patronat honorowy nad IX edycją „Kryształów Przetargów Publicznych” objęły następujące instytucje: Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowi-

ska – Podsekretarz Stanu Sławomir
Mazurek, Polska Izba Inżynierów
Budownictwa, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i Instytut Badawczy Dróg
i Mostów. Patronat medialny objęli:
Grupa Biznes Polska i miesięcznik
„Finanse Publiczne”. W tegorocznej edycji zgłaszane były realizacje
zakończone między 1 sierpnia 2016 r. a 31 lipca 2017 r. O wyborze zwycięzców, spośród 136 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała

Kapituła Nagrody, w której skład
weszli uznani eksperci – autorytety
w dziedzinie zamówień publicznych. Kapitule przewodniczyła Ewa Wiktorowska – prezes
OSKZP, a wśród pozostałych
członków znaleźli się: radca prawny Zbigniew Pawlak, dr Włodzimierz Dzierżanowski, prof. Andrzej
Panasiuk, adwokat Grzegorz Mazurek i redaktor Elżbieta Sobczuk.
To nie pierwsze wyróżnienie dla
sosnowieckiego Ogrodu Jorda-

nowskiego. W czerwcu tego roku serwis AtrakcjeDzieciece. pl
spośród 300 placów zabaw w województwie śląskim wyróżnił 11,
a wśród nich jest znajdujący się
właśnie w Kazimierzu-Górniczym.
Ogród Jordanowski w Parku im.
Jacka Kurornia podzielony jest
na kilka części, dla dzieci w każdym wieku. Dużą atrakcją jest
kompleks linariów (strefa „średniaka”), na który składa się m. in. 10-

metrowa wieża. Również dużą
atrakcją jest dwuwieżowy zestaw
z kilkoma zjeżdżalniami i mostkami dla małych dzieci. Część urządzeń jest dostosowana do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych. W
ogrodzie znajduje się sporo jest
urządzeń sprawnościowych i nietypowych huśtawek. W środku
ogrodu, do którego prowadzą
alejki, wybudowana została fontanna, która w nocy mieni się
wieloma barwami.

„Ekokompost Sosnowiecki” z MPGO
zdjęcia: arc MPGO w Sosnowcu

„Ekokompost Sosnowiecki” trafi do sprzedaży hurtowej i detalicznej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu uzyskało certyfikat Ministerstwa Rolnictwa uprawniający
do wprowadzenia na rynek kompostu pod nazwą „Ekokompost
Sosnowiecki”.
– Nasz produkt „Ekokompost
Sosnowiecki” to ekologiczny, organiczny środek poprawiający
właściwości gleby – mówi Jacek
Gaim, prezes zarządu MPGO
w Sosnowcu. Powstaje w procesie kompostowania odpadów
biodegradowalnych, znajdując
wszechstronne zastosowanie
przy utrzymaniu terenów zielonych, ogrodów i parków.
– „Ekokompost Sosnowiecki” to efekt wytężonej pracy
nad optymalizacją procesu
przetwarzania odpadów zielo8

Kompost ma poprawić właściwości gleby i będzie
zastosowany przy utrzymaniu terenów zielonych w mieście.
nych w naszej spółce – dodaje
Jacek Gaim. W efekcie czego
wielomiesięczne badania, ekspertyzy, udoskonalenia, zwieńczył oczekiwany certyfikat Ministerstwa.

Ekokompostem będą dysponowa ły podmioty komunal ne
z Sosnowca oraz miast ościennych. Trafi także do sprzedaży
detalicznej i hur towej. red
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Park prawdziwie różnorodny powstanie w Parku Kruczkowskiego

Ścieżki edukacyjne, budki lęgowe i kolekcje roślin
arc UM w Sosnowcu

Na terenie Parku Kruczkowskiego,
obok Egzotarium, powstanie „Park Bioróżnorodności”. Projekt zostanie dofinansowany w kwocie 3,8 mln zł z funduszy POIiŚ. W Parku Bioróżnorodności powstaną oczka wodne, pojawią się
budki lęgowe dla ptaków, domki dla
nietoperzy i owadów, a także rodzime
kolekcje roślinne, m. in. kolekcje naturalistyczne: ols porzeczkowy, łęg wierzbowy, łąka rajgrasowa, kolekcja roślin
systematycznych wzdłuż ścieżek, np.
kolekcja paprotników oraz kolekcje tematyczne, obejmujące m. in. rośliny
wrzosowate, zioła i rośliny lecznicze,
rośliny przyprawowe, zapachowe i kolekcja lawendy. Zamontowane zostanie
nowoczesne oświetlenie, ławki, toalety
oraz tablice informacyjne i edukacyjne.
Ogród będzie ogrodzony naturalnymi
zielonymi ścianami w formie żywopłotów. Dodatkowo przewidziano także budowę ciągu pieszo-rowerowego, łączącego ul. Piłsudskiego z bulwarem Przemszy.

W Parku Kruczkowskiego, obok Egzotarium, powstanie„Park Różnorodności”.
– Projekt zapowiada się bardzo ciekawie. Powstanie ogród z nowoczesną
i atrakcyjną ścieżką edukacyjną dla dzieci i dorosłych, częściowo przeprowadzoną po drewnianych pomostach, aby
umożliwić lepszą obserwację kolekcji roślinnych – zapowiada Arkadiusz Chęciń-

ski, prezydent Sosnowca. – Ogród botaniczny będzie funkcjonalnie połączony
z Centrum Edukacji Ekologicznej, które
powstanie w Egzotarium. Dzięki temu
zostanie stworzona możliwość organizowania m. in. interesujących zajęć terenowych. Bogactwo nasadzeń i uporządko-

wanie roślin w kolekcjach tematycznych,
a także bliskość laboratoriów w Centrum
Edukacji Ekologicznej ożywi ogród i pozwoli na nawiązanie współpracy ze szkołami, ośrodkami naukowymi, kołami
hobbystycznymi. Pozwoli także mieszkańcom na aktywną formę spędzania
czasu w ogrodzie i organizację np.
warsztatów barwierskich, perfumiarskich, czy kulinarnych – dodaje.
Prace budowlane w ramach tej inwestycji mają rozpocząć się w drugim
kwartale przyszłego roku. Przypomnijmy, że równolegle będzie realizowany
projekt „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy
przez rozwój terenów zielonych (ZPL)”,
na realizację którego zagłębiowskie gminy (w tym gmina Sosnowiec) mają zapewnione dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
województwa śląskiego na lata 20142020. Projekt składa się z dwóch zadań.
Pierwszym z nich będzie przebudowa

Egzotarium dla potrzeb utworzenia Centrum edukacji ekologicznej, modernizacja budynku i nadanie mu nowych funkcji oraz rewitalizacja biologiczna Parku
Tysiąclecia. Sosnowiec musi wystąpić
z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego, wskazującym zakres rzeczowy
i koszty niezbędne do poniesienia w ramach tego projektu. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja projektowa.
W ramach ZPL planuje się także rewitalizację ok. 44 ha Parku Tysiąclecia. Ten
teren ma się przekształcić w obszar o charakterze leśnym z rodzimą fauną i florą.
W planach jest wykarczowanie gatunków
inwazyjnych, nasadzenia gatunków rodzimych, zamontowanie oświetlenia
przy głównych alejach i większej liczby
ławek oraz koszy na śmieci. Jeśli badania
geologiczne potwierdzą zasadność tego
pomysłu, zostanie pogłębiony na terenie
parku zbiornik wodny i wybudowane zostaną pomosty nad terenami podmokłymi. Zakończenie inwestycji planowane
jest na ostatni kwartał 2019 r. SK

Trzy projekty społeczne będą realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Tak dla integracji, aktywności i przedsiębiorczości
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016 – 2023 już w przyszłym roku
ruszy realizacja trzech projektów. Będą
to „Nasza świetlica – Nasze okno
na świat!, „Aktywne Centrum – Szansa
dla Nas!” i „Miejski Ośrodek Rozwoju
Społecznego”. Na ich realizację gmina uzyskała w październiku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Śląskiego w wysokości 3,5 mln zł.
Pierwszy z projektów „Nasza świetlica – Nasze okno na świat!” kierowany jest do dzieci i młodzieży z dzielnicy Juliusz, gdzie wspólnie z Partnerem,
Stowarzyszeniem Dom Aniołów Stróżów z Katowic, w zmodernizowanym
budynku przy ulicy Czołgistów 5 prowadzona będzie świetlica środowiskowa.
– Projekt wystar tuje z początkiem 2018 r. i potrwa 2 lata. Prowadzoreklama
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ne działania będą wspierać przede
wszystkim rozwój społeczny i edukacyjny dzieci w wieku szkolnym od 7 do 14
lat – zapowiada Rafał Łysy, rzecznik
prasowy UM w Sosnowcu. W świetlicy
powstaną 27 miejsca opieki dziennej dla
dzieci. Dla najmłodszych mieszkańców
Juliusza dostępne będą zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność
i przedsiębiorczość. Prowadzone działania będą koncentrowały się głównie
na nauce samodzielności, poprawie stosunków społecznych oraz zwiększaniu
w przyszłości szans na rynku pracy. Dofinansowanie z EFS dla tego projektu
wyniesie 609 tys. zł.
Kolejne dwa projekty, czyli Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! i Miejski
Ośrodek Rozwoju Społecznego, mają
wzmacniać potencjał mieszkańców
Centrum, Pogoni, Kazimierza Gór niczego i Juliusza. Projekty będą realizowane przy wsparciu MOPS w formule
reklama

programów aktywności lokalnej – tworzonych we współpracy z mieszkańcami. – Projekty są przeznaczone w szczególności do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
czyli osób powracających na rynek pracy po długim okresie dezaktywizacji,
szczególnie kobiet opiekujących się
dziećmi, osób po 50 roku życia z niskimi kwalifikacjami zawodowymi lub niskim poziomem wykształcenia czy
osób długotrwale bezrobotnych – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca.
Z kolei projekt „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” realizowany będzie w centrum miasta. Dzięki modernizacji budynku przy ul. Modrzejowskiej 42, najbardziej potrzebujący
pomocy mieszkańcy dzielnicy Centrum,
uzyskają miejsce na rozwijanie ciekawych inicjatyw społecznych, aktywność
sąsiedzką, przestrzeń dla funkcjonowania grup samopomocowych i wolontariatu. Działalność rozpocznie właśnie

Centrum Wolontariatu. Ponadto utworzony zostanie Punkt Porad Mieszkańca
oraz kluby aktywności dla młodzieży,
seniorów i warsztaty opiekuńczo-wychowawcze dla rodzin. Projekt otrzymał
dofinasowanie w wysokości 944 tys. zł.
Podobny projekt będzie realizowany także dla mieszkańców Kazimierza Górniczego oraz Juliusza. Wspólnie z Partnerem – Stowarzyszeniem Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w
ramach którego powstanie Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego. Działania
prowadzone będą w zmodernizowanych
pomieszczeniach Miejskiego Domu
Kultury „Kazimierz” oraz muszli koncertowej w parku im. Jacka Kuronia.
Projekt, podobnie jak program aktywności lokalnej realizowany w Centrum,
skupi się na wsparciu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców dzielnic potrzebujących pomocy, ale i służyć
będzie pobudzeniu aktywności społecznej wszystkich tych mieszkańców dzielnic, którzy mogą i chcą działać na rzecz

wzmacniania potencjału lokalnej społeczności. Pomysł zostanie dofinansowany w wysokości 906 tys. zł.
War to pamiętać, że trwa realizacja
projektu przez Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego przy ul.
Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu
pn. „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego”. Wspólnie z krakowskim
Partnerem – fir mą Eurokreator zostaną podniesione kompetencje zawodowe uczniów CKZiU. Projekt obejmuje kur sy podnoszące umiejęt ności
i kompetencje zawodowe dla 180
uczniów i 14 nauczycieli, staże i praktyki zawodowe, wyjazdy studyj ne
na uczelnie, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz szkolenia w zakresie
kompetencji cyfrowych, jak i doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni w branżach gastronomiczno-hotelarskiej oraz ekonomiczno-reklamowej. Na re ali za cję te go projek tu
uzyskano dofinansowanie ze środków
EFS w wysokości 1 mln zł. SK

reklama
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Jak POL-UKRować nasze relacje? Pokazują uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

Przewodnik ksenofoba już wydany
zdjęcia: arc VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Oryginalny projekt pod nazwą „Jak
POL-UKRować nasze relacje? Polsko-ukraiński przewodnik ksenofoba” został
zrealizowany przez uczniów VI LO im.
Janusza Korczaka w Sosnowcu oraz
Szkołę Średnią z ukraińskiego miasta
Sambor. W projekcie, który rozpoczął
się 15 października i trwał tydzień,
udział wzięli młodzi pasjonaci dziennikarstwa i lingwistyki, którym szczególnie leży na sercu nawiązanie dobrej,
obustronnej współpracy polsko-ukraińskiej. W trakcie kilkudniowego pobytu,
uczniowie i towarzyszący im opiekunowie, nie mogli narzekać na nudę, ponieważ plan wizyty był bardzo napięty.
Wspólnie wzięli udział m. in. w plenerowej grze miejskiej (zorganizowanej
przez Młodzieżową Radę Miasta),
warsztatom poświęconym zagadnieniom
patriotyzmu i tożsamości, zwyczajom
oraz tradycjom, stylowi życia w Polsce
i na Ukrainie. Zobaczyli także najciekawsze zakątki Zagłębia oraz Katowice
i Kraków. Jednym z najważniejszych
wyzwań wspólnego projektu było zorganizowanie debaty, zatytułowanej „Relacje polsko-ukraińskie bez wzajemnych
uprzedzeń i stereotypów”, która odbyła
się w Miejskim Klubie im. J. Kiepury
w Sosnowcu.

Dzięki wspólnemu projektowi uczniowie„Korczaka” i ich rówieśnicy z Ukrainy mogli nie tylko lepiej poznać i zrozumieć wspólną historię, a także się zaprzyjaźnić.
– Nie było to łatwe zadanie, ani dla
uczniów „Korczaka”, ani zaproszonych
gości z Ukrainy. Próbowaliśmy przedstawić polsko-ukraińskie relacje w taki sposób, by uniknąć wzajemnych uprzedzeń
i stereotypów, ale także nie kierować się
przesadnie poprawnością polityczną, by
nie spłycić poruszanej problematyki – mówi Grzegorz Szewczyk, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie oraz historii w VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu, a zarazem jeden z uczestników
projektu. – Nasze narody łączą bolesne
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projekty polsko-ukraińskie; takie, które
będą przełamywać wzajemne stereotypy
i towarzyszącą im nieufność na rzecz
dobrych i bliskich relacji pomiędzy naszymi dwoma narodami – podsumował.
Pokłosiem projektu jest e-publikacja
„Polsko-ukraiński przewodnik ksenofoba” – pouczające spojrzenie na typowe
zachowania, wady i zalety dwóch narodów. Projekt został sfinansowany przez
Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży i był współfinansowany przez
Urząd Miejski w Sosnowcu.

Wspierają społeczników

Nie wahaj się
już ani chwili,
tylko rzuć palenie

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych, a także dla lokalnych animatorów społecznych i wolontariuszy odbyły się już po raz kolejny 14 i 15 października w Centrum Wolontariatu przy Placu Kościuszki 5 w Sosnowcu. – Doceniamy to, co dzieje się na lokalnym, społecznym gruncie, mocno kibicujemy
wszelkim akcjom społecznym, a w szczególności osobom, które te akcje inicjują. Organizowane przez nas szkolenia są dedykowane właśnie im – mówi Katarzyna Karbowniczek z Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych. – Jeśli działacie społecznie, myślicie o rozpoczęciu pracy z małymi grupami lokalnymi bądź planujecie zaangażować się w wolontariat, pokażemy
wam jak to zrobić – dodaje. Podczas dwóch intensywnych dni warsztatowych
uczestnicy mieli okazję zaznajomić się z metodyką pracy w grupie, poznać
techniki plastykoterapii, muzykoterapii, choreografii i teatroterapii, a wszystko
to z udziałem interaktywnych metod nauczania.
Wszystkich zainteresowanych wolontariatem zachęcamy do kontaktu pod nr
tel. 032 296 10 14. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.cw.wsparcie.sosnowiec.pl. SK

Szkolenia dla członków organizacji pozarządowych cieszyły się
dużą popularnością.

Amerykańcy wolontariusze w Prusie
arc ZSO nr 3 w Sosnowcu

Z okazji „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2
po raz kolejny organizują kampanię informacyjno-promocyjną pod hasłem „Jabłko zamiast Papierosa”. Celem tego przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna dzieci, młodzieży oraz mieszkańców. Z roku
na rok akcja zatacza coraz szersze kręgi, a tegoroczną kampanię wspierają także Urząd Miasta, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Instytut
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego,
NZOZ „Nasza Przychodnia”, Zespół Szkół Muzycznych i Teatr Zagłębia.
Tym razem organizatorzy już 16 listopada
o godz. 10.30 zaprezentują w Sali Widowisko -Koncertowej „Muza” przy ul. Warszawskiej 2 spektakl interaktywny z udziałem publiczności „Sąd nad papierosem”. Na ławie oskarżonych zasiądzie właśnie „papieros”, a prokurator wniesie przeciwko niemu akt
oskarżenia. Sama publiczność wcieli się w rolę ławników i pomoże sądowi wydać wyrok. Uczniowie, którzy biorą udział w kampanii, przygotowali także wystawę prac plastycznych, którą będzie można oglądać
w ZSM przy ul. Wawel 2, jak i w NZOZ „Nasza
Przychodnia” przy ul. Kisielewskiego 2 w Sosnowcu. Prace będzie można oglądać od 15 do 30 listopada.
Finałowym punktem kampanii będzie happening, przeprowadzony przez uczniów w Urzędzie
Miasta i na tzw. „patelni”, gdzie będzie emitowany
spot, zatytułowany „Sąd nad papierosem”.
Mieszkańcy, już tradycyjnie, otrzymają ulotki
i broszury informacyjno-edukacyjne na temat skutków palenia oraz zachęcające do pozbycia się nałogu wraz z informacją, gdzie szukać pomocy. Będą
także rozdawane jabłka, czyli symbol kampanii,
wraz z logo Sosnowca.
Patronat medialny nad kampanią objął „Kurier
Miejski”. SK

rów internetowych oraz szczegółowa obserwacja i analiza bilateralnych stosunków pomiędzy naszymi państwami, zdają się najczęściej ogniskować w jednym
punkcie: wciąż niezamkniętej, krwawej
karcie historii, na którą składa się tzw.
rzeź wołyńska oraz czystka etniczna na terytorium Galicji Wschodniej,
w postaci bestialskiego ludobójstwa dokonanego przez oddziały OUN oraz
UPA. Żywię jednak nadzieję, że coraz
częściej w naszych szkołach będzie
można z sukcesem realizować podobne

arc SCOP w Sosnowcu

Dlaczego należy wybrać jabłko zamiast
papierosa?

doświadczenia dziejowe, a rany goją się
przez całe pokolenia. Tym bardziej cieszą wyniki sondy, którą nasze uczennice
przeprowadziły wśród mieszkańców Sosnowca. Potwierdzają one, że lubimy
i cenimy Ukraińców oraz coraz lepiej się
znamy. Niebagatelną rolę odgrywa
w tym procesie znaczący udział Ukraińców na naszym rynku pracy, a także stale rosnące grono młodzieży ukraińskiej
decydującej się na studiowanie właśnie
w Polsce. Co zatem kładzie się cieniem
na naszych relacjach? Lektura prasy, fo-

Pamiątkowe zdjęcie uczniów i wolontariuszy po wspólnych zajęciach.
Grupa wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych 12
paździer nika przeprowadziła warsztaty językowe
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. Przy użyciu nowoczesnych technologii uczniowie gimnazjum
i liceum mogli zapoznać się z historią, geografią i kulturą najmniejszego stanu USA zbliżonego klimatycznie do Polski stanu Massachusetts i słynącego z futbolu amerykańskiego stanu Michigan. Młodzież mo-

gła w praktyce wykorzystać swoją znajomość języka
angielskiego, przełamać bariery i dowiedzieć się wielu ciekawostek z amerykańskiego świata sportu. Był
również czas na swobodną dyskusję w kuluarach.
Grupa z USA była pod dużym wrażeniem zarówno
szkoły, jak i uczniów i zapewniła, że dołoży starań,
aby ponownie pojawić się w Szkole Mistrzostwa
Sportowego. SK

Postawili na słońce
i zostali nagrodzeni
Grupa uczniów z Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlanego w CKZiU w Sosnowcu realizowała dwuetapowy, ogólnopolski program konkursu „Postaw na słońce”
w ubiegłym roku szkolnym. Przez ostatnie
miesiące uczniowie pod opieką Mar tyniki
Bulkowskiej podejmowali działania popularyzujące wiedzę dotyczącą korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na fotowoltaikę. Ich praca
została doceniona przez komisję konkursową, czego wyrazem były nagrody rzeczowe,
które uczniowie wraz z dyrektorem Januszem Mazurem odebrali w paździer niku podczas gali w Ministerstwie Środowiska. – Obecnie młodzież weźmie
udział w konferencji dla dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz nauczycieli
przedsiębiorczości i ochrony środowiska, studentów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości-zapowiedziała Ewa Bartosińska, wicedyrektorka CKZiU. SK
listopad 2017 nr 10
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Hulaszczo o życiu i miłości, czyli Jazzowa uczta w jesienny
wieczór
Poparzeni grają i śpiewają

Sosnowiecki zespół zbiera
na wydanie płyty

arc

arc

arc

„Biesiadne ska”, czyli tak naprawdę dobra zabawa.
Członkowie zespołu Eier liczą na wsparcie.
Sosnowiecki zespół Eier postanowił wziąć sprawy we własne ręce.
Trwa akcja na portalu PolakPotrafi (https://polakpotrafi. pl/projekt/eier-trzecia-plyta), na której
muzycy zbierają pieniądze na wydanie nowego albumu.
Popular ne ostatnio zbiórki
społeczne umożliwiają mało
znanym ar tystom na realizację
pomysłów, które dotychczas często, ze względu na brak środków
przepadały w szufladach.
Założenie zbiórki jest proste:
wspierający akcję, w zamian
za wsparcie, dostaje wybraną nagrodę. W ramach akcji można „kupić” płytę, koszulkę, bilet
na koncert itp., a gdy zostanie
uzbierana założona kwota, nagroda dostarczana jest do wspierającego. Jeśli nie uda się uzbie-

Szykuje się wielka gratka dla miłośników jazzu.

rać wystarczającej ilości środków, pieniądze wracają na konto
wspierających.
Zespół Eier to sosnowiecka
grupa założona 2009 r. Zespół gra melodyjny rock z damskim charyzmatycznym wokalem. Teksty zespołu pisane są
w języku polskim. Grupa wydała debiutancką płytę „Eier” 2011
r. oraz album „Iluzjonista”
w 2013 r. Eier lubi koncertować
i kilkukrotnie nagradzany był
różnymi nagrodami na festiwalach. KP
SKŁAD ZESPOŁU:
Grażyna Machura – wokal
Andrzej Garnek – gitara
Karol Fujarki – gitara
Alek Kita – bas
Piotr Kowalski – perkusja

Na tropach kultury żydowskiej w Zagłębiu
arc

Wejrzenia poety
Sosnowiczanin poeta Jerzy Lucjan Woźniak będzie 9 listopada
gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu (filia nr 20,
Stary Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 19).
Debiutował w katowickich „Poglądach” w roku 1983. Publikował
wiersze w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Miesięczniku Literackim”, „Piśmie Literacko-Artystycznym”, „Akcencie”, „Śląsku”,
„Pograniczach”, „Akancie”, „Toposie”. Wydał tomiki poetyckie:
„Pod skórą” (1991), „Rózga światła” (1991), „Szelest czasu” (1993),
„Z oczu bielmo z serca strach”
(1998), „W Tatrach” (2001, 2013),
„Korowanie pokory” (2003), „Samotność kota” (2005), „Ślimak
na asfalcie” (2009), „Ciężar cienia”
(2014), „Drzewa przy drodze”
(2014), „Wejrzenia” (2017).
Opowiadania i eseje drukował
w „Zeszytach Literackich”, „Pograniczach”, „Śląsku”, „Akancie”, „Kurierze Literackim”,
„SOSNarcie”. Obecny w antololistopad 2017 nr 10

gii „Tatry i poeci”, wydanej w koedycji Biblioteki Narodowej
i Państwowego Instytutu Wydawniczego, a także w antologiach:
„Zagłębie poetów” i „Pisarze
z Zagłębia” oraz w kilku almanachach pokonkursowych.
Zdobył jedno z pięciu równorzędnych wyróżnień w konkursie
na pastisz Herbertowski, zorganizowany przez szczeciński dwumiesięcznik kulturalny „Pogranicza”.
W 2015 r. został laureatem
Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca za całokształt twórczości.
Podczas spotkania autorskiego
z poetą odbędzie się promocja
najnowszego tomika „Wejrzenia”,
który został wydany dzięki
współpracy z Wydziałem Kultury
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
oraz Miejskim Domem Kultury
„Kazimierz” w Sosnowcu – (Sosnowiecki Program Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych). Początek spotkania o godz. 17.00.
Wstęp wolny. red

występy na Festiwalu Piosenki
Rosyjskiej w Zielonej Górze czy
też Reggae Festiwalu w Ostródzie świadczą o tym, jak
wszechstronna jest ich muzyka
i repertuar. Sami określają ją jako „biesiadne ska” z prześmiewczymi tekstami o hulaszczym
życiu i miłości. Bilety kosztują 70, 80 i 90 zł. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00. SK

SKŁAD ZESPOŁU:
Krzysztof Zasada – gitara, wokal
Roman Osica – lider wokal, saksofon
altowy
Wojtek Jagielski – perkusja
Marian Hilla – saksofon tenorowy,
saksofon barytonowy, chórki
Krzyś Tomaszewski – trąbka,
flugelhorn, tuba, akordeon, chórki
Jacek Kret – puzon, wokal
Mariusz Gierszewski – bas
Oficjalna strona zespołu:
www.poparzeni.pl

Brytyjski pianista jazzowy, kompozytor, wokalista oraz autor tekstów, czyli Anthony Strong, wystąpi 21 listopada w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”. W kompozycjach Stronga słychać wpływ
klasyków jazzowych, a jego gra
na fortepianie opiera się na ogromnej wiedzy na temat swingu Wyntona Kelly, Oscara Petersona czy
Billa Evansa. Jego głos i swingujący styl gry na fortepianie to prawdziwa muzyczna uczta, którą docenia publiczność z całego świata.
Wczesne lata artysta spędził
w trzech wiodących szkołach muzycznych w Anglii. Najpierw studiował grę na fortepianie klasycznym, a ostatecznie oddał się muzyce jazzowej. Od czasu wydania
jego debiutanckiego albumu
w 2013 r., przez samą brytyjską
prasę został uznany za „ogromny
talent, z wszelkimi zadatkami

na kolejną, obok Jamiego Culluma
i Michaela Bublé, gwiazdę panteonu współczesnego retro-jazzu.”
Wystąpił przed legendarnym BB
Kingiem i wydał minialbum, który dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów jazzowych.
Wokalista i pianista Anthony
Strong wzbudził zainteresowanie
najbardziej znaczących wytwórni
muzycznych na świecie. A album
„Stepping Out” znalazł się
na pierwszym miejscu amerykańskiej stacji iTunes Jazz Charts.
Stale wzbogaca trasę koncertową, która do tej pory dotarła do 26
krajów na 4 kontynentach. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00.
Bilety są w cenie 50 i 70 zł, dostępne online na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz
w kasie Energetycznego Centrum
Kultury. SK

Rodzinne spotkania z kinem „Muza”
Dla Czytelników „Kuriera Miejskiego” przygotowaliśmy jedno podwójne
zaproszenie, do odbioru w naszej redakcji.

Magiczne święta Emmy i Kacpra
arc

Wernisaż fotograficzny autorki Grażyny Bialik, zatytułowany „Szlakiem
kultury żydowskiej po Zagłębiu Dąbrowskim”, odbędzie się 30 listopada
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Sosnowcu (Filia nr 5, ul. Maliny 39). Towarzyszyć mu będzie prelekcja prowadzona przez historyka
Monikę Kemparę. Wystawę, która powstała dzięki pomocy Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” w ramach
Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, będzie
można oglądać do 14 grudnia. Wernisaż rozpocznie się o godz. 15.30. red

Zespół „Poparzeni Kawą Trzy”,
który tworzą dziennikarze
i współpracownicy największych polskich stacji radiowych
i telewizyjnych, już 3 grudnia
wystąpi na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Przebojowi dziennikarze,
zainspirowani twórczością rosyjskiej supergrupy „Leningrad”
i ukraińskiej „5Nizza”, zawiązali
w 2005 r. grupę, która eksperymentuje z gatunkiem muzycznym, opar tym na muzyce ska
z domieszkami rocka, punk
i swingu. W 2011 r. ukazała się
na rynku pierwsza płyta „PKT”
pod nazwą „Musculus Cremaster”. Data jej wydania zbiegała
się ze spektakularnym sukcesem
grupy na „Sopot Festiwal Top
Trendy”, gdzie „Poparzeni” zdobyli jedną z trzech prestiżowych
nagród za „Kawałek do tańca”.
Zwycięstwo na Festiwalu „Przebojem na antenę” w Hajnówce,

Sentymentalny spacer po Zagłębiu
Tomasz Kostro – pochodzący
z Chorzowa, a mieszkający w Sosnowcu dziennikarz, wieloletni
redaktor prowadzący magazynu
kulturalnego „SOSNart”, promujący m. in. młodych twórców, autor książek o tematyce regionalnej, będzie gościem 14 listopada
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sosnowcu (filia nr 1, Środula,
ul. J. Kossaka 10A). Będzie promował swoją najnowszą publikację „Zagłębie, którego nie ma”.
Autor proponuje nostalgiczny

spacer po czterech miasta Zagłębia Dąbrowskiego.
Nie ma już szybów wydobywczych, wielkich pieców, kominów, drewnianych czeladzkich
i będzińskich domków. Zostały
za to wspomnienia i zdjęcia, które
przeniosą starszych czytelników
w dawne czasy i przypomną
okres dzieciństwa, a tym młodszym pokażą, jak dawniej wyglądało Zagłębie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp
wolny. SK
arc

Emma i Kacper tym razem będą ratować święta.
Czy będą to magiczne święta
Kacpra i Emmy? Bohaterowie
zrobią wszystko, co w ich mocy, by tak się wła śnie sta ło.
Już 19 listopada w kinie „Muza” dzieciaki będą mogły śledzić przygo dy przed szko la ków, czyli Emmy, która postanawia interweniować u samego
Świę te go Mi ko ła ja i pro sić
o to, by spadł śnieg i Kacpra,
który chce zrobić wszystko, by
nadchodzące święta były wyjątkowe – magiczne, rodzinne
i zaśnieżone. Czy ich plan się
powiedzie? „Magiczne święta
Kac pra i Em my” powsta ły
na podstawie bestsellerowych
szwedzkich książek autorstwa
Tor Åge Bringsværd i Anne G.
Holt. Film mogą oglądać dzieciaki po ukończeniu czwar tego
ro ku życia. Bi lety są w ce nie 5 zł. Seans rozpocznie się
o godz. 16.00. Bi lety są do stęp ne on li ne na stro nie: www.kiepura.pl, w kasie
Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz w kasie Ener-

getycznego Centrum Kultury.
To nie ko niec nie spo dzia nek.
Po se an sie fil mowym dla
wszyst kich chęt nych od bę dą
się warsztaty rodzinne, w czasie któ rych dzię ki za bawie
i wyobraź ni spotka się na sza
do ro słość i dzie ciń stwo. Pre zen ty bę dą spa dać z nie ba,
a z reniferem będzie można zagrać w berka… Zajęcia poprowadzi Marcin Drzazga, pedagog, trener warsztatu psychoedu ka cyj ne go, re żyser te atru
dzie ci i mło dzie ży PWST we
Wrocławiu, wykładowca akademicki, a prywatnie mąż, tata
i wła ści ciel dwóch psów.
Warsztaty przeznaczone są dla
dzie ci w wie ku od 5 do 9 lat
oraz ich ro dzi ców. Potrwa ją
około 60 minut i kosztują 5 zł.
Liczba miejsc na warsztaty jest
ograniczona (maksymalnie 30
osób). Ko niecz na jest wcze śniej sza re zer wa cja miejsc
pod nr telefonu: 32 788-33-60
(sekretariat Miejskiego Klubu
im. Jana Kiepury). SK
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W nagrodę oczyszczacze powietrza

Tenisowa lekcja z mistrzynią
Maciej Łydek

To była wyjątkowa lekcja tenisa.
Wychowankowie Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego nr 1
i nr 3 w Sosnowcu nauki pobierali
od nie byle kogo, bo od znakomitej tenisistki, sosnowiczanki Pauli
Kani.
Kania, mająca na swoim koncie tytuły mistrzyni Polski, zarówno w grze pojedynczej i drużynowej, z wychowankami ZOW nr 3
spotkała się na obiekcie przy Al.
Mireckiego. Część praktyczną
poprzedziło spotkanie z reprezentantką Polski, która opowiadała
młodym sosnowiczanom o swojej
karierze, początkach przygody
z tenisem, a także o życiu prywatnym. – Pytajcie śmiało, nie ma
pytań, na które nie odpowiem – mówiła z uśmiechem
Paula Kania.
Na uczestniczkę olimpiady
w Rio de Janeiro w 2016 r. czeka-

PIERWSZY Z CZTERECH
OCZYSZCZACZY POWIETRZA
W OSTATNIM DNIU PAŹDZIERNIKA
TRAFIŁ DO PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 47 PRZY UL.
PIŁSUDSKIEGO W SOSNOWCU.
WSZYSTKO DZIĘKI TEMU, ŻE
SOSNOWIEC NALEŻY
DO GRONA MIAST, KTÓRE ZDOBYŁY
NAJWIĘCEJ GŁOSÓW
W PLEBISCYCIE TOWARZYSZĄCYM
„KONKURSOWI Z KLIMATEM”,
ORGANIZOWANYM PRZEZ TAURON.

Maciej Łydek

„Konkurs z klimatem” oraz towarzyszący mu plebiscyt dla gmin
był jednym z elementów programu „Oddychaj Powietrzem”. Celem przedsięwzięcia jest zwiększanie wiedzy na temat przyczyn
zanieczyszczenia powietrza
i sposobów ochrony środowiska.
Konkurs składał się 13 tygodniowych rund. Każdy uczestnik
mógł zgłosić aż 13 pomysłów
na to, jak dbać o czyste powietrze. Spośród nadesłanych prac
komisja konkursowa wybrała te
najciekawsze, a do ich autorów
trafiły nagrody, czyli czujniki
czadu. W puli konkursu do rozdania było łącznie 5400 takich
urządzeń.
– Dziękuję mieszkańcom, bo
gdyby nie ich głosy, przedszkola
nie dostałyby tych urządzeń. Ich
postawa świadczy o tym, że jakość powietrza, środowiska,
w którym na co dzień funkcjonują, nie jest im obojętna. To cieszy.
W tym miejscu war to przypo-

ła miła niespodzianka. W związku z faktem, że do spotkania doszło 6 listopada, a więc w dniu
urodzin naszej mistrzyni, nie zabrakło bukietu kwiatów i prezentów przygotowanych przez młodzież.
Potem przyszedł czas
na część praktyczną i krótki, ale
intensywny kurs nauki gry w tenisa. – Gdy tylko czas pozwala,
chętnie biorę udział w takich akcjach. Mam nadzieję, że może
kogoś zachęcę do uprawiania tego spor tu. Trudnego, uczącego
dużej pokory, ale zarazem bardzo pięknego – podkreślała podczas zajęć tenisistka.
– Bardzo dziękuję pani Pauli
za to, że znalazła czas dla naszych
podopiecznych. Lekcja z mistrzem to jest coś – nie kryła radości Katarzyna Indyka, dyrektor
ZOW nr 3. KP

Pierwszy z oczyszczaczy został zainstalowany już w Przedszkolu Miejskim nr 47.
mnieć, że w wiosną bieżącego
roku w akcji „PolskaOddycha
z Airly” mieszkańcy wywalczyli
dla Sosnowca czujniki smogu – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Postawa sosnowiczan
w kwestii jakości powietrza jest
naprawdę budująca. Świadczy
o tym także zainteresowanie wymianą piecy na bardziej ekolo-

giczne. W związku z dużym zainteresowaniem w tym roku
zwiększyliśmy dotację na ten cel
z 500 tys. zł na 2,3 mln zł – dodał
prezydent Sosnowca.
Każdy uczestnik, zgłaszając
swoje pomysły walki o czyste powietrze, mógł zagłosować na jedną spośród ponad 260 gmin położonych na terenie województwa
małopolskiego, śląskiego, dolno-

śląskiego lub opolskiego. Te gminy, które otrzymały najwięcej
głosów, dostaną po cztery
oczyszczacze powietrza. Każdy
jest wart około 2,5 tys. zł brutto.
Pozostałe urządzenia trafią
do Przedszkola Miejskiego nr 12
przy ul. Mościckiego, Przedszkola Miejskiego nr 15 (ul. Kilińskiego) i Przedszkola Miejskiego
nr 30 (ul. Urbanowicza). SK

Paula Kania spotkała się z wychowankami ZOW nr 1 i 3.

reklama
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arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Żółtaczka pokarmowa, czyli wirusowe zapalenie wątroby typ A

Lek. med. Monika Blacha-Prokop,
specjalista chorób wewnętrznych,
diabetolog, p.o. kierownika
Oddziału Chorób Wewnętrznych III
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
sp. z o.o., radzi, jak uniknąć
zarażenia żółtaczką i jak ją
pokonać

Wirusowe zapalenie wątroby wywoływane jest przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), który po wniknięciu
do organizmu dociera do wątroby, gdzie
zaczyna się mnożyć, doprowadzając
do jej uszkodzenia. Okres wylęgania wynosi zazwyczaj 21-50 dni. Chora osoba
może zarażać 1-2 tygodnie przed wystą-

pieniem objawów klinicznych i około 7
dni po ich wystąpieniu, kiedy to wirus
w dużych ilościach wydalany jest z kałem. Jedynym rezerwuarem wirusa są
ludzie.
Do zakażenia wirusem dochodzi najczęściej drogą pokarmową po spożyciu
zakażonej wody, skażonej żywności, np.
mięsa, warzyw, owoców, które wcześniej zostały umyte w zanieczyszczonej
wydalinami wodzie, spożywanie owoców morza, zwłaszcza skorupiaków
i surowych ostryg. Do innych, chociaż
rzadszych czynników ryzyka, możemy
również zaliczyć: bezpośredni kontakt
z osobą zakażoną, głównie znajdującą
się w okresie bezobjawowym i tydzień
po wystąpieniu objawów, kontakt domowy lub zawodowy z dziećmi uczęszczającymi do żłobka lub przedszkola,
kąpiel w zakażonej wodzie, stosunki homoseksualne, usuwanie odpadów komunalnych oraz praca przy konserwacji
urządzeń do tego służących, zakażone
igły narkomanów.
Najbardziej narażeni na zakażenie
są: pracownicy oczyszczalni ścieków,
pracownicy zajmujący się kanalizacją,
wszyscy którzy na co dzień mają kontakt z nieczystościami, pracownicy
ochrony zdrowia szkół czy żłobków, osoby wyjeżdżające do kraju endemicznego występowania, np. basen Morza
Śródziemnego, kraje Europy Wschodniej i Rosji, kraje Afryki, Ameryki Południowej, Centralnej i Azji.
Choroba może przebiegać bezobjawowo, subklinicznie (szczególnie u dzie-

ci – 90 procent przypadków) lub objawowo, czyli z żółtaczką. Do najczęstszych objawów zgłaszanych przez pacjenta należą: męczliwość, brak apetytu, nudności, wymioty, bóle mięśni i stawów, podwyższenie temperatury, świąd
skóry, bóle brzucha, biegunka, odbarwienie stolca, ściemnienie moczu, zażółcenie białkówek oraz powłok skórnych.
U osób z wcześniejszym uszkodzeniem
wątroby możliwe jest wystąpienie postaci piorunującego zapalenia wątroby
przebiegającego z jej ostrą niewydolnością. Cięższy przebieg obser wowany
jest również u osób niedożywionych
oraz po 50 roku życia. Objawy ostre
ustępują zwykle po kilku dniach, a nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (zwiększona aktywność transaminaz), utrzymują się przeciętnie przez 34 tygodnie. U pacjentów z żółtaczką
choroba trwa średnio 6 tygodni i bardzo
rzadko objawy utrzymują się powyżej 3
miesięcy. U niewielkiej grupy pacjentów,
tj. 15 procent, objawy nawracają lub
utrzymują się ciągle przez 6 do 9 miesięcy. Zapalenie wątroby typu A nie wywołuje przewlekłego zapalenia wątroby.
W niepowikłanym WZW typu A pełny powrót do normalnej aktywności życiowej
i pracy następuje w czasie poniżej 6
miesięcy.
Badaniami pomocniczymi stosowanymi w diagnostyce tej jednostki chorobowej są badania laboratoryjne, zwiększona aktywność transaminaz (ALT,
AST), zwiększone stężenie bilirubiny
i w niektórych postaciach wzrost aktyw-

ności fosfatazy zasadowej- ALP i gamma- glutamylotranpeptytazy- GGTP oraz
serologiczne: przeciwciała IgM anty -HAV w surowicy krwi (pojawiają
się 18 – 41 dni po zakażeniu), których
obecność świadczy o świeżym zakażeniu. Przeciwciała tej klasy mogą być wykrywalne do 4-6 miesięcy i stopniowo
ich miejsce zajmują przeciwciała IgG anty-HAV, które utrzymują się do końca życia. Po ustąpieniu okresu ostrego choroby zaleca się kontrolę transaminaz co
miesiąc do czasu normalizacji wyników.
Nie ma przyczynowego leczenia tej
jednostki chorobowej. W cięższych przypadkach konieczna może być hospitalizacja w celu utrzymania prawidłowego
odżywienia i nawodnienia. Dieta powinna zawierać łatwo przyswajalne węglowodany, 10-20 procent tłuszczu i około 10 procent białka i należy ją stopniowo rozszerzać wraz z postępem zdrowienia do 6 miesięcy. W tym okresie
obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a jego ograniczenie
do około 12 miesięcy. W okresie ostrym
choroby należy unikać także leków metabolizowanych w wątrobie.
Powikłania choroby występują niezwykle rzadko poniżej 0.2 procent przypadków, najczęściej u osób po 50 roku
życia i z przewlekłą chorobą wątroby
o innej przyczynie. Może u nich wystąpić
piorunujące zapalenie wątroby z jej ostrą
niewydolnością, uszkodzenie nerek autoimmunologiczne zapalenie wątroby.
Zapobiegać chorobie możemy
w sposób swoisty i nieswoisty. Nieswo-

isty to ścisła higiena rąk. W ciągu tygodnia po wystąpieniu objawów chory nie
powinien przygotowywać posiłków dla
innych ani podejmować kontaktów seksualnych. Należy objąć nadzorem lekarskim osoby, które miały kontakt z chorym dwa tygodnie przed rozwojem objawów i tydzień po ich wystąpieniu
przez okres 2 miesięcy od ostatniego
dnia kontaktu. W trakcie choroby matki
mogą karmić piersią. Swoisty sposób
zapobiegania chorobie to szczepienia.
Pełen cykl szczepień to dwie szczepionki przyjęte w odstępie od 6 do 12 miesięcy, które chronią przed zachorowaniem
przez okres ponad 20 lat. Są one zalecane dzieciom w wieku przedszkolnym
i szkolnym, dorosłym osobom, które wyjeżdżają do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności WZW typ A, zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz
przy konser wacji urządzeń służących
do tego celu, chorym na przewlekłą chorobę wątroby, hemofilię.
Jeżeli osoba nieuodporniona miała
kontakt z osobą chorą na WZW typu
A w ciągu ostatnich 14 dni, należy rozważyć jak najszybsze rozpoczęcie
szczepienia maksymalnie w ciągu 14
dni od pierwszych objawów u osoby będącej przyczyną zakażenia. Podstawowe znaczenie w profilaktyce zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typ
A ma utrzymanie wysokiego standardu
higieny oraz immunoprofilaktyka bierna u osób z grupy ryzyka.

Seniorzy z wizytą w mieście partnerskim
zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Niewykluczone, że wizyta członków Sosnowieckiej Rady Seniorów we Francji, zaowocuje nowymi pomysłami, które zostaną przekute w ciekawe projekty.
Jak działają rady seniorów i stowarzyszenia na rzecz seniorów za granicą
i jak rozwija się miejska polityka senioralna, mieli okazję przekonać się członkowie Sosnowieckiej Rady Seniorów,
którzy w dniach od 5 do 8 października
przebywali w mieście partnerskim Sosnowca – Roubaix we Francji. – Wyjechaliśmy tam na zaproszenie merostwa
miasta w towarzystwie przedstawicieli
władz Sosnowca, czyli zastępcy prezydenta – Anny Jedynak oraz naczelniczki Wydziału Polityki Społecznej – Sabiny Stanek. Była to właściwie rewizyta
listopad 2017 nr 10

u naszych przyjaciół z Francji, których
przyjmowaliśmy w Sosnowcu wiosną
ubiegłego roku – mówi Jerzy Dudek,
rzecznik prasowy Sosnowieckiej Rady
Seniorów. – W Roubaix podpatrywaliśmy organizację i działania miejskich
władz na rzecz seniorów – dodaje. Sosnowieccy seniorzy uczestniczyli m. in.
w Zgromadzeniu Seniorów Okręgu Roubaix, w trakcie którego przedstawili
działania, jakie sami prowadzą w Sosnowcu. Wzięli udział także w spotkaniu z członkami stowarzyszeń polonijnych oraz przyjęli zaproszenie probosz-

cza parafii polskiej w mieście. – Mieliśmy dużo szczęścia, gdyż nasz pobyt
w Roubaix pokrył się z trwającym
w mieście tygodniem Święta Seniorów.
W związku z tym uczestniczyliśmy
w Forum Acti Seniors, które zostało
zorganizowane w pięknym obiekcie
sportowym, gdzie odbywają się wyścigi rowerowe. Nasza wizyta zakończyła
się, podobnie jak u nas rok temu w Sosnowcu, wspólnym uroczystym balem,
na którym spotkaliśmy… naszą polską
gwiazdę seniorów DJ Wikę – dodaje
Dudek.

W drodze powrotnej na lotnisko w Paryżu delegacja miasta Sosnowca zatrzymała się jeszcze w Lille i miała okazję
zwiedzić miasto. Sosnowieccy seniorzy,
już w Polsce, wzięli udział w święcie seniorów, organizowanym w Czeladzi.
Wielką atrakcją był udział w Miejskiej
Grze i wspólna impreza. – Obecnie czeka nas okres podsumowań i ocen dwuletnich działań. Zgodnie ze statutem Rady Seniorów zobowiązani jesteśmy
do złożenia prezydentowi Arkadiuszowi
Chęcińskiemu sprawozdania ze wszystkich działań mijającej kadencji. Należy

również dodać, że zakończona została
rekrutacja kandydatów do Rady Seniorów kolejnej kadencji. Nowy skład Rady
Seniorów wybrany zostanie w dniu 27
listopada tego roku – podsumował Dudek.
Seniorzy, już tradycyjnie, zapraszają
do wzięcia udziału w poniedziałkowych
dyżurach, które odbywają się w lokalu 110 przy ul. przy ul. Warszawskiej 9
w godz. od 11.00 do 13.00. Czekają
na uwagi, pomysły i nowe inicjatywy,
także zgłoszenia problemów, które trzeba rozwiązać. SK
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HISTORIA
20-lecie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła

arc UM w Sosnowcu

arc

Wielkie otwarcie
na okrągłą rocznicę

Koncert charytatywny dla hospicjum
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
NR 1 W SOSNOWCU ZAPRASZA
NA KONCERT CHARYTATYWNY
„ARTYSTYCZNIE DLA HOSPICJUM”,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 14 LISTOPADA
W SALI KONCERTOWEJ „MUZA”
W SOSNOWCU. BĘDZIE TO
PRAWDZIWIE MUZYCZNA UCZTA:
MIESZANKA UTWORÓW POPOWYCH,
JAZZOWYCH I MUSICALOWYCH.

– Planując zeszłoroczne ar tystyczne spotkanie, wiedzieliśmy,
że nie będzie to jednorazowa sprawa. Hospicjum ciągle potrzebuje
wsparcia, dlatego w tym roku
również zagramy – wyjaśnia Elżbieta Skiba – Posikata, dyrektorka OPP nr 1.
Na scenie zaśpiewają m. in.
Anna i Kinga Gurgul, zwyciężczynie programu TVN „Aplauz,
Aplauz”, finaliści festiwalu „World
song”, Happy Choir Skłodowska,
zespół I „to się ceni”, przyjaciele
Ogniska, a także jego absolwenci
i wychowankowie, którzy zdobywali i zdobywają szereg nagród

Małgorzata Czapla, prezes Hospicjum Sosnowieckiego, składa podpis na umowie
o dofinansowanie budowy hospicjum.

– Od 20 lat organizujemy opiekę nad nieuleczalnie
chorymi mieszkańcami miasta i 20 lat obserwujemy
permanentny rozwój prowokowany przez samych
chorych. Ich liczba wzrasta, więc my się musimy
rozwijać i reorganizować, aby objąć opieką tak liczną rzeszę osób – mówiła podczas Jubileuszowego
Koncertu z okazji 20-lecia Hospicjum Sosnowieckiego jego prezes Małgorzata Czapla. Gwiazdą koncertu, który odbył się w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu, był Janusz
Radek. Sosnowieckie hospicjum powstało dokładnie 20 lat temu w parafii św. Tomasza Apostoła
w Sosnowcu z inicjatywy ówczesnego proboszcza,
ks. Jana Szkoca.
W październiku 1996 r. z inicjatywy ks. Jana Szkoca odbyło się spotkanie informacyjne na temat opieki
hospicyjnej. Wśród zainteresowanych znaleźli się m.
in. Danuta Przednówek, Jadwiga Hesse, Ewa Grzanka, Małgorzata Czapla oraz lekarze Maria Hanuszkiewicz, Andrzej Kopeć i Maciej Kupajski. – Przygotowania organizacyjne do podjęcia opieki nad chorymi, z początku tylko z terenu parafii, nie zajęły nam
dużo czasu, bo najważniejsze były chęci niesienia pomocy tym, którzy wówczas nie mieli znikąd wsparcia. Lekarze onkolodzy kończyli leczenie i chory
mógł liczyć tylko na siebie i swoich najbliższych – wspomina Małgorzata Czapla.
Pierwszy chory pod opiekę został przyjęty 2 grudnia 1996 roku. W maju 1997 roku parafialna grupa
nieformalna zarejestrowała stowarzyszenie Hospicjum św. Tomasza Apostoła. -Wówczas już zgłaszali
się do nas chorzy z całego miasta. Informacja o naszej działalności szybko się rozeszła. W maju 1999
roku udało nam się przenieść do stacji socjalnej Caritas przy ul. Naftowej. W grudniu tego roku spełniliśmy warunki lokalowe stawiane przez sanepid i mogliśmy zarejestrować NZOZ Hospicjum św. Tomasza
Apostoła – dodaje prezes Czapla.
Z czasem opieka hospicyjna została rozszerzona o opiekę nad całą rodziną. Wsparciem otoczono
osoby podejmujące trud sprawowania opieki
nad swoimi bliskimi. Organizowane były spotkania
w parafiach mające na celu pozyskanie nowych wolontariuszy to tego rodzaju służby.
Rok 2005 był rokiem przełomowym. – Liczba
chętnych osób do włączenia się w opiekę hospicyjną
była na tyle duża, że mogliśmy zapewnić naszym
chorym stały dyżur: w dni wolne od pracy weekendy,
święta oraz dyżur całodobowy pod telefonem – podkreśla prezes hospicjum.
W 2007 roku hospicjum uzyskało status organizacji pożytku publicznego, stając się beneficjentami odpisów 1 procent podatku. Rok później hospicjum po14

nownie zmieniło siedzibę, tym razem na ulicę 3 Maja do tzw. „Plastrów Miodu”. Warunki lokalowe były
na tyle dobre, że można było zarejestrować Poradnię
Opieki Paliatywnej.
W 2009 roku hospicjum włączyło się w ogólnopolskie programy, m. in. Kampanię Społeczną „Pola
Nadziei” oraz „Hospicjum to też życie”. W ramach
działań prowadzone były spotkania informacyjne dla
dzieci i młodzieży na każdym szczeblu edukacyjnym. – Rozpoczęliśmy wówczas aktywizowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz podopiecznych. Od tamtej pory organizujemy coroczny Marsz
Nadziei ulicami Sosnowca – mówi Czapla.
W tym samym roku podjęto decyzję o konieczności rozszerzeniu dotychczasowej opieki domowej
o opiekę stacjonarną. – W grudniu 2009 roku zarejestrowaliśmy Fundację na rzecz budowy i funkcjonowania Hospicjum św. Tomasza Apostoła., której celem było głównie podjęcie inicjatyw przyspieszających budowę hospicjum stacjonarnego – dodaje prezes hospicjum.
Już w 2011 roku hospicjum nie brakowało lekarzy
praktycznie żadnej specjalności. – Wówczas do grupy
lekarzy stale opiekujących się dołączyli lekarze konsultanci, m. in. lekarz psychiatra, lekarz okulista, lekarz chirurg, lekarz laryngolog.
20 lipca 2016 roku odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego rozpoczynającego budowę sosnowieckiego Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła w budynku przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego 131. – To był dla nas wielki dzień. Nasze marzenia mogły się wreszcie ziścić. Zanim został wmurowany akt erekcyjny, prace już trwały. Zaczęliśmy sami, wraz z naszymi wolontariuszami, a potem na plac
budowy weszła już firma odpowiedzialna za przebieg
inwestycji. Obecnie jesteśmy na ostatniej prostej.
Trwają prace wykończeniowe. Nasze plany już niedługo się urzeczywistnią – nie kryje wzruszenia prezes
Czapla. Sosnowieckie Hospicjum przy wsparciu miasta otrzymało prawie 5,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na adaptację i rozbudowę podarowanego
przez gminę za 1 procent wartości w budynku
przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego 131. Budowa nie
byłaby możliwa bez środków zgromadzonych przez
fundację od darczyńców i z 1 procent podatku. Dzięki
temu zebrano dodatkowo ok. 3,3 mln zł.
– Jubileuszowy koncert był okazją do podziękowania wszystkim, którzy są z nami od 20 lat. Raz jeszcze kieruję wielkie słowa uznania dla wszystkich, którym los hospicjum, los tych, którymi na co dzień się
opiekujemy, nie był i nie jest obojętny. Dziękuję władzom miasta, wszystkim darczyńcom. Bez was ta misja nie byłaby możliwa – podkreśla prezes sosnowieckiego hospicjum.

zyczne widowisko, ale także okazja
do uwrażliwienia i integracji naszej
lokalnej społeczności. Do zobaczenia w „Muzie” – zaprasza Elżbieta
Posikata. Bezpłatne wejściówki
można rezerwować na stronie OPP
nr 1: http://www.opp1.sosnowiec.ehost.pl/index.php/wydarzenia
Koncert rozpocznie się
o godz. 17.00. SK

Żywe lekcje historii i patriotyzmu
Już trzeci raz z rzędu przed świętami niepodległościowymi sosnowieckie szkoły odwiedzili kombatanci. Podczas spotkań rozmawiali z młodzieżą o minionych
czasach, o II wojnie światowej i
patriotyzmie. Żywe lekcje historii
to wspólna inicjatywa Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu oraz stowarzyszeń kombatanckich.
Na przełomie paździer nika
i listopada kombatanci odwiedzili
trzy sosnowieckie szkoły podstawowe: SP nr 47, SP nr 16 i SP
nr 25. Z młodzieżą spotkali się
mjr Henryk Czerwiński oraz kpt.
Bogdan Mierzejewski i kpt. Mieczysław Gronek. – Pomysł takich

arc SP nr 47 w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

podczas festiwali muzycznych.
Goście koncertu będą mieli okazję
także wziąć udział w licytacji obrazów, które zostały nagrodzone
w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Inne Spojrzenie”. Można kupić także plastyczne cegiełki w cenie 10 zł.
– Wierzymy, że muzyka i wspaniali ludzie czynią cuda. Nasz koncert to nie tylko wyjątkowe mu-

spotkań narodził się trzy lata temu. Wspólnie z Wydziałem Edukacji oraz kombatantami uznaliśmy, że młodzież powinna mieć
okazję uczestnictwa w niepowtarzalnych lekcjach historii, tzw. żywych lekcjach historii z osobami,
które żyły w tamtych czasach, zetknęły się z historią, były świadkami tamtych wydarzeń. Podczas
spotkań uczniowie stykają się także z historią miasta. Cykl, który
zapoczątkowaliśmy, cieszy się
sporym zainteresowaniem. Szkoły chętnie zgłaszają swój
udział – podkreśla Wojciech Skiba z Wydziału Kultury i Promocji
Miasta. KP

SZANOWNA PANI REDAKTOR,
jestem stałą czytelniczką czasopisma „Miejski Kurier”.
Podziwiam Państwa pracę w dzisiejszych czasach, gdy
do głosu w telewizji, radiu i w gazetach proponowanych
masom: hasło technika i pieniądz wiodą prym. Dzisiaj
kicz jest produktem przemysłowym, który wprowadza
tzw. oświatę i kulturę, aby uczestniczyć w rozrywkach.
Ta metoda zabija wrażliwość, kulturę, a dba
o mechaniczny odbiór i starszym osobom proponuje się
wygodę i złudną myśl, aby uczestniczyć w rozrywkach,
gdyż życie należy przeżyć wesoło i wygodnie, no
i oczywiście bez refleksji. Państwa praca nad wydaniem
„Kuriera” to staranie, aby odbiorca cenił Prawdę, Dobro
i Piękno. Dowodem tego są wywiady, artykuły
nawiązujące do problemów młodzieży szkół i analizujące
prawdziwe problemy naszego życia.
W 2004 r. z inicjatywy dr Krystyny Kalemby i mojej
powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą
w budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu.
Spotkania z wybitnymi wykładowcami – wprowadzały
słuchaczy w Świat Kultury i Nauki tak, aby po powrocie
do domu mogli przeżywać to, co usłyszeli na wykładach.
To była metoda szukania pomostu, łącząca człowieka
z naturą. Obcowanie z ludźmi głoszącymi Prawdę i Dobro,
Uczciwość i Piękno, to był nasz najważniejszy problem.
Życie to czytanie księgi ciągłych przemian i trudno znaleźć
właściwą drogę. To labirynt drogi, którą pokonuje każdy
człowiek i pomoc w rozwiązywaniu. Dzisiaj Uniwersytet
Trzeciego Wymiaru ma inne problemy. Ale pozostała
pamięć o wykładowcach. Wielu z nich już nie żyje i dlatego
z okazji w święta 1 listopada pragnę poświęcić Im
wspomnienia. Jak pisała Wisława Szymborska „Umarłych
wieczność dotąd trwa, póki pamięcią Im się płaci” …

Mieliśmy zaszczyt gościć w UTW wspaniałych
wykładowców: Zygmunta Kubiaka, prof. Wiktora Zina,
prof. Wójcika, prof. Pulinowa, Porębskiego, Arcyksiężną
Marię Krystynę Habsburg, Zofię Książek Bregułową.
Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg powróciła
do domu rodzinnego w Polsce w Żywcu, gdyż czuła się
Polką. Żyła bardzo skromnie i o tym mówiła. Dla Niej
najważniejsze było „Jestem Polką i w Polsce żyję” …
Prof. Zin znany nie tylko w Polsce, z wielką radością
przyjeżdżał na spotkania – poświęcony tematowi „A to
Polska właśnie”. Zofia Książek Bregułowa – poetka
niewidoma – gdyż utraciła wzrok w Powstaniu
Warszawskim, czytała swoje wiersze i dzieliła się
przeżyciami. Marian Porębski – światowej sławy tenor,
sosnowiczanin rodem – był szczęśliwy, wracając
do Sosnowca i mogliśmy uczestniczyć w przekazie
piękna muzyki i Jego głosowi. Zygmunt Kubiak zawsze
wspominał pobyt w Sosnowcu i wrażliwość odbiorców
na to, o czym mówił. Prof. Sulinowa i prof.
Wójcik – godnie reprezentowali wysoki poziom
naukowy.
Grażyna Ciesielska – pracowała – uczestniczyła
bardzo czynnie, interesowała się programem spotkań.
Dzisiaj tych wspaniałych wykładowców już nie ma
pośród nas, odeszli... Ale jestem szczęśliwa, że byli
z nami.
„Cześć Ich Pamięci”.
Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za pracę, którą
wykonujecie.
Teresa Kamieńska
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zdjęcia: arc Gracie Barra Sosnowiec

Worek medali
Bartka Zawadzkiego

Turniej brydżowy z okazji święta
niepodległości
Jubileuszowy, X Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego o puchar prezydenta miasta Sosnowca, już tradycyjnie
odbędzie się w kawiar ni DorJan przy ul. Braci Mieroszewskich, 11 listopada, w dniu święta niepodległości
z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności.
Turniej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a w rozgrywkach biorą udział utytułowani zawodnicy, m. in. w tur nieju wziął udział Adam Żmudziński,
mistrz świata, ale w Sosnowcu pojawili się także mistrzowie Europy i kraju oraz wielu znanych zawodników. – Podobnie, jak w ubiegłych latach, spodziewamy się około 30 par i znakomitych zawodników, którzy grają na bardzo wysokim poziomie. W tym ro ku dla najlepszych
przygotowaliśmy nagrody rzeczowe i puchary. Nie zabrak nie spor towej rywa lizacji i wspaniałej atmosfe ry – zapowiada Adam Będzieszak, prezes Ogniska TKKF
„Zagórze”. Zapisy rozpoczną się od godz. 8.30, a rozgrywki od godz. 9.00. Organizatorami turnieju są MOSiR i Ognisko TKKF „Zagórze”. SK
listopad 2017 nr 10

wiec), Marta Okine (AZS AWF
War szawa), Ur szu la Kurzy na (UKS 13 Białystok), Mar ta
Mazurek (AZS AWF War szawa), naj pierw pokonały eki pę
Wiel kiej Brytanii, następnie
uległy Rosjankom, zwyciężyły
Japonki, a w pojedynku o 5
miejsce przegrały z Niemkami
i ukończyły zawody na 6 miejscu.
W trakcie zawodów odbyło się
uroczyste uhonorowanie laureatów plebiscytu, ogłoszonego
przez prezydenta Sosnowca, który
został zdominowany przez przedstawicieli sosnowieckiej szermierki. Nagroda dla Sportowca Roku 2016 trafiła do Marty Pudy – szablistki Towarzystwa Miłośników Szermierki Zagłębie. Statuetkę dla Najpopularniejszego
Sportowca 2016 roku otrzymała
z kolei Angelika Wątor z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego. Nagroda Najlepszego Trenera 2016 roku trafiła w ręce Krzysztofa Wątora z Towarzystwa Miłośników Szermierki Zagłębie.
W plebiscycie wybrano także
Sportową Nadzieję Roku – tytuł
zgarnął Wiktor Bujakowski, pięściarz Klubu Sportowego Górnik
Sosnowiec, z kolei za najlepszą
drużyną uznano hokejową drużynę juniorów UKS Zagłębie Sosnowiec. KP
zdjęcia: arc MOSiR w Sosnowcu

Bar tosz Zawadzki nie zwalnia
tempa. Sosnowiczanin, trenujący
na co dzień brazylijskie ju-jitsu,
podczas rozgrywanych w szkockim Edynburgu zawodów National Pro wywalczył cztery złote
medale. To kolejny olbrzymi sukces na przestrzeni ostatnich tygodni osiągnięty przez zawodnika
Gracie Barra Sosnowiec.
Zanim Bar tosz udanie spisał
się na Wyspach Brytyjskich, zaliczył kapitalne starty w Chorwacji
i w Niemczach. – W Chorwacji
udało mi się zdobyć dwa złote
medale w zawodach Croatia National Pro Ju-Jitsu Championship,
a zarazem wywalczyć przepustkę
uprawniającą do star tu w Mistrzostwach Europy, które 4 lutego 2018 roku rozpoczną się
w Moskwie – mówi Bartosz, posiadacz purpurowego pasa.
Sosnowiczan poszedł za ciosem
i podczas startu w Niemczach wywalczył kolejne trofea. – Podobnie
jak w Chorwacji wywalczyłem

dwa złote medale. W kategorii
open główną nagrodą był bilet
na zawody Grand Slam w Londynie. Mój plan na ten sezon to udział
w jak największej ilości zawodów
organizowanych przez UAEJF –
organizację Brazylijskiego Ju-Jitsu
ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – gdyż na tych imprezach
zbiera się punkty do rankingu,
na podstawie którego kwalifikuje
się do Mistrzostw Świata w Abu
Dhabi – tłumaczy utalentowany zawodnik, który punktowy dorobek
powiększył podczas ostatnich zawodów w Edynburgu.
Sosnowiczanin
imponuje
w tym roku formą. W maju nie
miał sobie równych podczas zawodów Pucharu Polski w Koninie, w czerwcu dwukrotnie stawał
na najwyższym stopniu podium
podczas prestiżowych zawodów
British Nationals w Londynie.
Latem z kolei szlifował formę
w Stanach Zjednoczonych.
Bartosz Zawadzki ćwiczy na co
dzień pod okiem Macieja Poloka.
W przeszłości trenował karate, ale

SOSNOWIEC PO RAZ KOLEJNY BYŁ
ARENĄ ZMAGAŃ ZAWODÓW
O PUCHARU ŚWIATA JUNIORÓW
W SZABLI KOBIET
I MĘŻCZYZN. XIV EDYCJA ZAWODÓW
ODBYŁA SIĘ W HALI PRZY UL.
ŻEROMSKIEGO. NAJLEPIEJ
Z GRONA SOSNOWICZAN, A ZARAZEM
REPREZENTANTÓW POLSKI
ZAPREZENTOWAŁA SIĘ
ZUZANNA CIEŚLAR. ZAWODNICZKA
ZAGŁĘBIOWSKIEGO KLUBU
SZERMIERCZEGO UKOŃCZYŁA
ZAWODY NA 7 MIEJSCU.

Cieślar uległa w ćwierćfinale Węgierce Lizie Pusztai, która jak się
później okazało, triumfowała
w rywalizacji kobiet. Na drugim
miejscu podium stanęła Ryan Jenkins z USA, a trzecie miejsca wywalczyły – jej rodaczka, Zara
Moss i kolejna reprezentantka
Węgier – Mirabella Kelecsenyi.
W sumie do rywalizacji przystąpiły 154 zawodniczki.
Do turnieju mężczyzn przystąpiło 148 zawodników, w tym 18
Polaków. Niestety, zajęli oni odległe pozycje. Triumfował Rosjanin
Konstantin Lokhanov po zwycięstwie nad rodakiem Vladislavem
Pozdnyakovem. Na podium stanęli także Raoul Bonah z Niemiec
i Maxime Pianfetti z Francji.
W ry wa li za cji dru ży nowej
kobiet Polki w składzie: Zuzanna Cieślar (ZKSz Sosno-

Bartosz Zawadzki w Edynburgu wywalczył aż cztery
złote medale.
Krzysztof Polaczkiewicz

Najlepsi młodzi szabliści
rywalizowali w Sosnowcu

Forma sosnowiczanina jest imponująca. Ostatnie miesiące
to pasmo sukcesów.
jego pasją stało się ju-jitsu. – Brazylijskie ju-jitsu trenuję od sześciu
lat. Zaczęło się zupełnie przypadkowo. W czasach gimnazjalnych
postanowiłem zrzucić trochę ciałka. W internecie znalazłem ogłoszenie o brazylijskim ju-jitsu, choć
w pierwszej chwili myślałem, że to
MMA. Początki nie były fascynujące, ale dałem sobie trochę czasu
na poznanie tej dyscypliny i teraz
wiem, że rozpoczęcie treningów to
była jedna z najlepszych decyzji,
jaką do tej pory podjąłem w życiu – podkreśla Bartosz, który niezwykle ceni sobie pracę z trenerem

Polakiem. – To świetny trener,
a zarazem kapitalny człowiek.
Rozwijam się przy nim, stale podnoszę umiejętności. Mam w nim
wielkie oparcie, podobnie jak
w rodzinie i mojej dziewczynie,
za co wszystkim serdecznie dziękuję – dodaje Zawadzki.
Jakby tego było mało, w pierwszy weekend listopada Bartosz został mistrzem Polski. Podczas rozegranych w Poznaniu XIII Mistrzostwach Polski BJJ Zawadzki
okazał się bezkonkurencyjny
w kategorii Adult Purpura 94,3 kg
i sięgnął po złoty medal.

Ponad 300 zawodników zmierzyło się podczas zawodów
Pucharu Świata juniorów w szabli.

Nazwisko zobowiązuje
Zuzanna Cieślar najlepiej zaprezentowa ła się z grona re pre zen tan tek
Pol ski pod czas zawo dów Pu cha ru
Świa ta Ju nio rów, któ re od by ły się
w Sosnowcu, a tymczasem medalową pozycję zajęła najmłodsza z sióstr
Cieślar. Julia, zawodniczka Zagłębiowskie go Klubu Szer miercze go
Sosnowiec za ję ła trze cie miejsce
podczas zawodów Pucha ru Polski
do lat 17. Impreza odbyła się w Łodzi.
– Okazuje się, że niektórzy mają
w genach wygrywanie. Julia wróciła
na planszę po poważnej kontuzji, której nabawiła się pół roku temu. O urazie już na szczę ście za po mnia ła.
W Łodzi zaprezentowała się bardzo
dobrze i wskoczyła na podium – mówi Dawid Adamowski, trener Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.

Do pucharowej rywalizacji przystąpili także chłopcy, ale tym razem
ich start nie był zbyt udany. 12 miejsce za jął Ma te usz Michoń, 14 był
Oskar Peliński, a na 16 pozycji zawody ukończył Dawid Kopeć.
Kolejna reprezentantka ZKSz, Angelika Wątor, wzięła z kolei udział
w se nior skich zawodach Pu cha ru
Świata, które odbyły się we francuskim Orelanie. Nasza zawodniczka
po myśl nie prze szła fa zę gru pową
i za kwa li fi kowa ła się do tur nieju
głównego. W pierwszej walce pokona ła Ame rykan kę Ka ma li Thomp son 15: 14, na stęp nie ule gła 9: 15
później szej triumfa torce, Włoszce
Rosselli Gregorio i w końcowej klasyfikacji zajęła 26 miejsce. W sumie
do rywa li za cji przystą pi ło 177 zawodniczek. KP

Marta Puda (w środku) została Najlepszym
Sportowcem 2016 r., Angelika Wątor – Najpopularniejszym
Sportowcem, a Krzysztof Wątor – Najlepszym
Trenerem 2016 r.
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Dwie Ludmiły i Puszkin

Tablica na deklu szybu „Ludmiłaˮ. Nazwa ta była używana
w czasach połączenia z KWK „Niwka-Modrzejówˮ. Wcześniej
szyb nazywał się „Janˮ – najprawdopodobniej od hrabiego
Jana Renarda.

Poszczególne budynki są od siebie oddalone, co sprawia, że osiedle jawi nam się jako oaza ciszy i spokoju.

Tablica na deklu szybu Möbius upamiętnia Hermana
Möbiusa – głównego inżyniera w dobrach Renarda. Datę 1870
należy traktować orientacyjnie. Najprawdopodobniej
wszystkie szyby „Janˮ, „Möbiusˮ i„Drzewnyˮ powstały podczas
budowy kopalni, czyli do 1868 roku.

Kolonia Ludmiła znajduje się przy ulicy Mikołajczyka. Tworzą ją budynki o numerach 62 do 68.
Przelatując ze śródmieścia do Modrzejowa, trudno nie zwrócić uwagi na malowniczo położone
po wschodniej stronie szosy nieduże osiedle. To kolonia Ludmiła.
Tworzy ją osiem ceglanych, wielorodzinnych domów ułożonych
w dwóch łukowo usytuowanych
rzędach. Choć każdy budynek jest
inny, to wszystkie wspaniale ze sobą się komponują. Uwagę zwraca
również niespotykana gdzie indziej
przestrzeń. Poszczególne budynki
są od siebie oddalone co sprawia,
że osiedle jawi nam się jako oaza ciszy i spokoju. Można by rzec,
że budowniczowie pofolgowali sobie nieco i nie uznając kompromisów, zapragnęli stworzyć przestrzeń doskonałą. Gołym okiem
widać, że względy ekonomiczne
zostały zdominowane przez chęć
zaoferowania użytkownikom komfortowych warunków bytowych.
Dla kogo wzniesiono te domostwa? Sprawa nie jest w pełni poznana i wymaga dalszych dociekań. Pewne jedynie jest to, że kolonia powstała w latach 1921- 23
na gruntach Gwarectwa „Hrabia
Renardˮ z przeznaczeniem dla
urzędników któregoś z okolicznych
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zakładów przemysłowych. Z dużą
dozą prawdopodobieństwa należy
przyjąć, że mieszkali tutaj również
pracownicy pobliskiej huty „Staszicˮ.
Huta „Staszicˮ pierwotnie nosiła nazwę walcownia „Puszkinˮ
i znajdowała się po zachodniej stronie ul. Mikołajczyka – nieco na południe od skrzyżowania z ul. Ludmiła. Walcownię zbudował w roku 1883 Gwidon von Donnersmarck. Nazwa zakładu nie upamiętniała (jak można by przypuszczać) słynnego pisarza, ale pochodziła od nazwiska rosyjskiego ministra przemysłu. „Puszkinˮ prosperował bez większych zawirowań aż do I wojny światowej, kiedy
to został na pewien czas zamknięty. W 1920 roku zakład przeszedł
pod władanie Modrzejowskich Zakładów Górniczo-Hutniczych i jako huta „Staszicˮ funkcjonował
do wybuchu II wojny. W okresie
okupacji pracował na potrzeby niemieckiej armii. W 1945 roku hutę
przekształcono w Zakłady Naprawcze Sprzętu Wiertniczego – od 1964 jako Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych.
Obecnie firma znajduje się w rę-

kach prywatnych i nadal zajmuje
się produkcją i serwisem sprzętu
wiertniczego.
Wróćmy jednak do Ludmiły.
Nazwa koloni pochodzi od działającej w jej sąsiedztwie kopalni węgla kamiennego. Znajdowała się
ona obok wspomnianej huty
„Puszkinˮ – na końcu dzisiejszej
ulicy Ludmiła. Kopalnia powstała
w latach 1863-68*. Był to zakład
niezwykle nowoczesny i dobrze
zarządzany. Niestety, poważnym
problemem w eksploatacji złóż
było stałe zagrożenie w postaci
obficie występujących wód podziemnych. Właśnie one stały się
powodem tragicznych wydarzeń,
które „rozsławiłyˮ „Ludmiłęˮ,
umieszczając ją na pierwszym
miejscu listy katastrof w polskim
górnictwie.
Jak się okazało, miejsce to przypadło jej niesłusznie... *
Do tragedii doszło 24 września 1880 roku. W godzinach popołudniowych, gdy na dole pracowało 170 osób, nastąpił potężny
wypływ kurzawki, która w krótkim
czasie zalała wschodnią część kopalni. W objętym katastrofą miejscu pracowało 40 górników. Nie-

zwłocznie przystąpiono do akcji ratunkowej, którą osobiście poprowadził inż. Ludwik Mauve – ceniony
fachowiec, zarządca należącego
do spadkobierców Jana hr. Renarda majątku Sielce-Modrzejów
(w jego skład wchodziła kopalnia).
Sprawnie udało się ewakuować
większość z pracujących na dole
ludzi i koni. Jednak część załogi
została odcięta przez wciąż podnoszącą się „wodęˮ. Schronili się oni
pod szybikiem wentylacyjnym.
Wśród 25. ocalałych były również
dzieci w wieku 10-15 lat. Sytuacja
była poważna, poziom wody wciąż
wzrastał. Poprzez otwór wentylacyjny doprowadzano powietrze
i podawano żywność. Jednym
z czynników decydujących o sukcesie akcji ratunkowej była bezustanna praca pomp, które pomimo
zwiększonej do maksimum mocy
wykazały się bezawaryjnością i doprowadziły do stopniowego odwodnienia kopalni. Poszkodowanych wydobyto na powierzchnię
po 30. godzinach akcji ratunkowej.
Bezpośrednio w katastrofie zginęło 16 górników, jednak w wyniku odniesionych obrażeń i chorób
liczba ta uległa zwiększeniu i obec-

Tablica pamiątkowa na budynku przy ul. Mikołajczyka 61/63.
Nazwa „Staszicˮ powraca.
nie jest trudna do oszacowania.
„Ludmiłaˮ wciąż borykając się
z zagrożeniem wodnym, nie powróciła już do dawnej świetności
i została zamknięta z końcem 1881
roku. Nie powiodły się próby ponownego uruchomienia zakładu.
Udało się to dopiero pod koniec
lat 50. wieku, kiedy to wyrobiska
„Ludmiłyˮ przyłączono do KWK
„Niwka-Modrzejówˮ. Wraz z likwidacją tej kopalni (koniec lat 90.)
do historii przeszła także „Ludmiłaˮ ze swą wciąż pobudzającą wyobraźnię tragedią.
Kopalnia znana jest zarówno
pod nazwą „Ludmiła”, jak i „Hrabia Renard”. Tą drugą nazwę przejęła nieco później protoplastka kopalni „Sosnowiecˮ. Co do imienia
Ludmiła to można przypuszczać,
że zapożyczono je od siostry hrabiego Renarda.
Historię kopalni i przebieg katastrofy opisuje Witold Wieczorek

w swym artykule „Katastrofa górnicza w kopalni Renard/Ludmiłaˮ,
zamieszczonym na portalu
www.klubzaglebiowski.pl. Autor
w sposób rzetelny, poparty źródłami historycznymi, prostuje wiele
przekłamań i nieścisłości dotyczących tragicznych wydarzeń z września 1880 roku.
Tekst izdjęcia: Artur Ptasiński
Przy tworzeniu artykułu korzystałem
z informacji zawartych w w/w artykule
Witolda Wieczorka oraz z opracowania Ewy
Chmielewskiej „Historyczne kolonie i osiedla
robotnicze w Sosnowcuˮ- wyd. Muzeum
w Sosnowcu, 2009. Niezwykle owocną
okazała się także dyskusja przeprowadzona
z Grzegorzem Onyszko na tematy dotyczące
kolonii Ludmiła. Co prawda, dyskusja ta
zrodziła więcej pytań niż odpowiedzi, ale
dzięki temu pojawiły się przesłanki
do dalszych rozważań.
Więcej zdjęć można zobaczyć na:
www.kuriermiejski.com.pl
listopad 2017 nr 10

JUBILACI
6 października w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: przewodniczący Rady Miejskiej, Wilhelm Zych oraz zastępca kierownika
USC, Barbara Tkacz.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
Agata i Zdzisław Antosikowie
Anna i Tadeusz Baranowie
Danuta i Stanisław Bartoszowie
Władysława i Stanisław Bąkowscy
Halina i Grzegorz Bodnarowie
Marianna i Kazimierz Borowiczowie
Celina i Adam Broczkowscy
Zofia i Jerzy Cieślikowie
Waleria i Ryszard Domagałowie
Czesława i Jan Fatygowie
Zofia i Piotr Górazdowie
Lidia Grzesiak
Henryka i Włodzimierz Janikowscy
Jadwiga i Mirosław Jasek
Anna i Gabriel Jurkowscy

Maria i Janusz Kidawowie
Ewa i Wiktor Laberowie
Anita i Alfred Loppe
Barbara i Józef Moskwa
Zofia i Andrzej Nowakowie
Maria i Krzysztof Rumszusowie
Bronisława i Eugeniusz Smoterowie
Małgorzata i Eugeniusz Smudowie
Antonina i Janusz Sowa
Maria i Kazimierz Srokowie
Krystyna i Roman Uraczowie
Jadwiga i Jerzy Wójcikowie
Danuta i Włodzimierz Wójcikowie
Maria i Antoni Zaprzałkowie
Nina Sacewicz I Henryk RotherSacewicz
Teresa i Zygmunt Kamińscy
Irena Mądra

Ignacy Krieger

Joao Urban

„Czarne skrzydła” w Pałacu Schoena-Muzeum w Sosnowcu

Na wystawie zostaną zaprezentowane unikalne, prezentowane po raz pierwszy fotografie Sosnowca.
Taki tytuł nosi wystawa, którą już od 7 listopada będzie można oglądać Pałacu Schoena-Muzeum w Sosnowcu. Tytuł nawiązuje do powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego, której akcja dotyczy katastrofy
w kopalni Reden, która wydarzyła się w 1923 roku
w Zagłębiu Dąbrowskim. Podejmuje temat pamięci,
uwarunkowań historycznych wpływających na losy
miast i mieszkańców. Dotyka zagadnień emigracji
oraz pokazuje potomków ludzi, którzy
w XIX i XX wieku zdecydowali się na zmianę miejlistopad 2017 nr 10

sca zamieszkania, kraju czy nawet kontynentu. Pokazuje ich przywiązanie do korzeni, kultywowanie
wspomnień o przodkach i kraju ich pochodzenia,
pielęgnowanie przez kolejne pokolenia tradycji i obyczajów w nowej ojczyźnie.
Na ekspozycji znalazły się prace artystów, którzy za pomocą różnych technik i mediów zmierzą
się z zagadnieniem tożsamości, recepcji historii
i pamięci. Zostaną zaprezentowane unikalne, prezentowane po raz pierwszy fotografie Sosnowca

z końca XIX wieku wieku autorstwa Ignacego
Kriegera, cykle fotograficzne Bogdana Konopki,
poświęcone życiu potomków polskich emigrantów
w zagłębiu węglowym Nord-Pas-de-Calais we
Francji, fotografie João Urbana, podejmujące temat
Polaków w odległej Brazylii oraz instalacje Piotra
Lutyńskiego.
Szczególne miejsce na wystawie zajmują także
prace współczesnych ar tystów związanych z Sosnowcem, m. in. Ryszarda Grzyba, Miłosza Wnu-

kowskiego, Jacka Rykały, Andrzeja S. Kowalskiego.
Uzupełnienie stanowią dwa filmy dokumentalne:
„Wierszyna” opowiadający o Zagłębiakach osiadłych w odległej syberyjskiej wiosce na początku XX wieku oraz „The Art of Spiegelnam”, dedykowany autorowi kultowego komiksu „Maus”.
Wystawa „Czarne skrzydła” w ramach 26. edycji
Festiwalu Ars Cameralis będzie udostępniona od 7
listopada do 30 grudnia. Wernisaż rozpocznie się
o godz. 17.00. 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 listopada 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 – w tym miesiącu zaczyna się wiosna, 5 – buzia
mu się nie zamyka, 8 – wizerunek postaci, 9 – roślina
szkodnik, 10 – w parze z profanum, 11 – upust, 12 – imię
słynnego śpiewaka Caruso, 14 – nazębny lub fotograficzny,
16 – pierwiastek chemiczny o symbolu Eu, 17 – kolba
kukurydzy, 19 – mówca, 21 – fachowiec, 22 – łuk nad okiem,
25 – nie lubi mydła, 28 – środek opatrunkowy,
29 – … angielskie, 30 – konkurencja narciarska, 32 – o kimś
bladym i słabym, 34 – rozmach, 35 – rzymski władca mórz,
36 – zmiana chorobowa skóry, 37 – ma je jeż, 38 – budowla
ogrodowa, 39 – kutwa.

998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji

Pionowo: 1 – roślina pachnąca wieczorami, 2 – szczególne
w rysopisie, 3 – marka francuskich samochodów, 4 – miasto
z krzyżackim zamkiem, 5 – tajna policja polityczna
w hitlerowskich Niemczech, 6 – potocznie o 10 zł,
7 – osprzęt, 13 – przepis, 15 – miasto w Holandii, 18 – toczy
się w książce, 20 – uzdrowisko dla dzieci, 23 – dawna nazwa
Etiopii, 24 – czapka z daszkiem, 26 – w damskiej
kosmetyczce, 27 – imię Staffa, 28 – słynna czwórka
z Liverpoolu, 31 – sąsiaduje z Polską, 33 – miasto
w Niemczech.

Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 9 /2017, LISA KLEYPAS – BEZ PAMIĘCI

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Małgorzata Jąkalska z Sosnowca, Małgorzata Bubak z Sosnowca i Elżbieta Łukasik z Wojkowic.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Ewa Nowak

Bardzo Biała Wrona (Wyd. Prószyński i S-ka)
Historia zaczyna się jak w bajce: cicha, miła Natalia poznaje wymarzonego chłopaka, który wydaje się delikatny, romantyczny i bezgranicznie w niej zakochany. Jednak na pozór idealny związek dwojga licealistów z każdym dniem staje się coraz bardziej mroczny. A Norbert
powoli pokazuje prawdziwą twarz – zazdrosnego, zaborczego, porywczego i manipulującego (nie tylko Natalią) prześladowcy. Zakochana dziewczyna nie potrafi jednak odejść. Woli tłumaczyć sobie takie
zachowania wielką miłością, o której on tak pięknie mówi… Ta przejmująca powieść (nie tylko dla nastolatków, ale i ich rodziców) znako-

micie obrazuje mechanizmy uzależnienia i przemocy psychicznej. Wskazuje też trudną, ale konieczną
drogę wyjścia z toksycznego związku i odbudowywania poczucia własnej wartości.
Ewa Nowak opowiada historię Natalii z charakterystyczną dla jej
pisarstwa przenikliwością, ucząc zarazem młodych, wrażliwych ludzi,
jak rozpoznawać symptomy przemocy psychicznej i – co najważniejsze – jak nie dać sobie zrobić krzywdy.
Premiera: 26 października 2017 r.

Victoria Redel

Przed wszystkim (Wyd. Prószyński i S-ka)
„Przed wszystkim” to pochwała przyjaźni i miłości pięciu kobiet, które znają się od dziecka. Wszystko przechodziły razem, od młodzieńczych szaleństw i kłopotów, po kluczowe problemy wieku średniego.
Teraz, gdy Anna, magnetyczna osobowość i najjaśniejsza gwiazda
grupy, trafia pod opiekę hospicjum, przyjaciółki zbierają się, by robić
to, co robiły zawsze – rozmawiać, śmiać się i pomagać sobie nawzajem w podejmowaniu decyzji i snuciu planów na przyszłość – tym razem w wiejskim domku Anny w Massachusetts. Helen, sławna malarka, najlepsza przyjaciółka Anny, ma niedługo wyjść ponownie za mąż.
Każda z pozostałych kobiet ma własne problemy – Caroline opiekuje
się chorą psychicznie siostrą, Molly nie radzi sobie z buntem nastolet-

niej córki, a Ming z praktyką prawniczą, wychowywaniem dzieci i miłością.
„Przed wszystkim” to powieść zabawna i słodko-gorzka zarazem; przyjaciółki wspominają zabawne błędy młodości,
wspólne tajemnice i przygody. Ale teraz mają inne poczucie czasu, a przez
to ścieżki ich życia nabierają nowego sensu. Powieść daje błyskotliwy, nasycony emocjami portret grupy przyjaciółek, wspaniale przedstawiając
życie codzienne podlegające upływowi czasu, a także pokazując, że nawet w trudnej sytuacji u kresu drogi można dawać innym coś wartościowego. Ta książka to przede wszystkim oda na cześć przyjaźni.
Premiera: 7 listopada 2017 r.

✂

Izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 10

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”
„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:
9 listopada – „21 x Nowy Jork”
16 listopada – „Konwój”
23 listopada – „Po prostu przyjaźń”
30 listopada – „Amok”
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.

Andrzej Zieliński

Żony, kochanki, damy, intrygantki. Niezwykłe
kobiety u boku naszych władców (Wyd. Prószyński i S-ka)
W historii Polski kobiety, żony i kochanki, miały bardzo często istotny
udział w tworzeniu, rozwoju i upadku państwowości, a nierzadko bezpośrednio lub pośrednio wpływały na losy Europy. Niejednokrotnie to one
właśnie, w najtrudniejszych dla kraju momentach, potrafiły zmobilizować
swoich ukoronowanych mężów do podjęcia konkretnych, zdecydowanych
działań. Nie brakowało również w naszej historii takich kobiet, które wykorzystując łoże, działały przeciwko rządzącemu współmałżonkowi i polskiemu państwu. Stawały się nieformalnymi ambasadorkami swoich rodzinnych krajów. Ogromna większość z nich była bowiem cudzoziemkami, znacznie lepiej wykształconymi od swoich nieokrzesanych mężów.
W przeciwieństwie do nich umiały czytać i pisać, co więcej, znały często
18

wiele języków obcych, interesowały się sztuką, nauką,
dużo czytały, próbowały nawet skutecznie oddziaływać
na życie polityczne kraju, do którego przybyły. Te kobiety nie tylko współtworzyły polską historię, lecz miały niekiedy istotny wpływ na rozwój naszej nauki i kultury. Przybliżały nas, jako społeczeństwo, do Europy, ale
czasem również od niej oddalały. Powinno się o nich nieustannie przypominać, odrzucając zastane, obiegowe opinie dotyczące naszej przeszłości,
traktujące wyłącznie o książętach i królach. Ich sukcesy i porażki, decydujące nierzadko o losach Polski, miały bardzo często swój początek nie
tylko obok tronu, ale często także w łożnicach, alkowach czy buduarach.
Premiera: 9 listopada 2017 r.
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ROZRYWKA
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

TEATR – listopad 2017

www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia
04 Sb 18:00 Wojna światów / H. G. Wells/ – premiera
05 Nd 18:00 Wojna światów / H. G. Wells
07 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M.
Montgomery
08 Śr 10:00 Jaś i Małgosia/ Bracia Grimm/ Gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
09 Czw 09:00 Jaś i Małgosia/ Bracia Grimm/ Gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
09 Czw 10:30 Jaś i Małgosia/ Bracia Grimm/ Gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
10 Pt 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells
11 Sb 18:00 Wojna światów/ H. G. Wells
12 Nd 18:00 Wojna światów/ H. G. Wells
14 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery

15 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka / M. Kownacka
16 Czw 19:00 Najdroższy/ F. Veber
17 Pt 19:00 Najdroższy/ F. Veber
18 Sb 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman
19 Nd 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman
21 Wt 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
22 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
23 Czw 19:00 Na dnie/ M. Gorki
24 Pt 19:00 Na dnie/ M. Gorki
25 So 18:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
26 Nd 18:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
28 Wt 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
29 Śr 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, P. Rowicki
30 Czw 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW MAMY 3 PODWÓJNE ZAPROSZENIA:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu
10.11.2017 r. (piątek) godz. 19.00
• 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Wojna światów” w dniu
12.11.2017 r. (niedziela) godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie
za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Jazda bez trzymanki i scenariusza w Teatrze Zagłębia
arc Klub Komediowy

Już 1 grudnia na scenie Teatru Zagłębia niespotykane widowisko. Improwizowany spektakl komediowy projektu
„Nic dwa razy”, czyli przedstawienie, które powstanie
na żywo, bez prób i żadnego scenariusza. Mało tego, nigdy się nie powtórzy, a publiczność zdecyduje o jego przebiegu.
Na scenie wystąpią artyści z warszawskiego Klubu Komediowego: Michał Sufin i Bartek Młynarski oraz Kinga
Kosik-Burzyńska i Karolina Norkiewicz (grający na co
dzień m. in. w duetach Sufin/Młynarski oraz Kinga i Nora). Wszystko, co wydarzy się tego wieczoru, będzie przez
nich zaimprowizowane – wymyślane na bieżąco,
na oczach publiczności, bez ustalonego wcześniej scenariusza czy wymyślonych postaci.
Młynarski i Sufin z Teatru Improwizowanego Klancyk, grają kilka postaci jednocześnie. Przez godzinę prowadzą widzów przez fabułę pełną zaskakujących zwrotów akcji, dusznych miejsc z amerykańskiej prowincji,
postaci zwichrowanych i wykreślonych z dramatów Ar-

arc

O przebiegu tego spektaklu zadecyduje sama
publiczność.

Pierwsze dwie osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji i podadzą
swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie na Klub
Komediowy, które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno
podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

thura Millera. Spektakl stara się opowiedzieć kilka historii, które spotkają się w jakimś punkcie albo też i nie,
a aktorzy starają się odpowiedzieć na zagadki postaci
i historii, która będzie powstawać na oczach widzów.
Z kolei duet Kinga i Nora grają bez scenariusza, bez
przygotowanych postaci. Na żywo, z głowy, na oczach
widowni i tylko we dwie.
Muzyczne tło spektaklu stworzy wyjątkowy ar tysta
i multiinstrumentalista Paweł Szamburski, muzyk związany z warszawskim środowiskiem LadoAbc. Tworzy muzykę na polu interdyscyplinarnym – dla filmu, teatru, kina niemego, tańca współczesnego czy słuchowisk.
Spektakl rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety są w cenie 25 zł. SK
Bartek Warzecha

Premiera w Teatrze Zagłębia

Inwazja obcej cywilizacji i totalna wojna światów
Spektakl oparty na jednej z najważniejszych powieści
science fiction „Wojnie światów” Herberta George'a Wellsa został przeniesiony na deski teatru. Już 4 listopada na scenie Teatru Zagłębia odbyła się premiera
spektaklu w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, która postanowiła zmierzyć się z kultową powieścią Wellsa.
– Książka Wellsa jest czymś o wiele więcej niż tylko zgrabną retro-opowieścią, prekursorską wobec niektórych wynalazków technicznych. Czytana dzisiaj zaskakuje – nie tyle futurystyczną wizją totalnej wojny,
co perspektywą, którą Wells przyjmuje wobec uświęconego, antropocentrycznego (i w ogóle: hierarchicznego) porządku świata – przyznaje Weronika Szczawińska. – W naszym ujęciu „Wojna światów” to istotna przypowieść na czasy, których najważniejszym
słowem jest „kryzys” i trudna bajka dla dorosłych dzieci ery Antropocenu. Wykorzystując fragmenty fabuły
reklama

powieści H. G. Wellsa, chcemy opowiedzieć o pysze,
która buduje imperia i sankcjonuje przemoc – ale także zaprosić na sceniczne ćwiczenia z obcości i empatii – dodaje.
W wiktoriańskim salonie toczy się zwykłe życie,
a wszystko według pozornie nieśmiertelnej hierarchii
społecznej. Beztroskie godziny dyskusji herbatkach
przerywa nagła inwazja pozaziemskiej cywilizacji.
Atak dążącej do całkowitej destrukcji ludzkiego świata siły staje się w spektaklu punktem wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na dotkliwie pytania. Do kogo
należy Ziemia? Czy tylko do człowieka? Czy hierarchiczny porządek świata jest naturalny? Jak szybko
można zostać uchodźcą? Czy na prowincji na pewno
jest bezpiecznie? I czy można żyć bez kontaktu z tym,
co inne i obce?
Spektakl rozpocznie się o godz. 18.00. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
03-09.11.2017 r.
HELIOS NA SCENIE: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„KTO SIĘ BOI WIRGINII WOLF?” GODZ. 18: 30
Spektakl teatralny, od 12lat, Wlk.
Brytania, 180min, napisy
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„21x NOWY JORK” GODZ. 18: 00
Dokument, od 15lat, Polska, 70min,
PRZEDPREMIERA:
„LISTY DO M. 3” 19: 30*
Komedia romantyczna, od 13lat,
Polska, 110min
* wyłącznie w czwartek
PREMIERA:
„ZŁE MAMUŚKI 2” 17: 00, 19: 30*, 20: 15**
Komedia, od 15lat, USA, 116min, napisy
* wyłącznie w poniedziałek
** z wyjątkiem poniedziałku
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Kadr ze spektaklu „Wojna światów”.

FILMY TYGODNIA:
„PIŁA. DZIEDZICTWO”
16: 15*, 18: 00**, 21: 15, 22: 00***
Horror, od 15lat, USA/Kanada, 91min, napisy
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
*** wyłącznie w poniedziałek
„ŚMIERĆ NADEJDZIE DZIŚ” 19: 00, 22: 15
Horror, od 15lat, USA, 96min, napisy
„THOR: RAGNAROK” DUBBING
9: 00*, 10: 00**, 14: 15*, 16: 15***
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 100min,
DUBBING
* wyłącznie w piątek
**z wyjątkiem piątku
*** z wyjątkiem czwartku
„3D THOR: RAGNAROK” DUBBING
10: 00*, 14: 00**
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 100min,
DUBBING
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
„THOR: RAGNAROK” 11: 00, 15: 30, 19: 30*
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 100min, napisy
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku

„3D THOR: RAGNAROK” 12: 45, 18: 30, 21: 15
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 100min, napisy
FILMY DLA DZIECI:
„MIĘDZY NAMI WAMPIRAMI” DUBBING
10: 15*, 12: 15, 14: 15
Animacja, b/o, Niemcy, 83min, DUBBING
* z wyjątkiem wtorku
„POTWORNA RODZINKA” DUBBING
9: 00*, 13: 30
Animacja, b/o, Niemcy, 96min, DUBBING
* wyłącznie w piątek
„EMOTKI. FILM” DUBBING
11: 00*, 11: 15**, 15: 45
Komedia/Animacja, b/o, USA, 86min,
DUBBING
* wyłącznie w poniedziałek
** z wyjątkiem poniedziałku

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

SKORPION (23.10. – 21.11.) – Listopad to
zdecydowanie jeden z Twoich lepszych
miesięcy. Będziesz wypoczęta, pełna
energii i masy pomysłów. Pomyśl zatem
dobrze, jak je najlepiej wykorzystać.
Samotne skorpiony czeka szereg miłych
spotkań z nowo poznaną sympatią, które
mogą zaowocować poważniejszym
uczuciem.
STRZELEC (22.11. – 21.12.)
–Z początkiem miesiąca zaczną Cię nękać
stare, niedokończone sprawy. Postaraj się
rozwiązać je jak najszybciej, by móc
cieszyć się pięknem jesieni. Nie odmawiaj
nikomu spotkań, wyjścia do znajomych
będą Ci służyły. Jeśli wciąż czujesz się
samotna, pomyśl o czworonożnym
przyjacielu.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Postaraj
się więcej czasu spędzać z rodziną,
wszystkim wam teraz jest to bardzo
potrzebne. To, że ktoś nie mówi głośno
o problemach, nie znaczy, że ich nie ma.
W pracy wreszcie czeka Cię chwila
wytchnienia. Ciesz się nią, bo nie potrwa
zbyt długo. Dobry czas dla samotnych
koziorożców. Korzystaj z życia i przyjmuj
zaproszenia na wszystkie randki.
WODNIK (20.01. – 18.02.) –Ktoś będzie
chciał Cię uszczęśliwić na siłę, organizując
Ci randkę. Mimo, że to bliska dla Ciebie
osoba, nie miej oporu przed odmową, jeśli
uważasz, że kandydat jest nieodpowiedni.
Wkrótce znajdziesz miłość swojego życia,
ale nie potrzebujesz do tego niczyjej
pomocy. Jeśli obecna sytuacja finansowa
wciąż nie jest Ci na rękę, poszukaj sobie
dodatkowego zajęcia. Postaraj się jednak
tym razem robić, to co lubisz, aby
sprawiało Ci to radość.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Powoli zacznie się
rozwijać uczucie między Tobą, a niedawno
poznanym mężczyzną. Niczego jednak nie
przyspieszaj na siłę, gdyż z tym razem
potrzeba czasu, aby znajomość
zaowocowała na długie lata. Postaraj się
odwiedzić bliskich. Ktoś bardzo potrzebuje
Twojego wsparcia, lecz wstydzi się o tym
powiedzieć. Zrób wszystko, co w Twojej
mocy, by rozwiązać jego problem.
BARAN (21.03. – 19.04.) – W najbliższym
czasie będziesz miała dużo mniej pracy.
Pomimo że wiąże się to z mniejszą premią,
ciesz się jednak z tej sytuacji. Wolny czas
poświęć rodzinie. Może nawet uda Ci się
zorganizować jakiś przedłużony weekend
za miastem? Mąż i dzieci będą zachwyceni,
a to jest ważniejsze od pieniędzy. Samotne
barany powinny zacząć walczyć ze swoimi
wadami, to one najczęściej są przeszkodą
w kontaktach z innymi.
BYK (20.04. – 22.05.) –Zastanów się, ile
oczekujesz od innych i postaraj się także
wykazywać większym zaangażowaniem.
Dotyczy to zarówno strefy rodzinnej,
uczuciowej, jak i zawodowej. Końcówka
miesiąca to odpowiedni moment, by
zacząć myśleć o świętach. Zacznij już
myśleć o prezentach dla bliskich,
a unikniesz w ten sposób stresu w grudniu.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –Los szykuje
dla Ciebie spore zmiany w kwestiach
uczuciowych. Samotne bliźnięta będą
cieszyły się niezwykłym
powodzeniem – nie zmarnuj tego! Pomyśl
nad lekką zmianą wizerunku. W nowej
fryzurze poczujesz się atrakcyjniejsza
i bardziej pewna siebie, a to przyniesie Ci
w życiu wiele korzyści. Pomyśl nad zmianą
pracy, ale nie podejmuj tej decyzji zbyt
pochopnie.
RAK (22.06. – 22.07.) – Nadszedł ostatni
moment na rozpoczęcie diety, jeśli dalej
planujesz schudnąć przed końcem roku.
Zapisz się na siłownię lub postaraj
regularnie chodzić na basen, a osiągniesz
efekt lepszy niż myślisz. Samotne raki
powinny częściej wychodzić do ludzi.
Przed telewizorem we własnym
mieszkaniu nie spotkasz miłości swojego
życia… Nie bój się ryzyka, przyniesie Ci
więcej korzyści niż myślisz.
LEW (23.07. – 23.08.) –Jesień nie jest
dobrym momentem dla samotnych lwów.
Poświęć więcej czasu samej sobie, zamiast
szukać na siłę nowych znajomości. Na te
przyjdzie czas w odpowiednim momencie,
szybciej niż myślisz. Aby uniknąć
rozczarowań, nie łudź się, że marzenia
o świętach w górach spełnią się w tym
roku. Nadmiar wolnego czasu poświęć
na domowe obowiązki.
PANNA (24.08. – 22.09.) –Samotne panny
czeka wiele atrakcji w sferze uczuciowej.
Nie nastawiaj się jednak na poważne
związki, będą to raczej przelotne
znajomości. Zawsze jednak lepiej cieszyć
się chwilą radości niż pogrążać
w samotności. Już teraz pomyśl
nad świętami. Może warto w tym roku
odpuścić tradycyjne siedzenie przy stole
i wybrać się ze znajomymi na narty?
Uważaj na zdrowie, pod koniec miesiąca
złapie Cię przeziębienie, ale od Ciebie
zależy, czy szybko minie.
WAGA (23.09. – 22.10.) –Nadchodzący
miesiąc przyniesie Ci wiele radości
i wspaniałych chwil. Pamiętaj, że nic nie
dzieje się jednak przypadkowo, sama
musisz dbać o to, by nie szukać zbędnych
problemów. Wolny czas spędzaj z rodziną,
a wszystkie troski odejdą w zapomnienie.
Przygotuj plan działania i powoli zacznij
przedświąteczne porządki. Dzięki temu
unikniesz późniejszych nerwów, a Święta
będą takie jak dawniej – radosne
i spokojne.
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