Nowoczesny budynek Prokuratury
Rejonowej Sosnowiec-Południe oraz
Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ
powstanie przy ul. Janowskiego. Budynek
zostanie wybudowany na działce, podarowanej
przez gminę. Będzie miał trzy kondygnacje i około 4
tys. m kw. powierzchni użytkowej. Obok powstanie
parking na 70 samochodów. Całkowity koszt tej
inwestycji wyniesie ok. 26 mln zł.
str. 2

Wielu nie wierzyło, ale stało się! Stacjonarne
centrum hospicyjne rozpoczyna swoją
działalność. Oficjalne otwarcie Zagłębiowskiego
Centrum Wsparcia Opiekuńczo-RehabilitacyjnoPsychologicznego odbędzie się 8 grudnia, a już 11
grudnia zaplanowano dzień otwarty. Każdy
z mieszkańców będzie mógł zobaczyć obiekt
i dowiedzieć się, jaką pomoc będzie nieść
mieszkańcom Sosnowca i regionu.
str. 4

Aż 22 medale, w tym 8 złotych,
zdobyli reprezentanci Polski
w mistrzostwach świata w ju-jitsu
w kolumbijskiej Bogocie. Wielkim
wsparciem narodowej drużyny okazali się
zawodnicy Budowlanych Sosnowiec.
Najbardziej cieszyła się Martyna
Bierońska (z lewej), która indywidualnie
wywalczyła złoto i brąz.
str. 15

Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne grudzień 2017 Nr 11 (429) redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395

www.kuriermiejski.com.pl

Tak zmienia się Sosnowiec! Rewolucja i strefa relaksu
w Parku Sieleckim, miejska sieć dróg rowerowych,
nowe otwarcie Stawików, nowoczesne oblicze
placówek oświatowych, modernizacje i remonty
dróg, kolorowe place zabaw i budowa basenu.
–Za nami kolejny rok zmian w Sosnowcu. To tylko
część inwestycji, które się zakończyły lub niebawem
dobiegną końca. Przed nami kolejne wyzwania
– zapowiada Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
str. 5
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Św. Mikołaj razem z elfami otwierają wrota manufaktury, przygotowują się do świąt i zapraszają na sylwestrową zabawę

Rusza fabryka prezentów i dobrej mocy
Paweł Leśniak

Sylwia Kosman

Manufaktura św. Mikołaja, która
spełni marzenia najmłodszych
i stanie się prawdziwą fabryką
prezentów, zabawy i rozrywki,
podniebna ślizgawka, świąteczny
jarmark, koncerty, wystawy i wystrzałowy sylwester to zapowiedź
tego, jak wkroczymy w magiczny
czas świąt i nowy rok. A to dopiero początek zabawy, odpoczynku
i wspólnego spędzania czasu,
w oderwaniu od szkoły, pracy, zajęć, trosk codziennego czasu
i zwykłego pędu. 8 grudnia, przez
kilka godzin, Urząd Miejski w Sosnowcu, a także plac przed budynkiem, stanie się Manufakturą św.
Mikołaja, w której będą uwijać się
elfy, by każdemu dziecku dostarczyć upragniony prezent. Gośćmi
specjalnymi imprezy będą znani
YouTuberzy, czyli Stuu i Marcin
Dubiel oraz popularny aktor, znany m. in. z serialu „Rodzinka” – Adam Zdrójkowski.
Ubiegłoroczna Manufaktura
przyciągnęła setki mieszkańców,
nie tylko Sosnowca, ale i całego
Zagłębia.
– Poprzednia edycja była strzałem w dziesiątkę – dzieciaki były
przeszczęśliwe, ale prawdę mówiąc, widziałem także tych nieco
starszych, którzy bawili się wyśmienicie – mówi Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
W budynku Urzędu Miejskiego,
gdzie na co dzień petenci załatwiają urzędowe sprawy, powstanie
specjalny kącik, gdzie najmłodsi

W ubiegłym roku Manufaktura św. Mikołaja okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Tym
razem cała ekipa będzie pracować z jeszcze większym rozmachem.
będą pisali listy do św. Mikołaja, by
zdążył dostarczyć prezenty. Pieczątki zastąpią magiczne pieczęcie,
a zamiast wzorów druków będą
świąteczne listy. Dzieciaki mogą liczyć na liczne atrakcje: malowanie
buziek i bombek, animacje, zdobienie pierników, krzywe zwierciadła i warsztaty plastyczne, a także
czekoladową fontannę. Na gości
będą również czekały gry i zabawy,
a wśród nich rozbrajanie świątecznej bomby.
Na sali sesyjnej, gdzie zazwyczaj obradują radni, tym razem
będzie... kino w klimacie świątecznym. W sali 221, na pierwszym piętrze, pojawi się stajnia

Św. Mikołaja, gdzie magiczne
zwierzaki szykują się do pomocy
Mikołajowi.
Na parkingu przed Urzędem
Miejskim zostanie wybudowane mikołajkowe miasteczko.
Na parkingu ustawiona zostanie
imponująca śnieżna kula, do której będzie można wejść, a także
pojawią się świąteczna karuzela
i kolejka. Czym byłaby manufaktura bez świątecznego kuligu,
który będzie jeździł po alei Zwycięstwa oraz ślizgawki? Na tafli
zaprezentuje się bałwanek, który
wspólnie z dziećmi będzie się bawił na lodzie, a także planowane
są taneczne pokazy. Tradycyjnie

ślizgawka będzie czynna przez
całą zimę. – Wstępnie planujemy,
że lodowisko będzie działało
do końca lutego. Wszystko, oczywiście, zależy od pogody – nie
ukrywa Jerzy Górak, dyrektor
MOSiR-u w Sosnowcu. Lodowisko pod gołym niebem cieszyło
się niagasnącą popular nością
mieszkańców. Tylko w ostatnim
sezonie udało się sprzedać prawie 11 tysięcy biletów. Ślizgawka
przed UM będzie miała wymiary
ok. 18 na 24 metry. Kręcić piruety
można właściwie przez cały
dzień, ponieważ lodowisko jest
oświetlone. Do dyspozycji mieszkańców będzie szatnia oraz wy-

pożyczalnia łyżew. Lodowisko
będzie czynne w godz. od 9.00
do 21.00 z przerwą na konserwację lodu między godz. 15.00
a 16.00. Bilet wstępu będzie kosztował 1 zł od godziny 9.00
do 15.00 i 2 zł między
godz. 16.00 a 21.00. Koszt wypożyczenia łyżew to 4 zł, a ostrzenia 5 zł. Bilety dla dzieci do 7 roku życia są bezpłatne, a bilet musi
kupić jedynie opiekun dziecka.
W tym roku nie zabraknie także
jarmarku świątecznego, który
w dniach od 20 do 23 grudnia, organizuje Miejski Klub „Maczki”.
Będzie kolorowo, wesoło, świątecznie i gwarnie. – Na stoiskach
będzie można kupić ozdoby świąteczne, wyroby rękodzieła, biżuterię, słodycze, czekolady, ciasta,
a także znaleźć jakiś oryginalny
prezent dla bliskich – zapowiada
Agnieszka Kozińska, dyrektorka
Miejskiego Klubu „Maczki”.
Na gości będą czekać także pyszne tradycyjne specjały, m. in. wędliny, sery i grzane wino, a także
szereg atrakcji. – Planujemy liczne
działania uliczne i interaktywne.
Będziemy wspólnie kolędować,
gotować i wykonywać ozdoby
świąteczne. W planach jest także
łańcuch świątecznych życzeń dla
Sosnowca, green screen, czyli
zdjęcia w krainie św. Mikołaja
i Teatr Ognia – dodaje Agnieszka
Kozińska. Działalność handlowa
i gastronomiczna w trakcie jarmarku świątecznego odbywać się będzie w godzinach od 10.00
do 18.00. W piątek i sobotę zosta-

nie dodatkowo ustawiona scena,
na której będą występować lokalne
zespoły. Przez okres jarmarku atmosferę zbliżających się świąt będą tworzyć m. in. członkowie Sosnowieckiej Orkiestry Dętej, Klimontowianki, Grupa Belcanto,
Band in Choir, Silver Dance
i Przyjaciele oraz oczywiście sami
mieszkańcy.
To nie koniec atrakcji. Na program i spektakl mikołajkowy już 6
grudnia zaprasza Miejski Klub
„Maczki”. W Zamku Sieleckim 9
grudnia dzieciaki będą tworzyć
anielskie dekoracje, a warsztaty
dla młodzieży i dorosłych zaplanowano na dzień następny. Miejskie kolędowanie odbędzie się
w „Muzie” 19 grudnia, a kto nie
zdąży do „Muzy”, będzie miał
jeszcze okazję pośpiewać 27 grudnia z grupą Trebunie Tutki w kościele św. Tomasza Apostoła.
Stary rok pożegnamy wspólną
zabawą przed Urzędem Miejskim. Sylwester 2017 w Sosnowcu rozpocznie się o godzinie 22.00, a za oprawę muzyczną
będzie odpowiadał DJ Wikar.
Na scenie tego wieczoru wystąpi
sosnowiecka grupa Silver Dance,
a gwiazdą imprezy będzie zespół
Feel. Nowy rok mieszkańcy przywitają nie tylko szampanem, ale
i efektownym pokazem laserów.
Tradycyjnie pomoc w powrotach
do domu zapewni Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Sosnowcu. Autobusy będą
podstawione
na
dworcu
przy Urzędzie Miejskim.

MIASTO
Prokuratura, policja i sąd w jednym miejscu?

Nowoczesny budynek Prokuratury Rejonowej już za dwa lata
Mariusz Binkiewicz

Sylwia Kosman

Nowoczesny budynek Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe oraz Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ
powstanie przy ul. Janowskiego w Sosnowcu. Kamień węgielny został wmurowany 10 listopada, a w uroczystości
wzięli udział m. in. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, Bogdan
Święczkowski, Prokurator Krajowy, biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak oraz
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Inwestycja ma zostać ukończona w 2019 r., a budynek zostanie wybudowany na działce, podarowanej
na rzecz prokuratury przez gminę. Budynek będzie miał trzy kondygnacje
i około 4 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Przy siedzibie prokuratury ma także powstać parking na 70 samochodów.
Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie
ok. 26 mln zł.
Obecnie obie prokuratury mieszczą się
w budynku przy ulicy Teatralnej. – Praca
w tym starym budynku do łatwych nie należy. Wiem, bo sam tam pracowałem. To
będzie nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb m. in. osób niepełnospraw-

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby wziął udział m.in. Bogdan
Święczkowski, Prokurator Krajowy.

Miasteczko działa przy Zespole Szkół nr 7 w Zagórzu.
Dawne asfaltowe boisko przy Zespole Szkół
nr 7 w Sosnowcu-Zagórzu zamieniło się
w przepiękne miasteczko ruchu drogowego.
Teraz każdy – niezależnie od wieku – będzie
mógł uczyć się zasad bezpiecznego poruszania
na rowerach i motorowerach.
Budowę miasteczka zgłosili sosnowiczanie
w ramach projektów głosowanych w Budżecie
Obywatelskim. Pomysł, który początkowo był
wyceniany na ok. 400 tys. zł, otrzymał ponad tysiąc głosów, co pozwoliło na realizację projektu.
Ostatecznie inwestycja zrealizowana przez konsorcjum sosnowieckich firm PPUH Libud i Libud Asfalty, kosztowała479 tys. zł.
Będzie to powrót miasteczka ruchu drogowego w Sosnowcu. – O ile mnie pamięć nie
myli, to kiedyś takie miasteczko było w Parku
Harcerskim przyulicy Ostrogórskiej. Uważam,
że ten projekt jest esencją Budżetu Obywatelskiego, bo jego najważniejszym przesłaniem
jest edukacja – podkreśla prezydent Sosnowca,
Arkadiusz Chęciński. Miasteczko ma31m szerokości i 71 m długości. Składa się z szerokich

na 2,5 m jezdni oraz węższych o pół metra
chodników iścieżek rowerowych. Zadbano także o elementy infrastruktury drogowej, czyli
znaki, sygnalizację świetlną, a nawet przejazd
kolejowy irondo. Teren jest oświetlony, acałość
uzupełnia mała architektura. – Chcieliśmy, aby
miasteczko jak najdokładniej odzwierciedlało
normalny ruch drogowy, bo tylko w takich warunkach możemy nauczyć się prawidłowego
ibezpiecznego poruszania ponaszych drogach,
ścieżkach i chodnikach – wylicza prezydent
Chęciński.
Pomysł chwalą sosnowieccy stróże prawa. – Jak wiadomo, edukacja w tej materii jest
potrzebna od najmłodszych lat. W przedszkolach i szkołach policja edukuje najmłodszych
użytkowników ruchu drogowego, wpajając nawyki, których często brakuje dorosłym. Dzięki
takiej infrastrukturze pewne rzeczy będzie
można dzieciakom przedstawić w jeszcze bardziej przystępny sposób. Takich miejsc powinno być wregionie jak najwięcej – podkreśla Sonia Kepper, rzecznik sosnowieckiej policji. KP
reklama

Strefa od„Juniora do Seniora” połączy pokolenia
Około 500 tysięcy złotych kosztowała kulturalna strefa rekreacji od „Juniora do Seniora”, która powstała w Szkole
Podstawowej nr 39 przy ul. Lubelskiej w Zagórzu. Jest
miejsce na fitness, urządzenia do ćwiczeń, stoły do ping-ponga, piłkarzyki i plac zabaw. Uroczyste otwarcie strefy
dla najmłodszych i nieco starszych, która będzie łączyć pokolenia, odbyło się 5 grudnia. To kolejna inwestycja, która
została zrealizowana dzięki pomysłowi mieszkańców, którzy zgłosili ten projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ten właśnie projekt w III edycji Budżetu Obywatelskiego cieszył się największym poparciem i zyskał aż 4144
głosów mieszkańców. Kulturalna strefa rekreacji to połączone chodnikiem cztery strefy: osób niepełnosprawnych,
strefa fitness, rekreacji i seniora. W pierwszej znajdują się
urządzenia rekreacyjne, w strefie fitness ulokowano popularny street workout, czyli plac z urządzeniami sprawnościowymi, a w kolejnej strefie, czyli strefie rekreacji, powstał plac zabaw z myślą o najmłodszych. Tuż za nią znajduje się strefa seniora. W tym miejscu zlokalizowano stoły
do ping-ponga i gier towarzyskich oraz piłkarzyki. Z kolei
strefa kulturalna ma scenę z zadaszeniem wraz z utwardzonym placem. To doskonałe miejsce na szkolne imprezy plenerowe i osiedlowe festyny. – Cieszę się, że takie miejsce
powstało. Pomysł, by w jednym miejscu mogły przebywać

Maciej Łydek

Paweł Leśniak

Miasteczko ruchu drogowego otwarte

nych oraz wyposażony w najnowszą technologię ułatwiającą obsługę interesantów – mówił po podpisaniu aktu notarialnego w kwietniu 2017 r. Bogdan Święczkowski.
To nie koniec inwestycji. Obok nowej
siedziby prokuratury wybudowana zostanie również komenda policji, także
na działce podarowanej przez gminę,
war tej ok. 2 mln zł. – Chciałbym, aby
w tym miejscu był jeszcze sąd. W ciągu
najbliższych miesięcy będziemy wiedzieć, czy takie rozwiązanie będzie
możliwe – stwierdził Prokurator Krajowy.
Z takiego rozwiązania cieszy się również prezydent Sosnowca. – Wszyscy
zdajemy sobie sprawę, że obecny budynek policji i prokuratury raczej utrudnia,
a nie ułatwia pracy. Warunki są tam
po prostu fatalne. Rozwiązanie, żeby
w jednym miejscu znajdowała się policja,
prokuratura i być może sąd, byłoby wręcz
wzorcowe i ułatwiłoby zarówno pracę
tym instytucjom, jak i mieszkańcom. Będzie też przykładem do powielania dla innych miast. Deklarujemy wszelkie wsparcie ze strony miasta – podsumował Arkadiusz Chęciński.

Wstęgę przecięły uczennice SP nr 39.
dzieci i seniorzy, jest świetny i takie projekty powinny być
realizowane coraz częściej. Dlaczego? Ja jako senior spokojnie mogę przyjść tutaj z moją pięcioletnią wnuczką. Ani
ona, ani ja, nie będziemy się nudzić – stwierdził Jan Krupiński z Zagórza.
Dopełnieniem inwestycji są elementy małej architektury, czyli ławeczki i stojaki na rowery oraz nasadzone wokół drzewa. SK

Zmarł Zbigniew Studencki
W nocy z 11 na 12 listopada 2017 r. zmarł Zbigniew Studencki, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum w Sosnowcu, które
prowadził przez 30 lat.
Pracował do samej emerytury, na którą odszedł zaledwie dwa miesiące temu. Był bardzo oddany swojej pracy, której
poświęcał znaczną część swojego życia. Autor wielu publikacji naukowych. Historyk i Starszy Kustosz Muzeum. Znawca
i popularyzator regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Organizator wielu konferencji i sesji popularno-naukowych. Zasłużony dla
Kultury Polskiej oraz odznaczony Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają Władze Samorządowe Sosnowca.
reklama
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RADA MIEJSKA
56. sesja Rady Miejskiej

Wielkie brawa za uratowanie życia
Maciej Leśniak

Sylwia Kosman

Kilkadziesiąt uchwał podjęli radni podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej. Debatowali m. in. nad „Programem ochrony środowiska dla miasta Sosnowca
na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 201 – 2014”, mapą akustyczną dla Sosnowca
i „Programem ochrony środowiska przed hałasem
dla miasta Sosnowca”. Poparli m. in. program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi,
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na przyszły rok oraz przyjęli także pakiet
uchwał dotyczących usankcjonowania zmian w systemie oświaty, polegających przede wszystkim
na przekształceniu dotychczasowych zespołów szkół
ogólnokształcących w ośmioletnie szkoły podstawowe. Postanowili także o tym, że rondo przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej
w Sosnowcu będzie nosić imię prof. Władysława
Bartoszewskiego. Pomysł był wynikiem inicjatywy
jednej z mieszanek, której udało się zebrać kilkaset
podpisów. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 20
radnych, czterech radnych z klubu PiS wstrzymało
się od głosu, a jeden z radnych PiS był przeciwny.
Podczas sesji wielkie brawa i gratulacje za niezwykłą postawę odebrali pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy uratowali życie mieszkanki Sosnowca, u której doszło do trzykrotnego zatrzymania akcji
serca. Do wydarzenia doszło 14 listopada, a niezwykłą skutecznością i refleksem wykazali się Małgorzata Będkowska, Agnieszka Kobojek oraz Stanisława Bąk i Andrzej Perek.

Prezydent Arkadiusz Chęciński pogratulował pracownikom podjęcia sprawnej i skutecznej
akcji ratunkowej.
– Zanim rozpoczęłam swoją zmianę, dostrzegłam siedzącą na krześle panią, której zachowanie
mnie zaniepokoiło. Gdy do niej podeszłam, zorientowałam się, że straciła przytomność. Od razu próbowałam jej pomóc, ale podjęcie akcji ratunkowej
w tej pozycji było niemożliwe. Za chwilę z pomocą
przyszła jedna z koleżanek, ułożyliśmy panią

na podłodze i rozpoczęłam masaż serca. Udało się
przywrócić akcję serca, ale za moment ponownie
kobieta straciła przytomność. Po raz kolejny zaczęłam masaż, kobieta raz jeszcze zemdlała, a w międzyczasie z pomocą przyszła kolejna z pracownic
urzędu, która zmieniła mnie i zaczęła akcję ratunkową od nowa – opisała tamto zdarzenie Małgorzata

Będkowska, która w sumie dwa razy reanimowała
ponad 60-letnią kobietę.
Drugą osobą z Urzędu, która podjęła akcję, była
Agnieszka Kobojek. – Kilka tygodni temu wzięłam
udział w kursie pierwszej pomocy zorganizowanym w Urzędzie Miejskim. Gdy uczestniczyłam
w zajęciach, nie spodziewałam się, że tak szybko
będę musiała teorię przekuć w praktykę. Cieszę się,
że mogłam pomóc tej pani. Zachęcam wszystkich,
aby wzięli udział w takich szkoleniach i posiedli
wiedzę, jak w takich sytuacjach należy się zachować. Przecież na miejscu tej kobiety mógł być każdy z nas i zapewne każdy oczekiwałby, że szybko
zostanie udzielona mu pomoc – stwierdziła
Agnieszka Kobojek. Ostatecznie mieszkankę Sosnowca ratownicy Pogotowia Ratunkowego przewieźli do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. – Niech ta
postawa będzie wzorem do naśladowania dla nas
wszystkich – podkreślił Wilhelm Zych, przewodniczący Rady Miejskiej.
Podczas sesji tradycyjnie już gratulacje odebrali
sosnowieccy sportowcy. Nagrody trafiły do zawodników Budowlani Sosnowiec, Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego oraz Górnika Sosnowiec, którzy
w ostatnich tygodniach odnieśli sportowe sukcesy
na zawodach krajowych i zagranicznych. Prezydent
poinformował także m. in. o powołaniu w listopadzie
trzech naczelników. Wydziałem Spraw Obywatelskich kieruje Rafał Zawartka, Wydziałem Komunikacji Mariusz Orczyk, a Katarzyna Wanic, pełniąca
do tej pory obowiązki Naczelnika Edukacji, objęła
funkcję naczelnika tego wydziału.

zdjęcia: Paweł Leśniak, Maciej Łydek

Sosnowiec świętował 99. rocznicę odzyskania niepodległości

Podobnie jak w latach ubiegłych odzyskanie
niepodległości świętowano w Sosnowcu w kilku
miejscach. Kwiaty złożono m.in. pod kapliczką
u zbiegu ulic Brynicznej i Słonecznej w Milowicach.
reklama
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Tradycyjnie już sosnowiczanie zebrali się
pod pomnikiem na Trójkącie Trzech Cesarzy.
Podczas uroczystości śpiewano m.in. pieśni
patriotyczne.
reklama

11 listopada świętowano na Maczkach.
Najpierw kwiaty złożono pod popiersiem
Tadeusza Kościuszki...

... a następnie pod Krzyżem
Wolności, gdzie również
odśpiewano pieśni patriotyczne.

reklama
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Czerwony wystrzałowy autobus, srebrzyste drzewka, anioły i kolorowe prezenty na ulicach miasta

Jest i działa! Nowoczesne Centrum Wsparcia oficjalnie rozpoczyna swoją działalność!

Sosnowiec „zamigocze tysiącem gwiazd…” Nie tylko hospicjum, ale i wielkie serce
PO WIELU LATACH STARAŃ,
ZABIEGÓW I ZBIERANIA ŚRODKÓW,
CENTRUM HOSPICYJNE PRZY UL.
HUBALA DOBRZAŃSKIEGO 131
W SOSNOWCU, ROZPOCZNIE SWOJĄ
DZIAŁALNOŚĆ! OFICJALNE
OTWARCIE ZAGŁĘBIOWSKIEGO
CENTRUM WSPARCIA
OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNO-PSY
CHOLOGICZNEGO ZAPLANOWANO
NA 8 GRUDNIA, A JUŻ 11 GRUDNIA
KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ ZOBACZYĆ,
JAK WYGLĄDA I DOWIEDZIEĆ SIĘ,
JAKIE USŁUGI BĘDZIE ŚWIADCZYĆ
I NA JAKĄ POMOC MOGĄ LICZYĆ
MIESZKAŃCY SOSNOWCA, JAK
I ZAGŁĘBIA.

Nowy autobus jest jedną z najbardziej efektownych świątecznych instalacji.
biona łakociami oraz wesoły świąteczny autobus. – Oprócz ozdób,
które mieszkańcy znają już z lat
ubiegłych, chcemy także zaskoczyć sosnowiczan nowościami.
Mam nadzieję, że atrakcje, które
dla nich przygotowaliśmy w tym
roku, przypadną im do gustu.
Wśród nich będzie pięknie oświetlony autobus. W tej chwili nie
zdradzamy miejsca, w którym będzie stał, to niespodzianka – mówi
prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński.
Ośmiometrowy autobus będzie widoczny już z daleka. Rozbłyśnie kolorami dzięki 12 tysiącom świetlnych punktów. Co więcej, będzie go można podziwiać
nie tylko z daleka, ponieważ każdy będzie mógł wejść do środka
autobusu i zrobić sobie zdjęcie. – Mamy nadzieję, że nietypowy świetlisty autobus ucieszy nie
tylko małych, ale i dużych mieszkańców i wprowadzi ich w rado-

sny i świąteczny nastrój – mówi
Arkadiusz Dziadowicz z firmy
Multidekor, która zaprojektowała
i zrealizowała zimowe dekoracje
miasta. – Sosnowiec jest doskonałym przykładem na to, że świątecznymi iluminacjami można się
bawić, tworząc oryginalne kompozycje. Możliwość wypożyczania dekoracji pozwala też co roku
zaskakiwać mieszkańców czymś
nowym – stwierdził.
Cała iluminacja składa się
z około 300 tysięcy energooszczędnych punktów LED i do jej
przygotowania zostało użytych
około aż 45 kilometrów łańcucha
świetlnego. Pomimo tysięcy punktów jest jednak bardzo ekologiczna i zużywa około 27 kW na godzinę. Wynajem ozdób na dwa sezony to koszt ok. 840 tys. zł. Firma,
która dostarczy ozdoby, będzie odpowiadać także za ich serwisowanie i ewentualną wymianę uszkodzonych elementów. SK

niepełnosprawność muszą pozostać w domu, a wymagają wsparcia opiekuńczo-pielęgnacyjnego.
W centrum będą prowadzone także szkolenia, dotyczące opieki – dla opiekuna i rodziny, którzy
opiekują się osobą starszą, niesamodzielną z powodu choroby czy
niepełnosprawności oraz dowiedzieć się, jakie są możliwości
w mieście objęcia ich członka rodziny opieką przez inne instytucje. Na wsparcie psychologiczne
będą mogły liczyć osoby, które
same opiekują się swoimi bliskimi lub sami zostali dotknięci chorobą. W centrum działać będzie
także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki której będzie można wypożyczyć m. in.
wózki inwalidzkie, kule, chodziki
czy koncentratory tlenu.

W Centrum Wsparcia będą się
mieścić m.in. stacjonarne
hospicjum, ośrodek pobytu
dziennego i poradnia
medycyny paliatywnej.
Budowa centrum trwała od listopada ubiegłego roku. Inwestycja kosztowała ok. 10 mln zł,
a część pieniędzy pochodziła ze
środków unijnych. Zgłoszenia dotyczące możliwości udzielenia
świadczeń opiekuńczych przyjmowane są w siedzibie Hospicjum
Sosnowieckiego im. św. Tomasza
Ap. przy ul. 3 Maja 1 w Sosnowcu,
tel. 32 293 23 13, a zgłoszenia może dokonać opiekun osoby zależnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www. www.hospicjum.sosnowiec.pl. SK
arc

Świetlisty autobus, ubrany w charakterystyczną czapkę św. Mikołaja, z wąsami oraz brodą, już niedługo pojawi się na jednej z ulic
Sosnowca. Oryginalny i wyjątkowo świąteczny pojazd będzie częścią okazałej zimowej iluminacji
miasta, której inaugurację zaplanowano na początku grudnia.
Po raz pierwszy pojawi się także
w Sosnowcu.
W tym roku świąteczna dekoracja będzie jeszcze bardziej różnorodna niż w tamtym roku. Zostaną zainstalowane świetlne lodowe kurtyny na ulicach oraz pojawi
się 500 dekoracji latarniowych
ozdobionych bombkami, śnieżynkami i gwiazdami. Tradycyjnie
już pojawią się także trójwymiarowe ozdoby, a więc kolorowe prezenty, sanie z reniferem, anioły,
bombki i srebrne drzewka. Wśród
nowości, obok których nie da się
przejść obojętnie, znajdą się 13metrowa świetlista choinka ozdo-

– Zgodnie z zapowiedziami centrum zostanie otwar te jeszcze
w tym roku. Dzienny ośrodek
opieki będzie działał już od 1
grudnia, a z całodobową opieką
hospicyjną ruszymy w połowie
miesiąca – nie ukrywa radości
Małgorzata Czapla, prezes Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła. – Obecnie,
przed otwarciem, trwają intensywne prace porządkujące
i sprzątanie obiektu. Sam
obiekt 11 grudnia będzie można zwiedzać w godz. od 12.00
do 18.00 w kilkuosobowych grupach. Wszyscy chętni będą mogli
zobaczyć, jak wygląda centrum
i dowiedzieć się, czym będziemy
się zajmować – dodaje.
Warto pamiętać, że projekt
stworzenia centrum, który w części
został sfinansowany ze środków
unijnych, nie przewidywał zakupu
elementów wyposażenia. Brakuje
jeszcze niektórych urządzeń, jak
np. dezynfekatora, ale także zwykłych mebli, biurek i krzeseł.

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc,
mogą kontaktować się z przedstawicielami stowarzyszenia.
W Zagłębiowskim Centrum
Wsparcia będą się mieścić m. in.
hospicjum stacjonarne, ośrodek
pobytu dziennego, rehabilitacji
oraz poradnia medycyny paliatywnej. Według założeń docelowo pod równoczesną opieką będzie mogło przebywać w placówce 25 podopiecznych wymagających stałej opieki całodobowej
oraz zaplanowano 25 miejsc
w dziennym ośrodku pobytu.
Długość pobytu w ośrodku będzie dostosowana do potrzeb
podopiecznych. Łącznie każdego
roku z hospicyjnej placówki będzie korzystać blisko 1000 beneficjentom, ponieważ oprócz wyżej wymienionego zakresu opieki, w centrum będzie zapewniona także rehabilitacja, wsparcie
psychologiczne oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Centrum będzie oferować m.
in. stacjonarną opiekę całodobową, głównie dla osób nieuleczalnie chorych na nowotwory po zakończonym leczeniu i dla osób
starszych, niesamodzielnych,
po hospitalizacji wymagających
okresowego wsparcia opiekuńczo-medycznego. W ramach centrum będzie działać także Dzienny Ośrodek Opieki dla osób starszych, częściowo niesamodzielnych, którzy nie powinni zostać
bez opieki na czas pracy opiekunów i dla osób starszych, wykluczonych ze względu na samotność. Nie zabraknie także opieki
środowiskowej dla osób starszych, niesamodzielnych, którzy
ze względu na swoją chorobę czy

25 tysięcy na start z Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym

Straciłeś pracę? Czas na własny biznes
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. prowadzi kolejną odsłonę projektu „Star tuj z SPNT III”. Dla
wszystkich, którzy myślą o prowadzeniu własnego
biznesu i właśnie stracili pracę lub są zagrożeni
zwolnieniami, to bardzo dobra propozycja, by zaistnieć na rynku i zrealizować własny pomysł na zarabianie pieniędzy. Projekt jest kontynuowany przez
Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., czyli operatora
Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ma pomóc mieszkańcom województwa śląskiego, którzy są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przewidzianymi do zwolnienia z tych przyczyn lub są osobami zagrożonymi
zwolnieniem. W pakiecie otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 25 tys. zł oraz bezpłatne szkolenia i usługi doradcze.
W ramach projektu oprócz wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności, dodatkowym atutem
są bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze dla osób,
które chcą rozpocząć własny biznes.
Dotację można wydać na środki konieczne
do rozpoczęcia prowadzenia działalności, czyli np.
na samochód, wyposażenie biura, towar, a także
przeznaczyć na promocję firmy. Dzięki wsparciu,
usługach doradczych i szkoleniach uczestnicy dowiedzą się, jakie są formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności i prowadzenia księgowości
4

w małej firmie. Podczas indywidualnych spotkań
z osobami prowadzącymi projekt, uczestnicy przygotują biznesplan i zaplanują zakupy, jakie będą realizować ze wsparcia finansowego tak, aby jak najlepiej wykorzystać przekazane pieniądze. Każdy
uczestnik będzie miał także wsparcie opiekuna biznesowego, który będzie pomagał m. in. przy przygotowaniu dokumentów rejestrowych firmy czy dokumentów do rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego. Będzie także pomagał w planowaniu działań związanych z prowadzoną działalnością.
Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane
do stycznia przyszłego roku w biurze projektu, które znajduje się w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym przy ulicy Wojska Polskiego 8.
Szczegółowe informacje dotyczące tego, kto może
się zgłosić się do projektu, a także jakie dokumenty
rekrutacyjne należy złożyć, znajdują się na stronie:
www.spnt.sosnowiec.pl/startuj3. Więcej informacji
udzielają pracownicy projektu, czyli Elżbieta Klimek, kierownik projektu oraz Sara Suchoszek – specjalista ds. administracji i komunikacji. Biuro projektu mieści się w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Wojska Polskiego 8 w Sosnowcu.
Można
także
dzwonić
pod
nr
tel. 32 778 91 00, 32 778 91 02 lub pisać maile na adres: startuj3@arl.org.pl. SK

Jeszcze rok temu wizualizacja, a dzisiaj już zakończona inwestycja.

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna
Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaprasza
wszystkich mieszkańców Sosnowca,
Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Jaworzna oraz Będzina, którzy potrzebują fachowej pomocy prawnej oraz wsparcia
psychologa, do skorzystania z usług
Centrum Pomocy Rodzinie Caritas.
Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz dofinansowaniu
z budżetu samorządu województwa śląskiego
w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej
przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu, rozpoczęła się
trzecia edycja projektu „Centrum Pomocy Rodzi-

nie Caritas”, która działać będzie do końca 2017 roku. Zadaniem projektu jest
ochrona wartości nadrzędnej, jaką jest
rodzina. Projekt Centrum skierowany
jest do osób borykających się z problemem alkoholowym w rodzinie oraz
konsekwencjami ekonomicznymi uzależnień.
Na porady zapisywać się można telefonicznie
pod numerem telefonu: 32 363 03 70 lub osobiście
w sekretariacie Caritas Diecezji Sosnowieckiej
przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu. Porady są udzielane bezpłatnie. red
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Proste płatności z ZUS

Odrzucenie spadku za granicą

Joanna Biniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej i edukacji

Oddział ZUS w Sosnowcu prowadzi zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną dotyczącą e-składki. Organizowane są bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców – niebawem czekają ich bowiem spore zmiany
w sposobie opłacania składek.
Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy, które ułatwią przedsiębiorcom rozliczanie się z ZUS. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki
bankowe wystarczy jeden zwykły przelew. Tym jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy będą opłacane wszystkie składki na:
• ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,
• ubezpieczenie zdrowotne,
• fundusze – Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów, przedsiębiorca wypełni tylko jeden, co oszczędzi mu czas oraz koszty. W przelewie nie
będzie musiał podawać dodatkowych informacji, m. in.: NIP-u, numeru
REGON, PESEL, typu wpłaty, numeru, deklaracji, miesiąca i roku, za który
są opłacane składki. W ten sposób uniknie błędów, które zdarzają się
przy wpisywaniu tych danych. A te uniemożliwiają ZUS-owi identyfikację
wpłaty i zapisanie jej na koncie płatnika składek.
Na podstawie składek wpisanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc, ZUS ustali udział procentowy składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze.
Jeżeli płatnik będzie miał w 2018 r. długi, to wpłata pokryje najstarszą
należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres, co wpłynie

m. in. na prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku przedsiębiorców
ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i aby mu podlegać, składki
muszą być opłacone w terminie i w pełnej kwocie.
W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie miał problemy finansowe
i nie uda mu się spłacić zaległych składek, to może wystąpić do ZUS-u o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni objęciem ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. War to skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg, który dyżuruje codziennie w godzinach otwarcia
sosnowieckiego oddziału ZUS. Doradca pomoże zgromadzić i wypełnić
dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu
na raty.
Od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe rachunki do wpłat składek ZUS
będą zamknięte. Już od października tego roku ZUS wysyła pocztą
do wszystkich płatników listy z informacją o ich indywidualnym rachunku bankowym.
Jeśli do końca grudnia 2017 r. przedsiębiorca nie otrzyma z ZUS takiej
informacji, koniecznie powinien skontaktować się z Zakładem. Numer rachunku otrzyma w każdej placówce ZUS oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00).
Natomiast nowy płatnik, czyli osoba, która dopiero rozpocznie pracę
na własny rachunek, informację taką otrzyma niezwłocznie po założeniu
konta płatnika składek.
Numer indywidualnego rachunku bankowego składać się będzie z 26
cyfr, z których dwie pierwsze to cyfry identyfikujące bank, te od trzeciej
do dziesiątej oznaczać będą numer identyfikacyjny ZUS, a ostatnie dziesięć – NIP przedsiębiorcy. List będzie wydrukowany na papierze ze znakiem wodnym.
Przedsiębiorcy powinni pamiętać, aby:
• zanim wpłacą składki po 1 stycznia 2018 r., upewnić się, czy wpisali poprawny numer swojego rachunku składkowego. Będzie można to
sprawdzić w każdej placówce ZUS.
• zachować list z ZUS z numerem swojego rachunku składkowego. Bank
nie podpowie tego numeru. Informacja o nim jest wysyłana wyłącznie
do osoby zainteresowanej.
Szczegółowe informacje o terminach i godzinach wspomnianych na wstępie szkoleń organizowanych przez Oddział ZUS w Sosnowcu można znaleźć na stronie: http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium.
Można również uzyskać je na sali obsługi klientów w poniedziałki
od godz. 8.00 do godz. 18.00, a od wtorku do piątku od godz. 8.00
do godz. 15.00.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Jako adwokat, reprezentujący polonię amerykańską, w ostatnim czasie spotykam się z wieloma zapytaniami moich klientów dotyczącymi
odrzucenia spadku. Chodzi o odrzucenie spadku za siebie i za małoletnie dzieci, kiedy przebywamy za granicą. Bywa, że zamieszkujemy
na innym kontynencie, a zza oceanu docierają
do nas wieści o tym, że musimy odrzucić spadek obciążony długami. Dobra wiadomość jest
taka, że da się to wszystko załatwić bez wizyty
w Polsce.
Oświadczenie o odrzuceniu spadku możemy złożyć przed konsulem. Właściwie, to
oświadczenie sporządzamy sami, ale konsul
urzędowo poświadcza, że to my złożyliśmy
na nim podpis. Takie oświadczenie powinno
zawierać niezbędne elementy – takie jak
oznaczenie osoby odrzucającej spadek, jej
imię i nazwisko, wskazanie obywatelstwa kraju, gdzie zamieszkujemy, nr paszpor tu, data
ważności paszpor tu, pod jaki adresem zamieszkujemy, oświadczenie po kim spadek
odrzucamy, wskazanie imienia i nazwiska osoby zmarłej, gdzie ostatnio zamieszkiwała,
wskazanie kręgu spadkobierców innych jeżeli
są, oświadczenie czy przyjmujemy spadek

wprost/bez ograniczenia za długi/czy tez z dobrodziejstwem inwentarza /z ograniczeniem
odpowiedzialności za długi/. Dokument ten
należy przesłać do sądu spadku (tj. sądu,
przed którym toczy się postępowanie spadkowe). Najlepiej zrobić to jak najszybciej, ponieważ oświadczenie uważa się za złożone dopiero z chwilą jego wpływu do sądu w Polsce,
a nie nadania w placówce operatora pocztowego kraju naszego zamieszkania.
Jeśli skutecznie odrzuciliśmy spadek, możemy również to zrobić za małoletnie dzieci. W tej
sytuacji jednak pojawia się problem – do jakiego sądu należy złożyć wniosek o wyrażenie
zgody na dokonanie czynności przekraczającej
zwykły zarząd majątkiem dziecka, skoro dziecko nie ma miejsca zamieszkania w Polsce?
Wówczas – zgodnie z art. 569 § 1 kodeksu postępowania cywilnego – sprawę kierujemy
do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego
Warszawy (Wydział VI Rodzinny i Nieletnich).
Po uzyskaniu zgody na dokonanie takiej
czynności możemy ponownie udać się do najbliższego konsulatu w celu poświadczenia podpisu pod oświadczeniem o odrzuceniu spadku
w imieniu małoletniego dziecka. Następnie takie oświadczenie wraz z decyzją Sądu Rodzinnego przesyłamy do sądu, przed którym toczy
się postępowanie spadkowe.
Wszystko wydaję się rzeczą prostą, jednak
element zagraniczny komplikuje nam nieco
życie. Mam nadzieję, że dla zainteresowanych
ten ar tykuł będzie pomocny. Z zagranicy możecie ustanowić pełnomocnika, który zadba
o wasze sprawy spadkowe w kraju. Takim
pełnomocnikiem może być, oprócz członków
najbliższej rodziny, również adwokat. Jedyna formalność, to udzielenie pełnomocnictwa
z podpisem urzędowo poświadczonym przez
konsula.
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Sosnowiec centrum działań recyklingowych

Już pod koniec przyszłego roku
kierowcy będą mogli jeździć po kolejnych wyremontowanych ulicach.
Umowa dotycząca przebudowy
ulic Andersa, Andersa – boczna oraz 11 Listopada została podpisana 5 grudnia. Wykonawcą przebudowy trzech ulic będzie Eurovia
Polska, która najpierw wykona dokumentację, a potem zrealizuje zadanie. Inwestycja będzie kosztować
prawie 9,4 mln zł.
Mieszkańcy najbardziej narzekają na ulicę Andersa – boczną,
która znajduje się w najgorszym
stanie i wymaga natychmiastowego remontu. Ostatecznie droga zyska nie tylko nową nawierzchnię,
ale także powstaną chodniki i zatoki parkingowe. – To jedna z najgorszych ulic w mieście, która prowadzi również do biura obsługi firmy
Tauron. Daliśmy słowo, że zostanie
wyremontowana i teraz się z tej
obietnicy wywiązujemy – mówi

Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca. Przeprowadzony przetarg obejmował także wydłużenie
tej ulicy i połączenie z ul. Narutowicza. – Dzięki temu mieszkańcy
tej okolicy zyskają dodatkowy wyjazd z osiedla, co powinno usprawnić ruch – wyjaśnia Wojciech Guzik, naczelnik Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem
Drogowym w UM w Sosnowcu.
Nowe oblicze zyska także
główna nitka ul. Andersa, która
biegnie od skrzyżowania z ul. 11
Listopada w Dańdówce, aż
do ronda Ludwik. W niektórych
miejscach jezdnia zostanie poszerzona nawet o metr ze względu
na to, że na tej jednej z najbardziej
ruchliwych dróg w mieście, znajduje się wiele uliczek, co powoduje, iż każdy kierowca, który z niej
zjeżdża, musi się zatrzymać i czekać na swoją kolej. W miejscach,
gdzie będzie to możliwe, jezdnia

zostanie poszerzona o dodatkowy
pas skrętu, co pozwoli na bezpieczny zjazd z drogi. Inwestycja
obejmuje także kontynuację budowy ścieżki rowerowej oraz nowych chodników. Ponadto projektanci będą musieli także wydzielić
pas na zatokę autobusową, co pozwoli na bezpieczne omijanie autobusów bez konieczności zjazdu
na przeciwległy pas.
Z kolei przebudowa ulicy 11 Listopada obejmuje fragment od ulicy Niweckiej do ronda Żołnierzy
Wyklętych. Podobnie jak na ul.
Andersa, na tym odcinku także
prócz samej drogi zostanie wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa. Po zakończeniu całej inwestycji zmieni się organizacja ruchu
na styku ul. Andersa i 11 Listopada. W miejscu obecnego skrzyżowania, powstanie rondo. Prace mają się zakończyć w listopadzie
przyszłego roku. SK

Zamenhofa do remontu
W kwietniu 2018 roku kierowcy będą mogli przejechać wyremontowaną ulicą Zamenhofa. Umowa z firmą PW ETA, która
będzie wykonawcą przebudowy, już została podpisana.
Pochodząca z Dąbrowy Górniczej firma będzie miał cztery miesiące na uporanie się z zadaniem. Nowa nawierzchnia
pojawi się od skrzyżowania ulicy Zamenhofa z ul. Gospodarczą do skrzyżowania
z ulicą Pustą. Oprócz jezdni wykonawca
w ramach wartej nieco ponad 1,3 mln zł
umowy wybuduje chodniki oraz miejsca
postojowe. – To w pewien sposób dopełnienie remontu ulicy Gospodarczej. Drugi etap prac na tej ulicy powoli dobiega
końca. Sukcesywnie będziemy w tym rejonie remontować kolejne ulice – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. KP
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Maciej Łydek

Gmina Sosnowiec, za sprawą powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami
funkcji regionalnego reprezentanta Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, stała się 21 listopada
wiodącą w regionie jednostką
skupiającą działania w obszarze
gospodarki odpadami. Zarząd KIGO i reprezentanci wielu firm
województwa śląskiego rozmawiali o rozwoju sektora, wskazując wiele dróg pożądanych rozwiązań.
Prezes zarządu sosnowieckiego MPGO – Jacek Gaim – eksponował i wniósł temat wymaganych poziomów odzysku recyklingu. – Funkcjonują złe regulacje dotyczące poziomów recyklingu i przygotowania surowców
do ponownego użycia. Polska
na tle innych krajów osiąga niskie
wskaźniki recyklingu, co nie
oznacza, że jest gorsza. Regulacje
unijne pozwalają na implementację określonych rozwiązań spośród kilku wariantów – mówi Jacek Gaim. – Polska wybrała najgorszy z możliwych, według którego recykling to zestawienie ilości przyjętych odpadów ogółem
do ilości odzyskanych i przywróconych rynkowi określonych frakcji, tj. szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych – dodaje.
Przedsiębiorstwa zagospodarowujące wciąż duże ilości odpa-

arc MPGO w Sosnowcu

Kompleksowy remont i usprawnienia
na ul. Andersa i 11 Listopada

Magazyn surowców MPGO.
dów zmieszanych mogą liczyć
na maksymalnie dwudziestokilkuprocentowy poziom odzysku,
a wymogi na najbliższe lata to 30
procent w 2018 r., 40 procent
w 2019 r. i 50 procent w 2020 r.
– Przodująca w recyklingowych rankingach Słowenia dokonuje tego z prostego powodu,
zaimplementowała model obliczania poziomów recyklingu
z uwzględnieniem frakcji biodegradowalnej – wyjaśnia Jacek
Gaim. Sosnowieckie MPGO
stosując tę metodykę, już dzisiaj
osiąga poziom 58 procent (według obecnie funkcjonującego

wariantu wskazując odzysk 21
procent). – Postulaty płynące
z pierwszego w Sosnowcu spotkania zarządu KIGO, to uświadamianie prawodawcom prostych prawd, które ujawniają się
w codziennej pracy na rzecz gospodarki odpadami. Prawd, które wniesione do regulacji, rozporządzeń, usprawnią funkcjonowanie systemu i sprzyjać będą
optymalizacji technologicznej,
proekologicznej, co w interesie
nas wszystkich, obywateli,
mieszkańców jest bezwzględnie
konieczne – podsumował Jacek
Gaim. red

MPGO ponownie wyróżnione!

Nowa nawierzchnia zostanie położona od
skrzyżowania ul. Zamenhofa z ul. Gospodarczą do
skrzyżowania z ul. Pustą.

Działania recyklingowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami w Sosnowcu ponownie zostały docenione. – Po raz drugi
nasza spółka została wyróżniona w ogólnopolskim, branżowym konkursie o Puchar Recyklingu – mówi Jacek Gaim, prezes zarządu
MPGO. – W tym roku MPGO otrzymało nagrodę specjalną za zbiórkę opakowań po środkach niebezpiecznych. Jak co roku, wręczenie
nagród odbyło się podczas targów POL-ECO-SYSTEM, najbardziej
prestiżowego wydarzenia branży gospodarki komunalnej. red
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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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arc ZSO z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu

Czytniki Kindle dla uczniów
arc CKZiU w Sosnowcu

Wielkie emocje podczas turnieju bocci

Uczniowie nie kryli radości z otrzymania czytników i książek.

W I Integracyjnych Zawodach Bocci rywalizowali uczniowie ze Śląska i Zagłębia.
I Integracyjne Zawody Bocci odbyły się 24 listopada w Hali Widowiskowo-Spor towej przy ul.
Żeromskiego w Sosnowcu. W zawodach rywalizowały 22 drużyny
z Milicza, Dąbrowy Gór niczej,
Katowic, Konopisk, Czeladzi,
Siemianowic Śląskich, Jaworzna i Sosnowca, a samą imprezę
hojnie wsparli sponsorzy. Nie zabrakło wzruszeń, wielkich emocji
i ogromnej radości ze zwycięstwa.
Zawodnicy rozegrali zawody
w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii w wiekowej od 6
do 13 lat pierwsze miejsce zajęli
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 38 z Sosnowca, a drugie i trzecie miejsce uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 7 z Jaworzna.
W kolejnej kategorii wiekowej,
od 14 do 20 lat, pierwsze miejsce
zajęli przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Wyrównania
Szans Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi „Lo-

Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, ale w tym turnieju
nie ma przegranych.
dołamacz”, a drugie i trzecie
miejsce zawodnicy ZSO nr 5
w Sosnowcu. W ostatniej kategorii, powyżej 20 lat, pierwsze i drugie miejsce zajęli zawodnicy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Ich Rodzin
i Przyjaciół „Prometeus” Konopi-

ska, a trzecie miejsce przedstawiciele Milickiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Zawodnikom kibicowali Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta, Arkadiusz Hrabia,
zastępca dyrektora MOSIR-u ds.
sportowych oraz Janusz Kuchar-

arc Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sosnowcu

Pasjonaci historii w„Katoliku”
Spotkanie uczniów klas czwartych z pasjonatami historii zrzeszonymi
w Stowarzyszeniu Eksploracyjno- Historycznym „Galicja” odbyło
się 10 listopada w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Sosnowcu. Goście przekazali informacje na temat celu i charakteru
swojej działalności oraz zaprezentowali ciekawe eksponaty pochodzące z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej. Uczniowie mogli zobaczyć elementy uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy oraz elementy
umundurowania. Najstarszy eksponat, czyli miecz jednostronny, pochodził z czasów napoleońskich. Z dużym zainteresowaniem spotkała
się także prezentacja munduru i wyposażenia żołnierza armii carskiej
z czasów pierwszej wojny światowej, wykonana przez członka grupy
rekonstrukcyjnej. Uczniowie wysłuchali prezentacji i zasypali gości
gradem pytań. SK
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ski, pełnomocnik Prezydenta ds.
Osób Niepełnosprawnych. Imprezę honorowym patronatem objął
prezydent Arkadiusz Chęciński.
Zawody zorganizowali ZSO
z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi, UKS „TRAMP”
i MOSiR w w Sosnowcu. SK

Uczniowie mogli zobaczyć m. in. miecz jednostronny
z czasów napoleońskich.
reklama

Uroczyste podsumowanie programu „Kindloteka”, organizowanego
przez firmę Amazon, odbyło się 14 listopada w CKZiU Technikum nr 6
Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu. Do szkoły, która znalazła
się w gronie zwycięskich placówek, trafiło 10 czytników Kindle z wgranymi e-bookami w języku angielskim i niemieckim oraz 100 książek
w tradycyjnej formie papierowej. W spotkaniu udział wzięli uczniowie II p, którzy otrzymali koszulki od firmy Amazon z nadrukiem „Kocham czytać” oraz Zbigniew Byszewski, wiceprezydent Sosnowca, Jacek Górski, dyrektor CKZiU oraz wicedyrektor, Zbigniew Zalas. Manager Krzysztof Rapacz, przedstawiciel firmy Amazon, przekazał na ręce
uczniów wybrane książki oraz podsumował program „Kindloteki” w Sosnowcu. Przedstawienie w wersji humorystycznej, pokazujące, dlaczego warto czytać w dzisiejszych czasach, zagrali uczniowie klas drugich.
Z kolei Małgorzata Regulewska, kierowniczka szkolenia praktycznego,
zaprezentowała zebranym kierunki kształcenia w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego oraz akcje czytelnicze prowadzone na terenie szkoły. – Szkoła wybrała lektury w wersji papierowej oraz e-booki,
które obejmują również tematykę młodzieżową – stwierdziła polonistka
Bożena Fulas, organizatorka spotkania. Niespodzianką dla uczniów i nauczycieli było otrzymanie zaproszenia do zwiedzania Centrum Logistycznego „Amazon” w Sosnowcu. Wybrano także najciekawszy plakat
w konkursie plastycznym: „Czytać jest przyjemnością”. SK

Wybierz jabłko zamiast papierosa
Akcja „Jabłko zamiast papierosa” odbyła się już po raz czwarty z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Finał kampanii odbył
się 16 listopada w Sali Widowisko -Koncertowej „Muza”, a jego główną częścią był spektakl interaktywny z udziałem publiczności „Sąd
nad papierosem”. Na ławie oskarżonych zasiadł właśnie „papieros”,
a prokurator wniósł przeciwko niemu akt oskarżenia. Sama publiczność wcieliła się w rolę ławników i pomogła sądowi wydać wyrok.
Uczniowie, którzy biorą udział w kampanii, przygotowali także wystawę prac plastycznych, którą można było oglądać w ZSM przy ul. Wawel 2, jak i w NZOZ „Nasza Przychodnia” przy ul. Kisielewskiego 2
w Sosnowcu. Ważnym punktem kampanii był także happening, przeprowadzony przez uczniów w Urzędzie Miejskim i na tzw. „patelni”,
gdzie był emitowany spot, zatytułowany „Sąd nad papierosem”. Podczas happeningu rozdano mieszkańcom ulotki i broszury informacyjno-edukacyjne na temat skutków palenia oraz zachęcające do pozbycia się nałogu wraz z informacją, gdzie szukać pomocy. Rozdawano
również jabłka z logo Sosnowca, które mają zachęcić do sięgania
po owoce, a nie po papierosy. Organizatorem akcji byli Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia”, Szkoła Podstawowa
nr 30 oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu. Patronat honorowy nad kampanią objął Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta, a medialny nad kampanią „Kurier Miejski”. SK
reklama
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Rada Seniorów podsumowała ostatnie dwa lata działalności

Razem zrobimy więcej dla seniorów
Paweł Leśniak

Sylwia Kosman

Pożegnalne posiedzenie Rady Seniorów z udziałem prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, zastępcy
prezydenta Anny Jedynak, przewodniczącego Rady Miasta Wilhelma Zycha, doradcy prezydenta
prof. Marka Barańskiego oraz naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, Sabiny Stanek, które odbyło się 20 listopada, miało bardzo
uroczysty charakter. Na posiedzeniu członkowie Rady Seniorów
podsumowali ostatnie dwa lata
prężnej działalności Rady Seniorów. Przewodniczący Rady Seniorów przedstawił sprawozdanie oraz
podziękował władzom miasta
za pomoc i wsparcie we wszystkich działaniach podejmowanych
przez Radę. – Ze strony władz
miasta Sosnowca spotkaliśmy się
z przychylną oceną i akceptacją
wszystkich podejmowanych inicjatyw. Na dowód pozytywnej oceny
naszych działań wszyscy członkowie Rady Seniorów otrzymali
symboliczne upominki oraz kwiaty. W podziękowaniu za stworzenie komfortowych warunków dla
działań na rzecz całej społeczności
senioralnej w Sosnowcu wręczyliśmy przedstawicielom władz miasta również wiązanki kwiatów. Mi-

Członków do nowej Rady
Seniorów wybrało 740
osób. W poprzedniej
kadencji głosowało
zaledwie 266 mieszkańców.
Pamiątkowe zdjęcie członków Rady Seniorów z władzami i przedstawicielami UM.
łą atrakcją i zarazem niespodzianką uroczystej sesji Rady Seniorów
okazał się imponujący tort, ufundowany przez władze Sosnowca – mówi Jerzy Dudek, rzecznik
prasowy Rady Seniorów. Chociaż

kadencja Rady zmierzała ku końcowi, to najbardziej aktywni seniorzy uczestniczyli w kolejnych inicjatywach, biorąc udział w zajęciach oraz warsztatach, doskonaląc
swoje umiejętności w posługiwa-

Cukrzyca, podstępny wróg, z którym… można żyć
arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

LEK. JOLANTA BAŃKOWSKA,
SPECJALISTA CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH, DIABETOLOG
W SOSNOWIECKIM SZPITALU
MIEJSKIM SP. Z O.O., PRZEDSTAWIA
CZTERY TYPY CUKRZYCY
I PRZESTRZEGA
PRZED POWAŻNYMI
KONSEKWENCJAMI NIELECZENIA
TEJ CHOROBY
Cukrzyca to jedna z najpoważniejszych
i najbardziej dynamicznie rozwijających
się chorób cywilizacyjnych. Liczba chorych na cukrzycę stale rośnie. Obecnie
na cukrzycę w Polsce choruje ponad 3
mln osób, w tym ok. 750 tys. nie jest
świadoma występowania choroby.
W grupie osób po 60 roku życia co
czwarty choruje, a wśród osób powyżej 80 roku życia cukrzycę stwierdza się
u połowy badanych.
Cukrzyca to zespół chorób metabolicznych charakteryzujących się przewlekłą
grudzień 2017 nr 11

trum Kongresowym w Katowicach.
Wybory do Rady Seniorów
odbyły się już 27 listopada
w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Nowa rada będzie liczyć 21
członków wybranych spośród
kandydatów zgłoszonych przez
działające w Sosnowcu organizacje pozarządowe, kluby seniora,
związki emerytów, UTW. W wyborach wzięło udział głosowało 740 mieszkańców Sosnowca.
Statutowe władze Rady Seniorów
zostaną wybrane na pierwszym
posiedzeniu, które odbędzie
się 15 grudnia, po uroczystym
wręczeniu nominacji przez prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego.

hyperglikemią powstałą w wyniku zaburzeń wydzielania i/lub działania insuliny.
Przewlekła hyperglikemia prowadzi
do zaburzeń czynności i niewydolności
różnych narządów, zwłaszcza oczu, nerek, serca, nerwów obwodowych i naczyń krwionośnych.
Wyróżnia się cztery typy cukrzycy: 1
i 2, wtórna typu 3 i cukrzyca u kobiet
w ciąży.
Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, stanowi 8-10 proc.
wszystkich chorych na cukrzycę. Charakteryzuje się bezwzględnym niedoborem insuliny. Występuje najczęściej
u dzieci i młodzieży, jednak na ten typ
choroby mogą zachorować osoby
w każdym wieku. U osób dorosłych ten
rodzaj cukrzycy określa się mianem LADA. Leczeniem z wyboru jest insulinoterapia.
Cukrzyca typu 2 to około 80 proc.
wszystkich chorych, najczęściej występuje u osób starszych po 50 roku życia,
ale chorują także na nią dzieci i młodzież. Najbardziej charakterystyczną cechą chorych na ten typ cukrzycy jest
nadwaga lub otyłość najczęściej typu
trzewnego, mała aktywność fizyczna i cukrzyca występująca w rodzinie.
Kluczowym problemem jest zbyt słabe
działanie insuliny (insulinooporność),
która nie jest odpowiednio kompensowana zwiększoną produkcją insuliny
(dysfunkcja komórki beta). W tym typie
cukrzycy stosujemy w leczeniu z dobrym skutkiem ograniczenie dietetyczne, zwiększoną aktywność fizyczną oraz
leki doustne. Przybraku efektu wprowadzamy w różnych algorytmach preparaty insulinowe.
W terapii dwóch najczęstszych postaci choroby (typ 1 i 2) obowiązują ta-

niu się urządzeniami komunikacji
elektronicznej oraz pogłębiając
wiedzę w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych
w nowej perspektywie na lata 2018 – 2020. Przedstawiciele

sosnowieckiej Rady uczestniczyli
także w kolejnej edycji Forum
Rad Seniorów województwa śląskiego, które odbyło się w Chorzowie Batorym oraz w IV Forum
Seniora, które odbyło się w Cen-

– Liczymy na to, że z nowo
wybranymi członkami Rady seniorzy w Sosnowcu będą współdziałać równie aktywnie jak dotychczas. Niech nam przyświeca
hasło, że razem zrobimy więcej
dla seniorów – podsumował Jerzy Dudek.

reklama

kie same zasady postępowania, chociaż patogeneza, patofizjologia i przebieg naturalny obu postaci jest różny.
Podstawowym celem leczenia cukrzycy jest zapobieganie rozwojowi powikłań tej choroby. Obecnie przywiązuje
się wielką wagę do unikania hipoglikemii, występującej najczęściej podczas
leczenia pochodnymi sulfonylomocznika lub preparatami insulinowymi, gdyż
coraz więcej wiadomo o jej szkodliwym
wpływie na funkcjonowanie m. in. układu sercowo-naczyniowego i układu nerwowego.
Dąży się do osiągnięcia okołonormoglikemii – war tości HBA1c<6,5 proc.
Jednocześnie należy prowadzić terapię
wieloczynnościową, która polega
na kontroli wszelkich czynności uszkadzających naczynia krwionośne, tj. kontrolę ciśnienia tętniczego, gospodarki lipidowej.
W typie 2 najtrudniejszym lekiem
do zastosowania jest modyfikacja stylu
życia. Jak wiemy cukrzyca typu 2 rozwija się zazwyczaj jako konsekwencja otyłości w wyniku nieprawidłowych nawyków, tj. spożywania nadmiernej liczby
kalorii i siedzącego stylu życia, a zmiana nawyków przez osoby dorosłe jest
bardzo trudna.
Celem modyfikacji stylu życia jest
ostatecznie dążenie doredukcji lub przynajmniej utrzymania masy ciała. Redukcja masy ciała ma bardzo korzystne znaczenie dla przebiegu cukrzycy i losów
chorego.
Co roku w listopadzie obchodzony
jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą,
dlatego należy pamiętać o wykonaniu
profilaktycznych badań laboratoryjnych,
celem wcześniejszego wykrycia tego
groźnego w skutkach schorzenia.
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HISTORIA
90 lat na poziomie

Piękny jubileusz sosnowieckiej biblioteki
zdjęcia: Maciej Łydek

23 LISTOPADA TEGO ROKU W SALI
KONCERTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ
MUZYCZNYCH IM. JANA KIEPURY
W SOSNOWCU ODBYŁA SIĘ
UROCZYSTA GALA JUBILEUSZOWA
ZORGANIZOWANA Z OKAZJI 90-LECIA
DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SOSNOWCU.
UROCZYSTOŚĆ POPROWADZIŁ
MICHAŁ ZALEWSKI,
A UKORONOWANIEM WIECZORU BYŁ
KONCERT MŁODYCH MUZYKÓW
ORKIESTRY ZSM POD KIERUNKIEM
MACIEJA PIĄTKA-CZARNECKIEGO.
Z OKAZJI PIĘKNEGO JUBILEUSZU
PRZYBLIŻAMY NA ŁAMACH „KURIERA
MIEJSKIEGO” HISTORIĘ
SOSNOWIECKIEJ KSIĄŻNICY.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu jest największą,
a zarazem jedną z najstarszych instytucji upowszechniania kultury
w mieście. Jej korzenie sięgają historii Sosnowca z przełomu wieków. Jeszcze przed nadaniem praw
miejskich, w 1899 roku funkcjonowała na jego terenie Wypożyczalnia Książek „Wiedza” – pierwsza
sosnowiecka książnica o charakterze powszechnym.
Rozwijające się niezwykle dynamicznie pod względem ekonomicznym miasto nie dysponowało jednak po odzyskaniu przez
kraj niepodległości biblioteką,
która pod względem zasobności
i poziomu merytorycznego księgozbioru mogłaby zaspokoić, zarówno zapotrzebowanie czytelników na podstawowy kanon lektur,
jak i sprostać rozbudzonym aspiracjom intelektualnym sosnowieckiego społeczeństwa. Dlatego też ówczesna Rada Miejska,
na wniosek prezydenta Aleksego
Bienia, 25 listopada 1927 r. podjęła uchwałę o powołaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Gustawa Daniłowskiego, która
z chwilą wybuchu II wojny światowej posiadała księgozbiór liczący około 10 tysięcy woluminów.
Statutową działalność rozpoczęła w kamienicy przy ul. Małachowskiego 4.
W latach okupacji hitlerowskiej pieczołowicie gromadzone
zbiory i wyposażenie uległy prawie całkowitemu zniszczeniu
i rozproszeniu. Po wyzwoleniu
miasta ówczesne władze podjęły
usilne starania mające na celu reaktywowanie biblioteki. Tworzono ją właściwie od podstaw – gromadzono książki, przygotowywano lokal i kadry pracownicze.
Głównymi organizatorami placówki byli: Janina Imachowa
(kierowała biblioteką w latach
międzywojennych), Czesława
Eberhart, Bronisława Chmurzyńska i Jan Świtała. Dzięki ich zabiegom 3 maja 1946 r. placówka
rozpoczęła działalność w nowej
siedzibie przy ul. Pierackiego.
Obowiązki dyrektora powierzono
J. Imachowej. Dysponowano
wówczas zaledwie 750 woluminami. Jeszcze w 1946 r. zbiór ten
powiększył się do 3.700 tomów.
Ponad 70 lat powojennej histo14

Elżbieta Solipiwko była dyrektorem MBP w Sosnowcu
w latach 1987-1994. Podczas uroczystej gali znalazła się
w gronie osób nagrodzonych honorowym tytułem „Partner
na poziomie”.
rii miejskiej książnicy obfitowało
w ważne dla jej funkcjonowania
wydarzenia, zwłaszcza dotyczące
powstania Biblioteki Centralnej
oraz sieci oddziałów i placówek
filialnych w poszczególnych
dzielnicach miasta. W latach 1947-1955 uruchomiono 10
bibliotek, które zapewniły dostęp
do książki czytelnikom takich
części miasta jak Środula, Pogoń,
Stary Sosnowiec, Sielec, Konstantynów Niwka czy Dańdówka.
W 1957 r. w obrębie Biblioteki Centralnej (działającej przy ulicach Czerwonego Zagłębia
i Warszawskiej) rozpoczęła działalność Czytelnia Naukowa, a następnie Ośrodek Informacyjno-Bibliograficzny, które wzbogaciły warsztat merytoryczny oraz zakres świadczonych usług bibliotecznych. Kolejnym etapem rozszerzenia kierunków działania Biblioteki Centralnej było powołanie w 1964 r. Działu Zbiorów Regionalnych Zagłębia Dąbrowskiego, którego rolę w gromadzeniu
i popularyzowaniu dokumentów
z historii i teraźniejszości ziemi
zagłębiowskiej trudno przecenić.
W 1975 r. dobiegła końca realizacja najważniejszej dla MBP
inwestycji – gmachu Biblioteki
Głównej przy ul. Zegadłowicza.
W nowocześnie zaprojektowanych i wyposażonych wnętrzach
pomieszczono wówczas obszerne
zbiory Wypożyczalni, Czytelni
Naukowej, Czytelni Prasy, magazyny oraz Działy: Informacyjno-Bibliograficzny i Zbiorów Regionalnych Zagłębia Dąbrowskiego.
Do sieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej zostały włączone
w wyniku reformy administracyjnej, przeprowadzonej w 1975 r.,
placówki należące uprzednio
do Biblioteki Powiatowej w Będzinie. To obecne filie w Kazimierzu Gór niczym, Ostrowach
Górniczych, Porąbce, Maczkach
i północnej części Zagórza.
Pod koniec lat siedemdziesiątych
powstała kolejna placówka, tym
razem w południowej części Zagórza.
Dynamicznie rozwinęła się
również sieć placówek w central-

nych dzielnicach miasta. Swoje
nowe siedziby otrzymały biblioteki w Sielcu oraz Oddział dla
Dzieci i Młodzieży. W pierwszej
połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęły swą działalność Biblioteka dziecięca w osiedlu Rudna I oraz filie w osiedlach mieszkaniowych Rudna IV i Naftowa,
a także na Pogoni. Starania o rozszerzenie sieci bibliotecznej zaowocowały w latach dziewięćdziesiątych powstaniem kolejnych, nowych placówek dla czytelników zamieszkałych na terenie Starego Sosnowca, Klimontowa i Juliusza.
W 2002 r. MBP w Sosnowcu
zajęła po raz siódmy z rzędu I miejsce w rankingu najlepiej
propagujących kulturę czytelniczą bibliotek wielkomiejskich
woj. śląskiego, a w ostatnich latach plasuje się w ścisłej jego czołówce. Za swe osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury
Rada Miejska Sosnowca przyznała Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Gustawa Daniłowskiego
w Sosnowcu odznakę „Zasłużonego dla Miasta Sosnowca”, natomiast Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Warszawie odznaczył sosnowiecką Książnicę Medalem
„Bibliotheca Magna – Perennisque”. Doceniając jej działania
na rzecz upowszechniania dziedzictwa kultury regionalnej,
członkowie kapituły dwukrotnie
nominowali ją do Zagłębiowskiej
Nagrody Humanitas.
– Obecna MBP w Sosnowcu
dysponuje siecią 21 placówek
udostępniania oraz księgozbiorem
liczącym ponad 800 tys. woluminów książek, 217 tytułów prasy
bieżącej i czasopism oraz ponad 12 tys. jednostek zbiorów specjalnych. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu tak rozległej sieci bibliotek, wyposażonych w cenne,
uzupełniane o nowości rynku wydawniczego, zbiory, upowszechnianie kultury czytelniczej obejmuje swym zasięgiem bardzo
liczne grono czytelników, zamieszkałych nawet w najodleglejszych zakątkach miasta. O skali

Gmach Biblioteki Głównej przy ul. Zegadłowicza jest obecnie gruntownie modernizowany.
Po remoncie sosnowiecka biblioteka będzie mogła się pochwalić budynkiem
na miarę XXI wieku.
oddziaływania Biblioteki świadczą wymownie dane, które bardzo
wyraziście obrazują wysoki poziom czytelnictwa wśród sosnowiczan. W 2016 r. bibliotekę odwiedziło niemal 500 tys. czytelników, którzy wypożyczyli ponad 700.000 wol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych (płyty
audiobooki), natomiast ze zbiorów czytelnianych udostępniono
ponad 86 tys. jednostek bibliotecznych (książek, czasopism
i zbiorów specjalnych) – podkreśla
dyrektorka sosnowickiej biblioteki, Elwira Kabat-Georgijewa.
Sosnowiecka książnica adresuje również swe usługi biblioteczne do czytelników niewidomych, niedowidzących i melomanów, oferując w Dziale Multimedialnym obszer ny zbiór kaset
z nagraniami literatury pięknej
i popularnonaukowej, płyty analogowe i kompaktowe oraz książki i czasopisma muzyczne. W ro-

ku 2016 uzupełniono zbiory działu o 512 audiobooków.
Sosnowieccy czytelnicy mają
do dyspozycji szeroką gamę literatury pięknej polskiej, obcej i obcojęzycznej, lektury szkolne
i opracowania, książki naukowe
i popularnonaukowe.
Biblioteka gromadzi ponadto
i udostępnia, oprócz prasy codziennej o zasięgu regionalnym
i ogólnopolskim, czasopisma specjalistyczne, np. o profilu ekonomiczno-prawnym, humanistycznym, przyrodniczym, technicznym i prawnym, dostępne w Bibliotece Głównej. Warto dodać, iż
w jej zbiorach znajdują się tak
cenne zabytki piśmiennictwa polskiego, jak unikatowe egzemplarze: „Dworzanina polskiego” Łukasza Gór nickiego z 1639 r.,
„O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja” z 1793 r. Do cymeliów zaliczyć też należy pojedyncze numery „Kuriera Polskie-

go” z 1831 r., „Ateneum” z 1882
r. i „Chimery” z 1901 r.
W roku 2013 zakończono
automatyzację procesów bibliotecznych w systemie Prolib (zaczęty w 1998 r.), który umożliwia
czytelnikom dostęp do e-katalogu
oraz elektroniczne zamawianie
materiałów bibliotecznych, co
w znaczący sposób przyczyniło się
do poprawy jakości świadczonych
usług. Wszystkie placówki wyposażone są w nowoczesny sprzęt
komputerowy, rzutniki i tablice
multimedialne, umożliwiające
bezpłatne korzystanie z Internetu
oraz udział w kursach komputerowych i zajęciach multimedialnych.
Biblioteką zarządzały: Janina Imachowa (do 1955), Hanna Kram (1955-1987), Elżbieta Solipiwko (1987-1994), Mieczysława
Szulc (1994-2010) oraz Elwira Kabat-Georgijewa (2010 – nadal).
Opracował: Krzysztof Polaczkiewicz

JUBILEUSZOWE NAGRODY
Podczas gali wręczono: Brązowy Krzyż Zasługi dla Ewy
Tkacz – kierownika Filii nr 7 Bibliosfera, Złoty Medal
za Długoletnią Służbę dla Doroty Szatan – kierownika
Biblioteki Głównej, Odznaki Honorowe „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” dla Małgorzaty Baczyńskiej – kierownika
Działu Informatycznego, Danuty Witek – kierownika Filii
nr 5 – Walcownia i Małgorzaty Żurkiewicz – kierownika
Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, dyplomy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Katarzyny
Zawadzkiej – zastępcy dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Sosnowcu i Joanny Siedleckiej – kierownika
Działu Administracyjno-Gospodarczego.
Uroczystość była również okazją do wręczenia Nagrody
Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy
przyznanej przez Forum Dyrektorów Bibliotek
Samorządowych województwa śląskiego przy Bibliotece
Śląskiej w Katowicach. Nagroda trafiła w ręce Sylwii
Szarwark z Filii nr 15 – Mec, której wzruszające
wystąpienie na długo pozostanie w pamięci uczestników
gali.
Listy gratulacyjne z Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich otrzymały: Joanna
Grząba – kierownik Filii nr 4 – Sielec, przewodnicząca
sosnowieckiego Koła SBP przy MBP w Sosnowcu oraz
Małgorzata Baczyńska – kierownik Działu
Informatycznego, członek Koła SBP przy MBP
w Sosnowcu.

Ciekawym punktem programu była prezentacja
jubileuszowego kalendarza (można ją obejrzeć
na bibliotecznym kanale You Tube).
Ważnym momentem gali było wręczenie statuetek
i honorowych tytułów dla „Partnerów na poziomie”
przygotowanych przez sosnowiecką książnicę. Wśród
wyróżnionych znaleźli się: prezydent Sosnowca – Arkadiusz
Chęciński, przewodniczący Rady Miejskiej – Wilhelm Zych,
zastępca prezydenta miasta – Zbigniew Byszewski,
emerytowana dyrektorka MBP w Sosnowcu (19871994) – Elżbieta Solipiwko, emerytowana dyrektorka MBP
w Sosnowcu (1994-2010) – Mieczysława Szulc, dyrektor
Biblioteki Śląskiej w Katowicach – prof. zw. dr hab. Jan
Malicki, kierownik Zakładu Literatury Współczesnej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – prof. zw. dr hab.
Marian Kisiel, adiunkt Zakładu Literatury Współczesnej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – dr hab. Paweł
Majerski, dyrektor Hotelu Centrum w Sosnowcu – Robert
Czapla, szef Restauracji Magiel Kulinarny – Wojciech Ptak,
kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Brata Alberta
w Sosnowcu – Tomasz Ryrak, prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Nadzieja na dom” – Edyta Wesoły, prezes
Stowarzyszenia Twórców Zagłębia Dąbrowskiego – Jolanta
Placzyńska.
Wyróżnienia otrzymali również czytelnicy, którzy
w roku 2016 wypożyczyli najwięcej książek – Elżbieta
Szastak, Alfred Skorupka i Henryk Machnik.
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Sosnowiczanie podporą reprezentacji

arc Budowlani Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

Aż 22 medali, w tym osiem złotych, zdobyli reprezentanci Polski w mistrzostwach świata
w ju-jitsu w kolumbijskiej Bogocie. Olbrzymi udział w tym
sukcesie mieli zawodnicy Budowal nych So snowiec, któ rzy
po raz kolejni okazali się podporą re pre zen ta cji na ro dowej.
Biało-czerwoni po raz trze ci
z rzędu zostali najlepszą drużyną globu. Najwięcej powodów
do radości miała Mar tyna Bieroń ska, która indywi du alnie
zdobyła złoto i brąz.
Na podium stanęli także Mateusz Duran, Magdalena Giec,
Marta Walotek, Rafał Riss oraz
Justyna Sitko, która podobnie jak
Bierońska, indywidualnie wywalczyła dwa medale.
Mar tyna Bierońska obroniła
wywalczony rok temu we Wrocławiu tytuł w fightingu, indywi du al nie się gnę ła tak że
po brąz w walce parterowej (ne-waza). Z grona zawod ników
Budowlanych złoto wywalczył
tak że Ma te usz Du ran (94 kg)
w fightingu. Srebrne krążki wywalczyli z kolei w zmaganiach
indywidualnych Rafał Riss (+94
kg), Magda le na Giec (49 kg)
i Marta Walotek (62 kg) w fightingu. Na drugiej pozycji uplasowa ła się tak że w wa dze
+70 kg Justyna Sitko (ne waza),
któ ra się gnę ła tak że po brąz
w fightingu.
Ponadto sosnowiczanie mieli
swój udział w wywalczonych
przez biało-czerwonych srebr -

Martyna Bierońska (z lewej) w Bogocie zdobyła dwa medale
w zmaganiach indywidualnych. Marta Walotek sięgnęła
po jeden medal w turnieju indywidualnym. Obie miały także
swój udział w medalach wywalczonych drużynowo.
nych medalach w „drużynówce”
tzw. mix oraz w rywalizacji zespołowej w fightingu.
Łączny dorobek biało-czerwonych to 22 medale – osiem złotych, sześć srebrnych i osiem brązowych.

Dla Martyny Bierońskiej medale wywalczone w zmaganiach
indywidualnych to odpowiednio
13. i 14. medal w zawodach tej
rangi. – Był mój dziesiąty start
w mistrzostwach świata. Osiem
razy walczyłam w finałach, a mój

dorobek to trzy złote medale w fightingu i jeden w ne waza, cztery
srebrne w fightingu oraz brąz w tej
konkurencji i pięć brązowych
w ne waza. Do tego trzy srebra
i jeden brąz drużynowo – wylicza
Bierońska, która przeszła już
do historii polskiego ju-jitsu.- Jestem jedyną mistrzynią świata
w obu konkurencjach. W ne waza zwyciężyłam w 2011 roku również w Kolumbii, w mieście Cali.
Szczyt piramidy, na który się
wspinamy jako sportowcy, jest
wąski i bardzo śliski i każdy chce
zająć to miejsce. Tym razem udało
mi się odeprzeć atak przeciwniczek i po raz trzeci triumfować
w MŚ. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w dojściu
na szczyt. Największe słowa uznania kieruję w stronę mojego trenera klubowego, Mariana Jasińskiego, bez którego nie osiągnęłabym
tych wszystkich sukcesów – dodaje nasza znakomita zawodniczka.
– Głównym celem, poza indywidualnymi sukcesami, było trzecie z rzędu zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej. To wcześniej
nie udało się żadnej reprezentacji
i zapewne nikt takiego osiągnięcia szybko nie powtórzy, dlatego
tym bardziej cieszymy się, że nasi
reprezentanci dokonali tej sztuki – nie kryje radości prezes Polskiego Związku Ju-Jitsu Tomasz
Knap. – Dziękuję zawodnikom
za wspaniałą postawę, oczywiście
wielkie słowa uznania dla zawodników z Sosnowca, bez których
takiego wyniku biało-czerwoni
na pewno by nie osiągnęli – podkreśla prezes Knap.

arc

Budowlani z medalami
mistrzostw świata

Zmarł Włodzimierz Środa

Włodzimierz Środa (na zdjęciu w górnym rzędzie trzeci
z prawej) wraz z kolegami ze złotej drużyny Zagłębia
Sosnowiec.
W NOCY Z 12 NA 13 LISTOPADA ZMARŁ WŁODZIMIERZ ŚRODA, BYŁY
KOSZYKARZ I TRENER ZAGŁĘBIA. Z KLUBEM Z SOSNOWCA DWUKROTNIE
ŚWIĘTOWAŁ ZDOBYCIE TYTUŁU MISTRZA POLSKI. MIAŁ 58 LAT.

Włodzimierz Środa był jednym z członków złotej drużyny Zagłębia Sosnowiec, która w latach 1985-1986 nie miała sobie równych
na polskich parkietach. Występował też w barwach Śląska Wrocław i Baildonu Katowice. Ogółem w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 340 spotkania i zdobył w nich 3 435 punktów.
Po zakończeniu kariery nie odszedł od basketu. Był trenerem.
W Kielcach – skąd pochodził – prowadził miejscową Koronę.
Wcześniej pracował także w MMKS-ie Rybnik i Zagłębiu Sosnowiec. Był na uczycie lem wychowa nia fi zycz ne go w Bę dzi nie,
a w ostatnich latach w Sosnowcu, gdzie osiadł na stałe. KP

Rywalizowali o zwycięstwo z okazji
Święta Niepodległości
30 zawodników wzięło udział
w 10. edycji Otwartego Turnieja
Brydżowego o Puchar Prezydenta Miasta, który odbył się z okazji 99. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w kawiarni
Dor-Jan w Sosnowcu. Triumfatorami jubileuszowej edycji zostali
Błażej Bzowski i Marcin Matyszkiewicz. Drugie miejsce zajęli
Adam Będzieszak i Zbigniew Klikiewicz, a trzecie miejsce zdobyli
Stanisław Merta i Ryszard Siej-

ko. – Rywalizacja była zacięta, ale
graliśmy w bardzo dobrej atmosferze. Dla zwycięzców czekały
puchary oraz nagrody książkowe – mówi Adam Będzieszak,
prezes ogniska TKKF Zagórze.
Warto pamiętać, że w ramach
ogniska TKKF Zagórze działa
sekcja brydżowa. Wszyscy, którzy
chcieliby podszkolić swoje umiejętności, mogą dzwonić do Adama Będzieszaka pod nr tel. 501
454 825. SK

reklama

arc Sosnowiecki Klub Karate Kyokushin

Mikołajkowe zmagania karateków

Najmłodsi karatecy rywalizowali w kata, jak i w kumite.
W hali sportowej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu-Milowicach
odbył się Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta. Do rywalizacji przystąpili najmłodsi karatecy na co
dzień trenujący w Sosnowieckim Klubie Karate Kyokushin.
Były sportowe emocje, był też czas na prezenty. – To w końcu
turniej mikołajkowy – uśmiecha się shihan Eugeniusz Dadzibug,
grudzień 2017 nr 11

trener sosnowieckich karateków. Rywalizowano zarówno w kata
(walka z cieniem), jak i kumite (walka bezpośrednia). – Dla niektórych naszych zawodników był to pierwszy start w turnieju i widać
było, że emocje były naprawdę spore. Co innego, codzienny trening,
a co innego zmagania turniejowe przy głośnym dopingu – dodał Dadzibug. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Sosnowiecka Katedra
„Gorący powiew patriotyzmu,
pobożność i talent artystów, stworzyły tu dzieło niepowszednie.
Wnętrze kościoła w tym rodzaju
ma niewiele sobie równych w Polsce. Dzieło to jest źródłem prawdziwej dumy sosnowiczan, zarówno bowiem ze stanowiska
sztuki, jak i symboliki polskich
uczuć patriotycznych, piękne obrazy artystów krakowskich stanowią przedmiot jak najwyższej
uwagi zwiedzających. Sam Tetmajer mówił o wnętrzu kościoła
sosnowieckiego, że ma ono barwy prastarej skrzyni krakowskiej”.
W ten oto zwięzły sposób
do zwiedzania kościoła pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zachęcał wydany
w 1939 roku „Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim”. Również
i ja chciałbym zaproponować
Państwu poznanie tego szczególnego miejsca.
Świątynia powstała w latach 1893-1901, czyli jeszcze zanim stolica Zagłębia otrzymała
prawa miejskie. Pretekstem
do uzyskania pozwolenia na budowę było cudowne ocalenie cara
Aleksandra III podczas katastrofy kolejowej. Wydarzenie to miało miejsce 17 października 1888
roku w pobliżu miejscowości
Borki w obwodzie charkowskim
i dało początek budowie wielu
cerkwi i kościołów. Autorem projektu jest warszawski architekt
Karol Kozłowski. Inicjatorem budowy i głównym motorem napędowym inwestycji był ksiądz Dominik Roch Milbert, który jako
doskonały organizator sprawił, że
we wsi jaką były wówczas Sosnowice, powstała pierwsza, tak monumentalna budowla o charakterze sakralnym. Kapłan ów zadbał
nie tylko o wzniesienie solidnych
murów, ale również o odpowiednią oprawę wnętrza. Właśnie to,
co możemy zobaczyć po przekroczeniu progu, jest prawdziwym
skarbem wyróżniającym sosnowiecką farę. Ściany i sklepienia
szczelnie pokryte są wspaniałymi
freskami, dosłownie zdają się rozkwitać barwami wspomnianej
„prastarej skrzyni krakowskiej”.
Unikatowa polichromia została
wykonana w latach 1904-1906
przez Włodzimierza Tetmajera
i Henryka Uziembło. Dzieła
oprócz tematyki religijnej mają
charakter wybitnie patriotyczny,
przypominają o dniach chwały

Włodzimierz Tetmajer mówił o wnętrzu kościoła sosnowieckiego, że ma ono barwy
prastarej skrzyni krakowskiej.

Świątynię wzniesiono w modnym wówczas stylu
neoromańskim.
i potęgi Rzeczpospolitej. Przywołują również nadzieję na zmar twychwstanie ciemiężonej Ojczyzny. Malowidła powstały w czasach trudnych dla rozbitego zaborczymi granicami kraju – tym
większa jest ich wartość płynąca
z funkcji, jaką pełniły. Podtrzymywanie ducha oraz pielęgnowanie narodowej tożsamości nadal
przemawia do nas z tych ponad stuletnich obrazów. Polichromie sosnowieckiej Katedry należą do najwspanialszych przykładów malarstwa młodopolskiego.
Próżno w bliższej i dalszej okolicy szukać realizacji stworzonych
z podobnym rozmachem.
Uwagę przykuwa także ołtarz
główny, który swą formą nawiązuje do siedemnastowiecznego
ołtarza z kościoła Bożego Ciała
na krakowskim Kazimierzu.
Dzieło to zostało udekorowane
w myśl zasady „hor ror vacui”
czyli „lęk przed pustką” i zaiste
trudno znaleźć w nim choćby
skrawek wolnej przestrzeni nadającej się do umieszczenia kolejnych ornamentów…

Spośród trzech ołtarzy bocznych
chciałbym zwrócić uwagę na ołtarz
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
To właśnie tutaj siedem lat temu
w jednej z kolumn znaleziono pochodzącą z 12 grudnia 1906 roku
„kapsułę czasu” – butelkę zawierającą list oraz gazetę „Głos Zagłębia”. Ołtarz ten pierwotnie znajdował się przy ścianie oddzielającej
transept od zakrystii, ale „przewędrował” i obecnie odnajdziemy go,
zwiedzając północną część transeptu. A kapsuła czasu? Kapsuła
ponownie została umieszczona w ołtarzu z myślą o przyszłych
odkrywcach…
Właściwie to cała świątynia jest
jedną wielką, wciąż żywą i podlegającą ciągłym przemianom kapsułą czasu. Czasu pamiętającego
misterną i poniekąd „nielegalną”
pracę Tetmajera, Uziembły oraz
ich młodziutkiego pomocnika
Janka Fazana; czasu pamiętającego malowanie orłów młodopolskich przedstawianych carskim
urzędnikom jako „gołębice”; czasu pamiętającego ślub hrabiego
Eugeniusza Dąmbskiego z Polą

100-LATKA
28 listopada 100. rocznicę urodzin obchodziła Pani Maria Cuprych, urodzona w Essen w Niemczech.
Jeszcze jako niemowlę przyjechała ze swoim ojcem Feliksem, matką Marią oraz starszą siostrą
na ziemie wielkopolskie (Wieleń) w związku z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Była jedną
z siedmiorga rodzeństwa. W 1940 roku wyszła za Edmunda Cuprycha, który zmarł w 1978 r. Pani Maria
związała się z Sosnowcem poprzez swoją córkę, Ewę Warot-Kołodziejczyk, która przez wiele lat była
nauczycielką matematyki, później również informatyki w obecnym Zespole Szkól Technicznych przy ul.
Legionów. W roku 1968 przyjechała do Sosnowca zajmować się swoim wnukiem. Z przerwami
mieszka tu do dziś. Od ponad dwudziestu lat jest stałą mieszkanką Sosnowca, a opiekuje się nią córka.
Dyplom oraz podarunek szanownej Jubilatce wręczył i życzenia złożył zastępca prezydenta miasta,
Zbigniew Byszewski. red
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Widok z sygnaturki na wieżę frontową.
Negri; czasu pamiętającego przyjazd kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyły na uroczystości milenijne 1967 roku, uroczystości zawzięcie zakłócane przez „władzę
ludową”; czasu utworzenia Diecezji Sosnowieckiej i podniesienie
do rangi Katedry; czasu pamiętającego duszpasterską pracę pierwszego biskupa Adama Śmigielskiego; czasu wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II; czasu pamiętającego tragedię nocnej pożo-

gi; czasu odbudowy i pieczołowitej renowacji, która trwa do dzisiaj.
Opowiedzenie o barwnych
dziejach Katedry w ramach
skromnego ar tykułu jest zadaniem tyleż karkołomnym co niewykonalnym. Zatem pozwolę sobie zaproponować sięgniecie
do literatury, która w większym
stopniu zaspokoi Państwa zainteresowanie tym tematem. Polecam
książkę Czesława Ryszki „Matka
Kościołów. Katedra Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu”, Bytom-

-Sosnowiec 1999 oraz przewodnik autorstwa Tadeusza Kwaśnika „Katedra Wniebowzięcia
NMP w Sosnowcu”, Sosnowiec 1992.
Proboszczowi ks. Janowi Gaikowi dziękuję za okazaną pomoc oraz
umożliwienie sfotografowania
wszystkich możliwych zakamarków. Po większą ilość zdjęć zapraszam do internetowej wersji artykułu na: www.kuriermiejski.com.pl.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński

Maciej Łydek

Pani Marii dużo zdrowia
i radości na dalsze lata życia
życzy Redakcja

Gratulacje jubilatce złożył m.in. Zbigniew Byszewski,
zastępca prezydenta Sosnowca.
grudzień 2017 nr 11
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Wojciech Skóra

Ewa Chrapka

Album „Sosnowiec w architekturze” już wydany

Piękne zdjęcia, zamieszczone w albumie, wykonali członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii.
Promocja niezwykłego albumu fotograficznego „Sosnowiec w architekturze” odbędzie się 14 grudnia
w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Autorami
zdjęć są członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii, którzy wydali album w ramach realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury. Album zawiera ponad 100 fotografii wybranych obiektów architektury Sosnowca, przedstawionych w sposób indywidualny przez każdego autora. Czasem są to bu-

dynki ogólnie znane i rozpoznawalne, a czasem te
całkiem nieznane i zapomniane. Ukazana w albumie
została historia współczesnego oblicza miasta poprzez pokazanie obiektów architektury.
Historyk sztuki, Małgorzata Malinowska-Klimek, o albumie i jego twórcach napisała: „Mimo iż
praca nad albumem zakładała indywidualny dobór
miejsc i środków artystycznego wyrazu przez autorów, jednak efekt ich wspólnej pracy okazał się za-

Zagrają na rzecz
schroniska zwierząt

skakująco spójny. Wielka różnorodność zdjęć stworzyła harmonię. Jest ona ukryta w samym mieście,
jednak potrzeba było wrażliwości członków SMF,
aby ją wydobyć i zaprezentować”.
Część zdjęć z albumu zostanie pokazana w formie
wystawy fotograficznej wyeksponowanej podczas
promocji wydawnictwa w Muzeum oraz w przestrzeni Urzędu Miejskiego. Publikacja przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz

arc Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

arc

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie?

Lepiej żyć w prawdzie czy tkwić w kłamstwie? Odpowiedź...
nie jest prosta.

Agnieszka Chrzanowska zaśpiewa podczas koncertu
charytatywnego.

-Jasińska, absolwentka socjologii
(specjalność: komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach oraz kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo)
na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Jest doktorantką
na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku socjologia. Obecnie pracuje
na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie
Wydziale Zamiejscowym w Katowicach, gdzie jest koordynatorką
ds. marketingu. Prowadzi także
blog filmowy Se Točí. Projekcja
filmu rozpocznie się o godz. 18.00.
Bilety są w cenie 8 i 10 zł. Bilety
dostępne są na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” oraz
w kasie Energetycznego Centrum
Kultury. SK

Familijny spektakl muzyczny w „Muzie”

Narodziny Nowego Świata z Kasią
Cerekwicką
Świąteczny odcinek nowej serii
SuperWirtuozów, czyli familijny
spektakl muzyczny z gościnnym
udziałem Kasi Cerekwickiej – popularnej wokalistki, laureatki prestiżowych nagród muzycznych – już 10 grudnia odbędzie się
w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”. Podczas występu towarzyszyć jej będą Chór Kameralny oraz Satellite Chamber Orchestra pod dyrekcją Macieja Cisowskiego. Gwiazdozbiór GAMA to
nowy sezon familijnego serialu
muzycznego SuperWirtuozi. Łączy w sobie doświadczenie sceniczne, zupełnie nową fabułę dramaturgiczną, charakter dynamicznego widowiska scenicznego oraz
wysoką jakość wykonawczą i edu-

kacyjną. Podczas występów, najmłodsi widzowie wraz ze swoimi
opiekunami mają okazję usłyszeć
najwybitniejszych i najbardziej
znanych wykonawców współczesnej sceny muzycznej w stworzonej specjalnie dla nich formie przyjaznego widowiska. Można śledzić fanpage SuperWirtuozów
na Facebook’u:
https://www.
facebook.
com/SuperWir tuozi/. Spektakl
rozpocznie się o godz. 16.00. Bilety kosztują 10 zł (ulgowy) i 20 zł
(normalny). Bilety są dostępne
online na stronie: www.kiepura.pl
w kasie Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz
w kasie Energetycznego Centrum
Kultury. SK
arc

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu zaprasza 15 grudnia na „Jasełka” w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Sosnowcu. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 17.00. Zaraz po jasełkach,
o godz. 18.00, zaplanowano koncert na rzecz schroniska dla zwierząt w Sosnowcu. Zebrane datki zostaną przeznaczone na rzecz
schroniska. Wystąpi Agnieszka Chrzanowskaaktorka, piosenkarka,
autorka muzyki i tekstów, przez lata związana z Piwnicą pod Baranami i klubem „Alchemia”. W swoim dorobku ma ponad sto kompozycji do wierszy i tekstów polskich autorów. Wydała siedem solowych albumów. Od lat wspiera organizacje działające na rzecz zwierząt. Wstęp jest wolny. SK

Filmowe cappuccino, czyli wieczór z włoską komedią (z małym
dramatem tle), obraz „Dobrze się
kłamie w miłym towarzystwie”
zostanie zaprezentowany 28 grudnia na ekranie kina „Muza”. Film
w reżyserii Paolo Genovese przede
wszystkim zmusza do refleksji.
Siedmioro długoletnich przyjaciół
spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru rozpoczynają niewinną zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, jakie otrzymują
w trakcie spotkania. Kiedy w tym
samym czasie wiele tajemnic zaczyna wypływać na światło dzienne, niewinna gra rodzi konflikty,
które niełatwo będzie zażegnać
i przeradza się w niespodziewane
dramaty. Prelekcję przed filmem
poprowadzi Patrycja Paczyńska-

do głębszego poznania lokalnej historii i do promocji
miasta. Albumy trafią do wszystkich filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, a dzięki nadaniu
numeru ISBN album, jako egzemplarz obowiązkowy, znajdzie się także w Bibliotece Śląskiej, Narodowej oraz kilkunastu innych bibliotekach w Polsce.
Impreza, która rozpocznie się o godz. 18.00,
odbędzie się pod patronatem Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta miasta. SK

Zjazd absolwentów„ENERGETYKA” już w przyszłym roku
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Techni kum Energetycz ne go w So snowcu „ENERGE TYK” zaprasza do udziału w zjeździe absolwentów.
Zjazd od bę dzie się 6 paź dzier ni ka (w so botę)
w przyszłym roku. Uroczystość odbędzie się w budynku dawnego technikum, przy ul. Będzińskiej 65
w Sosnowcu, w którym obecnie mieści się Energetyczne Centrum Kultury im. Jana Kiepury. Program
grudzień 2017 nr 11

zjazdu przewiduje część oficjalną oraz spotkanie towarzyskie z oprawą muzyczną. Spotkanie towarzyskie odbędzie się w restauracji „Belvedere”, znajdującej się w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu
przy u. Chemicznej 12. Koszt uczestnictwa w zjeździe zo sta nie okre ślo ny w ter mi nie póź niej szym.
Zgło sze nia przyj muje oraz wszel kich in for ma cji
udzie la Gra ży na Grze si kowska pod nr

tel. 500 155 319. Można kontaktować się także przez
pocztę elektroniczną, pisząc na adres e-mail: gragrze@onet.pl.
Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz
rok ukończenia szkoły. Zapisy będą przyjmowane
do końca lutego 2018 r. Informacje o zjeździe można znaleźć także na stronie inter netowej szkoły:
www.energetyk.sosnowiec.pl. SK
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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 20 grudnia pod adres
redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji

Poziomo: 1 – nieboszczyk, 5 – etui na rewolwer, 8 – element
nadmorskiego lub pustynnego krajobrazu, 9 – sielanka,
10 – najstarszy w rodzinie, 11 – jednostka monetarna
w Indiach, 12 – może być domowy, tymczasowy, śledczy,
14 – filozof rzymski, wychowawca Nerona, 16 – rezultat,
17 – nabiał z żywymi bakteriami, 19 – szereg łuków na
słupach, 21 – bezkrytycznie naśladuje cudze gusty, 22 – strój
sędziego, 25 – element harcerskiego stroju, 28 – schabowy
lub mielony, 29 – ślaz, 30 – inna nazwa kukułki,
32 – obciążenie, 34 – pensja inwalidy, 35 – śliwowica
z południowej Europy, 36 – potocznie o choleryku,
37 – brutto minus tara = ?, 38 – dawny kolega, 39 – w Polsce
wydobywana w okolicach Tarnobrzega.
Pionowo: 1 – WC, 2 – członek południowoafrykańskiego
ludu, 3 – czterech muzyków, 4 – gramofon, 5 – gra w karty,
6 – olimpijski ma wymiary 50 x 25 metrów,
7 – południowoeuropejskie morze, 13 – dla bliskich Gienek,
15 – czytana podczas mszy, 18 – upust, 20 – moda na
starocie, 23 – składany nożyk, 24 – gra w filmie, ale nie aktor,
26 – odmiana czerwieni, 27 – Mars lub Jowisz, 28 – cienka
sucha kiełbasa, 31 – odzienie, 33 – stadium rozwoju
owadów.

Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 10 /2017, OLGA RUDNICKA – LILITH

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Maria Masłoń z Sosnowca, Urszula Ciołka z Katowic oraz Barbara Musialik z Zawiercia.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Lisa Kleypas

Pocałunek pod jemiołą (Wyd. Prószyński i S-ka)
Ostatnia część z bestsellerowego cyklu Wallflowers.
Na święta Bożego Narodzenia do Londynu przybywa z Ameryki
Rafe Bowman, by poznać pannę Natalie Blandford, piękną i dobrze
wychowaną córkę lorda Blandforda. Dzięki swojej urodzie i imponującej sylwetce Rafe Bowman mógłby zdobyć serce i rękę każdej
damy, ale przeszkadzają mu w tym jego szokujące amerykańskie
maniery i reputacja hulaki. Zanim więc rozpocznie zaloty, Rafe musi nauczyć się reguł londyńskiego życia. Zdobycie panny okazuje
się jednak o wiele trudniejsze, niż Rafe mógłby przypuszczać.

A największa komplikacja nosi imię Hannah.
Na szczęście cud Bożego Narodzenia
działa na każdego i nawet największego cynika może zamienić w romantyka, a w najbardziej nieśmiałym sercu rozpalić płomień namiętności.
Data wydania: 28 listopada 2017 r.

KUPON
krzyżówka nr 11

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:
7 grudnia – „Moje córki krowy”
14 grudnia – „Królewicz Olch”
21 grudnia – „Polandja”
28 grudnia – „Volta”

Izabella Frączyk

Jedną nogą w niebie (Wyd. Prószyński i S-ka)
Czasem życie zmusza nas do bycia silnym, ale… ile można?
Dotychczas Magda dała z siebie bardzo wiele. Teraz już chyba
nikt się nie zdziwi, że ta młoda i dzielna kobieta powie w końcu
dość! Ile można naginać karku? Jak długo można oszukiwać samego siebie i tłumaczyć, że kiedyś wszystko będzie dobrze? Jak
długo można zaklinać rzeczywistość i udawać, że sukces stoi tuż
za rogiem? Nie stoi. Nic w tej historii nie dzieje się samo. Magda,
podobnie jak większość z nas, ma chwile zwątpienia, ale teraz nawet i jej zabraknie sił. Czy podoła?

✂

Izba Wytrzeźwień

Co jesz cze wy da rzy się w staj ni
w Pień kach? Czy tra fi ona w ob ce rę ce? I jak ułoży się życie Magdy?
Izabella Frączyk porwała tysiące czytelniczek swoją wciągającą sagą. Długo
wyczekiwany tom, który jeszcze nas zaskoczy!

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.

Data wydania: 9 listopada 2017 r.

Nora Roberts

Uczeń i śmierć (Wyd. Prószyński i S-ka)
Szkolenie czyni mistrza…
Strzały padły jeden po drugim i były celne. W ciągu kilku sekund na lodowisku w Central Parku zginęły trzy osoby: młoda
łyżwiarka, lekarz i nauczyciel. Na pierwszy rzut oka wydawało
się, że wszyscy troje są zupełnie przypadkowymi ofiarami.
Podczas swojej pracy w nowojorskiej policji porucznik Eve
Dallas widziała wiele morderstw, ale jeszcze nigdy nie zetknęła
się z tak szokującą zbrodnią. Nie ulega wątpliwości, że zabójca
to dobrze wyszkolony snajper, używający taktycznego karabinu
laserowego. Kiedy pociągał za spust, znajdował się daleko od lodowiska. Lista budynków, spośród których mógł wybierać strzelec wyborowy, nie ma końca, natomiast lista osób o tak szczegól18

nych umiejętnościach wydaje się stosunkowo krótka: policjanci, wojskowi, zawodowi zabójcy.
Dzięki pomocy męża, geniusza komputerowego i multimiliardera Roarke’a, porucznik Dallas wkrótce trafia do miejsca,
skąd strzelano. Okazuje się, że zabójców jest dwóch – starszy i młody, szkolony przez mistrza i każdy z nich realizuje swój plan. Central
Park był tylko rozgrzewką. Kolejny atak snajpera wstrząsa miastem
do głębi, ale to jeszcze nie koniec tych dramatycznych wydarzeń…
Data wydania: 9 stycznia 2018 r.
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ROZRYWKA
TEATR – grudzień 2017

HOROSKOP

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

01 Pt godz. 19:00 Klub Komediowy w Teatrze Zagłębia
02 Sb godz. 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
03 Nd godz. 11:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
03 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
05 Wt godz. 09:00 Szewczyk Dratewka M. Kownacka
05 Wt godz. 10:30 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
06 Śr godz. 09:00 Szewczyk Dratewka / M. Kownacka
06 Śr godz. 10:30 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
07 Czw godz. 09:00 Pyza na polskich dróżkach /
H. Januszewska
07 Czw godz. 10:30 Pyza na polskich dróżkach/
H. Januszewska
08 Pt godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach /
H. Januszewska
08 Pt godz. 19:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D.
Freeman

09 Sb godz. 18:00 Ostra jazda/ N. Foster/ gościnnie Teatr
im. A. Mickiewicza z Częstochowy
10 Nd godz. 18:00 Ostra jazda/ N. Foster/ gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
12 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/
L. M. Montgomery
13 Śr godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/
L. M. Montgomery
14 Czw godz. 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
15 Pt godz. 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
16 So godz. 18:00 Wojna światów/ H. G. Wells
17 Nd godz. 12:00 Kolędowanie z aktorami
17 Nd godz. 18:00 Wojna światów/ H. G. Wells
31 Nd godz. 18:00 Wieczór sylwestrowy
31 Nd godz. 21:00 Wieczór sylwestrowy

Bartek Warzecha

Przedstawienie „Wojna światów” już 16 i 17 grudnia
ponownie na deskach Teatru Zagłębia. Opublikowana ponad sto lat temu powieść science-fiction – historia nagłego ataku Marsjan dążących do całkowitego zniszczenia ludzkiego świata – w ujęciu twórców spektaklu pozwala zadać wciąż aktualne pytania o miejsce człowieka w świecie i opowiedzieć
o ludzkiej pysze i przemocy.
– Książka Wellsa jest czymś o wiele więcej niż tylko zgrabną retro-opowieścią, prekursorską wobec niektórych wynalazków technicznych. Czytana dzisiaj
zaskakuje perspektywą, którą Wells przyjmuje wobec
uświęconego porządku, według którego to człowiek
jest najważniejszy w świecie i wszystko dzieje się ze
reklama

Gościnnie na deskach Teatru Zagłębia wystąpią aktorzy
Teatru im. A. Mickiewicza z Częstochowy.

względu na niego. Atak Marsjan stał się dla nas punktem wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na dotkliwie współczesne pytania. Do kogo należy ziemia – czy tylko do człowieka? Czy hierarchiczny porządek świata jest naturalny? Czy można żyć bez kontaktu, z tym co inne i obce? – zapowiada Weronika
Szczawińska, reżyserka, dramaturżka i kulturoznawczyni, nominowana w 2014 r. do Paszportów Polityki
w kategorii teatr. Razem z nią nad „Wojną światów”
pracowali Piotr Wawer jr., aktor i dramaturg, który zajął się adaptacją, dramaturgią i opracowaniem muzycznym spektaklu oraz Daniel Malone, artysta wizualny, który odpowiada za scenografię i kostiumy. – Obecnie dominuje takie rozumienie sci-fi, które
zostało wykształcone w ostatnim półwieczu rozwoju
popkultury – związane z pozaziemskimi cywilizacjami, zaawansowaną technologią. Pracując nad Wellsem byłem zainteresowany czymś innym, tym jak
nasz świat staje się obcy i tym, co obce w nas samych,
badaniem tego bez użycia futurystycznej estetyki, gadżetów i efektów specjalnych. To znacznie bardziej
przerażające! – podsumowuje Malone. W obsadzie
spektaklu znaleźli się: Natasza Aleksandrowitch, Michał Bałaga, Ryszarda Bielicka-Celińska, Agnieszka
Bieńkowska, Kamil Bochniak, Beata Deutschman
i Łukasz Stawarczyk. Spektakle rozpocznie się
o godz. 18.00. Bilety są w cenie 30 i 40 zł. SK

Tylko 9 i 10 grudnia na sosnowieckiej scenie gościnnie „Ostra jazda” – farsa Teatru im. A. Mickiewicza z Częstochowy. Co się dzieje, kiedy tracimy pracę? Szukamy
nowej! Ale droga, którą przemierzamy, aby zdobyć wymarzone
stanowisko, może być długa i wyboista, a i poszukiwania mozolne.
Co robią bohaterowie „Ostrej jazdy”, którzy z dnia na dzień utracili
pracę? Postanawiają iść na skróty.
Nie chcą walczyć o nową posadę
i czekać miesiącami na zatrudnienie. Sami wymyślają sobie zajęcie!

Wpadają na karkołomny i dosyć
niebezpieczny pomysł – postanawiają zrealizować… film erotyczny. Wszystko wydaje się proste:
trzeba tylko zatrudnić odpowiednich „aktorów” i ruszyć z produkcją, która przysporzy im mnóstwo
pieniędzy! Wszystko zaplanowane
jest w szczegółach, ale jak to w farsach bywa, sytuacja szybko wymyka się spod kontroli i bardzo
komplikuje. A to z kolei powoduje
mnóstwo śmiesznych sytuacji! Bilety kosztują 35 i 45 zł. Spektakl
rozpocznie się o godz. 18.00. SK

Kolędowanie z aktorami
W niedzielę, 17 grudnia, w Teatrze Zagłębia zapanuje prawdziwie świąteczny klimat. Jak co roku w przedświąteczną niedzielę
wspólnie z aktorami będzie można zaśpiewać najbardziej znane
i lubiane kolędy i pastorałki. Ko-

lędowanie będzie połączone z akcją charytatywną na rzecz zakupu
wyposażenia do Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza
Apostoła. Początek o godz. 12.00,
ale warto być wcześniej, by zająć
sobie miejsca. SK

Animacja, b/o, Kanada, 64min, napisy
16: 00*****, 16: 15****, 17: 00*******,
*** wyłącznie w czwartek 17: 15********
**** wyłącznie w środę
***** wyłącznie w niedziele i wtorek
******* wyłącznie w sobotę, wtorek
i czwartek
******** wyłącznie w poniedziałek i środę
FILMY TYGODNIA:
„MORDERSTWO W ORIENT EXPRESSIE”
19: 30, 22: 00
Dramat/Kryminał, od 15lat, USA, 114min,
napisy
„CICHA NOC” 14: 45***, 15: 00****,
Obyczajowy, od 13lat, Polska, 100min 21: 30
*** wyłącznie w czwartek
**** wyłącznie w piątek i środę
„NAJLEPSZY” 14: 30*, 15: 00***, 20: 30
Dramat, od 15lat, Polska, 110min
** wyłącznie w środę
*** wyłącznie w czwartek
„LISTY DO M. 3” 11: 15**; 13: 45*****,
Komedia romantyczna, od 13lat,
Polska, 110min

15: 30******, 18: 30*******, 21: 00
** wyłącznie w czwartek ***** wyłącznie
w środę
****** wyjątkowo bez środy
******* wyjątkowo bez czwartku
„LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI” 19: 00**
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 118min, napisy
** wyjątkowo bez piątku i środy
FILMY DLA DZIECI:
„COCO” DUBBING
13: 00****, 15: 45, 18: 00*****, 18: 30******
Animacja, b/o, USA, 127min, DUBBING
**** wyłącznie w piątek, środę i czwartek
****** wyjątkowo bez niedzieli,
poniedziałku i czwartku
******* wyłącznie w poniedziałek i czwartek

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
01-07.12.2017r. r.
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„MOJE CÓRKI KROWY” GODZ. 18: 00
Thriller, od 15lat, Polska, 108min,
PRZEPREMIERA:
„PADDINGTON 2” DUBBING 19: 00*
Familijny, b/o, Wlk.
Brytania/Francja, 103min, DUBBING
* wyłącznie w środę
PREMIERA:
„PIERWSZA GWIAZDKA” DUBBING
10: 00**, 12: 00***, 12: 15****,
Animacja, b/o, USA, 86min, DUBBNG
12: 45****, 17: 30
** wyłącznie w piątek i czwartek
*** wyłącznie w czwartek
**** wyłącznie we wtorek
„BARBIE: DELFINY Z MAGICZNEJ WYSPY”
DUBBING 12: 00***, 13: 00****, 13: 45***,
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Piotr Dłubak

jemnie rozpoczyna namiętny romans. Misją Nadii jest
utrzymać w sekrecie ich gorące przygody – misją o tyle trudną, że wszystko dzieje się w mieszkaniu spokojnego i zgodnego na pozór małżeństwa. Za sprzymierzeńców ma swoją niezwykłą błyskotliwość, cięty
dowcip i... pełny barek u swoich pracodawców. „Pomoc domową” można zobaczyć w każdy styczniowy
weekend w ramach „Sylwestra na bis” – wyjątkowego
wieczoru, podczas którego po przedstawieniu będzie
jeszcze program artystyczno-kabaretowy w wykonaniu aktorów Teatru Zagłębia. SK

„Wojna światów” w Teatrze Zagłębia

Atak Marsjan i... zupełnie nowa
perspektywa świata.

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 11 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.

Ostra jazda bez trzymanki

Pomoc domowa da radę?
Teatr Zagłębia zaprasza na premierę brawurowej komedii „Pomoc domowa” Marca Camolettiego w reż.
Wojciecha Leśniaka. Premiera odbędzie się 4 stycznia
o godz. 19.00.
Nadia, znana widzom ze spektaklu „Boeing. Boeing”, trafia do nowych pracodawców – małżeństwa
Olgi i Norberta. Szybko się jednak okazuje, że w jej zakres obowiązków nie wchodzi tylko sprzątanie i opieka
nad domem, bo mąż i żona pilnie potrzebują urozmaicenia od codziennej rutyny... Co robią? To, co kusi
wszystkich w takich sytuacjach – każde z nich pota-

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Ostra jazda” w dniu 10.12.2017 r.
(niedziela) godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu 16.12.2017 r.
(sobota) godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu 17.12.2017 r.
(niedziela) godz. 18.00

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

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Czeka Cię
bardzo przyjemny miesiąc. Nie szukaj
problemów na siłę, a przeżyjesz święta,
o jakich nawet nie marzyłaś. Nie myśl o tym,
co trzeba zrobić, a o tym, na co masz ochotę
i co sprawia Ci przyjemność. Samotnym
strzelcom los szykuje miłe niespodzianki.
Za wszelką cenę postaraj się udać na zabawę
sylwestrową! Nie zapomnij wcześniej
o wizycie u fryzjera i kosmetyczki.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Nie odkładaj
wszystkiego na ostatni moment. Jeśli uda Ci
się kupić wszystkie prezenty do połowy
miesiąca, unikniesz przedświątecznej
gorączki, która w sklepach jest szczególnie
uciążliwa. Pomyśl nad organizacją prawdziwie
rodzinnych świąt. Tak mało jest okazji
do wspólnych spotkań, a Boże Narodzenie to
doskonała okazja do wyjaśnienia wszelkich
rodzinnych nieporozumień. Kto wie, może
postanowicie także spędzić sylwestra
w rodzinnym gronie?
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Święta nie będą
gorsze, gdy nie posprzątasz dokładnie
wszystkich kątów, a relacje rodzinne ulegną
stanowczej poprawie, gdy długie zimowe
wieczory spędzicie wspólnie, np. grając w gry
planszowe. Nie myśl o problemach,
a o marzeniach i o tym jak je spełnić. To
o wiele łatwiejsze niż myślisz! Nadchodzący
Nowy Rok to świetna okazja do zmian
i podjęcia ważnych decyzji.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Nie miej oporów
i podziel listę świątecznych porządków
na wszystkich członków rodziny. Zasługujesz
na to, by mieć chwilę dla siebie, w przeciwnym
razie ucierpi na tym Twoje zdrowie.
Samotnym rybom w ostatnim momencie los
zrobi miłą niespodziankę w postaci balu
sylwestrowego. Mimo braku czasu postaraj się
zrobić wszystko, by wyglądać jak milion
dolarów – nigdy nie wiadomo, kiedy spotkasz
tego jedynego.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Jeśli chcesz
zrealizować swoje ambitne plany porządkowe
przed świętami, powinnaś już zacząć działać.
Pozbycie się z domu niepotrzebnych rzeczy
sprawi Ci niesamowitą satysfakcję. Jeżeli wciąż
zastanawiasz się nad prezentem dla
ukochanego, zorganizuj wyjazd
niespodziankę na sylwestra. Jeśli oboje nie
jesteście fanami wystawnych balów,
powitanie Nowego Roku na stoku narciarskim
będzie dla was wyjątkowym przeżyciem.
BYK (20.04. – 22.05.) – W ostatnim
momencie Twoje świąteczne plany ulegną
całkowitej zmianie. Zamiast przed suto
zastawionym stołem wraz z ukochanym
traficie do wyjątkowego miejsca. Zapomnisz
o troskach i problemach życia codziennego
do tego stopnia, że od teraz zawsze tak
będziesz chciała spędzać świąteczny czas.
Samotne byki powinny intensywnie szukać
planów na powitanie Nowego Roku. Raczej
nic nie zwiastuje tego, że zasypią was
propozycje od znajomych.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –
Przedświąteczny okres jak zwykle sprawi, że
będziesz pełna radości i życiowej energii. Nie
marnuj jej na sprzątanie, a pomyśl lepiej
o zorganizowaniu świątecznej imprezy.
Pamiętaj, że nie musi ona od razu oznaczać
siedzenia przy stole! Bliźnięta w związkach
poczują drugą młodość, z kolei samotne
mogą odczuć chwilowe zmęczenie
w poszukiwaniu drugiej połówki. Nie rób nic
na siłę, a wszystko dobrze się ułoży.
RAK (22.06. – 22.07.) – Czasami chcemy
dobrze, a przez nasze działania dzieje się
jeszcze gorzej. Zapomnij na jakiś czas
o wszystkich problemach, a same się
rozwiążą. Czeka Cię spokojny, czasami wręcz
nudny miesiąc. Nie martw się jednak, bo
karnawał szykuje się za to bardzo rozrywkowy.
Zastanów się, czy w Twoim otoczeniu nie ma
kogoś, komu szykują się samotne Święta
i pomyśl nad zaproszeniem go na Wigilię.
Dobre uczynki wracają.
LEW (23.07. – 23.08.) – Święta to doskonała
okazja do gruntownych porządków. Nie
poświęcaj na nie jednak całego wolnego
czasu, a racjonalnie podziel go na obowiązki
oraz przyjemności. Samotne lwy będą cieszyły
się wyjątkowym powodzeniem. Postaraj się
wyglądać wyjątkowo podczas sylwestrowej
nocy, bo nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy
spotkasz swoją drugą połówkę, a pierwsze
wrażenie jest bardzo istotne.
PANNA (24.08. – 22.09.) – W tym roku
wyjątkowo nie cieszysz się na nadchodzące
święta. Nie rób nic na siłę. Jeśli nie masz
ochoty, nie uczestnicz w rodzinnych
spotkaniach, bo Twój zły humor może udzielić
się wszystkim. Pod koniec miesiąca dostaniesz
z kolei zastrzyk energii. Szykuje Ci się
wspaniała zabawa sylwestrowa. Ubierz zatem
najlepszą sukienkę i ciesz się życiem. Nigdy
nie wiadomo, co przyniesie kolejny rok.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nadchodzący
miesiąc będzie wyjątkowo rodzinny i ciepły.
Czeka Cię szereg spotkań, które sprawią, że
będziesz radosna i zapomnisz o wszystkich
problemach. Nie zdziw się, jeśli ktoś zaprosi
Cię na zabawę sylwestrową 31 grudnia. Nie
zastanawiaj się nad jej przyjęciem, bo okaże
się imprezą dziesięciolecia. Nowy Rok
przyniesie wiele wyzwań i nowości w Twoim
życiu. Nie obawiaj się jednak, bo będą to
zmiany jedynie na lepsze.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Z początkiem
miesiąca może dopaść Cię mała zimowa
depresja, ale minie szybciej niż myślisz. Jeśli
po raz kolejny zastanawiasz się nad sensem
siedzenia przy świątecznym stole, zabierz
ukochaną w góry. Odpoczniecie
od codziennych problemów, a grudzień nie
będzie już więcej kojarzył Ci się z samymi
obowiązkami. Sylwester szykuje się
wyjątkowo nudnie. Jeśli tylko ktoś zaskoczy
Cię propozycją imprezy, nie zwlekaj
z odpowiedzią, bo lepszej propozycji nie
będzie. red
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