Pierwszy w Sosnowcu Klub Dziecięcy już działa!
Mieści się w budynku Szkół Elektronicznych
i Informatycznych. Świadczy opiekę nad 15
dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Jest czynny
od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00
do 20.00, a dzieci można zostawić na 5 godzin.
Miesięczny koszt opieki nad dzieckiem
wynosi 50 zł.
str. 7

W Sosnowcu dzieje się nie od dziś!
A tym roku będzie się działo jeszcze
więcej. Za nami inwestycje, budowy,
remonty, imprezy, koncerty i wielkie
świętowanie 115. urodzin miasta.
Pora na podsumowanie i przegląd
najważniejszych wydarzeń
w naszym mieście.
str. 8 i 9

Piłkarze Zagłębia Sosnowiec
przygotowują się do rundy
wiosennej. – Każdy mecz będziemy
traktować tak, jakby od niego miał
zależeć awans. Teraz był czas pokoju, ale
wiosną czeka nas wojna – zapowiada
trener Dariusz Dudek, który zamierza
wzmocnić zespół.
str. 15
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Masz oryginalny pomysł, by promować Sosnowiec iwspierać
lokalną kulturę, ale brakuje ci pieniędzy? Możesz wziąć udział
wSosnowieckim Programie Wspierania Inicjatyw
Kulturalnych, który prowadzi Miejski Dom Kultury„Kazimierz”
wSosnowcu. Właśnie rusza kolejna edycja. Wnioski będzie
oceniać komisja, apoduwagę będą brane walory kulturalne
przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej,
oryginalność ikreatywność zgłoszonej inicjatywy. Najwyżej
ocenione projekty ipomysły będą realizowane we współpracy
zMDK„Kazimierz”. Termin składania wniosków mija
26 stycznia. Więcej informacji znajdziesz nastronie:
http://www.mdk-kazimierz.pl.

www.kuriermiejski.com.pl
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagra w Sosnowcu!

Z wielką mocą dla najmłodszych
Będzie się działo! 26. finał WOŚP znowu
odbędzie się w Sosnowcu. Główne centrum dowodzenia będzie się mieścić
na Górce Środulskiej. Ale to niejedyne
miejsce, gdzie 14 stycznia zagra orkiestra. W sumie w całym Sosnowcu pełną
parą będzie działać aż 6 sztabów:
przy IX LO, „Elektroniku”, Technikum
Architektoniczno-Budowlanym, II LO,
Gimnazjum nr 13 i w Wyższej Szkole
Humanitas. Wiele będzie się dziać nie
tylko na Górce Środulskiej, ale także
w hali widowiskowo-sportowej MOSiR-u, Sali Widowiskowo-Koncer towej
„Muza” oraz na Stawikach, gdzie po raz
czwarty zostanie zorganizowany Sosnowiecki Bieg „Policz się z cukrzycą”.
W tym roku pieniądze z puszek będą ratować życie i zdrowie noworodków i już
tradycyjnie zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu. Sosnowiec
jest jednym z kilku w Polsce – tak zwanych centrów transmisyjnych. Fundacja
WOŚP i TVN wybrały finał w Sosnowcu, jako jedno z dziewięciu miast w Polsce, które współuczestniczą w produkcji
programu telewizyjnego. – Liczy się
przede wszystkim to, co w sercach, a potem to, co w puszkach, ale jak wierzę, to
się właśnie tak przełoży – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Na dużej scenie na Górce Środulskiej
serca do szczodrości i nogi do zabawy będą rozgrzewać popularny Grzegorz Hyży
oraz znakomita wokalistka, Anita Lipinicka. Muzyczny support zapewni grupa
Another Pink Floyd, która zagra podczas
„Światełka do nieba”, czyli pokazu iluminacji laserowych. – Podjęta zostanie
także próba zrobienia flash moba, który

Mariusz Binkiewicz

Sylwia Kosman

przeboju „Jedna na milion”. Działać będzie także strefa sportowa. Można liczyć
na pokazy bosku, szermierki, karate, capoeiry, tańca towarzyskiego i akrobatyki. To nie koniec atrakcji. Pojawią się także pojazdy off road, samochody wojskowe, sportowe i zabytkowe oraz fotobudka, kawiarenka i bawialnia dla dzieci.
Sportowych emocji nie zabraknie także
na Stawikach, gdzie odbędzie się IV Sosnowiecki Bieg „Policz się z cukrzycą”,
który organizuje Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec. Start zaplanowano
na godz. 11.00. Opłata startowa, która
wynosi 20 zł, zostanie w całości przeznaczona na 26. finał WOŚP.

NaGórce Środulskiej zaśpiewają
Anita Lipnicka, Grzegorz Hyży
oraz grupa Eier, apodczas
pokazu iluminacji laserowych
zagra Another Pink Floyd.

Wielki finał WOŚP odbędzie się na Górce Środulskiej. W całym mieście będzie działać aż sześć sztabów.
stworzą wolontariusze, formując gigantyczne serce. Poza tym wolontariusze odpalą czerwone race, co mamy nadzieję,
da także spektakularny efekt – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Mocniejsze uderzenie zapewni grupa
Eier. Na Górce Środulskiej zaplanowano
także pokazy służb ratowniczych oraz organizacji współpracujących ze sztabami
WOŚP w województwie śląskim, liczne
akcje informacyjno-edukacyjne oraz licytacje. Całą imprezę, która rozpocznie

się o godz. 16.00, a zakończy ok.
godz. 20.30, poprowadzi Piotr Zawadzki,
aktor Teatru Zagłębia.
Wiele się będzie działo w hali widowiskowo-sportowej MOSiR-u. – Uruchamiamy Latającą Akademię Udzielania
Pierwszej Pomocy. Skupimy się właśnie
na nauce udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto w związku ze współpracą ze
Szpitalem Miejskim w Sosnowcu można liczyć na konsultacje lekarskie, z kosmetyczką, masaże, pomiary ciśnienia,

wywiad pielęgniarski i stomatologiczny – wylicza Ewelina Stasik, dyrektorka IX Liceum Ogólnokształcącego i jedna z koordynatorek finału WOŚP w Sosnowcu. Oprócz strefy zdrowia zostanie
zorganizowana także strefa artystyczna,
a w jej ramach będą budowane kolorowe
latawce i jeden olbrzymi latawiec, warsztaty kulinarne dla dzieci, występy magików i iluzjonistów oraz występy zespołów muzycznych i tanecznych. Gwiazdą
wieczoru będzie Bar tek Wrona, autor

Wszystko wskazuje także na to, że dzięki
współpracy z Kolejami Śląskimi również
w tym roku wszyscy wolontariusze
WOŚP będą mogli w dniu finału jeździć
w całym województwie śląskim pociągami za darmo.
W ubiegłym roku sosnowiczanie
zbierali pieniądze na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów w całej Polsce.
W ciągu poprzednich 25 finałów
WOŚP orkiestra zebrała i przekazała
na wsparcie polskiej medycyny sumę
ponad 825 mln zł.
Partnerami 26. finału WOŚP w Sosnowcu są miasto Sosnowiec oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.

MIASTO
Władze miasta skarżą decyzję wojewody w sprawie zmiany nazwy ronda im. Edwarda Gierka

Uszanowali wolę mieszkańców
Zarządzenie nadzorcze wojewody śląskiego, które dotyczy zmiany nazwy ronda im.
Edwarda Gierka, zostanie zaskarżone
do sądu administracyjnego. Tak zadecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej.
Zarządzenie zastępcze wojewody śląskiego dotyczące zmiany nazwy ronda im.
Edwarda Gierka w Sosnowcu na rondo Zagłębia Dąbrowskiego zostało wydane 13 grudnia. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną sosnowiecki samorząd nie
zmienił w terminie nazwy ronda, więc wojewoda zwrócił się do prezydenta Sosnowca z prośbą o podanie propozycji nowej nazwy.
Prezydent nie wskazał nowej nazwy,
powołując się na wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych w czerwcu
ubiegłego roku, w których mieszkańcy
opowiedzieli się za pozostawieniem tej dotychczasowej. W tej sytuacji wojewoda postanowił nadać rondu nową nazwę „Zagłębia Dąbrowskiego”.
„Edward Gierek jako pierwszy sekretarz KZ PZPR legitymizował i utrwalał
komunistyczną władzę. Za jego czasów
doszło też do uchwalenia konstytucji
w 1975 roku, która wprowadzała zależ-

arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Wojewoda śląski zmienił nazwę ronda im. Edwarda Gierka na rondo
Zagłębia Dąbrowskiego.
ność od Związku Radzieckiego i przewodnią rolę partii”, ocenił wojewoda Jarosław
Wieczorek. Zdaniem wojewody nowa nazwa ronda u zbiegu ulic 1 Maja, Ostrogórskiej, Małachowskiego i Sienkiewicza
w Sosnowcu wpisuje się w klimat regionu
i jest nazwą neutralną, która nie powinna budzić kontrowersji. „Nazwa ta nawiązuje do obszaru geograficzno-przemysłowego, w centrum którego usytuowane jest

miasto Sosnowiec. Zagłębie Dąbrowskiego to region geograficzno-historyczny,
na pograniczu Górnego Śląska
i Zachodniej Małopolski (…) i stanowi
istotne centrum kultury, nauki, przemysłu
i przedsiębiorczości aglomeracji śląskiej”,
napisał Jarosław Wieczorek w uzasadnieniu do wydanego zarządzenia.
Prezydent Arkadiusz Chęciński nie
ukrywa, że nazwa – rondo Zagłębia Dą-

browskiego – pozytywnie go zaskoczyła
i stanowi najlepszą alternatywę dla nazwy
ronda im. Edwarda Gierka, nie mniej zapowiedział, że będzie apelował do radnych
o zaskarżenie tej decyzji ze względu na to,
że taka jest decyzja mieszkańców i należy
ją uszanować. W sprawie zmiany nazwy
ronda im. Edwarda Gierka odbyły się
w czerwcu konsultacje społeczne. W przeprowadzonych konsultacjach mieszkańcy
Sosnowca oddali 13 tysięcy 14 głosów. 12
tysięcy 369 mieszkańców (97,66 proc.
ważnych głosów) głosowało na „tak”,
a tylko 269 (2,34 proc. ważnych głosów)
było przeciw dotychczasowej nazwie.
– Cieszę się, że lata naszych wspólnych
starań, pokazujące odrębność naszego regionu spowodowały, że wojewoda, który
jest przecież mieszkańcem Śląska, nadał
honorowemu miejscu nazwę Zagłębia Dąbrowskiego. W przeciwieństwie do niektórych na pewno nie będziemy przygotowywać uchwały zmieniającej nazwę na inną.
Nie będziemy przecież walczyć z nazwą
Zagłębia Dąbrowskiego, ale będę apelować
do radnych o zaskarżenie tej decyzji do sądu
administracyjnego – stwierdził prezydent.
Radni podczas ostatniej sesji przychyli się do stanowiska, wyrażonego przez
prezydenta i mieszkańców. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za wniesie-

niem skargi opowiedziało się 20 radnych,
trzy osoby były przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. W uzasadnieniu
do uchwały czytamy m. in.: „Edward
Gierek jest postacią zakorzenioną
w świadomości sosnowiczan, która nie
jest kojarzona z systemem totalitarnym
bądź ustrojem komunistycznym. W Sosnowcu Edward Gierek kojarzony jest
przede wszystkim ze znaczącym rozwojem regionalnym, polegającym na budowie osiedli mieszkaniowych, przebudowie głównych ciągów komunikacyjnych
oraz uprzemysłowieniem. W konsekwencji, nie można zgodzić się z twierdzeniami wojewody, iż nazwa ronda im. Edwarda Gierka narusza przepisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego”.
Prezydent Chęciński zapowiedział, że
Edward Gierek będzie w Sosnowcu odpowiednio uhonorowany. – Chcemy uszanować głosy poparcia mieszkańców i już teraz mogę zapewnić, że przygotowujemy
wystawę, upamiętniającą postać Edwarda
Gierka. Pokażemy oczywiście jasne
i ciemne strony urodzonego w naszym
mieście polityka – dodał Arkadiusz Chęciński. Odpowiedzialny za przygotowanie
wystawy będzie Paweł Dusza, dyrektor sosnowieckiego muzeum.

Wandale odpowiedzą za zniszczenie wiat
Dwóch z trzech mężczyzn, którzy zdewastowali wiaty na przystanku Sielec Osiedle Zamkowa zostało zatrzymanych przez sosnowiecką policją.
Do aktów wandalizmu doszło 26 grudnia, po godzinie 21. Na nagraniu z monitoringu widać m. in. zniszczenie wiat na przystanku
autobusowym Sielec Osiedle Zamkowa. Dzięki publikacji zapisów
wideo, a także działaniom policji i straży miejskiej, zatrzymanych
zostało dwóch mężczyzn.
– Sprawcami nie byli mieszkańcy Sosnowca. Na Facebooku zamieściliśmy wideo z niektórych kamer, a dysponowaliśmy także nagraniami, które zarejestrowały sprawców m. in. w autobusach – mówi prezydent, Arkadiusz Chęciński.
– Od straży miejskiej mieliśmy dwa wskazania, a nasze działania
spowodowały, że zatrzymaliśmy dwóch mężczyzn, 18-letnich, mieszkańców Czeladzi, którzy w przeszłości byli karani za niszczenie mienia. Była z nimi nieletnia mieszkanka Sosnowca, która jest świad-

kiem zdarzenia – mówi insp. Dominik Łączyk, komendant sosnowieckiej policji.
Sprawcy usłyszeli zarzuty z ar tykułu 288 kodeksu kar nego
(„zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy”) i zaproponowali dobrowolne poddanie się karze. Policja szuka trzeciego mężczyzny, który nie ma stałego miejsca pobytu.
Po publikacji nagrań padło wiele pytań, a nawet zarzutów dotyczących działania monitoringu miejskiego. Tutaj także następują
zmiany. Pod koniec 2014 roku w mieście działało jedynie 18 kamer,
a obecnie jest to już 70, a na tym nie koniec. – Całość nowego monitoringu będzie działała najpóźniej pod koniec pierwszego kwartału – wgrywany jest nowy system oprogramowania, który będzie sam
aktywnie uczestniczył w obserwacji, a strażnicy miejscy odejdą
sprzed monitorów i wyjdą na ulicę. Obserwacje przed monitorami
będą prowadziły osoby cywilne. Na ulicy Rzeźniczej, gdzie będzie
centrum monitoringu, zakończyły się prace remontowe – zapewnia

Oczyszczacze powietrza
dla Żłobka Miejskiego

Nowa linia tramwajowa w Zagórzu i przebudowa torowisk

Do wszystkich oddziałów Żłobka Miejskiego i klubiku dziecięcego gmina zakupi oczyszczacze powietrza. Każ dy od dział
żłobka zostanie wyposażony
w przynajmniej trzy takie mobilne urządzenia. W sumie gmina kupi ok. 20 sztuk oczyszczaczy powietrza. – Obecnie trwa
badanie rynku, ale szacujemy,
że oczyszczacze powietrza uda
się kupić na początku przyszłego roku – zapowiada Zbigniew

Byszewski, zastępca prezydenta
miasta.
Cztery takie oczyszczacze powietrza trafiły już do sosnowieckich przedszkoli w wyniku plebiscytu, który towarzyszył „Konkursowi z klimatem”, organizowanym przez spółkę Tauron.
Oczyszczacze trafiły do PM nr 47
(ul. Piłsudskiego 92), PM nr 12
(ul. Mościckiego), PM nr15 (ul.
Kilińskiego) i PM 30 (ul. Urbanowicza). SK
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Trzy etapy będzie liczył projekt, obejmujący budowę nowej linii
i modernizację istniejących linii tramwajowych na terenie województwa śląskiego, który został przygotowany przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. W ramach projektu gruntownie zmodernizowanych zostanie ponad 100 km istniejących torowisk, powstanie ok. 20 km nowych torów, a do obsługi linii trafi co najmniej 45 nowych
tramwajów. Wartość projektu wynosi ponad 1 mld 88 mln 188 tys. zł,
przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wyno-

prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. W sumie, do końca 2018
roku, w sieci monitoringu ma być ok. 100 kamer.
Kooperację chce także usprawnić policja ze strażą miejską, która
od niedawna ma nowego komendanta, Ireneusza Kosielskiego. – Jesteśmy w trakcie nowych porozumień ze strażą miejską, aby usprawnić naszą współpracę – przyznaje komendant policji, insp. Dominik
Łączyk.
Prezydent jednak apeluje także do sosnowiczan. – Konieczna jest
współpraca z mieszkańcami, chcemy dbać o miasto, ale bez wspólnego działania nie damy sobie rady. Na nagraniu z monitoringu widać osoby przechodzące i przejeżdżające samochody, ale niestety,
żadnego zgłoszenia z tej strony nie otrzymaliśmy – mówi.
Za wskazanie sprawców wyznaczona została nagroda, 2 tysiące
złotych. -Mamy dwa kontakty do osób, które przekazywały nam te
informacje. Będziemy z nimi rozmawiali na temat nagrody, którą wyznaczyliśmy – zakończył prezydent Chęciński. red

si 885 mln zł. Szacunkowa kwota dofinansowania wynosi ponad 562
mln 577 tys. zł.
W samym Sosnowcu przewidziano realizację sześciu zadań modernizacyjnych oraz budowę zupełnie nowego odcinka linii tramwajowej. W sumie przebudowanych zostanie 18,5 km metrów toru pojedynczego oraz wybudowanych zostanie ok. 7,1 km nowej linii tramwajowej. Szacunkowa wartość zadań na terenie miast to prawie 177
mln zł netto. SK

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI
I etap:
• Budowa linii tramwajowej w Zagórzu od obecnej pętli tramwajowej
do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu. Obecnie Tramwaje Śląskie
aktualizują dokumentację projektową (w zakresie infrastruktury obcej),
która powinna zostać zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę, co
ma nastąpić wiosną (prawdopodobnie na początku marca). Sama
realizacja może się rozpocząć na przełomie 2018/2019 r. Budowa nowego
torowiska wiąże się z budową dwupoziomego skrzyżowania z ul. Braci
Mieroszewskich, gdzie powstanie małe centrum przesiadkowe
(przystanek autobusowy-wyżej skomunikowany z tramwajowym-niżej).
Dalej linia przetnie al. Wolności, ul. Blachnickiego i będzie poprowadzona
wzdłuż ul. Białostockiej, al. Paderewskiego, ul. Rydza-Śmigłego, aż
do ronda Jana Pawła II.
• Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej w Sosnowcu
od granicy z Będzinem do ul. Staropogońskiej wraz z przebudową pętli
„Będzińska” (pod wiaduktem w ciągu drogi DK94). – Dobiega końca faza
projektowa. TŚ planują, aby ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dla tych
robót nastąpiło do końca marca 2018 r.

• Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego
w Sosnowcu. – Przetarg na wyłonienie wykonawcy został ogłoszony – otwarcie
ofert planowane jest w połowie stycznia. Termin realizacji wyniesie 12 miesięcy
od podpisania umowy, którą TŚ planują podpisać do końca kwietnia 2018 r.
• Budowa i modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego
w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86. Zadanie realizowane
jest przez konsorcjum firm NDI i Balzola. Termin zakończenia prac przewidziany
w umowie z wykonawcą to 28.12.2018 r.
II etap:
• Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego
w Sosnowcu, od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego
toru). Realizacja tego zadania może rozpocząć się w 2019 r.
• Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu
w ciągu ulic: – ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda
Ludwik, – ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka. Realizacja tego
zadania może rozpocząć się w 2019 r.
• Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul.
Mościckiego do ul. 3 Maja. Realizacja tego zadania może rozpocząć się w 2019 r.
styczeń 2018 nr 1
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57. sesja Rady Miejskiej

Rekordowy rok
i gigantyczny budżet
Sylwia Kosman

Nowy budżet na 2018 rok przyjęty!
W tegorocznym budżecie po stronie dochodów znalazło się ponad 956 mln zł, z czego 864 mln zł
to dochody bieżące, a 92 mln zł stanowią dochody majątkowe. Natomiast wydatki zaplanowano na ponad miliard złotych, z czego ponad 825 mln zł to wydatki bieżące,
a 198 mln zł to wydatki majątkowe.
Oznacza to, że deficyt budżetu
miasta wyniesie ponad 66 mln złotych.
– W wielu momentach mamy
budżet rekordowy, jeśli chodzi
o dochody, wydatki, jak i inwestycje, które wyniosą około 20 procent budżetu. To bardzo prorozwojowy budżet. Wydatki, które
zaplanowaliśmy na 2018 rok,
przekroczą gigantyczną kwotę miliarda złotych, po raz pierwszy
na tej sali. Wydatki inwestycyjne
wyniosą prawie 200 mln zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi
środkami i zaciągniętym kredytem w wysokości około 57 mln
złotych – mówił podczas sesji prezydent Arkadiusz Chęciński. – Mamy około 205 tysięcy
mieszkańców. Spadek liczby
mieszkańców następuje, ale w dalszym ciągu będziemy prowadzić
działania, zmierzające do zatrzymania tego niekorzystnego trendu.
Kontynuujemy program „Mieszkanie dla absolwenta” i zamierzamy wprowadzić nowy program
„Mieszkanie dla reemigranta”.
Będziemy także realizować inne
elementy „Pakietu Mieszkańca”,
jak zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za remont
elewacji i zwolnienie od podatku
dla nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Już 155 rodzin
w Sosnowcu korzysta z tego udogodnienia – dodał.
Wydatki ogółem w 2018 roku
obejmują wydatki na zadania własne gminy i powiatu, wydatki
na zadania zlecone przez administrację rządową, a także wydatki

na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano je w łącznej
kwocie 1 023 252 019 złotych.
W porównaniu z aktualnym planem roku 2017 oznacza to wzrost
o 3,8 procent. Zaplanowane tegoroczne wydatki inwestycyjne przewidują m. in. przebudowę ul. 11
Listopada z ul. Gen. Andersa (9
mln zł), montaż efektywnego
oświetlenia w mieście (ponad 19
mln zł), budowa Zagłębiowskiego
Parku Linearnego, utworzenie Parku Bioróżnorodności i przebudowę
Egzotarium (ponad 5 mln
zł), III etap inwestycji związanych
z gospodarką wodno-ściekową (5
mln zł), rozbudowę budynków
CKZiU przy ul. Grota Roweckiego
i Kilińskiego (ok. 10 mln zł), remont centrum Sosnowca na cele
społeczne (prawie 4 mln zł), remont na cele społeczne dzielnicy
Kazimierz Górniczy (MDK „Kazimierz” i muszla koncertowa
z otoczeniem – prawie 7 mln zł),
ogród jordanowski w parku Środula (ponad 3 mln zł). Wśród planowanych na przyszły rok przedsięwzięć znalazły się jeszcze m. in.
energomodernizacja budynków
na osiedlu Juliusz, termomodernizacja budynku UM przy ul. Mościckiego, budowa nowej siedziby
Komendy Miejskiej Policji przy ul.
A. Janowskiego, przebudowa monitoringu miejskiego, termomodernizacja szkół, rozbudowa przedszkoli, modernizacja siedziby izby
wytrzeźwień, dalsza termomodernizacja budynku MBP, remonty
placów zabaw i rewitalizacja terenów zielonych.
Radni w większości pozytywnie
ocenili nowy budżet.
– Po raz dwunasty dyskutuję
nad tematem budżetu miasta na następny rok. Powiem z całą odpowiedzialnością, że po raz pierwszy
widzę taki budżet. Jeszcze nigdy
jako radny nie głosowałem za tak
dobrym budżetem. Sosnowiec to
wielki plac budowy. Jako Rada
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Miejska wychodzimy naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców i staramy się je spełnić. Nasze wnioski
są wprowadzane do budżetu. Dla
mnie osobiście najważniejszy jest
dalszy rozwój naszego miasta.
Martwię się, czymś innym. Kim
my to zrobimy, czy przedsiębiorcy
spełnią nasze oczekiwania – zastanawiał się Wiesław Suwalski, przewodniczący komisji budżetowej
i klubu radnych PO.
Pochwał nie szczędził także radny Adam Wolski z klubu „Tak dla
Sosnowca”: – Ten budżet jest rekordowy pod wieloma względami.
Jest racjonalny i prorozwojowy
w każdej sferze życia i pozwala
na rozwój wszystkich dzielnic. Nieprzyjęcie go byłoby niezrozumiale
dla mieszkańców – ocenił radny
Wolski. Mniej entuzjastycznie wypowiedział się radny Tomasz Bańbuła.
– Osobiście uważam, że należałoby się pochylić nad tym materiałem, porównać go do lat poprzednich i ocenić ten budżet obiektywnie. Jest to budżet, do którego należy podejść z szacunkiem.
Po stronie wydatków ponad miliard – z takim budżetem nie mieliśmy dotąd do czynienia. Nawiązując do wypowiedzi pana prezydenta i przedmówcy, na ten bardzo
wysoki budżet złożyło się szereg
bardzo korzystnych uwarunkowań.
Zwrócę uwagę tylko na cztery:
program „Rodzina 500 +”, druga
transza kredytu, to jest 85 mln złotych, przesunięcie inwestycji
w wysokości 54 mln z 2017 roku
na rok 2018 rok oraz środki z Unii
Europejskiej, tzw. środki ZIT-owskie. Nie przypominam sobie,
żeby w poprzednich latach były takie wysokie dotowania inwestycji
ze środków unijnych. To zjawisko
bardzo pozytywne. W moim odczuciu ten budżet jest bardzo optymistyczny i daje szansę na poważny rozwój naszego miasta – stwierdził radny Tomasz Bańbuła, przewodniczący klubu SLD Lewica
Razem.
reklama

Powściągliwy w pozytywnej
ocenie był poprzedni prezydent
Sosnowca, Kazimierz Górski, który apelował o patrzenie w przyszłość. – Pan prezydent lubi święto
Trzech Króli. Mamy więc trzech
darczyńców – tereny inwestycyjne,
szczególnie na Maczkach, ten
słynny Amazon, ale jest tam wiele
innych zakładów, które dają nam
podatki, PiS i jego program „Rodzina 500+”, z którego pieniądze
są wydawane w Sosnowcu oraz
środki z Unii Europejskiej. Ci darczyńcy dają spore pieniądze i można zachowywać się, jak dobry wujek i je wydać albo zachować się
jak ojciec miasta i zastanowić się,
co jest temu miastu najbardziej potrzebne w perspektywie kilkuletniej. Patrzmy w przyszłość, a nie
na to, co tu i teraz – stwierdził Ka-

zimierz Górski. Krytyczne uwagi
przedstawił także radny niezrzeszony Karol Winiarski.
– Nie sposób nie zacząć od prezentacji, którą pan prezydent
przedstawił. Myślę, że pan premier Morawiecki mógłby się
od pana bardzo dużo nauczyć – rozpoczął swoje wystąpienie Karol Winiarski. – Mówił pan
także, że nie rozumie opozycji
w Sosnowcu, która zgłaszała propozycję wzrostu podatku od nieruchomości. Jedyną osobą, która taki
wniosek zgłosiła, byłem ja. Trudno nazwać mnie jedyną opozycją
w tym mieście. Zgłosiłem taki
wniosek, ponieważ dałoby to naszemu miastu corocznie ponad 2
miliony dodatkowych złotych,
a z punktu widzenia mieszkańców, byłby to niezauważalny wy-

datek. Przy 55 metrowym mieszkaniu rodzina zapłaciłaby 1 zł
więcej rocznie, bo byłaby to podwyżka 2 groszy od jednego metra
kwadratowego – wskazywał radny
Winiarski, podnosząc dodatkowo
kwestie dotyczące lokowania inwestorów na terenie Sosnowca,
programu „Mieszkanie dla reemigranta” i realizacji samych inwestycji. – Znaczna część inwestycji
miała być realizowana w tym roku, ale biorąc pod uwagę sytuację
na rynku pracy, nie wiadomo, czy
w nowym roku przekroczymy tę
granicę miliarda złotych. Wolałbym, żeby ten miliard był po stronie dochodów, a nie wydatków – podsumował radny.
Ostatecznie uchwałę budżetową
poparło 19 radnych, a dziewięciu
wstrzymało się od głosu.
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Zagłębiowskie Centrum Wsparcia otwarte!

Ogromna pomoc, która nie ma ceny
Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Zagłębiowskie Centrum Wsparcia
Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu już
działa! Na ten dzień, czyli 8 grudnia,
sosnowiczanie czekali długie lata. Ale
wreszcie udało się. Po niespełna roku
od rozpoczęcia adaptacji i budowy,
hospicyjne centrum pomaga mieszkańcom nie tylko Sosnowca, ale i sąsiednich miast.
– To dla nas, całej hospicyjnej działalności wielki dzień. Dziękuję
wszystkim, którzy są z nami i nas
wspierają. Władzom miasta, radnym,
wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, osobom, które na co dzień pracują na rzecz hospicjum, które działa
w Sosnowcu już od 20 lat – mówiła
podczas uroczystego otwarcia wyraźnie wzruszona Małgorzata Czapla,
prezes zarządu Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. –
Emocji jest naprawdę bardzo dużo,
ale dziś są zdominowane wielką radością, bo powstał kompleks, który zapewni opiekę dzienną i całodobową – dodała.
Zagłębiowskie Centrum Wsparcia
Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, które kosztowało prawie 10 mln zł, powstało w rekordowym czasie, ponieważ od momentu
oddania firmie budowlanej budynku,

Symboliczne przecięcie wstęgi. Na tę chwilę mieszkańcy czekali
długie lata.
który podlegał adaptacji i wybudowaniu pawilonu, do otwarcia centrum
minęło zaledwie dwanaście miesięcy. Projekt dofinansowano środkami
z tzw. ZIT-ów, czyli Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, ale olbrzymią cegłę przez ostatnie lata dołożyli
mieszkańcy Sosnowca i w Zagłębia,
którzy zbierali pieniądze na ten cel.
– Cieszę się, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do tego, żeby tak fantastyczne miejsce mogło powstać – mówił także Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. To właśnie na terenie działki, należącej

uprzednio do gminy, powstał obiekt.
Władze miasta zdecydowały się
przekazać działką centrum hospicyjnemu w darowiźnie. Podczas otwarcia mszę świętą w hospicyjnej kaplicy odprawił też biskup sosnowiecki
Grzegorz Kaszak, który poświęcił
również cały obiekt.
W Zagłębiowskim Centrum
Wsparcia znajduje się m. in. hospicjum stacjonar ne, ośrodek pobytu
dziennego oraz poradnia medycyny
paliatywnej. Pod równoczesną opieką
może przebywać w placówce 25 podopiecznych wymagających stałej

opieki całodobowej oraz 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
beneficjentów, ponieważ oprócz wyżej wymienionego zakresu opieki,
w centrum będą świadczone usługi
rehabilitacyjne i wsparcie psychologiczne. Nie zabraknie także opieki
środowiskowej dla osób starszych,
niesamodzielnych, którzy ze względu
na swoją chorobę czy niepełnosprawność muszą pozostać w domu, a wymagają wsparcia opiekuńczo-pielęgnacyjnego. W centrum będą prowadzone także szkolenia dla opiekunów,
którzy zajmują się osobami starszymi.
Mogą też liczyć na wsparcie psychologiczne. W centrum działać będzie
także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki której będzie można wypożyczyć m. in. wózki inwalidzkie, kule, chodziki czy koncentratory tlenu.
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.

Centrum Wolontariatu
już działa
Centrum Wolontariatu w Sosnowcu, umiejscowione
w strukturach Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, zostało otwarte. Symboliczną
wstęgę, w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza, czyli 5 grudnia, przeciął Arkadiusz
Chęciński, prezydent miasta.
– Działania związane z wolontariatem tak naprawdę zainicjowaliśmy już w 2015 roku, poprzez
uruchomienie projektu wymiany usług koleżeńskich
pn. „Pracownia zajęta – czyli pierwsza obywatelska
w mieście”. Projekt prowadzony jest przez wolontariuszki, które aktywizują pozostałe mieszkanki Sosnowca poprzez cykl warsztatów z tworzenia dzieł rękodzieła – mówi Katarzyna Karbowniczek, koordynatorka Centrum Wolontariatu.
– Edukacja dorosłych w temacie działań pomocowych to jedno, ale jak rozmawiać z przedszkolakami o wolontariacie? To pytanie, na które długo szukaliśmy odpowiedzi. Efektem naszych przemyśleń był
projekt edukacyjny pod nazwą „Ptaszarnia”, zorganizowany wraz z Przedszkolem Miejskim nr 11 w Sosnowcu – Milowicach. Wolontariusze uruchomili
warsztaty dla dzieci z tworzenia budek lęgowych dla
ptaków, tworzenia ptaków metodą scrapbooking. Najmłodsi dowiedzieli się również, co to są jerzyki. Grupa
Passionis wraz z kaczką Dziwaczką opowiedziała, dlaczego trzeba i dlaczego warto sobie pomagać – dodaje.
W uroczystości wzięli udział także Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca, wolontariusze, przedstawiciele sosnowieckich organizacji pozarządowych oraz Sosnowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Spotkanie stało się okazją nie
tylko do zaprezentowania dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu, ale także uhonorowania
najbardziej aktywnych wolontariuszy. Anna Jedynak
wręczyła wolontariuszom pamiątkowe dyplomy
oraz upominki. Zwieńczeniem imprezy, było symboliczne odciśnięcie, zarówno przez władze miasta
jak i gości, swojej dłoni na ścianie. SK

Małe zakrętki, a wielki efekt w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
Odnowione dwie łazienki, korytarz oraz pokój
dzienny w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
nr 3 w Sosnowcu. I to wszystko dzięki… 56 ton zakrętek, które udało się zamienić na prawie 50 tys. zł.
Remont był możliwy dzięki akcji przeprowadzonej
przez fundację „Bliżej Szczęścia”, a jego efekty
można było podziwiać podczas uroczystości przekazania nowo wyremontowanych pomieszczeń, która odbyła się 11 grudnia w sosnowieckiej placówce.
– Dom pełen miłości to marzenie każdego
z nas. W domu integrujemy się, wspólnie spędzamy czas i ładujemy akumulatory przed kolejnym
dniem. Atmosferę każdego domu tworzą przede
wszystkim ludzie, ale ważne jest także to, w jakich
warunkach mieszkają oni na co dzień – mówi Anna Gorzawska, prezes fundacji „Bliżej Szczęścia”. – Kiedy z prośbą o pomoc zgłosiła się do nas
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Soreklama

4

snowcu, nie wahaliśmy się ani chwili. Chcieliśmy
razem stworzyć namiastkę prawdziwego domu, tak
aby wychowankom żyło się w nim lepiej i bezpieczniej. Myślę, że pomieszczenia, które udało
nam się wyremontować, pomogą w osiągnięciu tego celu – dodaje.
Na co dzień w ośrodku w Sosnowcu przebywa 24 wychowanków w wieku od 5 do 20 lat. Odnowione łazienki są dostosowane do potrzeb podopiecznych. Teraz jest komfor towo i wygodnie.
Starsi wychowankowie nie muszą korzystać już
z pomieszczeń dla niemowląt albo łazienki w innej części budynku, tak jak było to do tej pory. Pokój dzienny zyskał zupełnie nowe oblicze. Jest
przytulne i wygodnie. Fundacja „podarowała” wychowankom nie tylko wyremontowane pomieszczenia, ale przygotowywała także dla podopiecznych ośrodka prezenty na święta.
reklama

– Chciałam podziękować fundacji za ogromne
serce i wsparcie naszej placówki oraz dzieciaków,
które w niej przebywają. Przyłożyła ona cegiełkę
do tego, aby nasza placówka mogła osiągnąć standard taki, jaki powinna mieć – podkreśla Katarzyna Indyka, dyrektorka Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Sosnowcu, która przypomina, że
współpraca ośrodka z fundacją trwa od dwóch lat.
Za inicjatywę, zaangażowanie, pomoc oraz ich
efekty dziękowała także Anna Jedynak, zastępca
prezydenta Sosnowca. – Bardzo się cieszę z kreatywności dyrektorów naszych placówek, którzy
nie tylko zarządzają i organizują pracę, ale szukają również dodatkowych sposobów na rozwój placówki. Chętnie wspieramy ich w takich akcjach.
Podziękowania należą się fundacji „Bliżej Szczęścia” za zainicjowanie zbiórki i przeprowadzenie
remontu, wszystkim pracownikom placówki,

mieszkańcom Sosnowca i 700 partnerom fundacji
z całej Polski, którzy tak mocno zaangażowali się
w akcję zbierania nakrętek – podsumowała Anna Jedynak.
Fundacja „Bliżej Szczęścia” pomaga już kolejnym placówkom. Tym razem organizuje zbiórkę nakrętek na wyposażenie świetlicy środowiskowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tychach.
Pracownicy świetlicy pomagają dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie i cierpiącym na choroby neurologiczne. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu terapeuci będą w stanie
stworzyć lepsze warunki podopiecznym i nauczyć
ich radzenia sobie z podstawowymi czynnościami
życia codziennego. W sumie fundacja „Bliżej
Szczęścia” uszczęśliwiła 1000 wychowanków
z 41 instytucji. SK
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RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

ZUS RADZI

Kiedy wolno zmienić tryb reklamacji?

Studia połączone z pracą

JoannaBiniecka, specjalista
ds. komunikacji społecznej iedukacji

Coraz częściej studenci podejmują
pracę zarobkową, np. zawierają umowy cywilno-prawne (zlecenia i o dzieło) albo zakładają własne firmy. Muszą w związku z tym sprostać pewnym obowiązkom urzędowym, z których część dotyczy ubezpieczeń społecznych.
W przypadku, gdy student postanawia zająć się własnym biznesem,
powinien przede wszystkim zarejestrować się w Centralnej Informacji
oDziałalności Gospodarczej (CEIDG).
Może to zrobić osobiście w urzędzie
miasta. Musi również wypełnić formularz CEIDG-1, za pomocą którego
rejestruje firmę, zgłasza się wZUS-ie,
urzędzie skarbowym i Głównym
Urzędzie Statystycznym.
Jeśli prowadzenie firmy jest jedyną działalnością zarobkową, student-biznesmen będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi izdrowotnym.
Dotych ubezpieczeń musi się zgłosić
w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia
działalności. Może jednak zrobić to
od razu przy rejestracji w CEIDG.
Dla przedsiębiorcy obowiązkowe
są ubezpieczenia emerytalne, rento-

we, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Warto jednak doniego przystąpić,
aby korzystać m. in. zzasiłków chorobowych i macierzyńskich.
Zgłoszenia do wymienionych
ubezpieczeń dokonuje się za pomocą formularza ZUS ZUA (formularze
są dostępne w placówkach ZUS lub
na stronie internetowej zus. pl).
Dla „świeżo upieczonych” przedsiębiorców przewidziane są ulgi dotyczące wysokości składek – są one
przez 2 lata prawie o 3/4 niższe,
od tych opłacanych na zasadach
ogólnych. Wyjątek stanowi składka
zdrowotna, którą każdy przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości (obecnie 297,28 zł).
Wysokość składek preferencyjnych wraz ze składką zdrowotną wynosi 487,90 zł (składek opłacanych
na zasadach ogólnych – 1172,56 zł).
Jeśli właściciel firmy opłaca składki wyłącznie za siebie, to musi to zrobić do 10 dnia następnego miesiąca,
np. składki za styczeń należy opłacić
do10 lutego. Natomiast jeżeli zatrudnia pracowników, musi składki opłacać do 15 dnia kolejnego miesiąca.
Oczywiście, będąc w bardzo młodym wieku, trzeba mieć sporo odwagi, aby samodzielnie założyć firmę.
Dlatego wielu studentów, którzy postanowili mieć własne, zarobione
przez siebie pieniądze, szuka – jako
pracownik – zatrudnienia. Jedną zjego najpopularniejszych form jest
opieka nad małymi dziećmi. Warto
w tej sytuacji zawrzeć tzw. umowę

uaktywniającą. Wówczas rodzice
dziecka muszą zgłosić studenta
do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (tylko chorobowe jest dobrowolne).
Jeśli wynagrodzenie studenta-niani nie będzie wyższe niż minimalne
(obecnie 2100 zł), to składki opłaci
wcałości budżet państwa. Natomiast
jeśli przekroczy tę kwotę, składki
naubezpieczenia emerytalne irentowe od nadwyżki sfinansują częściowo rodzice dziecka, a częściowo niania. Z kolei składkę wypadkową
odnadwyżki sfinansują rodzice, aniania od różnicy pokryje zdrowotną.
Aby budżet państwa opłacał
składki, niania musi mieć skończone 18 lat, nie może być rodzicem
dziecka, jednak dopuszcza się, by była z nim spokrewniona, np. jako kuzyn, brat lub siostra. Natomiast rodzice muszą być ubezpieczeni, nie mogą wykonywać zadań rodziny zastępczej zawodowej, korzystać z zasiłku
macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, ani nie mogą być sami
objęci ubezpieczeniami z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Dziecko, którym opiekuje się niania, musi mieć ukończone20 tygodni
inie może uczęszczać dożłobka, klubu dziecięcego ani być pod opieką
dziennego opiekuna.
Budżet państwa będzie opłacał
składki do końca roku szkolnego,
w którym dziecko ukończy trzy lata,
albo cztery lata, jeśli nie można mu
zapewnić opieki przedszkolnej.

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

„W dniu 29 kwietnia 2017 r. zakupiłem telefon komórkowy za cenę 898,00 zł. Niestety,
urządzenie okazało się wadliwe – po pewnym czasie telefonu nie dało się uruchomić
i załadować baterii. W dniu 30 lipca 2017r.,
za pośrednictwem sprzedawcy, złożyłem reklamację z tytułu gwarancji. Zostałem poinformowany, że reklamacja gwarancyjna powinna trwać 30 dni. Termin ten minął bezskutecznie, nie otrzymałem naprawionego telefonu ani nawet żadnej informacji w tej sprawie. W związku z tym złożyłem reklamację
z tytułu rękojmi wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w związku z istotnymi
wadami sprzętu, żądając jednocześnie zwrotu ceny. Kilka dni później otrzymałem stanowisko serwisu gwaranta, który odrzucił reklamację i zaoferował naprawę odpłatną. Sprzedawca oddalił moje roszczenia, twierdząc, że
kupujący nie może korzystać z dwóch podstaw reklamacyjnych jednocześnie. Ja jednak nie korzystałem z obu podstaw jednocześnie, a reklamację z tytułu rękojmi złożyłem wówczas, gdy gwarant nie wywiązał się
z naprawy w terminie, zwłaszcza że i tak oddalił moje roszczenia, odmawiając bezpłatnej
naprawy”.
Z opisu sprawy wynika, że pierwotnie reklamacja została złożona z tytułu gwarancji,

co nie rodziło po stronie sprzedawcy żadnych zobowiązań do rozpatrzenia zgłoszenia
i usunięcia wady. Gwarant nie zrealizował
jednak reklamacji w terminie, co więcej odmówił jej uznania i załatwienia. W takiej sytuacji konsument jest uprawniony do skorzystania z alternatywnego trybu dochodzenia
roszczeń, jakim jest rękojmia i złożenia jednego z przewidzianych przepisami żądań – naprawy, wymiany czy też oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu
od umowy zakupu, o których mowa
w art. 560 i 561 k. c.
Przejście z gwarancji na rękojmię zgodnie
z orzecznictwem Sądu Najwyższego, jak i poglądami doktryny, jest możliwe w sytuacji niemożności realizacji roszczeń w pierwotnie wybranym reżimie. Przyczyny niemożności mogą
być natomiast różne: niewykonanie lub nieterminowe wykonanie obowiązków przez gwaranta, nieuznanie reklamacji przez gwaranta.
W wyroku z dnia 5 lutego 2003 r.
(sygn. II CKN 1248/00) Sąd Najwyższy stwierdził, że „[...] kumulatywny zbieg uprawnień
z rękojmi i gwarancji sprowadza się do możliwości dokonania przez kupującego wyboru
jednego z dwóch reżimów odpowiedzialności
sprzedawcy (gwaranta) z tytułu wystąpienia
określonej wady fizycznej rzeczy. Dokonany
wybór wiąże wodniesieniu dotej wady dokońca jej istnienia i powoduje zawieszenie roszczeń wynikających z drugiej podstawy odpowiedzialności. Roszczenia te stają się bezprzedmiotowe z chwilą zaspokojenia roszczenia wybranego. Jeśli natomiast nie zostało ono zaspokojone, kupujący może pozostać przy roszczeniach z wybranej podstawy
odpowiedzialności albo sięgnąć po roszczenia wynikające z drugiego reżimu odpowiedzialności.”

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze
zm.) dotyczącymi rękojmi za wady, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną
lub prawną, które istniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej
w tej samej chwili, a wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli rzecz sprzedana ma
wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy
na wolną od wad, usunięcia wady lub może
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Sprzedawca powinien usunąć wadę lub wymienić towar na wolny od wad w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla
kupującego, chyba że wybrany przez kupującego sposób doprowadzenia towaru do stanu
zgodności z umową jest niemożliwy do zrealizowania albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałby nadmiernych
kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość rzeczy wolnej
od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,
a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie narażałby kupującego inny sposób
zaspokojenia. W przypadku złożenia przez kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla kupującego wymienić rzecz wadliwą
na wolną od wad albo wadę usunąć. Możliwość taka odpada, gdy reklamowana rzecz
była już wymieniana lub naprawiana albo
sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady (art. 560 i nast. k. c.).
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Pamiętamy i będziemy pamiętać o naszych bohaterach
arc SP nr 3 w Sosnowcu

„Naród, który traci pamięć, przestaje
być narodem – staje się jedynie zbiorem
ludzi czasowo zajmujących dane terytorium”. Taka myśl przyświecała uroczystości poświęconej postaci Michaliny
Koniecznej. Jej pamięć 12 grudnia
uczcili uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Sosnowcu w sosnowieckiej Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza”.
Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów i absolwentów
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Elizy
Orzeszkowej w Sosnowcu, pod opieką
Karoliny Szczepkowskiej, przybliżył
postać mieszkanki Sosnowca, która
swoje życie poświęciła dla innych. Przez
większość życia pomagała tym, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji, a gdy wybuchła II wojna światowa, z poświęceniem zaangażowała się w działalność
konspiracyjną. Swoją postawą pokazała, czym jest honor, odwaga i poświęce-

tej inicjatywie setki młodych sosnowiczan poznało historię Michaliny Koniecznej. W Sosnowcu pamiętamy i będziemy pamiętali o naszych bohaterach – napisał na Facebooku Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zaswoją postawę, odwagę
ipoświęcenie, Michalina Konieczna
zapłaciła najwyższą cenę.

Niezwykłe widowisko o Michalinie Koniecznej przygotowali
uczniowie SP nr 3 im. E. Orzeszkowej w Sosnowcu.
nie dla wyższych wartości. W 1942 r.
została rozstrzelana pod Ścianą Śmierci
w obozie Auschwitz – Oświęcim.
„Michalina Konieczna to bohaterska
sosnowiczanka, która działała w ZWZ

AK. Do niedawna niewiele osób wiedziało, kim ona była. Dzisiaj niezwykłą
lekcję na jej temat przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej
nr 3. „Muza” pękała w szwach, a dzięki

To niezwykłe i wzruszające widowisko
swoją obecnością uświetnili przedstawiciele Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sosnowcu, przedstawiciele władz
miasta, nauczyciele i uczniowie sosnowieckich szkół podstawowych oraz
mieszkańcy Sosnowca.
Patronat nad tym wydarzeniem objął
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca oraz dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu. SK

Sosnowiec ma Klub Dziecięcy
Sylwia Kwaśniak

Z POCZĄTKIEM NOWEGO ROKU ROZPOCZĄŁ
DZIAŁALNOŚĆ PIERWSZY W SOSNOWCU
KLUB DZIECIĘCY. MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
I INFORMATYCZNYCH PRZY UL.
JAGIELLOŃSKIEJ 13. OFICJALNE OTWARCIE
ODBYŁO SIĘ 29 GRUDNIA.

– Klub Dziecięcy świadczył będzie
usługi opieki nad 15 dzieci w wieku
od 1 do 3 roku życia. Miesięczny
koszt za opiekę nad dzieckiem wynosi 50 zł. Placówka będzie czynna w godzinach od 7.00 do 20.00
od poniedziałku do piątku, zgodnie
z deklaracjami rodziców, którzy będą
mogli zostawiać swoje pociechy
na pięć godzin w ciągu dnia. To kolejna alternatywa dla rodziców, którzy
wracają na rynek pracy – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca.
reklama

Klub Dziecięcy został utworzony
w ramach projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla poddziałania: 8.1.1. Zapewnienie dostępu
do usług opiekuńczych nad dziećmi
do 3 lat – ZIT.
Rodzice zwolnieni będą z ponoszenia kosztów wyżywienia.
Koszt adaptacji lokalu na potrzeby
klubu wyniósł 128 904,00 zł, z czego 81 251,60 zł zostało poniesione
w ramach dofinansowania EFS.
Cały projekt współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w kwocie 1 525 411,08 zł. KP

Klub Dziecięcy będzie czynny przez 13 godzin każdego dnia, od
poniedziałku do piątku.

Lekcje edukacji
regionalnej będą
kontynuowane
Nasze korzenie, sukcesy, miejsca pamięci narodowej, współczesne problemy Sosnowca to
tylko niektóre z tematów lekcji edukacji regionalnej, które zostały przeprowadzone
w sosnowieckich szkołach w ubiegłym roku
szkolnym. – Lekcje były organizowane
w drugich klasach gimnazjów i prowadzili je
nauczyciele różnych przedmiotów, m. in. historii, geografii czy biologii – mówi Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta Sosnowca. – Co więcej, okazało się, że ubiegłoroczne wprowadzenie 10 lekcji o regionie dla
każdej drugiej klasy gimnazjum zaowocowało wieloma trafionymi inicjatywami.
W czerwcu w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu odbyła się uroczysta
gala, podsumowująca projekt. Działania podjęte w ramach lekcji regionalnych zaprezentowało kilkudziesięciu uczniów z 18 sosnowieckich gimnazjów. Wzięliśmy pod uwagę
zaangażowanie uczniów i efekty tego projektu, dlatego zdecydowaliśmy, że lekcje będą
kontynuowane w bieżącym roku szkolnym
w klasie siódmej w liczbie 10 godzin oraz
w klasie ósmej, także w liczbie 10 godzin – zapowiada zastępca prezydenta.
W obecnym roku szkolnym, od stycznia 2018 do czerwca 2018 roku, w ramach
tego projektu zostaną ponadto podjęte inne
działania, jak np. konkurs na realizację filmu pt.: „Jesteśmy dumni z Sosnowca. Historia i teraźniejszość”, konkurs wiedzowo-sprawnościowy pt. „Zakochaj się w Sosnowcu”, szkolenia dla nauczycieli oraz gala podsumowująca przeprowadzone konkursy. Po zakończeniu obecnego roku
szkolnego zostanie przeprowadzona ewaluacja w formie elektronicznej, w której udział
wezmą szkoły uczestniczące w projekcie.
Na podstawie jej wyników i wyciągniętych
wniosków powstaną rekomendacje na kolejny rok szkolny. Już teraz wiadomo, że w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia edukacji regionalnej, w związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty, będą kontynuowane
w klasach siódmych i ósmych szkół podstawowych. SK
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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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Taki był 2017 rok w Sosnowcu
LUTY

Tradycyjnie już weszliśmy w Nowy
Rok z przytupem. Na placu
przed Urzędem Miejskim 2017 rok
witaliśmy wraz z grupą IRA.
Zamiast pokazu sztucznych ogni
mieszkańcy mogli z kolei
zobaczyć mapping, czyli specjalną
projekcję wyświetloną
na budynku UM. Sosnowiczanie
mogli w tej niecodziennej formie
poznać historię miasta. 6 stycznia
ulicami przeszedł Orszak Trzech
Króli, w którym tłumnie wzięli
udział mieszkańcy naszego
miasta. 15 stycznia ponownie
zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Oczywiście zagrała także w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Wielki finał odbył się na Górce
Środulskiej. Wśród gwiazd m. in. Myslovitz, Marcin Wyrostek i Grubson. Nie samymi imprezami Sosnowiec jednak
żyje. Pierwszych pięciu absolwentów uczelni odebrało z rąk prezydenta Sosnowca klucze do mieszkań komunalnych
przy ulicy Kołłątaja 9. To efekt wprowadzonego w mieście programu „Mieszkanie dla absolwenta”. W ramach
programu, który jest elementem „Pakietu Mieszkańca”, o mieszkanie mogą się ubiegać absolwenci studiów
wyższych, którzy ukończyli je z wyróżnieniem.

Sosnowiec dołączył do miast,
w których za zaprojektowanie
i zainstalowanie sieci
wypożyczalni rowerowych będzie
odpowiedzialny największy
krajowy operator systemów
rowerowych, firma Nextbike
Polska. Infrastruktura zostanie
udostępniona mieszkańcom
w 2018 roku. Będzie
obejmowała 9 stacji i 130
rowerów. To
trzecia – po Katowicach
i Gliwicach – inwestycja tego typu
w województwie śląskim. Stosowna umowa w tej sprawie została podpisana w Urzędzie Miejskim. Dobre wieści napłynęły
z Urzędu Marszałkowskiego. Sosnowiec dostał 26 mln zł dofinansowania na termomodernizację 21 obiektów – budynku
Biblioteki Głównej przy ul. Kościelnej, siedmiu budynków, w których znajdują się ośrodki pomocy społecznej, jedenastu
placówek oświatowych, jak również dwóch przychodni. Amazon potwierdził z kolei, że w IV kwartale 2017 roku otworzy
nowe centrum logistyki e-commerce w Sosnowcu. Powodów do radości dostarczyli także sportowcy. Hokeiści UKS Zagłębia
zdobyli na krynickim lodowisku złoty medal podczas XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych
Małopolska 2017. Sosnowiczanie sięgnęli jednocześnie po tytuł mistrzów Polski juniorów młodszych.

KWIECIEŃ
MARZEC
Dawna Szkoła Realna, mieszcząca się
przy ul. Żeromskiego 3, znalazła
nowego właściciela. Działkę wraz
z budynkiem kupił od miasta Holding
Opal Maksimum. Nowy właściciel
zamierza zamienić zabytkowy gmach
w biurowiec, który będzie siedzibą
start-upów, czyli młodych
innowacyjnych firm. Opal Maksimum
od momentu podpisania aktu
notarialnego ma 2,5 roku
na rozpoczęcie prac i 4,5 roku
na udostępnienie obiektu. Wszystkie
prace toczyć się będą oczywiście
pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Osiem
kilometrów nowego asfaltu ułożą
drogowcy w ciągu ulicy 3 Maja. 10
marca Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podpisał umowy z wykonawcami. Remont m. in. ulicy, chodników,
wiaduktu pochłonie prawie 27 mln zł i potrwa do kwietnia przyszłego roku. Ulica 3 Maja zostanie
przebudowana na długości 8 km (w obu kierunkach), od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do wiaduktu w ciągu ul.
Prusa i Blachnickiego. Sosnowiec otrzymał maksymalne dofinansowanie do przebudowy skrzyżowania DK94 z ulicą
Długosza. Pula środków z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wzrosła z 23,5 mln zł do blisko 74 mln zł.
Wartość całego projektu jest szacowana na 89 mln zł. Zadanie ma zostać wykonane do 2020 roku. Nie obyło się bez
sportowych triumfów. Zuzanna Cieślar, szablistka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego wraz z koleżankami
z reprezentacji, sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Europy kadetów, a juniorka Klaudia Poszwa zdobyła srebrny
medal w Mistrzostwach Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym. Wojciech Leśniak, aktor Teatru Zagłębia, otrzymał
Złotą Maską. Aktor zwyciężył w kategorii „Rola Męska” za rolę Szwejka w spektaklu „Dobry wojak Szwejk”
Jaroslava Haška w reżyserii Igora Gorzkowskiego.

MAJ
2017 rok to jubileuszowy rok dla miasta.
Sosnowiec świętował swoje 115. urodziny.
Z tej okazji powstała szczególna wystawa
pt. „115 twarzy Sosnowca na 115-lecie
miasta”, gdzie prezentowane były
materiały archiwalne ukazujące historię
miasta. Wystawę można było oglądać
w Muzeum przy ul. Chemicznej. Marta
Puda, szablistka TMS Zagłębie Sosnowiec,
wraz z koleżankami z reprezentacji zdobyła
srebrny medal w Drużynowym Pucharze
Świata w Tunisie, a kilkanaście dni później
sięgnęła po tytuł mistrzyni Polski seniorów.
Podczas zawodów w Warszawie
na podium stanęli także reprezentanci
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.
Grzegorz Dominik sięgnął po brąz
w turnieju indywidualnym oraz z kolegami
klubowymi w rywalizacji drużynowej, także
brąz wywalczyła drużyna kobiet
reprezentująca ZKSz. Na przełomie maja
i czerwca tradycyjnie odbywał się także
Tydzień Dziecka. Rozpoczęła się
przebudowa ulicy 3 Maja.
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Mury pływalni w Zagórzu już widoczne.
Wykonawcą powstającej za kwotę 14,5
ml zł inwestycji jest firma „Mazur”
z Jankowic. Kryta pływalnia, powstająca
pomiędzy głównym budynkiem szkoły
a ulicą Bohaterów Monte Cassino, jest
budowana w systemie „Zaprojektuj
i wybuduj” w oparciu o projekt
budowlany, przygotowany wcześniej
przez rybnicką pracownię Bauren. Obiekt
będzie połączony ze szkołą w miejscu
klatki schodowej i korytarza
trzykondygnacyjnej części istniejącego
budynku ZSO. Basen będzie gotowy
w połowie 2018 roku. Dobre wieści dotarły do Sosnowca z Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowany przez sosnowieckich
urzędników wniosek dotyczący usunięcia azbestu z dwóch przedszkoli i żłobka został pozytywnie oceniony. Dzięki temu
na prace związane z usuwaniem azbestu miasto otrzyma prawie 600 tys. zł. 8 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Żeromskiego odbyła się druga edycja Międzynarodowego Turnieju w szabli dziewcząt i chłopców o „Puchar
Zagłębia – II Memoriał RAFAŁA SZNAJDERA”. W Sosnowcu odbyły się także Mistrzostwa Polski Cheerleaders.
W prestiżowej imprezie wystartowały najlepsze zespoły z całej Polski. W tym gronie nie mogło zabraknąć sosnowieckiego
Skandalu. Pięć grup Skandalistek startowało w różnych kategoriach tanecznych i wiekowych, mimo dużej konkurencji
wszystkie grupy spisały się na medal.

CZERWIEC
Tradycyjnie w pierwszy weekend czerwca bawiliśmy się na Dniach
Sosnowca. Wyjątkowych, bo połączonych z jubileuszem 115-lecia
urodzin miasta. Na początek w starej części Parku Sieleckiego
odsłonięto pomnik młodego Jana Kiepury, inaugurując w ten
sposób Aleję Wybitnych Zagłębiaków. Na scenie zagrali m. in. Lady
Punk i T. Love. Głównym wydarzeniem 115-urodzin był koncert
„Santo Subito” Piotra Rubika, który odbył się 11 czerwca na Placu
Papieskim. Uroczysta sesja z okazji 115. rocznicy nadania praw
miejskich odbyła się dzień wcześniej. W czerwcu władze miasta
podpisały umowę z BBC Best Building Consultants Nadzory
i Doradztwo Budowlane Łukasz Ździebłowski, firmą, która będzie
odpowiedzialna za projekt przebudowy sosnowieckiego
Egzotarium. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu
oraz polski producent Solaris Bus&Coach podpisały 12
czerwca 2017 r. umowę na dostawę trzech autobusów
elektrycznych. Przy okazji podpisania umowy PKM zaprezentował
na placu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu kilka nowych
pojazdów ze swojej floty. Po raz pierwszy zaprezentowały się
hybrydowe autobusy marki Volvo, a także nowy autobus marki
Mercedes. W sumie w ramach kontraktu sosnowiecki PKM kupił 35
autobusów z napędem hybrydowym za kwotę 72 mln zł. Odbyły się
konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mieli udzielić odpowiedzi na pytanie, czy chcą, aby rondo przy ul.
Ostrogórskiej nadal nosiło imię Edwarda Gierka. Oddano 12 tys. 765 głosów. Za upamiętnieniem Gierka było 12 tys. 408
głosów, przeciw 357 głosy. Takiej frekwencji nie miały do tej pory żadne konsultacje z udziałem mieszkańców Sosnowca.
W Parku Harcerskim przy ulicy Ostrogórskiej zakończył się kolejny etap budowy ogrodu polisensorycznego.
Sosnowiczanin Zbigniew Podsiadło znalazł się w gronie 11 fotografików nagrodzonych Medalem Gloria Artis. Są to
najwyższe wyróżnienia przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Sosnowcu odbyły się
Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushin. Piłkarze Zagłębia nie awansowali do ekstraklasy, za to mogliśmy się cieszyć
z sukcesów w innej odmianie piłki nożnej. Reprezentanci Jorkyball Sosnowiec wywalczyli klubowe mistrzostwo świata
podczas zawodów rozegranych we Włoszech.
Zmienia się także Park Sielecki. 1500 metrów wydzielonego toru dla rolkarzy powstało w nowej części parku. To
pierwsza tego typu droga dla rolkarzy w Sosnowcu.
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2017 rok dobiegł końca. Pora na podsumowania i przegląd najważniejszych wydarzeń w naszym mieście.
A działo się naprawdę sporo. Zresztą nie mogło być inaczej, bo w Sosnowcu dzieje się nie od dziś…
LIPIEC

SIERPIEŃ

Sosnowieckie Stawiki
po metamorfozie. Wydzielono trasę
rowerową od ścieżki dla pieszych.
Rowerzyści mają teraz do swojej
dyspozycji ok. 2 kilometrów trasy, która
na całej długości ma 3 metry
szerokości. Oprócz budowy ścieżek
wokół akwenu, ustawiono także
ponad 70 ławek i blisko 40 stojaków
rowerowych. Nowością jest tzw. alejka
zakochanych, która została
wytyczona od strony ulicy
Sobieskiego. Stawiki to także Wake
Zone Stawiki, czyli kompleks
sportowo-rekreacyjny, który tworzą: pięciosłupowy wyciąg do wakeboardu i nart wodnych, wyciąg szkoleniowy 2.0,
beach bar, sklep wakeboardowy, wypożyczalnia sprzętu, strefa rekreacji, stacja street workoutu oraz plac zabaw dla
dzieci. 8 lipca na odmienionym kompleksie odbyła się bitwa na balony z wodą, a kolejnym wydarzeniem był Rodzinny
Festyn Policyjny. 7 lipca została podpisana umowa pomiędzy Sosnowieckimi Wodociągami, gminą, a wykonawcą
na budowę sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych. Efektem podłączenia
do sieci będzie m. in. niższa cena wody. Firma Complex Projekt będzie odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji
dotyczącej połączenia sosnowieckiego odcinka trasy S1 (tzw. Wschodniej Obwodnicy GOP) z terenami inwestycyjnymi
po dawnej kopalni piasku Maczki-Bór oraz z obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy
Dańdówka. Katowicka firma na wykonanie dokumentacji będzie miała 15 miesięcy. Czwarte miejsce sosnowiczanki
Mileny Korbut podczas lekkoatletycznych MŚ kadetów U-18. Wychowanka MKS MOS Płomień Sosnowiec, na co dzień
uczennica LO im. S. Staszica w Sosnowcu, znakomicie spisała się w biegu na 800 m. W tym miesiącu wmurowano
także kamień węgielny pod budowę bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

To już tradycja, że ostatnią
niedzielę sierpnia
sosnowiczanie spędzają
na grillowaniu u podnóża
Górki Środulskiej. Nie
inaczej było w tym roku.
W ciągu najbliższych
dwunastu miesięcy
na terenie Sosnowca
wymienionych
zostanie 7694 lamp
oświetlenia ulicznego.
Miejsce wysłużonych
opraw sodowych
i rtęciowych zajmą lampy
w technologii LED. To
największy z dotychczas
realizowanych w Polsce
projekt wymiany oświetlenia ulicznego w jednym pakiecie. Sosnowiec na realizację projektu otrzymał 15,3 mln zł. To
najwyższe dofinansowanie ze wszystkich miast, które starały się o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. Ostatecznie umowa została
podpisana z firmą SAG Elbud z Gdańska, która za kwotę 14,7 mln zł zajmie się wymianą. Dofinansowanie z RPO
wyniesie 10,7 mln zł (prawie 74%), wkład miasta wyniesie 4 mln zł. 17 sierpnia rozpoczął się remont drugiego
fragmentu ulicy Gospodarczej, od skrzyżowania z ul. Zamenhoffa do ul. Suchej.

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

2 października miasto wystartowało
z kolejną kampanią promocyjną –
„Sosnowiec – dzieje się nie od dziś”.
Nawiązano w niej do hasła
zaprezentowanego z okazji 115-lecia
miasta. Jednym z jej elementów jest
informator. Razem z folderem ruszyła
kampania wizerunkowa. 30-sekundowy
spot już pojawił się w stacjach
telewizyjnych, m. in. w TVN24,
TVN24BiS, TVN7 i Puls2 – w sumie
ponad 400 emisji. 33 projekty zostaną
zrealizowane w ramach IV edycji
Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu.
Tym razem do podziału było 7,5 mln zł.
W tym roku mieszkańcy po raz pierwszy
mogli oddawać głosy tylko drogą
elektroniczną. W sumie 20 774
mieszkańców Sosnowca oddało 44 934
głosy. Dzięki temu, że sosnowiczanie
mogli wybrać projekty przez internet,
ograniczona została liczba głosów
nieważnych. W tym roku było ich zaledwie 64, przy 3302 w poprzedniej edycji i aż 5149 w 2015 roku.
Nigdy wcześniej w historii Sosnowca nie budowano tylu kilometrów dróg rowerowych – do końca 2018 roku, w sumie
powstanie ich ponad 20 kilometrów. Fani dwóch kółek wreszcie będą mogli bezpiecznie poruszać się po naszym
mieście. Łączna kwota inwestycji to ponad 11,5 mln zł. Pierwsze prace ruszyły już w połowie 2017 roku.

Przy ulicy Janowskiego w Sosnowcu
powstanie nowoczesny budynek
Prokuratury Rejonowej
Sosnowiec-Południe oraz Prokuratury
Rejonowej Sosnowiec-Północ. 10 listopada
odbyła się uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego. Na terenie parku
obok Egzotarium, powstanie „Park
Bioróżnorodnści”. Projekt zostanie
dofinansowany w kwocie 3,8 mln zł
z funduszy POIiŚ. Prace budowlane
w ramach tej inwestycji mają rozpocząć się
w drugim kwartale przyszłego roku. 4
listopada ruszył kolejny etap modernizacji
torowisk tramwajowych. Tym razem prace
rozpoczęły się na odcinku ulicy
Piłsudskiego od skrzyżowania z ul.
Sobieskiego, aż do wiaduktu nad S86. Sosnowiec ma znowu Miasteczko Ruchu Drogowego. Powstało w ramach
Budżetu Obywatelskiego przy ZSO nr 7 w Zagórzu. Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W nocy z 11 na 12
listopada zmarł Zbigniew Studencki, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum w Sosnowcu, które prowadził przez 30 lat.
Poznaliśmy wyniki głosowania do Rady Seniorów kadencji 2018-2020. W sumie oddano 740 głosów. Dla porównania
dwa lata temu podczas wyborów oddano ich jedynie 266. 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
Budowalnych Sosnowiec, którzy po raz kolejni okazali się podporą reprezentacji narodowej. Biało-Czerwoni po raz
trzeci z rzędu zostali najlepszą drużyną globu. Najwięcej powodów do radości miała Martyna Bierońska, która
indywidualnie zdobyła złoto i brąz.

Jak święta, to tylko
w Sosnowcu – w mieście
pojawiły się efektowne
dekoracje i świetlne
iluminacje, a św. Mikołaj
otworzył swoją
manufakturę. Tuż
przed Bożym
Narodzeniem
sosnowiczanie w prezenty
mogli się zaopatrzyć
na jarmarku świątecznym,
otwarte zostało także
lodowisko przed Urzędem.
Nie mogło zabraknąć
miejskiego kolędowania.
8 grudnia 2017 r. – na ten
dzień Sosnowieckie Hospicjum czekało od lat. Za nami oficjalne otwarcie Zagłębiowskiego Hospicyjnego Centrum
Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, które mieści się w nowej siedzibie przy ul. H. Dobrzańskiego 131.
Już pod koniec przyszłego roku kierowcy będą mogli jeździć po kolejnych wyremontowanych ulicach. To dzięki podpisaniu
umowy dotyczącej przebudowy ulic Andersa, Andersa – boczna oraz 11 Listopada. Kierowcy, pamiętajcie, że przy ul.
Będzińskiej (w okolicy Klubu Kiepury) od grudnia obowiązuje ruch okrężny...

WRZESIEŃ
Przez 3 dni w ponad 60 miejscach
w Sosnowcu obowiązywała oferta
za pół ceny. Po raz kolejny miasto
wzięło udział w akcji „Zagłębie za pół
ceny”. Mieszkańcy mieli spory wybór
ofert, m.in. wśród sosnowieckich
restauratorów. Sosnowiec „bogatszy”
o kolejne miejsca w Żłobku Miejskim,
tym razem 25. Wszystko to dzięki
nowemu oddziałowi, który powstał
w dzielnicy Juliusz. Żłobek
zlokalizowany jest na parterze budynku
przy ul. Czołgistów 5. Przybyło miejsc
także w sosnowieckich przedszkolach.
Od września jest ich o 75 więcej. To
efekty rozbudowy przedszkoli nr 20
przy ul. Śliwki 38 oraz nr 47 przy ul.
Piłsudskiego 92. Sosnowiec gościł dwie grupy dzieci i młodzieży z dotkniętych nawałnicami z okolic Nakła
nad Notecią. Karolina Porębska (MKS-MOS Płomień Sosnowiec) zdobyła złoty medal w biegu na 1000 m podczas
Mistrzostw Polski U-16 w Białej Podlaskiej.

GRUDZIEŃ

Oprac. Krzysztof Polaczkiewicz
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Tak świętowaliśmy Boże Narodzenie i Nowy Rok!
Manufaktura świętego Mikołaja
zdjęcia: Mariusz Binkiewicz, Paweł Leśniak, Maciej Łydek

Miejskie kolędowanie w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”

Rodzinne kolędowanie z zespołem Trebunie Tutki w kościele św. Tomasza Apostoła

Sylwester przed Urzędem Miejskim
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ZDROWIE

Nowi radni już po ślubowaniu
Maciej Łydek

Sesja inauguracyjna Rady Seniorów już za nami. Odbyła się 15
grudnia, a w jej trakcie radni-seniorczy wybrali nowy skład zarządu. Przewodniczącym Rady Seniorów został Jerzy Karpiński, a będzie go zastępować Halina Zwaniecka. Sekretarzem Rady Seniorów została Anna Żołędzka. Nowa
kadencja Rady Seniorów będzie
trwała trzy lata. W wyborach,
w których oddano aż 740 głosów,
wyłoniono 21 społecznych radnych. Dwa lata temu oddano jedynie 266 głosów, co świadczy o tym,
że seniorzy są coraz bardziej aktywni i z coraz większym zaangażowaniem działają na rzecz miasta
i mieszkańców. SK
Rada Seniorów: Anna Żołędzka (70
głosów), Urszula Szumniak (62),
Urszula Kaczmarczyk (59), Robert
Deląg (57), Halina Podgórska (57),
Stanisław Czekalski (55), Ewa
Kamizela – Baranowska (51),
Aleksandra Skoczeń (48), Halina
Zwaniecka (47), Grażyna Bialik,
Anna Rozenau (32), Jerzy Dudek
(26), Jerzy Karpiński (26),
Mirosław Chytry (25), Barbara
Dyrka (14), Jerzy Jałowiecki (11),
Ireneusz Świerkot (11), Józef
Krzynówek (10), Barbara
Tutajewicz (8), Andrzej Milejski (6),
Andrzej Czekajski (5).

Radni-seniorzy będą pracować społecznie przez kolejne trzy lata.

arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Logopeda, czy to ta pani„od obrazków”?

NEUROLOGOPEDA DOMINIKA SZEJA
Z SOSNOWIECKIEGO SZPITALA
MIEJSKIEGO SP. Z O.O. WYJAŚNIA,
PO CO NIEMOWLAKOWI
NEUROLOGOPEDA I JAKI JEST CEL
PRACY TEGO SPECJALISTY
Wświadomości wielu znas logopeda jawi
się jako siedząca nieopodal lustra i robiąca dziwne miny pani. Jej pacjent to zazwyczaj dziecko w wieku przedszkolnym lub
wczesnoszkolnym, sepleniące lub mające
kłopoty zwypowiedzeniem głoski „r”. Taki
obraz tego zawodu powoli odchodzi dolamusa. Ostatnie lata to dla logopedii czas
dynamicznego rozwoju. Obecnie logopedia traktowana jest jako samodzielna nauka, scalająca wszystkie obszary mowy:
embriologiczny, patologiczny, społeczny
i artystyczny, łącząca w sobie elementy
lingwistyki, foniatrii, neurologii, fizjologii,
ortodoncji, anatomii, rehabilitacji, psychologii czy pedagogiki. Niełatwo jest wskazać drugą dziedzinę, która wymaga wiedzy ztak obszernego zakresu. Ze względu
na ogrom zaburzeń, jakie dotyczyć mogą
rozwijającego się, jak również w pełni już
ukształtowanego, narządu mowy, pojawi-
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ła się potrzeba stworzenia wąskich specjalizacji, mających zazadanie kształcić fachowców wobrębie danego zagadnienia,
takich jak np. surdologopeda, który pracuje nadkształtowaniem systemu językowego u osób niedosłyszących czy balbutologopeda, zajmujący się problemami zpłynnością mowy (np. jąkaniem).
Kolejną ze specjalizacji jest neurologopedia. Specjalista w tej dziedzinie pracuje
zarówno z dorosłymi, ale także z dziećmi
i to tymi najmłodszymi. Wiele osób pyta:
„Po co niemowlakowi (neuro) logopeda?
Przecież on jeszcze nie potrafi mówić!”.
Odpowiedź jest prosta: prawidłowy rozwój
mowy nie będzie możliwy, jeśli dziecko nie
będzie np. prawidłowo ssać i gryźć. Te
funkcje są ze sobą ściśle powiązane. Zadaniem neurologopedy jest ocenaodruchów
fizjologicznych, prawidłowej budowy artykulatorów (m. in. wędzidełka podjęzykowego), napięcia mięśniowego, ogólnego
rozwoju psycho-ruchowego oraz w przypadku wykrycia nieprawidłowości – wdrożenie terapii lub skierowanie do innych
specjalistów wcelu dalszej diagnostyki.
Neurologopedia jest dziedziną ściśle
i nierozerwalnie związana z naukami medycznymi (zwłaszcza neurologią). Specjalizuje się w diagnozie i terapii pacjentów
z wrodzonymi i/lub nabytymi chorobami
układu nerwowego (udary, urazy, guzy
mózgu, choroby genetyczne, przewlekłe,
postępujące schorzenia, które uszkadzają komórki mózgowe, np. parkinsonizm,
choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce), wpływającymi na jakość procesu komunikacji
(afazja, dyzartria) oraz mogącymi powodować niebezpieczne dla zdrowia i życia
problemy z połykaniem (dysfagia).

reklama

Kompetencje związane z mową
kształtujemy przez całe życie. Często
w wyniku choroby czy nieszczęśliwego
wypadku zdolności komunikacyjne nie są
w stanie w pełni się rozwinąć lub zanikają, apacjent nie potrafi wyrazić swoich potrzeb, powiedzieć, co go boli, czy co miałby ochotę zjeść na kolację. Ciężar choroby dotyka nie tylko samego chorego, ale
również jego rodzinę. Dlatego tak ważne
jest, aby oddziaływaniem terapeutycznym objąć wszystkich członków najbliższego otoczenia i pomóc im zrozumieć,
co tak naprawdę dzieje się w głowie chorego, jak go wspierać, jednocześnie nie
wyręczając. Tak jak nie ma dwóch takich
samych osób, tak skutki choroby i prognozy na przyszłość mogą być od siebie
niemalże całkowicie różne. Celem pracy
neurologopedy jest polepszenie komfortu życia pacjenta i najbliższych mu osób
w zakresie komunikacji oraz – jeśli to konieczne – próba przywrócenia prawidłowych wzorców funkcji pokarmowych
przy zaburzeniach połykania. Rehabilitacja chorego powinna polegać na wdrożeniu optymalnej i każdorazowo dostosowanej do indywidualnych możliwości pacjenta terapii zzastosowaniem specjalnie
przeznaczonych do tego celu narzędzi
i materiałów terapeutycznych. W najpełniejszym wymiarze zapewnić to może jedynie wykwalifikowany neurologopeda,
posiadający gruntowną wiedzę oraz doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na schorzenia w obrębie układu
nerwowego.
Porad i terapii z zakresu neurologopedii udziela Poradnia Logopedyczna w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.
przy ul. Szpitalnej 1.
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HISTORIA
85 lat temu Polacy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej

Sosnowiecki wkład wrozszyfrowanie „Enigmy”
zdjęcia: arc

Pod koniec ubiegłego roku w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca projekt dedykowany pogromcom „Enigmy” – matematykom Uniwersytetu Poznańskiego: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu, którzy złamali kody niemieckiej
maszyny szyfrującej. Powiązanymi uczestnikami historii złamania „Enigmy” było
także wiele innych osób, w tym sosnowiczanie Leonard i Ludomir Danielewiczowie oraz Tadeusz Heftman. Władze Sosnowca, mając na uwadze pamięć o tamtych wydarzeniach, jak również o osobach
wywodzących się z naszego miasta, podpisały Deklarację o Współpracy Samorządów i Instytucji uczestniczących w projekcie „Śladami pogromców „Enigmy” – promocja sukcesu kryptologicznego w związku z 85. rocznicą złamania przez Polaków
szyfrów Enigmy”. Na łamach „KM” chcemy przypomnieć tamte wydarzenia,
a przede wszystkim przedstawić sosnowiczan, którzy mieli swój wkład w złamanie
niemieckiej maszyny szyfrującej.
85 lat temu, 31 grudnia 1932 r., matematyk Marian Rejewski odczytał pierwsze informacje przesyłane za pośrednictwem niemieckiej maszyny szyfrującej
„Enigma”. Współautorami złamania kodu „Enigmy” byli Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Wszyscy byli studentami
Uniwersytetu Poznańskiego, uczestniczyli w kursie dla kryptologów zorganizowanym na tej uczelni przy współudziale wojska. Po jego zakończeniu w 1930
roku zostali zatrudnieni w Biurze Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Rozpracowywali tajemnicę działania niemieckiej elektromechanicznej
maszyny szyfrującej „Enigma”. Skonstruowana w latach 20. XX wieku maszyna miała służyć utajnianiu korespondencji handlowej. Szybko jednak wykorzystano ją w niemieckich siłach zbrojnych. Zdaniem Marka Grajka, autora
książki „Enigma. Bliżej prawdy”, złamanie szyfru „Enigmy” uważano za niemożliwe. Polacy osiągnęli sukces dzięki
zastosowaniu metody matematycznej zamiast lingwistycznej. Na ten pomysł
wpadł ppłk Maksymilian Ciężki z Biura
Szyfrów. Trzej matematycy zaprojektowali kopię maszyny szyfrującej. Egzemplarze tego urządzenia powstawały
w warszawskiej Wytwór ni Radiotechnicznej AVA. W obliczu nadchodzącej
wojny, latem 1939 roku w ośrodku radio-

Deklarację o współpracy samorządów w projekcie „Śladami pogromców
Enigmy...” podpisał Krzysztof Haładus, zastępca prezydenta miasta.
wywiadu w Pyrach k. Warszawy polskie
władze wojskowe przekazały przedstawicielom wywiadu Francji i Wielkiej
Brytanii egzemplarze kopii maszyny
„Enigma” wraz z informacjami dotyczącymi złamanego szyfru. Prace nad łamaniem kolejnych wersji i udoskonaleń szyfru „Enigmy” kontynuowano w brytyjskim ośrodku kryptologicznym w Bletchley Park. Zdaniem historyków dzięki
temu, że alianci znali informacje przesyłane przez „Enigmę”, II wojna światowa
trwała krócej o 2-3 lata. We wrześniu 1939 roku Marian Rejewski, Jerzy
Różycki i Henryk Zygalski ewakuowali
się przez Rumunię do Francji. Jerzy Różycki zginął w styczniu 1942 r. na statku,
który zatonął w tajemniczych okolicznościach na Morzu Śródziemnym. Dwaj
pozostali matematycy nadal zajmowali
się niemieckimi szyframi, pracując
w jednostce Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii.
Ogromny wkład w złamanie „Enigmy” mieli także inni inżynierowie, matematycy i wynalazcy, którzy ściśle współpracowali z trójką wymienionych wcześniej matematyków. W tym gronie byli
także sosnowiczanie, absolwenci LO im.
S. Staszica w Sosnowcu.
TADEUSZ HEFTMAN

Urodził się w 1906 roku w Sosnowcu.
Był inżynierem radiotechnikiem, pionierem krótkofalarstwa w Polsce. Absolwent
LO im. S. Staszica w Sosnowcu (matura 1924/25).

Już we wczesnej młodości przejawiał
ogromne zdolności konstruktorskie – budował odbior niki i nadajniki radiowe,
a jednocześnie nie wykazywał większego zainteresowania nauką. Jednak na politechnice w Grenoble uzyskał dyplom
i tytuł inżyniera elektronika.
Na początku 1924 roku w Sosnowcu
działała już jedna z najstarszych organizacji radioamatorskich w Polsce – Komitet Szkolenia Młodzieży w Radjotechnice. Będąc członkiem tej organizacji, 6
grudnia 1925 roku Tadeusz Heftman,
używając znaku TPAX, przeprowadził
pierwszą potwierdzoną amatorską łączność z radioamatorem holenderskim N0PM. Pół roku później w kwietniu 1926 roku pod tym samym znakiem
TPAX przeprowadził pierwszą łączność
międzykontynentalną z amerykańskim krótkofalowcem U1AAO.
Daty te uznaje się za narodziny polskiego krótkofalarstwa, od tego bowiem
czasu następuje jego dynamiczny rozwój.
W grudniu 1925 r. powstaje pierwsze
na świecie biuro QSL. Tadeusz Heftaman
przed wojną był pracownikiem Warszawskiej Wytwórni Radiotechnicznej AVA,
której najbardziej znanym wyrobem była Lacida – polska maszyna szyfrująca,
odpowiednik niemieckiej Enigmy. W listopadzie 1940 r. w Stanmore, na północny zachód od Londynu, zaczęły działać
Polskie Warsztaty Radiowe, których
głównych konstruktorem został, zatrudniony przez Wojsko Polskie, pracownik
cywilny inż. Heftman. Tutaj właśnie He-

Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski złamali kod „Enigmy”.
ftman projektował radiostacje dla polskiego wywiadu – Oddziału II Sztabu
Głównego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Kierował też wytwarzaniem zminiaturyzowanych radiostacji
własnego pomysłu (od 1944 r. produkowano ich około tysiąca rocznie) dla ruchu
oporu w krajach okupowanych. Zmarł
w 1995 roku w Wielkiej Brytanii.

Po agresji Niemiec na Polskę w czasie
wojny obronnej 1939 roku przedostał się
wraz z innymi pracownikami Biura Szyfrów do Wielkiej Brytanii. W 1964 roku
uzyskał amerykański patent na urządzenie nazwane rotary conver ter, służące
do przeliczania kursów walut i innych
wartości, np. centymetrów na cale. Zmarł
w Wielkiej Brytanii.

LEONARD STANISŁAW DANILEWICZ

LUDOMIR DANILEWICZ

Urodził się w 1910 roku w Sosnowcu. Był
inżynierem i wynalazcą. Przed II wojną
światową był współwłaścicielem i jednym
z czterech dyrektorów wspomnianej Wytwórni Radiotechnicznej AVA w Warszawie. Był utalentowanym konstruktorem
urządzeń radiowych, wystąpił też z pomysłem wykorzystania w łączności radiowej
zmiennych częstotliwości. W 1929 roku
przedstawił Sztabowi Generalnemu urządzenie do przesyłania treści drogą radiową,
szyfrowanych poprzez ciągłe zmiany częstotliwości nadajnika. Komisja sztabowa
przyznała mu nagrodę w wysokości 5000 zł
za prototyp. Leonard Danilewicz brał udział
w skonstruowaniu cyklometru oraz polskiej
wersji Enigmy. Pozostałymi dyrektorami
przedsiębiorstwa AVA byli: starszy brat Leonarda, Ludomir Danilewicz oraz Edward
Fokczyński i Antoni Palluth. Przedsiębiorstwo powstało w roku 1928 lub 1929, nazwa powstała z połączenia znaków wywoławczych Pallutha (TPVA) i studiujących
na Politechnice Warszawskiej braci Danilewiczów (TPAV), którzy byli pasjonatami krótkofalarstwa.

Urodził się w 1905 roku w Sosnowcu.
(zm. po 1960) – polski inżynier, wynalazca. Przed II wojną światową był współwłaścicielem i jednym z czterech dyrektorów Wytwórni Radiotechnicznej
AVA w Warszawie. Ludomir Danilewicz
był konstruktorem części mechanicznej
i elektrycznej maszyny szyfrującej Lacida, skonstruowanej w latach 1929-30, która w latach 30. ubiegłego wieku użyta została do złamania kodu niemieckiej
„Enigmy”. W lutym 1933 Wytwórnia Radiotechniczna AVA otrzymała zlecenie
na produkcję seryjną i w tym samym roku
zostały wyprodukowane pierwsze egzemplarze. Danilewicz pracował w Oddziale II Sztabu Generalnego WP i kierował
produkcją urządzeń specjalnych dla wojska w AVA.
Ludomir Danilewicz brał udział w skonstruowaniu cyklometru i bomby Rejewskiego oraz polskiej wersji „Enigmy”.
Podobnie jak brat po wybuchu wojny
przedostał się do Wielkiej Brytanii.
Opracował: Krzysztof Polaczkiewicz

Uroczystości w kościele ewangelickim
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Rady Miasta Wilhelm Zych, a także kilkoro radnych.
– Nasz kościół został poświęcony
w1886 roku jako prywatny dom modlitwy
Henryka Dietla. Mimo że formalnie był
prywatny, od początku służył całej ewangelickiej społeczności. Dwa lata później,
w 1888 roku, po przebudowie budynek zyskał witraże i wieżę, po czym odbyła się ponowna uroczystość. Łącząc te dwie rocznice, 1886 i 1888 rok, postanowiliśmy świętować jeden raz w 2017 roku – roku 500-lecia Reformacji i zarazem 115-rocznicy powstania miasta Sosnowiec. Warto podkreślić, że Henryk Dietel, a także inni przemysłowcy praktycznie od samego swego przybycia do Sosnowic lobbowali za nadaniem
tej wsi praw miejskich. Udało się to w 1902
r., 115 lat temu i to również jest powód
do świętowania – podkreśla ks. dr Adam
Malina, proboszcz parafii.

Michał Kusiak

Wyjątkowe nabożeństwo – jubileusz 500lecia Reformacji, 130-lecia istnienia kościoła oraz 115-lecia nadania praw miejskich – świętowano w pierwszą niedzielę
Adwentu, 3 grudnia, w kościele ewangelickim w Sosnowcu. W kościele zebrał się
chór, parafianie, zaproszeni goście –
w wielu ławkach nie było już wolnych
miejsc!
Przed nabożeństwem odbył się koncert
organowej muzyki adwentowej z serii
„Muzyka u Dietla” – cyklu wydarzeń kulturalnych wspieranych finansowo przez
gminę Sosnowiec.
Szczególnym gościem na nabożeństwie był biskup Diecezji Katowickiej
(do niej należy sosnowiecka parafia) – ks.
bp. dr Marian Niemiec, który współprowadził nabożeństwo oraz wygłosił kazanie. Sosnowiec reprezentowali prezydent
Arkadiusz Chęciński, przewodniczący

Szczególnym gościem był dr Marian Niemiec, biskup Diecezji Katowickiej.

I właśnie z Dietlem związany był podniosły element nabożeństwa – odsłonięcie
naprawionego popiersia przemysłowca. Popiersie zostało wykonane wRzymie w1896
r. W1945 r. podczas wyzwalania miasta stojące w mauzoleum Dietlów popiersie zostało uszkodzone przez radzieckich żołnierzy – „Dietel” stracił nos. Teraz naprawiony
oryginał stanął w kościele, obok ławek,
wktórych zasiadał Henryk Dietel (dodziś te
ławki to tzw. „ditle”). Uroczystego odsłonięcia dokonał sam autor renowacji – Ryszard
Szymonowicz – opiekun Pałacu Dietla.
Na zakończenie nabożeństwa proboszcz podziękował wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie jubileuszu.
Głos, w imieniu władz miasta, zabrał
przewodniczący RM Wilhelm Zych, który dziękował za zaproszenie, gratulował
rocznicy oraz życzył pomyślności w kolejnych latach. Paweł Nalepa
styczeń 2018 nr 1
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Piłkarskie Zagłębie szykuje się do rundy rewanżowej

Zuza triumfuje w Pucharze Polski

arc. www.zaglebie.eu

Jesienią Dariusz Dudek wyprowadził Zagłębie na prostą. Wiosną powalczy o jeszcze
lepszy rezultat.
dającego za wyniki – dotychczas
był tylko asystentem – zaczął
od wygranej z Puszczą Niepołomice. Potem było tak sobie, ale
końcówka rundy napawała optymizmem. Dudek wygrzebał zespół z dołów ligowej tabeli, a rok
zakończył passą dziewięciu spotkań bez porażki. Przed rundą rewanżową Zagłębie zajmuje w tabeli I ligi ósme miejsce z dorobkiem 27 punktów. Do lidera traci

Krzysztof Polaczkiewicz

– Dziękuję piłkarzom za determinację. Teraz zespół dostanie
trochę wolnego, ale pozostałe
osoby w klubie czeka ogrom pracy. Musimy podsumować sezon.
Teraz był czas pokoju, a w następnej rundzie, wiosną czeka
nas wojna. Mam nadzieję, że trafimy z transferami i już czekamy
na kolejny mecz – tak po ostatnim ubiegłorocznym meczu mówił trener Zagłębia Dariusz Dudek. 8 stycznia piłkarze z Sosnowca rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej.
Dudek trafił do Sosnowca 21
sierpnia ubiegłego roku. Zastąpił
Dariusza Banasika. Pod jego wodzą Zagłębie poniosło trzy ligowe porażki, wygrało na zapleczu
ekstraklasy tylko raz i odpadło
z rozgrywek Pucharu Polski. Dudek, dla którego praca w Sosnowcu to pierwsze samodzielne stanowisko w roli trenera odpowia-

osiem „oczek”, do drugiego
miejsca, także premiowanego
awansem siedem…
– Doskonale zdaję sobie sprawę z oczekiwań. Wiosną każdy
mecz będziemy traktować, jakby
to od niego miał zależeć awans.
Siedem, osiem punktów straty.
Z jednej strony dużo, ale nie aż
tak dużo, aby założyć ręce i czekać, co to będzie. Czasem lepiej
jest gonić niż być gonio-

nym – podkreśla trener, który zamierza wzmocnić zespół.
Na razie Zagłębie sięgnęło
po Tymoteusza Puchacza, obrońcę Lecha Poznań, który do Sosnowca został wypożyczony
na 1,5 roku. To 19-letni obrońca.
Z młodzieżowymi zespołami
„Kolejorza” dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski juniorów
młodszych. Wiosną 2016 zadebiutował w dorosłej piłce w III-ligowych rezerwach Lecha, a wiosną 2017 miał okazję rozegrać
swój jedyny mecz w Lotto Ekstraklasie. Oprócz gry w poznańskim klubie, zawodnik ten reprezentuje również Polskę w kategorii U-19.
Nazwiska kolejnych wzmocnień mamy poznać w najbliższych dniach. Wcześniej mieliśmy kilka pożegnań. „Odpaleni”
zostali Terence Makengo, Wojciech Łuczak, Łukasz Mozler
oraz Bar tosz Pikul. Skrócone
miało zostać także wypożyczenie
Rafała Makowskiego, ale ostatecznie defensywny pomocnik
otrzyma jeszcze jedną szansę.
Podczas zimowych przygotowań sosnowiczanie rozegrają
dziewięć spotkań sparingowych,
w tym trzy podczas obozu
w Hiszpanii. Na Półwyspie Iberyjskim będą przebywać w dniach
od 5 do 14 lutego.

XXIII Memoriał Mazura
Po raz XXIII w Sosnowcu uczczą pamięć legendy Zagłębia Sosnowiec. Kolejny memoriał odbędzie się już 14 stycznia w hali przy ul. Żeromskiego. Patronat honorowy nad bieżącą edycją objęła Katowicka Strefa Ekonomiczna. Tegoroczne zmagania będą miały szczególny charakter, gdyż biorą w niej udział drużyny z rocznika 2003. Dzięki życzliwości głównego sponsora możliwe jest wsparcie w rozwoju dzieci i młodzieży, które na ten moment jest bardzo ważne i może otworzyć drzwi do świetnej przyszłości. Nagrody dla uczestników przedsięwzięcia również zostaną sfinansowane ze środków
przekazanych przez KSSE. Oprócz Zagłębia zagrają: Legia Warszawa, BKS Bielsko-Biała, Olimpia Elbląg, Piast Gliwice,
Beskid Andrychów. Początek o godz. 9.30.
Włodzimierz Mazur zagrał dla Zagłębia w 289 starciach, strzelając 80 bramek. W tym czasie dwukrotnie świętował
zdobycie Pucharu Polski, a na dodatek w 1977 r. został królem strzelców (17 bramek). Włodzimierz Mazur reprezentował również biało-czerwone barwy, dla których w 23 spotkaniach odnotował 3 trafienia. KP

arc Zagłębiowski Klub Szermierczy

W bojowym oczekiwaniu
na nieuniknioną „wojnę”
Zuzanna Cieślar w pięknym stylu sięgnęła po triumf
w zawodach Pucharu Polski.
Trzeci tur niej Pucharu Polski
juniorów w szabli kobiet tym
razem pod dyktando Zuzanny
Cieślar. Zawodniczka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego odniosła zwycięstwo po wygranej w finale nad Małgorzatą
Zawodniak (KKsz Konin).
– Świetny start Zuzy. Przez
cały turniej przeszła jak burza.
Zasłużony triumf naszej zawodniczki – nie krył radości Dawid
Adamowski, trener ZKSz-u.

Oprócz Cieślar i Zawodniak
na podium znalazły się jeszcze Mar ta Okine (AZS AWF
Warszawa) oraz Alicja Papuzińska (KKSz Konin).
W rywalizacji męskiej najlepiej z reprezentantów sosnowiec kie go klu bu za pre zen tował się Rafał Ziar nowski, który za jął 7 miej sce. Wśród
szablistów zwycięstwo odniósł
Ka rol La de mann (AZS AWF
Warszawa). KP

Szachowy mistrz z Sosnowca
18 grudnia w katowickim Spodku
odbyły się II Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli
w Szachach. W zawodach uczestniczyło 1000 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Zgłoszeni zawodnicy podzieleni zostali ze
względu na płeć oraz wiek.
Rozegrane w Katowicach mistrzostwa to jeden z największych
turniejów szachowych w naszym
kraju, a liczba uczestników świadczy o rosnącej popularności oraz
rozwoju tej dyscypliny w Polsce. – Wśród znakomitych szachistów w mistrzostwach wystartował także Piotr Karwacki, który
reprezentował sosnowiecką Szkołę Podstawową nr 10, grając
w grupie chłopców klas V. Każdy

zawodnik musiał rozegrać 7 partii,
po których wyłaniano medalistów.
Mimo że Piotrek większość partii
rozegrał z uczestnikami o rok starszymi, to, po odniesieniu kompletu
zwycięstw, bezapelacyjnie zdobył
tytuł, stając na najwyższym stopniu podium. Gratulując, życzymy
Piotrowi kolejnych sukcesów oraz
ciągłego rozwijania swego talentu
i pasji – mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektorka szkoły.
Organizatorem II Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół i Przedszkoli w Szachach był Uczniowski
Klub Sportowy „21 Podlesie”.
Partnerami wydarzenia byli m.in.:
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Urząd Miasta Katowice oraz Śląski Związek Szachowy. KP

reklama

W dobrym stylu zakończyli 2017 rok zawodnicy Sosnowieckiego Klubu Karate Kyokushin. Podczas Mistrzostw Polski
Juniorów i Młodzieżowców, które odbyły się w Koszalinie, nasi
zawodnicy zdobyli trzy medale.
Sosnowiczanie sięgnęli po srebrny medal i dwukrotnie po brąz.
Drugie miejsce i srebrny medal w kumite (18-21 lat) wywalczył Jerzy Pryga. Na najniższym
stopniu podium stanęli z kolei
Marcin Sodel oraz Vanessa Goj.
Sodel był trzeci w kumite (18-21
lat), natomiast Goj w kategorii
kata 16-17 lat.
Tradycyjnie już nowy rok karatecy z Sosnowca przywitali
podczas uroczystego treningu,
który tym razem odbył się w hali przy ul. Żeromskiego. – Adepstyczeń 2018 nr 1

arc Klub Karate Kyokushin

Udane zakończenie poprzedniego roku i ostry trening na początek

Nowy rok karatecy przywitali wspólnym treningiem.
ci karate z Sosnowca, Będzina,
Czeladzi, Katowic, Jaworzna oraz Radomska spotkali się,
aby wspólnym treningiem otworzyć kolejny rozdział w historii
polskiego karate. Był ostry wy-

cisk, mnóstwo wylanego potu,
a także dwa tysiące technik, tysiąc uderzeń i tysiąc kopnięć.
Po wymagających ćwiczeniach
był czas na wspólne zdjęcia i życzenia noworoczne – relacjono-

wał shihan Eugeniusz Dadzibug, który życzył wszystkim
uczestnikom zdrowia, wytrwałości w realizacji kolejnych zamierzeń oraz sukcesów sportowych. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Szopki sosnowieckie

Szopka w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul.
Szymanowskiego 49 w Zagórzu.

Szopka w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża
przy ul. Krasińskiego 31 na Środuli.

Szopka w kościele zakonnym Zgromadzenia Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ul. Matki Teresy
Kierocińskiej 25 na Starym Sosnowcu.

Szopka w kościele pw. NMP Wspomożycielki Wiernych przy
ul. Czołgistów 14 na Juliuszu.

W Kościele
Prawosławnym
nie ma tradycji
budowania
szopek.
W okresie
świąt, w cerkwi
przy ul.
Kilińskiego 39,
w centralnym
miejscu
umieszcza się
ikonę Bożego
Narodzenia.
Służy do tego
specjalny
pulpit zwany
anałojem.

Szopka w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika przy
ul. Smutnej 5 na Pogoni.

Szopka w kościele pw. św. Piotra i Pawła przy
ul. Skwerowej 19 w Maczkach.

W Kościele
Polskokatolickim
również kultywuje
się szopkowe
tradycje. Szopka
z kościoła pw.
Matki Bożej
Bolesnej przy
ul. Ściegiennego 19
na Pogoni.

Becząca, mecząca i piejąca szopka spod kościoła Niepokalanego
Poczęcia NMP przy ul. Skautów 1 w Nowym Sielcu.
Małe i duże, ruchome i statyczne,
ociekające złotem i urzekające
swą prostotą. Są nieodłącznym,
barwnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Bywają mniej lub
bardziej udane, ale zawsze sprawiają wiele radości. Poruszając
czułe struny w okolicach serca,
przywodzą na myśl ciepłe wspomnienia z czasów dzieciństwa.
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Pierwszy skromny żłóbek, upamiętniający Boże Narodzenie,
postawiono w Betlejem dopiero
w IV wieku. Być może wcześniej
chrześcijanie nie przykładali zbytniej wagi co do miejsca i dokładnej daty narodzin Jezusa. Być
może bardziej liczył się sam fakt
przyjścia na świat Boga, który stał
się człowiekiem.

Z Ziemi Świętej zwyczaj ten
dość szybko trafił do Rzymu – już
w IV wieku w kościele Santa Maria Maggiore czczono relikwie,
mające pochodzić z groty betlejemskiej – miejsca narodzin
Chrystusa.
Prawdziwy rozkwit „szopkowej” tradycji zawdzięczamy świętemu Franciszkowi z Asyżu, któ-

ry w 1223 roku zbudował szopkę
przypominającą te, które znamy
z bliższych nam czasów. Miało to
miejsce w wiosce Greccio, w centralnych Włoszech. Tak oto grota
stała się szopką.
W XIII stuleciu szopka trafiła
także na ziemie polskie. Za propagatorkę tej tradycji uważa się
Elżbietę Węgierską – siostrę

króla Kazimierza Wielkiego.
Z czasem budowanie szopek stało się tak powszechne, że dzisiaj
trudno byłoby wyobrazić sobie
bez nich święta. Czy zawsze potrafimy jednak w symbolice
szopki dostrzec to, co najważniejsze?
Poniższy zbiór fotografii
przedstawia niewielką część so-

snowieckich szopek, głównie
z parafii rzymsko-katolickich,
lecz nie tylko. Zapraszam również do internetowego wydania
artykułu na stronie: www.kuriermiejski.com.pl, gdzie można znaleźć nieco więcej zdjęć.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu
styczeń 2018 nr 1

MIASTO
XX Sosnowieckie Spotkania Artystyczne

Szykuje się nowa atrakcja turystyczna

Barbarzyńca w ogrodzie
a wolność sztuki

Kajakiem pokonamy Białą Przemszę

Sosnowieckie Spotkania Ar tystyczne, organizowane od dwudziestu lat, skupiają ar tystów
związanych z miastem i regionem. Integrują lokalne środowisko oraz promują młodych twórców. Miejscem 20. edycji był
czeski Krumlov. Motywem przewodnim, inspirującym uczestników, stał się zbiór esejów Zbigniewa Herberta „Barbarzyńca
w ogrodzie”. Wybór miejsca był
nieprzypadkowy. Zabytkowe,
kiedyś prowincjonalne miasto,
w którym na początku XX wieku gościł „skandalizujący” artysta – Egon Schiele i został zmuszony do jego opuszczenia przez
lokalną społeczność, świetnie
korespondowało z przesłaniem
zawar tym w esejach Herber ta,

Szlak kajakowy na Białej Przemszy to wspólny projekt miast,
które chcą wybudować infrastrukturę stacji początkowej i końcowej, a także instalację pomostów w miejscach przeszkód. Projekt, który zakłada realizację
ok. 26 km szlaku kajakowego,
mają zrealizować Sosnowiec
i Sławków Jeśli do projektu przystąpi Jaworzno i Dąbrowa Górnicza, to szlak kajakowy zostanie
wydłużony nawet do 34 km.
Na przewidywanym szlaku pomost pierwszy zrealizuje Sławków, chyba że Dąbrowa Górnicza
przyłączy się do zadania, wtedy
spływ będzie się rozpoczynał
na terenie Dąbrowy Gór niczej.
W ramach projektu Zagłębiowski
Park Linearny miasto Sławków
planuje w tym roku budowę
dwóch pomostów. Jeden będzie
się znajdować w okolicach ul.
Młyńskiej. Pomost ten może pełnić zarówno funkcję pomostu
star towego, jak i przystanku
na trasie Dąbrowa Gór nicza-Okradzionów – Sosnowiec. Drugi pomost ma się znajdować bliżej
Dąbrowy Górniczej.
– W Sosnowcu punkt startowy
będzie się znajdować przy ul. Krakowskiej, gdzie powstanie przystań – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Przystań przy ul. Krakowskiej ze
względu na przebiegającą w tym
obszarze granicę miast gmina Sosnowiec planuje stworzyć we
współpracy z miastem Jaworzno.
Na szlaku Białej Przemszy
przy ul. Krakowskiej znajduje się
utrudnienie w postaci jazu, które

odnoszącym się do wolności artysty w tworzeniu, ale także prawa odbiorcy do wolności w percepcji sztuki. Ekspozycja w Pałacu Schoena, pod tytułem
zapożyczonym od Herberta, pokazuje prace 25 artystów, uczestników spotkań, zarówno tych
z ugruntowaną pozycją: Małgorzaty Dajewskiej, Ewy Zawadzkiej, Zbigniewa Blukacza, Wojciecha Prażmowskiego, a także
młodych, będących na początku
drogi twórczej. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich stało
się motto Sosnowieckich Spotkań Artystycznych i oniryczny
Krumlov. Wystawa kończąca obchody Roku Awangardy, będzie
udostępniona zwiedzającym
od 11 stycznia do 28 lutego. red

Artur Ptasiński

Sylwia Kosman

Szlak kajakowy ma liczyć ok. 26 km długości, a jeśli do projektu dołączą Jaworzno
i Dąbrowa Górnicza, to nawet 34 km.
powoduje konieczność wyciągnięcia kajaków na brzeg i pokonania
odcinka ok. 350 metrów lądem.
W celu ułatwienia wyciągania
i zwodowania kajaków planuje się
wybudowanie pomostu kajakowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy ul. Krakowskiej.
Ze względu na to, że brzeg rzeki
leży już poza granicami gminy
Sosnowiec, trwają uzgodnienia
z gminą Jaworzno, dotyczące budowy pomostu kajakowego.
– Planujemy między innymi
budowę altany wypoczynkowej
wraz z ławkami oraz stołem, wybudowanie paleniska, zamontowanie stołów piknikowych, uporządkowanie terenu linii brzegowej, wycinkę samosiejek, ustawienie koszy na śmieci, zamonto-

wanie stojaków rowerowych oraz
wyznaczenie i wykonanie miejsca do parkowania samochodów – wylicza prezydent. Kolejne pomosty, przy ul. Batorego
oraz elektrowni wodnej, ma zrealizować na swoim terenie Jaworzno, a ostatnie trzy gmina Sosnowiec. Dwa pomosty mają powstać przy ul. Plażowej (Jaz Tauron), a koniec trasy i ostatni pomost będzie się mieścił przy Trójkącie Trzech Cesarzy. – Z uwagi
na to, iż jest to przystań końcowa,
ze względów logistycznych konieczne jest wybudowanie dwóch
pomostów na brzegu Białej Przemszy. Ze względu na umocniony
kamieniami wysoki brzeg Czarnej Przemszy, nie jest możliwe lokowanie pomostu na brzegu tej

rzeki – wyjaśnia prezydent. Pracownicy sosnowieckiego MOSiR-u, którzy w tym roku organizowali spływy po Białej Przemszy, są przekonani, że pomosty
na Białej Przemszy mogą służyć
zarówno jako końcowe, jak i początkowe pomosty także dla spływów po Czar nej Przemszy.
W tym miejscu planowana jest
budowa dwóch dwupoziomowych pomostów kajakowych
na brzegu Białej Przemszy,
umocnienie brzegu rzeki, wydzielenie miejsca pod parking
przy schodach prowadzących
do Trójkąta Trzech Cesarzy, jak
i uporządkowanie terenu wokół
obelisku. Wstępnie gmina Sosnowiec oszacowała koszty tej inwestycji na 150 tys. zł.

Beata Mendrek, Linia życia, tryptyk cz. III, fotografia.

Dorota Miśkiewicz i projekt PIANO. PL w„Muzie”
arc

Arkadiusz Ławrywianiec, Wizja 2, fotografia.

Zbigniew Blukacz, inspirowane wierszem „Zobacz”
Z. Herberta, olej, płótno, 170x235 cm, 2017 01.
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Znakomita wokalistka, skrzypaczka, kompozytorka, autorka tekstów,
czyli Dorota Miśkiewicz, wystąpi 21 stycznia w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu. Dorota Miśkiewicz pochodzi z muzycznej rodziny Miśkiewiczów – ojciec Henryk Miśkiewicz to znany saksofonista jazzowy, a młodszy brat Michał jest perkusistą w kwartecie Tomasza Stańki.
Jako solistka lub członkini różnych zespołów nagrała ponad 10
płyt, jako wokalistka sesyjna drugie tyle. Jest zapraszana do różnych projektów przez wielu muzyków – nagrywała z Tomaszem
Stańką, była gościem Cesarii Evo-

ry na jej płycie Rogamar, natomiast z Nigelem Kennedym koncertowała w Wiedniu i Belgradzie.
Współpracowała także z Klausem
Doldingerem (zespół Passport), Wojciechem Młynarskim, Januszem Stroblem, Pianohooliganem, Anną Marią Jopek, Ewą Bem, Janem „Ptaszynem” Wróblewskim oraz ze swoim ojcem. Występowała także
na wielu festiwalach i koncertach
w Polsce oraz na świecie.
Tym razem koncer tem PIANO. PL Dorota Miśkiewicz składa hołd polskiej pianistyce. Koncert PIANO. PL jest kontynuacją
bezprecedensowego wydarzenia
zrealizowanego w maju 2016 ro-

ku w Warszawie, podczas którego
na jednej scenie wraz z Dorotą
Miśkiewicz zaprezentowali się
Leszek Możdżer, Włodzimierz
Nahor ny, Marcin Wasilewski,
Grzegorz Turnau, Andrzej Jago-

dziński, Bogdan Hołownia,
Krzysztof Herdzin, Dominik Wania, Michał Tokaj, Piotr Orzechowski, Tomasz Kałwak, Lutosławski Piano Duo (Bartek Wąsik
i Emilia Sitarz), Atom String Quartet oraz gościnnie Henryk Miśkiewicz.
Płyta CD I DVD z rejestracją
koncer tu miała swoją premierę 28 października ubiegłego roku i wzbudziła ogromne uznanie
krytyków i środowiska muzycznego. Koncert rozpocznie się
o godz. 18.00. Bilety są w cenie 30 i 40 zł. Są dostępne online
na stronie: www.kiepura.pl,
w kasie Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz
w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK

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

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

Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej

Poziomo: 1 – obraz z kawałków kolorowego szkła,
5 – osłona na lampę, 8 – cenny staroć, 9 – delikatny materiał
pochodzący z Chin, 10 – część trąbki, 11 – część buta,
12 – cisza, nic się nie dzieje, 14 – wymioty, 16 – stolica
Grecji, 17 – „lekcja” studenta, 19 – student seminarium
duchownego, 21 – klocki z Danii, 22 – spotkanie na boisku,
25 – zrzęda, 28 – czarna nawierzchnia jezdni lub boiska,
29 – błękit, 30 – najzimniejszy stan USA, 32 – pracuje
w todze, 34 – więziła Odyseusza, 35 – z rodziny kotowatych,
36 – miasto w Chinach lub rodzaj płótna, 37 – lęk,
38 – dawny kolega, 39 – hultaj.

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

Pionowo: 1 – ciocia z wujkiem, 2 – żłobek (bez dzieci),
3 – nieładnie o Francuzie, 4 – pierwszy miesiąc,
5 – odpowiedzialny za dźwięk, 6 – jesienny kwiat,
7 – paletka do ping-ponga, 13 – dęta lub symfoniczna,
15 – cwaniak, 18 – „psie” wyspy, 20 – w nim starocie,
23 – jeden z oceanów, 24 – pilnuje czegoś, 26 – sygnał
dźwiękowy w samochodzie, 27 – amarant, 28 – zbrojownia,
31 – gęsty i słodki, 33 – według Straussa piękny i modry.

991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 11 /2017, JENN DIAZ – MATKA I CÓRKA

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Aneta Dziuba z Sosnowca, Mariola Perłowska z Sosnowca, Zdzisław Bańbuła z Mysłowic.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Assiatou, Mina Kaci

Uprowadzona przez Boko Haram (Wyd. Prószyński i S-ka)
Spokojne życie czternastoletniej Assiatou, dla której najważniejsza jest
nauka, zostaje nagle zburzone, gdy do jej miasta wdzierają się radykalni
islamiści z Boko Haram. Dotąd dziewczyna niewiele słyszała o tym, co
robią w jej rodzinnym kraju, Nigerii i jak traktują innych muzułmanów.
Po ucieczce ojca, Assiatou z matką i młodszym rodzeństwem wpada
w ręce napastników. Już wie, że to ona jest najbardziej zagrożona – właśnie takich młodych dziewcząt najbardziej poszukują „bojownicy”.
Oddzielona od rodziny, razem z czterdziestoma innymi dziewczętami, poddana jest „reedukacji”, ale to tylko wstępny etap, po którym następuje przymusowe małżeństwo. Assiatou jako „żona” mężczyzny
w wieku jej ojca, przeżywa brutalne gwałty, jest indoktrynowana przez
„współmałżonkę”, która usiłuje uczyć ją posługiwania się bronią i przygotować do przeprowadzenia samobójczego zamachu. Choć w Nigerii
pohańbiona dziewczyna w zasadzie jest odtrącana przez rodzinę, As-

siatou i jej trzy przyjaciółki planują ucieczkę
i przeprowadzają ją z powodzeniem.
W Nigrze dziewczyna odnajduje rodzinę. To
jednak nie oznacza jeszcze powrotu szczęścia… Mimo troski najbliższych, Assiatou zamyka się w sobie, popada w głęboką depresję.
W rozwiązaniu problemów, zarówno psychicznych, jak i materialnych, imigrantom pomagają przedstawiciele ONZ, poruszeni bohaterstwem tego niemal jeszcze dziecka. Dzięki nim Assiatou znów myśli
o nauce i ma nadzieję, że jej rodzinie uda się wyrwać z nędzy imigranckiego życia. Ta książka ma jej pomóc w realizacji planów. Jest także
skierowana do innych dziewcząt w jej sytuacji, a dla niej samej przełamaniem tabu i swoistym katharsis.
Data wydania: 9 stycznia 2018 r.

Manula Kalicka

KUPON
krzyżówka nr 1/2018

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. 13.00
i 18.00 wyświetlane będą 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:
11 stycznia - „Ptaki śpiewają w Kigali”
18 stycznia - „Na układy nie ma rady”
25 stycznia - „Twój Vincent”
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.

Koniec i początek (Wyd. Prószyński i S-ka)
Jesień 1944 roku. Tuż po upadku powstania w podwarszawskich
Włochach spotykają się trzy młode kobiety: Irenka, przedwojenna tancerka kabaretowa, Zośka, studentka architektury i Helenka,
prosta dziewczyna z ubogiej wioski. Żadna z nich nie ma już rodziny, postanawiają trzymać się razem, wspierają się jak siostry i wspólnie walczą z demonami przeszłości. Są zaradne, energiczne i z uporem dążą do celu. Każda ma swoją tajemnicę, każda próbuje ułożyć
sobie życie w tych trudnych, dramatycznych czasach. Otaczająca je
rzeczywistość nie jest łatwa, walka o przetrwanie, ciągły strach, ście-

✂

Izba Wytrzeźwień

ranie się nowego porządku ze starym – wszystko to nie sprzyja młodzieńczym
wzlotom i westchnieniom. A jednak…
Historie, ludzie i zdarzenia, które opisuje
autorka, są zawsze prawdziwe, a w nie wpleceni są fikcyjni bohaterowie. Dlatego czytając powieść Manuli Kalickiej, płaczemy i śmiejemy się na przemian, by na końcu zapytać – co dalej?
Data wydania: 16 stycznia 2018 r.

Magdalena Kuydowicz

Stało się (Wyd. Prószyński i S-ka)
W tajemniczych okolicznościach ginie kochanek dziennikarki telewizyjnej Matyldy Kwiatek, a w jej otoczeniu zaczynają się dziać dziwne
rzeczy. Kiedy szef bez powodu wyrzuca ją z pracy, Matylda postanawia odpocząć od stresów i wyjechać z przyjaciółką na wczasy odchudzające nad morze. Tu niespodziewanie natyka się na serię zagadkowych morderstw. Odzywa się w niej instynkt reporterki. Matylda, rozczarowana swoim życiem, chwyta się śledztwa jak ostatniej deski ratunku. W działaniach może liczyć na wsparcie zauroczonego nią po18

rucznika Kudełki i bratniej duszy, Natalii. Komedia kryminalna w duchu i pod wezwaniem
Joanny Chmielewskiej, z którą autorka spędziła wiele wspaniałych chwil. Powieść, o której
Robert Górski mówi, że sam chciałby taką napisać, a Jakobe Mansztajn, że to jedyny i najlepszy kryminał, jaki
przeczytał.
Data wydania: 23 stycznia 2018 r.
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04 Czw 19:00 Pomoc domowa – PREMIERA/ Marc
Camoletti
05 Pt 19:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
06 Sb 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
07 Nd 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
09 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza /
L. M. Montgomery
10 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/
L. M. Montgomery
11 Czw 10:00 Tango/ S. Mrożek
11 Czw 18:00 Tango/ S. Mrożek
12 Pt 19:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
13 Sb 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
14 Nd 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis

16 Wt 10:00 Balladyna / J. Słowacki / gościnnie
Teatr Nowy z Zabrza
17 Śr 10:00 Balladyna/ J. Słowacki / gościnnie
Teatr Nowy z Zabrza
18 Czw 19:00 Wojna światów/ H. G. Wellst
19 Pt 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells
20 Sb 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
21 Nd 18:00 Pomoc domowa +Sylwester na bis
23 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M. Montgomery
24 Śr 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, P. Rowicki
25 Czw 19:00 Na dnie/M. Gorki
26 Pt 19:00 Na dnie/M. Gorki
27 Sb 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
28 Nd 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis

Maciej Stobierski

Na samym dnie
25 i 26 stycznia scena Teatru Zagłębia zamieni się w studio telewizyjne. Spektakl „Na dnie” wyreżyserował Paweł Świątek, finalista Talentów Trójki w kategorii
Teatr w 2013 r., wielokrotnie nagradzany za debiut reżyserski – „Paw Królowej” Doroty Masłowskiej.
Twórcy spektaklu postanowili
akcję dramatu Gorkiego przenieść w realia współczesnego
przemysłu telewizyjnego. Zapraszają widzów do studia „Zaczadzonych” – reality show o miłości, którego bohaterowie walczą
o swoją godność i podmiotowość
w obliczu warunków skrajnego
ubóstwa.
– „Na Dnie” jest opowieścią
o ludziach z marginesu. Rozczarowanie rzeczywistością, która nie

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu
18.01.2018 r. (czwartek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Na dnie” w dniu 25.01.2018 r.
(czwartek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Na dnie” w dniu 26.01.2018 r.
(piątek) godz. 19.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 1 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie
za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Totalna wojna światów

Rockowe uderzenie TSA w„Muzie”

Teatr Zagłębia zaprasza 18 i 19
stycznia na swoje najnowsze
przedstawienie „Wojnę światów”.
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
względu na niego. Atak Marsjan
stał się dla nas punktem wyjścia
do poszukiwania odpowiedzi
na dotkliwie współczesne pyta-

Legendarny zespół TSA (skrót od: Tajne Stowarzyszenie Abstynentów), zaliczony do prekursorów heavy metalu w Polsce, zagra 26 stycznia w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu. Zespół powstał
w 1979 roku w Opolu z inicjatywy gitarzysty Andrzeja
Nowaka i basisty Tomasza „Whatfora” Zatwarnickiego. Zadebiutował w 1981 roku singlem „Mass Media/Wpadka”, ale pierwszy album studyjny pod tytułem TSA ukazał się dopiero w 1983 roku.
W początkowym okresie działalności TSA czerpał inspirację z dokonań muzycznych grup AC/DC
i wczesnego Led Zeppelin, jednak stopniowo rozwijał własny styl oparty na wokalizach Marka Piekarczyka. Nagrania TSA w latach 80. XX w. cieszyły się znaczną popularnością w Polsce, sprzedając się w kilkusettysięcznych nakładach. Kilka lat

Nagły atak Marsjan na scenie Teatru Zagłębia.

zmieściła się w głównym nurcie
kapitalistycznej historii sukcesu,
ma szansę stać się wartościowym
towarem koncernów medialnych –
mówi Świątek. – Emocje są

na sprzedaż, ale czy na pewno
wiemy, za co tak naprawdę płacimy? I czy stać nas na sponsorowanie cudzego gniewu naszym
współczuciem? – pyta reżyser. red

temu Nowak, Piekarczyk, Machel, Niekrasz i Kapłon podjęli rozmowy, co przyczyniło się do wznowienia działalności TSA. W 2004 roku ukazał się
pierwszy po reaktywacji album zatytułowany „Proceder”.
Wystąpią: Marek Kapłon (perkusja), Stefan Machel (gitara), Janusz Niekrasz (bas), Andrzej Nowak (gitara) i Marek Piekarczyk (śpiew). Support zapewni zespół SEKATOR, który zaserwuje „extreme
metal”. Zespół ma na koncie wiele zagranych koncertów w Polsce i za granicą.
Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Bilety
w cenie 49 zł są dostępne online na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
5-11.01.2018 r.
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE

W CZWARTEK
„PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI”
GODZ. 13:00 i 18:00
Komedia Sensacyjna, od 15lat,
Polska, 106min,
PREMIERA:
„GOTOWI NA WSZYSTKO.
EXTERMINATOR”
14:00*, 14:15**, 18:00*, 19:00**, 20:45
Komedia, od 15lat, Polska, 117 min
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„NAZNACZONY:OSTATNI KLUCZ”
16:30*, 16:45**, 21:00
Horror, od 15 lat, USA, 103 min, napisy
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
styczeń 2018 nr 1

Bartek Warzecha

reklama

Spektakl „Na dnie” wyreżyserował Paweł Świątek

nia. 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.
Powieść Wellsa inspirowała
wielu pisarzy i ar tystów innych
dziedzin, była ekranizowana, stała
się też podstawą słynnego słuchowiska. Co daje praca nad nią w teatrze?
– Wydaje mi się, że teatr dzięki swoim ograniczeniom pomaga
przypomnieć, że gatunek science
fiction to przede wszystkim koncept, refleksja, myśl filozoficzna,
a nie efekty specjalne. Pozwala
uchwycić niesamowitość w codzienności, dziwność tego, co
uznajemy za naturalne – podsumowała Szczawińska. red

„STUDNIÓWKQ” 11:00*, 21:30
Komedia, od 13 lat, Polska/Włochy, 84
min
* wyłącznie w środę
„FERNANDO” DUBBING
10:00, 12:30, 15:00, 18:30
Animacja/Przygodowy, b/o, USA, 106
min, DUBBING
„3D FERNANDO” DUBBING
10:30*, 13:00**
Animacja/Przygodowy, b/o, USA, 106
min. DUBBING
* z wyjątkiem środy
** z wyjątkiem czwartku
FILMY TYGODNIA:
„JUMANJI:PRZYGODA W DŻUNGLI”
DUBBING m12:45, 19:00*
Fantasy, od 13lat, USA, 119min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
„GWIEZDNE WOJNY:OSTATNI JEDI”
15:15, 20:00
Science-Fiction, od10lat, USA,150min, napisy

„GWIEZDNE WOJNY:OSTATNI JEDI”
DUBBING 10:45*, 11:00**
Science-Fiction, od 10lat, USA, 150min,
DUBBING
* z wyjątkiem w czwartek
** wyłącznie w czwartek
FILMY DLA DZIECI:
„PADDINGTON 2” DUBBING
10:00*, 10:15**, 15:30, 17:30
Familijny, b/o, Wlk.
Brytania/Francja, 103min, DUBBING
* wyłącznie w środę
** wyłącznie w środę

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

KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Nowy
Rok przyniesie Ci wiele dobrych
i niezapomnianych chwil, a także
życiowych zmian. Postaraj się słuchać
głosu własnego serca, a nie znajomych,
a dobra passa nie opuści Cię przez
najbliższe 12 miesięcy. W kwestiach
zawodowych szykuje się drobny awans.
Samotne koziorożce będą cieszyć się
niesamowitym powodzeniem przez cały
rok. Uważaj, by od natłoku adoratorów nie
zawróciło Ci się w głowie.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Ten rok
przyniesie Ci wiele dobrego,
pod warunkiem, że nie będziesz bała się
zmian. Czeka Cię rewolucja w sferze
uczuciowej, zawodowej oraz rodzinnej.
Jeśli chodzi o uczucia, w połowie roku
nastąpi przełom, wiele zależy od Ciebie,
czy zakończy się to jednak rozstaniem,
czy… ślubem. Postaraj się w tym roku
bardziej zadbać o swoje zdrowie. Pamiętaj,
że jest ono najważniejsze i należy dbać
o nie, póki nie jest za późno.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Rok rozpocznie się
nie najlepiej, ale pamiętaj, by nie dusić
w sobie złych emocji, lecz rozmawiać
z życzliwymi Ci osobami. Zły okres szybko
minie i odejdzie w niepamięć, aTy będziesz
mogła realizować swe plany i pasje.
Wszystkie radykalne zmiany życiowe
postaraj się jednak wprowadzać
po wakacjach. Wówczas los będzie Ci
sprzyjał dużo bardziej niż z początkiem roku.
Samotne ryby powinny bardziej skupić się
na swoich wadach i zastanowić, jak z nimi
walczyć, bo stanowią poważną przeszkodę
dla stworzenia szczęśliwego związku.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Pierwsza
połowa roku będzie dla Ciebie
niesamowicie pracowita. Nadgodziny,
a nawet i nieprzespane noce, zostaną Ci
jednak solidnie wynagrodzone. W połowie
roku rozpoczniesz prawdziwą karierę.
Pamiętaj jednak, by w tym wszystkim
znaleźć czas dla rodziny. Zastanów się
nad zmianą diety. Pomoże Ci nie tylko
zgubić zbędne kilogramy, ale przede
wszystkim polepszy Twoje samopoczucie.
BYK (20.04. – 22.05.) – Czeka Cię bardzo
korzystny rok. Już w pierwszym kwartale
uda Ci się rozwiązać wszystkie zaległe
sprawy finansowe i od tej chwili zapomnisz
o nich na długo. Byki w związkach przeżyją
drugą młodość, a samotne nie będą
narzekać na brak zainteresowania płcią
przeciwną. Pod koniec roku szykuje się dla
Ciebie prawdziwa wyprawa życia!
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – 2018 rok
przyniesie bliźniętom prawdziwą
huśtawkę nastrojów. Nie ominą Cię chwile
niepokoju, ale nie zabraknie też
szczęśliwych momentów, które
z pewnością zapamiętasz do końca życia.
Postaraj się bardziej zadbać o swoje
zdrowie. Coś, co może wydawać się
drobnostką, czasami jest początkiem
poważnej choroby. Samotne bliźnięta
w tym roku z pewnością odnajdą szczęście
w ramionach drugiej osoby.
RAK (22.06. – 22.07.) – Ten rok będzie
wyjątkowo udany pod kątem zawodowym
i finansowym. Pamiętaj jednak, by kariera
i nagły skok gotówki nie wpłynęły na twoje
życie prywatne. Postaraj się znaleźć czas,
zarówno dla rodziny, przyjaciół, jak i dla
samego siebie, bo najważniejsi w życiu są
ludzie, a nie pieniądze. Na wiosnę raki
w związkach czeka mały kryzys, ale jeśli
będziesz słuchać swojej drugiej połówki,
szybko go zażegnacie.
LEW (23.07. – 23.08.) – Wbrew temu co
myślisz, 2018 rok będzie bardzo udany.
Przyniesie w Twoim życiu wiele zmian. Już
na początku roku czekają Cię
niespodzianki zawodowe. Nie obawiaj się
nowych obowiązków, lecz potraktuj je jako
wyzwanie. Samotne lwy w szczególności
czekają poważne zmiany. Mogą one
zachodzić w takim tempie, że jeszcze
w tym roku staniesz na ślubnym kobiercu.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Rok
rozpoczniesz z drobnymi problemami
zdrowotnymi, ale szybko uda Ci się je
zażegnać. Postaraj się już od stycznia
realizować swoje noworoczne
postanowienia, aby jak zwykle, nie
przenosić ich na rok kolejny. W tym roku
wreszcie uda Ci się spełnić wakacyjne
marzenia. Samotne panny będą cieszyły
się niezwykłym powodzeniem, ale tylko
do połowy roku. Od wakacji to Ty będziesz
musiała przejąć inicjatywę.
WAGA (23.09. – 22.10.) – To będzie
bardzo przełomowy rok dla wag. Czeka Cię
szereg ważnych decyzji do podjęcia oraz
kilka prawdziwych życiowych rewolucji.
Wszystkie zmiany będą jednak na lepsze.
Ciesz się chwilą i postaraj się jak najbardziej
egoistycznie podchodzić do życia.
Przy twoim wielkim sercu, nikt bliski z tego
powodu nie ucierpi, a Ty wreszcie będziesz
żyła pełnią życia.
SKORPION (23.10. – 21.11.) –
Po ostatnich problemach w związku
wreszcie wszystko wróci na właściwe tory.
Dbaj o to, bo kolejny kryzys może
skończyć się tragicznie. Postaraj się w tym
roku zmienić pracę, gdyż gwiazdy będą
wyjątkowo sprzyjały rozwojowi Twojej
kariery. Pierwsza połowa roku będzie
niezwykle intensywna, ale druga upłynie
Ci na błogim lenistwie i długich wakacjach.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W tym roku
rozwiążą się Twoje wszystkie kłopoty,
zarówno finansowe, jak i prywatne.
Postaraj się żyć bardziej stabilnie, a nie
nabędziesz nowych problemów. Twoje
życie uczuciowe będzie kwitło. Kto wie,
może nawet spróbujecie zalegalizować
związek? Postaraj się w miarę możliwości
pomagać, gdy ktoś poprosi Cię o pomoc.
Dla Ciebie będą to drobnostki, a dla niego
życiowe być albo nie być. red
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