Dom Kultury „Kazimierz” oraz amfiteatr
i muszla koncertowa w parku im. Jacka
Kuronia zmienią się nie do poznania. To
będzie prawdziwa metamorfoza tych miejsc.
Niebawem rusza przebudowa obiektów.
Po rewitalizacji i zakończeniu inwestycji
powstaną jeszcze Miejski Ośrodek Rozwoju
Społecznego oraz spółdzielnia socjalna „Pola”
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Padł rekord podczas 26. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Sosnowcu. Sześć sztabów zebrało
rekordową sumę 210 tys. zł, a dzięki aukcjom
internetowym na konto fundacji wpłynie
jeszcze więcej. Na Górce Środulskiej światełko
do nieba wysłało sygnał, że mieszkańcy mają
niezwykłą moc i razem mogą ratować zdrowie
i życie noworodków.
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Szablistki górą! Zuzanna Cieślar, zawodniczka
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego, sięgnęła
po złoto i tytuł mistrzowski w rywalizacji indywidualnej
w Mistrzostwach Polski juniorów w szabli kobiet
i mężczyzn, które odbyły się wWarszawie. Wraz ze
swoimi klubowymi koleżankami, Julią Cieślar, Martą
Ziomek oraz Sandrą Strejczyk, nie dała większych szans
rywalkom i ostatecznie szablistki zdobyły także
brązowy krążek.
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Zapraszamy mieszkańców dowzięcia udziału
wuroczystych obchodach73. rocznicy
zamordowania rodziny Mackiewiczów iJerzego
Piwowarczyka, które odbędą się11 lutego oraz
kolejnej rocznicy Rewolucji1905 r. wdniu
12 lutego. Zkolei uroczystości poświęcone
155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
podczas których oddamy hołd bohaterom
zrywu narodowego, będziemy świętować
17 lutego.
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Chociaż nie ma śniegu, to nikt nie narzeka, kiedy rano można jeździć na łyżwach, w południe tańczyć jazz, a wieczorem iść na koncert grupy Jarmuła Band

Trwa odjazdowa akcja „Zima”
Gry, zabawy, warsztaty plastyczne, konkursy, wycieczki i spora dawka sportu. To
atrakcje, które czekają na wszystkich
chętnych w drugim tygodniu ferii. Bo wakacje w mieście nie muszą być i nie są
nudne! Co więcej, mogą być za darmo.
Wszystkie publiczne instytucje, więc
MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna,
instytucje kultury, Zamek Sielecki i Teatr
Zagłębia, przygotowały atrakcyjny program. Każdy może wybrać coś dla siebie.
Do wyboru jest: kultura, sztuka, taniec,
śpiew, zabawa, rekreacja i sport. Można nie tylko nauczyć się pływać czy jeździć na łyżwach, ale także tańczyć modern jazz czy wykonać… ikonę.
Szeroką ofertę przygotował Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, który swoje
obiekty dla dzieci i młodzieży, mieszkającej lub uczącej się w Sosnowcu, udostępnia za darmo. Od poniedziałku
do piątku miłośnicy łyżew mogą uczyć
się jeździć na łyżwach i kręcić piruety
na dwóch ślizgawkach, czyli na Stadionie
Zimowym i przy al. Zwycięstwa. Instruktorzy uczą także jazdy na łyżwach. Z kolei
osoby, które wolą bardziej sporty wodne,
mogą korzystać za darmo z basenów
przy ul. Żeromskiego i mieszczącego się
w Klimontowskim Centrum Aktywności
Rodzinnej przy ul. Hubala-Dobrzańskiego. – Jak co roku tradycyjnie zorganizowaliśmy dwa turnusy półkolonii, które
cieszą się wielką popularnością. Miejsca
na półkolonie rozeszły się błyskawicznie.
Osiem grup uczestników w pierwszym
i drugim tygodniu korzysta z atrakcji, jakie oferują nasze obiekty i wszyscy do-

arc MBP w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Olimpijskie hece w bibliotece, czyli ferie w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Zamkowej.
brze się bawią. Ponadto proponujemy Zimową Akademię Szermierki, Akademię
Piłki Ręcznej i zimowe turnieje piłki nożnej halowej – wylicza Jerzy Górak, dyrektor MOSiR-u. – Jeśli tylko obniży się temperatura i spadnie poniżej zera, uruchomimy Górkę Środulską i włączymy armatki
śnieżne – zapowiada. Emocji i niezwykłych wrażeń artystycznych nie zabraknie
także podczas organizowanych od 2 do 4
lutego w hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Żeromskiego Międzynarodowych Zawodów Gimnastyki Artystycznej
„Sosnowiec Winter Cup 2018”.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej,
we wszystkich 20 filiach, trwają „Olimpijskie hece w bibliotece”. – Dwa tygodnie ferii zimowych upływają pod ha-

słem zbliżającej się olimpiady zimowej.
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki.
W czasie zajęć dzieci dowiedzą się, jaka
jest historia zimowych igrzysk olimpijskich i ich główna idea – mówi Kinga
Baranowska-Jaworek, specjalista ds. promocji i marketingu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. – Uczestnicy
zajęć poznają tajniki poszczególnych
dyscyplin sportowych i wybitnych polskich olimpijczyków – dodaje. Chociaż
to zajęcia w bibliotece, to nie zabraknie
także rywalizacji sportowej. Bibliotekarze przygotują konkurencje biegowe,
sztafetę biatlonową czy zawody w ślizganiu na czas. Realizowane są także zabawy plastyczne, spotkania z literaturą

i konkursy. Jedynie w drugim tygodniu
ferii zajęcia nie są prowadzone w filii
nr 6 w Niwce przy ul. Wojska Polskiego
z powodu inwentaryzacji zbiorów.
W drugim tygodniu ferii można wybrać się także do Domu Kultury „Kazimierz”. Codzienne o godz. 13.00, od poniedziałku do piątku, zaplanowano projekcję bajek dla dzieci. W poniedziałek
i piątek od godz. 12.00 zaplanowano
Zumbę kids, a od wtorku do czwartku
od godz. 11.30 zajęcia plastyczne. Na zajęcia obowiązują jednak zapisy, bo liczba
miejsc jest ograniczona. Minimalny wiek
uczestników zajęć to 7 lat, a wstęp jest
wolny.
W Miejskim Klubie „Maczki”, chociaż w styczniu rozpoczął długo wyczekiwany remont pracowni, to jednak zajęcia w Klubie się odbywają. Do zakończenia remontu niektóre aktywności Klubu,
takie jak wiklina, zajęcia artystyczne czy
pracownia informatyczna, nie są organizowane. Cały czas jest jednak czynna główna sala. – Przez całe ferie zapraszamy wszystkich do korzystania z głównej sali. Dostępne są bilard, piłkarzyki,
gry planszowe i cymbergaj – mówi
Agnieszka Kozińska, dyrektorka Miejskiego Klubu „Maczki”. W pierwszym
tygodniu ferii klub zorganizował także
dwie wycieczki, do Zoltar Laser Tag
i kręgielni. Klub przez całe ferie jest
czynny dłużej niż zazwyczaj, ponieważ
jest otwar ty dla mieszkańców
od godz. 8.00 do godz. 20.00. Po remoncie Klub otrzyma dwie pracownie: multimedialno-gamingową i plastyczną oraz
zaplecze. Cały remont realizowany jest
z Budżetu Obywatelskiego.

Z kolei w Zamku Sieleckim organizowane są warsztaty plastyczne pod hasłem
„Tajemniczy świat kolorów, czyli historia
sztuki na wesoło”. – Zajęcia odbywają się
we wtorki i czwartki i rozpoczynają w samo południe. We wtorek zajmujemy się
tematyką ikon, a w czwartek polichromią – zapowiada Karolina Skrzeczkowska, specjalista ds. organizacji imprez
w Zamku Sieleckim. Ponadto 8 lutego
o godz. 18.00 odbędzie się promocja katalogu „Zakład fotograficzny Bracia Altman” oraz koncert muzyki żydowskiej
w wykonaniu zespołu Jarmuła Band.
Wstęp kosztuje 20 zł, ale będzie połączony ze słodkim poczęstunkiem, tradycyjnie związanym z tzw. „tłustym czwartkiem”.
Akcję „Zima” prowadzi także Miejski
Klub im. Jana Kiepury. Zajęcia odbywają
się w siedzibie przy ul. Będzińskiej 6. Jest
prowadzona Młodzieżowa Akademia Teatralna dla Dzieci i Młodzieży, zajęcia taneczne, balet, taniec towarzyski, zumba,
modern dance i jazz dla młodzieży. Z kolei w Energetycznym Centrum Kultury
przy ul. Będzińskiej 65 w godz. od 10.00
do 13.00, od poniedziałku do piątku, prowadzone są zajęcia z rysunku i malarstwa
dla dzieci powyżej 9 roku życia.
Nie ma już miejsc na warsztatach, organizowanych przez aktorów Teatru Zagłębia w Sosnowcu, które odbędą się 5
lutego, a poprowadzą je Agnieszka Bałaga-Okońska i Michał Bałaga. Warto jednak o tym pamiętać i… spróbować
w przyszłym roku.
Więcej informacji o akcji „Zima” można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych instytucji.

MIASTO

Przed nami modernizacja MDK „Kazimierz”
oraz amfiteatru w parku im. Jacka Kuronia
arc

Krzysztof Polaczkiewicz

Tak mają wyglądać amfiteatr i muszla koncertowa w parku.
jawi się nowe oświetlenie i nowe alejki
parkowe – dodaje dyrektor Rybak.
Budynek techniczny także zostanie objęty przebudową. Przewidziano m. in. remont elewacji. Po zakończeniu prac
na obiekcie odtworzony zostanie zegar.
Spore zmiany szykowane są na zapleczu
amfiteatru. – Po remoncie swoją siedzibę
będzie tam miała spółdzielnia socjalna,
która zajmie się pielęgnacją terenów zielonych oraz realizacją szkoleń i warsztatów
dla osób wykluczonych społecznie – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński. Zakończenie modernizacji amfiteatru wraz z otoczeniem (6,9 mln zł)
planowane jest w listopadzie 2018 roku.
Warto podkreślić, że na rewitalizację
i adaptację budynków miasto otrzymało
dofinansowanie w kwocie 12,4 mln zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

arc

Od miesiąca mieszkańcy Kazimierza
Gór niczego mogą obserwować prace
przy modernizacji amfiteatru wraz z otoczeniem w parku im. Jacka Kuronia.
W ciągu kilkunastu dni rozpocznie się też
rozbudowa Miejskiego Domu Kultury
„Kazimierz”. Umowa z wykonawcą została podpisana 31 stycznia.
W przypadku MDK „Kazimierz” inwestycja zakłada rozbudowę Domu Kultury o dodatkowy, jednokondygnacyjny
obiekt. – Śmiało można powiedzieć, że
zarówno w przypadku siedziby Domu
Kultury, jak i amfiteatru, będzie to prawdziwa metamorfoza tych miejsc. Budynek zostanie ocieplony. Co ważne, obrazy wykonane w technice sgraffito, które
zdobią elewację MDK, będą odrestaurowane. Odtworzony zostanie także neon
nad wejściem głównym. Po remoncie
„Piekiełko” zmieni się w salę konferencyjną – wylicza Rafał Rybak, dyrektor
MDK „Kazimierz”. Zgodnie z zapisami
umowy, wykonawca ma 14 miesięcy
na realizację prac przy MDK „Kazimierz”. Całość prac zamknie się kwotą 11,5 mln zł.
Spore zmiany szykują się także w amfiteatrze i muszli koncertowej. – Wyremontowane zostanie zarówno zadaszenie, jak i nawierzchnia sceny. Prace przewidują także remont schodów, widowni,
ogrodzenia oraz terenu przed budynkiem
kas. Oczywiście, uporządkowane zostanie otoczenie obiektu. Jednocześnie po-

Dom Kultury „Kazimierz” także zmieni radykalnie swoje oblicze.

Za rozbudową budynku Miejskiego
Domu Kultury „Kazimierz” oraz zaplecza muszli koncertowej amfiteatru w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu stoi
chęć nadania tym obiektom nowych
funkcji, niekoniecznie związanych z wydarzeniami kulturalnymi. Chodzi m. in.
o powstanie „Miejskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego” (MORS) oraz spółdzielni socjalnej „Pola”.
Przebudowa oraz projekty społeczne
będą częściowo realizowane już teraz. – W programach skoncentrujemy się
na wsparciu aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Kazimierza Górniczego. Przewidujemy szereg działań
opartych o wolontariat, pracę ze społecznością realizowaną wspólnie z wyłonionymi wśród mieszkańców liderami lokalnymi, prowadzenie warsztatów i klubów
dla seniorów, młodzieży, rodzin – wyjaśnia Anna Jedynak, zastępca prezydenta
Sosnowca.
Z kolei spółdzielnia socjalna „Pola”,
która została utworzona przez miasto
i Fundację „Pomoc szkole”, będzie miała
siedzibę w zmodernizowanym zapleczu
muszelki. W spółdzielni zatrudnienie
znajdą przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, które zajmować się będą pielęgnacją terenów zielonych, utrzymaniem porządku i czystości oraz czyszczeniem parowym.
Na projekty społeczne miasto otrzymało dofinansowanie Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa w kwocie 1,2 mln zł.

Miliony dla Sosnowieckich Wodociągów i miasta
Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa
w Sosnowcu – Etap III” uzyskał 41,5 mln
zł dofinansowania na realizację trzech zadań dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Sosnowca. Pierwsze z nich już jest realizowane. Wartość
całego projektu, który będzie realizowany
przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. oraz
miasto, szacowana jest na 80 mln zł.
Od lipca 2017 r. trwa już war ta 20
mln zł budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych. To jedna z najstarszych sieci kanalizacyjnych na terenie miasta. Została wybudowana w
XIX wieku razem z dworcem kolejowym Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. – Proszę sobie wyobrazić, że
na rurach można znaleźć napisy wykonane cyrylicą. Nie ma co ukrywać, że
stan tej sieci jest bardzo zły – wyjaśnia Magdalena Pochwalska, prezes So-

14 milionów złotych – tyle będą kosztować prace związane z budową
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie
osiedla Bór w Sosnowcu. Umowa została już podpisana.
snowieckich Wodociągów S.A. – W sumie powstanie ok. 11 km kanalizacji sanitar nej w ulicach: Feliks, Juliuszow-

ska, Boczna, Krakowska, Stacyjna,
Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska,
Spacerowa oraz blisko 8 kilometrów

sieci wodociągowej z przyłączami
w ulicach Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, Wodociągi – dodaje prezes Pochwalska. Dopełnieniem będzie budowa 2 km kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna. Nowa sieć kanalizacyjna oznacza
dla mieszkańców Maczek także spadek
cen. W tej chwili za metr sześcienny
wywożonych ścieków płacą ponad 20
złotych. Po podłączeniu do kanalizacji
ceny spadną do ok. 6 złotych.
Drugim zadaniem w ramach dofinasowanego projektu jest budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Kazimierza Górniczego. – Chodzi o budowę ok. 3 kilometrów
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Ostatnim projektem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osie-

dla Bór w ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowa, Przyjaźni, Sar nia, Szczęsna, Junacka, Junac ka bocz na, Dłu ga -bocz na, Bia ła
Przemsza o długości ok. 3,3 km. Ponadto powstanie 2 km sieci kanalizacji
deszczowej (ul. Wasilewskiego, Wasilewskie go bocz na, Ju nac ka bocz na,
Bia ła Prze msza). Jed no cze śnie po za projektem, który otrzymał dofinansowanie, będzie realizowana przebudowa sieci wodociągowej na długości blisko 3,7 km (ul. Wasilewskiego, Wasilewskie go bocz na, Orka na, Ga jowa,
Przyjaź ni, Sar nia, Szczę sna, Ju nac ka, Dłu ga -bocz na, Bia ła Prze msza).
Realizacja zadań pozwoli na podłączenie 2 454 mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz osiągnięcie wymagań zawar tych w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych
przez Aglomerację Sosnowiec, tj. skanalizowania Aglomeracji Sosnowiec
na poziomie co najmniej 98 procent.
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58. sesja Rady Miejskiej

SOSNOWIEC PAMIĘTA

Wiceprezydent odszedł z Urzędu
zdjęcia: Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Wiceprezydent Krzysztof Haładus zrezygnował ze stanowiska pierwszego zastępcy Arkadiusza Chęcińskiego. Wszystko wskazuje
na to, że niebawem wiceprezydent będzie realizował nowe zawodowe zadania i pracował
w innym miejscu. Oficjalne pożegnanie dotychczasowego zastępcy Arkadiusza Chęcińskiego odbyło się podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej, a sam prezydent zdradził, że jego
zastępca będzie pracował w jednostce, której
współpraca z miastem jest kluczowa.
– Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że moi
zastępcy nie odchodzą w atmosferze skandalu, tylko w celu realizacji nowych wyzwań zawodowych. Przed moim byłym już zastępcą
nowa praca, cele i zadania. Nasza współpraca,
podobnie jak w przypadku Mateusza Rykały,
jednak się nie kończy – zapowiedział prezydent Chęciński.

73. rocznica zamordowania rodziny Mackiewiczów
i Jerzego Piwowarczyka
11.02.2018
Uroczystość organizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej Koło Sosnowiec, Rycerzy Kolumba Rady Sosnowieckiej:
11:00 – msza św. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Stefana
Starzyńskiego 74

Przed sesją odbyło się tradycyjne śniadanie mistrzów, a podczas sesji prezydent
Arkadiusz Chęciński wręczył sportowcom, m.in. zawodnikom Wataha Fight Club,
pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Porządek obrad i przyjęte uchwały
można znaleźć na stronie:
www.sosnowiec.esesja.pl
Krzysztof Haładus zastępcą prezydenta Sosnowca był od 15 grudnia 2014 roku. W lipcu
ubiegłego roku został pierwszym zastępcą
po tym, jak ze stanowiskiem pożegnał się Mateusz Rykała, którą objął stanowisko wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i został szefem biura Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej. Krzysztof Haładus kierował pracą następujących wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Gospodarki Lokalowej,
Planowania Przestrzennego, Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym,
Geodezji i Kartografii. Pierwszy zastępca serdecznie podziękował wszystkim współpracownikom i władzom miasta za współpracę.
W najbliższych dniach najprawdopodobniej
poznamy nazwisko nowego wiceprezydenta.
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli pakiet
uchwał, dotyczących m. in. zmian w tegorocznym budżecie, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca
oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny, w nieruchomościach,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Za odpady zmieszane za worek 60 litrowy trzeba będzie zapłacić 15,20 zł, za pojemnik 120 litrów – 30,41 zł,
za pojemnik 240 l – 60,82 zł, pojemnik 550
l – 139,34 zł, a za pojemnik 1100 l – 278,69 zł.
W przypadku kontenera 2,5 m sześć. opłata
reklama
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Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach 155.
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się 17
lutego w Maczkach, jak również w obchodach 73. rocznicy
zamordowania rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka oraz
kolejnej rocznicy Rewolucji 1905 r.

Ok. 12:00 – przemarsz ulicami Stefana Starzyńskiego; gen. Zygmunta
Waltera-Janke do miejsca starego szybu „Dorota”, gdzie znajduje się
symboliczny grób rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka
Uroczystość organizowana przez Urząd Miejski, Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sosnowiec, Rycerzy Kolumba Rady
Sosnowieckiej:
12:15 – rozpoczęcie uroczystości (hymn; przywitanie gości)
12:20 – przemówienia okolicznościowe
12:30 – składanie kwiatów
12:35 – zakończenie uroczystości (hejnał)

113. ROCZNICA REWOLUCJI 1905 r.

Pierwszy zastępca prezydenta, Krzysztof Haładus, podziękował
współpracownikom za lata wspólnej pracy.
wyniesie 633,37 zł, kontener 5 m sześć –
1.266,74 zł, kontener 7 m sześć – 1.773,43 zł,
a za kontener 10 m sześć – 2.533,48 zł.
W przypadku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji „Bio” przykładowo za worek 60 l trzeba będzie zapłacić 14,26 zł.
W przypadku pojemnika 120 litrów trzeba zapłacić 28,51 zł, pojemnika 240 l – 57,02 zł, pojemnika 550 l – 130,67 zł, pojemnika 1100 l –
261,34 zł, za kontener 2,5 m sześć. – 593,96 zł,
a za kontener 5 m sześć. – 1.187,92 zł. Wyższa
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, będzie obowiązywać, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny, w nieruchomościach,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. I tak za worek 60
reklama

litrów trzeba będzie zapłacić 30,40 zł, worek/pojemnik 120 l – 60,82 zł, pojemnik 240
l – 121,64 zł, a za kontener 2,5 m sześć –
1.266,74 zł. Z kolei roczna ryczałtowa stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynosi 368,10 zł,
a w przypadku, gdy odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny
aż 736,20 zł.
W pierwszej części sesji władze miasta
złożyły gratulacje sosnowieckim spor towcom, którzy święcili triumfy w zawodach
spor towych i zdobywali kolejne medale.
Przed sesją odbyło się tradycyjne śniadanie
mistrzów.

12.02.2018
Mogiła zbiorowa robotników demonstrujących 9 lutego 1905
roku – cmentarz zagórski:
10:55 – zebranie uczestników
11:00 – rozpoczęcie uroczystości (hymn)
11:05 – przywitanie gości
11:10 – przemówienia okolicznościowe
11:15 – składanie kwiatów
11:20 – zakończenie uroczystości (hejnał)

155. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO
17.02.2018
Maczki:
10:00 – msza św. w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła
11:00 – przemarsz na Rynek w Maczkach
11:10 – rozpoczęcie uroczystości (hymn)
11:15 – przywitanie gości
11:20 – przemówienia okolicznościowe
11:25 – składanie kwiatów
11:30 – zakończenie uroczystości (hejnał)
11:35 – śpiewanie pieśni patriotycznych (ZSO 11)
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zdjęcia: Paweł Leśniak, Mariusz Binkiewicz

Rekordowy finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Sosnowcu był niezwykły.
Sześć sztabów zebrało rekordową kwotę,
a dzięki aukcjom internetowym na konto
fundacji wpłynie jeszcze więcej.
26. finał WOŚP w Sosnowcu przeszedł do historii. Od wczesnych godzin
porannych setki wolontariuszy wyruszyło w miasto, a w hali widowiskowo-spor towej przy ul. Braci Mieroszew4

skich bawiliśmy się pod hasłem „Latająca Akademia Udzielania Pierwszej
Pomocy”. Na Górce Środulskiej za to
je dy ne w swo im rodza ju świa teł ko
do nieba wysłało sygnał, że mieszkańcy re gio nu ma ją nie zwy kłą energię.
Na scenie wystąpili: Ejer, Anita Lipnicka & The Hats, Grzegorz Hyży i Another Pink Floyd. Tra dycyjnie już, ze
względu na naszych pupili, zrezygnowaliśmy z pokazu fajer werków, który
został zastąpiony laserowym show.

Na wysokości zadania stanęli wolontariusze, którzy zebrali rekordową kwotę.
To aż 210 tys. zł. Kwota 210 tys. zł pochodzi jedynie z puszek, nie wliczając
waluty zagranicznej, a także aukcji internetowych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
aukcje Urzędu Miejskiego. Roczny patronat nad Stawikami uzyskał kwotę 5800
złotych! Wspólne kajakowanie na Białej
Przemszy z prezydentem – 325 złotych,
Off-road z prezydentem – 530 złotych

(jeszcze trwa), spektakl + zwiedzanie Teatru Zagłębia – 305 zł, miejskie gadżety
w sumie za ponad 800 złotych, a karnet
do „Muzy” – 730 zł.
W su mie, dotych cza sowe au kcje,
wystawione przez Urząd Miejski oraz
part ne rów so snowiec kie go fi na łu
WOŚP, wy li cy towa no za 13 tysię cy
złotych, a trwające to kwota 8 tysięcy
złotych. To oznacza, że suma pozyskanych środków przekroczy 230 tysięcy
złotych!

Sosnowieckiemu finałowi towarzyszyły „wejścia na żywo” na antenach stacji:
TVN, TVN24 i TTV. Nasze miasto pojawiło się również kilkakrotnie w trakcie finałowego „światełka do nieba”, którego
oglądalność sięgnęła 3,8 mln widzów.
TYLE ZEBRALIŚMY:
2016: 120 tysięcy złotych
2017: 150 tysięcy złotych
2018: rekordowe 210 tysięcy złotych
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Centrum Sosnowca do przebudowy
zdjęcia: Paweł Leśniak

Centrum miasta zmieni się nie do poznania. W UM została podpisana umowa pomiędzy przedstawicielami gminy a pracowni projektowej Amaya Architekci.
Krzysztof Polaczkiewicz

Szykują się spore zmiany na placu przed dworcem kolejowym
w centrum Sosnowca. W Urzędzie Miejskim została podpisana umowa pomiędzy miastem
a pracownią projektową Amaya
Architekci dotycząca przebudowy centrum miasta. Jest to efekt
zdobycia pierwszej nagrody przez
Amaya Architekci w konkursie

zorganizowanym przez władze
Sosnowca i Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach. W sumie na konkurs wpłynęło 38 zgłoszeń. Przez pierwszy
etap przebrnęły 23 firmy.
Zakres opracowania konkursu
został podzielony na strefy. Umowa dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla placu przed dworcem

PKP. – W pierwszej strefie chodzi
o przestrzeń pomiędzy dawnym
domem handlowym „Sezam”
z jednej strony i kościołem kolejowym pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa z drugiej strony,
do osi ulicy 3 Maja. Drugim obszarem jest Plac Stulecia, na którym zmieni się zagospodarowanie
terenu tak, by nowa przestrzeń
miejska była bardziej funkcjonalna i stała się spójnym połącze-

niem osi pieszej z ulicą Modrzejowską w kierunku dworca kolejowego jako miejskiej dominanty – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. inwestycji.
Wykonawcy w ramach projektu muszą uwzględnić przeniesienie pomnika Jana Kiepury z Placu
Stulecia, a także zadbać o aranżację całego miejsca. Przed przystąpieniem do ostatecznego projekto-

wania wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia koncepcji
pokonkursowej. Dopiero po jej zaakceptowaniu przystąpi do projektowania. – Na początku wakacji
powinniśmy już wiedzieć, jak będzie wyglądał plac po przebudowie. Zależy nam na tym, żeby architekci uwzględnili możliwość
organizacji różnych imprez, mam
na myśli choćby jarmark świąteczny, koncerty czy wystawy. Oczy-

wiście chcemy, żeby była tam
również część gastronomiczna – opisuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Za przygotowanie dokumentacji wraz
z pozwoleniem na budowę miasto
zapłaci 182 tys. zł.
Przystępując do prac projektowych, wykonawca zobowiązany
jest do wprowadzenia tzw. zaleceń pokonkursowych stowarzyszenia SARP w Katowicach.

Zmiana organizacji ruchu. Powstaną nowe ronda
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arc UM w Sosnowcu

Pod koniec stycznia rozpoczął się kolejny
etap prac związanych z przebudową ulicy 3 Maja. Firma Eurovia, która zajmuje
się przebudową ulicy 3 Maja w Sosnowcu, przeniosła ruchu w centrum miasta
ma drugą nitkę jezdni (po stronie Placu
Stulecia tzw. Patelni). Chodzi o odcinek
od „plastrów miodu” do budynku dawnego szpitala nr 2.
Trasy przejazdów linii autobusów nie
uległy zmianie. Stanowisko przystanku
autobusowego „Sosnowiec Dworzec
PKP” w kierunku Katowic będzie obsługiwane na peronie przystanku tramwajowego. Z uwagi na trwające w dalszym
ciągu prace budowlane w zatoce autobusowej (w kierunku Pogoni i Zagórza) obsługa obu stanowisk odbywa się na wyso-

Wszystko wskazuje na to, że w mieście powstaną trzy nowe ronda.
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kości posesji nr 19. Przywrócona została
także obsługa przystanku „Sosnowiec
Aleja Zwycięstwa”.
To nie koniec zmian na sosnowieckich
drogach. Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym przygotowuje opracowanie w sprawie zmiany
organizacji ruchu na trzech skrzyżowaniach w mieście. Chodzi o trzy skrzyżowanie ulic. Pierwsze to Piłsudskiego, 3 Maja,
Dęblińska. – Wprowadzony w tym miejscu na czas remontu ruch okrężny spisał
się doskonale. Wielokrotnie mieliśmy
od policji sygnały, że znikał obecnie problem zatłoczonego dojazdu do świateł
na wysokości komendy – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Kolejne skrzyżowania to 3 Maja, Mościckie-

go, Parkowa oraz Orla, Będzińska, Staropogońska, Nowopogońska (Pogoń). Dotychczas na tych skrzyżowaniach ruchem
sterowała sygnalizacja świetlna, po zmianach ma obowiązywać ruch okrężny. Miasto planuje, że ronda powstaną do końca
pierwszego kwartału 2018 roku.
– W pierwszej fazie funkcjonowania
nowej organizacji ruchu na rondach
w centrum miasta, światła na tych skrzyżowaniach zostaną wyłączone, ale nie zostaną zdemontowane. Spowodowane jest
to trwającym remontem ulicy 3 Maja, co
wpływa na zmniejszoną obecnie ilość samochodów. Jeśli po zakończeniu remontu sytuacja będzie stabilna, to wtedy planowany jest ewentualny demontaż – wyjaśnia prezydent Sosnowca. KP
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ADWOKAT RADZI

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Nieudana operacja plastyczna

Wielokrotna naprawa obuwia i żądanie zwrotu ceny

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Udając się do placówek medycznych, gabinetów poprawiających urodę, powinniśmy pamiętać, że przeprowadzenie operacji plastycznej powinno nastąpić na podstawie umowy zawartej pomiędzy pacjentem a podmiotem
leczniczym.
W doktrynie przeważa pogląd, że jest to cywilna umowa o dzieło, gdyż jej celem jest osiągnięcie pewnego rezultatu (skuteczne wyprostowanie krzywego nosa czy faktyczne odessanie zbędnego tłuszczu, a nie tylko samo staranie się o osiągnięcie takiego efektu, które zakończyło się fiaskiem – wówczas mamy do czynienia z umową-zleceniem). Przed zabiegiem pacjent zwykle musi podpisać oświadczenie, że podał lekarzowi
wszystkie niezbędne dane na temat stanu zdrowia,
przebytych chorób, przyjmowanych leków, itp., że jest
świadomy ryzyka wystąpienia powikłań pooperacyjnych oraz że wyraża na to zgodę. Takie oświadczenie
stanowi zabezpieczenie dla kliniki urody przed składającymi do sądu absurdalne pozwy, np. o zadośćuczynienie za ból fizyczny, który wystąpił tuż po wybudzeniu się
z operacji plastycznej. Jakie prawa przysługują nam,
gdy operacja plastyczna nie powiodła się, a źródłem powikłań pooperacyjnych jest ewidentny błąd chirurga?
W takim przypadku niezadowolony pacjent ma prawo
skierować do placówki medycznej roszczenia cywilnoprawne. Jednym z nich jest roszczenie realizowane
na gruncie przepisów umowy o dzieło. Pacjent zawiedziony efektem zabiegu może żądać obniżenia ceny
za operację lub wykonania korekty zabiegu albo odstąpić od umowy (art. 560 kc w zw. z art. 638 § 1 kc). Pocią-

gnąć szpital do odpowiedzialności można również w trybie przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego, regulujących odpowiedzialność za szkodę. Odpowiedzialność ta
może mieć charakter kontraktowy – wówczas wynika
z umowy (art. 471 kc) albo deliktowy – wtedy wynika
z czynu niedozwolonego (art. 415 kc). W pierwszym
przypadku odpowiedzialność szpitala będzie wynikać
wprost z umowy o wykonanie operacji, natomiast odpowiedzialność deliktowa dotyczy szkody wyrządzonej
zawinionym zdarzeniem zaistniałym niezależnie od zawartej umowy. Zawiedziony pacjent może dokonać wyboru rodzaju odpowiedzialności, na podstawie której
sformułuje swoje roszczenie. Zawsze jednak to na pacjencie ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem, że
istnieją przesłanki odpowiedzialności szpitala, od których wystąpienia uzależnione jest zasądzenie odszkodowania. Do przesłanek odpowiedzialności należą: zaistnienie zdarzenia, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność (przy delikcie) lub nienależyte wykonanie
umowy (przy odpowiedzialności kontraktowej), wystąpienie szkody oraz istnienie związku przyczynowego pomiędzy zaistnieniem owego zdarzenia (nieprawidłowym
wykonaniem umowy) a szkodą. Kluczowym dowodem
przed sądem w sprawie o odszkodowanie jest opinia
biegłego lekarza, która potwierdzi istnienie związku
przyczynowego. Warto wiedzieć, że oprócz roszczenia
o odszkodowanie poszkodowany może również wystąpić z dodatkowym roszczeniem o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną w związku z nieudaną operacją. Chodzi tutaj konkretnie o cierpienia psychiczne
(art. 445 kc). Jeśli chcemy uniknąć zwykle długiego
i kosztownego procesu sądowego, można skierować
wniosek o odszkodowanie do wojewódzkiej komisji ds.
orzekania o zdarzeniach medycznych, działającej
przy urzędzie wojewódzkim. W razie uznania roszczenia
za zasadne komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym. Następnie ubezpieczyciel podmiotu leczniczego, który jest związany ww. orzeczeniem, musi zaproponować poszkodowanemu pacjentowi wysokość odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Adrianna Peć, rzecznik praw konsumenta

„Proszę o pomoc w wyjaśnieniu sprawy obuwia, które zakupiłem 19
czerwca 2016 r.
Buty te reklamowałem już cztery razy i za każdym razem były sklejane.
Ostatnio napisałem pismo, bo już mnie to zaczęło irytować, odstąpiłem
od umowy i zażądałem zwrotu ceny.
Niestety, dostałem odpowiedź odmowną. Sprzedawca nie zgodził się
na zwrot ceny i znowu proponuje mi naprawę, twierdząc, że wada jest
naprawialna i nie obniży walorów użytkowych i estetycznych towaru.
Trzy poprzednie naprawy nie przyniosły oczekiwanego skutku. Czy klient
ma prawo w takiej sytuacji domagać się zwrotu ceny?”.
W odpowiedzi na Pana zapytanie Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu uprzejmie wyjaśnia, że odpowiedzialność sprzedawcy za wady
towaru, który sprzedaje, regulują przepisy kodeksu cywilnego – art. 566
i nast. (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi – tj. wtedy, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili wydania rzeczy, a wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od tego momentu.
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 § 1 kodeksu cywilnego daje konsumentowi prawo do złożenia oświadczenia oodstąpieniu odumowy zakupu iżądania zwrotu zapłaconej ceny za zwrotem reklamowanego towaru. Prawo to jest jednak
ograniczone kontruprawnieniem sprzedawcy, który zamiast zwrotu ceny może niezwłocznie ibez nadmiernych niedogodności wymienić lub naprawić reklamowaną rzecz. Możliwość taka przysługuje sprzedawcy tylko jeden raz, co oznacza, że jeżeli reklamowany towar był już naprawiany
lub wymieniany w ramach rękojmi, sprzedawca nie będzie już mógł bez
zgody konsumenta kolejny raz naprawiać lub wymieniać towaru. Natomiast kupujący nie będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji, gdy wada towaru jest nieistotna. Wówczas może skorzystać ztrzech pozostałych
roszczeń przewidzianych rękojmią, tj. może żądać wymiany rzeczy nawolną od wad, usunięcia wad lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
W opisanej przez Pana sprawie sprzedawca przyznał, że reklamowane buty są wadliwe, a wada jest możliwa do usunięcia w drodze naprawy. Jeżeli wada jest istotna, a sprzedawca już obuwie naprawiał, miał
Pan prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny oraz niewyrażania zgody na zaproponowaną kolejną naprawę. Sprzedawca z mocy
prawa traci uprawnienie do zablokowania odstąpienia od umowy, jeżeli
reklamowana rzecz była już przez sprzedawcę wymieniana lub naprawiana lub jeżeli sprzedawca wcześniej nie wykonał naprawy rzeczy lub
jej wymiany. Fakt, że sprzedawca w ramach zgłoszonych wcześniej reklamacji kilkukrotnie podejmował nieskuteczne próby usunięcia wad,
świadczy o tym, że nie zdołał uczynić zadość Pana żądaniu w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Zgodnie
z art. 561 § 2 k. c. sprzedawca ma obowiązek zrealizować zasadną reklamację w drodze wymiany wadliwego towaru na nowy lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, „naprawa nieosiągająca
właściwego skutku w ogóle nie jest naprawą (wyr. SN z 7.1.2009
r., II CSK 399/08, LexPolonica Nr 1981729)”.

reklama
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MIASTO
Debatowali o przyszłości Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Uwolnić potencjał metropolii
zdjęcia: Paweł Leśniak

Sylwia Kosman

Kilkadziesiąt osób wzięło udział
w sosnowieckiej debacie dotyczącej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, która odbyła się 1 lutego w sali kameralnej Zespołu
Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
O przyszłości, wyzwaniach, inwestycjach i możliwościach metropolii rozmawiali razem z mieszkańcami Kazimierz Karolczak, przewodniczący G-ZM, Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca,
Mateusz Rykała, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dr hab. Robert
Krzysztofik z Uniwersytetu Śląskiego. W debacie, która poprowadził Marcin Zasada, dziennikarz
„Dziennika Zachodniego”, tematów nie brakowało. Uczestnicy
rozmawiali m. in. o połączeniu
z lotniskiem w Pyrzowicach, promocji metropolii, rewitalizacji terenów pokopalnianych, możliwości uruchomienia tramwaju metropolitalnego, stworzeniu kolei, budowie buspasów czy wspólnych
zakupach wody.
– Metropolia to pozytywna energia i chęć współpracy, której nikt dawno nie obserwował. Sami prezydenci są zdziwieni, że tematy, których nie dało się ruszyć
latami, są załatwiane w kilka miesięcy – to m. in. wspólna taryfa komunikacyjna – przyznał Kazimierz

O planach, wyzwaniach, możliwościach, inwestycjach i potrzebach mieszkańców metropolii debatowali m.in. dr hab. Robert Krzysztofik z Uniwersytetu
Śląskiego (od lewej), Kazimierz Karolczak, prezes G-ZM, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca oraz Mateusz Rykała, wiceprezes Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Karolczak, przewodniczący G-ZM. – Wierzę, że gdy dobrze wykorzystamy pierwsze miesiące,
a może lata współpracy, to będziemy mieli trwałą podstawę do gonienia innych metropolii, aby wykorzystywać potencjał miast, kapitał ludzki. Każde miasto naszej metropolii, porównując się do innych,
typu Kraków, Wrocław, samodzielnie nie jest w stanie konkurować,
ale razem powinniśmy sobie dać
radę. Dotychczas działano na własny rachunek, a metropolia jest
po to, aby ten potencjał uwolnić.
Jednym z głównym poruszanych tematów był transport. Wśród
pomysłów pojawił się plan zmiany
siatki połączeń, która w dużym
stopniu jest dzisiaj jest archaicz-

na i nie spełnia potrzeb mieszkańców. – Przykładem niech będzie
sosnowiecka strefa przemysłowa
przy S1, która zatrudnia 7-8 tysięcy osób. Walka o autobus, który
skomunikuje te tereny, trwała pół
roku. Jeszcze parę miesięcy temu
nie mieliśmy tam żadnego połączenia! Takich miejsc mamy dziesiątki: autobusy jeżdżą do miejsc,
gdzie zakładów pracy już nie ma,
a nie jeżdżą tam, gdzie one są lub
gdzie powstały nowe osiedla. Dlatego chcemy stworzyć nową siatkę
połączeń. To wielkie wyzwanie – nie ukrywał prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Jedną z nowości mają być także darmowe przejazdy dla osób
do 16. roku życia. Pomysł ten

spotkał się z jednej strony z pozytywnym odzewem, a z drugiej
z krytyką. Różne opinie wzbudza także stworzenie kolei metropolitalnej. – Kiedy mieszkańcy aglomeracji będą jeździć pociągami? Jak będą pociągi,
a kiedy będą pociągi? Jak będą
tory. Parę miesięcy temu polski
rząd zmienił program rozwoju
kolejnictwa i wziął cztery miliardy z kolei metropolitalnej. Obecnie tory są przeciążone, więc bez
wielkich inwestycji niewiele
możemy zrobić. Dzisiaj natomiast PKP chwalą się, że zaoszczędziły właśnie cztery miliardy. Pasuje idealnie, a to jest potrzebne województwu, bo tutaj
się dusimy, tutaj nie da się jeź-

dzić – mówił z goryczą prezydent Sosnowca.
Metropolia daje szansę na to, by
jej potencjał przekonał inwestorów,
że warto w naszym regionie lokować nowe inwestycje. – Czy nasz
region będzie atrakcyjnym miejscem pracy? Z pewnością tak, ale
muszą się pojawiać czynniki, które
będą czyniły pracę atrakcyjną i nie
chodzi tylko o wynagrodzenia.
W tej chwili dla pracownika ważne
są także kwestie dotyczące dojazdu
czy zamieszkania. Inwestorów interesuje nie tylko dostępność terenu, ale też siły roboczej, szkolnictwa, ale także wszystkich spraw dotyczących czasu wolnego i jakości
życia. Skończyły się czasy, kiedy
konkurencja o inwestora odbywała

się pomiędzy miastami czy aglomeracjami w kraju. Przy dużych inwestycjach, konkurujemy tak naprawdę z lokalizacjami na całym
świecie. Wspólne działanie samorządów, a metropolia daje takie narzędzie, jest konieczne – podkreślił
Mateusz Rykała, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
#TuMetropolia to cykl debat,
które organizuje powstała zaledwie
ponad miesiąc temu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Sosnowiec jest drugim po Katowicach
miastem, w którym odbyła się debata o jej przyszłości. Jej przebieg
można zobaczyć m. in. na stronie:
www.sosnowiec.pl i profilu G-ZM
na Facebooku.

AKCJA PODATKOWA 2018
Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, na okres od 1 lutego do 30 marca 2018 roku KASY URZĘDU
MIEJSKIEGO zostają przeniesione do budynku przy ul. Mościckiego 14, pokój 117-118 (I piętro).
KASY będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj:
w poniedziałki 7:30-18: 00
od wtorku do czwartku 7: 30-15: 30
w piątki 7: 30-13: 00
Jednocześnie przypominamy, że najszybszym sposobem uiszczenia opłat jest zapłata przelewem
bankowym.
RACHUNKI BANKOWE GMINY:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – na rachunek wskazany w decyzjach w sprawie wymiaru podatku
od nieruchomości
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – na nowy indywidualny numer rachunku
bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesłany płatnikom
za pośrednictwem poczty
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINY: 88 1020 2313 0000 3302 0579 44923.
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA: 78 1020 2313 0000 3402 0579 4526
Szczegółowe informacje w sprawie podatków: tel. (32) 296 05 09
Szczegółowe informacje w sprawie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. (32) 296 08 22, 296 07 54
Wydział Finansowy tel. (32) 296 04 68, 296 04 94
Informujemy, że bezpłatnie można dokonywać wpłat na rachunki bankowe gminy Sosnowiec
w czterech oddziałach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. zlokalizowanych
w Sosnowcu:
– Oddział Nr 1, ul. Kilińskiego 20
– Oddział Nr 3, ul. Kisielewskiego 17
– Oddział Nr 4, ul. 3 Maja 15
– Oddział Nr 5, ul. Rysia 2
Ponadto w okresie od 5 do 9 marca 2018 roku udostępniony zostanie terenowy punkt kasowy
w MIEJSKIM KLUBIE „MACZKI” w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej 26 czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9: 00 do 17: 00
luty 2018 nr 2
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III edycja Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa” za nami

Weź udział w eliminacjach
miejskich do 63. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego

arc CKZiU w Sosnowcu

Piekielne klimaty na głowie
II miejsce zajęła Aleksandra Sadzawiczny,
uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, a III miejsce jurorzy przyznali Edycie Kaszyńskiej, uczennicy Zespołu
Szkół Przemysłu Mody i Reklamy w Częstochowie. Zdobywcy II i III miejsca otrzymali
sprzęt fryzjerski oraz kosmetyki ufundowane
przez firmy Fale Loki Koki i WATS. To nie
koniec nagród i wyróżnień. Nagrodę dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego otrzymała Anna Zając, reprezentantka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Krośnie, a nagrodę Prezydenta Miasta
Sosnowca odebrała Natalia Wysocka, uczennica Szkoły Branżowej I stopnia nr 4 w Zawierciu.
Wyróżnienie, przyznane przez posłankę RP
Annę Nemś trafiło do Adrianny Harat z Ośrodka Edukacji SOKRATES w Bielsku-Białej.
Z kolei wyróżnieniem posłanki RP Barbary
Chrobak została uhonorowana Hiacynta Janota z Technikum Fryzjerskiego w Bielsku-Białej
ZDZ w Katowicach.
Wyróżnienia sponsorów otrzymali Patryk
Domoń z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej oraz Katarzyna Grzech
z Ośrodka Edukacji SOKRATES w Bielsku-Białej. Ponadto wyróżnienie w postaci specjalistycznego szkolenia otrzymała Aleksandra
Jarczok z CKZiU w Żorach.
Ponadto tegoroczną III edycję uatrakcyjnił
pokaz artystycznej stylizacji fryzur wykonany
przez edukatorkę Akademii Fryzjerskiej Nabrdalik.

Tym razem uczniowie musieli wykonać fryzury, inspirowane diabelskimi motywami.
Sylwia Kosman

Uczniowie szkół fryzjerskich z całego kraju
zmierzyli się w finale III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa”, który
odbył się 24 stycznia w Technikum nr 7 – Projektowania i Stylizacji Ubioru przy ul. Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu. W tym roku
młodzi adepci sztuki fryzjerskiej mieli za zadanie wykonanie fryzury pokazowej na modelce,
inspirowanej motywem piekła i szatana. Temat
przewodni konkursu brzmiał „Piekielne klimaty”. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, poniereklama

waż fantazja wykonawców nie miała granic.
Oceniali precyzyjność, efektowność, staranność
przygotowanej fryzury, zamysł kompozycyjny,
a także dobór stroju i makijażu. Ostatecznie
uznali, że największym kunsztem fryzjerskim
i umiejętnościami popisał się Patryk Kielan,
uczeń Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU w Sosnowcu, który został
uhonorowany nagrodami rzeczowymi przez firmy Fale Loki Koki oraz WATS. Ponadto Akademia Fryzjerska Nabrdalik dla zdolnego, obiecującego adepta sztuki fryzjerskiej ufundowała
specjalistyczne szkolenie.

REGIONALNY INSTYTUT KULTURY
W KATOWICACH, WZOREM LAT
UBIEGŁYCH, ORGANIZUJE
JUŻ 63. EDYCJĘ
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO. W KOLEJNEJ
EDYCJI, KTÓRA MA
UPAMIĘTNIAĆ STULECIE
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,
MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ UCZNIOWIE
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
I OSOBY DOROSŁE.

Pracownicy Wydziału Kultury
i Promocji Miasta oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sosnowcu organizują eliminacje na szczeblu miejskim,
które zostaną przeprowadzone
w sobotę, 17 marca 2018 roku
o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 6. Karty zgłoszeń należy
dokładnie i poprawnie wypełnić oraz złożyć do dnia 9 marca
do godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, w Dziale
Instruktażu i Promocji przy ulicy Teatralnej 9 (III piętro, pokój 312) lub przesłać na adres
e-mail: beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl (skan

karty uczestnika z podpisem).
Ponadto, uczestnicy eliminacji
powinni wejść na stronę internetową: www.rok.katowice.pl,
stworzoną przez RIK Katowice
w ramach 63. OKR, by zapoznać się ze wszystkimi informacjami, dotyczącymi przebiegu
poszczególnych eliminacji
na szczeblu regionalnym i ważnymi komunikatami dotyczącymi terminów przesłuchań, itp.
Informacji na temat eliminacji
miejskich udziela Beata Szymczak pod nr tel. 32-266-43-76,
e-mail beata.szymczak@biblioteka.sosnowiec.pl. Laureaci
eliminacji miejskich 63. OKR
wezmą udział w eliminacjach
regionalnych. Przesłuchania
konkursowe odbędą się
w dniach 23-25 kwietnia
od godz. 9.00 w Teatrze „Korez” w Katowicach.
Konkurs organizowany jest
przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie pod patronatem i przy finansowym
wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz
pod patronatem honorowym
Ministra Edukacji Narodowej
oraz prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. SK

Wyniki I etapu trzeciej edycji konkursu „Sosnowiecki Lider Ekologii”

Kto zostanie liderem ekologii?
Zakończony został pierwszy etap konkursu „Sosnowiecki Lider Ekologii”, który ogłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami. Poniżej przedstawiamy cząstkowe wyniki zbiórki makulatury i baterii pięciu najlepszych placówek
w poszczególnych kategoriach. red
SZKOŁY – MAKULATURA
Nazwa placówki oświatowej

Adres

Liczba
uczniów

Ilość zebranej
makulatury

Ilość zebranej makulatury w kg
w przeliczeniu na 1-go ucznia

1.

Sportowa SP nr 17

ul. Zamkowa 17

207

1211

5,85

2.

SP nr 36 im. Stanisława Staszica

ul. Czołgistów 12

245

1380

5,63

3.

SP nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

ul. Hutnicza 6

259

1007

3,89

4.

SP nr 10

ul. Reymonta 36

390

550

1,41

5.

LO nr 9

ul. Jana Dormana 9a

201

260

1,29

Nazwa placówki oświatowej

Adres

Liczba
uczniów

Ilość zebranych
baterii w kg

Ilość zebranych baterii w kg
w przeliczeniu na 1-go ucznia

1.

SP nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

ul. Hutnicza 6

259

201

0,78

2.

SP nr 6 im. Juliusza Słowackiego

ul. Władysława Jagiełły 3

313

150

0,48

3.

SP nr 6 im. Juliusza Słowackiego

ul. Wawel 13

462

210

0,46

4.

SP nr 40

ul. Kisielewskiego 4B

295

109

0,37

5.

SP nr 16 im. M. Buczka

ul. Okrzei 56

260

83

0,32
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Nazwa placówki oświatowej

Adres

Liczba
przedszkolaków

Ilość zebranych
baterii w kg

Ilość zebranych baterii w kg
w przeliczeniu na 1-go
przedszkolaka

1.

Niepubliczne Przedszkole
Baby Planet

ul. 3 Maja 14

47

50

1,06

2.

PM nr 3

ul. Dąbrowszczaków 1

110

55

0,50

3.

PM nr 18

ul. Szczecińska 7

99

47

0,47

4.

PM nr 40

ul. Kilińskiego 6

225

87

0,39

5.

PM nr 15

ul. Gwiezdna 16d

135

51

0,38
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ZDROWIE
Plan pracy ustalony!

arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Czas to mózg

Kierownik Oddziału Udarowego
Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o. – dr n. med.
Jacek Gajos wyjaśnia, jakie są
objawy ostrzegawcze udaru
mózgu i dlaczego nie można ich
lekceważyć oraz podkreśla, że
każda chwila jest na wagę… życia
i zdrowia.
Udar niedokrwienny mózgu, czyli potocznie zawał mózgu, jest trzecią co
do częstości przyczyny zgonów oraz
najczęstszą przyczyną trwałego inwalidztwa i braku samodzielności u osób
dorosłych. W Europie co 30 minut dochodzi do udaru mózgu. W Polsce
w ciągu roku na udar niedokrwienny
mózgu zapada 177 na 100 tys. mężczyzn i 125 na 100 tys. kobiet, czyli
można przyjąć, że prawdopodobnie
każdego dnia jeden mieszkaniec naszego miasta doznaje udaru mózgu.
Udar mózgu ze względu na mechanizm powstania dzielimy na udar niedokrwienny mózgu i udar krwotoczny
(potocznie nazwany wylewem krwi
do mózgu). Udar niedokrwienny mózgu powstaje w podobnym mechanizmie jak zawał mięśnia sercowego.
Na skutek nagłego przerwania krążenia (zaprzestania dostarczania tlenu
i substancji odżywczych) do określonego obszaru mózgu unaczynionego
przez daną tętnicę. Przyczyną tego może być zator, czyli zatkanie naczynia

tętniczego spowodowany wyrzutem
materiału zatorowego u chorych z migotaniem przedsionków lub zakrzep-niedrożność, spowodowana rozwojem miażdżycy oraz zmianami w ścianie tętnicy, spowodowany nieleczonym
nadciśnieniem tętniczym. Udar krwotoczny mózgu powstaje wskutek wyznaczenia krwi do tkanki mózgowej,
objawy obu rodzajów udarów mózgu
są podobne. Jedynie wykonanie badania TK głowy pozwoli zróżnicować rodzaj udaru.
Objawami ostrzegawczymi udaru mózgu są:
• nagłe zaburzenia czucia po jednej
stronie ciała (niedoczulica połowicza)
lub drętwienie połowy ciała,
• wykrzywienie twarzy po jednej
stronie (opadnięcie jednego kącika
ust),
• nagłe osłabienie ręki lub nogi, osłabienie ręki i nogi po jednej stronie,
• nagłe zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa, utrata zdolności mówienia,
trudności ze zrozumieniem mowy),
• nagłe zaburzenia widzenia, np. zaniewidzenie na jedno oko lub braki
w części pola widzenia,
• nagłe zawroty głowy z towarzyszącymi zaburzeniami równowagi, czasami z podwójnym widzeniem i zaburzeniami świadomości.
W udarze niedokrwiennym mózgu
najważniejszy jest czas trwania zachorowania. Im dłużej trwają zaburzenia

krążenia mózgowego, tym większe jest
uszkodzenie tkanki mózgowej, a w późniejszym okresie inwalidztwo.
Bardzo często chorzy, jak również jego bliscy, bagatelizują objawy ostrzegawcze, czekając, że objawy same się
wycofają. Obecnie istnieje metoda lecznicza, pozwalająca przywrócić krążenie
(udrożnić naczynie tętnicze) w danej
tętnicy, a tym samym przerwać proces
uszkadzania, niedokrwienia.
Metodę tą można jedynie zastosować do 4,5 godz. od pojawienia się
pierwszych objawów ostrzegawczych.
Przy czym najlepsze efekty uzyskuje
się, im wcześniej poda się lek.
W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
sp. z o.o. od ponad 10 lat funkcjonuje
Oddział Udarowy, specjalizujący się
w udzielaniu pomocy pacjentom z udarem mózgu. Oddział prowadzi leczenie
trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu pacjentów spełniających kryteria do włączenia leku trombolitycznego. W ramach Oddziału prowadzi się
również tzw. wczesną rehabilitację poudarową.
Oprócz jak najszybszego kontaktu
pacjenta ze służbą zdrowia po wystąpieniu objawów ostrzegawczych konieczne jest, aby pacjent trafił na specjalistyczny oddział. Hasło „mózg” to
czas, czyli im szybciej zostanie udzielona pomoc fachowa, tym mniejsze
uszkodzenie mózgu – a co za tym
idzie – mniejsze inwalidztwo.

Podczas styczniowych obrad sesji Rady Seniorów miasta Sosnowca został
przedstawiony i zaakceptowany Ramowy Plan Pracy na rok 2018, a także
jednogłośnie został przyjęty regulamin
Rady Seniorów. W czasie obrad podjęto także uchwały o powołaniu nowych
komisji. Radni będą pracować m. in.
w Komisji ds. Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami i Organizacjami
Pozarządowymi i Komisji ds. Edukacji. Kultury, Sportu i Rekreacji.
Członkowie Rady Seniorów wzięli
udział w spotkaniu, które odbyło się 18
stycznia w Wyższej Szkoły Humanitas.
W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez Fundację Vicinity z Krakowa i sosnowieckie koło Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Policyjnych,
wzięła udział m. in. Barbara Dolniak,
wicemarszałek Sejmu RP. Tematyka
poświęcona była m. in. sytuacji prawnej w służbach mundurowych a także
polityce senioralnej. Ponadto w styczniu Rada Seniorów uczestniczyła w jasełkach w Przedszkolu Miejskim nr 12,
gdzie wspólnie z dziećmi śpiewali kolędy. – Był to mile spędzony czas, zarówno dla dzieci jak i seniorów, który
zakończył się poczęstunkiem i skromnymi upominkami – mówi Ewa Kamizela-Baranowska, która objęła
funkcję rzecznika prasowego w Radzie Seniorów.
Radni – seniorzy nadal pełnią dyżury, w każdy poniedziałek od godz. 11.00
do 13.00 w budynku przy ul. Warszawskiej 9/110. W biurze udzielane są także
bezpłatne porady prawne w każdy trzeci
poniedziałek miesiąca, w godzinach
od 11.00 do 13.00. SK

Ratownicy medyczni z Sosnowca
czwartą ekipą w kraju
Znakomicie spisała się załoga
Rejonowego Pogotowia Ratunkowego z Sosnowca w składzie:
Jacek Błasiak, Mateusz Skalniak
i Jakub Suder, która wzięła
udział w Międzynarodowych
Mistrzostwa w Ratownictwie
Medycznym, jakie rozpoczęły
się 23 stycznia w Bielsku-Białej.
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
w zimowej scenerii zorganizowało mistrzostwa w ratownictwie medycznym już po raz trzynasty. W tym roku w mistrzostwach wzięło udział aż 46 zespołów z kraju i z za granicy,
w tym SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.
Przez trzy doby, bo konkurencje
odbywały się również w nocy,
zespoły musiały wykonać osiem
zadań. Nasza ekipa ostatecznie
zajęła czwarte miejsce. Reprezentanci wykazali się ogromną
wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i niezwykłą siłą
charakteru.
Organizatorzy nie przygotowali dla uczestników łatwych zadań, a dodatkowym utrudnieniem były jeszcze zimowe warunki atmosferyczne. I tak przykładowo ratownicy na terenie
górskim Beskidu Śląskiego mieli za zadanie m. in. odszukanie
i udzielenie pomocy czteroletniemu dziecku w stanie hipotermii. Ale to nie wszystko. Inne
z zadań polegało na udzieleniu
pomocy mechanikowi, któremu

w hangarze lotniczym śmigło samolotu obcięło nogę. Ratownicy
musieli także poradzić sobie
z sytuacją, w której na stacji benzynowej, podczas tankowania
autobusu, pasażerów zaatakowali terroryści. Ze względu na to, że
hasłem przewodnim mistrzostw
było hasło „Dyspozytor medyczny twoim partnerem”, pojawiła
się także konkurencja, w której
ratownicy musieli wcielić się
w rolę dyspozytorów i zebrać jak
najwięcej przydatnych i ważnych
informacji.
Sędziowie podliczyli punkty
z poszczególnych zadań i ogłosili wyniki. Bezkonkurencyjni
okazali się ratownicy z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego,
drugie miejsce zajęła załoga
z Świętokrzyskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego, a trzecie Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Załoga Rejonowego Pogotowia Ratunkowego z Sosnowca, złożona z pracowników, którzy na co dzień
pracują w stacji w Dąbrowie
Górniczej, zajęła czwarte miejsce. Do podium zabrakło niewiele, dokładnie do trzeciego miejsca brakło zaledwie 0,7 punktu,
a do drugiego 4,2. W nieoficjalnej punktacji załoga sosnowieckiego pogotowia pokonała
wszystkie załogi z województwa
śląskiego, zdobywając pierwsze
miejsce. SK

reklama

reklama
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HISTORIA
List intencyjny podpisany

Powstanie Instytut Zagłębiowski
zdjęcia: Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

List intencyjny w sprawie uruchomienia Instytutu Zagłębiowskiego
został podpisany 22 stycznia
w Muzeum w Sosnowcu. Instytut
powinien rozpocząć działalność
jeszcze w pierwszym kwartale 2018 roku. Podpisy złożyli Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Paweł Dusza, dyrektor Pałacu Schoena-Muzeum w Sosnowcu oraz prof. dr hab. Dariusz Nawrot, który obejmie funkcję dyrektora instytutu.
W skład instytutu będą wchodzić naukowcy wywodzący się
z uczelni wyższych. W prace instytutu zaangażować się będą mogli również pasjonaci Zagłębia
Dąbrowskiego. – Jeśli chodzi
o działalność naukową, to w planach mamy sesje i konferencje
naukowe, dotyczące dziejów Zagłębia Dąbrowskiego, np. dotyczące odzyskania niepodległości
czy udziału regionu w powstaniach śląskich, publikacje naukowe o wydarzeniach z dziejów regionu – wydawnictwa pokonferencyjne lub będące efektem prac
badawczych, serię wydawniczą
traktującą o wybitnych postaciach
Zagłębia Dąbrowskiego, projekt
„Historia mówiona” – nagranie
reklama

List intencyjny w sprawie powstania Instytutu Zagłębiowskiego został podpisany przez Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta miasta, Pawła Duszę,
dyrektora Pałacu Schoena-Muzeum oraz prof. dr hab. Dariusza Nawrota (w środku), który obejmie funkcję dyrektora instytutu.
relacji z osobami będących przedstawicielami pokolenia wojennego (urodzonymi przed wybuchem II wojny światowej), powojennego i najmłodszego, wychowanego w dobie transformacji
ustrojowej w Polsce. Chcemy także przywrócić serię wydawniczą
„Roczniki Sosnowieckie” – wylicza prof. Nawrot.
Instytut za zadanie będzie miał
również popularyzację regionu. – Planujemy wystawy na te-

maty związane z dziejami Zagłębia Dąbrowskiego, publikacje popularnonaukowe, np. „Czy wiesz,
że w Zagłębiu…” lub 10 pytań
dotyczących przeszłości Zagłębia, itp., wykłady popularnonaukowe (zagłębiowskie rocznice),
imprezy promujące szeroko rozumianą kulturę Zagłębia czy też
wydarzenia związane z promocją
przeszłości regionu (innowacyjności) oraz współczesnej aktywności gospodarczej i naukowej

Zagłębia, podkreślających patriotyzm mieszkańców – dodaje prof.
Nawrot.
– To historyczny i bardzo ważny moment. Chcemy edukować
o Zagłębiu, pokazywać piękną
i nieznaną historię naszego regionu. Instytut będzie współpracował z muzeami na terenie Zagłębia, a jego dyrektorem zostanie profesor Dariusz Nawrot.
Pierwszą wystawę w Pałacu
Schoena – Muzeum w Sosnowcu

już mogę zapowiedzieć. Zgodnie
z obietnicą, 8 marca, planowany
jest wernisaż wystawy poświęconej Edwardowi Gierkowi,
pod roboczym tytułem „Między
Wschodem a Zachodem” – podkreśla prezydent Sosnowca.
Na ekspozycji znajdą się materiały ikonograficzne, a więc dokumenty, fotografie związane
z jego życiem prywatnym, ale
przede wszystkim z działalnością
na terenie Zagłębia Dąbrowskie-

go, ze szczególnym uwzględnieniem Sosnowca. – Narrację ekspozycji wzbogacą pamiątki oddające klimat epoki oraz nagrania
dźwiękowe i audiowizualne – zapowiada Paweł Dusza, dyrektor
Pałacu Schoena-Muzeum w Sosnowcu..
Tytuł wystawy sugeruje przypomnienie prowadzonej przez
I Sekretarza KC PZPR polityki
zagranicznej, bardziej otwar tej
na kraje zachodnie.

155. rocznica wybuchu
Powstania Styczniowego
Uroczystości upamiętniające 155. rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego odbyły się 23 stycznia. Wiązanki kwiatów złożono pod tablicą umieszczoną
na budynku Dworca Głównego, upamiętniającą zdobycie budynku przez powstańców styczniowych.
W uroczystościach wzięli udział m. in. wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, poseł Waldemar An-

dzel, zastępca prezydenta Sosnowca Zbigniew Byszewski, sosnowieccy radni, przedstawiciele biur
parlamentarzystów, kombatanci, przedstawiciele
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu
oraz młodzież szkolna biorąca udział w Rajdzie
Szlakami Powstania Styczniowego. KP
zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

W uroczystościach wziął udział m.in. Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta miasta.

Uczniowie uczestniczyli także w Rajdzie Szlakami Powstania Styczniowego.
10
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Zawodniczka ZKSz Sosnowiec mistrzynią Polski juniorów!

Pamięci Jarka Galuska

arc Zagłębiowski Klub Szermierczy

Krzysztof Polaczkiewicz

W Warszawie odbyły się mistrzostwa Polski juniorów w szabli kobiet i mężczyzn. W zawodach
wzięła udział spora grupa zawodników z sosnowieckich klubów.
Najwięcej powodów do radości
po zakończeniu zmagań miała
Zuzanna Cieślar. Zawodniczka
Zagłębiowskiego Klubu Szer mierczego sięgnęła po złoto i tytuł mistrzowski w rywalizacji indywidulanej i brąz w zmaganiach
drużynowych.
Cieślar bez problemów poradziła sobie w fazie grupowej zawodów. Rywalizację pucharową
rozpoczęła od wygranej 15:4
z Weroniką Borkowską z UKS
Hajduczek Olszytn, następnie pokonała 15:7 Blankę Seredyńską
(UKS 13 Białystok), a w ćwierćfinale wygrała 15:5 z Agatą Marciniak (O. Ś AZS Poznań). W półfinale Cieślar okazała się lepsza
od zawodniczki AZS AWF Warszawa Marty Mazurek. Pojedynek, którego stawką był bój o złoto, zakończył się wygraną naszej
zawodniczki 15:10. – Takim samym wynikiem zakończył się
wielki finał, w którym Zuza zmierzyła się z zawodniczką
z Białegostoku, Urszulą Kurzyną.
Ostatni pojedynek był zwieńczeniem kapitalnego star tu Zuzy,
która potwierdziła, że w swojej
kategorii wiekowej należy do najlepszych w kraju – nie krył zadowolenia Dawid Adamowski, trener zawodników i zawodniczek
ZKSz Sosnowiec.

cegiełek, kalendarz „Trybuny
Górniczej” (m. in. ze zdjęciami
wykonanymi przez Jarka) i albumy Press Focus „Polacy do boju”.
Sportowe sukcesy w 2017 roku”.
Turniej symbolicznie zaczęli synowie Jarka Galuska – Hugo
i Ignacy. Hugo był kapitanem
drużyny „Trybuny Górniczej”.
Trafił tam po upadku podczas jazdy rowerem w Beskidach, w Rychwałdzie. W wielkim finale
Urząd Miasta Katowice pokonał
po rzutach kar nych Drużynę
Dziennikarzy w rzutach kar nych 4: 2. W regulaminowym
czasie gry był remis 1: 1. Kolejne
miejsca zajęli: 3. Press Focus, 4.
Kumple Galuska, 5. Dziennik Zachodni, 6. UM Sosnowiec, 7. Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód, 8.
Trybuna Górnicza. Jarosław Galusek zmarł w niedzielę 23 lipca 2017 w szpitalu w Bielsku-Białej. KP

Szczęśliwa trzynastka
Zawodniczki Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego w rywalizacji drużynowej zdobyły brąz.
Na ósmym miejscu zawody
ukończyła Natalia Walas z TMS
Zagłębie Sosnowiec. W sumie
ZKSz i TMS Zagłębie zgłosiło
do rywalizacji dziewięć zawodniczek. Liczniejszą ekipę miała tylko drużyna AZS AWF Katowice.

Cieślar stanęła na podium także w kolejnym dniu zmagań.
Wraz z klubowymi koleżankami:
Julią Cieślar, Martą Ziomek oraz
Sandrą Strejczyk sięgnęła po brązowy medal w rywalizacji drużynowej.

W rywalizacji szablistów
ZKSz wystawił w turnieju indywidualnym aż jedenastu reprezentantów, ale w czołówce znalazł się tylko Mikołaj Górski, który ukończył zmagania na ósmym
miejscu.

XXIII Memoriał im. Włodzimierza Mazura za nami
Wojciech Rejdych/www.zaglebie.eu

LEGIA WARSZAWA WYGRAŁA KOLEJNĄ
EDYCJĘ MEMORIAŁU WŁODZIMIERZA MAZURA.
TYM RAZEM W HALI PRZY UL. ŻEROMSKIEGO
RYWALIZOWALI JEDNAK NIE SENIORZY,
ALE PIŁKARZE Z ROCZNIKA 2003.

Oskar Kamieniecki, Piotr Kokosza, Marcelina Wrocławek
i Wiktoria Gębka.
– Tuż za podium po przegranej walce o brązowy medal znaleźli się Bartosz Postrach, Mateusz Kaczmarek, Michał Kaczmarek, Adrian Jakubczyk
i Wanessa Witkowska. Z kolei
siódme miejsce zajęli Tymek
Witt, Aleksandra Szostak, Jakub
Michalik, Kamil Synowski i Kamil Popiel. Cała ekipa zasłużyła
na wielkie słowa uznania. Nasi
reprezentanci pokazali moc – nie
krył zadowolenia Marian Jasiński, trener dżudoków Budowlanych. KP

Podczas tegorocznego Memoriału publiczności zaprezentowała się sosnowiecka
młodzież.
żowski, który czarował publiczność pokazem
Football Freestyle-u. Pokazowy mecz rozegrali piłkarze z rocznika 2008 Akademii im.
Włodzimierza Mazura. Odbył się także mecz
sympatyków Zagłębia Sosnowiec z przedsta-

wicielami naszego klubu. W ekipie tych drugich z dobrej strony pokazał się m. in. Dariusz Dudek, obecny trener Zagłębia. Spotkanie zakończyło się wygraną przedstawicieli klubu 8:3. KP

Za nami kolejna odsłona Mistrzostw Domów Dziecka w Yorkyballu. W tym roku uczestnicy
nie tylko rywalizowali na małych
boiskach, ale również rozgrywali
mecze w FIFĘ 18.
W mistrzostwach, które odbyły
się w Sosnowcu, wzięły udział drużyny z Sosnowca, Sarnowa, Katowic, Kłobucka, Piekar Śląskich,
Kraśnika, Kołaczkowa, Skopania,
Chorzowa, Rajska i reprezentacja
Nadziei na Mundial. Mistrzostwa
odbyły się w dwóch kategoriach
wiekowych: rocznik 2000 i młodsi
oraz OPEN. W pierwszej zwyciężyli wychowankowie z Sosnowca,
drugie miejsce wywalczyło Kołaczkowo, a trzecie Rajsko. W tej
kategorii najlepszym zawodnikiem
został Marcin Chwaszczak z Chorzowa. W kategorii OPEN także
triumfował Sosnowiec, drugi był
Kraśnik, a trzeci Kłobuck. Najlepszym zawodnikiem został Artur
Pałasz z Sosnowca. W kategorii
OPEN mógł wystąpić były wychowanek lub wychowawca. Przy oka-

arc

Pokazowy mecz rozegrali piłkarze
z rocznika 2008, reprezentanci
Akademii im. Włodzimierza Mazura
Za głę bie wystą pi ło w skła dzie: Kon rad
Balas, Mikołaj Majchrzak, Hubert Sych,
Maksym Niemiec, Marcel Feszter, Jakub
Ku le sza, Wik tor Za rzyc ki, Da niel Dą browski, Bar tosz Chęciński, Kacper Wojda, Dominik Kaczmarczyk, Jakub Krzeszowiec.
Podczas memoriału nie zabrakło występów artystycznych. Publiczności zaprezentowały się cheerleaderki, a także Dawid Krzy-

Trzy złote, cztery srebrne i sześć
brązowych medali to dorobek
dżudoków Budowalnych wywalczony podczas Mistrzostw Śląska, które odbyły się w Bytomiu.
Sosnowiczanie zdobyli medale we wszystkich grupach
wiekowych: młodzikach, juniorach młodszych i juniorach.
Po złoto sięgnęli m. in. Wojciech Sosna, Aleksandra Wybańska i Kaja Orzechowska.
Srebr ne medale wywalczyli: Mateusz Osiak, Daniel Solecki, Aleksandra Dudek i Wiktoria Lis. Na najniższym stopniu
podium uplasowali się: Dawid
Dutkiewicz, Kacper Kacprzak,

Mistrzostwa Domów Dziecka
wYorkyballu

Gospodarze, drużyna Zagłębia, zajęła drugie
miejsce. Patronat honorowy nad imprezą,
w której oprócz wyżej wymienionych drużyn
wystąpiły Olimpii Elbląg, Beskidu Andrychów, Piasta Gliwice, BKS-u Bielsko, objęła Katowicka Strefa Ekonomiczna.
Gospodarze rozpoczęli zmagania od porażki 3:4 z Beskidem Andrychów, następnie
rozgromili 12:1 BKS Bielsko-Biała, pokonali 4:3 Piast Gliwice, wygrali 6:0 z Olimpią
Elbląg i ulegli 0:7 Legii, która zwyciężyła
z kompletem wygranych.
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Złota Zuza

20 stycznia w nowej hali AWF Katowice rozegrany został turniej
charytatywny piłki nożnej „Gali
Cup”, poświęcony pamięci Jarosława Galuska, byłego dziennikarza m. in.: „Dziennika Zachodniego”, a przez ostatnie 10 lat „Trybuny Górniczej”.
Popularny „Gali” przez lata pisał o sporcie, także o wydarzeniach w naszym mieście. W memoriale wzięło udział osiem drużyn, w tym ekipa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, która ostatecznie ukończyła zmagania
na szóstym miejscu. – Jako „pismak” nie zapominał o aktywności sportowej – brał udział w mistrzostwach Polski dziennikarzy
w koszykówce, był bramkarzem
drużyny „DZ” w piłkarskich mistrzostwach naszej grupy wydawniczej. Grał też w tenisa ziemnego
i stołowego. Tym razem zagraliśmy już bez niego, ale dla jego synów – podkreślał Tomasz Kuczyński, dziennikarz „Dziennika Zachodniego”, który zasłużył
na wielkie słowa uznania przy organizacji zmagań.
W czasie turnieju do kupienia
były, w formie charytatywnych

Wychowankowie
z Sosnowca okazali się
bezkonkurencyjni.
zji III Mistrzostw Domów Dziecka w Yorkyballu zorganizowane
zostały I Mistrzostwa w E – Sporcie Fifa 18. Pierwsze miejsce zajął Dawid Kubisztal, drugi był
Norbert Kamrowski, a trzeci Karol Surowiec. KP
11

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Gdzie jest kolonia robotnicza Glück Auf?

Osiedle przy ul. Mikołajczyka 32-48A. W czasach Polski Ludowej 12 domów z pierwotnego założenia było przeznaczonych
dla pracowników kopalni „Sosnowiec”, a pozostałe 6 (nowszych) dla załogi huty „Cedler”.
Każdy, kto choćby liznął spraw
związanych z dziejami naszego
regionu, doskonale wie, że historia Sosnowca roi się od tajemnic,
zagadek i białych plam. Zdarza
się, że jej fascynaci – zarówno zawodowi historycy jak i domorośli
badacze – wyprowadzani są
na manowce lub podstępnie wciągani w ślepe uliczki. Tak jest
w przypadku kolonii robotniczej Glück Auf*.
Sprawa z pozoru wydaje się
prosta. Jednak już wstępne zagłębienie się w zagadnienie ukazuje
spore nieścisłości. W tekstach dotyczących tego osiedla podawane
są rozbieżne infor macje**. Jan
Przemsza-Zieliński opisuje kolonię Glück Auf (znaną także
pod potoczną nazwą Glykał) jako
istniejącą onegdaj u zbiegu ulic
Lipowej i Mikołajczyka. Dzisiaj
dokładnie w tym miejscu znajdują się plac pokryty samosiejkami,
pośród których króluje dorodny
modrzew (Mikołajczyka 26). Plac
sąsiaduje z garażami oraz myjnią
samochodową. Zieliński podaje,
że kolonia istniała już w czasach,
gdy Sielec wraz z Dębową Górą
należał do Ludwika Anhalt Coethen von Pless. Możemy więc
z grubsza przyjąć, że miało to
miejsce w pierwszej połowie XIX stulecia.
Z kolei Ewa Chmielewska z sosnowieckiego Muzeum identyfikuje Glück Auf jako kolonię 12 domów*** położonych
przy ul. Mikołajczyka (numery 32-42A), nieco na południe
od linii kolejowej biegnącej w kierunku Kielc (dawna Kolej Iwanogrodzko-Dąbrowska). Jako czas
wzniesienia kolonii podany jest
przełom lat 60. i 70. wieku XIX (fot. 1).
Niejasne jest również przeznaczenie osiedla. Jeżeli przyjmiemy
czas oraz lokalizację podaną
przez Jana Przemszę-Zielińskiego, to należałoby przyjąć, że osiedle mogło powstać dla robotników kopalni „Nadzieja Ludwika”
(niem. Ludwigshoffnung). Ko12

Dom przy ul. Mikołajczyka 17. Podobnie jak pozostałe opisywane w artykule budynki,
przez dziesięciolecia należał do Gwarectwa Hrabia Renard.
palnia ta została założona jako odkrywka już w roku 1806 roku.
Jeżeli natomiast założymy, że
kolonia powstała nieco później
i znajdowała się w miejscu wskazanym przez Ewę Chmielewską,
to możemy domniemywać, że zamieszkiwali ją robotnicy działającej w latach 1863-1892, położonej w pobliżu (w kier. płd.) kopalni „Andrzej” (niem. „Graf Andreas”). Odrobinę dalej (w kier. płd.zach.) funkcjonowała także kopalnia „Fryderyk” / „Fryderyka”
(niem. Graf Friedrich) – jednak
zakończyła ona działalność
w 1868 roku, co raczej dyskwalifikuje ją jako osiedle dla pracujących tam gór ników. Na Glück
Auf-ie hipotetycznie mogli również mieszkać pracownicy kopalni „Ludmiła” (1863-1881), a także inni robotnicy, związani zawodowo z Gwarectwem Hrabia Renard.
Nieco więcej światła na sprawę
rzucają mapy. To, co się na nich
znajduje lub to czego na nich
brak, daje nam co prawda nieostry, ale jednak obraz, z którego
możemy wysnuć wnioski. Musimy jednak pamiętać o możliwych

Mapa topograficzna specjalna Zagłębia Dąbrowskiego
w skali 1:10 000 okresu 1914-1918. Źródło: Otwarty Regionalny
System Informacji Przestrzennej – www.mapy.orsip.pl.

błędach i zachować czujność potrzebną każdemu historycznemu
detektywowi.
„Karta ogólna położenia Zakładów Górniczych Rządowych
w Królestwie Polskim. Okręgu Zachodniego z oznaczeniem utworów ziemi w przybliżeniu” – interesująca mapa z 1846 roku zawiera informację o obiekcie opisanym
jako „Szczęść Boże”. Jednak skala
ok. 1: 126 000 nie pozwala na precyzyjną i jednoznaczną lokalizację.
Nie mniej jednak mamy pewien
ślad, który wymaga sprawdzenia
i dalszych dociekań. W ich wyniku
może się okazać, że Glück Auf
u zarania swego istnienia nosił bardziej swojsko brzmiącą nazwę.
Możliwe, że obie nazwy były używane jednocześnie. Z pewnością
niemieccy górnicy sprowadzeni
do pracy w pierwszych zagłębiowskich kopalniach zamiast łamać sobie język na polskich „szcz” i „ść”
woleli mówić „po swojemu”.
W chronologicznej kolejności
na następnej dość dokładnej tzw.
mapie Hempla z 1856 roku próżno szukać jakichkolwiek śladów
interesującej nas nazwy. Nie ma
ich w miejscach, w których spodziewalibyśmy się je zastać. Są
natomiast w bliskim położeniu
nieopisane, ale precyzyjnie oznaczone budynki. Być może kolonia
pierwotnie miała nieco inną lokalizację, bliżej kopalni „Nadzieja
Ludwika”, a może w tym czasie
po prostu jeszcze jej nie było lub
autor mapy nie uznał za stosowne
o niej poinformować?
Następna arcydokładna, pochodząca z 1860 roku Mapa
Szczegółowa Dóbr Sielce, nie pozostawia złudzeń. Nie znajdziemy
tutaj nic, co choćby przypominałoby ciąg liter Glück Auf. To nieco dziwne, bo są opisane inne małe pobliskie osady, takie jak Berkowizna czy Kuźnica.
Zdecydowany przełom przynosi fenomenalny plan z końca
lat 70. XIX stulecia. Glück Auf
po raz pierwszy pojawia się w całej okazałości. Twórcy mapy
w sposób precyzyjny wskazali zabudowania składające się z dużego budynku w kształcie odwróconej litery „L” oraz drugiego
mniejszego obiektu, który znajdował się na wspomnianej działce
obok myjni. To właśnie tę lokalizację podaje Jan Przemsza-Zieliński. War to zwrócić uwagę
na fakt, że w bliskim sąsiedztwie
działała wówczas kopalnia „Fanny”, co może sugerować, że
obiekt był z nią związany. Czyżby
zatem Glück Auf powstał w miejscu, który wskazuje Jan Przemsza
Zieliński i w czasie, o którym pisze Ewa Chmielewska? Dodam,
że na tym samym planie zaznaczono również 12 budynków „południowej opcji” tej kolonii. Nie
opisano ich jednak w jakikolwiek
sposób.
Na niemieckich mapach z początku XX wieku preferowana jest lokalizacja wskazana przez
Ewę Chmielewską. Pojawia się
natomiast nieco inna pisownia:
Col. Glückauf. W tym miejscu
war to zadać pytanie, czy aby
Glück Auf „północny” i „południowy”, nie jest jednym i tym sa-

mym założeniem patronackim
rozdzielonym sztucznie poprzez
budowę (w 1887 roku) linii kolejowej? Może duży budynek
na północy był przeznaczony dla
urzędników, a 12 mniejszych domów dla robotników? W celu
jeszcze większego zamglenia
sprawy chciałbym wspomnieć o 4
zbudowanych najprawdopodobniej na początku XX w. domach
znajdujących się jeszcze dalej
na północ (ul. Mikołajczyka 3, 6, 9, 11). Obiekty te są bliźniaczo podobne (choć nie identyczne) z grupą 12 najstarszych
i 6 późniejszych domów przy ul.
Mikołajczyka. Również obok
wspomnianej myjni przy ul. Lipowej (fot. nr 3) znajduje się podobny budynek (ul. Mikołajczyka 17). Trzeba jednak pamiętać,
że zabudowania (przypominające
czworaki) domniemanego szeroko pojętego Glückaufu pochodzą
co najmniej z trzech różnych,
znacznie oddalonych od siebie
okresów. Jest to swego rodzaju fenomen. Należy także wziąć
pod uwagę, że wszystkie budynki
znajdują się przy tej samej, choć
nieco poszatkowanej licznymi
przebudowami ulicy.
W sposób bardzo interesujący
przedstawia frapującą nas sprawę
mapa niemiecka z okresu I wojny
światowej (fot. 2). Glückauf oznaczony jest w lokalizacji „północnej”, zaś 12 domów opisano jako
kol. Andreas – czyli kolonię kopalni „Andrzej”.
Na mapach wydanych już
po I wojnie oznaczenie Glückauf
znika zupełnie, natomiast opis
Kolonia Andrzej pojawia się konsekwentnie w okolicach 12 domów. Być może wynika to z niechęci do pozostawiania obco
brzmiących nazw tuż po odzyskaniu niepodległości. Pewną ciekawostkę stanowi także fakt, że nawet na niemieckim planie miasta
Sosnowca z 1942 roku Glückauf
również nie występuje.
Powyższe wstępne i może nazbyt skomplikowane wywody nie
dają pełnej odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Mam nadzieję,
że przyczynią się jednak do rozwiązania tej regionalnej zagadki.
Może niebawem ktoś w sposób
jednoznaczny powie nam w końcu, gdzie jest, albo raczej był
Glück Auf? Zatem z niecierpliwością czekam na wszelkie informacje na ten temat.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32-265-60-04.
Podczas pisania artykułu korzystałem z map
udostępnionych przez Grzegorza Onyszko, Rafała
Bryłę, Sławomira Dębskiego oraz z map
dostępnych na stronie internetowej Otwartego
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej:
mapy. orsip. pl.
* „Gluck Auf” jest niemieckim odpowiednikiem
polskiego górniczego pozdrowienia „Szczęść
Boże”.
** Informacje te opublikowano m. in.
w wydawnictwach: Jan Przemsza-Zieliński
„Sosnowiec znany i nieznany” – Sosnowiec 1997
oraz Ewa Chmielewska „Historyczne kolonie
i osiedla robotnicze
w Sosnowcu” – Sosnowiec 2009.
*** Pierwotnie wzniesiono 12 domów w dwóch
równoległych rzędach. W każdym przygotowano
mieszkania dla czterech rodzin. Przy domostwach
zbudowano również komórki i wychodki.
Po II wojnie światowej osiedle powiększyło się
o kolejnych 6 domów. Powstały one na terenie
dawnego folwarku przylegającego od południa
do pierwotnego założenia.
luty 2018 nr 2
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Niezapomniane piosenki Agnieszki Osieckiej zaśpiewa już 24 lutego w Sali Widowiskowo-Koncertowej
Nula Stankiewicz w specjalnie przygotowanym koncercie, zatytułowanym „Byle nie o miłości”. Nula
Stankiewicz i Janusz Strobel stworzyli recital o dość
przewrotnym tytule, więc i koncert jest wyjątkowy,
a to wszystko za sprawą fragmentów wywiadów
z Agnieszką Osiecką, które są prezentowane pomiędzy utworami. Filmiki te budują niesamowity klimat
koncertu i są niejako łącznikiem pomiędzy piosenkami – tymi znanymi, ale odmienionymi poprzez aranżacje, jak i tymi, które zostały znalezione w zakamarkach radiowych archiwów. To koncert dla tych, któ-

rzy lubią nucić przeboje poetki, ale także dla tych,
którzy są ciekawi nowych, jazzowych, nierzadko zaskakujących interpretacji. Będzie to jednocześnie premiera nowej płyty Nuli Stankiewicz, poświęcona twórczości Agnieszki Osieckiej. Koncert będzie
realizowany pod patronatem Fundacji Okularnicy im.
Agnieszki Osieckiej oraz Radia RDC. W trakcie koncertu będą także wyświetlane materiały archiwalne
dotyczące życia i twórczości poetki. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Bilety są w cenie 20 i 30 zł, dostępne online na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo Koncertowej „Muza” i w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK

arc

Starcie gigantów, czyli Pan Fałsz
& Tymek Bies w „Muzie”

Piosenki Anny Jantar
w nowej odsłonie
arc

arc

Nula Stankiewicz w recitalu
„Byle nie o miłości”

„Tribute to Jantar” to projekt,
w którym naj lep si uczest ni cy
programów „The Voice of Poland”, „Twoja Twarz brzmi znajomo” oraz „Mam Talent” śpiewa ją utwory Anny Jantar. Ten
nie za pomnia ny koncert odbędzie się 24 marca w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza”.
Ma rek Ka li szuk, któ ry jed no cześnie prowadzi koncert, Arek
Kłusowski, Katarzyna Sawczuk
i kilku innych wokalistów, którzy dotarli do ścisłych finałów
muzycznych show, ukażą zupełnie nieznane, dość zróżnicowanie, a za ra zem nowa tor skie
aranżacje utworów Anny Jantar.
Uczestnicy koncertu usłyszą m.
in. „Tylko mnie poproś do tańca”, „Nic nie mo że wiecz nie
trwać”, czy „Naj trud niej szy
pierwszy krok”, a to wszystko
przy akompaniamencie bandu
na żywo. Koncert zaplanowano
na 24 marca o godz. 18.00. Bilety są w cenie 80 i 90 zł. Sprzedaż bi letów przez stronę:
www.kupbilecik.pl oraz w kasie
„Muzy”. SK
ZAŚPIEWAJĄ: Marek Kaliszuk, Michał Grobelny, Ernest Staniaszek, Jagoda Kret, Kamil Bijoś,
Arek Kłusowski, Małgorzata Nakonieczna i Katarzyna Sawczuk.
BAND: Krzysztof Mroziak – piano, akordeon, aranżacje, kierownik muzyczny, Łukasz Belcyr – gitara
Konrad Kiełbasa – bas, Sylwester Malinowski – perkusja, Krystian „Elvis” Balawender – trąbka, Władysław
Wiater – saksofon, Sebastian Ziółkowski – puzon.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne zaproszenia do odebrania w naszej redakcji.

Raz Dwa Trzy i mistrz Młynarski

wielu prestiżowych konkursów pianistycznych i kameralnych, m. in. VIII Ogólnopolskiego Festiwalu
„Chopinowskie interpretacje młodych” (III nagroda), czy Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
im. F. Chopina (V nagroda – 2013, II nagroda – 2017). Swoją wiedzę i umiejętności pogłębia,
pracując podczas kursów mistrzowskich ze światowej sławy pedagogami, wśród których znajdują się
prof. Andrzej Jasiński, prof. Kevin Kenner, prof. Tobias Koch, prof. Janusz Olejniczak, prof. Piotr Paleczny, prof. Dang Thai-Son. Koncert rozpocznie się
o godz. 16.00. Bilety są w cenie 10 zł oraz dostępne
online na stronie: www.kiepura.pl, w kasie Sali Widowiskowo – Koncer towej „Muza” oraz w kasie
Energetycznego Centrum Kultury. SK

Zaśpiewaj w festiwalu piosenki„World Song”
Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Word Song”
już po raz drugi organizuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu. Konkurs jest skierowany
do dzieci i młodzieży uczącej się w Polsce, jak
i za granicą. Uczestnicy mają zaprezentować dwa
utwory, jeden w języku ojczystym, drugi w języku
obcym. Festiwal odbywa się w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu piosenkę w języku ojczystym
uczestnicy nagrywają na dowolnym nośniku, a nagranie należy przesłać do organizatora w formacie
mp3, wma lub wav. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest dostarczenie nagrania wraz z kartą zgłoluty 2018 nr 2

szenia. Na podstawie nadesłanych nagrań jury wybierze finalistów, którzy zostaną zaproszeni na festiwal i podczas przesłuchań zaprezentują oba przygotowane utwory. Czas prezentacji obu utworów nie
może przekraczać 10 min. W konkursie mogą wziąć
udział tylko soliści.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 16 marca
w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu. Regulamin konkursu można znaleźć
na stronie: www.opp1.sosnowiec.ehost.pl. Można pisać także na e-mail:opp1@sosnowiec.edu.pl
lub dzwonić pod nr tel. 32 265 11 97. SK

arc

Piąty odcinek SuperWirtuozów, czyli familijny spektakl muzyczny z gościnnym udziałem Tymoteusza
Biesa, wybitnego pianisty młodego pokolenia,
uczestnika ostatniej edycji konkursu Chopinowskiego, odbędzie się 18 lutego w Sali Koncertowo-Widowiskowej „Muza”. Tym razem artysta zmierzy się
na pianistycznym ringu z samym Panem Fałszem,
który po długiej nieobecności powróci, by odebrać
nam magiczną moc muzyki. Towarzyszyć im będzie Satellite Orchestra pod dyrekcją Macieja Cisowskiego. Spektakl trwa ok. 60 minut. SuperWirtuozem jest 22-letni pianista, Tymoteusz Bies, student I roku studiów II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Raubo. Laureat

Zespół, który od lat udowadnia,
że można podążać własną drogą,
trzymać się własnych pomysłów
i estetyki, a przy tym osiągnąć
popular ność, czyli Raz Dwa
Trzy, zagra 18 marca w Sali Widowiskowo-Koncer towej „Muza”. Fani i wielbiciele Raz Dwa
Trzy kochają Adama Nowaka
i jego zespół za senne bosanowy,
kojące rytmy reggaeowe, miękko otulające dźwięki gitar, akordeonu i kontrabasu. Adam Nowak nie boi się pytań o rzeczy
trudne i ostateczne, a jego liryka
porusza i pozostaje w słuchaczu.
Tym razem zespół zaprezentuje
utwory z albumu „Raz, Dwa,
Trzy – Młynarski”. Płyta powstała w wyniku bezpośredniej
sugestii Wojciecha Młynarskiego i zyskała ogromne uznanie
wśród publiczności, miano podwójnej platyny, Nagrodę Fryderyka 2008 w kategorii album
roku pop. Zespół zagrał z tym
materiałem kilkaset świetnie
przyjętych koncertów w Polsce
i za granicą. Dla upamiętnienia
zmarłego niedawno mistrza
Wojciecha Młynarskiego, jak
i z powodu jubileuszu nagrania
płyty, planujemy przypomnienie
publiczności piosenek Wojciecha Młynarskiego oraz specjalnie przygotowanych nowych
utworów w trakcie specjalnych
koncertów. Koncert rozpocznie
się o godz. 18.00. Bilety są w ce-

nie 70, 75, 80 i 90 zł, do kupienia w biurze turystycznym Panda Tour przy ul. Targowej 2
w Sosnowcu oraz przez stronę:
www.kupbilecik.pl. SK

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy dwa podwójne
zaproszenia, do odebrania
w naszej redakcji.
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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 lutego pod adres
redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

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

Poziomo: 1 – strefa roślinna w północnej Europie,
5 – pokrowiec na broń, 8 – wnęka, 9 – niewyraźna mowa,
10 – leń, 11 – miedziana lub z… kremem, 12 – wykaz
błędów w książce, 14 – podium dla kata, 16 – partner kury,
17 – broń zakładana na palce, 19 – zaliczka, 21 – człowiek
lodu, 22 – męskie imię rosyjskie, 25 – rzadkość,
28 – detaliczny, hurtowy lub np. obwoźny,
29 – podwórkowa zabawa, 30 – kukułka gwarowo,
32 – dyskusja, 34 – błękit, 35 – ósma planeta w Układzie
Słonecznym, 36 – imię autora książek o przygodach Tomka
Wilmowskiego, 37 – norweski dramatopisarz, 38 – drąży
kamień, 39 – Tina, babcia rocka.
Pionowo: 1 – pastylka, 2 – sklejka, 3 – przerwa w teatrze,
4 – coś z owoców morza, 5 – gra w karty, 6 – nędza,
7 – morski ptak, 13 – śpiewał o chłopcach radarowcach,
15 – skandynawski kraj, 18 – tarcza Zeusa, 20 – ironia,
23 – kakaowe ciasto, 24 – krzew o skórzastych liściach,
26 – oddział fabryki z krosnami, 27 – narkotyk z konopi
indyjskich, 28 – do niego podłączają się strażacy,
31 – ubikacja lub… fragment, 33 – zderzak.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 1 /2018, KATARZYNA PUZYŃSKA – MOTYLEK

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Jadwiga Lenart, Anna Swoboda oraz Marian Klimek z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Dennis Lehane

KUPON
krzyżówka nr 2/2018

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

Pokochać noc (Wyd. Prószyński i S-ka)
Rachel Childs, córka sławnej pisarki i była dziennikarka telewizyjna,
żona dziedzica wielkiej firmy, Briana Delacroixa, prowadzi życie, które może wzbudzać zazdrość. Ale pozory mylą.
Mieszka w luksusowym apartamentowcu i boi się z niego wychodzić.
Skrywa tajemnicę, a ta doprowadza ją do obłędu.
Żyje na co dzień z człowiekiem, który nie jest tym, za kogo się podaje.
I gdy pewnego deszczowego dnia Rachel ku własnemu zdziwieniu
wychodzi z domu, na ulicy zauważa coś, co przewraca jej świat do góry nogami. I choć bardzo by chciała, nie może dłużej udawać, że

✂

Izba Wytrzeźwień

wszystko jest w porządku, bo stawką w tej
grze jest jej życie. Kobieta, która nie wierzyła w siebie, a bezgranicznie ufała mężowi, w dramatycznych okolicznościach
jest zdana na własną inteligencję i odwagę. Kobieta, która uciekała przed mrokiem tego świata, musi w tym mroku
żyć – i przeżyć…
Data wydania: 6 luty 2018 r.

„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:

Jacek Skowroński, Maria Ulatowska

Kartka ze szwajcarskim adresem (Wyd. Prószyński i S-ka)
Historia, która nie miała prawa się wydarzyć i pewnie tak by się stało,
gdyby nie fakt, iż jest prawdziwa.
Czy warto przechowywać stare świstki? Szczególnie te z tajemniczym szwajcarskim adresem?
Maria i Czesław, babcia i dziadek autorki, główni bohaterowie „Historii
spisanej atramentem”, próbują ułożyć sobie życie w Kostromie, a tymczasem świat ogarniają niepokoje, które burzą ustabilizowane życie obojga.
Czy Maria zdoła pokonać niebezpieczeństwo, zagrażające jej i jej
dziecku? Czy dwie słabe kobiety poradzą sobie z zagrożeniem, nad-

chodzącym z najmniej spodziewanej strony?
Trudno się nie pogubić, gdy nagle okazuje się, że ktoś, komu bezgranicznie ufaliśmy, knuje podstępny plan.
Matylda i Janusz ruszają tropem sekretnej korespondencji Marii sprzed lat.

8 lutego „Tarapaty”
15 lutego „Po prostu przyjaźń”
22 lutego „Zgoda”
Dla naszych Czytelników mamy do rozdania podwójne zaproszenie
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna” w kinach,
do odbioru w naszej redakcji.

Data wydania: 13 luty 2018 r.

Izabella Frączyk

Za stare grzechy (Wyd. Prószyński i S-ka)
Pełna humoru i wzruszeń opowieść o miejscu, gdzie mógłbyś być gościem, a najchętniej pozostałbyś na dłużej…
Rodzina Stachowiaków od wielu lat zarządza stacją narciarską
na Podhalu. Rozległe interesy idą świetnie do chwili rodzinnego nieszczęścia. Rodzina musi stawić czoła nowej rzeczywistości, ponadto
każdemu jej członkowi mocno komplikuje się życie osobiste. A wszystko to na tle wymagającego troski biznesu – czyli ukochanego pensjonatu Szarotka i popularnej stacji narciarskiej Śnieżna Grań.
Jak od kuchni wygląda prowadzenie dużego pensjonatu? Czy młodym i niedoświadczonym dzieciom powiedzie się kontynuacja intere14

su rodziców? I czy wśród codziennych
obowiązków uda się im zatrzymać, żeby
dostrzec to, co naprawdę ważne?
Witaj w Śnieżnej Grani! Pozwól sobie
na lampkę grzanego wina przy kominku
i spotkaj się z bohaterami wciągającej sagi.
„Za stare grzechy” to pierwszy tom nowego cyklu Izabelli Frączyk.
Data wydania: 27 luty 2018 r.
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01 Czw 19:00 Dobry wojak Szwejk / J. Hasek, I.
Gorzkowski
02 Pt 19:00 Dobry wojak Szwejk / J. Hasek, I.
Gorzkowski
03 Sb 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik
04 Nd 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik
09 Pt 19:00 Mayday/ R. Cooney/ gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy
10 Sb 18:00 Mayday/ R. Cooney/ gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy
11 Nd 18:00 Mayday/ R. Cooney/ gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy
14 Śr 19:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti/
WALENTYNKI
15 Czw 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells

16 Pt 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells
17 Sb 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
18 Nd 18:00 Boeing, Boeing/ M. Camoletti
20 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery
21 Śr 10:00 Tango/ S. Mrożek
21 Śr 17:00 Tango/ S. Mrożek
22 Czw 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
23 Pt 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
24 Sb 18:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti
25 Nd 18:00 Pomoc domowa/ M. Camoletti
26 pn 18:00 Teatr jest spotkaniem
27 Wt 10:00 Tango/ S. Mrożek
28 Śr 10:00 Tango/ S. Mrożek

Bartek Warzecha

Wojna światów już blisko

15 i 16 lutego Teatr Zagłębia zaprasza na „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 pytania. Do kogo należy ziemia – czy tylko do człoreklama

wieka? 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 i 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 – stwierdziła Szczawińska. Spektakl rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety
są w cenie 30 i 40 zł. SK

światowej. Rozpracowanie wroga
będzie się odbywać w Teatrze Zagłębia. Teatr zaprasza dzieci w wieku od 10 do 13 lat na warsztaty,
w ramach których będą… rozkładać wroga na części pierwsze.
Efekty prowadzonych badań
widzowie będą mogli zobaczyć
na scenie już 10 marca w przed-

stawieniu „Wróg – instrukcja obsługi”. Warsztaty dla dzieci poprowadzą realizatorzy oraz aktorzy spektaklu. Zajęcia dla dzieci
odbędą się w dniach 6, 7, 8 lutego
w godz. od 10.00 do 12.00. Zapisywać można się w Biurze Obsługi Widzów, e-mail: bow@teatrzaglebia.pl, tel. 32 266 11 27. SK

Festiwal„Róża”
ponownie
w MDK„Kazimierz”
Po raz jedenasty 3 marca odbędzie się
Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża 2018”, organizowany przez Miejski
Dom Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu. Impreza ta na stałe zadomowiła się
w programie kulturalnym naszego
miata. Z roku na rok przybywa zespołów tanecznych, które chcą zaprezentować się podczas festiwalu. Oprócz
uczestników na festiwal przybywają
trenerzy, opiekunowie oraz rodziny.
O sporym zainteresowaniu festiwalem
świadczy liczba zgłoszeń. Co roku lista
uczestników zostaje zapełniona, a zespoły, które na czas nie zdążyły wysłać
zgłoszenia, oczekują na liście rezerwowej. Zainteresowanych jest więcej niż
są w stanie przyjąć organizatorzy.
W tegorocznej edycji imprezy wystąpią tancerze z całego województwa śląskiego, a także m. in. z województwa
małopolskiego, opolskiego oraz podkarpackiego. red

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
02-08.02.2018 r.
KINO KONESERA:WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„I TAK CIĘ KOCHAM” GODZ. 18:30
Komedia romantyczna, Od lat:15, USA, 119
min
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„TARAPATY” GODZ. 13:00 i 18:00
Komedia, Od lat:15, Polska, 103 min
PREMIERA:
„PLAN B” 11:30, 15:00, 18:00, 20:00, 22:00
Komediodramat, Od lat:15, Polska, 86 min
„PSZCZÓŁKA MAJA:MIODOWE IGRZYSKA”
10:00*, 14:15**, 17:00
Familijny, Od lat:b. o., Niemcy / Australia, 83
min
* z wyjątkiem piątku i niedzieli
** z wyjątkiem niedzieli
„PSZCZÓŁKA MAJA:MIODOWE
IGRZYSKA” – KONKURSY 10:00*, 12:00*

luty 2018 nr 2

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 2 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.

Laboratorium wroga potrzebuje ekspertów
wTeatrze Zagłębia
Przyjrzą się temu, jak wygląda
wróg, czy jest blisko czy daleko, jak
zachować się w jego obecności i co
można zrobić, żeby się go nie bać.
Każdy głos jest ważny! Jeśli uda się
wspólnie opracować instrukcję obsługi wroga, może to być przełomowy moment dla polityki wewnętrznej, międzynarodowej, a nawet

Czy atak Marsjan zniszczy naszą cywilizację?

Dla naszych Czytelników mamy 4 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu
15.02.2018 r. (czwartek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu
16.02.2018 r. (piątek) godz. 19.00
• 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Tango” w dniu 21.02.2018 r.
(środa) godz. 17.00

Familijny, Od lat:b. o., Niemcy / Australia, 83
min
* wyłącznie w niedziele
FILMY TYGODNIA:
„PODATEK OD MIŁOŚCI”
12:00*, 14:00**, 16:15, 18:30, 20:45***,
Komedia romantyczna, Od lat:15, Polska, 113
min 21:00****
* z wyjątkiem niedzieli
** wyłącznie w niedziele
*** z wyjątkiem poniedziałku
**** wyłącznie w poniedziałek
„WIĘZIEŃ LABIRYNTU:LEK NA ŚMIERĆ”
dubbing 17:30*
Thriller/Science-Fiction/Akcja, Od lat:13,
USA, 142 min
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
„3D WIĘZIEŃ LABIRYNTU:LEK NA ŚMIERĆ”
dubbing 12:30
Thriller/Science-Fiction/Akcja, Od lat:13,
USA, 142 min
„WIĘZIEŃ LABIRYNTU:LEK NA ŚMIERĆ”
napisy 20:30*, 20:45**
Thriller/Science-Fiction/Akcja, Od lat:13,
USA, 142 min

* z wyjątkiem poniedziałku
** wyłącznie w poniedziałek
„ATAK PANIKI” 21:30
Komedia, Od lat:15, Polska, 98 min
„NARZECZONY NA NIBY” 13:30, 19:00
Komedia, od 15 lat, Polska, 112 min
FILMY DLA DZIECI:
„GNOMY ROZRABIAJĄ” 11:00, 13:00*, 16:00
Animacja, Od lat:b. o. Kanada, 85 min
* z wyjątkiem wtorku i czwartku
„TEDI I MAPA SKARBÓW”
10:30, 13:00*, 15:30
Animacja/Przygodowy, Od lat:b. o.,
Hiszpania, 86 min
* wyłącznie we wtorek

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

HOROSKOP
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Po ostatnim
ciężkim okresie w pracy nadszedł czas
na zasłużony wypoczynek. Zastanów się
tylko nad kierunkiem podróży, pakuj
walizki i nie patrz na nic, ani na nikogo
wokół. Kilka dni z dala od problemów
codziennego życia sprawi, że wrócisz
pełna energii do nowych działań.
Z końcem miesiąca mogą nadejść drobne
problemy u wodników w związkach. Nie
daj sobie jednak wmówić, że wszystko
dzieje się z Twojej winy.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Jeśli zależy Ci
na romantycznej kolacji z okazji
Walentynek, przejmij inicjatywę.
Na niespodziankę od ukochanego możesz
się w tym roku nie doczekać, ale kto
powiedział, że to wyłącznie mężczyzna ma
być jej organizatorem. Druga połowa
z pewnością doceni twoje starania.
W pracy czekają Cię nowe wyzwania,
postaraj się sprostać wszystkim
wymaganiom, a zostaniesz solidnie
nagrodzona.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Samotne
barany nie powinny się bać randek
w ciemno. Los Ci sprzyja, a z takiego
niezobowiązującego spotkania czasami
może narodzić się większe uczucie. Nie bój
się wprowadzić zmian w wyglądzie,
o których myślisz od dawna. Nowa fryzura
całkowicie odmieni Twoje samopoczucie.
Nie zapomnij o urodzinach przyjaciółki, bo
drugiej takiej wpadki może Ci nie
wybaczyć!
BYK (20.04. – 22.05.) – Pomyśl o krótkim
wyjeździe na narty z rodziną. Oderwanie
od rzeczywistości sprawi, że przestaniesz
zamartwiać się pracą. Z kolei czas
z najbliższymi bardzo was do siebie zbliży
i przypomni stare dobre czasy. Dla
samotnych byków los nie szykuje żadnych
zmian. Nie rób nic na siłę. Mimo że
zazdrościsz wszystkim szczęśliwym parom
wokół, związek „za wszelką cenę” nie jest
dobrym rozwiązaniem.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Uważaj
na osoby, które w ostatnim czasie stały się
dla Ciebie wyjątkowo miłe.
Najprawdopodobniej nie mają dobrych
intencji, a w ten sposób chcą uśpić Twoją
czujność. Skorzystaj z ostatnich zimowych
wyprzedaży – nieplanowane zakupy
niesamowicie poprawią Ci nastrój. Postaraj
się więcej czasu spędzać z ukochanym. Być
może to ostatni dzwonek, by naprawić
wasze relacje.
RAK (22.06. – 22.07.) – Pora pomyśleć
nad zmianami w Twoim życiu. Musisz
podjąć bardzo ważną decyzję, czy dalej
chcesz tkwić w związku, który od dawna
nie przynosi Ci radości. Jeśli tak, czeka Cię
poważna rozmowa z ukochanym. Jeśli
wybierzesz rozstanie, z początku nie
będzie łatwo, ale los szybko przyniesie Ci
dużo szczęścia. Zacznij więcej myśleć
o sobie niż o innych, bo nikt tak nie zadba
o Twoje dobro jak ty sama.
LEW (23.07. – 23.08.) – Przed Tobą wiele
zmian. Na to, czy będą na lepsze, masz
duży wpływ. Wszystko zależy od tego, jak
się do nich przygotujesz i jakie podejmiesz
decyzje. Nie słuchaj jednak niczyich
„dobrych rad”, bo to Ty wiesz najlepiej, jak
postępować. Samotne lwy czeka życiowa
rewolucja. Ciesz się nową znajomością
na dany moment, nie planuj przyszłości,
a wszystko będzie układać się po Twojej
myśli.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Luty to świetny
moment, by zastanowić się nad planami
wakacyjnymi. Znając kierunek i cel
wyjazdu, już teraz będziesz mogła
zaplanować potrzebny budżet. Samotne
panny będą cieszyły się niezwykłym
powodzeniem. Korzystaj z tego, że możesz
wybierać w kandydatach, bo taka okazja
może więcej się nie powtórzyć. Znajomość
nie będzie bardzo przyszłościowa, ale
z pewnością nie będzie to stracony czas.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nadchodzi
piękny okres w Twoim życiu. Korzystaj
z chwili wolności i nie szukaj sobie
zbędnych zadań. Cały wolny czas poświęć
na odpoczynek oraz przyjemności.
Wreszcie będziesz miała okazję odwiedzić
wszystkie miejsca, o których marzyłaś
od dawna. Pamiętaj o regularnych
badaniach, a nie będą cię nękać żadne
kłopoty zdrowotne.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – W połowie
miesiąca dopadnie Cię poważne
przeziębienie. Nie lekceważ go, bo skutki
mogą okazać się tragiczne. Weź kilka dni
wolnego i odpocznij w łóżku z kubkiem
gorącej herbaty. Nie przejmuj się, że
nigdzie nie udało Ci się wyjechać w trakcie
ferii. Nic straconego, kilkudniowy
wiosenny wypad w marcu może być
równie relaksacyjny.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Samotne
strzelce powinny być bardzo uważne.
Jesteś tak zdesperowana znalezieniem
drugiej połówki, że możesz nie zauważyć,
że Twój adorator jest poważnym oszustem.
Nie odwlekaj w nieskończoność
rozpoczęcia diety. Jeśli już teraz nie
zaczniesz bardziej dbać o siebie, zapomnij
o wymarzonej figurze na wakacje. Postaraj
się częściej odwiedzać rodzinę, bo bardzo
brakuje im spotkań z Tobą.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – W pracy
czeka Cię sporo nowych obowiązków.
Potraktuj je jako wyzwanie. Jeśli uda Ci się
sprostać wszystkim wymaganiom szefa,
czeka Cię nie tylko solidna premia, ale
i nieoczekiwany awans. Postaraj się
przygotować jakąś walentynkową
niespodziankę dla ukochanego. Spędzacie
ze sobą ostatnio tak mało czasu, że zwykła
wspólna kolacja będzie czymś
niezwykłym. red
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