Plac przed dworcem PKP przejdzie prawdziwą
rewolucję. Cała przestrzeń zostanie przebudowana w taki
sposób, by mieszkańcy chcieli spędzać tu czas, spotykać się,
odpoczywać… i dobrze się bawić. W tym miejscu będą
organizowane koncerty, pikniki i jarmarki. Na placu znajdą
się wielofunkcyjny szklany pawilon z zielonym dachem
i lokalami gastronomicznymi, fontanna, drewniane
siedziska, ozdobne krzewy oraz drzewa.
str. 3

To będzie Egzotarium na miarę XXI wieku!
Obiekt całkowicie zmieni swoje oblicze
i zyska nie tylko nowy charakter i funkcje,
ale także kolejne unikatowe kolekcje roślinne
i zwierzęce. Rodzime, jak i tropikalne rośliny
i zwierzęta, odsłonią swoje piękno i tajemnice,
a skoczek egipski i gekon lamparci będą
na wyciągnięcie ręki.
str. 5

Radość przez łzy hokejowego Zagłębia. Z jednej strony
zawodnicy świętują, bo klub spełnił wymogi licencyjne
i wraca do elity dzięki „dzikiej karcie”, ale z drugiej strony
wiedzą, że stracili wsparcie Tobiasza Bernata. Zawodnik
po brutalnym ataku w jednym z meczów kontrolnych walczy
nie tylko o powrót na taflę, ale przede wszystkim o powrót
do zdrowia. Pierwszy mecz Zagłębia już 7 września zTauron
KH GKS Katowice.
str. 15
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Już po pierwszym dzwonku! W samo południe, 3 września,
w siedzibie sosnowieckiej Mediateki, rozpoczęła się Miejska
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019. – Z całego serca życzę
uczniom nie tylko zdobywania wiedzy i najlepszych ocen, ale
przede wszystkim poszukiwania i rozwijania swoich pasji,
spełniania marzeń i prawdziwych przyjaźni. Pedagogom
i nauczycielom życzę wytrwałości, cierpliwości i satysfakcji
z wykonywanej pracy. Chylę czoła przed waszym trudem
wychowania młodego pokolenia – mówi Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca. Oprawę artystyczną w formie patriotycznego
przedstawienia pt.„Drogi do wolności” przygotowali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu. Myślą
przewodnią stały się słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego:„Kto nie
szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

nakład 30.000 egzemplarzy

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018 jest w Sosnowcu!

Stawiki wyróżnione
zdjęcia: Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

Internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację biorącą udział w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2018” zakończyło się wielkim triumfem sosnowieckich Stawików!
W plebiscycie trwającym od 1 do 31
lipca za najlepszą realizację internauci
uznali rewitalizację kompleksu wypoczynkowego Stawiki w Sosnowcu (projektanci: Ryszard Tojka, PW ETA sp.
z o.o.), przyznając jej 2962 punktów. Stawiki otrzymają nagrodę inter nautów
ufundowaną przez marszałka województwa śląskiego. – Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy oddali na nas swój
głos. Takie wyróżnienia są dla nas najcenniejsze, bo głosują w nich ludzie, którzy na co dzień korzystają z tego, co udało nam się na Stawikach zrobić. A trzeba
nieskromnie dodać, że odmieniliśmy
diametralnie ten niezwykle urokliwy zakątek naszego miasta – nie kryje zadowolenia Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca.
Kompleks wypoczynkowy Stawiki to
idealne miejsce dla osób poszukujących
odpoczynku od miejskiego zgiełku,
nad wodą, w otoczeniu zieleni. Przede
wszystkim Stawiki zyskały nową drogę
rowerową – dwukilometrową pętlę oraz
kilkusetmetrowy odcinek w kierunku
kompleksu piłkarskiego. Wymieniona została nawierzchnia dla pieszych.

Stawiki cieszą się dużą popularnością wśród sosnowiczan. Ogromną przemianę tego miejsca docenili internauci, którzy zagłosowali w plebiscycie.
Usytuowano ponad 70 ławek, a rowerzyści mają do swojej dyspozycji blisko 40
stojaków rowerowych.
Na najbardziej uczęszczanym fragmencie droga rowerowa została odseparowana od drogi dla pieszych pasem zieleni. Przygotowano także miejsce
pod przyszłą wypożyczalnię rowerów.
Dla lubiących aktywny wypoczynek powstała 200-metrowa bieżnia z poliuretanu, rozbudowana została również siłownia „pod chmurką”. Wokół kompleksu
powstały nowe miejsca parkingowe.

Zmieniła się również architektura zieleni. Posadzono 16 platanów, a w pasie
rozdzielającym chodnik od drogi rowerowej krzewy derenia białego. Całość inwestycji zwieńcza krąg z logotypem
miasta, który można oglądać
przed główną bramą wejściową na Stadion Ludowy.
Miejską inwestycję dopełnia prywatne
przedsięwzięcie – Wake Zone Stawiki:
jedyny w regionie kompleks wyciągów
do nart wodnych i wakeboardu, który
tworzy pięciosłupowy wyciąg o długo-

ści 750 m oraz wyciąg szkoleniowy 2.0
z liną długą na 200 m. Wake park to nie
tylko wyciągi, ale również strefa rekreacji: batut, liczne przyrządy treningowe,
sklep ze sprzętem i odzieżą, wypożyczalnia, centrum szkoleniowe, punkt gastronomiczny z ogródkiem oraz strefa dla
dzieci z placem zabaw. Stawiki to również 100-metrowa plaża z przebieralniami oraz specjalną ławką z przewijakiem.
Tuż obok kompleksu znajduje się 700metrowa ścieżka edukacyjna. Na niej
ulokowano 8 stacji, a na każdej z nich in-

formacje o tutejszej roślinności oraz zadania dla dociekliwych.
Nowością jest molo. To 152-metrowa
konstrukcja z altaną, leżakami i trampoliną. Molo ma kształt litery U i znajduje się w rejonie obecnej plaży. – Stawiki to teraz super miejsce. Można wypo cząć, zre lak sować się, pojeź dzić
na rowerze czy poopalać się i popływać. Każ dy znaj dzie coś dla sie bie.
Przychodzę tutaj z całą rodzinę i świetnie spędzamy czas – stwierdził Jan Jaworek z Sosnowca.
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500 nowych miejsc pracy

Amazon rozwija inwestycję w Sosnowcu
Firma Amazon ogłosiła rozszerzenie inwestycji w Sosnowcu i stworzenie kolejnych 500 stałych miejsc pracy. Nowy obiekt o powierzchni 11 000 m kw. położony jest w pobliżu obecnie
działającego centrum logistyki e-commerce, specjalizującego się w dystrybucji odzieży i obuwia.

Nowa inwestycja Amazon, która
rozpoczęła działalność w wakacje,
pozwoli zaspokoić rosnący popyt
klientów na usługi firmy, rozszerzyć ofertę produktową oraz zapewni obsługę większej liczbie
przedsiębiorców rozwijających
swój biznes poprzez jej strony
sprzedażowe i sieć logistyczną. – Jesteśmy zadowoleni z tego,
że możemy rozszerzać działalność
naszego centrum logistyki e-commerce w Sosnowcu w nowym budynku, wyposażonym w technologię druku na żądanie. Pozwoli nam
ona wykonywać nadruki na ubraniach zamówionych przez klientów Amazon – powiedział Steven
Harman, wiceprezes ds. operacyjnych Amazona w Europie.
– Amazon już dziś zatrudnia
ponad 2 500 osób mieszkających
w Sosnowcu i jego okolicach.

Działalność firmy przyczynia się
także do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, a co za tym
idzie – wzrostu ekonomicznego regionu. Dlatego bardzo cieszy nas
informacja o rozbudowie kompleksu – powiedział prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Firma zapewnia wszystkim
pracownikom atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet świadczeń, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie
i zniżkę pracowniczą. Amazon
oferuje także możliwość udziału
w innowacyjnym programie „Postaw na Swój Rozwój”. W jego
ramach pracownicy poziomu początkowego z ponad rocznym stażem mogą otrzymać nawet 26 000 złotych w ciągu 4 lat
na opłacenie dowolnych kursów
zawodowych. Więcej informacji
na temat rekrutacji osoby zainteresowane pracą w Amazon znaj-

Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

Amazon rozbudowuje się w błyskawicznym tempie i planuje zatrudnić kolejnych 500 osób.

Nowa jakość ulicy ks. Blachnickiego

Ulica Zuzanny do remontu

Zakończyły się prace związane
z przebudową blisko kilometrowego odcinka ulicy ks. Blachnickiego w Sosnowcu-Zagórzu.
Fragment jezdni pomiędzy ulicami Braci Mieroszewskich i Lenartowicza uchodził za jeden z najgorszych w mieście.
Umowa z firmą Eurovia, która
odpowiadała za przebudowę, została podpisana pod koniec października ubiegłego roku. W pierwszym
etapie wykonawca skupił się na projektowaniu zmian na tym odcinku,
a same prace drogowe rozpoczęły
się w lutym 2018 roku.
W ra mach prac w miejscu
skrzyżowania ulicy Blachnickiego z al. Wolności i ul. Biało-

Umowa w formule „Zaprojektuj
i wybuduj”, dzięki której zostanie
wyremontowana droga wraz
z chodnikiem w ciągu ulicy Zuzanny, została już podpisana. Prace wykona spółka Silesia Invest
z Gliwic.
Remont, który będzie kosztował ok. 1,35 mln zł, obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Jędryczki, do wyjazdu spod wiaduktu w ciągu ul. 3 Maja. Wyremontowana zostanie nie tylko
jezdnia, ale również chodnik,
który znajduje się w fatalnym stanie. – Dodatkowo wybudujemy
zupełnie nowy chodnik od strony
DK94, który zapewni bezpieczne
dojście do parkingu znajdującego
się po tej stronie ulicy parkingu.
W projekcie uwzględniliśmy

Maciej Łydek

stocką powstało rondo. – Myślę,
że ze zmian ucieszą się również
rowerzyści, ponieważ powstała
droga rowerowa. Nie zapomnieliśmy o przebudowie chodnika
oraz budowie zatok autobusowych. Całość jest pięknie oświetlona, bo ustawiliśmy prawie
40 słupów na których zamontowaliśmy LED-owie oświetlenie.
Przeprofilowany został również
łuk jezdni na wysokości – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Ostatnim akcentem prac będzie
jesiennne nasadzenie kilkudziesięciu drzew.
Przebudowa ulicy Blachnickiego kosztowała miasto 4 mln zł. KP

również zupełnie nowe przystanki autobusowe w obu kierunkach,
które będą zlokalizowane w pobliżu parkingów – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Powstaną także nowe miejsca
parkingowe przy cmentarzu, jak
również zostanie wykonane oświetlenie drogi i chodnika wzdłuż
cmentarza. Remont jest współfinansowany ze środków Funduszu Metropolitalnego, a mechanizm wydatkowania pieniędzy prosty – inwestycja musi być zrealizowana w tym roku. W tym celu gmina uporządkowała kwestie własności działek.
Właściciele zgodzili się na podpisanie porozumienia w zamian za wydzielenie i wykup fragmentu działek pod drogę na rzecz miasta. SK

dą pod adresem: www.pracujwamazon.pl.
– Naszym pracownikom oferujemy atrakcyjny pakiet świadczeń,
szerokie możliwości rozwoju zawodowego i przede wszystkim pracę w naszym fantastycznym zespole i w świetnej atmosferze. Osoby,
które zdecydują się dołączyć
do Amazon, na pewno mogą na to
liczyć – podsumowała Marta Dworowska, dyrektor HR w Amazon.
Amazon działa w Polsce
od 2014 r. Do tej pory firma wygenerowała w kraju już ponad 4
mld złotych inwestycji – w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, pięć nowoczesnych Centrów Logistyki E-Commerce w Poznaniu, Sosnowcu,
Kołbaskowie koło Szczecina oraz
Wrocławiu (gdzie znajdują się
dwa obiekty firmy), a także oddział Amazon Web Services
w Warszawie.

Modernizacja kolejnego odcinka
ul. 11 Listopada
Spółka Pavimental Polska z Trzebini jest odpowiedzialna za remont części ul. Braci Mieroszewskich i 11 Listopada. Miasto
na ten cel przeznaczy ponad 7,1
mln zł. W przypadku ul. 11 Listopada zakres prac obejmuje przebudowę odcinka od ronda im.
Żołnierzy Wyklętych do sygnalizacji świetlnej przy centrum handlowym. Z kolei jeśli chodzi o ul.
Braci Mieroszewskich, wyremontowane zostaną fragmenty
jezdni. – W kierunku Dąbrowy
Gór niczej będą to odcinki
od skrzyżowania z ul. Lenartowicza do skrzyżowania z ulicą Szymanowskiego, a także na wysokości Expo Silesia, natomiast
w kierunku Mysłowic będzie to

fragment od granicy z Dąbrową
Górniczą do sygnalizacji świetlnej przy Urzędzie Skarbowym
oraz na wysokości hali sportowej
Zagórze – wyjaśnia Grzegorz
Barczyk, zastępca dyrektora sosnowieckiego MZUK-u. Ze
względu na to, że w przyszłym
roku rozpocznie się przebudowa
skrzyżowania DK94 przy Makro
i część kierowców będzie korzystała z objazdu przez Zagórze, została podjęta decyzja, aby
w pierwszej kolejności wyremontować będące w złym stanie fragmenty ul. Braci Mieroszewskich
i przebudować kolejną część
ul. 11 Listopada. Zakończenie robót przewidziano na połowę listopada. KP

Projekt na przebudowę DK 94 już gotowy

Jednym z etapów modernizacji odcinka ul. Blachnickiego
była budowa ścieżki rowerowej.

Jest już projekt budowy otwar tego tunelu
i dwupoziomowego skrzyżowania w miejscu
sygnalizacji świetlnej u zbiegu alei Zagłębia
Dąbrowskiego (DK 94) z ul. Długosza.
W miejscu istniejącego obecnie skrzyżowania powstanie dwupoziomowe bezkolizyjne skrzyżowanie. W otwartym tunelu, dołem, ma zostać poprowadzona główna nitka
DK 94. Z kolei po rondzie na wiadukcie będzie odbywał się ruch lokalny. Zjazd i wjazd
pomiędzy drogami będzie zapewniony poprzez system bezkolizyjnych łącznic.
Projekt przebudowy obejmuje nie tylko
skrzyżowania, ale również spory fragment
dróg. – Jeśli chodzi o samą drogę krajową 94,
reklama

to mówimy o ponad 1,3 km. To odcinek od wysokości stacji benzynowej Shell, jadąc od strony Dąbrowy Górniczej, aż do zjazdu na wiadukt w ciągu ulicy 3 Maja. Wyremontowany
zostanie również 300-metrowy fragment ulicy
Długosza – mówi Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca. – W projekcie
uwzględniliśmy także ustawienie ekranów
wzdłuż jezdni w obu kierunkach, zarówno
w stronę Katowic, jak i Krakowa, co znacznie
ograniczy uciążliwy poziom hałasu w tamtym
rejonie – dodaje wiceprezydent.
Sosnowiec na realizację tej inwestycji
otrzymał 85 proc. dofinansowania, czyli 74
mln zł (koszty kwalifikowane) w ramach kon-

kursu dla działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących
poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast
od nadmiernego ruchu drogowego Programu
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast.
Aktualnie prowadzone są konsultacje
z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w sprawie ogłoszenia postępowania
przetargowego na roboty budowlane. Po kontroli, którą prowadzi Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, już najprawdopodobniej w tym miesiącu. Całe zadanie powinno
zostać wykonane do końca 2020 roku. SK
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Zamiast parkingowej pustyni, plac przed dworcem PKP wreszcie ma tętnić życiem

Rewolucja na placu przed dworcem PKP
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Ścisłe centrum miasta, czyli plac
przed dworcem PKP, zmieni się nie do poznania. Choć dzisiaj w tym miejscu znajduje się parking, który najczęściej mieszkańcy omijają szerokim łukiem, to właśnie
w tym miejscu będą organizowane koncerty, pikniki i jarmarki. Cała przestrzeń
zostanie całkowicie przebudowana tak, by
wreszcie mieszkańcy chcieli spędzać tu
czas, spotykać się, odpoczywać… i dobrze się bawić. Zgodnie z projektem biura
projektowego AMAYA Architekci z Katowic, które wygrało konkurs i opracowało
dokumentację projektowo-kosztorysową,
na placu znajdą się wielofunkcyjny szklany pawilon z zielonym dachem, fontanna,
pagórkowaty trawnik pod drzewami,
drewniane siedziska, ozdobne krzewy oraz
drzewa. – W pawilonie będą się mieścić
trzy lokale gastronomiczne, każdy o powierzchni około stu metrów kwadratowych oraz publiczna toaleta. Przed głównym wejściem do budynku dworca zostanie zamontowana interaktywna podświetlana mapa Sosnowca, która może się okazać przydatna dla podróżnych, którzy
przyjechali do naszego miasta po raz
pierwszy i właśnie opuszczają dworzec – zapowiada Arkadiusz Chęciński,
prezydent miasta. – W stosunku do zwycięskiej koncepcji konkursowej wprowa-

Tak ma wyglądać przestrzeń przed dworcem PKP po zrealizowaniu projektu.
dziliśmy zalecenia sądu konkursowego
Stowarzyszenia Architektów Polskich,
więc zredukowaliśmy kubaturę projektowanego pawilonu wielofunkcyjnego oraz
skorygowaliśmy lokalizację pawilonu,
fontanny, małej architektury oraz zieleni – dodaje.
Wiadomo już, że pomnik Jana Kiepury pozostanie na swoim miejscu, a na placu pojawi się nowy pomnik, na który pracownicy Urzędu Miejskiego rozpiszą
konkurs. Niewykluczone, że będzie upamiętniał zryw narodowowyzwoleńczy
i walkę Zagłębiaków podczas Powstania
Styczniowego.

Na placu zostanie zamontowane nowe
oświetlenie, monitoring oraz strefa bezpłatnego bezprzewodowego internetu.
Powstanie tylko kilka miejsc parkingowych w systemie „Kiss and ride”, czyli
„Pocałuj i jedź”, z myślą o tych, którzy
będą podwozili podróżnych na dworzec.
Po prawej stronie placu znajdzie się nowa
wiata przystanku autobusowego, parking
rowerowy, parking taksówek, stacja roweru miejskiego i właśnie strefa parkingu
krótkoterminowego.
Architekci, zgodnie z konkursowymi
wymogami, zaprojektowali przebudowę
placu, którego maksymalny koszt realiza-

Specjalnie wyznaczone miejsce do parkowania ma
być ułatwieniem dla opiekunów z małymi dziećmi.
Specjalna „koperta” dla kierowców-opiekunów z dziećmi pojawiła się przed Urzędem Miejskim. Ma być ułatwieniem dla
rodziców i opiekunów, którzy
muszą załatwić sprawy urzędowe i pod urzędem zamierzają
zaparkować samochód.
reklama
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– To bardzo dobry pomysł,
bo kiedy opiekun podjeżdża
z małym dzieckiem pod urząd,
to ma nadzieję, że sprawa zostanie szybko załatwiona, a tu
trzeba krążyć jeszcze pod budynkiem, bo nie ma wolnych
miejsc. I wizyta w urzędzie

Nowością jest także to, iż dach pawilonu oraz wiaty wejść do przejść podziemnych są zaprojektowane w technologii dachu o tzw. odwróconym układzie warstw.
Będzie na nich rósł trawnik, specjalnie
pielęgnowany, na którym mają się znaleźć drewniane siedziska.
Wdrożenie projektu wymaga przeprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. – Mam nadzieję,
że pod koniec roku, jeśli plan zagospodarowania zostanie zaakceptowany przez
Radę Miejską, będziemy gotowi do rozpoczęcia tej inwestycji – podsumował
prezydent Chęciński.

Inteligentne przejście dla pieszych

przedłuża się jeszcze bardziej, kiedy trzeba zaparkować z dala od budynku i jeszcze kawałek dojść pieszo.
Z małym dzieckiem i tak
wszystko trwa trzy razy dłużej – przyznaje Anna Kowalik z Sosnowca.
Stąd decyzja, by umieścić
„koper tę” dla opiekunów
z dziećmi do lat 5, przed sosnowieckim urzędem. To
pierwsze takie miejsce, ale
mają powstać kolejne. „Koper ta”, która ma na celu łatwiejszy dostęp do urzędu dla
opiekunów z małymi dziećmi,
jest w kolorze zielonym.
Umożliwia zaparkowanie prawie przed samym wejściem
do urzędu i bezpieczne przejście do budynku. SK
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Pierwsze inteligentne przejście dla pieszych już działa.
Z tego oryginalnego rozwiązania korzystają piesi w ciągu
ulicy Wawel przy kościele św. Barbary w Sosnowcu. Wybór wykonania tego przejścia właśnie w tym miejscu nie
był przypadkowy. Prowadzi przez drogę, która w obu kierunkach ma dwa pasy, a z uwagi na ukształtowanie terenu
w tym rejonie, kierowcy, którzy jadą od strony estakady,
często nie są dobrze widoczni, jak i sami też nie widzą
osób przechodzących przez jezdnię.
Prace były prowadzone przez kilka wieczorów i w porze nocnej w ostatnim tygodniu sierpnia. – Wybraliśmy to
rozwiązanie ze względu na bardzo duży ruch w tym miejscu. Nie chcieliśmy dodatkowo utrudniać przejazdu przez
tę część miasta – wyjaśnia Robert Dworak, naczelnik Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym.
Wykonawca rozpoczął prace od zamontowania w asfalcie, tuż przed przejściami dla pieszych, specjalnych
punktów świetlnych, które nawet przy niesprzyjającej pogodzie są widoczne z odległości 200 metrów. Na każdym
z pasów pojawi się siedem świecących na żółto i pomarańczowo elementów. Dodatkowo nad znakami przejścia dla

Krzysztof Polaczkiewicz

Maciej Łydek

Zielona koperta dla opiekunów z dziećmi

cji inwestycji nie mógł przekroczyć 4 mln
zł. Jednak realizacja projektu będzie
droższa i będzie kosztować około 10 mln
zł, ze względu na zwiększenie zakresu
prac.
– Przewidywaliśmy, że część nawierzchni zostanie wykonana z grubych
granitowych płyt na dotychczasowej podbudowie. Jednak badania geologiczne
wykazały, że obecna podbudowa nie ma
odpowiedniej nośności pod planowaną
na placu scenę i organizację imprez
dla 2500 osób – wyjaśnia Jeremiasz
Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.

Pierwsze takie przejście znajduje się przy
kościele św. Barbary.
pieszych zamontowano żółte ostrzegawcze lampy. To
wszystko jest zsynchronizowane z czujnikiem ruchu, który uruchamia całą instalację w momencie pojawienia się
pieszego przed przejściem. Sygnalizatory działają tak długo, jak długo na przejściu znajduje się pieszy. Oprócz elementów świetlnych, wykonawca ułożył na jezdni
przed przejściem 20-metrowy pas z antypoślizgowej nawierzchni z kruszywa boksytowego, która w znacznym
stopniu skraca drogę hamowania pojazdów.
Prace wykonywane przez olsztyńską spółkę Euroasfalt
kosztowały około 129 tysięcy złotych. SK

reklama

3

MIASTO
MIASTO

Miasto dofinansuje nianie
i tworzy kolejny Klub Dziecięcy
Pomoc dla piętnastu rodzin w postaci dofinansowania opieki
niani oraz siedemnaście miejsc w nowym Klubie Dziecięcym – to najważniejsze zadania drugiej edycji programu „Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja”.
Rekrutacja do Klubu Dziecięcego, jak i w zakresie refundacji niań, potrwa do 30 września. Refundacja części kosztów wynagrodzenia dla 15 niań, które będą zatrudnione w ramach
umowy uaktywniającej, pozwoli rodzicom kontynuować karierę zawodową. Gdy rodzice będą w pracy, nianie będą opiekować się dziećmi. – Po raz drugi oferujemy taką możliwość naszym mieszkańcom. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a z naszego pomysłu korzystają teraz
inne miasta, to naprawdę dobrze się sprawdziło – komentuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Dofinansowanie
w kwocie do 1500 zł będzie przyznawane na okres 12 miesięcy.
Dotyczy opieki nad dzieckiem od 20 tygodnia życia do lat 3.
Miasto pozyskało również wsparcie na uruchomienie kolejnego Klubu Dziecięcego. Tym razem placówka powstanie
w centrum miasta, przy ulicy Targowej. – Uda nam się przygotować Klubik, w którym będzie 17 miejsc opieki. Liczymy, że
zarówno dofinansowanie niań, jak i Klubik Dziecięcy, ułatwią
rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka – wyjaśnia prezydent Sosnowca. W ramach
projektu dzieci (od ukończenia 1 roku życia do lat 3) objęte
opieką w Klubie otrzymają wyżywienie oraz opiekę prowadzoną przez wykwalifikowane opiekunki w wymiarze do 5 godzin
dziennie względem każdego dziecka. Grafik prowadzonej opieki dostosowany zostanie w zależności od potrzeb rodziców.
Miesięczny koszt pobytu dziecka w Klubie przez pierwsze 12
miesięcy to zaledwie 70 zł. Obecnie trwają prace remontowe,
a planowane otwarcie odbędzie się w styczniu 2019 roku.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pod numerami telefonów: 32 296 23 58
lub 32 296 23 59 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: moge.wszystko@um.sosnowiec.pl.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu
(Wydział Polityki Społecznej) w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój 411/412, czynnym w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego. KP

300 złotych dla
pierwszaków
z gminnego programu
Ruszyła trzecia edycja sosnowieckiego
programu „Wsparcie na starcie”. To program, adresowany do rodziców z Sosnowca, których dzieci rozpoczną po wakacjach po raz pierwszy naukę w pierwszej
klasie na terenie Sosnowca. Otrzymają 300 zł na zakup artykułów i przyborów
szkolnych, odzieży i obuwia.
Ustalenie wysokości refundacji takich
wydatków będzie się odbywać na podstawie przedstawionych przez rodzica
imiennych faktur lub rachunków. Suma
tych wydatków nie może przekroczyć 300 zł. Rodzice mogą gromadzić dokumenty zakupu od 1 sierpnia, a kupować ar tykuły i przybory szkolne oraz
ubrania i obuwie. Na wsparcie mogą liczyć rodziny pierwszoklasistów, niezależnie od tego, czy do pierwszej klasy pójdzie dziecko sześcioletnie czy siedmioletnie. Wsparcie nie obejmie jedynie tych
dzieci, które po raz drugi rozpoczną naukę w klasie pierwszej.
Rodzice, którzy chcą otrzymać taką
pomoc, muszą złożyć w sekretariacie
szkoły, w której dziecko rozpoczęło naukę, wniosek o przyznanie takiego jednorazowego wsparcia wraz z zestawieniem
faktur lub rachunków z ich opisem.
W październiku wnioski będą weryfikowane przez urzędników Wydziału Polityki Społecznej, a najpóźniej do połowy
grudnia pieniądze powinny trafić do rodziców uczniów. Rodzice mogą także
skorzystać z rządowego programu „Dobry Start 300+”, co oznacza, że na wyprawkę pierwszoklasisty mogą wydać nawet 600 zł. SK

Wolne miejsca w przedszkolach, także dla 2,5-latków
Uwaga rodzice! Są jeszcze miejsca w sosnowieckich przedszkolach miejskich. Co więcej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkola
będą przyjmować jeszcze dzieci 2,5-letnie.

W miejskich placówkach są jeszcze wolne miejsca, zarówno dla 3,4,5, jak i 6-latków. W szczególnych przypadkach mogą przyjąć dzieci 2,5-letnie
przedszkola nr: 2, 5, 11, 12, 22, 30, 34, 36 i 55. SK

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W SOSNOWCU
Nazwa placówki

Numer telefonu

Przedszkole Miejskie nr 2

266 91 71

Grupa wiekowa dzieci, dla których
są wolne miejsca w placówce
3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 5

292 54 27

3, 4, 5 – latki

Przedszkole Miejskie nr 11

293 78 55

3, 5 – latki

Przedszkole Miejskie nr 12

266 38 11

3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 14

266 76 62

4, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 15

266 36 13

6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 19

266 13 40

6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 20

299 33 39

3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 22

266 54 85

3, 4 – latki

Przedszkole Miejskie nr 25

291 64 30

4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 27

266 59 58

3, 4, 5 – latki

Przedszkole Miejskie nr 28

266 52 42

4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 30

266 08 97

3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 34

294 73 01

3, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 36

294 81 42

3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 38

263 56 49

4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 39
Przedszkole Miejskie nr 43z Oddziałem
Integracyjnym
Przedszkole Miejskie nr 44

298 93 93

6 – latki

263 19 96

6 – latki

263 17 07

6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 46

263 27 83

5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 47

299 67 04

4, 5 – latki

Przedszkole Miejskie nr 50

266 75 78

5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 53

263 65 58

6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 54
Przedszkole Miejskie nr 55z Oddziałem dla
Dzieci Specjalnej Troski
Przedszkole Miejskie nr 57

299 20 21

6 – latki
3 – latki + miejsca w oddziale
specjalnym
5, 6 – latki

293 36 97
291 30 24
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Więcej niż Egzotarium. Prawdziwe królestwo rodzimej i egzotycznej flory i fauny oraz centrum edukacyjne w jednym

Egzotarium na miarę XXI wieku
zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Przebudowa, która potrwa około dwóch lat, właściwie stworzy to miejsce od nowa.
Sylwia Kosman

Przebudowa Egzotarium coraz bliżej. Przetarg
na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium miasto zamierza ogłosić w ostatnim kwartale tego roku. Tym samym oczekiwana od lat inwestycja wreszcie doczeka się realizacji. Prace potrwają około od dwóch lat od rozpoczęcia robót. Obiekt
całkowicie zmieni swoje oblicze i zyska nowy charakter i funkcje, a co więcej, kolejne unikatowe kolekcje roślinne i zwierzęce
– W budynku powstaną dwie nowoczesne klasy
lekcyjne, wyposażone w komputery, mikroskopy,
systemy multimedialne, gdzie uczniowie będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii, geografii. Będzie tam można prowadzić warsztaty, wykłady, wystawy, a wszystko to przy pięknym widoku na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni. Pomyśleliśmy
także o mini kinie, w którym każdy odwiedzający
będzie mógł obejrzeć film edukacyjny, dotyczący
rodzimej przyrody. Korytarze i hole stanowić będą
przestrzeń ekspozycyjną dla wystaw stałych i czasowych, a zmęczeni po długim zwiedzaniu będą mogli przysiąść na herbatę w projektowanej kawiarni – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
OBOK PRZEMSZY, AMAZONKA I DORZECZE
MISSISIPI
W nowym Egzotarium zaplanowano trzy poziomy.
Zwiedzanie będzie rozpoczynało się od poziomu 1, gdzie prezentowane będą siedliska zwierząt z rejonów Przemszy, Amazonki, jeziora Malawi i dorzecza Missisipi. Na tym poziomie na dobre rozgoszczą się rozpiór Ballerus ballerus, strzebla błotna Rhynchocypris percnurus, wzdręga Scardinius
erythrophthalmus, wiosłonos amerykański Polyodon spathula, Arapaima gigas (która dorasta
do 3 m długości i ok. 200 kg), pirania paku Colossoma macropomum, pyszczaki, czy aksolotl mek-

sykański Ambystoma mexicanum, który posiada
umiejętność regeneracji utraconych części ciała.
W terrariach i aqaterrariach będzie można zobaczyć m. in. zaskrońca i pająka topika aquatica, anakondę zieloną (odpowiednik rodzimego zaskrońca),
drzewołazy Dendrobates – jadowite żaby, które
o stopniu swojej jadowitości informują poprzez zabarwienie skóry.
Następnie ścieżka edukacyjna będzie prowadziła
zwiedzającego do palmiar ni na poziom 0, gdzie
pierwszym biotopem będzie basen Morza Śródziemnego. Na tym poziomie głównymi eksponatami będą rośliny. Zakwitną kwiaty bugenwilli Bougenvilea glabra, pojawią się krzewy różowe oleandry Nerium oleander, kamelie Camelia japonica.
Oprócz roślin, zwiedzający zobaczą m. in. żółwia
stepowego Testudo horsfieldii i greckiego Testudo Hermanni, jak również gekona lamparciego Eublepharis macularius (jedyny gekon śpiący z zamkniętymi oczami), skoczek egipski Jaculus jaculus (wykonujący długie, nawet kilkumetrowe skoki),
jaszczurka perłowa Timon lepidus (jeden z najbardziej intensywnie ubarwionych gadów w Europie).
OD SZURAW PO PUSTYNNE KAKTUSY
Po wyjściu z basenu Morza Śródziemnego zwiedzający będą mogli wyjść na zewnątrz budynku, gdzie
dalej drewnianą kładką przejdą do rodzimego zbiorowiska szuwarowego – szuwaru mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae, gdzie będzie okazja
do zobaczenia roślin, które są zagrożone wyginięciem (turzyca kulista Carex globularis, turzyca patagońska Carex magellanica, grzybień biały Nymphaea alba). W zbiorniku wodnym znajdzie się żółw
błotny Emys orbicularis. Zwiedzający, oprócz poznania wielu gatunków roślin i zwierząt, dowie się
także, jak samodzielnie stworzyć siedlisko przyjazne owadom, bez względu na to, czy znajdować się
ono będzie w doniczce na parapecie okna, na balkonie czy w przydomowym ogródku.

– Idąc dalej, trafiamy na pustynię. Biotop pustynny będą reprezentować kaktusy, np. porastający skaliste zbocza w Meksyku Disocactus flagelliformis,
afrykański aloes właściwy Aloe vera, którego liście
wykorzystywane są przy produkcji wielu kosmetyków, kostarykańska roślina pitahaya Hylocereus costaricensis o okrągłych owocach w smaku przypominających kiwi, jak również copiapoa Copiapoa
solaris, aloes Aloe eminens oraz eriosyce Eriosyce
crispa. Ścieżka edukacyjna będzie prowadziła zwiedzającego przez różnorodny krajobraz, którego
głównym elementem jest piasek – mówi Grażyna Kowalska z Jednostki Realizującej Projekt UM
w Sosnowcu.
Kolejny biotop to lasy deszczowe Amazonii.
Pierwszymi rezydentami tego biotopu będą czubacz zmienny Crax rubra i papuga żako Psittacus
erithacus. Roślinność Amazonii reprezentować będą okazy: monstery dziurawej Monstera deliciosa,
pochrzynu Dioscorea, kariota Caryota maxima, begonii telmy Begonia thelmae, chamedory wyniosłej Chamaedorea schiedeana. W tej sferze będą
rządzić żółwie jaszczurowate Chelydra serpentina,
żółwiaki chińskie Pelodiscus sinensis, żółwie żółtolice Trachemys scripta troostii oraz żółwie czerwonolice Trachemys scripta elegans, a także kajmany okularowe Caiman crocodilus. Zwiedzający,
dzięki specjalnie zaprojektowanej zagłębiającej się
w terenie ścieżce, będą mieć szansę oglądania gadów zarówno nad, jak i pod wodą. Sąsiednie terraria będą zamieszkiwane przez liczne gady: gekona toke, gekona orzęsionego, boa dusiciela, boa tęczowego, agamę błotną, pytona siatkowanego, pytona tygrysiego, pytona krótkoogonowego, pytona królewskiego, pytona rombowego/ dywanowego.
Zwiedzanie egzotarium będzie kończyć się
na poziomie +1, na szczycie rampy. Co ważne,
w najwyższym punkcie, budynek będzie miał
aż 22 m wysokości. To znacząca różnica, ponieważ
obecny obiekt w najwyższym miejscu ma 7,5 m.

W tym miejscu zwiedzający będą mogli skorzystać
z kina edukacyjnego, jak również zapoznać się
z ekspozycjami stałymi i czasowymi.
DZIECIAKI KARMIĄ KARPIE KOI, A RODZICE…
ODPOCZYWAJĄ
– Projektując obiekt, staraliśmy się uwzględnić potrzeby wszystkich mieszkańców. Budynek w pełni
będzie dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchu, osób niedowidzących, czy z upośledzeniem umysłowym. Ścieżka edukacyjna zaprojektowana jest w ten sposób, by pobudzać wszystkie
zmysły. Intensywne zapachy roślin, ich kolory i faktury, odgłosy zwierząt, szum wody, wilgotność
i temperatura, pomogą przenieść się zwiedzającym
do odległych krajów. Pamiętaliśmy też o najmłodszych. Już na początku zwiedzania w holu głównym, dzieci będą miały możliwość nakarmienia, dotknięcia oswojonych karpi koi. A rodzice znajdą zaciszne miejsce w pokoju rodzica z dzieckiem – podkreśla Grażyna Kowalska. – Warto podkreślić, że
w projektowaniu ekspozycji bierze udział ten sam
zespół projektantów, który wybudował wrocławskie
Afrykarium. W poszukiwaniu ciekawych rozwiązań
sosnowieccy urzędnicy odpowiedzieli kilka podobnych miejsc, m.in. w Berlinie, Wrocławiu i Poznaniu – dodała.
Projekt, na który gmina uzyskała 15,3 mln zł,
składa się z dwóch części. Pierwszy komponent to
utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, a drugi to rewitalizacja 42 ha terenów zielonych w Parku Tysiąclecia. Inwestycja będzie kosztować około 43 mln zł, w tym projekt Centrum Edukacji Ekologicznej – przebudowa obiektu Egzotarium będzie kosztować około 37 mln zł, a rewitalizacja Parku Tysiąclecia pochłonie ok. 6 mln zł.
Na dwa projekty miasto otrzymało dofinansowanie
ze środków programu RPO działanie 5.4.3 – Ochrona różnorodności biologicznej w wysokości 15,3
mln złotych.

Nareszcie bez łatania i doraźnych napraw
Sylwia Kosman

Długo wyczekiwany remont ul.
Czeladzkiej pod koniec września
dobiegnie końca. Prace rozpoczęły się w lipcu i obejmują kompleksowy remont ulicy wzdłuż
numerów 33 – 47 oraz 49 – 61.
W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni i chodników oraz utwardzone miejsca
postojowe. Całość zadania pochłonęła prawie milion złotych.
Fatalny stan techniczny, dziura na dziurze oraz liczne spękania i ubytki. Tak do tej pory wyglądał fragment ul. Czeladzkiej.
Droga od dłuższego czasu znajdowała się w opłakanym stanie.
Liczne dziury, spękania, nierówwrzesień 2018 nr 8

ności, były uciążliwe zarówno
dla kierowców, którzy obawiali
się, że uszkodzą samochody, jak
i pieszych, zwłaszcza osób starszych i rodziców z wózkami. – Taki stan rzeczy, na szczęście, odchodzi w zapomnienie.
Prace trwają zgodnie z harmonogramem i pod koniec września
droga i chodniki w tym miejscu
będą wyglądały tak jak powinny.
Trochę to wszystko trwało, ale
takich spraw jak ta przy Czeladzkiej, mamy na co dzień naprawdę sporo, a wiadomo, że wszystkiego naraz nie da się przywrócić do takiego stanu, jakbyśmy
sobie wszyscy życzyli. Myślę, że

Prace remontowe zakończą się jeszcze w tym miesiącu.

gołym okiem widać, że jakość
dróg i chodników w naszym mieście w ostatnich latach uległa
znacznej poprawie, choć jeszcze
wiele pracy przed nami. Dziękuję z tego miejsca radnej Ewie
Szocie, która inter weniowała
w tej sprawie i zgłosiła nam problem w imieniu mieszkańców.
Nie od razu udało się podjąć
działania, ale myślę, że najważniejszy jest fakt, że w końcu droga w tym miejscu będzie na odpowiednim poziomie – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Odcinek ul. Czeladzkiej o długości 400 metrów służy nie tylko

tamtejszym mieszkańcom, ale
również kierowcom poruszającym się od strony ulicy Małobądzkiej i Suchej w kierunku ulicy Będzińskiej. – Nie ukrywam,
że bardzo się cieszę z takiego finału sprawy. Upór i konsekwencja
opłaciły się. W końcu walczyłam
o dobro mieszkańców, a nie była
to walka łatwa, bo wiadomo, jakie
są potrzeby miasta w tej materii.
Remont ulicy stał się faktem
i mam nadzieję, że nowa droga
będzie służyć mieszkańcom
przez lata, bez konieczności łatania dziur i doraźnych napraw – stwierdziła radna Ewa
Szota. SK
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PORADY
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

ADWOKAT RADZI

Pokazy, prezentacje, bezpłatne badania

Obowiązek
alimentacyjny rodziców
wobec dzieci

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

Sprzedaż na pokazach i prezentacjach, która odbywa się na indywidualne zaproszenia,
często połączona z otrzymywaniem gwarantowanych prezentów, stała się codziennością. Wielu konsumentów z upodobaniem korzysta z tego rodzaju spotkań organizowanych w restauracjach, hotelach czy
salach weselnych. Wielu nabywa niechciane czy niepotrzebne towary, których zakup
finansowany jest kredytem udzielanym
przez bank, z którym sprzedawca organizujący pokaz ma podpisaną umowę. Konsumenci bardzo często padają ofiarami technik marketingowych sprzedawców i prezenterów, ale także swojej własnej naiwności albo braku umiejętności odmawiania.
Często również mamy do czynienia z naruszaniem praw konsumentów i nieetycznym
zachowaniem przedsiębiorców. Bardzo często konsumenci namawiani są do zakupów
poprzez losowanie nagród lub innych bonusów, w tym możliwości promocyjnego – po bardzo atrakcyjnej cenie nabycia towaru. Konsumenci zazwyczaj wiedzą, że
od zakupu dokonanego na pokazie lub prezentacji można odstąpić, ale zwykle telefonicznie informują o tym przedsiębiorcę lub
osobę, która prowadziła prezentację. Nierzadko otrzymują informację zwrotną o braku możliwości odstąpienia właśnie z powodu wylosowania czy otrzymania nagrody.
Tymczasem przepisy ustawy o prawach
konsumenta nie przewidują wyłączenia takiego prawa z powodu losowania czy otrzymania innego gratisu.
Konsumencie pamiętaj: jeśli dokonałeś
zakupu na pokazie, nie daj się zwieść sprze-

dawcy, najbezpieczniej w terminie 14 dni
na odstąpienie, upewnić się, czy takie prawo ci przysługuje. Informacja o takim prawie powinna znajdować się w umowie lub
w innym dokumencie wydanym z umową,
podobnie jak wzór takiego oświadczenia
o odstąpieniu. Najbezpieczniej w terminie 14 dni od zakupu skontaktować się
z rzecznikiem konsumentów, Federacją
Konsumentów, Inspekcją Handlową, infolinią konsumencką czy skorzystać z porady
w punktach bezpłatnej pomocy prawnej.
Konsumencie, nie ufaj bezkrytycznie temu,
co mówi sprzedawca. Sprawdź, czy przekazane przez niego informacje są prawdziwe
i znajdują uzasadnienia w prawie.
Dotychczas na pokazach można było kupować garnki i wyposażenie gospodarstwa
domowego, np. odkurzacze, sztućce, wyciskarki, maty masujące, pościel wełnianą,
itp. Od jakiegoś czasu oferta poszerzyła się
o usługi – pakiety medyczne, związane z nabywaniem wyrobów medycznych. Często
też konsumenci są zapraszani na pokazy
związane ze sprzedażą pod pretekstem wykonywania bezpłatnych badań. Podczas takich spotkań odbywają się prezentacje wyrobów medycznych i oferowane są np. turnusy rehabilitacyjne lub usługi medyczne
za cenę równą kilku tysiącom złotych, często również połączoną z kredytem. Seniorzy, często osoby cierpiące na różne dolegliwości, związane z wiekiem, chętnie decydują się na skorzystanie z takiej oferty, mając
świadomość trudności z dostępnością
do badań i usług medycznych w publicznej
służbie zdrowia.
Przepisy ustawy o prawach konsumenta
przyznają konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny

w terminie 14 dni. Jednakże nie jest to prawo bezwarunkowe. Są przypadki, w których prawo do odstąpienia jest wyłączone
lub też nie stosuje się w ogóle przepisów
ustawy o prawach konsumenta.
Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 7 ustawy
z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych
przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy
ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki
zdrowotnej.
Powołując się na ten przepis, firmy twierdzą, że prawo do odstąpienia od umowy nie
przysługuje. Wyłączenie wskazane w ustawie dotyczy tylko świadczenia samej usługi
medycznej, a nie pośrednictwa w dostępności do niej. Jednakże każdorazowo należy
zbadać każdy przypadek i ustalić, czy mamy do czynienia z wyłączeniem ustawy
i prawa do odstąpienia.
Konsumencie pamiętaj: jeśli zostałeś zaproszony na badania, nie musisz nic kupować ani decydować się na usługi. Najlepiej
skonsultować sprawę zakupu lub korzystania z usług ze swoim lekarzem rodzinnym
albo przynajmniej z zaufaną osobą – kimś
z rodziny, znajomymi, przyjaciółmi. Jeśli
ktoś namawia na usługi medyczne, a dodatkowo przedstawia wyjątkową ofertę cenową dostępną tylko przez krótki czas albo tylko w danym dniu, powinno to wzbudzić
twoją maksymalną ostrożność. Podpis składa się łatwo i szybko, rezygnacja może być
trudna, długotrwała, połączona z postępo-

waniem sądowym, a czasem nawet niemożliwa.
Jeśli ktoś namawia cię na podpisanie
umowy o usługi medyczne, najlepiej jej nie
podpisywać bez namysłu i kontaktu z własnym lekarzem czy rodziną. Najpierw pomyśl i skonsultuj, potem podpisuj. Podpis
może drogo kosztować, a od feralnej umowy może nie być ucieczki. Podpisując umowę, nie wiesz, jakie usługi będą dostępne,
ani jacy specjaliści będą je świadczyć.
War to upewnić się, na czym polegają
oferowane usługi medyczne, kto je świadczy, jaka jest dostępność, czy nie są one limitowane i jakie poradnie świadczą takie
usługi i gdzie one są zlokalizowane.
Konsumencie, jeśli otrzymujesz zaproszenie na badania, dwa razy się zastanów.
Jeśli na takich badaniach oferowana jest
sprzedaż, nie podpisuj umów. Nie wstydź
się odmawiać. Twoje zdrowie i spokój są
najważniejsze. Niestety, podpisanie takiej
umowy, często odbiera jedno i drugie. Jeśli
na takich badaniach odbywa się sprzedaż
i przedstawiciel nakłania do podpisania dokumentów mimo twojej obawy lub niepewności albo cię popędza, to znak, że nie należy ich podpisywać.
Konsumencie: dwa razy się zastanów zanim pójdziesz na badania czy pokaz towarów. Jeśli nie należysz do osób, które potrafią odmawiać, najlepiej zrezygnuj z takiej wizyty. Jeśli natomiast pójdziesz, postaraj się
nie podpisywać dokumentów. Jeśli podpiszesz, zareaguj na czas. Zgłoś się do swojego rzecznika konsumentów, porozmawiaj
z rodziną w terminie 14 dni od zawarcia
umowy, nie wstydź się przyznać do podpisania takiej umowy. Każdy kiedyś kupił coś
niepotrzebnego lub nieprzemyślanego.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka, jest niemożliwość samodzielnego utrzymania się. Natomiast po stronie zobowiązanych rodziców ich możliwości finansowo – zarobkowe. Rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko, dopóki nie jest
w stanie utrzymać się samodzielnie. Muszą dostarczać swojemu
dziecku środków utrzymania i wychowania. Taki obowiązek istnieje nawet wtedy, jeśli dziecko ukończyło 18 lat, ale uczy się nadal
i nie ma żadnych własnych źródeł dochodu. Pełnoletniość nie jest
granicą, która pozwala rodzicom na uwolnienie się od obowiązku
alimentacji na rzecz dzieci. Dzieje się tak wtedy, kiedy dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samo, ma prawo do alimentów
od rodziców. Alimenty dziecku przysługują bez względu na wiek.
Jednak należy pamiętać, że dziecko, które uzyskało już
pełnoletność, powinno wykazać, że nie z własnej winy nie potrafi
się jeszcze utrzymać bez pomocy rodziców. Ukończenia przez
dziecko 18 lat nie powoduje, że automatycznie ważny wyrok sądowy zasądzający alimenty na jego rzecz przestaje obowiązywać. Rodzice płacą alimenty na pełnoletnie dziecko, kiedy uczy się, aby zdobyć zawód lub jest chore, co uniemożliwia mu samodzielne utrzymywanie. Samodzielne utrzymanie się to nie tylko podjęcie pracy
przez dziecko. Rodzice mogą zostać zwolnieni od obowiązku alimentacyjnego bez względu na wiek dziecka wówczas, gdy ma ono
własny, np. majątek, z którego dochody mogą pokryć koszty jego
utrzymania oraz wychowania. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać
się samodzielnie, może polegać również w całości lub w części
na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.
Sąd może zwolnić rodziców pełnoletniego studiującego dziecka
z płacenia alimentów wówczas, gdy nie będzie osiągało pozytywnych wyników podczas studiów.
Rodzice muszą pamiętać, że jeśli uznają, że nie mają już obowiązku płacić alimentów, to nie mogą zaprzestać płacenia samowolnie. Muszą wystąpić do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego.
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Inauguracja roku kulturalnego

arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Zbawienny wpływ wysiłku
fizycznego i… odpoczynku

Sierpień już minął, a wrzesień to początek jesieni. O tej porze roku warto zadbać o odporność. Ładna pogoda jeszcze będzie nam
sprzyjać. Oprócz diety warto sięgnąć również
po inne środki. Układ immunologiczny odpowiada za naszą ochronę przed czynnikami
chorobotwórczymi. Jak możemy mu pomóc?
Żeby to zrobić, warto pomyśleć nad aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności wykonywana przez około 40 minut dziennie, w znacznym stopniu obniża ryzyko zapadania na infekcje górnych
dróg oddechowych oraz przeziębienia. Badacze udowodnili, że aktywność fizyczna wpływa na wytwarzanie oraz aktywność makrofagów (komórek będących pierwszą linią obrony przed antygenami) w naszym organizmie,
zwiększając tym samym ich skuteczność
w zwalczaniu wirusów i bakterii. Umiarkowana aktywność fizyczna przyczynia się także
do wytwarzania wysoko wyspecjalizowanych
białych krwinek, a zwłaszcza limfocytów Th,
zmniejszając tym samym ryzyko zakażeń
i chorób autoimmunologicznych. Aktywność
fizyczna poprzez intensywną pracę mięśni powoduje wzrost temperatury ciała, co również
przekłada się na zwalczanie niektórych czynników chorobotwórczych, jak np. bakterii. Zjawisko to utrzymuje się przez kilka godzin
od zakończenia ćwiczeń i wydłuża się wraz ze
reklama
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DZIAŁO SIĘ PRZEZ CAŁE WAKACJE!

Wielka bitwa na poduszki.

Smolasty, czyli gwiazda Eskalatora 2018.

Eksplozja kolorów.

Piknik policyjny.

To było wyjątkowo upalne i nie tylko ze względu na temperatury
lato, ale na to, co się działo w Sosnowcu! Pozytywna energia, moc
wrażeń i oryginalne wydarzenia już za nami. Mieszkańcy bawili
się podczas kolejnej edycji „Eskalatora” ze Smolastym, Gromee,

zdjęcia: Mariusz Binkiewicz/Paweł Leśniak/Maciej Łydek

RAFAŁ SZYJA, fizjoterapeuta
z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego
sp. z o.o., przekonuje, że wysiłek fizyczny
poprawia naszą odporność i chroni nas
przed chorobą, wyjaśnia, dlaczego warto
ćwiczyć każdego dnia i jak to robić oraz
przestrzega przed tym, jak fatalne
w skutkach jest ciągłe przemęczenie
organizmu i brak regeneracji.

wzrostem regularności aktywności. Dlatego
war to ćwiczyć niemalże codziennie. Równocześnie musimy pamiętać o tym, że aktywność fizyczna o dużej intensywności lub objętości, może przynieść odwrotny efekt od zamierzonego. O tym, czy aktywność fizyczna ma dobry wpływ na nasz system odpornościowy, decyduje jej intensywność. Właściwa
intensywność to ta na poziomie 70-75 proc.
VO2MAX. Intensywność tego typu nieznacznie podnosi ilość oddechów, a podczas jej wykonywania możesz swobodnie prowadzić rozmowę z drugą osobą oraz delikatnie się spocić. Aktywność tego typu to np. szybki marsz,
jazda na rowerze, praca w ogrodzie, nordic
walking, spacer z psem. Źle, jeżeli podczas
wykonywania tych czynności dostajemy zadyszki. Lepiej wówczas zmniejszyć tempo,
a tym samym i intensywność. Efekt obniżania
odporności spowodowany jest wzrostem hormonów stresu, czyli kortyzolu i adrenaliny hamujących aktywność białych krwinek będących najważniejszymi komórkami układu odpornościowego. Fatalne w skutkach jest ciągłe przemęczenie organizmu i brak regeneracji. Ilość snu jest bardzo ważna. Należy także
pamiętać o spożywaniu śniadań, ponieważ
wysiłek fizyczny, zarówno intensywny, jak
i umiarkowany na czczo, trwający ponad 90
minut, powoduje powysiłkowe osłabienie organizmu, które może utrzymywać się przez
wiele godzin.
Aktywność fizyczna o dużej intensywności
wpływa na zwiększenie ilości oddechów, co
w połączeniu z suchym i zimnym powietrzem
oraz dużymi skupiskami ludzi przyczynia się
do częstszej liczby zachorowań.
Nasz organizm potrzebuje czasu na regenerację, którą najlepiej zapewnimy mu w domowym zaciszu z dala od patogenów. Sensowne wydaje się także zastosowanie różnego rodzaju technik relaksacyjnych, które pozwolą na uspokojenie i wyciszenie przemęczonego po wysiłku organizmu. Oczywiście, niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek ćwiczeń w momencie choroby, kiedy występuje u nas gorączka, bóle mięśni lub stawów, biegunka, wymioty utrudnione oddychanie i kaszel. Ważne, aby nie obciążać dodatkowo w takim momencie naszego organizmu
aktywnością fizyczną. Aczkolwiek – jak udowodniły badania – o ile nie mamy do czynienia
z powyższymi objawami, aktywność fizyczna o niskiej intensywności może być podejmowana przez osoby z bólem gardła czy katarem. Natomiast gdy ból i katar miną, po paru
minutach można wysiłek nawet zwiększyć
do umiarkowanego. Ale najważniejsze w tym
wszystkim jest to, aby ćwiczyć w miarę swoich możliwości.

Przed nami koncert inaugurujący rok kulturalny 2018/2019. 10
września w sosnowieckiej „Muzie” wystąpi Mateusz Ziółko. Podczas uroczystości wręczone zostaną także nagrody miasta Sosnowca za rok 2017 w dziedzinie kultury.
Mateusz Ziółko to pianista, wokalista, autor muzyki i tekstów.
Uczestnik programów „Mam talent”, „Must Be The Music – Tylko
Muzyka”. W 2013 r. Mateusz Ziółko został zwycięzcą III edycji
programu „The Voice Of Poland” na antenie TVP2, zwyciężył także w konkursie „Super Debiuty 2014” podczas 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W listopadzie 2016 r. wydał
utwór „W płomieniach”, który w 2017 roku był najczęściej granym
utworem w polskich rozgłośniach radiowych, a w serwisie YouTube osiągnął spektakular ny wynik ponad 40 milionów wyświetleń. 26 maja miała miejsce premiera debiutanckiego albumu pt.
„Na nowo”, na którym znalazły się takie utwory jak „Szkło” oraz
„Planety”. Najnowszy singiel Mateusza Ziółko o nazwie „Na nowo” już po tygodniu od premiery gościł na wszystkich popularnych
listach przebojów. W styczniu 2018 r. Mateusz wspólnie z chórem
Sound’n’Grace nagrał utwór „Horyzonty”, a w lipcu w kolaboracji
z DJ’em Remo i raperem B. R. O. wydał utwór „Nowa Twarz”. Muzyk obecnie intensywnie koncertuje w całej Polsce.
Bilety w cenie 15 zł dostępne są online na stronie: www.kiepura.pl oraz w kasie Sali Widowiskowo – Koncer towej „Muza” i kasie Energetycznego Centrum Kultury. KP

Anią Dąbrowską, policyjnego pikniku i koncertów w ramach
„Miejskiego Grania”. Biesiadowali podczas śniadań na trawie,
a energię uwolnili podczas eksplozji kolorów, bitwy na balony i…
poduszki oraz wyścigów po aquatorze. SK
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Zapraszamy na 48. Targi „Bliżej zdrowia, bliżej natury”
Hasło przewodnie: „Nowotwory: wyprzedź chorobę, wygraj życie”
26-27-28 października Katowice Miasto Ogrodów, Plac Sejmu Śląskiego 2.
Święto medycyny naturalnej – fantastyczna, międzynarodowa impreza goszcząca naukowców, specjalistów, producentów i sprzedawców
z całego świata. Dwa razy do roku odwiedza ją około 10 tysięcy osób! 26-27-28 października zapraszamy Państwa już po raz 48. na największą
tego typu imprezę w Europie.

T

radycyjnie odbędą się one
w budynku Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (Katowice, Plac Sejmu Śląskiego,
obok Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Nie możecie Państwo przegapić takiej okazji!
W czerwcu pożegnaliśmy red.
Ninę Grellę, pomysłodawczynię
i wieloletnią organizatorkę Targów. Zmarła na raka po ponad 20
latach od diagnozy i to mimo, że
lekarze dawali jej góra pół roku
życia! Jej wolą było kontynuowanie targów, działalności Centrum
Medycyny Naturalnej i Psychoterapii w Katowicach oraz miesięcznika Szaman. A przede
wszystkim pomaganie ludziom,
uczenie ich jak zdrowo żyć, pozytywnie myśleć, być szczęśliwym. My, Pracownicy firmy
Medpress, tę wolę wypełniamy.
Jesienne targi będą doskonałą
okazją do poznania nowych trendów w medycynie naturalnej,
reklama
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zielarstwie, kosmetyce, zdrowym
odżywianiu.
– W Katowicach w te dni nie
może zabraknąć nikogo, komu
zależy na zdrowiu, chce się cieszyć dobrą kondycją do późnej
starości, jest ciekawy nowości
i zamiast po tabletki przeciwbólowe, antybiotyki – sięga po zioła – zwykła mówić red. Nina Grella. Zgadzamy się z nią

w pełni i zapraszamy w październiku do Katowic na targi.
Spotkajmy się, aby wspólnie
wysłuchać wykładów, wziąć
udział w warsztatach i zabiegach,
zrobić zakupy i po prostu pobyć
w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.
Na targach za każdym razem
ofertę związaną z medycyną naturalną prezentuje około 200 wy-

stawców. Asortyment jest bardzo
bogaty i za każdym razem inny.
To zarówno sprawdzone, długo
obecne na rynku produkty, jak
i absolutne nowości z takich kategorii jak: zdrowa żywność, naturalne produkty np. miód z czystych ekologicznie terenów, ziołowe herbaty, suplementy odżywcze, środki wspomagające
witalność i odporność, przypra-

wy. Nie brakuje też doskonałych
kosmetyków wyprodukowanych
w sposób ekologiczny, na bazie
naturalnych składników.
Będzie można zasięgnąć rady
najlepszych specjalistów: irydologów, psychoterapeutów, kręgarzy, astrologów.
Jak zawsze hitem targów będą
wykłady i warsztaty na tematy
zdrowotne. Wśród wykładowców
tradycyjnie znajdą się najlepsi
specjaliści w swoich dziedzinach, m. in. onkolog, psychologowie, znawcy ziół, dietetycy.
Udział w imprezie potwierdziły
takie sławy jak: dr Piotr Kołacz,
dr Grażyna Pająk, prof. Zbigniew
Królicki, Władysław Batkiewicz,
Zbigniew T. Nowak, Dorota Gudaniec, prof. Henryk Bieniok.
Na zakończenie wykładów
i warsztatów Grzegorz Szewczyk, znany bioenergoterapeuta
i uzdrowiciel z Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii
w Katowicach podczas publicz-

nego seansu przekaże zebranym
w auli swoją energię.
Zapewniamy, że wykłady będą
ciekawe, odkrywcze, czasami może nawet nieco kontrowersyjne.
Na pewno nie będzie miejsca
na nudę! Zaś w niedzielę 28 października o godz. 12 nadamy targom imię red. Niny Grelli i oficjalnie otworzymy portal poświęcony
medycynie naturalnej grella. pl.
Czy 26-27-28 października
warto przyjechać do Katowic
na Plac Sejmu Śląskiego?
Zdecydowanie tak! Nie może
Państwa zabraknąć!
Patroni medialni: miesięcznik
„Szaman”, portal grella.pl,
„Dziennik Zachodni”, portal
naszemiasto.pl, „Kurier Miejski”,
Zdrowie bez leków.
Bilety normalne w cenie 15 zł,
ulgowe 12 zł. Wśród
uczestników rozlosujemy
kilkadziesiąt cennych nagród!
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1 października rusza IV edycja
konkursu „Sosnowiecki Lider
Ekologii”, organizowa nego
przez Miej skie Przed się bior -

stwo Gospodarki Odpadami Sp.
z o.o. w So snowcu. Konkurs
skierowany jest do sosnowieckich placówek oświatowych
i po lega na zbiórce su rowców
wtór nych w po staci zu żytych
baterii i makulatury. Przedszkola i szkoły ry wa lizować będą
w bie żą cym ro ku szkol nym,
do 31 maja 2019 r. Na poszczególnych etapach prowa dzony
będzie ranking cząstkowy, ogłaszany m. in. na łamach „Kuriera
Miej skie go”. Na zwycięz ców
poszczególnych etapów oraz całego konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Patronat nad konkursem obję li prezy dent Sosnowca i „Kurier Miejski”. Więcej in for ma cji na stronie:
www.mpgo.sosnowiec.pl. Zapraszamy do udziału! red

ac MPGO sp. z o.o. w Sosnowcu

ac MPGO sp. z o.o. w Sosnowcu

Zostań Sosnowieckim Liderem Ekologii Ekostacja Juliusz już otwarta!

Ekostacja Juliusz została podzielona na trzy perony z torami, które oznaczają konkretny kontener lub pojemnik.
Dotychczasowy Gminny Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący
się w Sosnowcu przy ul. Grenadierów 21, został
zmodernizowany. GPSZOK zyskał nową aranżację starego dworca z lokomotywą i wagonami (kontenerami) i otrzymał nową nazwę – Ekostacja Juliusz. Zmiana ma na celu
ułatwienie mieszkańcom samodzielnego dostarczania odpadów problematycznych do sta-

Najpierw pomysł, potem realizacja
Rusza VI edycja Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, organizowana przez Miejski Dom Kultury
„Kazimierz”.
Pogram ma pobudzić zainteresowania kulturalne mieszkańców
Sosnowca, inspirować do aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych, rozwijać
inwencję twórczą w dziedzinie
kultury i wspierać oryginalne
przedsięwzięcia kulturalne o charakterze lokalnym. Wnioski oceniać będzie specjalnie powołareklama

na komisja. Pod uwagę będą brane
walory kulturalne przedsięwzięcia
oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej, oryginalność i kreatywność inicjatywy kulturalnej.
Wsparcie nie będzie wiązało się
z bezpośrednim przekazaniem
pieniędzy wybranej przez komisję
osobie, ponieważ wybrane projekty będą realizowane we współorganizacji z MDK „Kazimierz”.
Pomiędzy organizatorem
programu, czyli MDK „Kazimierz” a wnioskującym, będzie
zawierana umowa cywilnopraw-

cji oraz zachęcenie mieszkańców do samodzielnego oddawania odpadów problematycznych,
niebezpiecznych oraz surowców wtórnych.
Ekostacja Juliusz została podzielona na trzy
perony z torami, które oznaczają konkretny
kontener lub pojemnik. Na terenie GPSZOK-u znajdują się tablice informacyjne – rozkłady
jazdy – z których można odczytać, jakie odpady należy wrzucać do wybranych pojemników

i kontenerów. Dodatkowo każdy z nich posiada swoje oznaczenie wraz z kodem odpadu.
Do punktu można przywozić m. in. gruz, meble, tworzywa sztuczne, opony, leki. Ekostacja
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Więcej informacji oraz
regulamin korzystania z Ekostacji Juliusz znaleźć na stronie internetowej: www.mpgo.sosnowiec.pl. red

Jedyna taka noc w roku
na, tj. odpowiednio w przedmiocie współorganizacji lub współpracy przy realizacji przedsięwzięcia kulturalnego. Każda
umowa będzie szczegółowo
określać zobowiązania stron
w zakresie przeprowadzenia
przedsięwzięcia kulturalnego.
Termin składania wniosków mija 21 września o godz. 15.00,
a przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do 28 grudnia tego roku. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji
przedsięwzięcia. SK

Wyjątkowe spektakle i wydarzenia specjalne, dla dorosłych i dla
najmłodszych, a przede wszystkim bezsenna noc, pełna atrakcji
i emocji. Tak zapowiada się 9.
edycja Nocy Teatrów Metropolii,
która odbędzie się 29 września.
Na specjalnie uruchomionej stronie inter netowej: www.nocteatrowmetropolii.pl., można znaleźć infor macje o wszystkich
spektaklach i imprezach towarzyszących. Podczas tegorocznej 9. edycji NTM, w kilkunastu
teatrach, kilku domach kultury,

a także w siedzibie TVP 3, będzie można obejrzeć ponad 30
spektakli i wziąć udział w ponad 60 atrakcjach specjalnych,
przygotowanych na tę jedną noc.
Na stronie inter netowej czeka
również niespodzianka na miłośników teatru i transportu miejskiego. W dziale aktualności
można znaleźć specjalnie przygotowany na tę okazję bilet okolicznościowy, dzięki któremu posiadacze biletu na dowolny spektakl będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej.

Dotyczy to wszystkich autobusów, tramwajów i trolejbusów,
kursujących w bar wach KZK
GOP, MZKP Tar nowskie Góry
oraz MZK Tychy.
Wydarzenia tegorocznej edycji organizuje 13 teatrów, funkcjonujących na terenie GZM, a także
TVP Katowice i Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
w Rudzie Śląskiej. W tym roku
wyjątkowo dużo jest spektakli
bezpłatnych, zaś na wszystkie pozostałe bilety są w cenach promocyjnych. SK

ogłoszenie
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Mieszkańcy są przekonani, że Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów zatruwa fetorem całą okolicę

Walka ze smrodem rozpoczęta
Instalacje za miliony i… śmierdzi
coraz bardziej. Mieszkańcy Milowic i Dąbrówki Małej nie mają
wątpliwości, że winny jest Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach, który należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Katowic. Fetor, który
czuć w tej części miasta, jest nie
do zniesienia.
– Nie czarujmy się. Śmierdziało tu od zawsze, bardziej lub
mniej. To, co jednak dzieje się
od kilku dobrych miesięcy, przechodzi ludzkie pojęcie. Śmierdzi
coraz częściej, czasami codziennie, a smród jest nie do wytrzymania. Jak mamy żyć w takich
warunkach – pytali mieszkańcy
podczas spotkania z władzami
spółki, które odbyło się w siedzibie przedsiębiorstwa 11 lipca
w Sosnowcu.
Zdesperowani mieszkańcy
postanowili sami wskazać źródło
smrodu i są przekonani, że winne
jest katowickie przedsiębiorstwo.
– Zaczęło śmierdzieć coraz
bardziej i częściej pod koniec tego roku. Uważamy, że ma to
związek z przebudową Zakładu
Odzysku i Unieszkodliwiania
Odpadów w Katowicach. Od tego momentu nie da się otworzyć
okien, tak śmierdzi. Wyczuwalny
jest mocno organiczny zapach – wskazywali mieszkańcy.
Smród wpływa także na prowadzoną działalność gospodarczą.
Właściciel hotelu w dzielnicy
Dąbrówka Mała, Krzysztof Krasnodębski, nie ukrywał, że smród
niszczy renomę jego hotelu, a gości ubywa z dnia na dzień. – Proszę przyjechać raz i zostać
na noc. Już więcej nikt nie wróci.
Klienci hotelu potrafią w nocy
opuścić hotel z powodu smrodu,
który jest nie do zniesienia. Nie
mogą spać z powodu fetoru – mówił podczas spotkania. – Ja tę górę śmieci zawiozę do Katowic.
Zobaczymy, czy władze miasta
i mieszkańcy będą spokojnie znosić ten smród. Właściciel hotelu „Makara” podejrzewa, że przyczyną smrodu jest nowa instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów.
W spotkaniu z mieszkańcami
uczestniczyli także władze miasta, Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca oraz radni:
Ewa Szota, Wilhelm Zych i Wojciech Nitwinko, którzy przysłuchiwali się dyskusji. – Niestety,
pomimo naszych zaproszeń, nikt
z przedstawicieli miasta Katowice, nie przyjechał do Sosnowca
i nie próbował ani wyjaśnić, ani
rozwiązać tego problemu. Nie
oznacza to jednak, że zostawimy
tę sprawę bez rozwiązania – zapowiedziała Anna Jedynak, która
już w sierpniu wraz z sosnowieckimi radnymi wzięła udział w posiedzeniu komisji Infrastruktury
i Środowiska RM w Katowicach,
podczas której przedstawiła problem, oczekując od władz Katowic zdecydowanych działań. Prezydent Katowic, Marcin Krupa,
w oficjalnej korespondencji, zapewnił, że źródło fetoru zostanie
zlokalizowane, a jego przyczywrzesień 2018 nr 8

na usunięta. W tym celu, dzięki
sygnałom i informacjom płynącym od mieszkańców, ma powstać mapa, określająca jednoznacznie, w jakich dniach i porach oraz miejscach, smród jest
najbardziej uciążliwy. Prezydent
Katowic zapewnił także, iż zakład zostanie poddany audytowi
niezależnej grupy naukowców
i ponownie przejdzie kontrolę
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska. Kolejne
posiedzenie Komisji Infrastruktury Środowiska katowickiej
RM, w której będą uczestniczyć
przedstawiciele władz Sosnowca,
odbędzie się 19 września.
W związku z problemem,
pod przewodnictwem wiceprezydent Anny Jedynak, powstała
także grupa monitorująca uciążliwości zapachowe. Podczas
sierpniowego spotkania, członkowie grupy, w skład której
wchodzą m. in. radni Wojciech
Nitwinko, Ewa Szota, Karol Winiarski, Wilhelm Zych oraz Andrzej Źrałek, prezes SM „Saturn”, po raz kolejny omówiono
problem i zaproponowano działania, które należy podjąć. Prezes
SM „Saturn” Andrzej Źrałek
podkreślił, że sugerowanie, iż
smród nie pochodzi od MPGK
Katowice, tylko być może z innych źródeł, jest odwracaniem
uwagi od prawdziwego źródła
zapachu. Stwierdził, że najprawdopodobniej w zakładzie zaczęto oszczędzać i okrajać proces
technologiczny. Dodał, że najbardziej śmierdzi przy przewracaniu pryzm kompostu, co potwierdziła przedstawicielka Rady Jednostki Pomocniczej Dąbrówka Mała. Członkowie grupy, ustosunkowując się do pisma
prezydenta Katowic, stwierdzili,
że należy monitorować i odnotowywać dni i miejsca, kiedy
uciążliwości są największe, by
porównać je z danymi, zbieranymi przez Katowice i jak najszybciej poinformować mieszkańców
o prowadzonej akcji. Pojawiła się
także propozycja, by przeprowadzić kontrolę składu powietrza
w dniach, kiedy zapach jest najbardziej uciążliwy i by o podjętych działaniach oraz możliwości
zgłaszania przez mieszkańców,
reklama

gdzie i kiedy śmierdzi najbardziej, poinfor mować także
mieszkańców Czeladzi i Siemianowic Śląskich.
Władze spółki MPGK faktycznie uważają, iż emitentem
fetoru mogą być inne zakłady,
zlokalizowane w pobliżu katowickiego przedsiębiorstwa. –
Dokonana została analiza i ocena procesów mechaniczno-biologicznych przetwarzania odpadów pod kątem zgodności
z przepisami, która potwierdza
prawidłowość prowadzonych
procesów. MPGK pod koniec
sierpnia wprowadził do technologii przetwarzania specjalny
środek neutralizujący zapach.
W rejonie też jest zlokalizowany
w granicach Siemianowic zakład posiadający zezwolenie
na przyjmowanie komunalnych
osadów ściekowych w ilości 50 000 ton – przypomina Andrzej Malara, prezes zarządu
spółki MPKG w Katowicach. – W okresie ostatnich sześciu latach zrealizowaliśmy trzy
duże inwestycje: nowoczesną
kompostownię,
instalację
do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów i trzecią instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów. Oprócz tych inwestycji, niedawno, czyli pół roku temu, założyliśmy nową instalację do separowania poszczególnych frakcji odpadowych.
Na te wszystkie inwestycje w sumie wydaliśmy 120 milionów
złotych i zrealizowaliśmy je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proszę pamiętać, że mamy tu zakład przetwarzania odpadów, dlatego też musi być
określony zapach, związany
z produkcją i przetwarzaniem
odpadów. Przy nowych inwestycjach uciążliwość odorowa powinna być zminimalizowana a nie zwiększona – podsumował. W czerwcu przedstawiciele
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska przeprowadzili kontrolę w zakładzie
i stwierdzili, że eksploatacja
składowiska odpadów… nie powoduje uciążliwości zapachowych. Przeprowadzona kontrola
nie wykazała żadnych nieprawidłowości. SK

Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi w Sosnowcu zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go
do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywał będzie w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
1 stycznia 2019 r. nieruchomości wyposażone zostaną w nowe rodzaje pojemników oraz worków na odpady komunalne,
dlatego:
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości
o charakterze mieszanym – czyli deklarujący określoną ilość i wielkość pojemników/worków, będą musieli złożyć nowe
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania tych deklaracji, to 31
października 2018r., gdyż gmina musi zdążyć wprowadzić nowe dane do systemu i na ich podstawie wyposażyć
nieruchomości w nowe pojemniki/worki do dnia 1 stycznia 2019 r.
Nieruchomości zamieszkałe wyposażone zostaną w nowe pojemniki/worki na odpady komunalne bez konieczności składania
nowych deklaracji. W przypadku tych nieruchomości właściciele stosować będą nowe druki w momencie dokonywania zmian
danych.
Nowe pojemniki wyposażone zostaną w system elektronicznej identyfikacji pojemników i odbiorów, dzięki któremu każdy
pojemnik przypisany zostanie do konkretnej nieruchomości, a każdy odbiór odpadów będzie na bieżąco monitorowany.
Zastosowany system zapobiegnie przypadkom kradzieży czy podmiany pojemników oraz ułatwi kontrolę gminy
nad prawidłowością odbioru odpadów przez firmę wywozową.
W nowym systemie obowiązywać będą 4 rodzaje deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – każdy dedykowany dla nieruchomości o określonym charakterze:
1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w których deklarować będzie się tylko ilość zamieszkujących daną
nieruchomość osób,
2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w których deklarować będzie się
tylko ilość i wielkość pojemników/worków oraz częstotliwość ich opróżniania/odbioru,
3. Nieruchomości o charakterze mieszanym, w których deklarować będzie się informacje, zarówno dotyczące ilości
zamieszkujących osób, jak i niezbędną ilość pojemników dla części niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne,
4. Domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w której deklarować
będzie się roczną ryczałtową opłatę, wg stawki określonej w Uchwale Nr 804/LVIII/2018.
Nowe druki deklaracji zawierać będą dodatkowe załączniki:
DRUK A – dane osób tworzących spółkę cywilną, dla przypadków, kiedy właścicielem nieruchomości jest spółka cywilna,
DRUK B – dane współwłaścicieli nieruchomości, dla przypadków, gdy nieruchomość posiada więcej niż 1 właściciela,
DRUK C – wykaz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, wskazujący ilość osób zamieszkujących dany lokal
mieszkalny,
DRUK D – rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wskazywany w celu prawidłowego wyposażenia nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki/worki zgodnie z zapisami regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter zobowiązania podatkowego powstającego z mocy prawa.
Przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, co wiąże się z wymogiem
samoobliczenia (samowymiaru) podatku – w tym przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązanym do złożenia deklaracji jest WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.
Wszyscy mieszkańcy Sosnowca, na postawie art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992)
oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca, zobowiązani są do zbierania odpadów
w sposób selektywny, czyli do segregowania odpadów komunalnych oraz takiej hierarchii postepowania z odpadami, aby
w pierwszej kolejności zapobiegać ich powstawaniu, następnie przygotować je do ponownego użycia, a dopiero
w przypadkach, gdy dwie pierwsze czynności nie są możliwe – pozbywać się ich w sposób, który pozwoli na ich recykling,
inny proce odzysku, a w ostateczności ich unieszkodliwienie.
W nawiązaniu do powyższych zapisów gminy zobligowane zostały do wykazywania osiągania w kolejnych latach bardzo
wysokich poziomów:
• recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich odpadów jak: metal, tworzywa sztuczne, szkło:
w roku 2019 – 40%, w roku 2020 – 50%, w roku 2025 – 55%, w roku 2030 – 60% (obecnie w Sosnowcu 25%)
• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe: w roku 2019 – 60%, w roku 2020 – 70%.
• ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: w roku 2019 – 40%,
w roku 2020 – 35%, w roku 2035 – 10% (obecnie w Sosnowcu 32%).
Nieosiągnięcie przedstawionych poziomów skutkować będzie nałożeniem na gminy wysokich kar pieniężnych, co przełoży się
na wysokość obciążeń ponoszonych przez mieszkańców.
W związku z nałożonymi na gminy oraz jej mieszkańców obowiązkami segregowania odpadów, podczas odbierania odpadów
przez firmę wywozową, kontrolowana będzie prawidłowość ich segregacji.
Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na selektywnie zbierane odpady komunalne, innych frakcji odpadów,
poza wskazanymi dla danej frakcji. Pojemniki i worki, w których umieszczone zostaną inne frakcje odpadów, odebrane
zostaną jako odpady zmieszane (w terminie odbioru odpadów zmieszanych), a na właściciela nieruchomości, za okres,
w którym stwierdzono niewłaściwą segregację, nałożona zostanie w drodze decyzji administracyjnej wyższa opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.
Szczegółowych informacji udziela
REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ul. I. Mościckiego 14
tel. 296 06 31, 296 07 91, 296 07 92
reklama
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Artystyczne dopełnianie w Muzeum

Oszuści, próbujący wyłudzić pieniądze, wciąż zmieniają swoje
metody. Dlatego tak ważne jest,
aby być czujnym i rozważnym
w codziennym życiu. Metoda
na „policjanta, oferowanie podrobionego towaru czy fałszywe
zbiórki na szlachetny cel – to te
najczęściej spotykane. Przeczytajcie poniższe rady, o tym jak
rozpoznać podejrzaną sytuację
i jak nie dać się oszukać.
Jednym z najczęściej spotykanych sposobów, dotykających
przede wszystkim osoby starsze,
jest metoda na „wnuczkaˮ, lub
na „policjantaˮ. Oszuści podszywają się pod członka rodziny, lub
pod funkcjonariusza policji i w telefonicznej rozmowie próbują wyłudzić oszczędności rozmówcy.
Jednak przestępcy nie ograniczają się tylko do tej metody. Kolejnym sposobem oszustwa jest
oferowanie podrobionego towaru.
Działając pod presją czasu, oszuści nie dają zbyt dużo czasu do namysłu i w rozmowie przekonują,
że oferowany towar jest oryginalny i w znakomitej, promocyjnej
cenie.
Oszuści swoją przestępczą
działalność rozciągają także na publiczne zbiórki. Działając nierzadko pod przykrywką akcji zbiórki
środków na szlachetny cel i posługując się podrobionymi legitymacjami i zaświadczeniami, próbują
wyłudzić pieniądze.
Wszystkie te metody łączy presja czasu ze strony przestępców.
Najlepszym sposobem przeciwdziałania jest więc duża ostrożność
przy podejmowaniu decyzji.

Wystawa prac Małgorzaty Dajewskiej i Piotra Błażejewskiego, zatytułowana „Dopełnianie”, otworzy sezon kulturalny we wrześniu
w sosnowieckim Pałacu Schoena
Muzeum.
Wystawa, której wernisaż odbędzie się już 6 września, prezentuje unikatowe, wykorzystujące zjawiska optyczne, szklane kompozycje Małgorzaty Dajewskiej i malarstwo Piotra Błażejewskiego. Twórcy od wielu lat łączą działalność artystyczną z pracą naukową i pedagogiczną na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzą także
artystyczny tandem. Ich wspólne
przedsięwzięcia pozwalają na oddziaływanie i wzajemne przenikanie odmiennych rodzajów sztuki.
Ekspozycja została zorganizowana
z okazji 35-lecia pracy twórczej artystki i 45-lecia działalności Piotra
Błażejewskiego. Prezentuje osiemdziesiąt szklanych obiektów
i osiemdziesiąt obrazów wypożyczonych z kolekcji muzealnych
i od osób prywatnych (krajowych
i zagranicznych), wśród których są
prace znane z wcześniejszych wy-

Jeśli cokolwiek budzi nasze
wątpliwości, zakończmy rozmowę.
Poinformujmy naszych najbliższych o podejrzanej sytuacji. Nie
wahajmy się również zadzwonić
pod numer alarmowy 112.
Zwracamy się z apelem,
zwłaszcza do osób młodych – informujmy naszych rodziców
i dziadków o tym, że są osoby,

które zamierzają wykorzystać ich
życzliwość.
Powiedzmy im, jak zachować
się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie
dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy
uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.
Oprac. zespół KMP w Sosnowcu

Wernisaż wystawy „Dopełnianie” otworzy sezon kulturalny
w Muzeum.
staw i publikacji oraz zupełnie nowe, powstałe z myślą o jubileuszowej ekspozycji.
Sosnowiczanka, Małgorzata
Dajewska, tworzy imponujące
szklane rzeźby, którym nadaje
opisowe, niemal literackie tytuły.
Piotr Błażejewski jest wybitnym
przedstawicielem abstrakcji geometrycznej i konsekwentnie zgłębia i przekłada na język wizualny
wszystkie jej aspekty. Artyści wypracowali formułę wspólnej prezentacji swoich dzieł, reprezentujących wprawdzie odrębne dziedziny artystyczne, ale przemawia-

jących jednym, uniwersalnym językiem estetycznym. Ekspozycja
będzie prezentowana w Pałacu
Schoena Muzeum w Sosnowcu
od 6 września do 28 października 2018 roku. Kuratorem wystawy, której współorganizatorami są
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie
w Jeleniej Górze, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, jest Ewa
Chmielewska. Wernisaż rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp jest
wolny. red

„Przedwiośnie” we wspólnym narodowym czytaniu
Prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński oraz dyrektorzy Miejskiej Biblioteki Publicznej, Hotelu
Centrum w Sosnowcu i CKZiU
przy ul. Grota Roweckiego 64
w Sosnowcu, zapraszają do udziału
w 7. edycji ogólnopolskiej akcji
„Narodowe Czytanie”, które odbędzie się 8 września w Zagłębiowskiej Mediatece i wszystkich filiach
biblioteki. Program w Mediatece
obejmuje lekturę fragmentów
„Przedwiośnia” Stefana Żerom-

skiego z udziałem publiczności
oraz piosenki kabaretowe z okresu
dwudziestolecia międzywojennego w wykonaniu aktorów Teatru
Zagłębia Beaty Deutschman
i Krzysztofa Korzeniowskiego
przy akompaniamencie Ewy Zug.
Ponadto w wypożyczalni dla
dorosłych, w godzinach otwarcia,
czytelnicy mogą liczyć na odtwarzanie „Przedwiośnia” kilku w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, bułgarskim.

Przygotowano także wystawę
z serii „Bibliotekarze polecają”: 44 teksty Antologii Niepodległości. Dla czytelników przygotowano także dodatkowe atrakcje,
m. in. prezentacje multimedialne,
quizy i krzyżówki oraz występy
muzyczne. W Mediatece będzie
można wysłuchać fragmentów
„Przedwiośnia” w godz. od 11.00
do 13.00. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.bilbioteka.sosnowiec.pl. SK

Jak żyć i nie zwariować?
Na to pytanie spróbują odpowiedzieć w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” już 7 września twórcy spektaklu „Andropauza 3, czyli jak żyć i nie zwariować?”. Zapowiada się wieczór pełen śmiechu,
przygód oraz sytuacji absurdalnych. Jest to spektakl
z arcyzabawną opowieścią o tym, jak prawdziwe życie rozpoczyna się po sześćdziesiątce! O tym, że nie
istotna jest ilość zer przy liczbie twoich lat na świecie, ale radosne i otwarte serce. Kwintesencję życia

ukaże jeden z bohaterów, po nieprawdopodobnej
przygodzie, która odmieniła na dobre jego życie
i krzyczy ponad oceanem: „Teraz dopiero zaczynam
żyć!”. Sztukę „Andropauza 3 – czyli jak żyć i nie
zwariować” napisali Piotr Dąbrowski i Katarzyna Mikiewicz, na podstawie pomysłu Leszka Kwiatkowskiego. Reżyserią zajęli się Piotr Dąbrowski
i Katarzyna Mikiewicz. Bilety są w 39 i 49 zł. Spektakl rozpocznie się o godz. 18.00. SK

Weź udział w zjeździe absolwentów
„Energetyka”
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego w Sosnowcu „ENERGETYK” zaprasza
do udziału w zjeździe absolwentów, który odbędzie się dnia 6 października 2018 r. W programie zjazdu przewiduje się
część oficjalną oraz dla zainteresowanych spotkanie towarzyskie z oprawą muzyczną.
Część oficjalna odbędzie się w budynku byłego technikum, w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65. Obecnie w budynku
mieści się Energetyczne Centrum Kultury im. Jana Kiepury.
Planowany program części oficjalnej:
12.00 – 13.00: rejestracja uczestników (m. in. wydawanie identyfikatorów)
13.00 – 14.30: główna część uroczystości – (dawna aula)
14.30 – 15.30: występy artystyczne zespołów Centrum Kultury – (dawna aula)
15.30 – 17.00: zwiedzanie budynku, indywidualne spotkania w klubie Komin (dawne warsztaty szkolne)
Spotkanie towarzyskie odbędzie poza budynkiem Energetycznego Centrum Kultury i rozpocznie się o godz. 18.00.
Koszt uczestnictwa w zjeździe:
• udział tylko w części oficjalnej – 20 zł
• udział w części oficjalnej i towarzyskiej – 130 zł (koszt nie obejmuje napojów alkoholowych).
Wpłat należy dokonywać na niżej podany nr konta bankowego Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Technikum
Energetycznego w Sosnowcu „ENERGETYK” z siedzibą w Sosnowcu, ul. Będzińska 65: 62 2030 0045 1110 0000 0398 1130.
Tytuł: zjazd absolwentów, należy podać imię i nazwisko (dla kobiet również nazwisko panieńskie) oraz koniecznie rok
ukończenia technikum. Ilość miejsc w przewidywanej części towarzyskiej jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.
Dodatkowych wyjaśnień udziela Grażyna Grzesikowska pod nr tel. 500-155-319, e-mail: gragrze@onet.pl.
Informacje o zjeździe zamieszczane są także na stronie internetowej stowarzyszenia: www.energetyk.sosnowiec.pl.
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zdjęcia: arc Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

Oszuści i ich metody. Jak się przed nimi ustrzec?

SPORT
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Wychowanek AKS Niwka
w kadrze Brzęczka

Radość z gry w ekstralidze. Dramat Tobiasza Bernata

Maciej Wasik

Hokeiści Zagłębia znów
w gronie najlepszych
Maciej Wasik

Z mieszanymi uczuciami przystąpią do rozgrywek hokejowej ekstraligi zawodnicy z Sosnowca. Z jednej strony
towarzyszy im radość, bo klub spełnił wymogi licencyjne i wraca do elity dzięki „dzikiej karcie”, z drugiej
smutek, bo na lodzie nie będzie mógł im pomóc Tobiasz Bernat, który po brutalnym ataku w jednym z meczów
kontrolnych walczy nie tylko o powrót na taflę, ale przede wszystkim o powrót do zdrowia. Pierwszy mecz
Zagłębia rozegra już 7 września z Tauron KH GKS Katowice. Będzie to spotkanie rozegrane awansem.

Tobiasz Bernat miał być podporą hokejowego Zagłębia. Po brutalnym ataku jednego
z rywali walczy o powrót do zdrowia.
Krzysztof Polaczkiewicz

Hokejowe Zagłębie nie znalazłoby się w ekstraklasie, gdyby nie wsparcie miasta. Wiosną
sosnowiczanie przegrali wprawdzie walkę
z ekipą z Torunia o bezpośredni awans do ekstraligi, ale mimo to klub został włączony
w struktury miejskiej spółki, którą do tej pory
tworzyli piłkarze Zagłębia. Prezesem dwusekcyjnego – jak na razie klubu – jest Marcin Jaroszewski, ale za hokejową sekcję odpowiada Dariusz Kisiel, któremu powierzono rolę
dyrektora.
Żeby zagrać z najlepszymi, Zagłębie musiało przejść proces licencyjny oraz wykupić tzw.
„dziką kar tę”, której war tość wyceniono
na 200 tys. zł. Co ciekawe, z propozycją jej
wykupienia wyszły władze PZHL, które jak
wiadomo na nadmiar gotówki nie narzekają…

– Postanowiliśmy z tego zaproszenia skorzystać. Krok po kroku chcemy odbudować
hokej w mieście. Zdecydowaliśmy, że lepiej
będzie grać z najlepszymi niż grać w słabej
pierwszej lidze, zważywszy, że ustabilizowanie sytuacji finansowej klubu i plan włączenia
sekcji w struktury miejskiej spółki, który ostatecznie wypalił, sprawiło, że nasi wychowankowie chcieli do nas wrócić – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Ponowny akces gry w Zagłębiu zgłosili m.
in. Damian Słaboń, Rafał Radziszewski, Tomasz Kozłowski, Łukasz Podsiadło, którzy będą tworzyć trzon drużyny prowadzonej przez
Marcina Kozłowskiego. Do Zagłębia wrócił
także Czech Vladimir Luka, który ostatnio
bronił barw HC Poruba. Z tego samego klubu
trafił także inny Czech, Tomas Kana. Zespół
wzmocnił także Michał Działo, ostatnio Polo-

nia Bytom. – Domykamy pewne sprawy transferowe, testowaliśmy kilku obcokrajowców,
nie wszyscy spełnili nasze wymagania, ale
zrobimy wszystko, aby kadra prezentowała się
odpowiednio. Szkoda Tobiasza Bernata, bo to
jedno z naszych najważniejszych ogniw. Trzymamy kciuki za jego szybki powrót. To twardziel jak jego ojciec. Będziemy walczyć
o zwycięstwa dla niego – podkreśla dyrektor
Kisiel.
Do nieszczęsnego zajścia doszło podczas
spotkania z Duklą Michalowice. – Stałem twarzą do bandy, bo chciałem wybić krążek z naszej
tercji. Nagle rywal zaatakował mnie z tyłu i tak
właśnie rozpoczęło się moje nieszczęście –relacjonował feralne zdarzenie Tobiasz Bernat.
Pierwsze badania nie wykazały nic poważnego i hokeista wraz zespołem wrócił do Sosnowca. Tu rozpoczął się dramat. – Straciłem
czucie w rękach. Okazało się, że dwa kręgi
w odcinku szyjnym są uszkodzone i uwierają
rdzeń kręgowy. Lekarze zdecydowali, że ucisk
na rdzeń zlikwidują metodą bezinwazyjną, tak
zwanym wyciągiem czaszkowym. Do czaszki
wkręcono mi śruby, a na wyciągu umieszczono ośmiokilogramowe odważniki. Mam nadzieję, że ta metoda przyniesie efekt – tłumaczy wychowanek Zagłębia Sosnowiec. Kolejne badania wykażą, czy konieczna będzie operacja kręgosłupa.
Ceny biletów i karnetów na sezon 2018/2019
Dzieci do 6 roku życia (wstęp tylko pod opieką
dorosłego) – bezpłatnie
Młodzież szkolna od 7 do 15 roku życia
(z ważną legitymacją szkolną) - 3 zł
Ulgowy: 5 zł (kobiety, emeryci, renciści)
Normalny: 10 zł
Karnet na sezon zasadniczy 2018/2019 – 120 zł
(możliwość kupienia w sekretariacie klubu
w godzinach od 9.00 do 16.00).

Rafał Pietrzak ma szansę zagrać w reprezentacji Polski
w meczach z Włochami i Portugalią.
Rafał Pietrzak, wychowanek AKS
Niwka, a następnie zawodnik Zagłębia Sosnowiec, znalazł się
w gronie piłkarzy powołanych
przez nowego selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka
na najbliższe mecze z Włochami
i Portugalią. Pietrzak broni obecnie
barw Wisły Kraków.
Pietrzak urodził się 30 stycznia 1992 roku. Przygodę z futbolem zaczynał w AKS Niwka, następnie trafił do juniorskich grup
Zagłębia. 7 maja 2008 roku,
a więc mając nieco ponad 16 lat,
zadebiutował w barwach klubu
z Sosnowca w ekstraklasie. To
oczywiście najmłodszy piłkarz,
który w barwach Zagłębia wybiegł na boisko w najwyższej klasie rozgrywkowej. Latem 2010 roku przeniósł się do Górnika Zabrze, następnie bronił barw Piasta
Gliwice, Kolejarza Stróże, GKS
Katowice i Wisły Kraków, z krótkim wypożyczeniem do Zagłębia
Lubin. Do tej pory na boiskach
ekstraklasy zaliczył 31 występów,
w których zdobył dwie bramki. – Myślę, że to jest przykład, że
do życia trzeba podchodzić w pozytywny sposób. Nie można dawać za wygraną. Trzy miesiące
zmieniły w mojej karierze wszystko o 180 stopni. Teraz wszystko
jest w porządku, ale nie zapominam też, że czasami wszystko może odmienić się też w drugą stronę – podkreśla Pietrzak.

Warto w tym miejscu dodać,
że ostatnim piłkarzem urodzonym
w Sosnowcu, który dostąpił zaszczytu gry w reprezentacji Polski, był Eugen Polanski. Do kadry
biało-czerwonych trafił za kadencji Franciszka Smudy. Ostatni
mecz w koszulce z orłem na piersi Polanski zagrał 5 marca 2014
roku już za kadencji Adama Nawałki. Polanski poza miejscem
urodzenia oraz wizytą w Urzędzie
Miejskim w lipcu 2011 roku, kiedy to musiał zdobyć niezbędne
dokumenty, uprawniające go
do gry dla Polski, nie miał zbyt
wiele wspólnego.
Znacznie bardziej z naszym
miastem związany jest Ryszard
Czerwiec, ostatni piłkarz w historii Zagłębia, który broniąc
barw klubu z Kresowej, wystąpił
w seniorskiej reprezentacji Polski. Miało to miejsce 5 lipca 1992 roku w meczu z Gwatemalą. Trenerem był wówczas
Andrzej Strejlau, u którego
Czer wiec niespełna pół roku
wcześniej debiutował w kadrze.
W sumie jako piłkarz Zagłębia
zaliczył trzy reprezentacyjne boje. Potem grał jeszcze w kadrze
jako zawodnik Widzewa Łódź
i Wisły Kraków. W Zagłębiu był
także trenerem. Jesienią 2011
roku znalazł się w sztabie trenerskim Piotra Stacha, a następnie
współpracował z Jerzym Wyrobkiem. KP

Potencjał większy niż punktowa zdobycz Odsłonięto tablicę poświęconą Włodzimierzowi Mazurowi
Za nami siedem kolejek w piłkarskiej ekstraklasie. Zagłębie, które
wróciło do elity po 10 latach,
zgromadziło jak na razie pięć
punktów. Nie jest to pokaźny dorobek, ale śmiało można powiedzieć, że nie oddaje on potencjału
drużyny Dariusza Dudka. Zagłębie pokazuje charakter, walczy
do końca o każdy punkt, a przede
wszystkim gra do przodu, nie nastawiając się z góry na tzw. „obronę Częstochowy”.
Wygrana z Pogonią Szczecin, remisy ze Śląskiem Wrocław
i Arką Gdynia oraz porażki
z Piastem Gliwice, Zagłębiem
Lubin oraz Legią Warszawa i Lechem Poznań. To sucha statystyka po siedmiu meczach. Teraz
piłkarzy czeka kilkudniowa przerwa od ligi, gdyż czas na mecze
reprezentacji. – Zespół się konsoliduje. Już w trakcie rozgrywek dołączyli do nas Adam Kokoszka i Szymon Pawłowski.
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Obaj fajnie wkomponowali się
w zespół, a Szymon już pokazał,
że będzie jednym z liderów zespołu. Przeskok z I ligi do ekstraklasy jest spory, ale myślę, że pokazaliśmy, że Zagłębie nie będzie chłopcem do bicia i każdy
musi traktować nas poważnie.
Przy odrobinie szczęścia tych
punktów można było ugrać więcej. Z dnia na dzień widać, że zespół dojrzewa, jest pewniejszy
swojej wartości. Na pewno musimy poprawić grę defensywną, bo
tutaj mamy za dużo wpadek.
Stąd rotacje w defensywie, ale
myślę, że jesteśmy już bliżej niż
dalej w naszych poszukiwaniach
optymalnego ustawienia – podsumował pierwsze ligowe boje
Dariusz Dudek.
Kolejny mecz sosnowiczanie
przed własną publicznością rozegrają 17 września o godz. 18. Rywalem Zagłębia będzie Gór nik
Zabrze. KP

Sosnowiec pamięta o jednym
z najlepszych piłkarzy w historii
Zagłębia Sosnowiec. Pamiątkowa
tablica pojawiła się na ścianie wyremontowanego budynku przy
Obrońców Westerplatte 2a w Juliuszu. To właśnie tam mieszkał
przed laty Włodzimierz Mazur.
W barwach Zagłębia Mazur rozegrał 289 spotkań, zdobył 80 bramek. Z klubem z Sosnowca dwukrotnie zdobył Puchar Polski. Król
strzelców piłkarskiej ekstraklasy
w sezonie 1976/77. 23-krotny reprezentant Polski. Uczestnik finałów Mistrzostw Świata Argentyna '78. Do historii przeszedł jego
wspaniały gol z rzutu karnego,
w wygranym 2:0 meczu z Holandią. Mazur bramkarza rywali pokonał, strzelając w stylu Panenki, czyli
kopiąc futbolówkę lobem w środek
bramki, gdy tymczasem bramkarz
rywali bezradnie rzucił się w bok.
Tablica na budynku odsłonięta
została 8 lipca. – Dziękuję, że pa-

Paweł Leśniak

Tablica na Juliuszu ma upamiętniać jednego z najwybitniejszych
piłkarzy Zagłębia.
miętacie o moim tacie, że to nazwisko tutaj widnieje. Dziękuję
wszystkim, którzy się przyczynili
do powstania tej tablicy – mówiła
córka Włodzimierza Mazura,
Magdalena.
Włodzimierz Mazur jest patronem Akademii Zagłębia,
w której trenuje blisko pół tysiąca
młodych adeptów piłki nożnej.

– To zaszczyt pamiętać o takiej postaci, jaką był Włodzimierz
Mazur. W tym sezonie Zagłębie
znów gra w ekstraklasie i zapewne Włodek, bo tak go wszyscy
w Sosnowcu wspominają, byłby
z piłkarzy bardzo dumny. To dobry moment, aby przypomnieć,
kim był, gdzie mieszkał i co zrobił dla polskiej piłki – powiedział

prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński.
Bardzo dobrze Włodzimierza
Mazura wspomina także Leszek
Baczyński, honorowy prezes Zagłębia Sosnowiec. – Włodek zawsze był bardzo blisko nas, po jego odejściu zorganizowaliśmy
tur niej jego imienia. Wnuczka
Włodka miała wtedy roczek, była
na wszystkich turniejach i dorastała wraz z kolejną edycją. Prezes
Zagłębia Sosnowiec, Marcin Jaroszewski, poszedł jeszcze o krok
dalej i tworząc akademię, daj jej
imię Włodzimierza Mazura. To
imię i nazwisko, ta pamięć o doskonałym koledze i przyjacielu,
nigdy nie zginie – zapewnił.
O tablicę zabiegała społeczność Juliusza, m.in. pan Marek
Wacławik, który pomysł ten zgłosił do Budżetu Obywatelskiego.
Włodzimierz Mazur zmarł 1
grudnia 1988, gdy miał zaledwie 34 lata. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

„Zagórze Zajezdnia” – 40 lat tradycji
PKM Sosnowiec jest liderem komunikacji miejskiej. Firmie wielokrotnie
przyznawano nagrody i wyróznienia. Oto niektóre z nich:

Autobus elektryczny Solaris Urbino 12 Electric podczas ładowania magazynu energii. Podobne urządzenie znajduje się
na dworcu autobusowym przy ul. Mościckiego.
Niestety, nie udało mi się ustalić,
kiedy na ulicach Sosnowca (Sosnowic) pojawił się pierwszy autobus.
Znana jest natomiast dokładna data
rozpoczęcia działalności pierwszej
firmy przewozowej wykorzystującej do transportu ludności tzw. samojazdy osobowe. Tą pamiętną datą jest 11 marca 1922 roku. Wtedy
to firma Ruch Pasażersko Autobusowy w Zagłębiu rozpoczęła swą
działalność. Inicjatorami i zarazem
właścicielami przedsiębiorstwa byli prof. Feliks Ankersztajn i redaktor Józef Maciejewski. Działali oni
w porozumieniu z regionalnymi
przemysłowcami, którzy byli żywo
zainteresowani wspieraniem rozwoju komunikacji miejskiej. Pewną ciekawostkę stanowi fakt, że
również Gwarectwo Hrabia Renard (ówczesny właściciel teatru
znanego obecnie jako Teatr Zagłębia) dostrzegało pewne profity płynące z uruchomienia komunikacji
zbiorowej – autobusy mogły dowozić nie tylko pracowników, ale również widzów pochodzących z pobliskich miejscowości.
Na starcie firma posiadała
osiem autobusów, każdy z nich
mógł przewozić 20 pasażerów. Odjazdy odbywały się co dwie godziny, ruch trwał od godziny 7.00 do 23.00. Główny przystanek znajdował się pod dworcem
wiedeńskim – dzisiaj Sosnowiec
Główny.
Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi było ogromne. Z czasem pojawiła się konkurencja
w postaci innych przewoźników.
Powstawały nowe linie autobusowe, a na już istniejących zwiększano ilość kursów. Dalsze dzieje komunikacji miejskiej w Sosnowcu
i Zagłębiu to niemal ciągły rozwój
przerywany kryzysem gospodarczym lat 30. oraz niespokojnymi
czasami I i II wojny światowej.
Godnym spadkobiercą i kontynuatorem transportowych tradycji
z okresu międzywojennego jest
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu,
które należy do najlepszych firm tej
branży w skali całego kraju. PKM
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ma swą siedzibę przy ulicy Lenartowicza 73, w miejscu, które powszechnie znane jest jako „Zagórze Zajezdnia”.
Można przyjąć, że historia zagórskiej zajezdni głębokimi korzeniami sięga… starej remizy tramwajowej w Będzinie – znajdowała
się u zbiegu ulic Kołłątaja i Paryskiej. Po II wojnie światowej na jej
terenie stacjonowały także autobusy. Takie połączenie dwóch rodzajów miejskiego transportu sprawiało pewne problemy i rodziło konflikty pomiędzy „tramwajarzami”
i „autobusiarzami”.
Decyzją ówczesnych władz
wojewódzkich wzniesiono więc
w Będzinie przy ul. Promyka 30
drugą zajezdnię, tym razem wyłącznie dla autobusów. Obiekt oddano do użytku 17 lipca 1963 roku.
Od początku zajezdnia znajdowała
się pod zarządem Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach, które od 27 lutego 1951 roku było prawdziwym gigantem w sferze transportu zbiorowego. Obecnie w obiekcie tym
znajduje się Izba Tradycji PKM
Sosnowiec. Będzie ona tematem
odrębnego artykułu.
Ważnym wydarzeniem związanym z narodzinami zagórskiej
zajezdni autobusowej była budowa
Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. Z zakrojonym na szeroką
skalę przedsięwzięciem wiązały
się także zagadnienia dotyczące infrastruktury dla pracowników i co
za tym idzie, zapewnienia odpowiednio wydajnego transportu.
Podjęto zatem kolejną decyzję
o budowie (największej na terenie
województwa katowickiego) zajezdni autobusowej w Sosnowcu-Zagórzu. Inwestycję prowadziła ta
sama firma, która odpowiadała
za budowę huty „Katowice”, czyli
Budostal – 4.
Zajezdnia została oddana do użytku 18 grudnia 1978,
a od 1 stycznia 1979, w ramach reorganizacji, rozpoczął funkcjonowanie Zakład Komunikacyjny nr 8
w Sosnowcu-Zagórzu, oczywiście
w strukturach WPK Katowice. Po-

W niedzielne przedpołudnie na parkingu przed halą
napraw.

Hala napraw – Jelcz M 121 podczas naprawy
na podnośnikach kolumnowych.

Dyspozytornia – miejsce, w którym 24 godziny na dobę pracuje
dyżurny dyspozytor. Do jego głównych obowiązków należy:
nadzorowanie pracy kierowców, właściwe dysponowanie
taborem, czuwanie nad prawidłową realizacją zadań
przewozowych, podejmowanie bieżących decyzji w przypadku
awarii, kolizji itp. Na zdjęciu dyżur pełni pani Anna Mikołajewska.
śród kadry nowo powstałego zakładu znaleźli się doświadczeni pracownicy zajezdni będzińskiej.
W skład Zakładu nr 8 weszły oddziały autobusowe w Będzinie, Dą-

browie Górniczej-Gołonogu, Olkuszu oraz Zajezdnia Autobusowa
w Sosnowcu-Zagórzu. Zagórska
zajezdnia w początkach swego istnienia obsługiwała linie autobuso-

– złota odznaka za zasługi dla województwa Śląskiego dla spółki – 2006 rok,
– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej na podstawie danych finansowych
z roku 2010,
– Lider społecznej odpowiedzialności „Dobra Firma 2010”,
– „Solidny Pracodawca – Lider Hr 2011”,
– „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider Hr 2011”,
– „Symbol Komunikacji Miejskiej 2011”,
– „Gazele Biznesu” w 2009 i 2012 r.,
– „Solidny Pracodawca Branży Transportu Miejskiego 2012”,
– „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider Hr 2012”,
– „Menadżer Zagłębia” w kategorii „europejski standard 2013”,
– „Lider Lokalnej Przedsiębiorczości 2012”,
– „Lider rozwoju regionalnego” – tytuł przyznany przez Polski Kongres
Przedsiębiorczości,
– „Przedsiębiorstwo Fair Play 2013” – program afiliowany przy Krajowej
Izbie Gospodarczej, uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się w sali
Kongresowej PKiN w Warszawie 6 grudnia 2013 r.,
– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej na podstawie danych finansowych
z roku 2013 przyznany przez Bisnode Polska Sp. z o.o.,
– Odpowiedzialny Pracodawca 2014,
– „Marka – Śląskie” w kategorii społeczna odpowiedzialność
biznesu 2014,
– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej na podstawie danych
finansowych, z roku 2015 przyznany przez Bisnode Polska Sp. z o.o.,
– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej na podstawie danych
finansowych, z roku 2016 przyznany przez Bisnode Polska Sp. z o.o.,
– „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” za rok 2016 przyznany przez KK
NSZZ „Solidarność”.

Lista autobusów stacjonujących w zagórskiej zajezdni PKM:
– 26 autobusów marki Jelcz M 121 I (diesel),
– 1 autobus marki Jelcz 121 M4 (diesel),
– 2 autobusy marki MAN A-78 (diesel),
– 1 autobusy marki Mercedes Benz CITARO O530 (diesel),
– 6 autobusów marki MAN A-23 (diesel),
– 6 autobusów marki Mercedes Citaro O530 G (diesel),
– 10 autobusów marki Mercedes Benz Conecto G (diesel),
– 32 autobusy marki Solaris Urbino 15 (diesel),
– 2 autobusy marki Solaris Urbino 18 Hybrid (hybryda),
– 16 autobusów marki Solaris Urbino 12 E6 (diesel),
– 5 autobusów marki Solaris Urbino 18 E6 (diesel),
– 5 autobusów marki Volvo 7900 LAH BASC (hybryda),
– 17 autobusów marki Volvo 7900 LH B4SC (hybryda),
– 2 autobusy marki Solaris Urbino 12 Electric (elektryczny).
Gdyby wszystkie ustawić „gęsiego”, to zajęłyby ulicę 3 Maja oraz ulicę
Piłsudskiego na przestrzeni pomiędzy dworcem Sosnowiec Główny
a Egzotarium.

we nr: 34, 55, 612 przy wykorzystaniu taboru składającego się z Ikarusów 260 i 280 (przegubowy) oraz
Jelczów PR 110U produkowanych
na licencji Berlieta. W połowie
lat 80. zajezdnia obsługiwała 29 linii, w tym nieco już zapomniane:
33 bis, 38, 124, 271, 602, 611, 212,
645, 680, 682, 683, 684, 697, 719.
Ważną datą w historii zajezdni
jest 1 października 1991 roku.
Wtedy to w wyniku podziału majątku WPK Katowice powstało
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Sosnowcu, które weszło w skład Komunikacyjnego
Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Do kolejnego przekształcenia doszło 17 lipca 1997 roku – od tego
czasu firma nosi nazwę Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
w Sosnowcu spółka z o.o. Poza zajezdnią w Zagórzu do firmy należy
także Oddział Autobusowy w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu oraz
Oddział Autobusowy w Będzinie
(obecnie nie prowadzi się tam eksploatacji).
W chwili publikowania tego artykułu PKM Sosnowiec sp. z o.o.
użytkuje 251 autobusów, które ob-

sługują 65 linii. Na zajezdni w Zagórzu stacjonuje 131 spośród nich.
Możemy spotkać je podczas pracy
na 37 liniach. Flota składa się z pojazdów różnych marek: Jelcz,
MAN, Mercedes, Solaris, Volvo.
Firma sukcesywnie odmładza swój
tabor. Dzięki temu po ulicach zagłębiowskich (i nie tylko) miast jeździ coraz więcej przyjaznych środowisku nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów. Pośród nich
królują hybrydy oraz wozy z napędem elektrycznym, które zdaniem
„złośliwych” noszą w sobie domieszkę tramwajarskiego pierwiastka.
Tekst izdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.
Podczas pracy nad artykułem korzystałem
z życzliwości oraz pomocy dyrektora do spraw
technicznych PKM Sosnowiec – pana Piotra Drabka.
Serdecznie dziękuję.
Nieocenionym wręcz źródłem informacji była dla
mnie monografia „Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Sosnowcu i historia komunikacji
autobusowej w Zagłębiu Dąbrowskim” Dariusz
Falecki, Tadeusz Falecki, Będzin 2013. Gorąco
polecam to wydawnictwo.
Więcej zdjęć zagórskiej zajezdni można zobaczyć na:
www.kuriermiejski.com.pl.
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75. rocznica rozpoczęcia likwidacji największych gett w Zagłębiu Dąbrowskim

Sosnowiec oddał hołd wywiezionym
i zamordowanym w Auschwitz
1 sierpnia w Sosnowcu uczczono pamięć zagłębiowskich Żydów, których wywieziono i zamordowano w Auschwitz. W 75. rocznicę rozpoczęcia likwidacji największych
gett w Zagłębiu Dąbrowskim wspominano wydarzenia, które rozpoczęły się 1 sierpnia 1943 roku. Wśród ponad 200 uczestników uroczystości byli ocaleni z Holokaustu
i ich potomkowie, mieszkający dziś m. in. w USA, Izraelu i Szwecji. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca.
zdjęcia: Maciej Łydek

Pierwsza część uroczystości odbyła się przy al. Mireckiego. To właśnie w tym miejscu na rok przed likwidacją getta Niemcy zgromadzili zagłębiowskich Żydów
pod pretekstem sprawdzenia i weryfikacji dokumentów. – W sumie
na terenie placu sportowego zgromadzono około 26 tysięcy osób.
Zostali podzieleni na cztery grupy.
Młodych pracujących oraz przeznaczonych do wywiezienia
do obóz pracy, osoby, których sytuację uznano za niejasną oraz starszych i matki z dziećmi. Dwie
ostatnie grupy pozostały na miejscu na noc. Wówczas padły pierwsze strzały. W deszczu i błocie ginęły osoby – mówi Monika Kempara z Sosnowieckiego Centrum
Sztuki Zamek Sielecki, kuratorka
wystaw przypominających losy
zagłębiowskich Żydów.
Jedną z osób, która wówczas
znajdowała się na placu sportowym, była 19-letnia wówczas Lea
Glajtman, obecnie mieszkanka
Szwecji. Wtedy po raz ostatni widziała większość swojej licznej
rodziny. – Od 1932 roku moja rodzina mieszkała w Sosnowcu
przy ulicy Wspólnej 10. W rodzinach mojej mamy i taty było
po siedmioro, ośmioro rodzeństwa. Wszystkich wymordowano,
oprócz brata mojej mamy, który
jeszcze przed wojną wyjechał
z Polski do Stanów Zjednoczonych, do Detroit. Udało się też
uciec bratu mojej mamy, który

Władze Sosnowca upamiętniły pamięć zagłębiowskich Żydów, składając kwiaty pod nowo odsłoniętą tablicą, znajdującą się na
budynku dworca PKP.

Podczas uroczystości swoimi wspomnieniami z tamtych tragicznych wydarzeń podzieliła się Lea Glajtman.
wyjechał do Kopenhagi. Z reszty
przeżyłam tylko ja, moja siostra
Miriam i moja kuzynka. W 1943
roku wywieźli nas do obozu pracy w Niemczech. Potem szłyśmy
w tzw. marszu umarłych do obo-

zu Bergen Belsen – wspominała,
nie kryjąc wzruszenia 94-letnia
dziś Lea Glajtman.
Spod pomnika przy Al. Mireckiego zebrani przeszli w „Marszu życia” pod dworzec PKP

w Sosnowcu, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą wydarzeniom sprzed lat.
Według danych katowickiego
oddziału IPN, gdy w pierwszych
dniach września 1939 r. polski

Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie zostały zajęte przez wojska
niemieckie, na tym terenie mieszkało ok. 100 tys. Żydów.
Z sosnowieckiego getta na Środuli naziści wywieźli do Au-

schwitz ponad 10 tys. osób.
W 1939 r. Żydzi stanowili ok. 20
procent mieszkańców Sosnowca.
Po wybuchu II wojny światowej
i zajęciu Sosnowca, Niemcy rozpoczęli masowe prześladowania
ludności żydowskiej. 9 września 1939 roku spłonęła wielka synagoga, znajdująca się wówczas
przy ul. Dekkerta. Rozpoczęły się
także działania mające na celu
przesiedlenie Żydów i koncentrację ich na jednym obszarze.
Do Sosnowca przewożono także
Żydów z okolicznych miejscowości, zasiedlając ich na Środuli. Sosnowieckie getto sąsiadowało
z gettem będzińskim. W 1942 roku rozpoczęła się akcja likwidacyjna getta. Pierwsze transporty osób
były systematycznie wywożone
do obozów koncentracyjnych.
Ostateczna akcja likwidacyjna gett
na Środuli w Sosnowcu oraz w Będzinie rozpoczęła się 1 sierpnia 1943 roku. Warto w tym miejscu odnotować walkę Żydów
z Niemcami, która została podjęta
przez ponad 20 bojowników członków założonej latem 1942 r.
Żydowskiej Organizacji Bojowej
w Zagłębiu. Jej powstanie było
efektem pobytu na tym terenie dowódcy tej Organizacji Mordechaja Anielewicza – przywódcy powstania w warszawskim getcie,
który odwiedził Sosnowiec i Będzin w czerwcu 1942 r.
Opracował: Krzysztof Polaczkiewicz

Uczcili pamięć poległych i bohaterów
zdjęcia: Maciej Łydek / Mariusz Binkiewicz

WŁADZE MIASTA ODDAŁY HOŁD UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ORAZ OFIAROM II WOJNY ŚWIATOWEJ.

1 sierpnia pod pomnikiem Pamięci Męczeństwa Kobiet Polskich Walczących w Szeregach Armii Krajowej znajdującym się
na skwerze im. Danuty Siedzikówny „Inki” złożono kwiaty, upamiętniając bohaterów Powstania Warszawskiego w 74.
rocznicę jego wybuchu. 1 września w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej wiązanki kwiatów złożono na cmentarzu
przy ul. Smutnej – na grobie zbiorowym wojennym rozstrzelanych przez hitlerowców 4-6 września 1939 roku.
wrzesień 2018 nr 8
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ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw
Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 266 37 83
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

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu
dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać do 25 czerwca
pod adres redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane zostaną
nagrody, które prosimy odbierać osobiście w redakcji.
Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi
rozwiązanie krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce
„Krzyżówka”. Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować
telefonicznie.

Poziomo: 1 – robi się na ciepłym mleku, gdy stygnie,
5 – chwila, 8 – przedmiot zamiast religii, 9 – z rodziny kotów,
10 – autochton z Pomorza Gdańskiego, 11 – targowisko,
12 – zobojętnienie, 14 – uczucia, 16 – kolor w kartach,
17 – faza księżyca, 19 – promieniotwórczy pierwiastek, 21 – ma
go wielbłąd, 22 – stwardniały środek kapusty, 25 – odgłos
końskich kopyt, 28 – krasnal, 29 – zawiadomienie
o przesyłce, 30 – krzew owocowy, 32 – oścista ryba,
34 – potrzebne podejrzanemu, 35 – opiekacz, 36 – walc lub
tango, 37 – uczta pierwotnych chrześcijan, 38 – jeszcze nie
ksiądz, 39 – dzieło np. Dunikowskiego.

Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Pionowo: 1 – zakładane aresztowanemu, 2 – rabat, 3 – może
być zielona, czarna, czerwona, 4 – od poniedziałku do
niedzieli, 5 – smaczna ryba morska, 6 – do smarowania
pieczywa, 7 – pigułka, 13 – odmiana gipsu wykorzystywana
przez rzeźbiarzy, 15 – … brzmi w trzcinie, 18 – przełożony
gminy żydowskiej, 20 – prestidigitator, 23 – jeden z oceanów,
24 – dach ze słomy, 26 – rośnie na brzegu jeziora,
27 – jednostka ciśnienia, 28 – tasiemiec, 31 – klawisz
akceptujący na klawiaturze komputera, 33 – zimowy pojazd.

Miejski Zakład Usług
Komunalnych

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 291 79 22

Rozwiązanie krzyżówki nr 7 /2018, HENRY JAMES – ZAUFANIE
Nagrody otrzymują: Karol D., Edwarda C., Paweł P. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu.

Wiesława Maciejak

KUPON
krzyżówka nr 8/2018

Kulturalne czwartki w kinie„Helios”

Czas ucieka (Wyd. Prószyński i S-ka)
Wciągająca historia o tym, że nie ma miłości bez zaufania i dlaczego
warto walczyć o swoje szczęście…
Miłość Teresy i Ksawerego kwitnie. Jednak nagła decyzja Ksawerego o podróży do Londynu w sprawach, jak twierdził, zawodowych,
zmienia plany narzeczonych i zmusza ich do przesunięcia daty ślubu.
Choć odłożony ślub w końcu dochodzi do skutku, a powód wyjazdu
wkrótce się wyjaśnia, jego konsekwencje burzą spokój Teresy. Nie-

✂

Schronisko dla bezdomnych
zwierząt

oczekiwanie pojawia się… dziecko, które
komplikuje życie małżonków.
Czas ucieka, a bohaterowie powieści
„A życie się toczy” dopisują kolejne lata
i kolejne wydarzenia do swoich losów.
Data wydania: 9 sierpnia 2018 r.

„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios, która rozpoczęła się
w 2015 r. Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 13.00 i 18.00, wyświetlane są polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Kultura
Dostępna”. Projekt umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych
i docenianych polskich filmów. Głównymi organizatorami projektu są
Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wraz z całą siecią kin „Helios” w Polsce. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć
je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury Dostępnej”
kosztują 10 zł. Więcej informacji na: www.kulturadostępna.pl. SK
W NAJBLIŻSZYM CZASIE NA DUŻYM EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
6 września: „Kobieta sukcesu”
13 września: „Twój Vincent”

Magdalena Niedźwiedzka

Bona. Zmierzch Jagiellonów (Wyd. Prószyński i S-ka)
Pierwsza z cyklu biograficznych powieści Magdaleny Niedźwiedzkiej
„Zmierzch Jagiellonów”
Polityka i spisek, wojny, krew i bezwzględność, zmieniają ludzi w bestie, które w renesansowych stolicach Europy przeistaczają się w wielkich humanistów, mecenasów sztuki i obrońców wiary. Oto ludzie targani namiętnościami, nieufni, pogrążający się w obsesjach i samotni:
król Polski Zygmunt I Stary, wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern, Anna – księżna mazowiecka – oraz inne wybitne osobistości
pierwszej połowy XVI wieku, a wśród nich przede wszystkim Bona Sforza – królowa Polski i wielka księżna litewska. Życie nauczyło ją skry-

wania uczuć. Już jako dziecko była świadkiem zdrady, śmierci, okrucieństwa i bezwzględności. Zrozumiała, że ludzie to wyłącznie zabawki w rękach nielicznych i że
nikt, nawet własna rodzina, nie jest gwarancją bezpieczeństwa, zapewnia je jedynie
status społeczny i bogactwo. Bała się kochać, ponieważ miłość oznaczała tylko ból.

20 września: „Atak paniki”
27 września: „Książę i dybuk”

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania podwójne zaproszenia
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna”
w kinach, do odbioru w naszej redakcji.

Data wydania: 21 sierpnia 2018 r.

Doktor Nikt

Marzenia na miarę (Wyd. Prószyński i S-ka)
Z precyzją maniaka trzeba określić cel podróży
To nie jest kolejna książka o tym, że wystarczy chcieć, by móc. To opowieść o marzeniach, które się spełniły, bo „marzyciel” zrobił wszystko,
co mógł, by tak się stało. Jego historia pokazuje, że można i trzeba marzyć, ale potem trzeba ruszyć z miejsca i po prostu zrealizować swoje marzenia, nawet jeśli wszyscy mądrzejsi będą mówić, że to niemożliwe, szalone i nierealne. Bo brak realizmu i szaleństwo to punkt wyjścia równie
18

dobry jak wszystkie inne, o ile wcześniej
„z precyzją maniaka określimy cel naszej
podróży, żeby później nie oskarżać taksówkarza, że zabrał nas nie tam, gdzie chcieliśmy”.
Data wydania: 7 sierpnia 2018 r.
wrzesień 2018 nr 8
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Nowe otwarcie w Teatrze Zagłębia
Ze względu na trwający w teatrze remont, sezon 2018/2019,
Teatr Zagłębia pod kierownictwem Iwony Woźniak, nowej
dyrektorki, rozpocznie 5 października premierą spektaklu,
zatytułowanego „Duchologia polska” Pawła Soszyńskiego
w reż. Jakuba Skrzywanka. Spektakl jest koprodukcją z wałbrzyskim Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego. Premierę w Wałbrzychu zaplanowano na 21 września, a w Sosnowcu odbędzie się 5 października. O planach teatru w nadchodzącym sezonie napiszemy w kolejnym numerze „KM”.
Sami twórcy o spektaklu mówią tak: „Transformacja – słowo odmieniane przez wszystkie przypadki, przemielone
przez publicystów i specjalistów. To ono zawładnęło narracją

o polskich latach 90. A co, gdyby wszystko można było zacząć od początku? Jaka narracja tym razem by zwyciężyła?
Co stanie się, kiedy matka, gotująca w kuchni rosół, znajdzie
się nagle w buduarze Alexis Colby, a Alexis Colby w polskiej
kuchni? Gdy Duch Dziejów spotka Anatolija Kaszpirowskiego, a Matka Natura tajemniczego Człowieka z czarną teczką?
Czy uda im się wspólnie wymyślić inną historię Polski
po 1989 roku, stworzyć lepszy świat? A może wszystko skończy się katastrofą… Np. w sylwestra kończącego 1999 rok,
gdy zegar zacznie wybijać ostatnie sekundy pierwszej dekady polskiego kapitalizmu, nie nadejdzie kolejny rok. I wszystko trzeba będzie zaczynać od nowa…”. SK

Zagrają utwory z nowej płyty

Reżyseria: Jakub Skrzywanek
Tekst i dramaturgia: Paweł Soszyński
Inspirowane stroną internetową i książką Olgi Drendy
Scenografia i kostiumy: Anna Maria Karczmarska
i Mikołaj Małek
Reżyseria światła: Piotr Nykowski
Muzyka: Kamil Tuszyński
Choreografia: Oskar Malinowski
Obsada: Natasza Aleksandrowitch, Agnieszka
Bałaga-Okońska, Angelika Cegielska, Irena Sierakowska,
Irena Wójcik, Kamil Bochniak, Michał Kosela, Piotr
Mokrzycki, Tomasz Muszyński
Kolejne pokazy: 6, 7 października, godz. 18.00

Moc umysłu i coachingu

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

Swoją najnowszą płytę, zatytułowaną przewrotnie „Wiedza o Społeczeństwie”, będzie już 21 września w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” promował zespół Lao Che. Na nowej płycie zespół sięga do brzmień kojarzących się z muzyką rozrywkową
lat 80., jednak podanych w charakterystyczny dla twórczości
grupy sposób, nawiązujący

do wielu gatunków muzycznych.
Za produkcję płyty ponownie odpowiada Piotr „Emade” Waglewski oraz Filip „Wieża” Różański.
Do zespołu dołączył nowy muzyk – Karol Gola (saksofon barytonowy, klawisze, flet), znany
między innymi z zespołów Pink
Freud czy Jazzombie.
Tytułowa „Wiedza o Społeczeństwie” to saga o ludzkich pe-

rypetiach. Poczynania ludzi, ich
słabości, obawy, wątpliwości,
uczucia, spostrzeżenia i marzenia są ukazane z perspektywy
Człowieka, Polaka, Ziemianina.
Zespół występuje w składzie:
Rafał Borycki (bas, wokal), Mariusz Denst (sampler, wokal),
Hubert Dobaczewski (wokal, gitara), Maciek Dzierżanowski (instrumenty perkusyjne, Sammler,
wokal), Michał Jastrzębski – Szwed (perkusja), Karol
Gola (saksofon, flet, klawisze),
Filip Różański (instrumenty klawiszowe, wokal). Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety
są w cenie 54 zł, dostępne online
na stronie: www.kiepura.pl oraz
w kasach Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” oraz
w kasie Energetycznego Centrum Kultury. SK

Lilka, cud miłości

reklama

etki i dramatopisarki dwudziestolecia międzywojennego. W świat
twórczości i życia Lilki wprowadzają cztery znakomite aktorki:
Paulina Holtz, Krystyna Tkacz,
Magdalena Zawadzka i Joanna Żółkowska.
„Lilka, cud miłości” to obrazki z życia kobiety, którą rządzi pra-

gnienie miłości, wielkiej i namiętnej oraz ślubu. To mężczyzna ma
spełnić największe marzenia i pragnienia. Ale czy podoła, kiedy życie wypełnione jest zdradami, tęsknotami, stawianiem wróżb
z kart, a nawet wywoływaniem duchów? Spektakl wyreżyserował Waldemar Śmigasiewicz, który jest także autorem scenariusza.
Scenografia i kostiumy to dzieło Tatiany Kwiatkowskiej, a muzykę opracowała Urszula Borkowska
Spektakl rozpocznie o godz.
18.00. Bilety są w cenie 49 i 59 zł
oraz dostępne online na stronie: www.kiepura.pl i w kasach
Sali Widowiskowo – Koncertowej
„Muza” i Energetycznego Centrum Kultury. SK

FOTOGRAFKA GRAŻYNA BIALIK
ZAPREZENTUJE SWOJE PRACE JUŻ
7 WRZEŚNIA W GALERII „MUZA”
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ
2 W SOSNOWCU. ZGODNIE Z
NACZELNĄ ZASADĄ JUDAIZMU:
„KTO RATUJE JEDNEGO
CZŁOWIEKA, RATUJE CAŁY ŚWIAT”,
AUTORKA POPROWADZI
ZWIEDZAJĄCYCH SZLAKIEM
KULTURY ŻYDOWSKIEJ.

Sama jest amatorką fotografii i
mieszkanką Sosnowca. Fotografuje od dawna, dokumentując
liczne podróże, które uwielbia,
uroczystości i wydarzenia, ale
dopiero kilka lat temu zainteresowała się fotografią architektoniczną. I to właśnie architektura

stała się głównym tematem jej
prac. Autorka przekazuje własną
wizję i swój sposób postrzegania
rzeczywistości. Pokazuje miejsca
dotąd dla niej nieznane i chce się
nimi dzielić z innymi, jak również zainteresować oglądających
war tościami kulturalnymi tych
miejsc. Autorka wystawy uczestniczyła w wielu plenerach
i warsztatach fotograficznych.
Ponadto udziela się w pracy Rady Seniorów, jest ławnikiem, wolontariuszką, uprawia nordic walking i lubi pływać. Fotografia jest
jedną z jej pasji. Prace Grażyny
Bialik można oglądać w galerii
od 1 do 30 września. Wer nisaż
rozpocznie się o godz. 17.00.
Wstęp jest wolny. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
31.08-06.09.2018 r.
FILMOWE PPORANKI: WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ
„TOMEK I PRZYJACIELE CZ. 3” GODZ. 10: 30
KINO KONESERA: WYŁĄCZNIE W PIĄTEK
„NIEPOSŁUSZNE” GODZ. 18: 30
Melodramat, Od lat: 15, Irlandia/USA/Wielka
Brytania, 2017, 114 min
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„KOBIETA SUKCESU” GODZ. 13: 00 i 18: 00
Komedia romantyczna, Od lat: 12, Polska,
2018, 105 min
PREMIERA:
„ROZPRUCI NA ŚMIERĆ” 11: 30*, 13: 30**,
19: 30
Komedia/Kryminał, Od lat: 18, USA, 2018, 91
min
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku

wrzesień 2018 nr 8

w latach 1993-1997. Był psychoterapeutą indywidualnym i grupowym w latach 1989 – 2000.
Napisał wiele książek z dziedziny coachingu, mentoringu, rozwoju osobistego i psychologii integralnej. Z kolei Anna Pre lewicz jest dyrektorem programowym w Instytucie Kognitywistyki, trenerem kognitywnym,
super wizorem, mentorem i coachem. Psycho lo gia, roz wój
oso bi sty oraz meto dy pra cy
z umysłem to jej największa pasja. Realizuje ją w pracy z grupa mi oraz prowa dząc in dy wi du al ne se sje co achin gowe,
opar te o wymagania akredytacyjne Bennewicz Instytut Kognitywistyki na poziomie Master of
Cognitive Science. Spotkanie
rozpocznie się o godz. 18.00.
Wstęp jest wolny. SK

Szlakiem kultury żydowskiej

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

Taki tytuł nosi spektakl, który 22
września zostanie wystawiony
w Sali Koncertowo-Widowiskowej „Muza” w Sosnowcu. Scenariusz spektaklu, autorstwa Waldemara Śmigasiewicza, oparty został na wierszach, dzienniku i listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (nazywanej Lilką), po-

Spotkanie autorskie z Maciejem
Bennewiczem i Anną Prelewicz,
którzy będą promować książki pt.
„Coaching. Złote zasady” i „Coaching. Zestaw narzędzi”, odbędzie się już 6 września w auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul.
Kościelnej 11.
Maciej Bennewicz jest założycielem Instytutu Kognitywistyki, kształci zawodowych coachów, mentorów i tutorów. Jest
menedżerem, coachem, pisarzem i socjologiem. Twórca programu coachingowego akredytowanego European Quality
Award przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut
Kognitywistyki. Tworzył i koordynował program edukacji dla
dorosłych „Animacje”, realizowany w Ośrodku „Komorów”

„BEZ LITOŚCI 2” 13: 15, 16: 15, 20: 15
Akcja/Kryminał, Od lat: 15, USA, 2018, 121
min
„DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA” 11:
30*, 15: 45, 18: 00**, 18: 30***, 20: 45
Akcja/Wojenny, Od lat: 13, Polska, 2018, 99
min
* z wyjątkiem czwartku
**wyłącznie w poniedziałek
*** z wyjątkiem poniedziałku
FILMY TYGODNIA:
„MROCZNE UMYSŁY” dubbing 12: 00, 16: 00
Thriller, Od lat: 13, USA, 2018, 105 min
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„2D THE MEG” 13: 45, 19: 00
Science-Fiction/Horror, Od lat: 15, USA, 2018,
114 min
„3D THE MEG” 21: 30*
Science-Fiction/Horror, Od lat: 15, USA, 2018,
114 min
* z wyjątkiem niedzieli
„303. BITWA O ANGLIĘ” 10: 45, 17: 00*,
21: 45

Dramat/Wojenny, Od lat: 13, Wlk. Brytania,
2018, 113 min
** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
DLA DZIECI:
„KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ?” 10: 30*, 11:
00**, 14: 30, 17: 00***,
Familijny, Od lat: 7, USA, 2018, 104 min 18:
00****
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
*** wyłącznie w poniedziałek i czwartek
**** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
„MŁODZI TYTANI: AKCJA!” 10: 00*
Animacja, Od lat: 7, USA, 2018, 88 min
* z wyjątkiem niedzieli

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
BARAN (21.03. – 19.04.) – Zapowiadają
się zmiany w życiu zawodowym, jak
i uczuciowym. Przemyśl każdą
podejmowaną decyzję. Postępuj
rozważnie, bo nie będzie odwrotu. Sukces
jest w zasięgu ręki. Uważaj na zdrowie.
Odrobina zazdrości o partnera pozwoli
poprawić z nim relacje. W domu miła
atmosfera. Tryskasz energią. Pochłoną Cię
nowe pasje.
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym miesiącu
otworzysz się na doświadczanie nowości
i zmianę przyzwyczajeń. Pojawią się nowe
wyzwania, które będą dla Ciebie źródłem
inspiracji w drodze do osiągnięcia nowych
celów. Nie unikaj także okazji
do spędzania czasu w towarzystwie. Bądź
pewny siebie. Wkrótce zaowocuje to
nowymi perspektywami na przyszłość. Idź
za głosem intuicji. Wyjedź na krótki urlop.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Ciągle
bujasz w obłokach, dlatego wrzesień
spowoduje, że spadniesz nieco na ziemię.
Powrót do obowiązków będzie trochę
ciężki i monotonny. Korzystny czas
do zawierania umów i dla stałych
związków. Daj partnerowi jeszcze jedną
szansę. Może się zdarzyć jakaś awaria
w domu. Wolne Bliźniaki mogą zakochać
się bez opamiętania. Czeka Cię miła
niespodzianka ze strony przyjaciół.
RAK (22.06. – 22.07.) – Będziesz w tym
miesiącu niezwykle ambitny. Od jakiegoś
czasu myślisz o dokształcaniu i teraz
możesz próbować wcielić ten plan
w życie. Masz wielką potrzebę wyjścia
z domu. Będziesz spotykał się ze
znajomymi i prowadził długie rozmowy.
Zaniedbasz trochę sprawy domowe, ale
nie przejmuj się tym. Nic złego się nie
stanie. Poznawaj nowych ludzi i baw się
dobrze. Zadbaj o zdrowie. Dużo
odpoczywaj.
LEW (23.07. – 23.08.) – Przygotuj się
na trudniejszy miesiąc. Będziesz musiał
podjąć trudne decyzje, także finansowe
i zmierzyć się z osobami, które chcą
przeszkodzić Ci w interesach. Postępuj
mądrze i rozważnie. Skorzystaj z pomocy
przyjaciół. Wszystko zakończy się
pozytywnie. Zadbaj o spokój w rodzinie
i własną aktywność fizyczną. To pozwoli ci
się zrelaksować i wyciszyć.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Ten miesiąc
będzie dla Ciebie bardzo ruchliwy.
Znajdziesz posłuch u wielu osób. Będziesz
czuł potrzebę pochłaniania wiedzy. Masz
w głowie pełno pomysłów, które będziesz
chciał wprowadzić w życie. Możesz także
w tym miesiącu wyjechać w daleką
podróż. Ciesz się życiem. Nie zaniedbasz
jednak swoich obowiązków.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Wrzesień
przyniesie trochę zawirowań w Twoim
życiu. Ktoś może okazać się nieuprzejmy
względem Ciebie z powodu kwestii
materialnych. Poczujesz się
niekomfortowo, lecz pamiętaj, że zawsze
znajdziesz schronienie we własnym
domu. Skup się na tym, co lubisz robić,
śpiewaj, maluj, rozwijaj swoje talenty.
Znajdź czas na hobby. To pomoże Ci
uwolnić się od problemów. Wyjedź gdzieś
odpocząć. Wkrótce wszystko się ułoży.
SKORPION (23.10. –21.11) – Ten miesiąc
przyniesie wiele pozytywnych chwil
i harmonię w życiu osobistym. Będziesz
duszą towarzystwa. Wiesz, jak
wykorzystać swój potencjał, aby osiągnąć
niezależność. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by zacząć realizować swoje plany.
Wrzesień, to także miesiąc, kiedy
poczujesz spełnienie w miłości. Wszystko
korzystnie się układa. Wiesz, że czasem
warto iść na kompromis. Uważaj na ostre
narzędzia.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W tym
miesiącu zwolnij i odpocznij. Będzie to
miesiąc przemyśleń i podsumowań. Nie
bierz za dużo obowiązków na głowę.
Musisz zebrać siły do dalszej pracy. Wyjedź
za miasto i staraj się wyciszyć. Wkrótce
odczujesz, że nie będzie to stracony czas.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) – Dla
niektórych Koziorożców wrzesień
wyznaczy nowe miejsce i nowe plany
na przyszłość. Masz większe poczucie
odpowiedzialności. Twoje
niekonwencjonalne pomysły
z konsekwencją cierpliwie wdrażasz
w życie. Jesteś bardzo rozchwytywany
w towarzystwie. Masz wszystko, co
potrzebne, by osiągnąć sukces i spełnienie
w życiu. Szansa na zawarcie nowych
znajomości na całe życie.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – W tym
miesiącu będziesz niezmiernie aktywny
i przedsiębiorczy. Skieruj energię jednak
w stronę Twoich zainteresowań. Unikaj
konfliktów. Mogą pojawić się jakieś
trudności w życiu codziennym. Odezwą
się jakieś sprawy z przeszłości. Możesz
rozpocząć kolejne studia lub szkolenie,
aby w pełni rozwinąć skrzydła i stać się
niezależnym. To także czas na dokonanie
wyborów w życiu zawodowym. Dobry
czas do romansów.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Coraz bardziej
interesujesz się rozwojem osobistym.
Spotkasz duchowego przewodnika, który
Cię poprowadzi. Wszystko, co związane
jest z duchowością, przyciąga Cię jak
magnes. Nabierzesz dzięki temu dystansu
do innych osób i otaczającego świata.
Wyciszysz się i poczujesz bardziej
komfortowo. Otworzysz się na nowe
znajomości. Nie zapomnij jednak, by stać
mocno na ziemi i nie dać się
zmanipulować przez oszustów.
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