Gmina Sosnowiec została tegorocznym zwycięzcą
konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”. Miasto
otrzymało nagrodę za inicjatywę „Sosnowiec – grunt to
rodzina”, a w szczególności za działania podejmowane
w ramach „Pakietu Mieszkańca”. – Nagrodziliśmy tych,
którzy mieli odwagę robić rzeczy piękne na terenie swoich
miast i gmin – przyznała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik,
członek zarządu województwa śląskiego.
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Rusza przetarg na budowę
Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
Będzie to największa inwestycja Sosnowca
w ciągu najbliższych lat. Podczas ostatniej
w tej kadencji sesji RM radni poparli
projekt, zapisując na ten cel wWieloletniej
Prognozie Finansowej Sosnowca
kwotę prawie 163 mln zł.
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Valdas Ivanauskas jest nowym
trenerem piłkarskiego Zagłębia.
Szkoleniowiec z Litwy zastąpił Dariusza
Dudka, który zrezygnował z pracy w klubie
po dotkliwej porażce 1:4 z Lechią Gdańsk.
Ivanauskas podpisał z klubem kontrakt
obowiązujący do końca sezonu 2018/19
z opcją przedłużenia o rok.
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Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości!W Sosnowcu
z tej okazji będą organizowane wystawy,
koncerty, spotkania, konferencje i wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych. – Niech
ten dzień będzie dniem wyjątkowym
i radosnym, w którym możemy się razem cieszyć, że dzięki
wysiłkowi naszych rodaków, zbrojnej walce i skutecznej
dyplomacji, dzisiaj możemy żyć w wolnej i niepodległej
Rzeczypospolitej. Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny! Możemy
swobodnie manifestować swoje przywiązanie do Ojczyzny
i oby zawsze tak było. Wspólnie świętujmy odzyskanie przez
nasz kraj wolności po 123 latach ciężkiej niewoli –
zaprasza do wzięcia udziału w obchodach
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
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Arkadiusz Chęciński znokautował rywali i będzie rządzić miastem przez najbliższych pięć lat

Triumf prezydenta

arc UM w Sosnowcu

Najwięcej głosów w wyborach do RM
zdobył sam prezydent Arkadiusz Chęciński, który jako kandydat na radnego z listy Koalicji Obywatelskiej w Śródmieściu i Starym Sosnowcu otrzymał
aż 4425 głosów. Jego miejsce zajmie kolejna osoba z najwyższym wynikiem
na liście z tego okręgu, czyli dotychczasowa radna Danuta Gojna-Ucińska, która otrzymała 926 głosów.

Sylwia Kosman

Dogrywki w wyborach samorządowych
o najważniejszy urząd w mieście nie będzie. Prezydent Arkadiusz Chęciński wygrał już w pierwszej turze wyborów. Urzędujący od 2014 roku prezydent zdobył
aż 66,72 proc. głosów. W sumie jego kandydaturę poparło 55 618 mieszkańców.
– Dziękuję wszystkim, którzy oddali
na mnie głos. Jednocześnie dziękuję
wszystkim, którzy poszli do urn i wzięli
udział w wyborach. Frekwencja była
o wiele wyższa niż cztery lata temu. Cieszę się, że zaufało mi tak wielu wyborców.
To znak, że działania, które podjęliśmy,
zostały przez państwa zaaprobowane – mówi prezydent. – Będziemy kontynuować plan, który zapoczątkowaliśmy
cztery lata temu. Postaram się nie zawieść
tych, którzy mi zaufali. Będziemy nadal
zmieniać miasto. Przed nami kolejne inwestycje. Zarówno te większego kalibru,
jak budowa kompleksu sportowego, jak
również te mniejsze, ale równie ważne dla
danej społeczności. Mam tutaj na myśli
nowe chodniki, skwery czy place zabaw – dodał.
Cztery lata temu Arkadiusz Chęciński przejął stery nad miastem dopiero
po zwycięstwie w drugiej turze wyborów, w której zmierzył się z ówczesnym
prezydentem Sosnowca Kazimierzem
Górskim. Wówczas poparło go 29 284
mieszkańców, a na Kazimierza Górskiego postawiło 18 081 sosnowiczan.
Na stanowisko prezydenta star tował
wówczas po raz pierwszy. Wcześniej pełnił funkcję radnego, wiceprezydenta Sosnowca i członka zarządu województwa

NOWY SKŁAD RADY MIEJSKIEJ

Prezydent Arkadiusz Chęciński wygrał w pierwszej turze wyborów, zdobywając głosy i zaufanie
66,72 procent sosnowiczan.
śląskiego. Tym razem wszystko rozstrzygnęło się w pierwszej turze, a zwycięstwo prezydenta nad rywalami można uznać za kompletne. Nie tylko nie dał
szans konkurentom, ale również zyskał
stabilną większość w Radzie Miejskiej.
Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej
i Wspólnie dla Piekar, którzy będą go popierać, zdobyli w sumie 15 na 25 mandatów w Radzie Miejskiej, co oznacza, że
prezydent nie musi walczyć o każdy głos
podczas sesji RM i może liczyć na akceptację swoich planów i realizacji wizji
rozwoju miasta.

Zaskoczeniem jest wynik Grażyny
Welon (PiS), która w wyborach prezydenckich zdobyła 14,98 proc., czyli 12 413 głosów poparcia. Choć jako jedyna zrezygnowała z udziału w debacie
prezydenckiej, to i tak wyprzedziła pozostałych konkurentów. Kolejne miejsca zajęli: Tomasz Niedziela (SLD Lewica Razem) – 8,83 proc (7 359), Karol Winiarski (Sosnowiczanie) – 6,68 proc. (5 570),
Barbara Chrobak (KUKIZ 15') – 1,84
proc. (1536). Najsłabszy wynik należy
do Aleksandra Kalańskiego (Sosnowiec
Moje Miasto) – 1.03 proc. (859).

Wybory do Rady Miejskiej wygrała
Koalicja Obywatelska (28 099 głosów – 34,40 proc.), zdobywając 11 mandatów. Cztery mandaty otrzyma komitet
Wspólnie dla Sosnowca (11 919 głosów – 14,59 proc.). Do Rady Miejskiej
wejdzie jeszcze pięciu przedstawicieli PiS
(16 602 głosów – 20,33 proc.) i pięciu radnych SLD (14 774 głosów – 18,09 proc.).
Poza Radą Miejską znaleźli się: Sosnowiczanie z Karolem Winiarskim
(4914 – 6,02 proc.), Kukiz’15 (2802 –
3,43 proc.) i Sosnowiec Moje Miasto
(2570 – 3,15 proc.).

• Radni Koalicji Obywatelskiej (Platformy
Obywatelskiej i Nowoczesnej): Mateusz
Bochenek (2678), Ewa Szota (2340
głosów), Grzegorz Mentel (2139),
Wanda Olko (1627), Michał
Kaźmierczak (1442), Damian Żurawski
(1234), Zbigniew Byszewski (1151),
Bartosz Górski (1144), Michał Zając
(952), Arkadiusz Chęciński (4425 – na
jego miejsce wejdzie Danuta GojnaUcińska – 926 głosów) i Wojciech
Kulawiak (611)
• Radni Wspólnie dla Sosnowca: Paweł
Wojtusiak (2650), Kamil Wnuk (1588),
Łukasz Krawiec (1093) i Piotr Dudek
(305)
• Radni SLD Lewica Razem: Wojciech
Nitwinko (2959), Łukasz Litewka
(2846), Michał Wcisło (1446), Tomasz
Niedziela (1137) i Ryszard Łukawski
(303)
• Radni PiS: Grażyna Welon (2064),
Jacek Dudek (2047), Tadeusz
Sokołowski (1918), Piotr Ociepka
(1333) i Renata Zmarzlińska-Kulik
(1090)
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Sosnowiec przyjazny rodzinie
Gmina Sosnowiec została tegorocznym zwycięzcą konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”. Miasto otrzymało nagrodę za inicjatywę „Sosnowiec – grunt to rodzina”,
a w szczególności za działania podejmowane w ramach „Pakietu Mieszkańca”. Uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody w konkursach „Gmina przyjazna
rodzinie 2018” oraz „Przyjaciel rodziny 2018”, odbyła się w sali Sejmu Śląskiego.

– To już piąta edycja konkursu
„Gmina przyjazna rodzinie”
i druga „Przyjaciel rodziny 2018”. Chcemy w ten sposób
docenić wysiłki samorządów,
które w ramach zadań własnych,
ale i poszerzanych o wiele dodatkowych działań, realizują wzniosłe i potrzebne inicjatywy
na rzecz rodziny. Dzisiaj uhonorujemy najlepszych z najlepszych, tych, którzy mieli odwagę
robić rzeczy piękne na terenie
swoich miast i gmin. Każde działanie podejmowane na terenie nawet jednej tylko jednostki samorządu terytorialnego ubogaca cały region – podkreśliła Małgorza-

arc UM w Katowicach

Sylwia Kosman

Wiceprezydent Anna Jedynak (z prawej) odebrała nagrodę z rąk Małgorzaty OchęduszkoLudwik (w środku), członka zarządu województwa śląskiego.

Pierwsze drzewo zasadzone. W planach jest
posadzenie jeszcze prawie dwóch tysięcy
drzew i powstanie parku linowego.
Na prawie czterech hektarach niezagospodarowanego
do tej pory terenu będzie się mieścił park, który powstanie w Zagórzu. 16 października przedstawiciele Sosnowca oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” podpisali list intencyjny w sprawie powstania parku pomiędzy Placem Papieskim, ulicami Rydza-Śmigłego,
Gwiezdną a 11 listopada (boczna). Mieszkający wokół
Placu Papieskiego nie mieli w swojej najbliższej okolicy parku lub zalesionego skweru. – Nasadzimy ponad 2
tysiące drzew liściastych. Chcielibyśmy wybudować tutaj także park linowy i labirynt z krzewów, myślimy
również o kilku innych atrakcjach, ale ostateczny kształt
poznamy, gdy będziemy mieli pełny projekt, który powstanie przy udziale mieszkańców – mówił w czasie
uroczystego nasadzenia pierwszego drzewa Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca. Teren, na którym powstanie park, przez wiele lat był użytkowany jedynie
sporadycznie przy okazji objazdowego wesołego miasteczka lub imprez organizowanych przez miasto lub
spółdzielnię. SK

Kolejne pomysły będą
realizowane w ramach
„Pakietu Mieszkańca”
Gmina Sosnowiec została doceniona za szereg działań. Najważniejsze
z nich to rozbudowa i zwiększenie
liczby miejsc w żłobkach oraz finansowanie kosztów usługi opiekuńczej świadczonej przez nianie,
jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w klasie I szkoły
podstawowej, dofinansowanie
do programu profilaktyki rozwoju
chorób cywilizacyjnych u dzieci

i młodzieży, utworzenie Ogrodu
Jordanowskiego, basenu rehabilitacyjnego i otwarcie Zagłębiowskiej
Mediateki oraz projekty „Schronienie na lata to dom, mama i tata”
oraz „Rodzina działaniami silna”.
– W imieniu wszystkich, którzy
na co dzień pracują przy wdrażaniu
programów i wszelkiego typu udogodnień, serdecznie dziękuję
za przyznaną nagrodę. Zawsze cieszy fakt, gdy to, co robimy, jest doceniane. Dla samorządu sosnowieckiego będzie to kolejny bodziec do dalszej pracy na tym polu.
Zresztą mamy całą gamę kolejnych
pomysłów, które w ramach „Pakietu mieszkańca” będziemy realizować – podsumował Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Antysmogowe centra edukacji, drony, ekopatrole i wymiana pieców

Zatrzymać smog i niską emisję wszystkimi możliwymi sposobami
Akcja promocyjna i edukacyjna „Zatrzymać Smog” ruszyła w Sosnowcu
w połowie października. W centrum
Sosnowca ustawiono „Mobilne Kontenery Śląskie”, które stały się antysmogowymi centrami edukacji.
W kontenerach dyżurowali eksperci
związani z ochroną środowiska, kominiarze i strażnicy miejscy. Mieszkańcy mogli otrzymać informacje na temat uchwały antysmogowej, wpływie
smogu na zdrowie, o możliwościach
pozyskania dofinansowania na działania związane z ochroną powietrza oraz
o karach za zanieczyszczanie środowiska. Rozdawano także maseczki antysmogowe. W pobliżu kontenerów stanął także spirobus, gdzie można było
bezpłatnie zbadać płuca. W drugim
kontenerze umieszczono instalację artystyczną „Ogrody w naszych głowach”, autorstwa pracowni architektonicznej bro. Kat i udekorowaną przez
florystów z Wietrznego Pola. Działaniom towarzyszył wspólny briefing
prasowy Wojciecha Saługi, marszałka
województwa śląskiego oraz Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta Sosnowca. 15 października zapisał się
również jako pierwszy dzień, w którym sosnowiecka Straż Miejska rozpoczęła walkę ze smogiem przy wykorzystaniu drona i aparatury kontrolno-pomiarowej. Pilotażowy przelot
został wykonany tuż po briefingu prasowym. Badania zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta, wykonywane będą przy użyciu aparatury kontrolno-pomiarowej
zainstalowanej
na dronie. Rzeczywista jakość powietrza będzie także badana przez aparaturę kontrolno-pomiarową zainstaloreklama

arc UM w Sosnowcu

Paweł Leśniak

Nowy park w Zagórzu

ta Ochęduszko-Ludwik, członek
zarządu województwa śląskiego.

Strażnicy miejscy dysponują dronem i specjalistyczną aparaturą
kontrolno-pomiarową.
waną na samochodzie elektrycznym
Eko Patrolu, a wyniki kontroli od razu
będą znane obsłudze urządzenia.
– Promujemy zdrowe zachowania
i edukujemy mieszkańców. Tak wiele
mówi się o smogu, ale nie wszyscy
wiedzą, jak poważne jest to zagrożenie, a niektórzy je bagatelizują. W ramach naszej akcji „Zatrzymać Smog”
przygotowaliśmy też specjalne słoiczki, w których znajduje się wszystko to,
co pozostaje po śmieciach, a także paliwach słabej jakości. Sosnowiec jest
kolejnym miastem na naszej mapie,
w którym staramy się tłumaczyć, jak
ważnym problemem jest smog –
stwierdził Wojciech Saługa, marszałek
województwa śląskiego.
Miasto od kilku lat walczy ze smogiem. Dwa lata temu wzrosła ogólna pula środków, jaką gmina zamierza
przeznaczyć na walkę z niską emisją.
W 2016 roku było to 700 tys. zł, rok
później ok. 2,3 mln zł, a w tym roku

już 3 mln zł. Powiększono także kwotę
dotacji do 80 proc. kosztów związanych z zadaniem inwestycyjnym, polegającym na podłączeniu do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniu gazowym,
ogrzewaniu elektrycznym i ogrzewaniu na olej opałowy. Można otrzymać
maksymalnie 8 tys. zł dofinansowania.
Wcześniej można było starać się jedynie o 50 proc. kosztów inwestycyjnych
i nie więcej niż 3 tys. zł. W przypadku
braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub
gazowej umożliwiono uzyskanie dotacji do kotła grzewczego na paliwo stałe,
spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5 pod względem
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5: 2012,
z automatycznym sposobem zasilania
paliwem. – Takie rozwiązanie poskutkowało ogromną liczbą wniosków, jakie mieszkańcy złożyli w ostatnich
dwóch latach. Pokazują to statystyki,

z których wynika, że w latach 20152016 zlikwidowano około 500 starych
palenisk węglowych, a w latach 20172018 liczba ta może przekroczyć 1400
palenisk – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców trwają prace nad wprowadzeniem zmian do regulaminu, które mają umożliwić otrzymywanie zwiększonej kwoty dotacji
na modernizację ogrzewania przez
okres kolejnych dwa lat, tj. 2019-2020.

W tym roku gmina
przeznaczy około 3 mln zł
na walkę ze smogiem
Ponadto w wyniku ekopatroli,
przeprowadzonych przez okres co najmniej dwóch miesięcy sezonu grzewczego, zostaną wykonane zróżnicowane badania powietrza, czyli stężenia
pyłów zawieszonych PM1, PM2,5,
PM10 oraz tlenku węgla (CO),
z uwzględnieniem warunków meteorologicznych i rodzaju zabudowy.
Wyniki badań zostaną przedstawione
w formie raportu oraz mapy występowania zanieczyszczeń. W ten sposób
powstanie „mapa smogowa”, czyli aktualna ocena stanu powietrza w mieście, ze wskazaniem obszarów i budynków, które są źródłem największych zanieczyszczeń pochodzących
ze spalania w piecach centralnego
ogrzewania. Na te obszary zostaną
skierowane kontrole straży miejskiej,
jak również zostanie udzielona pomoc
miasta w zakresie udzielania dotacji
na modernizację ogrzewania. SK
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Japońska spółka uruchomiła swoją produkcję w Sosnowcu i zamierza zatrudnić 350 osób

Praca na wyciągnięcie ręki
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Japońska spółka SumiRiko Automotive Hose Poland uruchomiła
zakład na terenie Sosnowca! Japońska firma tworzy światową
grupę producentów części samochodowych Sumitomo Riko. To
już drugi japoński zakład na terenie
Sosnowca. Ulokował swoją działalność w sosnowieckiej Katowickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
przy ulicy Gabriela Narutowicza.
– W imieniu rządu Japonii i ambasady Japonii w Polsce składam
wyrazy szacunku i gratulacje.
Wsparcie i zrozumienie władz Sosnowca oraz KSSE były kluczowe
w tym projekcie. Dziękuję za to
i liczę na dalszą współpracę – podkreślał podczas uroczystości
otwarcia zakładu Tsukasa Kawada, ambasador Japonii w Polsce.
Sosnowiecki zakład, który
w najbliższych miesiącach zamierza zatrudnić do 350 osób, produkuje przewody paliwowe, układy
klimatyzacji i wodne oraz pochłaniacze oparów paliwa. Części dostarczane są na zamówienie ta-

Uroczyste otwarcie za nami. To już drugi japoński zakład na terenie miasta.
kich gigantów motoryzacji jak
marki Renault, Nissan, Dacia,
Fiat, Toyota, Suzuki i Audi. – Do-

łożymy wszelkich starań, aby stać
się firmą szanowaną przez społeczność i dbającą o środowi-

sko – mówi Shigeo Kimata, prezes zarządu SumiRiko Automotive Hose Poland.

Dotychczas na terenie Sosnowca działały fir my głównie
z Europy i Ameryki Północnej. – Cieszę się, że przedsiębiorstwa z Japonii, znane z profesjonalizmu i wysokich standardów
jakości na swój dom wybierają
Sosnowiec. Państwa fir ma jest
jedną z najlepszych w globalnych rankingach producentów
gumowych części dla przemysłu
motoryzacyjnego. Życzę, by produkcja i zatrudnienie szybko rosły – stwierdził podczas otwarcia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Spółka ma bardzo bogatą historię. Jej początki sięgają powstałej
w 1929 roku w Japonii firmy Showa Kogyo (późniejsza nazwa Kamata Chotai), która produkowała
taśmy transportowe. W kolejnych
latach spółka poszerzyła produkcję
wyrobów firmy o nowe produkty – części antywibracyjne,
a w 1955 roku ruszyła produkcja
pierwszych wsporników silnika,
montowanych w samochodach Toyota Crown. W 1961 roku zmianie
uległa nazwa firmy – Kamata Cho-

Małgorzata Czapla została Honorową Obywatelką Miasta
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Nie ustanę w wysiłkach, by nasze hospicjum było miejscem
wzorcowym i szczególnym na mapie Polski – zapewniła
Małgorzata Czapla.
chu naszej inwestycji mówiło się
niedawno podczas zjazdu wszystkich polskich hospicjów. W innych
samorządach pytają, jak tego dokonaliśmy. Wyjaśniam, że do tego po-

trzebne są prężne działania, nie tylko takiej organizacji pozarządowej
jak nasza, ale również wydatne
i konkretne wsparcie całej społeczności i władz miasta – powiedziareklama

Zakład produkuje m.in.
przewody paliwowe
i układy klimatyzacji
Obecnie Grupę Sumitomo Riko tworzy sieć przedsiębiorstw
w Japonii, a także 20 zakładów
w Chinach, Tajlandii, Korei Południowej, Indiach, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i w Polsce.
Siedziba Grupy Sumitomo Riko
znajduje się w Komaki City w Japonii, a firmy wchodzące w jej
skład zatrudniają łącznie ponad 10 tys. pracowników.

Metrobilet dla Metropolii
Maciej Łydek

Zaszczytny tytuł Honorowej Obywatelki Miasta odebrała podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej Małgorzata Czapla, prezes zarządu Hospicjum Sosnowieckiego św. Tomasza Ap. Prezes hospicjum wyróżniono za wieloletnie zaangażowanie w organizację opieki nad osobami chorymi, starszymi i samotnymi. Dzięki wieloletnim staraniom
Małgorzaty Czapli, jej współpracowników, mieszkańców i władz
miasta, udało się wybudować Zagłębiowskie Hospicyjne Centrum
Wsparcia, czyli pierwsze w Sosnowcu
stacjonar ne
hospicjum. – Przyznam szczerze, że nie
spodziewałam się takiego wyróżnienia. Nigdy nie uważałam i nadal
nie uważam, że robię coś niezwykłego. Moja praca wynika po prostu
z potrzeby pomocy ludziom. Jestem
bardzo zadowolona z tego, co
wspólnymi siłami udało się stworzyć w naszym mieście. O rozma-

tai zastąpiona została nazwą Tokai
Rubber Industries. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii grupy
było otwarcie w 1980 roku fabryki
DTR Industries w USA – pierwszego zakładu poza granicami Japonii. Wydarzenie jest początkiem
globalnej ekspansji Grupy Sumitomo Riko. Po przejęciu w 2013 roku dwóch europejski firm (Anvis
oraz Dytech) w 2014 roku grupa
zmieniła nazwę na Sumitomo Riko Company Limited.

ła Małgorzata Czapla. Honorowa
obywatelka podziękowała także
wszystkim, który wspierali ją w wysiłkach na rzecz stworzenia stacjonarnego hospicjum. – Nie odważę
się skierować podziękowań wobec
poszczególnych radnych, ale powiem jedno: dzięki prezydentowi,
który przeforsował nasz projekt
w Urzędzie Marszałkowskim, dzięki przewodniczącemu Rady Miejskiej Wilhelmowi Zychowi, który
podjął się trudnej i zaszczytnej
funkcji i około 2008 roku został
przewodniczącym fundacji, którą
powołaliśmy na rzecz powstania
hospicjum, udało się nam się stworzyć coś absolutnie niebagatelnego
i potrzebnego w naszym mieście.
Ze swej strony pragnę złożyć zobowiązanie, że dopóki żyję i funkcjonuję, nie ustanę w wysiłkach, by nasze hospicjum było hospicjum
wzorcowym i szczególnym na mapie Polski – podsumowała. SK

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Urząd Marszałkowski, Koleje Śląskie oraz KZK GOP podpisali 18 października
porozumienie w sprawie tzw. Metrobiletu. To kolejny krok integracji transportu publicznego w Metropolii. Metrobilet to
sześć stref i wspólne bilety miesięczne, umożliwiające podróżowanie zarówno autobusami, tramwajami i trolejbusami, jak
i pociągami Kolei Śląskich.
Wspólne bilety powinny zacząć obowiązywać z końcem
pierwszego kwartału 2019 roku. Natomiast już od 1 listopada bilety dobowe komunikacji miejskiej zyskają nową funkcjonalność – będą uprawniały do przejazdu autobusami metropolitalnych linii ekspresowych na lotnisko oraz dodatkowo
jednorazowego przejazdu pociągami KŚ.
– Wprowadzenie wspólnego biletu, obowiązującego w komunikacji miejskiej oraz pociągach Kolei Śląskich, to milowy
krok w usprawnianiu funkcjonowania transportu publicznego
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – powiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.
– Naszym celem jest odbudowanie znaczenia transportu
szynowego w metropolitalnym systemie transportu publicznego. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że rozbudowa infrastruktury kolejowej to nie zadanie na rok czy dwa, ale nawet
na dekadę. Natomiast wspólny bilet z KŚ jest tym elementem,
który można i – z czego bardzo się cieszę – uda się wprowadzić w pierwszym kwartale 2019 roku – dodaje. KP
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Wynik wyborczy jak referendum, dlatego radni poparli budowę Zagłębiowskiego Parku Sportowego

Powstanie park sportu i rekreacji
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

17 głosów za, 3 przeciw i 7 wstrzymujących się. Tak
wyglądało poparcie radnych dla budowy Zagłębiowskiego Parku Spor towego w Sosnowcu. Podczas
ostatniej w tej kadencji sesji RM radni powiedzieli
„tak” dla największej planowanej inwestycji w najbliższych latach w Sosnowcu. W rezultacie do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca
na lata 2018–2040 wpisana została kwota 162,8 mln
zł na budowę Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
Przypomnijmy. W pobliżu Górki Środulskiej ma
powstać obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia.
W planach jest stadion piłkarski na 12 tys. widzów
(z możliwością rozbudowy do 15 tys.), hali sportowa na 3 tys. miejsc i lodowisko na ok. 2,5 tys. miejsc
oraz cała infrastruktura rekreacyjna, zagospodarowanie tego otoczenia oraz miejscami parkingowe.
W pierwotnym kosztorysie inwestorskim koszt realizacji tej inwestycji oszacowano na około 200 mln
zł. Na posiedzeniu komisji budżetowej, poprzedzającej sesję, miasta oszacowało to przedsięwzięcie
na 162,8 mln zł.
– W kampanii wyborczy stadion to był „life motive” opozycji pana prezydenta. Główni konkurenci
powiedzieli, że tak naprawdę te wybory to referendum, czy ten stadion należy budować, czy też nie.
Przy takiej frekwencji wynik pana prezydenta i radnych z Wspólnie dla Sosnowca i Koalicji Obywatelskiej, pokazuje, że mieszkańcy nie mają nic przeciwko tej inwestycji. Taka miazga w rezultacie w sposób
jednoznacznie daje prezydentowi legitymizację
i mandat do tego, by inwestycję realizować i dlatego
należy ją zrealizować – rozpoczął dyskusję radny Paweł Wojtusiak. – W mojej dzielnicy, w Środuli, wielu mieszkańców miało wątpliwości. Otrzymałem zapewnienie, że wszelkie dopuszczalne normy dotyczące hałasu będą spełnione i nie zostaną one przekroczone ani podczas meczów, ani koncertów. Mam

listopad 2018 nr 10

Tak ma wyglądać Zagłębiowski Park Sportowy.
nadzieję, że to wszystko, co znalazło się w projekcie,
w badaniach i ekspertyzach, które zostały przeprowadzone, zostanie spełnione. Cieszę się, że ten
obiekt zostanie wyposażony w pięć zjazdów, trzy
czynne w ciągu tygodnia, a wszystkie podczas dużych imprez, co pozwoli na uniknięcie korków – stwierdził radny Wojtusiak.
Wynik głosowania mieszkańców przyjął ze zrozumieniem także Tomasz Niedziela, radny klubu SLD
Lewica Razem. – Wynik wyborów należy uszanować. Nasze stanowisko było takie, by nie budować
na Górce Środulskiej Zagłębiowskiego Parku Sportowego. W związku z tym, że byliśmy przeciwko,
dzisiaj się wstrzymamy się od głosu i damy niejako
zielone światło dla tej inwestycji. Ja jednak w dalszym ciągu mam swoje uwagi do realizacji inwestycji i mam obiekcje co do sposobu finansowania
i do tego, czy znajdzie się chętny, który zdecyduje się
zaakceptować tak ułożony harmonogram. Życzę po-

wodzenia i sukcesu temu projektowi – stwierdził Tomasz Niedziela.
Uwag krytycznych nie ukrywał radny Karol Winiarski z klubu Sosnowiczanie. – Ja pozostanę wyrazicielem tej grupy mieszkańców Sosnowca, która
sprzeciwia się budowie stadionu. Uważam, że ta
koncepcja w tym kształcie jest całkowicie nierealna.
Widoczne spowolnienie gospodarcze, w Polsce i Europie, przełoży się na mniejsze środki finansowe
wpływające do budżetu naszego miasta i jeszcze
w wyższym stopniu ograniczy rozwój Sosnowca
w najbliższych latach – uznał radny.
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, odpowiadając na wątpliwości i uwagi radnych, wskazał
na fatalny stan obiektów spor towych w mieście
i na to, że praktycznie wszystkie wymagają remontów i inwestycji. – Zawsze od radnego Karola Winiarskiego słyszę, że jest zastój i będzie gorzej. Ale
czy to oznacza, że musimy się poddać? Musimy so-

bie z tym jakoś radzić i wykorzystać te szanse, które
teraz posiadamy. Klub Zagłębie Sosnowiec jest klubem wszystkich mieszkańców. Jego zawodnicy, jak
i mieszkańcy, zasługują na obiekt na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Oni nie mogą cały czas
chodzić do toy toy-ów, bać się, czy nie spadną zimą
ze schodów, czy zaleje ich woda, gdy będą na Żeromskiego. To, co udało nam się wypracować w ciągu ostatnich lat, czyli zespoły w ekstraklasie i ekstralidze, to jest ogromny potencjał, którego nie możemy zmarnować – podkreślał Chęciński.
Prezydenta wsparł jego zastępca, Jeremiasz Świerzawski, który nie zgodził się z opinią, że budowa
parku spor towego zahamuje rozwój Sosnowca. – Biznes nakręca biznes, a inwestycja nakręca inwestycję. Wystarczy wskazać, że sama tylko przestrzeń komercyjna to ponad półtora tysiąca metrów
kwadratowych. Budowa spowoduje napływ kolejnych inwestorów, choćby w branży usług hotelarskich i gastronomicznych, a nawet medycznych. A to
jest dopiero początek i kolejny krok w rozwoju tego
miasta – stwierdził.
Inwestycja ma kosztować około 162,8 mln złotych.
Do tego trzeba doliczyć około 26,5 mln zł potrzebnych na zagospodarowanie terenu wokół obiektów
sportowych. Miasto chce wybudować park za własne
pieniądze. – Przedstawiając prognozę, udowodniliśmy, że miasto na to stać i że będzie to miejska inwestycja. Co nie znaczy, że nie będziemy się starać
o zdobycie środków zewnętrznych i myślę, że mamy
na to spore szanse. Wpisaliśmy ten projekt do Wieloletniej Prognozy Finansowej, żeby pokazać, że sami
możemy zrealizować tę inwestycję, mieć silniejszą
pozycję negocjacyjną i być tym, który rozdaje karty
- podsumował prezydent Chęciński. Zagłębiowski
Park Sportowy ma powstać w ciągu trzech lat i stać
się nie tylko miejscem sportu i rekreacji, ale także
centrum życia kulturalnego i rozrywkowego, wystaw,
targów i koncertów.
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Oznaczenie towaru ceną

Zabezpieczenie dowodu
w postępowaniu karnym

AdriannaPeć,
rzecznik praw konsumenta

W dniu 17 grudnia 2017 r. dokonywałam zakupów w sklepie sieciowym.
Między innymi kupowałam dwa odświeżacze „pachnące patyczki”. Były
one ustawione w koszykach nieopodal
kas (na środku sklepu) i pod nimi była
cena 3,75 za zakup dwóch sztuk. Rachunek za zakupy to 49,90 zł,
w tym 33,98 zł za te dwa odświeżacze.
Powiedziałam kasjerce, że chyba się pomyliła, bo odświeżacz nie kosztuje 16,99 zł za jedną sztukę i poprosiłam
o zwrot gotówki, informując, że chce
oddać te dwa odświeżacze. Pani
kasjerka odmówiła mi zwrotu gotówki,
odsyłając do kierownika, który również
odmówił mi zwrotu gotówki, tłumacząc,
że takie mają procedury, że nie przyjmują zwrotu chemii. Udałam się więc z kierownikiem do koszyka, w którym znajdowały się owe odświeżacze i pokazałam mu cenę, jaka widniała przy odświeżaczach i jaką się zasugerowałam
przy ich zakupie. Dopiero wówczas doreklama

czytałam małym drukiem, że ceny te dotyczą jakiegoś mydła wpłynie. Niemniej
jednak faktycznej ceny naodświeżacze
nie było. Stały one nad ceną mydeł, co
również zauważył kierownik. Czuję się
oszukana, bo brak właściwej ceny
wprowadził mnie w błąd. Nawet nie wyszłam ze sklepu, tylko od razu po dokonaniu zakupów wyraziłam wolę zwrotu
przepłaconego towaru i poprosiłam
o zwrot gotówki.
Pani zgłoszenie dotyczy dwóch zagadnień. Pierwsza to kwestia prawidłowości oznaczania towarów cenami,
a druga to kwestia zwrotu towaru.
Pierwszą kwestię należy rozpatrywać
w oparciu o przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
z dnia 9 maja 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1830) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania
cen towarów i usług z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2121).
Zgodnie z treścią przywołanej ustawy
wprzypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub
usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej. W miejscu sprzedaży detalicznej iświadczenia
usług uwidacznia się cenę oraz cenę
jednostkową towaru (usługi) w sposób
jednoznaczny, niebudzący wątpliwości
oraz umożliwiający porównanie cen. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków dotyczących oznaczenia ceną, Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej nakłada na niego, w drodze
decyzji, karę pieniężną dowysokości20

tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązków, co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc
oddnia, wktórym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy,
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji,
karę pieniężną do wysokości 40 tys. zł.
Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia
obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, atakże wielkość
jego obrotów i przychodu.
Natomiast art.543 kodeksu cywilnego stanowi, iż wystawienie rzeczy
w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się
za ofertę sprzedaży.
Wystawienie towaru bez ceny nie
stanowi ofer ty, zatem można poddawać w wątpliwość i kwestionować skuteczność zawarcia umowy, jeśli strony
nie uzgodniły ceny.
Natomiast gdy umowa jest ważnie
zawarta, ale nastąpiło wprowadzenie
w błąd co do ceny, zastosowanie mogą
znaleźć przepisy ustawy zdnia23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub kodeksu cywilnego o błędzie. Przez propozycję nabycia produktu rozumie się informację handlową określającą cechy produktu oraz jego cenę, w sposób właściwy dla użytego środka komunikowania
się z konsumentami, która bezpośrednio wpływa bądź może wpływać
na podjęcie przez konsumenta decyzji
dotyczącej umowy. Praktykę rynkową
uznaje się za działanie wprowadzające

w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek
sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy,
której inaczej by nie podjął. Natomiast
praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli
pomija istotne informacje potrzebne
przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować
podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. W przypadku
propozycji nabycia produktu za istotne
informacje uznaje się w szczególności
cenę uwzględniającą podatki lub,
w przypadku gdy charakter produktu
nie pozwala w sposób racjonalny
na wcześniejsze obliczenie ceny, sposób, w jaki cena jest obliczana. W razie
wątpliwości za istotne informacje, uważa się informacje, które przedsiębiorca
stosujący praktykę rynkową jest obowiązany podać konsumentom na podstawie odrębnych przepisów. W razie
dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został
zagrożony lub naruszony, może żądać
naprawienia wyrządzonej szkody nazasadach ogólnych, wszczególności unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych znabyciem produktu. Woparciu
zaś o przepisy kodeksu cywilnego kupujący może uchylić się od skutków
oświadczenia o zawarciu umowy złożonego pod wpływem błędu.

IlonaCebo-Kubiczek, adwokat

Kodeks postępowania karnego przewiduje
możliwość zabezpieczenia dowodu. Zgodnie
z treścią art. 488 Kodeksu postępowania
karnego policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę
i w razie potrzeby zabezpiecza dowody,
po czym przesyła skargę do właściwego sądu. Policja dokonuje określonych przez sąd
czynności dowodowych, po czym ich wyniki
przekazuje sądowi.
W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa
przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo policja mogą
w każdej sprawie, w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem
biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych wart.74 §2 pkt1 Kodeksu postępowania karnego w stosunku do osoby podej-

rzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu.
Po dokonaniu tych czynności, w sprawach,
w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie
prokuratorowi.
W wypadkach niecierpiących zwłoki,
w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie śladów lub dowodów
przestępstwa, można w toku czynności wymienionych w § 1 przesłuchać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli
zachodzą warunki do sporządzenia takiego
postanowienia. Przesłuchanie rozpoczyna się od informacji o treści zarzutu.
Oczywiście strona pokrzywdzona w zakresie zabezpieczenia dowodów może
składać stosowne wnioski w trakcie postępowania.
Wpostępowaniu wsprawach zoskarżenia
prywatnego policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę
i w razie potrzeby zabezpiecza dowody,
poczym przesyła skargę dowłaściwego sądu
(art.488 §1 kpk). Funkcjonariusz policji przyjmujący taką skargę powinien ograniczyć swoje działanie do trybu przewidzianego wyżej
wskazaną normą lub w przypadku odmowy
złożenia skargi fakt ten udokumentować. Podejmowanie się w takiej sytuacji mediacji pomiędzy pokrzywdzonym ioskarżonym stanowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza
(uchwała SNIISA/01757/2007).
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arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Przełom w leczeniu stwardnienia rozsianego

Dr n. med. MARIA MIŚ-KLUSZCZYŃSKA ukończyła
Śląską Akademię Medyczną. Od 10 lat pracuje
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.
na Oddziale Neurologicznym. Wyjaśnia, dlaczego
kluczową rolę w leczeniu stwardnienia
rozsianego odgrywa czas i dlaczego należy dążyć
do jak najszybszego włączenia leczenia.

Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem o podłożu immunologicznym rozwijającym się u osób młodych
i w średnim wieku. W Polsce na tę przypadłość choruje
około 40 tysięcy osób, głównie w wieku od 20 do 30 lat.
Rzadko chorują osoby, które nie ukończyły jeszcze 18
roku życia oraz po 50 roku życia. Na stwardnienie rozsiane, prowadzące do postępującego wieloogniskowego uszkodzenia układu nerwowego, skutkującego pogłębiającą się niesprawnością ruchową, częściej chorują kobiety niż mężczyźni.
Przyczyny rozwoju choroby do tej pory pozostają nieustalone, a prowadzone badania wskazują na udział
wielu czynników, wpływających na jej rozwój. Wśród
nich istotną rolę odgrywają czynniki środowiskowe,
do których zalicza się zakażenia wirusowe oraz palenie
tytoniu.
Stwardnienie rozsiane ma różny przebieg kliniczny.
U 80 procent chorych jest on rzutowo-remisyjny, u pozostałych pierwotnie postępujący. W ostatnich pięciu latach dokonał się przełom w leczeniu stwardnienia rozsianego. Wprowadzono na rynek medyczny wiele nowych leków modyfikujących naturalny przebieg tej choroby. Działanie tych leków opiera się na supresji układu
immunologicznego. Są to terapie skierowane przeciw
limfocytom T i B, bądź na wpływie immunomodulacyjnym na układ odpornościowy organizmu człowieka
przez modyfikacje kaskady zapalnej w ośrodkowym

układzie nerwowym oraz uszczelnianiu bariery krew
mózg.
Kluczową rolę w leczeniu stwardnienia rozsianego
odgrywa czas, który upływa od momentu rozpoznania
choroby do włączenia leczenia hamującego dalszy jej
postęp. Należy dążyć do najszybszego włączenia leczenia po to, by zahamować dalszy rozwój choroby, a tym
samym uniknąć pojawienia się trwałych deficytów neurologicznych i niesprawności ruchowej, a co za tym
idzie inwalidyzacji pacjentów.
W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. od pięciu lat funkcjonuje poradnia neurologiczna, w ramach
której leczymy chorych na stwardnienie rozsiane. Poradnia posiada programy lekowe dla stwardnienia rozsianego finansowanego ze środków NFZ w ramach I linii. Pacjent po skierowaniu do poradni przechodzi
wstępną kwalifikację. Jeżeli przejdzie ją pozytywnie, to
jest włączony do programu lekowego NFZ leczenia
stwardnienia rozsianego. Leki z programu lekowego
podawane są w formie doustnej lub iniekcji. Pięcioletnia obserwacja pacjentów leczonych w tutejszej poradni z powodu stwardnienia rozsianego w programie lekowym potwierdza pozytywny wpływ i skuteczność
prowadzonej terapii. Pamiętajmy, że dbałość o odpowiednią wagę, unikanie przemęczenia ciała i ducha
oraz stanów zapalnych może chronić chorych przed kolejnym rzutem choroby.

NGO robią to lepiej
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza
wszystkie organizacje do udziału
w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości udziału
w projekcie #ngorobiatolepiej.
To interdyscyplinar ny projekt
wsparcia rozwojowego dla organizacji pozarządowych, który będzie finansowany ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez Narodowy Instytut
Wolności Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
Dla grantodawców projekt ma
oferować łatwy sposób znalezie-

nia solidnego partnera społecznego, możliwość sprawdzenia
działalności organizacji i zrealizowanych projektów. W przypadku organizacji pozarządowych to szansa szerokiej promocji własnych działań, posługiwania się znakiem jakości #ngorobiatolepiej oraz łatwy sposób
szukania partnerów do projektów
dzięki sieci organizacji.
Spotkanie odbędzie się
w dniu 6 listopada od godziny 17.00 w siedzibie SCOP
przy placu Kościuszki 5 w Sosnowcu. SK
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Święto medycyny naturalnej
zdjęcia: arc Medpress sp. z o.o.

Targi były doskonałą okazją do poznania nowych trendów w medycynie naturalnej, zielarstwie, kosmetyce i zdrowym odżywianiu.
Renata Zdebel

Zakończyły się 48. targi „Bliżej zdrowia, bliżej natury”. Przez trzy dni w Katowice Miasto Ogrodów
Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek królowała medycyna naturalna. To było święto dla zwolenników zdrowego trybu życia, ekologii. Świetne
wykłady, doskonałe produkty oferowane przez wystawców z Polski i zagranicy.
W czerwcu pożegnaliśmy red. Ninę Grellę, pomysłodawczynię i wieloletnią organizatorkę targów. Zmarła na raka po ponad 20 latach od diagnozy i to mimo tego, że lekarze dawali jej góra
pół roku życia. Jej wolą było kontynuowanie targów, działalności Centrum Medycyny Naturalnej

i Psychoterapii w Katowicach przy ul. Damrota 6
oraz miesięcznika Szaman, a przede wszystkim pomaganie ludziom, uczenie ich, jak zdrowo żyć, pozytywnie myśleć, być szczęśliwym. Dlatego
w trzecim dniu targów nadano im imię red. Niny
Grelli. Otwarto także oficjalnie portal medycyny
naturalnej grella. pl, gdzie można znaleźć artykuły przygotowywane przez najlepszych specjalistów
od zdrowia.
Jesienne targi były doskonałą okazją do poznania nowych trendów w medycynie naturalnej,
zielarstwie, kosmetyce, zdrowym odżywianiu.
Wśród wykładowów znaleźli się prof. Zbigniew
Królicki z Politechniki Wrocławskiej, prof. Henryk Bieniok z Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach, dr Grażyna Pająk, onkolog dr
Piotr Kołacz (Clinika Natura w hiszpańskiej Maladze), Zbigniew T. Nowak, znawca ziół leczniczych, Władysław Batkiewicz, Dorota Gudaniec,
Janusz Dąbrowski, Halina Jurkowska, Lucyna Tomaszewska. To osoby doskonale znane
wszystkim, którzy interesują się medycyną naturalną. Na zakończenie wykładów i warsztatów
Grzegorz Szewczyk, uznany bioenergoterapeuta
i uzdrowiciel z Centrum Medycyny Naturalnej
i Psychoterapii w Katowicach, podczas publicznego seansu przekazał zebranym w auli swoją
energię.
Spotkaliśmy 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 wystawców. 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, przyprawy. Nie brakuje też
doskonałych kosmetyków wyprodukowanych w sposób ekologiczny, na bazie naturalnych składników.
Na następne już 49. targi „Bliżej zdrowia, bliżej
natury” zapraszamy już w marcu 2019 roku!
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Moc atrakcji i dobrej zabawy w Centrum Handlowym Plejada

Black Friday w Plejadzie w gwiazdorskiej obsadzie!
Czek na 8000 zł, koncert legendarnego zespołu KOMBII i darmowe kino w Plejadzie – oto plan na ostatni weekend listopada!
arc CH Plejada w Sosnowcu

To będzie niesamowity listopad w Centrum Handlowym Plejada
w Sosnowcu. Połączenie muzyki i kina. Prawdziwa uczta dla oczu
i uszu. Uczestnicy konkursu „rozKRĘĆ się z Plejadą” mogą już
przesyłać swoje prace, które staną do walki o sławę w sieci i nagrody pieniężne. Pula nagród w konkursie to 17 000 zł!
Aby wziąć udział w konkursie, trzeba do 14 listopada przesłać
film o Sosnowcu i Plejadzie – można to zrobić przez stronę
www.rozkrecsie.plejada.com.pl. Finał konkursu odbędzie się 23 listopada, a zwycięski czek na 8 000 zł wręczy Tomasz Kammel!
Specjalną nagrodę ufundował również prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
BLACK FRIDAY POD ZNAKIEM KONCERTU KOMBII

Black Friday to święto znane wszystkim wielbicielom mody i zakupów! Plejada, oprócz fantastycznych zniżek i niepowtarzalnych okazji zakupowych, przygotowała dodatkowe atrakcje!
Pierwszą z nich jest finał konkursu „rozKRĘĆ się z Plejadą”,
w trakcie którego Tomasz Kammel wręczy czek na 8000 zł. Druga
atrakcja to koncert KOMBII! Kultowy zespół stworzony przez
Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka to gwarancja najlepszej muzyki i wyśmienitej rozrywki. To połączenie nie tylko nazwisk, a przede wszystkim pokoleń. Już 23 listopada wystąpią
na scenie w Plejadzie i wykonają swoje największe przeboje.
FILMOWE HITY Z PLEJADĄ

To jednak nie koniec atrakcji na ten szalony weekend! W planach mamy
jeszcze dwa filmowe wieczory w towarzystwie hollywoodzkich
gwiazd! W sobotę i niedzielę (24-25 listopada) o godz. 18.00 w centrum handlowym przygotowana zostanie specjalna strefa filmowa z leżakami i poduszkami. W programie sobotnim seans „Boska Florence”,
a w niedzielę „Dziewczyna z pociągu”. Wstęp do kina jest bezpłatny.
Odwiedź Plejadę w dniach 23-25 listopada, zrób zakupy w promocyjnych cenach i zaśpiewaj z KOMBII swoje ulubione utwory
oraz zobacz kasowe produkcje z Hollywood w specjalnej Strefie Kinowej. Baw się dobrze z Plejadą Sosnowiec!
Więcej informacji na: www.rozkrecsie.plejada.com.pl oraz
na Facebooku Centrum Handlowego Plejada Sosnowiec www.facebook.com/CentrumPlejadaSosnowiec. red
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Dla gości Plejady wystąpią Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk.
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W Wyższej Szkole „Humanitas” podsumowano dwa lata funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

arc WSH w Sosnowcu

Milion zgłoszonych zagrożeń

W pierwszej takiej konferencji uczestniczyły najważniejsze w kraju osoby zajmujące się kwestią
bezpieczeństwa, m. in. generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk, komendant główny policji.
Sylwia Kosman

Konferencja prasowa pn. „Świat
nauki dla policji – Policja dla społeczeństwa” odbyła się 24 października w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. W jej ramach przedstawiono wyniki badań na temat funkcjonowania
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz badań dotyczących pracy dzielnicowych. 1,5
miliona użytkowników, blisko milion zgłoszonych zagrożeń i 5 milionów odsłon – oto bilans 2 lat
funkcjonowania mapy.

– Krajowa Mapa Bezpieczeństwa Zagrożeń jest efektem blisko 12 tys. spotkań z obywatelami. Policja powinna być bliżej ludzi, powinna im służyć. Dzięki temu narzędziu, jakim jest KMBZ,
możemy reagować na wasze zgłoszenia. Możemy być tam, gdzie
państwo chcecie, byśmy byli – stwierdził Generalny Inspektor dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.
Wyższa Szkoła Humanitas jako pierwsza uczelnia w kraju podjęła badania nad funkcjonowaniem tego narzędzia. Do jej orga-

nizacji przyczyniło się wydanie
książki pt. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.
Aspekt społeczno-pedagogiczny”
autorstwa prof. dr hab. Jadwigi
Stawnickiej – dyrektora Instytutu
Bezpieczeństwa Narodowego
Wyższej Szkoły Humanitas
oraz insp. dr Iwony Klonowskiej – dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Prof. Jadwiga Stawnicka zaprezentowała wyniki ba-

dań, zgodnie z którymi aż 80 procent badanych na całym Śląsku
oceniło aplikację dobrze i bardzo
dobrze, a nikt nie ocenił negatywnie. Natomiast aż 89 procent badanych w skali województwa
uważa, że mapa przyczyni się
do spadku liczby przestępstw
i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie.
– Krajowa Mapa Bezpieczeństwa Zagrożeń składa się z dwóch
części – statystycznej i interaktywnej. W części statystycznej
każdy użytkownik ma możliwość
sprawdzenia stanu zagrożeń
w miejscu jego zamieszkania lub
okolicy, która go interesuje. Znajdują się tam dane z wybranych
przestępstw, wykroczeń czy te
dotyczące bezpieczeństwa ruchu
drogowego, jak również wyniki
badań społecznych. W drugiej
części mamy katalog 25 zagrożeń, dzięki którym społeczeństwo
ma możliwość informowania policji o ich występowaniu – wyjaśnia insp. Rober Kumor, dyrektor
Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
Użytkownicy mogą za pomocą
mapy dokładnie wskazać lokalizację zagrożenia w przestrzeni oraz
czasie. Każda zgłoszona informacja jest następnie weryfikowana przez policję, która podejmuje
odpowiednie kroki w celu likwidacji problemu i zagrożenia.
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SPORT
Ivanauskas za Dudka

arc Sosnowiecki Klub Karate

Litewski zaciąg
na ratunek

Srebro dla Kamili w kata

www.zaglebie.eu

Valdas Ivanauskas nowym trenerem piłkarskiego Zagłębia. Szkoleniowiec
rodem z Litwy zastąpił Dariusza Dudka, który zrezygnował z pracy w klubie
po porażce 1:4 z Lechią Gdańsk. Ivanauskas podpisał z naszym klubem
kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2018/19 z opcją przedłużenia o rok.

Reprezentanci Sosnowieckiego Klubu Karate wraz z trenerem Eugeniuszem Dadzibugiem.
Kamila Krzak, zawodniczka Sosnowieckiego Klubu Karate,
zdobyła srebrny medal podczas
Mistrzostw Polski Open, Oldboy
i Juniorów Młodszych, które odbyły się w Tarnowskich Górach.
Kamila sięgnęła po medal w rywalizacji seniorów w kata. Sosnowiecki klub reprezentowali także

Jerzy Pryga, Marcin Błaszczyk
i Kamil Urbańczyk. – Marcin także walczył w kata w kategorii seniorów. Jurek wystartował w kumite w kategorii open, a Kamil
w kumite w kategorii juniorów
młodszych. Jerzy zajął szóste miejsce, a Kamil ukończył rywalizację
na miejscach siedem – osiem. Start

uważam za bardzo udany – podsumował shihan Eugeniusz Dadzibug, trener i właściciel Sosnowieckiego Klubu Karate, który podczas
mistrzostw pełnił funkcję sędziego
technicznego.
W sumie do rywalizacji przystąpiło 240 zawodników z 81 klubów. KP

„Jaski” na piątkę z plusem
Lepszego początku rozgrywek koszykarki z Sosnowca nie mogły sobie wyobrazić. Zawodniczki
JAS FBG Zagłębie wygrały pierwsze pięć spotkań i usa dowi ły się w czu bie I -li gowej ta be li
w grupie B.
Zwieńczeniem kapitalnego początku sezonu 2018/2019 było efektowane zwycięstwo odniesione nad ekipą z Jeleniej Góry. „Jaski” pokonały MKS
MOS Karkonosze różnicą 81 punktów! Sosnowiczanki przed własną publicznością zdeklasowały ry-

Valdas Ivanauskas od zwycięstwa rozpoczął pracę w nowym klubie.

– Pierwsze słowa chęci opuszczenia klubu padły z ust trenera Dariusza Dudka. Doszliśmy do klasycznego porozumienia stron.
Pierwszą część rozmów z trenerem rozpoczęliśmy tego samego
dnia w klubie. Następnego dnia
po prostu ogłosiliśmy, że trener
już nie będzie pracował. Nie
ukrywam, że rozpatrywaliśmy
wiele propozycji kandydatur, jednak konkretnie rozmawialiśmy
tylko z dwoma. Był to trener Tomasz Kaczmarek i Valdas Ivanauskas. Myślę, że zdecydowało doświadczenie, a także dobre poruszanie się w strefie multi kulti, ponieważ trener posługuje się czterema językami, pracował w wielu
krajach, a my rzeczywiście mamy
wielu obcokrajowców w naszej
szatni. Mamy również informacje
od naszych znajomych i ludzi,
z którymi współpracujemy odnośnie osoby trenera Ivanauskasa
i stąd decyzja, aby doświadczony
szkoleniowiec rozpoczął z nami
pracę. Zdecydował, że podejmie
się pracy w Zagłębiu Sosnowiec,
dlatego bardzo mu z tego miejsca
dziękuję – powiedział Marcin Jaroszewski, prezes Zagłębia.
Litwin był ostatnio dyrektorem generalnym i szefem skautingu w Dynamie Brześć, które
w okresie jego pracy w tym klubie zdobyło Puchar i Super puchar Białorusi. Największe sukcesy Ivanauskas odniósł, trenując
Heart of Midlothian, zdobywając
10

Puchar Szkocji i zajmując drugie
miejsce w rozgrywkach ligowych. Zagrał z „Sercami”
w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.
Ponadto prowadził m. in. Carl
Zeiss Jena, Ethnikos Achnas
(osiągnął najlepsze wyniki
w tym klubie w ostatnich 6 latach), SKA Chabarowsk, Łucz
Władywostok. Był także szkoleniowcem reprezentacji Litwy U-18 i U-21. W latach 2003-2005
Litwin pełnił funkcję asystenta
w sztabie drużyny narodowej. Jako piłkarz grał m. in. w Żalgirisie
Wilno, CSKA Moskwa, Lokomotiwie Moskwa, Austrii Wiedeń. HSV Hamburg, Casino Salzburg. W klubie z Hamburg zastąpił Jana Furtoka, który w 1993
roku przeniósł się z HSV do Eintrachtu Frankfurt. Asystentem
Ivanauskasa został Rober tas
Poškus, były napastnik reprezentacji Litwy (48 meczów, 8 bramek), doskonale znany z polskich boisk. W latach 2000-02
grał w Widzewie i Polonii Warszawa strzelając 12 goli. – Dlaczego Zagłębie? Klub gra w ekstraklasie, wcześniej był awans
i to jest bardzo fajna sprawa – mówił kilka chwil po podpisaniu kontraktu Valdas Ivanauskas. – Obecnie sytuacja drużyny jest trudna, ale widzę możliwość wyjścia z niej. Chciałbym
utrzymać zespół w ekstraklasie
i ten cel jest możliwy do zrealizowania. Znałem wcześniej niektórych zawodników Zagłębia z polskiej ligi i klubów zagranicznych.

Zresztą Litwa niedaleko od Polski, więc jako trener interesowałem się waszą piłką. Jeśli chodzi
o kontakt z zawodnikami, to rozumiem prawie wszystko w waszym języku. Praktycznie w 90
procentach. Jeśli chodzi o mówienie po polsku, to na razie jest
trudno. Ale postaram się do sylwestra mówić w waszym języku – zadeklarował Ivanauskas.
Litwin pracę w Sosnowcu rozpoczął od wygranej nad Miedzią
Legnica i remisu z Wisłą Kraków.
Sosnowiczanie pokonali na Stadionie Ludowym innego beniaminka 3:1. Dla Zagłębia była to
pierwsza wygrana od 3 sierpnia.
Wówczas nasz zespół także u siebie pokonał 3:0 Pogoń Szczecin.
Pod Wawelem Zagłębie zagrało
najlepszy jak do tej pory mecz
w tym sezonie i wywiozło cenny
punkt, remisując 2:2. Co war te
podkreślenia, sosnowiczanie
dwukrotnie odrabiali straty. – Zespół wstał z kolan, choć tabela tego jeszcze nie pokazuje. Widać,
że czas działa na naszą korzyść.
Podoba mi się sposób, w jaki moja drużyna zareagowała w drugiej
połowie. Tworzyliśmy wiele dobrych sytuacji. Przed nami jeszcze dużo ciężkiej pracy, ale dzisiejsza postawa moich zawodników była bardzo dobra – podkreśla Litwin.
Kolejny mecz sosnowiczanie
rozegrają już 5 listopada. W poniedziałek na Stadionie Ludowym
zmierzą się z Jagiellonią Białystok. Początek meczu godz. 18.00.

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Klimontowie
arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

walki, wygrywając 112:31. – Cieszy forma zaprezentowana na początku rozgrywek. Oczywiście, zachowujemy zimne głowy, ale fakt, są powody do radości. Dziewczyny fajnie się zgrały, dobrą robotę
wykonuje sztab szkoleniowy. Oby tak dalej – nie kryje radości Marek Sałata, prezes klubu.
Kolejny mecz we własnej hali nasz zespół rozegra 11 listopada. Tym razem rywalem będzie ekipa
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. Początek meczu
o godz. 16.00. KP

Sosnowiecka dzielnica Klimontów doczeka się rewitalizacji kolejnego obiektu. Obok odnowionej kilka lat temu krytej pływalni
powstanie kompleks rekreacyjno-sportowy, w skład którego wejdą
m. in. boisko do unihokeja i tor
wrotkarski.
Centrum sportów powstanie
w miejscu dawnego stadionu Górnika Klimontów. Wokół płyty boiska, która nadal będzie służyła piłkarzom, powstanie tor wrotkarski
wraz z bandami ochronnymi i wiaty dla zawodników. – Na skarpie
od strony krytej pływalni wybudowane zostaną nowoczesne kontenery z szatniami, łazienkami oraz
wypożyczalnia sprzętu sportowego. Zadbamy również o część gastronomiczną – wylicza Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Projekt przewiduje również
budowę boiska z przeznaczeniem
do gry w unihokeja, które powstanie tuż obok płyty głównej kompleksu. Całość będzie oświetlona.
Inwestycja obejmuje również
budowę dróg, chodników, parkingu oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Gacka i Hubala-Dobrzańskiego.– To będzie doskonałe dopełnienie naszego Centrum Aktywności Rodzinnej
w Klimontowie, które powstało 3
lata temu kosztem blisko 5 mln
zł – cieszy się prezydent Chęciński.
Budowa kompleksu powinna rozpocząć się styczniu przyszłego roku i potrwać rok. KP
listopad 2018 nr 10

JUBILACI
PAGINA
11 października w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyły się uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta i jego
zastępca, Anna Jedynak. W uroczystości wzięła także udział Barbara Tkacz, zastępca kierownika USC. Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

zdjęcia: Sylwia Kozłowska

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Regina i Jan Baranowie
Leokadia i Andrzej Bartosikowie
Halina i Tadeusz Barysiowie
Kamila i Stanisław Bednarczykowie
Halina i Jan Bernaccy
Stanisława i Włodzimierz Będkowscy
Alicja i Jerzy Bubikowie
Teresa i Józef Churasowie
Tadeusz i Halina Węgorzewska-Cipior
Alicja i Jan Czechowie
Halina i Stanisław Drapałowie
Teresa i Henryk Dusza
Barbara i Józef Dziurowie
Krystyna i Ireneusz Gardełowie
Maria i Tadeusz Gęborkowie
Leokadia i Edward Golonkowie

50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Genowefa i Tadeusz Grudzieccy
Jadwiga i Leon Hermanowiczowie
Bożena i Kazimierz Jarzęccy
Elżbieta i Jerzy Jaszczurowie
Teresa i Kazimierz Jeziorni
Wiesława i Lucjan Jończykowie
Zofia i Jerzy Kaczmarczykowie
Grażyna i Zygmunt Kisielowie
Zofia i Jerzy Kluczni
Danuta i Józef Kmiecikowie
Łucja i Jerzy Koconiowie
Zofia i Mieczysław Kondraccy
Maria i Janusz Kopczyńscy
Czesława i Edward Krochmalowie
Anna i Czesław Szafirscy
Elżbieta i Arkadiusz Tomczykowie
Anna i Edward Rutkowscy
Teresa i Ryszard Miaskowscy

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Władysława i Ryszard Buchaczowie
Jadwiga i Henryk Dymkowie
Józefa i Włodzimierz Herejowie
Honorata i Zdzisław Jabłkowie
Danuta i Marian Jureczkowie
Alina i Michał Krzywdowie
Krystyna i Marian Matusikowie
Janina i Stanisław Mrozowie
Henryka i Jan Nawrotowie
Lidia i Mieczysław Osiakowie
Helena i Jerzy Pietrzykowie
Irena i Janusz Stępniewscy
Genowefa i Henryk Wędzińscy
świętowali 70-lecie pożycia
małżeńskiego.
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Nim zakwitła Niepodległa część 1
Stulecie odzyskania niepodległości to czas wielkiego świętowania, ale również czas na przywołanie pamięci o ludziach, miejscach oraz wydarzeniach
związanych z walką o suwerenność. Zmagania te były trudne, długotrwałe, często okupione daniną krwi miłujących swą Ojczyzną obywateli. W tym
szczególnym czasie trzeba również wspomnieć wszystkich bezimiennych i zapomnianych, którzy realizując pozytywistyczne ideały, konsekwentnie
poświęcali się „pracy u podstaw”. Pamiętajmy zatem o tych, którzy z orężem w ręku stawali do nierównej walki, jak i o tych, co sprawnością umysłu,
altruizmem i ciężką pracą budowali zręby nowej Polski. Poniższy zbiór zdjęć jest próbą pokazania miejsc oraz wspomnieniem ludzi, którzy w rozmaity sposób
przyczynili się do zmartwychwstania Rzeczypospolitej. Zbiór ten jest dalece niepełny i bardzo subiektywny, niech więc stanie się dla szanownych
Czytelników przyczynkiem do zapoznania się z bogatymi tradycjami niepodległościowymi Sosnowca.
Insurekcja Kościuszkowska 1794
roku była ostatnią próbą
ratowania zdradzonej przez
targowiczan i rozdrapywanej
przez zaborców ojczyzny. Była
również początkiem wieloletnich
zmagań o odzyskanie wolnego
państwa polskiego. Pośród jej
uczestników nie zabrakło
mieszkańców naszego regionu.
Wielu z nich znalazło się
w powstańczych szeregach
za sprawą pochodzącego spod
Zawiercia gen. Gabriela
Taszyckiego – jednego
z organizatorów powstania
w województwie krakowskim.
Szlachta, mieszczanie i chłopi
ramię w ramię walczyli i ginęli
na polach bitew pod Racławicami
i Szczekocinami. Zdjęcie
przedstawia jedną z mogił
kosynierów vw Dziemiężycach
koło Racławic, gdzie 4
kwietnia 1794 roku wojska
naczelnika Tadeusza Kościuszki
odniosły zwycięstwo nad siłami
rosyjskimi.

Pałacyk Mieroszewskich w Zagórzu przy ul. Szpitalnej stanowi ważne miejsce
na naszej niepodległościowej mapie. Pałacyk, jak i pobliski dwór, był własnością
hrabiego Józefa Mieroszewskiego, który w młodości służył jako podchorąży w 7.
Regimencie Piechoty Joachima Potockiego. Według informacji, które wymagają
jeszcze potwierdzenia, hrabia Józef wspierał Powstanie Listopadowe, między
innymi organizując przemyt broni z Prus.
Zagórski dwór (do którego przynależał pałacyk) związany jest również z osobą
kolejnego dziedzica – Jacka Siemieńskiego – człowieka, który swymi
postępowymi poglądami wybiegał daleko w przyszłość. Był przewodniczącym
Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych powiatu olkuskiego, w tajnej
organizacji powstańczej pełnił funkcje komisarza na powiat olkuski, następnie
był komisarzem Rządu Narodowego na Galicję Wschodnią. Dwór zagórski pełnił
rolę centrum przygotowań do wybuchu Powstania Styczniowego w Zagłębiu
Dąbrowskim. W pamięci włościan zapisał się jako dobry człowiek i zdolny
gospodarz. Jeszcze przed powstaniem 1863 roku uwłaszczył chłopów, był ojcem
chrzestnym dzieci zagórskich gospodarzy. Pochodzący z chłopskiej rodziny ks.
Grzegorz Augustynik tak oto wspomina postać tego nieprzeciętnego człowieka:
„... Jacek Siemieński opiekował się szkółkami, sprowadzał książki ludowe
i darmo je rozdawał pomiędzy ludzi. (...) Często odwiedzał szkółki, egzaminował,
rozdawał pilnym nagrody, a zdolniejszych odsyłał do wyższych szkół. Miał
zamiłowanie do medycyny, pod dozorem lekarza utrzymywał we dworze aptekę,
chorych odwiedzał, przyrządzał im lekarstwa i sam je zawoził lub też posyłał”.
Z pałacykiem związane są również postacie ks. Karola Antoniewicza, uważanego
za poskromiciela „Rzezi galicyjskiej” (1846 r.) oraz Wincentego Pola i Jacka
Malczewskiego, dla których Jacek Siemieński był mecenasem sztuki. W owym
czasie dwór zagórski jako ośrodek kulturalny nazywano „Małemi Atenami”.
Wedle ludowych przekazów w sąsiadujących z pałacykiem zabudowaniach,
w specjalnej oszklonej niszy przechowywano czapkę Tadeusza Kościuszki. Mieli
ją przywieźć do Zagórza chłopi biorący udział w przegranej bitwie
pod Szczekocinami (6 czerwca 1794 roku).
Kurhan w Milowicach u zbiegu ulic
Brynicznej i Słonecznej jest
tragicznym, acz pięknym
przykładem swoistego braterstwa
broni pomiędzy powstańcami 1831
i 1863 roku. Kryje on szczątki
sześciu żołnierzy z oddziału
Samuela Różyckiego. Polegli oni 21
września 1831 roku, w potyczce
z Kozakami Korpusu Rüdigera.
Według tradycji pochowano tutaj
również powstańców
styczniowych, którzy zginęli
podczas próby przeprawienia się
przez Brynicę na należący do Prus
Górny Śląsk. Na szczycie kopca
wznosi się kapliczka św. Jana
Nepomucena.

W nocy z 6 na 7 lutego 1863 roku miała miejsce słynna krwawa bitwa
o Sosnowiec. Głównym celem ataku był dworzec kolejowy i komora celna. Część
powstańców pod dowództwem Apolinarego Kurowskiego dotarła do Sosnowca
specjalnie przygotowanym, wzmocnionym pociągiem, który 6 lutego
ok. godz. 23.00 odjechał ze stacji Granica (obecnie Maczki). W tym samym
czasie z Granicy wyruszyła w kierunku Sosnowca konnica pod dowództwem
Ludwika Miętty. Pociąg z powstańcami zatrzymał się tuż przed stacją, od strony
Będzina. Stamtąd do zwycięskiego ataku ruszyli nasi powstańcy. Była to jedna
z ważniejszych bitew Powstania Styczniowego.
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Pod tym kamiennym krzyżem
na zagórskim cmentarzu
spoczywa doktor Aleksander
Widera – lekarz zakładowy
Towarzystwa Kopalń i Zakładów
Hutniczych Sosnowieckich.
Pozytywista, filantrop, lekarz
z powołania, człowiek bez reszty
oddany zawodowi, który
wykonywał. Oprócz
pracowników TKiZHS (oraz ich
rodzin) troszczył się także
o zdrowie najbiedniejszych
z biednych. Dzięki swemu
poświęceniu uznawany jest
za pierwowzór dr Judyma
z „Ludzi bezdomnych” Stefana
Żeromskiego. Doktor Widera
w 1897 roku miał sposobność
pokazania Żeromskiemu
ekstremalnie trudnych
warunków pracy
w zagłębiowskich zakładach przemysłowych. Wspólnie z pisarzem odwiedzał
nędzne osiedla, gdzie w urągających ludzkiej godności sposób żyły
„Wynaturzone okazy gatunku ludzkiego, przedwcześni starcy z obliczami trupów
i wzrokiem, który woła o pomstę do nieba”.
Doktor Judym zmarł 29 maja 1901 roku w wieku 35 lat. W grobie spoczywa
także zmarła na gruźlicę w 1897 roku dziewiętnastoletnia siostra
lekarza – Janina.

Kaplica dworska w Klimontowie
przywołuje wspomnienia o Wandzie
Malczewskiej – ciotce znanego
wspomnianego wcześniej malarza,
charyzmatycznej mistyczce,
nauczycielce wiejskich dzieci,
powstańczej kurierce, obecnie
słudze Bożej. Wanda Malczewska
była ciotką Jacka Siemieńskiego
i wspólnie z nim prowadziła
dobroczynną działalność, angażując
się także w sprawy powstania 1863
roku. Według przekazów, w kaplicy
(która bywa nazywana kaplicą
Wandy Malczewskiej)
przechowywano powstańczą broń,
zaś sama pani Wanda zasłynęła,
broniąc cennego zabytku
przed zniszczeniem przez rosyjskich
żołnierzy. Zatem nie bez powodu
park, w którym stoi kaplica, został
oficjalnie nazwany parkiem im. Wandy Malczewskiej.

9 lutego 1905 roku na terenie huty „Katarzyna” wojsko rosyjskie otworzyło
ogień do strajkujących robotników przybyłych z pobliskiej kopalni „Renard”.
Tragiczne wydarzenia związane były z trwającym od 4 lutego strajkiem
powszechnym w kopalniach i zakładach Zagłębia. Trudno ustalić, ile osób
poniosło śmierć podczas masakry oraz ilu zmarło w następstwie odniesionych
ran. Przyjmuje się, że na „Katarzynie” zginęło ponad 40 osób, a około 150
zostało rannych. Niektórych spośród nich pochowano w zbiorowej mogile
na cmentarzu zagórskim. Polegli stali się także patronami nazw ulic na Środuli
Górnej. Na terenie dawnej huty znajduje się stosowna tablica pamiątkowa.
Wydarzenia z 9 lutego w pewnym stopniu przyczyniły się do zaistnienia kilka
miesięcy później tzw. Republiki Zagłębiowskiej.
Bezwzględne koło wielkiej historii sprawiło, że tuż obok miejsca masakry
z 1905 roku, wieczne miejsce spoczynku znaleźli bohaterowie 1863-64 roku.
Ich szczątki spoczywają w grobie pod kapliczką przy ulicy Staszica.

Na zagórskim cmentarzu znajduje się mogiła kryjąca prochy powstańców
z 1863-64 roku. Zostały one przeniesione z pierwotnego miejsca pochówku obok
dębu i kapliczki przy dawnym Urzędzie Gminy Zagórze (fotografia – ul. ks.
Popiełuszki). Poszukiwacze okruchów historii na tym cmentarzu odnajdą wiele
pamiątek. Pośród nich fragment tablicy z 1931 roku upamiętniającej wybuch
Powstania Listopadowego. Niestety, nie zdołałem ustalić, gdzie pierwotnie
znajdowała się ta tablica – z pewnością w jakimś eksponowanym miejscu. Może
na wspomnianym, nieistniejącym już budynku Urzędu Gminy Zagórze? Liczę
na państwa pomoc w rozwiązaniu tej zagadki.

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.
Niektóre ze wspomnianych w artykule miejsc zostały nieco szerzej opisane w innych artykułach mojego
autorstwa. Cześć z nich dostępna jest na stronie: www.kuriermiejski.com.pl.
listopad 2018 nr 10
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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
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Miejski Zakład Usług
Komunalnych

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 – czasem wychodzi z worka, 5 – tytoń zażywany
przez nos, 8 – owoc na Halloween, 9 – wakacyjny miesiąc,
10 – największy z kotów, 11 – cerkiewny obraz, 12 – stosunkowo
jednorodny fragment powierzchni Ziemi, 14 – ukochany
Ludmiły, 16 – tarcza Zeusa, 17 – część mowy, 19 – amerykański
pasterz, 21 – starożytne miasto w Egipcie, 22 – grzyb z piosenki
Heleny Majdaniec, 25 – duży, groźny pies, 28 – kicz, 29 – z niej
pożar, 30 – tłusty, słodki przysmak, 32 – produkt uboczny przy
produkcji cukru, 34 – wydzielona przymusowo część miasta, w
której osiedleni są przedstawiciele określonej grupy ludności,
35 – wymowa, 36 – kiełbasa z osła, 37 – cięgi, baty, 38 – nie
brakuje jej bohaterowi, 39 – osłona lampy.
Pionowo: 1 – miażdżyca, 2 – o kimś niecywilizowanym,
3 – część serialu, 4 – Indianie Ameryki Południowej, 5 – rośnie
wokół jeziora, 6 – serwowany najczęściej na koniec polowania,
7 – nieobecność, 13 – składnik niektórych kremów do rąk,
15 – samica ptaka z długą szyją, 18 – nauka o moralności,
20 – „Śniadanie na trawie” lub „Płonąca żyrafa”, 23 – alfabet,
24 – warzywo z „różyczkami”, 26 – słynny amerykański
wodospad, 27 – stan zachwytu, uniesienia, 28 – Zosia z wiersza
Tuwima, 31 – imię żeńskie, 33 – zabawka dla dziewczynki.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 291 79 22

Rozwiązanie krzyżówki nr 9 /2018, STEPHEN KING – OUTSIDER
Nagrody otrzymują: Joanna C. z Katowic, Ireneusz S. z Sosnowca, Anna S. z Sosnowca.

(32) 293 75 56

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

Anna Karpińska

Szukając przystani (Wyd. Prószyński i S-ka)
Zamiast upragnionej emerytury, nowe wyzwania
i trudności
Wanda nareszcie będzie mogła zrealizować swoje marzenia. Emerytura to miał być jej czas. Jednak
los ma w stosunku do niej inne plany. Zamiast podróży i smakowania życia, stawia przed nią szereg
nieoczekiwanych obowiązków i trudności.
Zostaje sama z maleńką wnuczką. A do tego
musi jeszcze przejąć po mężu prowadzenie restauracji i zaplanowane życie ułożyć sobie od nowa.

Dopiero na emeryturze zostaje wystawiona na próbę… Czy bohaterce uda się sprostać wyzwaniom?
Czy pozostanie ostoją rodziny, nie zaprzepaszczając marzeń i nie zapominając o sobie samej? I ile
można zrobić z miłości do wnuczki?
„Szukając przystani” to pierwszy tom nowego
cyklu „Rodzinne roszady”. Drugi tom, „Bezpieczny port”, już w przygotowaniu.

✂

Schronisko dla bezdomnych
zwierząt

KUPON
krzyżówka nr 10/2018

Kulturalne czwartki wkinie„Helios”
„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.

Data wydania: 15 listopada 2018 r.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE NA DUŻYM EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

Mary Higgins Clark

Całkiem sama (Wyd. Prószyński i S-ka)
Kto zabił dla szmaragdowego naszyjnika?
Celia Kilbride, specjalistka od szlachetnych
kamieni i biżuterii, postanawia popłynąć w podróż luksusowym statkiem wycieczkowym, mając nadzieję, że dzięki temu uniknie natrętnego
zainteresowania mediów po upokarzającym przeżyciu, gdy w przeddzień ślubu jej narzeczony został aresztowany.
Na statku spotyka osiemdziesięciosześcioletnią
lady Emily Heywood, właścicielkę bezcennego

szmaragdowego naszyjnika. W trzecim dniu podróży lady Em zostaje znaleziona martwa w swojej kabinie, a naszyjnik znika. Lista podejrzanych
staje się coraz dłuższa.
Celia wraz z nowymi przyjaciółmi, Willym i Elwirą, próbuje wykryć mordercę, nim Queen Charlotte zawinie do portu. Nie wie, że sama naraża się
na śmiertelne niebezpieczeństwo…

01.11. – „Wieża. Jasny dzień”
08.11. – „Młynarski. Piosenka
finałowa”
15.11. – „Twarz”

22.11. – „Zimna wojna”
29.11. – „Dywizjon 303.
Historia prawdziwa”

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: 22 listopada 2018 r.

Clarissa Goenawan

Deszczowe ptaki (Wyd. Prószyński i S-ka)
Mroczny kryminał, przesycony magicznym realizmem, nostalgią i deszczem
Dwudziestoczteroletni Ren Ishida otrzymuje
wiadomość o nagłej śmierci Keiko, swojej starszej
siostry, która została brutalnie zamordowana w prowincjonalnym miasteczku Akakawa, do którego
przeprowadziła się jedenaście lat wcześniej.
Ren opuszcza Tokio, by zorganizować pogrzeb
i uporządkować sprawy siostry. Potrzeba uporania
14

się z przeszłością i zgłębienia tajemnic Keiko skłania go do przejęcia jej posady w lokalnej szkole
i osiedlenia się w Akakawie na dłużej. Próbuje odkryć, kto mógł pragnąć śmierci kobiety, a jednocześnie odbywa podróż sentymentalną, na nowo przeżywając lata dzieciństwa i biorąc pod lupę własne
życie.
Data wydania: 11 października 2018 r.
listopad 2018 nr 10

ROZRYWKA
PAGINA
TEATR – listopad 2018
03 Sb 18:00 PREZENT URODZINOWY/ R. Hawdon
04 Nd 18:00 PREZENT URODZINOWY/ R. Hawdon
06 Wt 10:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA/
L. M. Montgomery
07 Śr 10:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA/
L. M. Montgomery
08 Cz 19:00 DUCHOLOGIA POLSKA/ P. Soszyński
09 Pt 19:00 DUCHOLOGIA POLSKA/ P. Soszyński
10 Sb 18:00 UPIORY/ H. Ibsen
11 Nd 18:00 UPIORY/ H. Ibsen
16 Pt 19:00 MESJASZE/ J. Czapliński,
M. Kącki – PREMIERA

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66

HOROSKOP

www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

BARAN (21.03. – 19.04.) – listopad
będzie pełen kontaktów
towarzyskich. Pamiętaj jednak
o trzeźwym myśleniu. Będzie można
na Ciebie liczyć i chętnie też
będziesz pomagał innym. Poświęć
partnerowi więcej czasu, jednak
pamiętaj, że nie czas jeszcze
na długotrwały związek.
BYK (20.04. – 22.05.) – nie myśl
teraz o problemach innych.
Zrelaksuj się i znajdź hobby, jeśli
jeszcze nie masz. Zacznij rozglądać
się za drugą połową. Dobry czas
na przejście na zdrową dietę. To
także czas na podsumowania.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –
listopad sprzyja miłości. Będziesz
poznawać nowe osoby, z którymi
chętnie wymienisz poglądy. Ciesz się
życiem i nie zmuszaj się do tego,
czego nie chcesz robić. Będzie to
także miesiąc sukcesów w pracy.
Dobry czas na zapisanie się na jakiś
kurs. Masz łatwość uczenia się.
Wykorzystaj dobrą passę.
RAK (22.06. – 22.07.) – dobry czas
na wykazanie się w pracy. Znajdziesz
też czas na hobby. Jesteś pewny
siebie i wiesz, co robić. To Cię
uskrzydla. Listopad to dobry okres
na naukę czegoś nowego. Masz
także bardzo dobry kontakt
z przyjaciółmi. W weekendy
wybierzcie się na wycieczkę poza
miasto.
LEW (23.07. – 23.08.) – moment, by
podjąć ważne decyzje. Jesteś przez
to trochę zdenerwowany
i przytłoczony. Wszystko potoczy się
po Twojej myśli. Uważaj na zdrowie.
W miłości masz także dobry czas.
Zajmij się teraz swoim związkiem.
Wyjaśnij wszystkie niedomówienia.
PANNA (24.08. – 22.09.) – dobry
okres na wdrażanie nowych
rozwiązań. Uporządkuj finanse.
Poświęć też więcej czasu najbliższej
rodzinie. Samotne panny poznają
nowych, ciekawych ludzi i będą
świetnie się bawić. Wysypiaj się i nie
zapominaj o witaminach.
WAGA (23.09. – 22.10.) –
w listopadzie dostaniesz dużo
energii. Wystarczy, by zająć się pracą
i mieć jeszcze siły na rozwijanie pasji.
Będziesz błyszczeć, co sprzyja także
powodzeniu w miłości. Twoja radość
życia przeniesie się na innych.
W domu także będzie wesoło.
SKORPION (23.10. – 21.11) – w tym
miesiącu zakończysz rozpoczęte
projekty i udowodnisz, że potrafisz
działać samodzielnie. Wejdziesz
w stan odpoczynku. Zajmij się
domem i rodziną. Nie marnuj energii
na rozwiązywanie nieistotnych
problemów. Będzie na to czas
później.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) –
zapowiada się miesiąc pełen energii.
Masz dużo pomysłów i z łatwością je
realizujesz. Wykorzystaj ten czas. Nie
zapomnij jednak o odpoczynku
i rodzinie. Spróbuj znaleźć harmonię
w swoim działaniu. Poznasz nowych,
ciekawych ludzi.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) –
posiadasz niezwykłą intuicję. Sam
wiesz, co robić i w jaki sposób.
Potrafisz podejmować właściwe
decyzje. Skorzystaj jednak z pomocy
przy rozwiązywaniu problemów.
Unikaj flirtów przez internet.
WODNIK (20.01. – 18.02.) –
listopad będzie dość aktywnym
miesiącem. W pracy pojawi się nowy
projekt i dodatkowe pieniądze.
Masz szansę na podwyżkę. Jesteś
ambitny i dasz radę. Pamiętaj, aby
się nie przemęczać. Znajdź
równowagę. Dobry moment
na nową miłość.
RYBY (19.02. – 20.03.) – jest to
miesiąc pełen wyzwań, zarówno
w życiu towarzyskim, jak i w pracy.
Praca jednak będzie dla Ciebie
ważniejsza. Masz szansę pozbyć się
wszelkich problemów i rozwijać
nowe relacje. Samotne ryby niech
unikają randek w ciemno.

17 Sb 18:00 MESJASZE/ J. Czapliński, M. Kącki
18 Nd 18:00 MESJASZE/ J. Czapliński, M. Kącki
20 Wt 10:00 WAKACJE Z DUCHAMI/ A. Bahdaj,
P. Rowicki
21 Śr 10:00 WAKACJE Z DUCHAMI/ A. Bahdaj,
P. Rowicki
22 Cz 10:00 WAKACJE Z DUCHAMI/ A. Bahdaj,
P. Rowicki
24 Sb 18:00 SIÓDEMKA/ M. Kmiecik, Z. Szczerek
25 Nd 18:00 SIÓDEMKA/ M. Kmiecik, Z. Szczerek
30 Pt 19:00 MAYDAY/ R. Cooney/ gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy

arc Impresario Art

Złodziej z fantazją

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno podwójne
zaproszenie na premierowy spektakl „Mesjasze” w dniu 17 listopada
o godz. 18.00 i dwa podwójne zaproszenia w dniu 18 listopada
na godz. 18.00, do odebrania w redakcji.

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Przyjdź na„Śnieżkę” i wesprzyj hospicjum
Spektakl muzyczny pt. „Śnieżka”
zostanie wystawiony 27 listopada
w Sali Koncertowo – Widowiskowej „Muza” w Sosnowcu. Na scenie wystąpią uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 45 im. Janusza
Korczaka w Sosnowcu. Prapremiera tego autorskiego widowiska pod kierunkiem Jolanty Stanek odbyła się w grudniu ubiegłego roku w auli SP nr 45 w Sosnowcu. Z uwagi na duże zainteresowanie spektaklem i jego
szczytny cel, czyli wsparcie hospicjum im. św. Tomasza w Sosnowcu, „Śnieżka” zostanie ponownie wystawiona, tym razem
przed szerszą publicznością. Wstęp jest wolny, a środki

arc SP nr 45 w Sosnowcu

W spektaklu zagrają uczniowie SP nr 45 im. J. Korczaka
w Sosnowcu.
na wsparcie hospicjum będą zbierane przy okazji kiermaszu słodkości i wypieków, który będzie towarzyszył imprezie. Spektakl roz-

pocznie się o godz. 17.00, a cały
dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz sosnowieckiego hospicjum. SK

Kiepura, Szpilman, Cygan, czyli chłopaki z Sosnowca
Komedia jednego z najpopularniejszych brytyjskich autorów Erica
Chappella w reżyserii Cezarego Żaka, czyli spektakl zatytułowany
„Złodziej”, zostanie wystawiony
już 2 grudnia na deskach Pałacu
Kultury Zagłębia. Widzowie mogą
liczyć na inteligentną fabułę i dużą
dawkę humoru.
Dom za miastem, późny wieczór, gospodarze z przyjaciółmi
wracają z przyjęcia. Na gorącym
uczynku zostaje przyłapany złodziej. Ale nie jest to zwyczajny
opryszek. To złodziej sympatyczny,
zagrany brawurowo przez Cezare-

go Żaka. Złodziej, który przeszukując dom, poznał najgłębsze tajemnice mieszkańców. Złodziej z fantazją, psycholog, który wywróci wzajemne relacje mieszkańców do góry nogami. Ale czy jest to jedyny
złodziej, który pojawi się na scenie?
„Złodziej” to komedia kryminalna,
błyskotliwe żarty, brawurowe zwroty akcji i zaskakujący finał.
W spektaklu zagrają: Renata
Dancewicz, Izabela Kuna, Cezary
Żak, Rafał Królikowski, Leszek Lichota/Jacek Braciak. Spektakl rozpocznie się o godz. 19.30. Bilety są
w cenie od 80 do 95 zł. SK

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy trzy podwójne zaproszenia,
do odebrania w naszej redakcji.
reklama

Muzyczne przedsięwzięcie promujące twórczość
trzech znakomitych artystów, czyli „Kiepura, Szpilman, Cygan – Chłopaki z Sosnowca”, ponownie odbędzie się w Sosnowcu. Trzydniowy cykl imprez muzyczno-filmowych na przełomie listopada i grudnia
organizuje Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Festiwal rozpocznie się 29 listopada seansem filmowym pt. „Kocham wszystkie kobiety” w reżyserii
Carl’a Lamac’a z udziałem Jana Kiepury. Dzień później odbędzie się koncert „Dwaj Panowie z Sosnowca
W. Szpilman & J. Cygan”, gdzie Orkiestra Rozrywkowa pod dyrekcją Mateusza Walacha wraz z solistami: Igorem Herbutem, Wiolettą Białko, Marią Meyer,

Premiera„Mesjaszy” w Teatrze Zagłębia
Premiera „Mesjaszy” – spektaklu, który był prezentowany na festiwalu „Malta” w Poznaniu – już 16 listopada w Teatrze Zagłębia!
Spektakl w reżyserii Anety Groszyńskiej to historia
o polskich emigrantach po Powstaniu Listopadowym,

którzy zawiązali Koło Sprawy Bożej. Bezsilni wobec
dziejącej się na ich oczach historii, przekuli frustrację
bezpaństwowców w wiarę o wyznaczonej przez Boga
roli narodu polskiego. Kolejne pokazy spektaklu już 17
i 18 listopada o godz. 18.00. Bilety są w cenie 40 zł. SK

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
02-08.11.2018 r.
KINO KOBIET: WYŁĄCZNIE W ŚRODĘ
„PLANETA SINGLI 2” GODZ. 18: 30
Komedia romantyczna, Od lat: 13, Polska,
2018
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE W
CZWARTEK
„MŁYNARSKI. PIOSENKA FINAŁOWA”
GODZ. 13: 00 i 18: 00
Dokument, Od lat: 15, Polska, 2017, 90 min
PREMIERA:
„BOHEMIAN RHAPSODY” 10: 00*, 11: 30**,
14: 30**, 15: 00*, 18: 00,
Biograficzny/Muzyczny, Od lat: 15, Wlk.
Brytania/USA 2018, 135 min 21: 00
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
„JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA” 19: 30
Animacja/Biograficzny, Od lat: 15,
Polska/Hiszpania, 2018, 85 min
„DZIADEK DO ORZECHÓW I CZTERY
KRÓLESTWA” dubbing 11: 00*, 13: 45**,
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Joanną Smajdor, Jarosławem Czarneckim, Jerzym
Filarem, Kamilem Franczakiem i Andrzejem Lichosytem, zaprezentują utwory Władysława Szpilmana i piosenki Jacka Cygana. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie sam Jacek Cygan.
W ostatnim dniu festiwalu, czyli 1 grudnia, będziemy mogli wysłuchać ostatniego koncertu zatytułowanego „Brunetki, blondynki, czyli przeboje Janka
z Sosnowca”, w którym wystąpi Warszawska Orkiestra Impressione (Ruben Silva – dyrygent, Milena Lange – sopran, Adam Sobierajski – tenor, Andrzej Krusiewicz – konferansjer). Bilety są w cenie 28
i 38 zł. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. SK

15: 45, 18: 15**, 18: 30*
Fantasy/Przygodowy/Familijny, Od lat: 7,
USA, 2018, 99 min
* z wyjątkiem środy
** wyłącznie w środę
„3D DZIADEK DO ORZECHÓW I CZTERY
KRÓLESTWA” dubbing 10: 30*, 13: 30**
Fantasy/Przygodowy/Familijny, Od lat: 7,
USA, 2018, 99 min
* wyłącznie w środę
** z wyjątkiem środy
FILMY TYGODNIA:
„HALLOWEEN” 16: 00, 20:00*, 20:30**
Horror, Od lat: 15, USA, 2018, 105 min
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartek
„DZIEWCZYNA W SIECI PAJĄKA” 17:00,
21:30
Thriller/Kryminał, Od lat: 15, Wlk.
Brytania/Niemcy, 2018, 116 min
„7 UCZUĆ” 10: 30*, 11: 00**, 20: 45*,
21:45**
Komediodramat, Od lat: 15, Polska, 2018,
117 min

* z wyjątkiem środy
** wyłącznie w środę
„KLER” 12:45*, 13:00**, 17:30***
Obyczajowy, Od lat: 15, Polska, 2018, 135
min
* wyłącznie w środę
** z wyjątkiem środy
*** z wyjątkiem środy i czwartku
DLA DZIECI:
„HOTEL TRANSYLWANIA 3” 10:00*,
10:15**, 12:30**, 14:45
Animacja, Od lat: b. o., USA, 2018, 97 min
* wyłącznie w poniedziałek
** z wyjątkiem poniedziałku

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