46 inwestycji zostanie zrealizowanych
w ramach V edycji Budżetu
Obywatelskiego.W tegorocznej edycji
mieszkańcy zgłosili ponad 140 pomysłów
i mieli do rozdysponowania 8 milionów
złotych. W sumie oddano 57 511 głosów.
Najmłodszy uczestnik miał 1 miesiąc i 2 dni,
a najstarszy 97 lat.
str. 2

Uczcijmy razem pamięć ofiar stanu
wojennego. W nocy z 12 na 13 grudnia
o północy przy rondzie Solidarności
w Niwce odbędą się uroczystości
upamiętniające 37. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego. Serdecznie zapraszamy
mieszkańców Sosnowca do wzięcia
udziału w uroczystościach.

Rewelacyjny początek
rozgrywek siatkarki Asotra
MKS-MOS Płomień mają
już za sobą. Zawodniczki
okazały się najlepszą
drużyną I rundy
zasadniczej tego
sezonu.
str. 14
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Manufaktura św. Mikołaja, Miejskie Kolędowanie, Sylwester przed Urzędem Miejskim

Nadchodzi świąteczny czas…
zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

Wielkimi krokami zbliża się kolejne otwarcie Manufaktury św. Mikołaja oraz tradycyjne, wspólne Miejskie Kolędowanie.
Krzysztof Polaczkiewicz

7 grudnia w Sosnowcu Mikołaj ponownie otworzy
swoją manufakturę. Poczujemy magię świąt i podejrzymy elfy, jak uwijają się, aby zdążyć z przygotowaniami do tego magicznego czasu. Dzieciaki będą
miały mnóstwo niespodzianek. Tego dnia wesprzyjmy też sosnowieckie schronisko. Tradycyjnie już
grudzień w stolicy Zagłębia wypełniony będzie
atrakcjami, zarówno dla młodych, jak i nieco starszych sosnowiczan.
Manufaktura Świętego Mikołaja do Sosnowca zawita już po raz trzeci. Startujemy 7 grudnia o godzinie 14.00. Poprzednie dwie edycje cieszyły się
ogromną popularnością. Najmłodsi i ci nieco starsi
bawili się doskonale. Nie inaczej będzie w tym roku
na Alei Zwycięstwa i w samym budynku Urzędu
Miejskiego od godziny 14.00 do 20.00. Dzięki sosnowieckiej Manufakturze Świętego Mikołaja, każreklama

dy poczuje magię nadchodzących świąt. – To już
w zasadzie tradycja, że organizujemy Manufakturę
Świętego Mikołaja. Radość dzieciaków, które mogą
bawić się do woli i korzystać z wielu atrakcji i to zupełnie bezpłatnie, jest nieoceniona – mówi prezydent
Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Atrakcji będzie mnóstwo. W samym budynku
Urzędu Miejskiego powstanie specjalny kącik, gdzie
dzieci będą pisały listy, aby jeszcze pod choinką,
w trakcie tegorocznych świąt, znalazły wymarzone
prezenty. Pieczątki zastąpią magiczne pieczęcie,
a zamiast wzorów druków będą świąteczne listy.
W budynku nie zabraknie kilkunastu stoisk z animacjami, malowania buziek, słodkości, warsztatów
plastycznych, pokazów, a także... świątecznej stajni
Mikołaja.
Na parkingu przed Urzędem Miejskim stanie zimowe wesołe miasteczko z atrakcjami dla najmłodszych (snowtubing, mała kolejka, karuzela wenec-

ka), a każdy będzie miał wielką frajdę, podróżując
dużą kolejką z ogrzewanymi wagonami. Tego dnia
również oficjalnie otworzymy lodowisko przed urzędem, na którym odbędą się warsztaty freestyle’u,
a elfy zadbają o śnieg, abyśmy mogli lepić bałwany.
Nie zabraknie niezwykłych pokazów ognia, mnóstwa zabaw, konkursów, miejsca, gdzie zjemy coś
dobrego, a o 16.30 oficjalnie rozświetlimy sosnowiecką choinkę.
Gościem specjalnym będzie Blowek, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Obserwuje
go prawie 4 miliony osób, a jego filmy mają już
ok. 700 milionów wyświetleń w serwisie YouTube.
Wybierasz się na Manufakturę? Wesprzyj razem
z nami sosnowieckie schronisko dla bezdomnych
zwierząt. Tego dnia będziemy zbierali karmę i żywność dla zwierzaków, a także ciepłe koce.
21 grudnia zapraszamy z kolei na Miejskie Kolędowanie. W Sali Widowiskowo-Koncertowej „Mu-

za” wokalne talenty zaprezentują mieszkańcy Sosnowca, samorządowcy, przedstawiciele świata sportu, kultury, polityki i wielu innych. Oceniać ich będzie jury pod przewodnictwem Jacka Cygana. – To
już czwarta edycja niezwykłego przedsięwzięcia.
Wspólnie będziemy przeżywali radosny czas, kolędując i nucąc świąteczne utwory. Kto wystąpi na scenie? Niech to będzie niespodzianka. Oczywiście, zapraszam wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy – mówi prezydent, Arkadiusz Chęciński, który
w latach ubiegłych dał popis wokalnych umiejętności. Czy tym razem także pojawi się na scenie? Początek o godz. 18.00.
Tradycyjnie już w Sosnowcu odbędzie się także
miejski Sylwester. Początek imprezy na parkingu
przed Urzędem Miejskim o godz. 21.00. Więcej informacji o grudniowych imprezach w Sosnowcu
można znaleźć na stronie inter netowej miasta: www.sosnowiec.pl.

MIASTO
Samochód elektryczny to realna przyszłość i konieczność, a nie mrzonka, przekonywali uczestnicy Dialogu Obywatelskiego

Tak dla elektromobilności
O przyszłości przemysłu motoryzacyjnego dyskutowali podczas
Dialogu Obywatelskiego unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji
Pojazdów Elektrycznych. Dyskusja odbyła się 26 listopada w Zagłębiowskiej Mediatece.
– Europejski przemysł motoryzacyjny przeżywa prawdopodobnie najbardziej burzliwy czas
od momentu swojego powstania.
Dziś jest on jednym z głównych
filarów europejskiej gospodarki.
Ze względu na swój udział w wielu innych dziedzinach przemysłu
jest kluczowym sektorem Unii
Europejskiej,
który
stoi
przed wieloma wyzwaniami,
związanymi m. in. z efektywnym
zarządzaniem procesami produkcyjnymi, dystrybucyjnymi czy logistycznymi. Elektromobilność
staje się przyszłością – mówiła
podczas spotkania Elżbieta Bieńkowska, Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług w UE. – Musimy przechodzić na technologie
bezemisyjne, na przykład elektryczne. To jest największa ewolucja przemysłu motoryzacyjnego, odkąd zaczęto produkować

Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz
Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, dyskutowali
o kierunkach rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Polsce i Europie.
samochody. Sądzę, że już za kilkanaście lat, nasze pokolenie będzie już jeździło takimi autami – dodaje. Unijna komisarz nie
ukrywała, że wprowadzenie
do użytku samochodów elektrycznych na masową skalę napotyka na szereg trudności. – Brakuje nam w Europie producentów
baterii do samochodów elektrycznych. Większość jest produkowa-

na w Azji. Samochody elektryczne są za drogie. Jak wobec tego
Europa chce wygrać walkę z solidnie zakorzenionymi tu silnikami spalinowymi, które tak źle
wpływają na środowisko? Wyprzedzają nas kraje azjatyckie, takie jak np. Chiny, które w 2030
roku w Pekinie wprowadzają zakaz rejestrowania innych pojazdów niż elektryczne – pytała.

Poważną barierą jest przede
wszystkim wysoka cena takiego
samochodu w Polsce i Europie.
Prezydent Arkadiusz Chęciński
przyznał, że przeciętnego Polaka
nie stać na zakup auta elektrycznego i jeszcze długo nie będzie
go stać. – Ludzie posiadają jednak coraz większą świadomość
związaną z ekologią. Jednak bez
odpowiedniego wsparcia finan-

sowego nie są w stanie nawet
myśleć o zmianie auta z silnikiem spalinowym na auto o napędzie elektrycznym. Względy
ekonomiczne
zwyciężają
nad ekologią. Obecnie jesteśmy
miastem z najlepszym taborem
autobusowym w Polsce. Wymieniliśmy praktycznie całą flotę.
Mamy nowoczesne hybrydy
i trzy autobusy elektryczne. Wyliczyliśmy, że przejechanie 100 km autobusem z silnikiem diesla to koszt 137 zł, hybrydowym – 90 zł, a elektrycznym 45 zł. To spora różnica. Jako miasto stawiamy na transport
publiczny, wprowadziliśmy busspasy, mamy miejskie rowery i nieustannie powiększamy
sieć ścieżek rowerowych – mówił Arkadiusz Chęciński.
Marcin Korolec, były minister
środowiska i pełnomocnik rządu
ds. polityki klimatycznej, który
prezentował liczne korzyści płynące z ektromobilności, przyznał, że samochód elektryczny
faktycznie jest w tej chwili drogi,
ale to się cały czas zmienia
na korzyść klienta. Przejechanie
odcinka samochodem o napędzie elektrycznym będzie o 80
procent tańsze niż na tradycyjnym paliwie. To będą gigantyczne oszczędności dla Polski, jak

i dla każdego z nas. – Nie ukrywam, że drogie są także baterie.
Jednak dobra wiadomość jest taka, że produkcja tych baterii
średnio co roku tanieje o jakieś 20 procent. Prognozuje się,
że w latach 2023-25 ceny samochodów spalinowych i elektrycznych zrównają się. Wtedy kupowanie aut spalinowych nie będzie już uzasadnione ekonomicznie, jak obecnie – uważa Marcin
Korolec. Jest także nadzieja
na to, że baterie ze zużytych aut
elektrycznych będą w przyszłości wykorzystywane jako magazyny energii.
Unijna komisarz dziękowała
uczestnikom i słuchaczom
za udział w zorganizowaniu Dialogu Obywatelskiego. – Dialogi
Obywatelskie to ważne inicjatywy Komisji Europejskiej. Dziękuję prezydentowi Chęcińskiemu,
że podejmuje te ważne tematy,
które przecież dotyczą nas
wszystkich. Będziemy musieli
zmierzyć się z problemami i trudnościami, ale najważniejsze to
prowadzić dialog, rozmawiać
i słuchać siebie nawzajem. To
kraje członkowskie i właśnie samorządy lokalne będą podejmowały te ważne kwestie, o których
dzisiaj rozmawiamy – podsumowała Elżbieta Bieńskowska.

nów złotych. To o pół miliona złotych więcej niż w ubiegłorocznej
edycji. Głosować mogli wszyscy
mieszkańcy, a każdy miał do dyspozycji trzy głosy: jeden na zadanie
z Lokalnych Stref Konsultacyjnych, jeden na zadanie ze Strefy
Szkolnej i jeden na zadanie ze Strefy Przedszkolnej. W tegorocznym
głosowaniu wzięło udział 25 529
osób, które w sumie oddały 57 511
głosów (więcej niż w poprzedniej
edycji). Najmłodszy uczestnik
miał 1 miesiąc i 2 dni, a najstarszy 97 lat.
Do realizacji przekazanych
zostanie aż 46 zadań. Wszystkie
informacje można znaleźć ns stronie internetowej.

Mieszkańcy zadecydowali, że
pieniądze zostaną przeznaczone
m. in. na przywrócenie dawnego
blasku w Parku Dietla –
etap II (478 846 zł), modernizację
placu zabaw w parku przy ul. Mościckiego i powstanie bajowego
placu zabaw „Zatoka piratów
(419 121 zł), strefę wypoczynkową Wawel (700 tys. zł), zakup
książek do MBP – filii nr 1
na Środuli (15 tys. zł) czy modernizację placu zabaw przy PM
nr 38 (200 tys. zł).
W poprzednich czterech edycjach, mieszkańcy oddali w sumie prawie 200 tysięcy głosów,
a na zrealizowane projekty miasto
przeznaczyło 25,5 mln zł. SK

Inwestycja w Maczkach na ukończeniu 46 zadań do realizacji
Warta 20 milionów złotych budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach
i części Ostrów Górniczych dobiega końca.
Na zakończenie realizowanej
od sierpnia 2017 roku inwestycji
wykonawca ma czas do 31 grudnia. Przypomnijmy, że umowa
podpisana z Przedsiębiorstwem
Remontów Ulic i Mostów z Gliwic (lider) oraz Hydroinstalmet
z Zabrza jest podzielona na dwie
części.
Pierwszą część umowy
na kwotę 15,5 mln zł podpisały
Sosnowieckie Wodociągi, a pozostałą gmina Sosnowiec. – Takie
rozwiązanie gwarantuje mieszkańcom spokój na wiele lat. Miasto w ramach swoich prac odpowiada za sieć deszczową oraz
częściowo za odtworzenia
dróg – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Na ukończeniu są już roboty
prowadzone od strony ulicy Spacerowej w Maczkach. Tam we
fragmentach jezdni do ułożenia
pozostała jedynie warstwa ścieralna asfaltu. W tej chwili prace to-

czą się wokół ulicy Krakowskiej
oraz ulicy Bocznej w Ostrowach
Górniczych.
W ramach prac wybudowane
zostanie 11 km kanalizacji sanitar nej w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska,
Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka,
Maczkowska, Spacerowa oraz
blisko 8 km sieci wodociągowej
z przyłączami w ulicach Juliuszowska, Boczna, Krakowska,
Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka,
Maczkowska, Spacerowa, Wodociągi. Dopełnieniem będzie budowa 2 km kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska,
Stacyjna.
Realizacja projektu pozwoli
na budowę szczelnego systemu
kanalizacji sanitarnej i przetransportowanie ścieków do Oczyszczalni Ścieków Radocha II.
Równolegle z działaniami
gminy i Sosnowieckich Wodociągów trwa budowa sieci gazowej.
To da możliwość mieszkańcom
na przyłączenie się do sieci i rezygnację z ogrzewania przy pomocy
pieców. SK

Do tej pory na inwestycje w ramach Budżetu
Obywatelskiego gmina przeznaczyła 25,5 mln zł.
Ponad 140 pomysłów zgłosili
mieszkańcy w V już edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie

trwało 11 dni i znane są już wyniki.
W tegorocznej edycji mieszkańcy
mieli do rozdysponowania 8 milio-

Termomodernizacja liceum im. E. Plater
II LO im. E. Plater to kolejna szkoła, która zostanie objęta termomodernizacją. 4 grudnia w siedzibie szkoły podpisano stosowne dokumenty
w tej sprawie. Za inwestycję odpowiedzialny będzie Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc.
Firma, która wyłoniona została w drodze przetargu, ma dwanaście
miesięcy na wykonanie zadania od momentu podpisana umowy, która
opiewa na kwotę 3 mln 60 tys. zł. Miasto na tę inwestycję otrzymało
unijne dofinansowanie.
reklama

Poza walorami estetycznymi w wyniku prac w obiekcie poprawiona zostanie izolacyjność przegród budowlanych, wymienione zostaną
okna i drzwi na wyroby o lepszej izolacyjności. Dzięki realizacji ograniczone zostanie także zużycie energii cieplnej i emisji zanieczyszczeń. – Kolejna miejska placówka edukacyjna zostanie gruntownie
zmodernizowana. Z jednej strony zwiększy się komfort nauki, a jednocześnie wykonane prace przyczynią się do poprawy jakości powietrza – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. KP
reklama
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MIASTO
Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej już za nami

Pamięci służb
mundurowych, urzędników
i samorządowców
Mariusz Binkiewicz

Ślubowanie złożone,
kadencja rozpoczęta
Podczas pierwszej sesji w nowej samorządowej kadencji, która odbyła się 22 listopada, wybrani radni oraz prezydent
złożyli uroczyste ślubowanie. Sesję,
zgodnie z przepisami, otworzył najstarszy wiekiem radny, czyli Ryszard Łukawski, były wiceprezydent miasta, który po czteroletniej przerwie powrócił
do sosnowieckiej polityki. Jako pierwsi
ślubowanie złożyli radni, a po nich Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Radni wybrali także w tajnym głosowaniu przewodniczącego Rady Miejskiej,
którym został Mateusz Bochenek. Za jego kandydaturą głosowało 18 radnych.
– Dziękuję raz jeszcze wszystkim,
którzy oddali na mnie swój głos w tegorocznych wyborach samorządowych. Cieszę się z frekwencji, która była najwyższą w historii wyborów samorządowych w naszym mieście.
Przez cztery lata wraz ze swoimi
współpracownikami, pracownikami
Urzędu Miejskiego, jednostek podległych, radnymi zmienialiśmy Sosnowiec. Efekty są już widoczne, ale zdajemy sobie sprawę, jak wiele jeszcze
pracy przed nami. Podczas kolejnej, 5letniej kadencji, będziemy dalej robić
wszystko, aby Sosnowiec był miejscem, w którym chce się żyć, mieszkać, spędzać wolny czas. Miastem, które chętnie odwiedzać będą mieszkańcy
ościennych gmin. Liczę na owocną
współpracę z radnymi. Współpracę ponad podziałami dla dobra naszego miasta. Bądźmy dumni z Sosnowca – powiedział podczas obrad sesji prezydent Arkadiusz Chęciński. Prezydenta

zdjęcia: Maciej Łydek

Sylwia Kosman

– Liczę na owocną współpracę ze wszystkimi radnymi, ponad
podziałami, dla dobra naszego miasta – zapowiedział prezydent
Arkadiusz Chęciński.

Mateusz Bochenek to najmłodszy w historii Sosnowca
przewodniczący Rady Miejskiej.
będą zastępować dotychczasowi wiceprezydenci: Anna Jedynek, Jeremiasz
Świerzawski i Zbigniew Byszewski.
Nowy przewodniczący Rady Miejskiej, 25-letni Mateusz Bochenek, jest

najmłodszym w historii miasta przewodniczącym Rady Miejskiej w Sosnowcu. W ostatnich miesiącach pełnił
funkcję pełnomocnika prezydenta
miasta ds. dialogu i komunikacji spo-

łecznej. Jego zastępcami zostali Tomasz Niedziela oraz Paweł Wojtusiak.
– To jeden z tych dni w moim życiu,
który zapamiętam na zawsze. Dziękuję
radnym za wybór i zaufanie, którym zostałem obdarzony. Wkraczam na nową
drogę. To zaszczyt pracować dla dobra
miasta. Przez kilka ostatnich lat poznałem od środka pracę samorządu. Nabyte doświadczenie na pewno pomoże mi
w sprawowaniu funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Dziękuję panu
prezydentowi za kilka ostatnich lat
współpracy, jak również wszystkim,
z którymi miałem możliwość współpracować – podkreślił Mateusz Bochenek.
Obecna Rada Miejska liczy 25
radnych, a kadencja radnych, jak
i prezydenta miasta, potrwa pięć lat.
SKŁAD RADY MIEJSKIEJ: Mateusz
Bochenek (Koalicja Obywatelska
Wspólnie dla Sosnowca), Jacek
Dudek (Prawo i Sprawiedliwości),
Piotr Dudek (KO), Danuta GojnaUcińska (KO), Bartosz Górski (KO),
Joanna Jończyk (KO), Michał
Kaźmierczak (KO), Łukasz
Krawiec (KO), Wojciech Kulawiak (KO),
Łukasz Litewka (SLD Lewica Razem),
Ryszard Łukawski (SLD), Grzegorz
Mentel (KO), Tomasz Niedziela (SLD),
Wojciech Nitwinko (SLD), Piotr
Ociepka (PiS), Wanda Olko (KO),
Tadeusz Sokołowski (PiS), Ewa
Szota (KO), Michał Wcisło (SLD),
Grażyna Welon (PiS), Kamil Wnuk (KO),
Paweł Wojtusiak (KO), Michał
Zając (KO), Renata ZmarzlińskaKulik (PiS), Damian Żurawski (KO).

Pomnik został uroczyście odsłonięty
18 listopada.
Z inicjatywy policji przy sosnowieckiej katedrze
stanął pomnik autorstwa prof. Czesława Dźwigaja. Dedykowany jest służbom mundurowym,
urzędnikom państwowym i samorządowcom
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczyste odsłonięcie miało miejsce 18 listopada.
Na umieszczonej u podnóża pomnika tablicy
napisano: „W 100. rocznicę odzyskania niepodległości funkcjonariuszom służb mundurowych,
urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej Ojczyźnie i społeczeństwu, na wieczną
chwałę, pamięć i cześć”.
Pomnik powstał z inicjatywy policji i pod patronatem bp. Grzegorza Kaszaka. Dzieło zostało
sfinansowane ze środków kościelnych, datków
firm i darowizn pochodzących ze środków prywatnych policjantów. Inicjatorzy zbiórki podkreślali, że za realizacją przemawia fakt, że „w regionie nie ma podobnego miejsca, w którym
można by oddać cześć tym, którzy poświęcili życie na co dzień, dbając o jakość naszego życia
i nasze bezpieczeństwo”.
Władze samorządowe Sosnowca reprezentował prezydent Arkadiusz Chęciński. W uroczystościach wzięli udział także m.in. wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik
i zastępca Prokuratora Generalnego Bogdan
Święczkowski. KP

Dwa nowe angiografy dla pacjentów
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu wzbogacił się o Pracownię Hemodynamiki, Elektroterapii i Elektrofizjologii. Kosztowała ponad 7
milionów złotych. Powstała zupełnie od nowa. Jest wyposażona w dwa nowe angiografy. Będzie
służyć przede wszystkim pacjentom Oddziałów Kardiologii Inwareklama
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zyjnej, Chirurgii Naczyń, Neurochirurgii, Neurologii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Szpital Górniczy w Sosnowcu
obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Dokładnie 3 października 1988 roku przyjęto tu pierwszych pacjentów. Placówka od samego początku była wyposażona w najnowocześniejsze techno-

logie i wdrażała najnowsze procedury medyczne. I tak jest do dziś.
Na potrzeby nowej Pracowni Hemodynamiki, Elektroterapii i Elektrofizjologii wybudowano nowy
budynek. Zadecydowały względy
praktyczne. Pracownia jest teraz
tuż obok Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, dzięki czemu pacjenci najciężej poszkodowani doreklama

trą do niej błyskawicznie. I będą
mogli liczyć na szybką pomoc, ponieważ pracownia jest wyposażona w dwa nowoczesne angiografy.
Będą z nich korzystać głównie
pacjenci Oddziału Kardiologii,
który w Sosnowcu liczy 44 łóżka
i od początku 2012 roku, kiedy to
zaczął się zajmować także intensywną opieką kardiologiczną,

przyjął już 19 tys. osób, a w samym tylko 2018 roku może wykonać prawie 2800 zabiegów koronografii. Angiograf służy do
pokazania obrazu tętnic, żył oraz

komór serca. Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie.
W celu przeprowadzenia badania
pacjentowi wstrzykuje się środek
kontrastowy. KP

KOSZTY INWESTYCJI:
Budowa i podstawowe wyposażenie – 3 mln 650 tys. zł
Dwa angiografy – 4 mln 55 tys. zł
W sumie: 7 mln 705 tys. 402 zł, z czego 1 mln 700 tys. zł to środki z UE
reklama
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Butelki można wrzucać do automatu, m.in. w UM przy
al. Zwycięstwa.
W SOSNOWCU RUSZYŁ PROGRAM
ZBIÓRKI BUTELEK PET,
PRZYGOTOWANY PRZEZ MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
ODPADAMI, KTÓRE KUPIŁO
AUTOMATY DO SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW. WKRÓTCE
DO PROJEKTU WŁĄCZY SIĘ
MIASTO.

Pierwsze trzy urządzenia ustawione zostały w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Zwycięstwa 20, na Stadionie Ludowym
przy ul. Kresowej 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul.
Czołgistów 12. – Zasada działania jest bardzo prosta. Każdy, kto

wrzuci do automatu butelkę PET,
będzie mógł przeznaczyć grosz
za każdą z butelek na jeden
z trzech klubów sportowych grających pod szyldem Zagłębia Sosnowiec (hokej, koszykówka, piłka nożna). Wystarczy tylko nacisnąć przycisk przypisany do klubu, a środki trafią raz w roku
na jego konto – wyjaśnia Arkadiusz Teodorowski, prezes zarządu MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu.
Segregacja odpadów jest niezwykle istotna w dzisiejszym
świecie. W dobie globalnego zanieczyszczenia
środowiska
ogromne znaczenie ma odzyski-

wanie surowców wtórnych i ponowne ich przetwarzanie. Dlatego jeszcze w tym roku pojawią
się dwa kolejne urządzenia, tym
razem zakupione przez miasto. – Nie wybraliśmy jeszcze
miejsc, ale w pierwszej kolejności myślimy o szkołach i szpitalach. Planujemy zakup kolejnych
automatów. Wszystko zależy
od tego, czy mieszkańcy będą z urządzeń korzystać. Liczymy na to, że akcja zbiórki butelek
PET zmniejszy ilość odpadów,
jakie trafiają na składowisko,
a tym samym będziemy wspierać
lokalny recykling – mówi prezes
Teodorowski.
War to pamiętać, że zużycie
tworzyw sztucznych rośnie z roku
na rok. Tony plastiku zanieczyszczają planetę. Stanowi to ogromne zagrożenie dla zwierząt. Plastik rozkłada się nawet do 1000
lat, stąd ważna jest jego segregacja i powtór ne wykorzystanie
do produkcji opakowań, odzieży
czy zabawek.
Butelki nie podlegają wymianie na środki finansowe. Oddanie
butelek jest dobrowolne. Wrzucając butelkę do automatu, osoba
wrzucająca godzi się na wsparcie
wybranego celu.
Wszelkie uwagi dotyczące
działania automatów można zgłaszać mailowo: wrzucbutelke@mpgo.sosnowiec.pl. KP

35 tysięcy przejazdów Sosnowieckim Rowerem Miejskim

Pierwszy miejski sezon rowerowy zakończony
35 tysięcy wypożyczeń i ponad 6,4 tysiąca użytkowników – to
bilans kończącego się pierwszego
sezonu Sosnowieckiego Roweru
Miejskiego. Rowery można wypożyczać do 30 listopada. O północy z piątku na sobotę stacje
zostały wyłączone.
Sosnowiecki Rower Miejski
funkcjonuje od początku czerwca tego roku. Rowery, w tym tandemy i rowery trójkołowe, można wypożyczać na dziewięciu
stacjach zlokalizowanych w całym mieście. Przez sześć miesięcy skorzystano z nich ponad 35
tysięcy razy.
– Kiedy człowiek wychodzi
na ulicę, na spacer, czy do parku
i widzi tak wielu mieszkańców
korzystających z Sosnowieckiego Roweru Miejskiego, to już
wie, że projekt wypalił. Sukces
SRM pokazuje, jak zmieniają się
przyzwyczajenia mieszkańców,
którzy coraz chętniej wybierają
aktywną formę spędzania czasu.
Dlatego musimy dążyć do stworzenia im takich możliwości. Już
nie możemy się doczekać rozbudowy systemu o kolejne stacje
i połączenia go z systemami innych miast tak, by fani dwóch kółek z całej metropolii nie musieli
się zastanawiać, czy rower wypożyczony w jednym mieście
mogą oddać w innym – mówi
prezydent Arkadiusz Chęciński.

Maciej Łydek

Maciej Łydek

Wypróbuj automaty do zbiórki odpadów i wspieraj
sosnowiecki sport

Na razie mieszkańcy mogą korzystać z dziewięciu stacji
rowerowych, ale system będzie rozbudowany o kolejne
stacje.
– Sosnowiecki Rower Miejski jest jednym z ośmiu systemów Nextbike, z których w tym
sezonie można było korzystać
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Wszystkie te systemy, czy to w Sosnowcu, czy
w pozostałych miastach, można obsługiwać za pomocą jednego założonego w systemie Nextbike konta. To wielka wygoda
dla mieszkańców, którzy często
przemieszczają się między poszczególnymi miastami. W Sosnowcu z tej możliwości skorzystano ponad 11 tysięcy razy – mówi Robert Lech, prezes
Nextbike Polska.

Rowery najchętniej wypożyczane były w lipcu. Przez 31 dni
mieszkańcy skorzystali z nich
9443 razy. Średni czas jednego
wypożyczenia Sosnowieckiego
Roweru Miejskiego w tym sezonie wynosił 34 minuty i 41 sekund. Największą popularnością
cieszyły się stacje Park Środula, Piłsudskiego i Ślimak. Najchętniej na sosnowieckich rowerach użytkownicy pokonywali
trasę z Ronda Zagłębia Dąbrowskiego do Ronda Ludwik i z powrotem.
Sosnowiecki Rower Miejski
powróci na ulice miasta 1 kwietnia 2019 r. KP

ogłoszenie
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PORADY
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

ADWOKAT RADZI

Energetyczne Centrum S.A.
nie dostarcza już energii i gazu

Najem okazjonalny

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

W pierwszej połowie września 2018 r. przedsiębiorstwo
Energetyczne Centrum S. A, zaprzestało działalności
w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego.
Jak wynika z informacji opublikowanych przez zarząd Energetycznego Centrum S.A. na stronie internetowej spółki: www.ec.net.pl – Energetyczne Centrum S.A.
w dniu 11 września 2018 r. zaprzestało świadczenia
usług sprzedaży energii elektrycznej, w związku z tym
konsumenci, którzy mieli zawarte z tą spółką umowy
o sprzedaż energii elektrycznej, objęci zostali sprzedażą rezerwową. W zakresie sprzedaży paliw gazowych
Energetyczne Centrum S.A. zaprzestało świadczenia
usług z dniem 12 września 2018 r. i od tego dnia paliwo
gazowe do odbiorców, którzy mieli aktywne umowy
kompleksowe na dostarczanie paliwa gazowego z Energetycznym Centrum S.A., dostarcza sprzedawca awaryjny.
Konsumenci, którzy mieli zawar te umowy z Energetycznym Centrum S.A., powinni zapłacić za energię
elektryczną na rachunek tej spółki za okres do 10
września 2018 r., natomiast z tytułu sprzedaży paliwa
gazowego za okres do 11 września 2018 r. Należności
z tytułu energii elektrycznej oraz paliwa gazowego
za okres odpowiednio po 10 i 11 września 2018 r. odbiorcy powinni uiszczać na rzecz przedsiębiorstw
energetycznych faktycznie świadczących im usługę
sprzedaży energii (odpowiednio sprzedawca rezerwowy lub nowy sprzedawca, wybrany przez odbiorcę)
oraz paliwa gazowego (sprzedawca awaryjny, którym
z mocy prawa jest PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.).
W przypadku otrzymywania przez odbiorców od Energetycznego Centrum rachunków prognozowanych
reklama

za energię elektryczną oraz paliwo gazowe za okres
po 10 i 11 września 2018 r. z uwagi na zaprzestanie
działalności przedsiębior stwa nie należy płacić
na rzecz tej spółki należności z tytułu energii elektrycznej oraz paliwa gazowego za okres następujący odpowiednio po 10 i 11 września 2018 r. W przypadku
otrzymania od Energetycznego Centrum S.A., po dacie zaprzestania działalności tej spółki w zakresie
sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego, rachunków prognozowanych dotyczących energii elektrycznej bądź paliwa gazowego, obejmujących okres
odpowiednio: po 10 i 11 września 2018 r., odbiorcy powinni zgłaszać ten fakt do organów ścigania.
Uwaga konsumenci: zaprzestanie działalności przez
przedsiębiorstwo energetyczne nie oznacza, że grozi odbiorcom wstrzymanie dostaw energii czy gazu.
W przypadku prądu energię dostarcza tzw. dostawca
rezerwowy, który jest wskazywany w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie
kompleksowej. Lista sprzedawców, działających na terenie danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(OSD), jest udostępniana na jego stronie internetowej
oraz wsiedzibie spółki. Szczegółowe informacje dotyczące ofert sprzedaży energii elektrycznej dostępne są
na stronach internetowych poszczególnych sprzedawców. Dla odbiorców w gospodarstwach domowych
przy podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy
przydatny może się okazać kalkulator zamieszczony
na stronie internetowej URE: http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php.
Nie ma konieczności wypowiadania przez odbiorców dotychczasowej umowy.
W przypadku gazu dostawy realizuje tzw. sprzedawca awaryjny. Sprzedaż do gospodarstw domowych będzie rozliczana na podstawie cen i stawek zawartych
w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Najem okazjonalny jest szczegółowo uregulowany w ustawie z dnia 21
czerwca2011 roku. Zgodnie zustawą przedmiotem umowy najmu okazjonalnego jest najem lokalu (tylko i wyłącznie na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 10 lat), służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Jednakże należy pamiętać, że nie wszyscy mogą taką umowę zawrzeć, ponieważ najem okazjonalny zarezerwowany jest tylko dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań. Oczywiście, nie ma znaczenia, czy wynajmowane jest jedno, czy większa liczba mieszkań, ale fakt, czy wynajem lokali jest działalnością zarobkową prowadzoną wsposób ciągły izorganizowany. Wynajmujący, podpisując umowę o najem okazjonalny, w razie zakończenia umowy bez względu na przyczynę, w uproszczony sposób może
„przymusić” najemcę do wyprowadzenia się z lokalu bez konieczności
przeprowadzania (często długiego) postępowania sądowego w celu
uzyskania wyroku eksmisyjnego. Jest to istotna zaleta tej umowy, ponieważ wynajmujący bardzo często borykają się zproblemem pozbycia
się zlokalu najemcy pozakończeniu umowy, co uniemożliwia dalsze wynajmowanie lokalu. Umowa najmu okazjonalnego musi zostać sporządzona na piśmie i uzupełniona o obligatoryjne załączniki, jakie przewiduje ustawa. Powyższa umowa jak każda inna/zwykła umowa najmu,
powinnaokreślać wszystkie istotne postanowienia przedmiotowe ipodmiotowe. Nadto w precyzyjny sposób wskazywać prawa i obowiązki
stron, awszczególności wjasny sposób określić wymogi dotyczące zachowania najemcy/najemców, żeby w przyszłości uniknąć nieporozumień. Nadto wumowie, powinnabyć określonarównież wysokość kaucji (maksymalnie według ustawy do sześciokrotności miesięcznego
czynszu), termin uiszczania czynszu iopłat eksploatacyjnych, okres wypowiedzenia, kwestie napraw wlokalu, czy okres, najaki umowa została zawarta, itp. Namarginesie rozważań należy zaznaczyć, iż nierozważne jest posługiwanie się niesprawdzonymi, darmowymi wzorami takich
umów z internetu, ponieważ postanowienia takich umów stanowią zazwyczaj bardzo słabe zabezpieczenie, zarówno dla wynajmującego, jak
i najemcy. Szczególną cechą umowy najmu okazjonalnego są obligatoryjne załączniki: 1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego,
wktórym najemca poddał się egzekucji izobowiązał się doopróżnienia
i wydania lokalu używanego w terminie wskazanym w żądaniu (wysokość taksy notarialnej takiego oświadczenia zgodnie zustawą może wy-

nieść maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę); 2)
wskazanie przez najemcę innego lokalu, wktórym będzie mógł zamieszkać wprzypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;3)
oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca miałby zamieszkać, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie
(na żądanie wynajmującego powinno być sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym). Powyższe załączniki gwarantują wynajmującemu, iż pozakończeniu umowy, najemca będzie zmuszony opuścić lokal. Wynajmujący, żeby mógł skorzystać między innymi z możliwości
uproszczonej eksmisji, musi zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego doUrzędu Skarbowego wciągu14 dni. Zgodnie zobowiązującymi
przepisami, właściciel może wypowiedzieć umowę, jeżeli lokator:1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny
zumową lub niezgodnie zjego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza
w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali; 2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat zaużywanie lokalu co najmniej zatrzy pełne
okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności; 3) wynajął,
podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez
wymaganej pisemnej zgody właściciela. Nadto, zgodnie z ustawą
wprzypadku niedopełnienia obowiązku przez najemcę dotyczącego złożenia oświadczenia osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca miałby zamieszkać, właściciel lokalu może wypowiedzieć
na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. „Po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela” – w żądaniu tym wynajmujący powinien
wskazać termin nie krótszy niż 7 dni na opuszczenie lokalu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, októrym mowa powyższej, właściciel lokalu składa dosądu wniosek onadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, wktórym najmujący poddał się egzekucji (stanowiący załącznik do umowy). Następnie właściciel lokalu wszczyna egzekucję komorniczą, składając stosowny wniosek do komornika.
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ZDROWIE
Powstanie Muzeum Medycyny i Farmacji

arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Czy świąd zawsze oznacza chorobę?

Lek. med. ALEKSANDRA
LIPKA-TRAWIŃSKA, kierownik
Oddziału Skórno- Wenerologicznego
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
sp. z o.o. wyjaśnia, jakie są
przyczyny świądu, kiedy są
objawami choroby i w jaki sposób
można się go pozbyć
Prawie każdy z nas w ciągu swego życia
odczuwał świąd – jest to bardzo częsty
objaw. Krótkotrwały świąd, podobnie jak
ostry ból, to fizjologiczny mechanizm
obronny. Świąd ma zwrócić uwagę nadany obszar skóry, na którym coś się dzieje
(np. jesteśmy kąsani przez komara).
Świąd przewlekły zazwyczaj towarzyszy
wielu chorobom skóry lub schorzeniom
ogólnoustrojowym i jest poważnym me-

dycznym problemem, gdyż może być bardzo dokuczliwy, dla niektórych trudniejszy
do zniesienia niż silny ból. Przewlekły
świąd powoduje zaburzenia snu i obniża
jakość życia nie tylko chorych, ale także
ich rodzin, nasila depresję i emocjonalny
stres. Wyróżniamy kilka grup świądu – dopierwszej zaliczamy świąd przede
wszystkim towarzyszący chorobom skóry – jest to najczęstszy objaw w dermatologii. Występuje w takich między innymi
dolegliwościach jak: suchość skóry, atopowe zapalenie skóry, wyprysk, liszaj płaski, łuszczyca, pemfigoid, opryszczkowate zapalenie skóry, choroby skóry ciężarnych, pasożytnicze choroby skóry – świerzb, wszawica, chłoniaki skóry,
i inne. Świąd może dotyczyć również skóry nie zmienionej (grupa druga) lub koja-

rzyć się ze skórą ze zmianami, które powstały w wyniku drapania właśnie z powodu świądu (grupa trzecia). Te postacie
świądu zwykle są związane z chorobą pojedynczego narządu lub układu innego niż
skóra i towarzyszą chorobom takim jak:
przewlekła niewydolność nerek, choroby
wątroby, cukrzyca, niedoczynność i nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc lub dotyczą zaburzeń krwi: niedokrwistość z niedoboru żelaza, czerwienica prawdziwa, nowotwory krwi, guzy nowotworowe, zakażenie HIV i choroby pasożytnicze. Świąd neurologiczny towarzyszy uszkodzeniom układu ner wowego – może być uogólniony – np. guzy mózgu, udar mózgu, ropień mózgu, stwardnienie rozsiane, polineuropatie lub zlokalizowany, np. tzw. notalgia paresthetica – świąd pleców wokolicy łopatek (skóra jest w tym miejscu zbrązowiała wskutek pocierania), czy świąd popółpaścowy,
świąd pooparzeniowy. Ponadto 30-40
proc. chorób psychiatrycznych towarzyszy świąd skóry, który często jest zależny
od stresu, ulega dopiero poprawie po lekach psychotropowych i psychoterapii
i nie jest spowodowany chorobami skóry
ani narządów wewnętrznych. Tak zwany
świąd paraneoplastyczny może towarzyszyć niektórym chorobom nowotworowym (choroba Hodgkina, chłoniaki, białaczki, guzy) i może być pierwszym objawem choroby.
Ponadto częstym zjawiskiem jest
świąd polekowy. Może być wywoływany
np. przez płyny krwiozastępcze, leki
przeciwmalaryczne, niektóre antybiotyki (pochodne penicylin, trimetoprim),
opioidy, leki przeciw nadciśnieniowe. Ist-

nieją również świądy mieszane o przyczynie złożonej i ich diagnoza i leczenie
są wówczas bardziej skomplikowane.
Wreszcie, w przypadku gdy nie można znaleźć przyczyny świądu, zalicza się
go do świądu o etiologii nieznanej, chociaż w trakcie dłuższej obserwacji u wielu pacjentów możliwe jest wykrycie choroby go powodującej. Podsumowując:
nie ma jednego skutecznego leczenia
dla wszystkich rodzajów świądu, dlatego w każdym przypadku konieczne jest
badanie, diagnoza i ustalenie indywidualnego leczenia. Na naszym Oddziale
Skórno-Wenerologicznym Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 1 przed rozpoczęciem leczenia należy przede wszystkim ustalić przyczynę
świądu i jego rodzaj. Wykonujemy w tym
celu różnorodne badania w czasie kilkudniowego pobytu: badania krwi, testy
naskórkowe, wycinki skórne do badań
histopatologicznych, badania RTG, USG
i inne w zależności od grupy świądu.
W razie potrzeby poddajemy chorego
konsultacjom specjalistów innych dziedzin medycyny. W zależności od grupy
i rodzaju oraz zdiagnozowanej przyczyny, różne jest też leczenie każdego
z świądów. Na naszym oddziale diagnozujemy również i leczymy (w tym naświetlania lampami UVB, UVA, laser frakcyjny, aparat do kriochirurgii) wszelkie
choroby skóry. Dodatkowo, z przyjemnością wspomnę, iż hospitalizowani pacjenci spędzają czas w przyjaznej atmosferze kameralnego, 14-łóżkowego oddziału pod opieką oddanych pracy lekarek i godnych zaufania, profesjonalnych
pielęgniarek.

W So snowcu powsta nie Mu zeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Miasto na ten cel przekazało w ramach dotacji 100 tys.
zł. Muzeum będzie się mieścić
w bu dyn ku Do mu Stu den ta
przy ul. Ostrogórskiej 30 w Sosnowcu. – Bę dzie ogól no do stęp ne dla wszyst kich, któ rzy
chcą zapoznać się z historią medycyny, a w szczególności far ma cji. To do sko na ła oka zja
do tego, aby przekonać się, jaką
ewolucję przeszła na przestrzeni lat me dycy na, jak zmie niał
się sprzęt, na którym pracowali

le ka rze i far ma ceu ci – mówi
prof. dr hab. n. med. Prze mysław Jałowiecki, rektor uczelni.
Za dowo le nia nie kryje Arka diusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Cie szę się, że ta kie
muzeum powstanie w naszym
mie ście. So snowiec od lat
wspiera uczelnie mieszczące się
w stolicy Zagłębia i będzie tak
czynił nadal. To miejsce będzie
w pewien sposób lekcją historii,
a za ra zem od da niem hoł du
wszystkim tym, którzy przez lata pra cowa li na je go markę – stwierdził pre zy dent So snowca. SK
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Międzynarodowa konferencja naukowa
„Gospodarka – zmiany – zarządzanie” wWyższej Szkole Humanitas
„Liczy się gospodarka, głupcze!” – pod tym
hasłem Bill Clinton wygrał w 1992 roku kampanię prezydencką. Lata minęły, ale hasło
okazało się nieśmiertelne. W ten temat wpisuje się VI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gospodarka – zmiany – zarządzanie”, która odbędzie się w dniu 7 grudnia w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu. Gośćmi specjalnymi będą
dr Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister administracji i cyfryzacji,
który wygłosi wykład nt. „Świat robotów
i sztucznej inteligencji a świat człowieka
w perspektywie europejskiej”, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi uwarunkowania rozwoju polskiej przedsiębiorczości
oraz dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którego wystąpienie będzie koncentrowało się wokół zagadnienia dotyczącego kształtowania inwestycji w Polsce.
Prelegenci w szczególności skupią się
na analizie problemów związanych z ekonomicznymi aspektami zarządzania i kierowaniem
przedsiębiorstwem w zmiennym środowisku.
Konferencja jest wydarzeniem bezpłatnym,
otwartym dla wszystkich przedsiębiorców i osób
zainteresowanych praktyczną wiedzą w obszarach związanych z ekonomicznymi aspektami
zarządzania. Program konferencji można znaleźć na stronie uczelni: www.humanitas.edu.pl.
Konferencję, która rozpocznie się
o godz. 10.00, otworzy prof. dr hab. Michał
Kaczmarczyk, rektor WSH Humanitas w Sosnowcu, który wręczy także nagrody specjalne. Patronat honorowy nad konferencją objęli
prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prezes
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. SK

BLOKI DYSKUSYJNE:
• NOWE WYZWANIA INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI –
mierzenie produktywności przedsiębiorstw; wpływ globalizacji
i integracji na zachowanie rynkowe przedsiębiorstw; metody
oceny przedsiębiorstw; nowe formy powiązań gospodarczych,
np. klastry przemysłowe i ich warunki rozwoju w regionie;
dyfuzja i kapitał innowacji; działania na rzecz wzrostu
konkurencyjności i działania antymonopolowe. Formy
własnościowe i organizacyjne we współczesnym procesie
przejęć i połączeń. MSP – jako wspierana forma rozwoju
przedsiębiorczości. Sposoby poprawy innowacyjności
i konkurencyjności organizacji. Skuteczność współpracy nauki
i biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości.
• TEORIA I PRAKTYKA NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA –
współczesne koncepcje doskonalenia procesu zarządzania,
metody i narzędzia kształtowania nowoczesnej organizacji,
holistyczne podejście w zarządzaniu, nowe wyzwania
i problemy etyki biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu,
kodeks etyczny przedsiębiorstw, stosunek podmiotów
gospodarczych do konsumentów i środowiska naturalnego,
system zarządzania w administracji publicznej.
• KAPITAŁ LUDZKI W ROZWOJU ORGANIZACJI – nowoczesne
koncepcje procesu zarządzania zasobami ludzkimi,
kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i kadr
menedżerskich organizacji. Zarządzanie wiedzą i kapitałem
intelektualnym organizacji, pomiar kapitału ludzkiego
organizacji. Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu zasobami
ludzkimi organizacji.
• ZARZĄDZANIE FIRMAMI RODZINNYMI – firmy rodzinne w polskiej
gospodarce – szanse i wyzwania, nauka o przedsiębiorstwie
rodzinnym, „demografia” firm rodzinnych, formy prawne firm
rodzinnych, autowizerunek firm rodzinnych, źródła
przedsiębiorczości rodzinnej.
• KLASTRY – koncepcje i typy klastrów, wady i zalety klastrów,
koncepcje współdziałania w klastrach, badania empiryczne
funkcjonowania klastrów, zarządzanie działaniem klastrów,
klastry w polityce gospodarczej, skuteczność współpracy nauki
i biznesu we wspieraniu aktywności klastrowej.

promocja

Ułatwiamy świąteczne zakupy!
Brak czasu, nadmiar obowiązków, kalendarz pękający w szwach od naglących terminów… Okres świątecznych przygotowań to dla dużej części z nas
wykańczający bieg z przeszkodami. A może da się to wszystko ułatwić?

W CH Plejada Sosnowiec dla klientów przygotowano niespodzianki i upominki, a na najmłodszych będzie czekał św. Mikołaj.

WYBIERAJ LOKALNIE

ŁĄCZ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Trudne dojazdy, korki, tłumy ludzi i ogromne kolejki – oto minusy dużych galerii handlowych, które
przyciągają ludzi z całego regionu. Prostsze i przyjemniejsze zakupy to te w mniejszych, lokalnych galeriach. Warto przyjrzeć się też dodatkowym atrakcjom i promocjom organizowanym przez sklepy
w okresie świątecznym. Możemy trafić na takie okazje jak w Centrum Handlowym Plejada Sosnowiec,
w którym 14 i 15 grudnia nasze zakupy są nagradzane świątecznymi upominkami!

Nie traktuj świątecznych zakupów jak przykrego
obowiązku – spraw, by były one przyjemne! Jeśli
masz dzieci, udaj się na zakupy w Mikołajki i spraw
dzieciom miłą niespodziankę! Niektóre galerie organizują w tych dniach spotkania ze św. Mikołajem.
W Plejadzie, oprócz spotkania, macie również szansę wręczyć za jego pośrednictwem prezenty swoim
pociechom. Jeśli nie uda się wam odwiedzić galerii 6
grudnia – nic straconego. Św. Mikołaj odwiedzi Plejadę również 8 grudnia. W tym dniu odbędą się też
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całodzienne, świąteczne warsztaty dla dzieci. A to
jeszcze nie koniec! 1 grudnia w Plejadzie otwarty zostanie nowoczesny, interaktywny plac zabaw – bezpłatny dla klientów.

NIE ODMAWIAJ POMOCY
Jeśli wydaje ci się, że tylko ty jesteś w stanie wykonać całą swoją listę zadań, masz rację. Tak ci się
tylko wydaje. Umiejętność delegowania obowiązków to cecha liderów, którą warto w sobie rozwijać. Spróbuj umówić się z rodziną i przyjaciółmi

na zakupy dzielone – jedno z was jedzie kupić ryby
i kupuje je dla wszystkich, a drugie może podjechać w tym czasie po świeże choinki. Pomoc przyjaciół to jedno, ale pomoc ze strony twojego centrum handlowego? Tak, to też się zdarza! Jeśli kupisz prezenty dla swoich bliskich w sosnowieckiej
Plejadzie, możesz skorzystać z bezpłatnej usługi
profesjonalnego pakowania upominków. Zaoszczędzone w ten sposób czas i pieniądze możesz
przeznaczyć na przyjemny relaks w towarzystwie
najbliższych.
13

SPORT
Siatkarki z Sosnowca powalczą o I ligę

30 lat temu zmarł Włodzimierz Mazur
Mariusz Binkiewicz

Nieoczekiwana zmiana planów
arc Asotra MKS-MOS Płomień

Takiego początku rozgrywek w wykonaniu siatkarek Asotra MKS-MOS Płomień nie spodziewali się
najwięksi optymiści. Sosnowiczanki okazały się najlepszą drużyną I rundy zasadniczej sezonu 2018/2019.
Zespół Krzysztofa Zabielnego przegrał tylko jedno spotkanie. Rundę rewanżową nasz zespół także
rozpoczął od wygranej.

Siatkarki Asotra MKS-MOS Płomień powalczą w bieżącym sezonie o awans do I ligi.
Krzysztof Polaczkiewicz

Świetną postawą na początku rozgrywek zawodniczki Płomienia zaskoczyły nawet swojego trenera,
Krzysztofa Zabielnego. – Trzeba
będzie nieco zmienić plany.
O awansie w tym roku nie myśleliśmy, ale skoro drużynie tak dobrze
idzie… – uśmiecha się trener Płomienia, który dwa lata temu podjął
się reaktywacji sosnowieckiej siatkówki w kobiecym wydaniu.
Przed bieżącym sezonem ekipa
Płomienia, która sezon 2017/2018
ukończyła na ósmym miejscu, została gruntownie przebudowana. – Zostały tak naprawdę dwie
dziewczyny. W sumie ściągnęliśmy dziesięć nowych zawodniczek. Większość znałem, ale nie
wiedziałem, jak to wszystko wypali. Początek przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Zespół cięż-

ko trenuje, atmosfera w szatni jest
super, do tego przyszły wyniki. Założyliśmy sobie, że powalczymy
w tym roku o awans do półfinału.
Życie pisze jednak swoje scenariusze i skoro w takim stylu zaczęliśmy, to dlaczego nie powalczyć o pełną pulę, czyli awans.
Mamy tzw. zielone światło
od sponsora głównego, mamy zapewnienia z miasta, które także
nas wspiera, że mamy walczyć,
no więc walczymy – zapewnia
trener Płomienia.
Sosnowiczanki przegrały do tej
pory tylko jedno spotkanie. – Ulegliśmy tylko Częstochowiance
w meczu wyjazdowym. Pewna wygrana na wyjeździe w starciu z PLKS Pszczyna, zespołem,
który jest tuż za naszymi plecami
pokazał, że ten zespół ma moc.
Teraz musimy zrobić wszystko,
aby w drugiej części sezonu udo-

wodnić swoją wartość. Na pewno
musimy mieć się na baczności, co
pokazał już pierwszy mecz
w UKS-em Siewierz, gdzie
po trzech setach przegrywaliśmy 1: 2. Najważniejsze będą
oczywiście play-off, do których
musimy się maksymalnie przygotować – dodaje Zabielny.
Sosnowiczanki swoje mecze
rozgrywają w hali przy ul. Baczyńskiego w Milowicach. Tej samej, w której przed laty siatkarki
Płomienia Milowice pięciokrotnie sięgały po tytuł mistrzyń Polski. – W 2016 r. na bazie sekcji
siatkarskiej MKS MOS Płomień
reaktywowaliśmy kobiecą siatkówkę w mieście. Mieliśmy zacząć od czwartej ligi, ale udało się
wystartować na III poziomie rozgrywek. Pierwszy sezon zupełnie
niespodziewanie zakończył się
awansem. To jeszcze bardziej do-

dało nam wiary w sukces. Mówiąc nam, mam na myśli wszystkich, którzy wspierają nasz klub.
Sponsorów, przyjaciół, miasto.
Mamy sponsora tytularnego, którym jest firma Asotra, wspiera
nas miasto, wiele mniejszych
podmiotów. Widać efekty naszej
pracy. Fajnie, że dzięki uprzejmości miasta możemy rozgrywać
swoje mecze w tej historycznej
hali, która wielokrotnie była
świadkami sukcesów sosnowieckiej siatkówki. W tym sezonie
wykonaliśmy już 150 procent tego, co sobie założyliśmy, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia.
W pierwszym sezonie też nie liczyliśmy na awans, a stało się inaczej. Na pewno awans na zaplecze
ekstraklasy to byłoby coś. Ruszyliśmy z miejsca, siatkówka kobieca w Sosnowcu znów może dawać sporo radości. Jeśli w kolejnych miesiącach utrzymamy formę, to… Na razie jednak wolę nie
zapeszać. Boisko wszystko zweryfikuje. Najważniejsze, że mamy
zielone światło do gry
o awans – nie kryje radości trener
Płomienia.
Najbliższy mecz we własnej
hali nasza drużyna rozegra 15
grudnia. Rywalem będzie druga
drużyna MKS Dąbrowa Górnicza.
ASOTRA MKS-MOS PŁOMIEŃ
2018/2019
Ewelina Wróbel, Magda Trojnar, Alicja
Krusiewicz, Karolina Sawaniewicz
(kapitan zespołu), Sandra Łebek, Natalia Pustelnik, Paulina Bałtrukiewicz,
Maja Bodzęta, Agata Skrzypek, Katarzyna Kocel, Ania Bar tyzel, Weronika
Wysocka.
Trener: Krzysztof Zabielny
II trener: Michał Biernacki
arc UM w Sosnowcu

Młodzi hokeiści zagrają na Narodowym
Młodzi hokeiści Zagłębia awansowali do finałowego turnieju V edycji Czerkawski Cup,
który 18 lutego 2019 r. odbędzie się na Zimowy Narodowy w Warszawie. Podopieczni
Piotra i Tomasza Majewskich triumfowali
podczas kwalifikacji, które rozegrano na Stadionie Zimowym w Sosnowcu.
W pierwszym meczu grupowym Zagłębie
zremisowało z Naprzodem Janów, następnie
pokonało JKH GKS Jastrzębie, a potem Tauron KH GKS Katowice. W półfinale sosnowiczanie wygrali 3: 1 z Orlikiem Opole i awansowali do finału. W nim ponownie zmierzyli

się z drużyną z Jastrzębia. Tym razem górą
byli rywale, którzy wygrali 7: 2. Oprócz naszej drużyny oraz jastrzębian do turnieju finałowego zakwalifikowała się drużyna MOSM
Tychy.
Zagłębie wystąpiło w składzie – bramkarze: Wiktor Skowron, Filip Koziarski oraz Cyprian Nowak, Maciej Ungrowski, Jakub Pospiech, Julian Zapała, Borys Twardy, Wojciech
Rech, Julian Mól, Mateusz Michalik, Michał
Klich, Michał Kałwa, Alan Otak, Wojciech
Dybich, Łukasz Pytel, Marcel Zoń, Przemysław Lubański, Wojciech Furmański. KP
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wszystkie pojedynki rozstrzygnąłem na swoją
korzyść, dopiero w walce o złoto musiałem
uznać wyższość rywala. Trafiłem na bardzo
doświadczonego zawodnika z czarnym pasem, z którym niestety przegrałem. Srebro
w takim towarzystwie także bardzo cieszy – podkreśla Zawadzki, który pomógł także
reprezentacji Polski w rywalizacji drużynowej. – Wygrałem trzy walki w starciach z Bel-

Gdyby żył, miałby 64 lata. Odszedł przedwcześnie 1 grudnia 1988 r. Właśnie minęło 30 lat
od śmierci piłkarza, który w Sosnowcu uchodzi za legendę. „Mazur Włodzimierz, nie ruszaj
Włodka, bo zginiesz”. To hasło
śpiewane przed laty na Stadionie
Ludowym w Sosnowcu wśród kibiców Zagłębia, przekazywane
jest z ojca na syna. 1 grudnia

na grobie Włodzimierza Mazura
złożono wiązanki kwiatów oraz
zapalono znicze. Wspólną delegację utworzyli przedstawiciele
władz miasta oraz Zagłębia Sosnowiec. Prezydent Sosnowca
Arkadiusz Chęciński zapowiedział, że Mazur to kolejny z Zagłębiaków, który doczeka się
rzeźby w Alei Zagłębiaków znajdującej się w Parku Sieleckim. KP

„Jaski” niepokonane
Koszykarki I-ligowego JAS-FBG
Zagłębie kroczą od zwycięstwa
do zwycięstwa. Sosnowiczanki
wygrały wszystkie dotychczasowe spotkania i przewodzą ligowej
stawce.
– Początek sezonu jest naprawdę imponujący. Czekaliśmy
na mecz z Chrobry Basket Głuchołazy, bo to był jedyny oprócz
nas zespół, który do tej pory w lidze wygrał wszystkie spotkania.
Nasza wygrana różnicą 33 punktów mówi sama za siebie. Cóż powiedzieć po takim meczu? Trzeba
się tylko cieszyć. Widać, że zespół
jest w gazie i oby tak dalej – podkreśla prezes klubu Marek Sałata.
Z wyniku i postawy zespołu
zadowolony jest także Leszek
Marzec, który w trakcie bieżących rozgrywek wrócił na trenerską ławkę JAS-FBG. – Potrzebowaliśmy takiego starcia, aby przekonać się o naszej wartości. Widać po pierwszych meczach, że
nasz zespół, ekipa z Głuchołaz
i oczywiście Wisła Kraków, to
drużyny, które powinny powalczyć o czołowe lokaty. Dziewczyny zagrały świetną partię, zdominowały wydarzenia na parkiecie.
Na pewno tak efektowna wygrana dodatkowo wzmocni morale

zespołu – dodaje trener Marzec,
który z zespołem pracował także
w ubiegłym sezonie. – Zadzwonił
do mnie prezes Marek Sałata,
z którym byłem cały czas w kontakcie. Prowadziłem zespół
w końcówce ubiegłorocznych
zmagań. Był plan na kolejny sezon, stąd mój pomysł ze ściągnięciem Piotra Neydera. Ostatecznie
zespół wystar tował w I lidze
w oparciu o zawodniczki, które
wywalczyły awans, stąd padła
propozycja, aby dać szansę Karolinie Szlachcie, która wywalczyła
awans do I ligi i należą jej się za to
duże słowa uznania. Zespół został
dobrze przygotowany do rozgrywek przez Karolinę i Piotra, którzy na początku bieżących rozgrywek prowadzili ekipę i uważam, że awans do ekstraklasy jest
w zasięgu tej drużyny. Jeszcze daleka droga do celu, ale idziemy
dobrą drogą – dodaje Marzec.
– Dziękuję Karolinie za to, co
do tej pory zrobiła. Duet Neyder-Szlachta nie mógł dłużej funkcjonować. Czasem tak jest, że zabraknie w pracy chemii. Tak było
w tym przypadku. Karolina wróciła do pracy z młodzieżą – wyjaśnił przyczyny zmian na trenerskiej ławce prezes Sałata. KP

Młodzi hokeiści Zagłębia pokazali klasę.

Złote kata w karate kyokushin

Srebrny Bartek na Mistrzostwach Świata w ju-jitsu
Kolejny świetny występ i kolejny medal dla
Bartosza Zawadzkiego. Sosnowiczanin sięgnął po srebrny medal w kategorii 94 kg ne-waza na Mistrzostwach Świata w ju-jitsu, które odbyły się w szwedzkim Malmo.
– Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Przyjechały ekipy m. in. z Kanady i Korei. W mojej kategorii wagowej walczyło ponad 30 zawodników. Do walki finałowej

Przy grobie znakomitego przed laty piłkarza pojawili się
m.in. prezydent Arkadiusz Chęciński, przewodniczący Rady
Miejskiej Mateusz Bochenek oraz honorowy prezes
Zagłębia Leszek Baczyński.

gią, Kazachstanem i Francją. Niestety, w finałowej rywalizacji Francuzi okazali się od nas
lepsi i zakończyliśmy zmagania na drugim
miejscu. W sumie Polacy zdobyli aż 11 medali, w tym 5 srebrnych i 6 brązowych. – Start
w narodowych barwach na takiej imprezie to
zawsze jest wielka sprawa. Jeśli do tego dochodzą jeszcze medale, to czegóż chcieć więcej – dodaje z uśmiechem Zawadzki. KP

Vanessa Goj, zawodniczka Sosnowieckiego Klubu Karate Kyokushin, sięgnęła po złoty medal Mistrzostw Polski Karate Kyokushin
Juniorów i Młodzieżowców Polskiego Związku Karate. Zawody
odbyły się na matach w Ełku.
Vanessa wywalczyła złoty
medal i tytuł mistrzowski w kata
juniorek, pozostawiając w poko-

nanym polu dwadzieścia cztery
zawodniczki. Oprócz Goj w zawodach wzięli udział: młodzieżowiec Jerzy Pryga w kumite oraz
Oskar Warszawski i Karolina Tarnas w kumite juniorów. Podczas
zawodów wsparcia zawodnikom
Sosnowieckiego Klubu Karate
udzielał trener Shihan Eugeniusz
Dadzibug. KP
grudzień 2018 nr 11

ZŁOTE GODY PAGINA
18 października w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyły się uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Anna Jedynak, zastępca prezydenta
Sosnowca, Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta oraz Maciej Maziarz, zastępca kierownika USC w Sosnowcu.

zdjęcia: Tomasz Zygoń

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Anna i Eugeniusz Kopciowie
Wiesława i Czesław Kośmidrowie
Maria i Zygmunt Kotlarzowie
Krystyna i Krzysztof Kozyrowie
Jerzy i Maria Krawczyńscy
Elżbieta i Krzysztof Kurowie
Zofia i Stanisław Lepiarzowie
Maria i Władysław Leśniewscy
Aleksandra i Marek Lorensowie
Stanisława i Tadeusz Majchrowscy
Ewa i Józef Marczewscy
Stefania i Jan Marcowie
Janina i Stefan Marcowie
Zdzisława i Zbigniew Michalscy
Maria i Bolesław Musiałowie
Marianna i Piotr Musiałowie
Wanda i Wiesław Neskowie

50- lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Danuta i Zdzisław Oleksowie
Zofia i Edward Piekoszewscy
Barbara i Ryszard Pietrasowie
Krystyna i Edward Pirógowie
Danuta i Jan Płonkowie
Janina i Zenon Prusinowscy
Stanisława i Jerzy Putelbergerowie
Janina i Józef Pyrkoszowie
Stanisława i Tadeusz Raciborowie
Kazimiera i Władysław Sewerynowie
Janina i Sylwester Skrajniakowie
Marian Słabosz
Wanda i Antoni Służałkowie
Stefania i Zenon Sochowie
Barbara i Edward Soskowie
Czesław Soswa
Barbara i Sylwester Sowulowie

50- lecie pożycia małżeńskiego:
Barbara i Ryszard Strojeccy
Urszula i Adam Sychowie
Helena i Wirginiusz Szygulscy
Anna i Janusz Szymańscy
Teresa i Mieczysław Szynalowie
Jadwiga i Edward Tetelowie
Krystyna Tomalak
Wiktoria i Edward Topolscy
Wanda i Ryszard Warzyszakowie
Alicja i Stanisław Wątorowie
Jadwiga i Mieczysław Wiaterowie
Leokadia i Jan Włudarzowie
Zofia i Maciej Wójcikowie
Irena i Waldemar Żurkowie
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Nim zakwitła Niepodległa część 2
W poprzednim numerze „Kuriera”
zaproponowałem Państwu wyprawę szlakiem
miejsc związanych z sosnowiecką drogą do
Niepodległości. Dzisiaj zapraszam na ciąg dalszy
podróży.
Sosnowiecka
katedra. „Gorący
powiew patriotyzmu,
pobożność i talent
artystów, stworzyły
tu dzieło
niepowszednie.
Wnętrze kościoła
w tym rodzaju ma
niewiele sobie
równych w Polsce.
Dzieło to jest źródłem
prawdziwej dumy
sosnowiczan,
zarówno bowiem ze stanowiska sztuki, jak i symboliki polskich uczuć
patriotycznych, piękne obrazy artystów krakowskich stanowią przedmiot jak
najwyższej uwagi zwiedzających (...)” – w ten oto sposób o kościele
Wniebowzięcia NMP piszą autorzy wydanego w 1939 roku „Przewodnika
po Zagłębiu Dąbrowskim”. Wspomniani artyści to oczywiście Włodzimierz
Tetmajer i Henryk Uziębło. Dziełem malarzy są wspaniałe polichromie
przedstawiające najważniejsze sceny z historii Polski. W czasach zaborów nie
tylko przypominały czasy świetności Rzeczypospolitej, ale również rozpalały
serca i podtrzymywały na duchu. Fotografia przedstawia znajdujące się
w prezbiterium dzieło „Chrzest Polski”. Na murach świątyni umieszczone są
liczne tablice pamiątkowe. Jedna z nich poświęcona jest zagłębiowskim
harcerzom poległym w walkach o niepodległość.

Przy ulicy Wawel 1 na budynku Technikum nr 3 (gastronomik) widnieje tablica
pamiątkowa. Przypomina ona o ochotnikach, którzy w 1914 roku skoszarowani
byli w tutejszej szkole. Można przyjąć, że od tego symbolicznego miejsca
zagłębiowscy legioniści rozpoczęli swój szlak bojowy, który uczynił ich
nieśmiertelnymi bohaterami zmartwychwstałej Ojczyzny. Szkoła
„na Wawelu” była jednym z kilku miejsc rekrutacyjnych w naszym regionie.

Bitwa pod Krzywopłotami
była jedną z najkrwawszych
bitew stoczonych przez
oddziały Legionów Polskich
u boku austriackich
sojuszników. W walce brali
udział także Polacy wcieleni
do armii rosyjskiej. Pośród 46
poległych legionistów znalazł
się dowódca 3. kompani
Pierwszej Brygady por.
Stanisław
Paderewski – inżynier
górniczy z zagórskiej kopalni
Mortimer, działacz
niepodległościowy, bratanek
Ignacego Paderewskiego.
Bitwa ta nazwana przez
Marszałka „Krzywopłockimi
legionowymi Termopilami” powstrzymała rosyjską ofensywę na Kraków. Zdjęcie
przedstawia znajdującą się w Bydlinie zbiorową mogiłę legionistów poległych
w dniach 17-18 listopada 1914. Fotografię wykonałem tuż przed uroczystymi
obchodami rocznicowymi 18 listopada 2007 roku.
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Krzyż Wolności w Maczkach. Znajduje się
w miejscu ustronnym, przy linii kolejowej
Maczki-Strzemieszyce. Ponoć jeszcze
w czasach zaborów w miejscu tym
spotykali się polscy konspiratorzy. Krzyż
ustawiono już po wycofaniu się
okupacyjnych wojsk austriackich.
Od tego czasu, podczas kolejnych rocznic
odzyskania niepodległości, składane są
w tym miejscu kwiaty.

Aleksy Bień (1894-1977) należy
do najważniejszych postaci związanych
z działalnością niepodległościową
w naszym mieście. Działacz Polskiej Partii
Socjalistycznej, inicjator akcji werbunkowej
do Legionów Polskich, prezydent
Sosnowca w latach 1925-1928, poseł
na Sejm RP w latach 1928-1935, dyrektor
Kasy Bratniej Górników Zagłębia
Dąbrowskiego, podczas II wojny światowej,
członek komendy Gwardii Ludowej PPSWRN. Jako prezydent zapisał się niezwykle
pozytywnie dla rozwoju gospodarczego,
infrastruktury komunalnej, komunikacji,
oświaty i kultury miasta Sosnowca.
W setną rocznicę odzyskania
niepodległości w Alei Zagłębiaków w Parku
Sieleckim dokonano uroczystego odsłonięcia rzeźby tego zasłużonego dla
Sosnowca, Zagłębia i Polski człowieka.

Dworek Wrzosków
w Zagórzu przy ul. ks.
Popiełuszki. W 1914
roku w dworku
kwaterowały kurierki
Oddziału
Wywiadowczego oraz
oficerowie i żołnierze
Legionów Polskich.
Dowódcą kurierek
była Aleksandra
Szczerbińska – przyszła, druga żona Józefa Piłsudskiego. Sam komendant
przyjeżdżał tutaj wielokrotnie. Powodem była nie tyle fascynacja panią Aleksandrą,
co przede wszystkim spotkania z działaczami PPS oraz legionistami, pośród których
wspomnieć należy właściciela dworku Stanisława Wrzoska – inżyniera
chemika, nauczyciela Będzińskiej Szkoły Handlowej, legionistę.
Z dworkiem związana jest również postać profesora Adama Wrzoska (brata
Stanisława) – lekarza, patologa, antropologa, historyka medycyny, założyciela
Polskiego Tow. Antropologicznego i Tow. Historii Medycyny, lekarza Powstania
Warszawskiego oraz pierwszego dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Poznańskiego. Adam Wrzosek podczas I wojny, w stopniu podpułkownika,
piastował stanowisko naczelnego lekarza IV filii Szpitala Fortecznego w klasztorze
Karmelitanek Bosych w Krakowie.

Pomnik Nieznanego Żołnierza w Zagórzu
przy ul. Ks. Popiełuszki odsłonięty został 29
listopada 1930 roku – w setną rocznicę
wybuchu Powstania Listopadowego.
Poświęcony był zarówno żołnierzom
z lat 1914-1918, jak i bohaterom wojny
polsko-bolszewickiej 1920 roku.
W czasie II wojny światowej, na rozkaz
niemieckiego okupanta, został wywieziony
w kierunku pobliskiego kamieniołomu
w celu zniszczenia. Dzięki obywatelskiej
postawie Józefa Merty i Władysława
Mroza zamiast do kamieniołomu trafił
na zagórski cmentarz, gdzie został
zakopany przy murze kaplicy. W 1945 roku
figurę żołnierza wydobyto z „grobu”, lecz panujący wówczas „klimat polityczny” nie
pozwolił na powrót na swe miejsce. Pozostał na cmentarzu. Pod koniec lat 90.
w opłakanym stanie trafił do Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki przy ul. Szpitalnej 1
(pałacyk Mieroszewskich). Po kolejnych kilkunastu latach, 12 listopada 2014 roku,
ponownie został odsłonięty w miejscu znajdującym się zaledwie kilka metrów
od pierwotnej lokalizacji.

Płyta Nieznanego Żołnierza w Ostrowach
Górniczych przy ulicy Armii Krajowej.
Uroczystego odsłonięcia w obecności posła
na sejm Zygmunta Nowary, przedstawiciela
Wojska Polskiego, licznie zgromadzonej
młodzieży oraz mieszkańców dokonano 11
listopada 1938 roku. Uroczystość została
poprzedzona odprawieniem mszy świętej
w kościele parafialnym. O godzinie 16.00
w pobliskim budynku klubu zorganizowano
okolicznościową akademię.
Po wkroczeniu Niemców płyta została rozbita,
a jej fragmenty wrzucone do znajdującego się
w sąsiedztwie przekopu kopalnianej linii
kolejowej. Po wojnie w miejscu usytuowania
płyty wzniesiono krzyż. Niestety, nie wiadomo,
co stało się z pozostałościami płyty. Być może
ktoś z Państwa będzie mógł wnieść coś nowego
do tej sprawy. Istotną może być informacja, że
płyta została wykonana z kamienia o czerwonawym zabarwieniu.

W lipcu 1925 roku na placu 11
Listopada przed dworcem
kolejowym odbyły się
uroczystości
przy nowopowstałym Grobie
Nieznanego Żołnierza. Grób
przykrywała
kamienna płyta, pod którą
umieszczono prochy
anonimowego żołnierza
poległego w wojnie polskobolszewickiej 1920 roku. Grób
ten, podobnie jak inne tego
rodzaju miejsca pamięci,
poświęcony był także bohaterom z lat 1914-1918.
Najprawdopodobniej jeszcze we wrześniu 1939 roku pamiątkową płytę ukryto
przed niechybnym zniszczeniem przez niemieckich okupantów. Dalsze jej losy
nie są w pełni poznane. Ponoć na krótko znalazła się w miejscu egzekucji
ostatniego komendanta organizacji Orła Białego – Stanisława Makarskiego (ul.
Parkowa). Następne doniesienia na jej temat pojawiają się dopiero z początkiem
lat 90. Wtedy to na placu za dawnym gmachem PZPR przy ul. 3. Maja (obecnie
bank), w dość głębokim wykopie, znaleziono kamienną, zdobioną ornamentami,
popękaną płytę, która mogła pochodzić z interesującego nas grobu. Osoba, która
przy okazji prac budowlanych dokonała tego odkrycia, nie jest jednak pewna, co
do pochodzenia znaleziska. W pamięci zatarły się szczegóły dotyczące napisów.
Z uwagi na brak zainteresowania ze strony odpowiednich instytucji płyta zniknęła
w nieznanych okolicznościach.
Zatem sprawa pozostaje wciąż otwarta. Korzystając więc z okazji, zwracam się
do Państwa z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu tej zagadki.

Ulica Mariana Kantora
Mirskiego na Józefowie.
Na koniec chciałbym
przywołać jeszcze
postać Mariana Kantora
Mirskiego – nauczyciela,
publicysty, powszechnie
znanego kronikarza
Zagłębia. Warto
pamiętać, że był on także
żołnierzem Legionów,
a jego pseudonim
„Mirski” pochodzi
z okresu działalności
w Polskiej Organizacji Wojskowej. Kantor-Mirski po złożeniu oręża oddał się
wytężonej pracy literackiej i krajoznawczej, stając się wzorem dla przyszłych
regionalistów oraz źródłem informacji dla miłośników dziejów Zagłębia. Choć nie
był człowiekiem nieomylnym, to jego zasługi dla krzewienia wiedzy o naszej małej
zagłębiowskiej ojczyźnie są nie do przecenienia.
Jako niegodny naśladowca chylę czoło przed jego osobą, a Państwa zachęcam
do poznawania przyrodniczych, kulturowych, historycznych, artystycznych
i gospodarczych bogactw Zagłębia Dąbrowskiego. Niechaj z tego poznania zrodzi
się gorąca miłość i szacunek do ziemi, na której żyjemy.

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. Dostępne są one na stronie www.kuriermiejski.com.pl.
Za udzielenie interesujących informacji dotyczących tematu artykułu serdecznie dziękuję Krystynie
Narskiej, Mieczysławowi Kleinowi oraz Michałowi Waśniewskiemu.
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Wybrał aktorstwo i… życie

arc SP nr 10 w Sosnowcu

Harcerski konkurs bożonarodzeniowy

Świąteczne ozdoby przygotowywali uczniowie, harcerze i zuchy
w siedzibie Szkoły Podstawowej
nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu w ramach konkursu, który odbył się 16 listopada. – Cieszymy
się, że po raz kolejny w naszych

progach mogliśmy przyjmować
tak znakomitych gości. To coroczne wydarzenie ma na celu integrację szkolnych środowisk naszego hufca wokół obrzędów
i tradycji związanych ze świętami
Bożego Narodzenia. Spotkanie

arc MP nr 36 w Sosnowcu

Kuchcikowo, czyli smacznie i zdrowo

grudzień 2018 nr 11

na stronie internetowej: www.teatrzaglebia.pl. Spotkanie roz-

pocznie się o godz. 15.00. Wstęp
jest wolny. SK

Podarowali krew dla Niepodległej
Aż 25 litrów krwi udało się zebrać w ramach kampanii „Podaruj krew dla Niepodległej”, którą 21 listopada na parkingu Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznego zorganizowali
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Przedsięwzięcie miało
na celu promowanie honorowego
krwiodawstwa oraz uczczenie
stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczególne wyrazy uznania organizatorzy kierują pod adresem uczniów
CKZiU, absolwentów szkoły, so-

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości krew oddali
m.in. uczniowie CKZiU, absolwenci, policjanci i tradycyjnie,
krwiodawcy.
snowieckich policjantów oraz
krwiodawców, którzy oddali
krew. Patronat medialny nad ak-

cją objęli m.in. „Kurier Miejski”
oraz katowicki oddział Telewizji
Polskiej S.A. SK

Instrukcja obsługi wroga dla uczniów i nauczycieli
Teatr Zagłębia zaprasza nauczycieli, pedagogów i animatorów
kultury na spektakl „Wróg – instrukcja obsługi” w reż. Justyny
Sobczyk oraz na panel dyskusyjny, zatytułowany „Pedagogika teatru – instrukcja obsługi”, które
odbędą się już 11 grudnia w siedzibie teatru.
Celem spotkania jest prezentacja przedstawienia „Wróg – instrukcja obsługi” jako przykładu
zachęcającego do poruszania
z dziećmi trudnych tematów.
W trakcie panelu dyskusyjnego
będziemy rozmawiać o tym, jak
ich nie unikać, ale wspólnie
z młodymi odbiorcami poznawać
i przepracowywać, wykorzystując
metody i narzędzia, których dostarcza pedagogika teatru.

Instrukcja obsługi wroga, czyli prawdziwa lekcja tolerancji
i drogowskaz, jak radzić sobie z wrogiem.
Gośćmi panelu będą Justyna Sobczyk, Tomasz Wojtasik,
Małgorzata Wójcik oraz Monika

Szczepanik. Spektakl rozpocznie
się o godz. 17.00. Bilety kosztują 10 zł. SK

List Julii w kapsule czasu
Julia Skowronek, laureatka konkursu „Listy do przyszłości” i uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Słowackiego
w Sosnowcu, wzięła udział
w niezwykłej uroczystości zakopania kapsuły czasu na Wzgórzu
Wawelskim, która odbyła się 7 listopada. Do metalowej skrzyni
trafiło sto najciekawszych prac,
wybranych z ponad 12 tysięcy listów nadesłanych na konkurs,
w tym właśnie list Julii. Wraz
z listami do kapsuły złożono także zdjęcia rodzinne laureatów,
wykaz szkół, do których uczęsz-

arc SP nr 6 w Sosnowcu

Wspólne gotowanie i pieczenie przyniosło
dzieciakom wiele radości.

W oryginalnym projekcie edukacyjnym
„Kuchcikowo – smacznie i zdrowo” wzięły
udział przedszkolaki MP nr 36 w Maczkach.
Autorkami projektu były nauczycielki Wioleta Buczkowska, Agnieszka Ławińska i Justyna Korzeniowska-Derej. Powstał projekt edukacyjny, dzięki któremu dziecki mogły poznać świat sztuki kulinarnej, zdobywać nowe
doświadczenia za pomocą zmysłów smaku,
zapachu i dotyku, poznać zasady bezpieczeństwa w kuchni, naczynia i sprzęt kuchenny,
nauczyć posługiwania się sztućcami oraz dowiedzieć się, jak zdrowo się odżywiać. W ramach projektu został zorganizowany m.in.
konkurs rodzinny, dzieci zwiedziły kuchnię
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
w Sosnowcu, gdzie miały okazję poznać szefową kuchni – Lucyną Grądzką – która zdradziła wychowankom tajniki sztuki kulinarnej.
Udało się także zorganizować wycieczkę
do pizzerii „Dominum” w Dąbrowie Górniczej, gdzie dzieci przygotowywały pizzę.
Na zakończenie projektu każda z grup przygotowała zdrową przekąskę, czyli sałatkę
owocową, dietetyczne rogaliki oraz sałatkę
warzywną. SK

Projekt zostanie podsumowany podczas spotkania, które
odbędzie się w Zagłębiowskiej Mediatece.

Maciej Stobierski

Uczestnicy starali się przygotować jak najbardziej oryginalne
ozdoby.

organizowane jest na kanwie konkursu, podczas którego drużyny
i gromady wykonują świąteczne
ozdoby w pięciu kategoriach – choinka, bombka, anioł,
gwiazda i kartka. Założeniem organizatorów jest ponadto rozwijanie zainteresowań ar tystycznych dzieci i młodzieży, doskonalenie różnorodnych technik plastycznych, a także rozbudzanie
twórczej wyobraźni – mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektorka
szkoły.
W czasie konkursu gromada lub
drużyna reprezentowana jest przez
pięć osób. Każdy uczestnik wykonuje pracę z innej kategorii. Organizatorem konkursu była Komenda
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sosnowcu, natomiast gospodarzami były wielopokoleniowa
drużyna harcerska „Płomień” i gromada zuchowa „Iskierki”. SK

Projekt „Aktorstwo. Historia
w praktyce” to cykl warsztatów,
spotkań i wydarzeń dla wszystkich
zainteresowanych aktorstwem i jego historią, który Teatr Zagłębia
realizuje już od września. W ramach projektu we współpracy
z II Liceum Ogólnokształcącym
im. E. Plater w Sosnowcu powstały teksty o aktorach Teatru Zagłębia, które są dostępne w wydanej
przez teatr publikacji.
Finał tego wydarzenia odbędzie się już 15 grudnia w Zagłębiowskiej Mediatece, która jest
współorganizatorem projektu.
Podczas spotkania będzie promowana publikacja oraz uczestnicy
mogą liczyć na performatywną
opowieść wokół historii Teatru
Zagłębia. Szczegóły dostępne

arc CKZiU w Sosnowcu

Zadebiutował na scenie w Starym Teatrze im.
Heleny Modrzejewskiej w Krakowie rolą Victora
w sztuce „Polaroidy”, za którą dostał nagrodę
na XXXXIII festiwalu sztuki aktorskiej w Kaliszu.
W 2004 roku zagrał na deskach Odeona Herodesa
Atticusa w Atenach w spektaklu Fryderyka Nietzsche „Zaratustra” reżyserowanym przez Krystiana Lupę. Występował na deskach Starego Teatru
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, na krakowskiej Scenie STU, w Teatrze Rozmaitości
w Warszawie, w Teatrze Narodowym w Warszawie, w Teatrze Tarnowskim im. Ludwika Solskiego oraz w Teatrze im. Jana Kochanowskiego
w Opolu.
Zagrał w wielu filmach i serialach: „Karol – człowiek, który został papieżem”, „Futro”,
„Wojna polsko-ruska”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, „Miasto 44”, „Planeta singli”, „Podatek
od miłości”, „Miłość jest wszystkim”, „Na dobre
i na złe”, „Londyńczycy”, „Ojciec Mateusz”,
„Pierwsza miłość”, „Krew z krwi”, „Komisarz
Alex”, „M jak miłość”, „Czas honoru – Powstanie”,
„Strażacy”, „Skazane”, „Przyjaciółki”, „Leśniczówka”, „Diagnoza”, „Ślepnąc od świateł”.
Od niedawna aktor próbuje również swych sił w kabarecie (występy z Paranienormalnymi, Kabaretem
Moralnego Niepokoju). Występuje także w „Uchu
prezesa”. Spotkanie, które poprowadzi Magdalena Boczkowska, rozpocznie się o godz. 17.00.
Wstęp jest wolny. SK

Maciej Stobierski

Michał Czernecki, znany aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, będzie gościem spotkania autorskiego, które odbędzie się 16
grudnia w Zagłębiowskiej Mediatece. Będzie promował swoją książkę „Wybrałem życie”.

Finał projektu już blisko

List Julii Skowronek zostanie
odkopany i odczytany
za 100 lat.

czają nagrodzeni, aktualne gazety, monety polskie oraz pamiątkową księgę. Informacja o kapsule czasu zapisana została w archiwach wawelskich wraz
z prośbą o jej otwarcie i organizację podobnego konkursu
w 2118 r. Julia w nagrodę otrzymała dyplom oraz kamerę.
Po części oficjalnej laureaci konkursu wraz z opiekunami,
pod kierunkiem przewodników,
zwiedzili wnętrza Zamku Królewskiego, poznali historię tego
miejsca i ciekawostki związane
z życiem na dworze. SK
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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

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu
dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać do 25 dnia każdego
miesiąca 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 – odpoczynek, odprężenie, 5 – sąsiaduje z Azją
przez Ural, 8 – uczony z Miletu, 9 – pięściarz, 10 – arabskie
państwo, 11 – szkic, 12 – opiekunka do dzieci, 14 – urządzenie
do rozdrabniania, 16 – mięsień między kostką a kolanem,
17 – gospoda, 19 – najstarszy w rodzinie, 21 – pies myśliwski,
22 – z niej kawior, 25 – czekoladowa na cieście, 28 – w ręce
dyrygenta, 29 – pisze do rymu, 30 – grób, 32 – po drugiej stronie
orła na monecie, 34 – do zjeżdżania z górki na pazurki,
35 – kwiat zakochany w sobie, 36 – wydanie, 37 – ojciec
miauczącej gromadki, 38 – zasłona, 39 – miara papieru lub
blachy.
Pionowo: 1 – towarzyszył mu tylko Piętaszek, 2 – pierwiastek
chemiczny o symbolu As, 3 – pocisk do łuku, 4 – półwysep
w Ameryce Północnej, 5 – żołnierz SS, 6 – resztki zamczyska,
7 – pan magister za ladą, 13 – leczy uczulenia, 15 – sporządza
umowy notarialne, 18 – dźwig, 20 – gatunek literacki,
23 – prezent, 24 – dawny nauczyciel, 26 – chustka wiązana na
szyi, 27 – fabryka pieniędzy, 28 – zapora, 31 – zamsz,
33 – knajpa.

(32) 298 93 87
Miejski Zakład Usług
Komunalnych

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 291 79 22

Rozwiązanie krzyżówki nr 10 /2018, HIRO ARIKAWA - KRONIKI KOTA PODRÓŻNIKA
Nagrody otrzymują: Ryszard J. z Czeladzi, Wioletta L. z Sosnowca, Elżbieta M. z Sosnowca.

(32) 293 75 56

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

Izabella Frączyk

Dziś jak kiedyś (Wyd. Prószyński i S-ka)
Czy szczęśliwe życie na prowincji jest możliwe?
Aleksandra to świeża rozwódka. Widok twarzy
byłego męża nie należy do najmilszych. By go więcej nie spotykać, rezygnuje z dotychczasowej pracy, w której mijali się codziennie. O nową nie jest
tak łatwo, ale od czego ma się koleżanki i notesy
pełne kontaktów? Z pomocą przychodzi najlepsza
przyjaciółka i proponuje posadę w ulokowanej
na prowincji starej wytwórni win. Wizja sielankowego spokoju, biurowej posady i rabatu na dobre

trunki jest bardzo kusząca. Ola długo się nie zastanawia, bo ma nadzieję zebrać tam siły, aby wrócić
do gry w wielkim mieście. Na miejscu okazuje się,
że wytwórnia win to nic innego jak fabryka jednych z najtańszych jaboli, a miasteczko zatrzymało
się w głębokim PRL-u i ukochane najdroższe buty
muszą wylądować w szafie. Tylko kto powiedział,
że życie za rogi łapie się tylko w wielkim mieście?
Data wydania: 29 listopada 2018 r.

✂

Schronisko dla bezdomnych
zwierząt

KUPON
krzyżówka nr 11/2018

Kulturalne czwartki w kinie„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.
W NAJBLIŻSZYM CZASIE NA DUŻYM EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

Jami Attenberg

13 grudnia: „Cicha noc”
20 grudnia: „Listy do M. 3”
27 grudnia: „Po prostu przyjaźń”

Ja (Wyd. Prószyński i S-ka)
Inteligentna, zabawna i smutna zarazem, ale absolutnie szczera powieść o nowojorskiej singielce…
Kim jest Andrea Bern? Kiedy pytanie zadaje terapeutka, Andrea wie, co należy odpowiedzieć: jest
projektantką, przyjaciółką, córką, siostrą. Ale to,
o czym nie mówi – że jest samotna, że jest artystką, którą opuściła wena twórcza, że pije, że krzyczy
w łóżku, że jest kapitanem tonącego okrętu, czyli
własnego ciała – wydaje się bardziej prawdziwe.
Wygląda na to, że wszyscy dokoła niej mają całkowicie odmienne zdanie na temat, czym jest dorosłość: jej najlepsza przyjaciółka Indigo wychodzi

za mąż, jej brat, który jakimś cudem wyszedł niepoturbowany z burzliwego dzieciństwa, oczekuje
z żoną na narodziny wytęsknionego dziecka, a jej
przyjaciel Matthew nadal bez reszty poświęca się
malowaniu mrocznych obrazów, choć nic na tym
nie zarabia i jest kompletnie spłukany. Kiedy jednak bratanica Andrei przychodzi na świat z nieuleczalną chorobą, rodzina Bernów zostaje zmuszona do przemyślenia na nowo spraw, które naprawdę
się liczą

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.

Jodi Picoult

Iskra światła (Wyd. Prószyński i S-ka)
Odważna, wciągająca powieść, w której w dramatyczny sposób łączą się losy bohaterów
W ten ciepły, jesienny poranek nic nie zapowiadało tragedii. W klinice dla kobiet, oferującej pomoc wszystkim potrzebującym, praca wre jak każdego innego dnia. Gdy do środka wpada zdesperowany mężczyzna, otwiera ogień i bierze zakładników, dochodzi do tragedii. Na miejsce przybywa
Hugh McElroy, policyjny negocjator. Zabezpiecza
18

teren i przygotowuje się do rozmowy ze sprawcą.
Wystarczy jednak krótki esemes, by ziemia usunęła mu się spod nóg. Wśród zakładników jest Wren,
jego piętnastoletnia córka, która przyjechała tu bez
jego wiedzy i w sobie tylko znanym celu. Wszystkim zagraża niezrównoważony osobnik, który mści
się za swoje krzywdy.
Data wydania: 13 listopada 2018 r.
grudzień 2018 nr 11
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BARAN (21.03. – 19.04.) –
W grudniu uważaj na wszelkie straty.
Możesz zostać okłamany lub
porzucony. Bądź uważny także
w pracy w podejmowaniu decyzji co
do wydatków. Mimo wszystko
będziesz miał dużo energii, która
pozytywnie wpłynie na Twoje
otoczenie.
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym
miesiącu będziesz podatny
na refleksje. Możesz dostać
wiadomość od osoby, z którą
od dawna nie miałeś kontaktu.
Pojawi się też dużo okazji. Zachowaj
jednak rozsądek przy
podejmowaniu decyzji.
W finansach – stabilizacja.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Ten
miesiąc będzie dla Ciebie bardzo
szczęśliwy. Czeka Cię wiele spotkań
towarzyskich. Czujesz się świetnie
i nic w sobie zmieniaj. W planach
widać daleką podróż. Uważaj
na finanse i naucz się oszczędzać.
Myśl optymistycznie, a spełnią się
Twoje marzenia.
RAK (22.06. – 22.07.) – Dzięki
sprawnemu zmysłowi
organizacyjnemu szybko
uporządkujesz swoją codzienność.
Pomyśl w tym wszystkim też o sobie
i poświęć trochę czasu. Idź
do kosmetyczki, zrób sobie
weekend z koleżankami w SPA. Nie
zapominaj o swoim partnerze.
LEW (23.07. – 23.08.) – W grudniu
pamiętaj o odpoczynku, gdyż zbliża
się czas wytężonej pracy lub zmiany
w życiu zawodowym. Potrzebujesz
teraz ciszy i spokoju. Zaplanuj już
teraz przyszłoroczne wakacje.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Grudzień
może być trochę burzliwy w Twoim
otoczeniu. Wprowadź odpowiednie
granice w stosunkach z dziećmi.
Wszystko wróci do normy
pod koniec miesiąca. W stosunkach
z innymi ludźmi stawiaj
na kompromis.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Uważaj
z finansami w tym miesiącu. Nie
bądź rozrzutny. Sprawdź wszystkie
rachunki, czy nie ma zaległości.
Uporządkuj sprawy i skup się
na rodzinie. Unikaj niepotrzebnych
konfliktów.
SKORPION (23.10. –21.11) – W tym
miesiącu wyjątkowo zadbasz o swój
wygląd. Jesteś otwarty na nową
miłość lub romans. Promieniejesz.
Wszystko idzie po Twojej myśli.
Jesteś w dobrej formie.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) –
Zaczniesz nowe projekty.
Podejmiesz ważne decyzje. Możesz
śmiało patrzeć w przyszłość. Nie daj
się zniechęcić w dążeniu do celu.
Postaraj znaleźć równowagę
pomiędzy pracą a życiem
osobistym.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) –
Szybko rozwijasz się w życiu
zawodowym. Nie przeraża Cię
wzięcie na siebie dużej
odpowiedzialności. Warto posłuchać
także zdania innych osób na pewne
ważne tematy. Może okazać się, że
nie zawsze masz rację.
WODNIK (20.01. – 18.02.) –
Pragniesz podążać własną ścieżką
bez pomocy innych osób. Posiadasz
wiele ciekawych umiejętności
i dobrze zaczniesz je
wykorzystywać. Starasz się usunąć
z życia wszystko, co negatywne. Idź
za głosem intuicji.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Pragniesz
uporządkować swoje życie w kwestii
przekonań i uczuć. Szukasz
równowagi. Dasz się poznać innym
z Twojej prawdziwej strony. Możesz
zmienić swoje dotychczasowe
stanowisko co do pewnych
nurtujących Cię spraw.

01 Sb 18:00 MAYDAY/ R. Cooney/ gościnnie Teatr
im. A. Mickiewicza z Częstochowy
02 Nd 18:00 MAYDAY/ R. Cooney/ gościnnie Teatr
im. A. Mickiewicza z Częstochowy
04 Wt 09:00 PYZA NA POLSKICH DRÓŻKACH
/ H. Januszewska
04 Wt 10:30 PYZA NA POLSKICH DRÓŻKACH
/ H. Januszewska
05 Śr 09:00 PYZA NA POLSKICH DRÓŻKACH/ H. Januszewska
05 Śr 10:30 PYZA NA POLSKICH DRÓŻKACH/ H. Januszewska
06 Czw 09:00 SZEWCZYK DRATEWKA/ M. Kownacka
06 Czw 10:30 SZEWCZYK DRATEWKA/ M. Kownacka
07 Pt 09:00 SZEWCZYK DRATEWKA/ M. Kownacka
07 Pt 10:30 SZEWCZYK DRATEWKA/ M. Kownacka
08 Sb 18:00 PREZENT URODZINOWY/ R. Hawdon

09 Nd 16:00 PYZA NA POLSKICH DRÓŻKACH/ H.
Januszewska/ MIKOŁAJKI W TEATRZE
11 Wt 10:00 WRÓG – INSTRUKCJA OBSŁUGI/ D. Cali, S. Bloch
11 Wt 17:00 WRÓG – INSTRUKCJA OBSŁUGI + PANEL
DYSKUSYJNY „Pedagogika teatru- instrukcja obsługi”
12 Śr 10:00 WRÓG – INSTRUKCJA OBSŁUGI/ D. Cali, S. Bloch
13 Czw 10:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA/ L. M. Montgomery
14 Pt 10:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA/ L. M. Montgomery
14 Pt 19:00 PREZENT URODZINOWY/ R. Hawdon
15 Sb 18:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti
16 Nd 12:00 WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
16 Nd 18:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti
31 Pn 18:00 WIECZÓR SYLWESTROWY
31 Pn 21:00 WIECZÓR SYLWESTROWY

arc

Koncert wiedeński

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno
podwójne zaproszenie na spektakl „Prezent
urodzinowy” w dniu 8 grudnia o godz. 18.00 i jedno
podwójne zaproszenie na spektakl mikołajkowy dla
dzieci i rodziców „Pyza na polskich drogach”
w dniu 9 grudnia o godz. 16.00, do odebrania
w naszej redakcji.
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 11 do naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje
imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie
symbolicznej kwoty 2 zł.

Przepremierowo„Horror szał”
w sylwestrowy wieczór
Nowe przychodzi, stare nie chce odejść. I straszy. Taki będzie sylwestrowy wieczór w Teatrze Zagłębia,
gdzie przedpremierowo zostanie zaprezentowany
spektakl „Horror szał”. W spektaklu utrzymanym
w konwencji muzycznego horror show zderzymy się
z naszymi lękami – chciałoby się powiedzieć,
że „współczesnymi”, ale tak naprawdę ponadczasowymi. Widzowie mogą liczyć na sporą dawkę humoru, czarnego jak węgiel i białego jak sumienia po-

lityków. Będą piosenki – znane i zupełnie nowe (ale
też dobre). Będzie zabawnie, ale i refleksyjnie. Czego chcieć więcej w sylwestrowy wieczór? Spektakle
rozpoczynają się o 18.00 i 21.00. Premiera spektaklu
odbędzie się 4 stycznia o godz. 19.00. SK
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno
podwójne zaproszenie, do odebrania w redakcji.

Od Kofty do… Korcza, czyli Michał Bajor na scenie
skrzypiec, fortepianu, wspaniali
soliści polskiej estrady. Zabrzmią
największe przeboje króla walca – Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek takich jak
„Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”,
„Księżniczka Czardasza” oraz
„Kraina Uśmiechu”. Koncert będzie nawiązywał do tradycyjnych
gali i noworocznych koncertów,
odbywających się w Wiedniu.
Koncerty rozpoczynają się
o godz. 18.30. Bilety kosztują 85 zł
(Katowice) i 75 zł (Chorzów).
Można je kupić m.in. przez strony:
www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl.

set i nagrane na nowo, są niejako podsumowaniem
muzycznego dorobku tego charyzmatycznego aktora i pieśniarza. Zapowiada się wieczór pełen wspomnień, liryki, dramatyzmu, ale i żartu. Koncert trwa
około 90 minut, a artyście będzie towarzyszyć 4-osobowy zespół muzyków. Bilety są w cenie 55 zł
i 68 zł. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety
są dostępne online na stronie: www.kiepura.pl oraz
w kasie Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza”
i Energetycznego Centrum Kultury. SK
arc

Największe przeboje Johanna Straussa oraz najpiękniejsze arie
i duety z operetek wiedeńskich wykonają wybitni soliści polskich scen
muzycznych już 8 lutego w Pałacu
Młodzieży w Katowicach oraz 29
marca 2019 r. w Chorzowskim
Centrum Kultury. Podczas gali zaśpiewają obdarzeni wspaniałymi
głosami, fantastyczni soliści operowi, a towarzyszyć im będą wybitni,
polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień
z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Tej gali nie można przegapić,
ponieważ na scenie pojawią się
laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi

Niezwykły artysta i znakomity wokalista, czyli Michał Bajor, wystąpi już 7 grudnia na scenie Sali Widowiskowo-Koncer towej „Muza” w Sosnowcu.
Na program koncertu, zatytułowany „Od Kofty…
do Korcza”, złożą się piosenki z dwupłytowego albumu pod tym samym tytułem. To muzyczna historia utworów, które zostały napisane i przetłumaczone
specjalnie dla niego, przez najlepszych autorów
i kompozytorów i pozwoliły artyście stworzyć własny, niepowtarzalny teatr piosenki. Wybrane z kilku-

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne zaproszenia
na koncert w Katowicach i Chorzowie, do odebrania w redakcji.

reklama

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
30.11.-06.12.2018 r.
PRZEDPREMIERA:
„MIŚKÓW 2-ÓW W NOWYM JORKU”
DUBBING 9:30, 17:15
Animacja, b/o, USA, 92min, DUBBING
PREMIERA:
„GRINCH” DUBBING 10:30, 11:30, 11:45,
11:55, 13:10, 13:40,
Animacja, b/o, Chiny/USA, 90min,
DUBBING 13:50, 14:20, 15:50, 15:55,
16:20,
„NARODZINY GWIAZDY” 12:40, 13:30,
14:05 14:15, 17:00,
Dramat, Romans, od 15lat, USA, 127min,
napisy 17:30, 17:40, 18:30, 20:10, 20:40,
21:20
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FILMY TYGODNIA:
„MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM” 14:00, 14:40,
14:45, 18:30, 18:40,
Komedia, Od lat: 15, Polska, 2018 18:50,
19:00, 20:10, 21:15, 21:30, 21:40,
21:45
„ROBIN HOOD: POCZĄTEK” 15:05, 17:00,
17:45, 18:45, 20:20, 20:30,
Przygodowy, od 10lat, USA, 116min, napisy
21:20
„ROBIN HOOD: POCZĄTEK” DUBBING
10:00, 11:10
Przygodowy, od 10lat, USA, 116min,
DUBBING
„FANTASTYCZNE ZWIĘRZĘTA: ZBRODNIE
GRINDELWALDA” 11:15, 11:40, 11:45,
12:10,
Fantasy, Od lat: 10, USA/Wlk. Brytania,
2018, 130 min, dubbing 15:40, 15:50,
16:10, 16:30

„PLANETA SINGLI 2” 12:05, 13:15, 14:20,
19:30, 19:35,
Komedia romantyczna, Od lat: 13, Polska,
2018 20:00, 22:10
DLA DZIECI:
„MISJA YETI” DUBBING 9:40, 10:10,
12:15, 12:20, 16:30, 16:40
Animacja, b/o, Kanada, 90min DUBBING
Więcej szczegółów dotyczących
poszczególnych seansów znajduje się na
stronie www.helios.pl.
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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