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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. 
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Krzysztof Polaczkiewicz

7 grud nia w So snow cu Mi ko łaj po now nie otwo rzy
swo ją ma nu fak tu rę. Po czu je my ma gię świąt i po dej -
rzy my el fy, jak uwi ja ją się, aby zdą żyć z przy go to -
wa nia mi do te go ma gicz ne go cza su. Dzie cia ki bę dą
mia ły mnó stwo nie spo dzia nek. Te go dnia wes przyj -
my też so sno wiec kie schro ni sko. Tra dy cyj nie już
gru dzień w sto li cy Za głę bia wy peł nio ny bę dzie
atrak cja mi, za rów no dla mło dych, jak i nie co star -
szych so sno wi czan.

Ma nu fak tu ra Świę te go Mi ko ła ja do So snow ca za -
wi ta już po raz trze ci. Star tu je my 7 grud nia o go dzi -
nie 14.00. Po przed nie dwie edy cje cie szy ły się
ogrom ną po pu lar no ścią. Naj młod si i ci nie co star si
ba wi li się do sko na le. Nie ina czej bę dzie w tym ro ku
na Alei Zwy cię stwa i w sa mym bu dyn ku Urzę du
Miej skie go od go dzi ny 14.00 do 20.00. Dzię ki so -
sno wiec kiej Ma nu fak tu rze Świę te go Mi ko ła ja, każ -

dy po czu je ma gię nad cho dzą cych świąt. – To już
w za sa dzie tra dy cja, że or ga ni zu je my Ma nu fak tu rę
Świę te go Mi ko ła ja. Ra dość dzie cia ków, któ re mo gą
ba wić się do wo li i ko rzy stać z wie lu atrak cji i to zu -
peł nie bez płat nie, jest nie oce nio na – mó wi pre zy dent
So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Atrak cji bę dzie mnó stwo. W sa mym bu dyn ku
Urzę du Miej skie go po wsta nie spe cjal ny ką cik, gdzie
dzie ci bę dą pi sa ły li sty, aby jesz cze pod cho in ką,
w trak cie te go rocz nych świąt, zna la zły wy ma rzo ne
pre zen ty. Pie cząt ki za stą pią ma gicz ne pie czę cie,
a za miast wzo rów dru ków bę dą świą tecz ne li sty.

W bu dyn ku nie za brak nie kil ku na stu sto isk z ani -
ma cja mi, ma lo wa nia bu ziek, słod ko ści, warsz ta tów
pla stycz nych, po ka zów, a tak że... świą tecz nej staj ni
Mi ko ła ja.

Na par kin gu przed Urzę dem Miej skim sta nie zi -
mo we we so łe mia stecz ko z atrak cja mi dla naj młod -
szych (snow tu bing, ma ła ko lej ka, ka ru ze la we nec -

ka), a każ dy bę dzie miał wiel ką fraj dę, po dró żu jąc
du żą ko lej ką z ogrze wa ny mi wa go na mi. Te go dnia
rów nież ofi cjal nie otwo rzy my lo do wi sko przed urzę -
dem, na któ rym od bę dą się warsz ta ty fre esty le’u,
a el fy za dba ją o śnieg, aby śmy mo gli le pić bał wa ny.

Nie za brak nie nie zwy kłych po ka zów ognia, mnó -
stwa za baw, kon kur sów, miej sca, gdzie zje my coś
do bre go, a o 16.30 ofi cjal nie roz świe tli my so sno -
wiec ką cho in kę.

Go ściem spe cjal nym bę dzie Blo wek, je den z naj -
po pu lar niej szych pol skich youtu be rów. Ob ser wu je
go pra wie 4 mi lio ny osób, a je go fil my ma ją już
ok. 700 mi lio nów wy świe tleń w ser wi sie YouTu be.

Wy bie rasz się na Ma nu fak tu rę? Wes przyj ra zem
z na mi so sno wiec kie schro ni sko dla bez dom nych
zwie rząt. Te go dnia bę dzie my zbie ra li kar mę i żyw -
ność dla zwie rza ków, a tak że cie płe ko ce.

21 grud nia za pra sza my z ko lei na Miej skie Ko lę -
do wa nie. W Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu -

za” wo kal ne ta len ty za pre zen tu ją miesz kań cy So -
snow ca, sa mo rzą dow cy, przed sta wi cie le świa ta spor -
tu, kul tu ry, po li ty ki i wie lu in nych. Oce niać ich bę -
dzie ju ry pod prze wod nic twem Jac ka Cy ga na.  – To
już czwar ta edy cja nie zwy kłe go przed się wzię cia.
Wspól nie bę dzie my prze ży wa li ra do sny czas, ko lę -
du jąc i nu cąc świą tecz ne utwo ry. Kto wy stą pi na sce -
nie? Niech to bę dzie nie spo dzian ka. Oczy wi ście, za -
pra szam wszyst kich miesz kań ców do wspól nej za -
ba wy – mó wi pre zy dent, Ar ka diusz Chę ciń ski, któ ry
w la tach ubie głych dał po pis wo kal nych umie jęt no -
ści. Czy tym ra zem tak że po ja wi się na sce nie? Po -
czą tek o godz. 18.00.

Tra dy cyj nie już w So snow cu od bę dzie się tak że
miej ski Syl we ster. Po czą tek im pre zy na par kin gu
przed Urzę dem Miej skim o godz. 21.00. Wię cej in -
for ma cji o gru dnio wych im pre zach w So snow cu
moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej mia -
sta: www.so sno wiec.pl.

Nadchodzi świąteczny czas…
Manufaktura św. Mikołaja, Miejskie Kolędowanie, Sylwester przed Urzędem Miejskim

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. 14str. 2

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się kolejne otwar cie Ma nu fak tu ry św. Mi ko ła ja oraz tra dy cyj ne, wspól ne Miej skie Ko lę do wa nie. 
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Tak dla elektromobilności
Syl wia Ko sman

O przy szło ści prze my słu mo to ry -
za cyj ne go dys ku to wa li pod czas
Dia lo gu Oby wa tel skie go unij -
na ko mi sarz Elż bie ta Bień kow -
ska, pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski oraz Mar cin Ko -
ro lec, pre zes Fun da cji Pro mo cji
Po jaz dów Elek trycz nych. Dys ku -
sja od by ła się 26 li sto pa da w Za -
głę biow skiej Me dia te ce. 

– Eu ro pej ski prze mysł mo to ry -
za cyj ny prze ży wa praw do po dob -
nie naj bar dziej burz li wy czas
od mo men tu swo je go po wsta nia.
Dziś jest on jed nym z głów nych
fi la rów eu ro pej skiej go spo dar ki.
Ze wzglę du na swój udział w wie -
lu in nych dzie dzi nach prze my słu
jest klu czo wym sek to rem Unii
Eu ro pej skiej, któ ry stoi
przed wie lo ma wy zwa nia mi,
zwią za ny mi m. in. z efek tyw nym
za rzą dza niem pro ce sa mi pro duk -
cyj ny mi, dys try bu cyj ny mi czy lo -
gi stycz ny mi. Elek tro mo bil ność
sta je się przy szło ścią – mó wi ła
pod czas spo tka nia Elż bie ta Bień -
kow ska, Ko mi sarz ds. Ryn ku We -
wnętrz ne go i Usług w UE. – Mu -
si my prze cho dzić na tech no lo gie
bez e mi syj ne, na przy kład elek -
trycz ne. To jest naj więk sza ewo -
lu cja prze my słu mo to ry za cyj ne -
go, od kąd za czę to pro du ko wać

sa mo cho dy. Są dzę, że już za kil -
ka na ście lat, na sze po ko le nie bę -
dzie już jeź dzi ło ta ki mi au ta -
mi – do da je. Unij na ko mi sarz nie
ukry wa ła, że wpro wa dze nie
do użyt ku sa mo cho dów elek -
trycz nych na ma so wą ska lę na po -
ty ka na sze reg trud no ści. – Bra ku -
je nam w Eu ro pie pro du cen tów
ba te rii do sa mo cho dów elek trycz -
nych. Więk szość jest pro du ko wa -

na w Azji. Sa mo cho dy elek trycz -
ne są za dro gie. Jak wo bec te go
Eu ro pa chce wy grać wal kę z so -
lid nie za ko rze nio ny mi tu sil ni ka -
mi spa li no wy mi, któ re tak źle
wpły wa ją na śro do wi sko? Wy -
prze dza ją nas kra je azja tyc kie, ta -
kie jak np. Chi ny, któ re w 2030
ro ku w Pe ki nie wpro wa dza ją za -
kaz re je stro wa nia in nych po jaz -
dów niż elek trycz ne – py ta ła. 

Po waż ną ba rie rą jest przede
wszyst kim wy so ka ce na ta kie go
sa mo cho du w Pol sce i Eu ro pie.
Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski
przy znał, że prze cięt ne go Po la ka
nie stać na za kup au ta elek trycz -
ne go i jesz cze dłu go nie bę dzie
go stać. – Lu dzie po sia da ją jed -
nak co raz więk szą świa do mość
zwią za ną z eko lo gią. Jed nak bez
od po wied nie go wspar cia fi nan -

so we go nie są w sta nie na wet
my śleć o zmia nie au ta z sil ni -
kiem spa li no wym na au to o na -
pę dzie elek trycz nym. Wzglę dy
eko no micz ne zwy cię ża ją
nad eko lo gią. Obec nie je ste śmy
mia stem z naj lep szym ta bo rem
au to bu so wym w Pol sce. Wy mie -
ni li śmy prak tycz nie ca łą flo tę.
Ma my no wo cze sne hy bry dy
i trzy au to bu sy elek trycz ne. Wy -
li czy li śmy, że prze je cha -
nie 100 km au to bu sem z sil ni -
kiem die sla to koszt 137 zł, hy -
bry do wym – 90 zł, a elek trycz -
nym 45 zł. To spo ra róż ni ca. Ja -
ko mia sto sta wia my na trans port
pu blicz ny, wpro wa dzi li śmy bus -
spa sy, ma my miej skie ro we -
ry i nie ustan nie po więk sza my
sieć ście żek ro we ro wych – mó -
wił Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Mar cin Ko ro lec, by ły mi ni ster
śro do wi ska i peł no moc nik rzą du
ds. po li ty ki kli ma tycz nej, któ ry
pre zen to wał licz ne ko rzy ści pły -
ną ce z ek tro mo bil no ści, przy -
znał, że sa mo chód elek trycz ny
fak tycz nie jest w tej chwi li dro gi,
ale to się ca ły czas zmie nia
na ko rzyść klien ta. Prze je cha nie
od cin ka sa mo cho dem o na pę -
dzie elek trycz nym bę dzie o 80
pro cent tań sze niż na tra dy cyj -
nym pa li wie. To bę dą gi gan tycz -
ne oszczęd no ści dla Pol ski, jak

i dla każ de go z nas. – Nie ukry -
wam, że dro gie są tak że ba te rie.
Jed nak do bra wia do mość jest ta -
ka, że pro duk cja tych ba te rii
śred nio co ro ku ta nie je o ja -
kieś 20 pro cent. Pro gno zu je się,
że w la tach 2023-25 ce ny sa mo -
cho dów spa li no wych i elek trycz -
nych zrów na ją się. Wte dy ku po -
wa nie aut spa li no wych nie bę -
dzie już uza sad nio ne eko no micz -
nie, jak obec nie – uwa ża Mar cin
Ko ro lec. Jest tak że na dzie ja
na to, że ba te rie ze zu ży tych aut
elek trycz nych bę dą w przy szło -
ści wy ko rzy sty wa ne ja ko ma ga -
zy ny ener gii.

Unij na ko mi sarz dzię ko wa ła
uczest ni kom i słu cha czom
za udział w zor ga ni zo wa niu Dia -
lo gu Oby wa tel skie go. – Dia lo gi
Oby wa tel skie to waż ne ini cja ty -
wy Ko mi sji Eu ro pej skiej. Dzię ku -
ję pre zy den to wi Chę ciń skie mu,
że po dej mu je te waż ne te ma ty,
któ re prze cież do ty czą nas
wszyst kich. Bę dzie my mu sie li
zmie rzyć się z pro ble ma mi i trud -
no ścia mi, ale naj waż niej sze to
pro wa dzić dia log, roz ma wiać
i słu chać sie bie na wza jem. To
kra je człon kow skie i wła śnie sa -
mo rzą dy lo kal ne bę dą po dej mo -
wa ły te waż ne kwe stie, o któ rych
dzi siaj roz ma wia my – pod su mo -
wa ła Elż bie ta Bień skow ska. 

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

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. 
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Po nad 140 po my słów zgło si li
miesz kań cy wVjuż edy cji Bu dże -
tu Oby wa tel skie go. Gło so wa nie

trwa ło11 dni i zna ne są już wy ni ki.
W te go rocz nej edy cji miesz kań cy
mie li do roz dy spo no wa nia 8 mi lio -

nów zło tych. To o pół mi lio na zło -
tych wię cej niż w ubie gło rocz nej
edy cji. Gło so wać mo gli wszy scy
miesz kań cy, a każ dy miał do dys -
po zy cji trzy gło sy: je den naza da nie
z Lo kal nych Stref Kon sul ta cyj -
nych, je den na za da nie ze Stre fy
Szkol nej i je den naza da nie ze Stre -
fy Przed szkol nej. W te go rocz nym
gło so wa niu wzię ło udział 25 529
osób, któ re wsu mie od da ły57511
gło sów (wię cej niż w po przed niej
edy cji). Naj młod szy uczest nik
miał 1 mie siąc i 2 dni, a naj star -
szy 97 lat.

Do re ali za cji prze ka za nych
zo sta nie aż 46 za dań. Wszyst kie
in for ma cje moż na zna leźć ns stro -
nie internetowej. 

Miesz kań cy za de cy do wa li, że
pie nią dze zo sta ną prze zna czo ne
m. in. na przy wró ce nie daw ne go
bla sku w Par ku Die tla –
etap II (478 846 zł), mo der ni za cję
pla cu za baw w par ku przy ul. Mo -
ścic kie go i po wsta nie ba jo we go
pla cu za baw „Za to ka pi ra tów
(419 121 zł), stre fę wy po czyn ko -
wą Wa wel (700 tys. zł), za kup
ksią żek do MBP – fi lii nr 1
na Śro du li (15 tys. zł) czy mo der -
ni za cję pla cu za baw przy PM
nr 38 (200 tys. zł).

W po przed nich czte rech edy -
cjach, miesz kań cy od da li w su -
mie pra wie 200 ty się cy gło sów,
a na zre ali zo wa ne pro jek ty mia sto
prze zna czy ło 25,5 mln zł. SK

46 zadań do realizacji 
War ta 20 mi lio nów zło tych bu do -
wa sie ci wo do cią go wej, sa ni tar -
nej i desz czo wej w Macz kach
i czę ści Ostrów Gór ni czych do -
bie ga koń ca.

Na za koń cze nie re ali zo wa nej
od sierp nia 2017 ro ku in we sty cji
wy ko naw ca ma czas do 31 grud -
nia. Przy po mnij my, że umo wa
pod pi sa na z Przed się bior stwem
Re mon tów Ulic i Mo stów z Gli -
wic (li der) oraz Hy dro in stal met
z Za brza jest po dzie lo na na dwie
czę ści.

Pierw szą część umo wy
na kwo tę 15,5 mln zł pod pi sa ły
So sno wiec kie Wo do cią gi, a po zo -
sta łą gmi na So sno wiec. – Ta kie
roz wią za nie gwa ran tu je miesz -
kań com spo kój na wie le lat. Mia -
sto w ra mach swo ich prac od po -
wia da za sieć desz czo wą oraz
czę ścio wo za od two rze nia
dróg – wy ja śnia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Na ukoń cze niu są już ro bo ty
pro wa dzo ne od stro ny uli cy Spa -
ce ro wej w Macz kach. Tam we
frag men tach jezd ni do uło że nia
po zo sta ła je dy nie war stwa ście ral -
na as fal tu. W tej chwi li pra ce to -

czą się wo kół uli cy Kra kow skiej
oraz uli cy Bocz nej w Ostro wach
Gór ni czych.

W ra mach prac wy bu do wa ne
zo sta nie 11 km ka na li za cji sa ni -
tar nej w uli cach: Fe liks, Ju liu -
szow ska, Bocz na, Kra kow ska,
Sta cyj na, Skwe ro wa, Ka dłub ka,
Macz kow ska, Spa ce ro wa oraz
bli sko 8 km sie ci wo do cią go wej
z przy łą cza mi w uli cach Ju liu -
szow ska, Bocz na, Kra kow ska,
Sta cyj na, Skwe ro wa, Ka dłub ka,
Macz kow ska, Spa ce ro wa, Wo do -
cią gi. Do peł nie niem bę dzie bu -
do wa 2 km ka na li za cji desz czo -
wej w cią gu ulic Fe liks, Ju liu -
szow ska, Bocz na, Kra kow ska,
Sta cyj na.

Re ali za cja pro jek tu po zwo li
na bu do wę szczel ne go sys te mu
ka na li za cji sa ni tar nej i prze trans -
por to wa nie ście ków do Oczysz -
czal ni Ście ków Ra do cha II.

Rów no le gle z dzia ła nia mi
gmi ny i So sno wiec kich Wo do cią -
gów trwa bu do wa sie ci ga zo wej.
To da moż li wość miesz kań com
na przy łą cze nie się do sie ci i re zy -
gna cję z ogrze wa nia przy po mo cy
pie ców. SK

Inwestycja w Maczkach na ukończeniu

Termomodernizacja liceum im. E. Plater 

M
aciej Łydek

Do tej pory na inwestycje w ramach Budżetu
Obywatelskiego gmina przeznaczyła 25,5 mln zł. 

II LO im. E. Pla ter to ko lej na szko ła, któ ra zo sta nie ob ję ta ter mo mo der -
ni za cją. 4 grud nia w sie dzi bie szko ły pod pi sa no sto sow ne do ku men ty
w tej spra wie. Za in we sty cję od po wie dzial ny bę dzie Za kład Bu dow la -
no -Han dlo wy An drzej Muc.

Fir ma, któ ra wy ło nio na zo sta ła w dro dze prze tar gu, ma dwa na ście
mie się cy na wy ko na nie za da nia od mo men tu pod pi sa na umo wy, któ ra
opie wa na kwo tę 3 mln 60 tys. zł. Mia sto na tę in we sty cję otrzy ma ło
unij ne do fi nan so wa nie. 

Po za wa lo ra mi es te tycz ny mi w wy ni ku prac w obiek cie po pra wio -
na zo sta nie izo la cyj ność prze gród bu dow la nych, wy mie nio ne zo sta ną
okna i drzwi na wy ro by o lep szej izo la cyj no ści. Dzię ki re ali za cji ogra -
ni czo ne zo sta nie tak że zu ży cie ener gii ciepl nej i emi sji za nie czysz -
czeń. – Ko lej na miej ska pla ców ka edu ka cyj na zo sta nie grun tow nie
zmo der ni zo wa na. Z jed nej stro ny zwięk szy się kom fort na uki, a jed no -
cze śnie wy ko na ne pra ce przy czy nią się do po pra wy ja ko ści po wie -
trza – pod kre śla pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. KP
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Dwa nowe angiografy dla pacjentów

Ślubowanie złożone,
kadencja rozpoczęta 

Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja li stycz -
ny nr 5 im. św. Bar ba ry w So snow -
cu wzbo ga cił się o Pra cow nię He -
mo dy na mi ki, Elek tro te ra pii i Elek -
tro fi zjo lo gii. Kosz to wa ła po nad 7
mi lio nów zło tych. Po wsta ła zu peł -
nie od no wa. Jest wy po sa żo -
na w dwa no we an gio gra fy. Bę dzie
słu żyć przede wszyst kim pa cjen -
tom Od dzia łów Kar dio lo gii In wa -

zyj nej, Chi rur gii Na czyń, Neu ro -
chi rur gii, Neu ro lo gii oraz Szpi tal -
ne go Od dzia łu Ra tun ko we go. 

Szpi tal Gór ni czy w So snow cu
ob cho dzi w tym ro ku 30-le cie ist -
nie nia. Do kład nie 3 paź dzier ni -
ka 1988 ro ku przy ję to tu pierw -
szych pa cjen tów. Pla ców ka od sa -
me go po cząt ku by ła wy po sa żo -
na w naj no wo cze śniej sze tech no -

lo gie i wdra ża ła naj now sze pro ce -
du ry me dycz ne. I tak jest do dziś.
Na po trze by no wej Pra cow ni He -
mo dy na mi ki, Elek tro te ra pii i Elek -
tro fi zjo lo gii wy bu do wa no no wy
bu dy nek. Za de cy do wa ły wzglę dy
prak tycz ne. Pra cow nia jest te raz
tuż obok Szpi tal ne go Od dzia łu
Ra tun ko we go, dzię ki cze mu pa -
cjen ci naj cię żej po szko do wa ni do -

trą do niej bły ska wicz nie. I bę dą
mo gli li czyć na szyb ką po moc, po -
nie waż pra cow nia jest wy po sa żo -
na w dwa no wo cze sne an gio gra fy.

Bę dą z nich ko rzy stać głów nie
pa cjen ci Od dzia łu Kar dio lo gii,
któ ry w So snow cu li czy 44 łóż ka
i od po cząt ku 2012 ro ku, kie dy to
za czął się zaj mo wać tak że in ten -
syw ną opie ką kar dio lo gicz ną,

przy jął już 19 tys. osób, a w sa -
mym tyl ko 2018 ro ku mo że wy -
ko nać pra wie 2800 za bie gów ko -
ro no gra fii. An gio graf słu ży do
po ka za nia ob ra zu tęt nic, żył oraz

ko mór ser ca. Wy ko rzy stu je pro -
mie nio wa nie rent ge now skie.
W ce lu prze pro wa dze nia ba da nia
pa cjen to wi wstrzy ku je się śro dek
kon tra sto wy. KP

Syl wia Ko sman

Pod czas pierw szej se sji w no wej sa mo -
rzą do wej ka den cji, któ ra od by ła się22 li -
sto pa da, wy bra ni rad ni oraz pre zy dent
zło ży li uro czy ste ślu bo wa nie. Se sję,
zgod nie z prze pi sa mi, otwo rzył naj star -
szy wie kiem rad ny, czy li Ry szard Łu -
kaw ski, by ły wi ce pre zy dent mia sta, któ -
ry po czte ro let niej prze rwie po wró cił
do so sno wiec kiej po li ty ki. Ja ko pierw si
ślu bo wa nie zło ży li rad ni, aponich Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.
Rad ni wy bra li tak że w taj nym gło so wa -
niu prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej,
któ rym zo stał Ma te usz Bo che nek. Za je -
go kan dy da tu rą gło so wa ło 18 rad nych. 

– Dzię ku ję raz jesz cze wszyst kim,
któ rzy od da li na mnie swój głos w te -
go rocz nych wy bo rach sa mo rzą do -
wych. Cie szę się z fre kwen cji, któ ra by -
ła naj wyż szą w hi sto rii wy bo rów sa -
mo rzą do wych w na szym mie ście.
Przez czte ry la ta wraz ze swo imi
współ pra cow ni ka mi, pra cow ni ka mi
Urzę du Miej skie go, jed no stek pod le -
głych, rad ny mi zmie nia li śmy So sno -
wiec. Efek ty są już wi docz ne, ale zda -
je my so bie spra wę, jak wie le jesz cze
pra cy przed na mi. Pod czas ko lej nej, 5-
let niej ka den cji, bę dzie my da lej ro bić
wszyst ko, aby So sno wiec był miej -
scem, w któ rym chce się żyć, miesz -
kać, spę dzać wol ny czas. Mia stem, któ -
re chęt nie od wie dzać bę dą miesz kań cy
ościen nych gmin. Li czę na owoc ną
współ pra cę z rad ny mi. Współ pra cę po -
nad po dzia ła mi dla do bra na sze go mia -
sta. Bądź my dum ni z So snow ca – po -
wie dział pod czas ob rad se sji pre zy -
dent Ar ka diusz Chę ciń ski. Pre zy den ta

bę dą za stę po wać do tych cza so wi wi ce -
pre zy den ci: An na Je dy nek, Je re miasz
Świe rzaw ski i Zbi gniew By szew ski. 

No wy prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej, 25-let ni Ma te usz Bo che nek, jest

naj młod szym w hi sto rii mia sta prze -
wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w So -
snow cu. W ostat nich mie sią cach peł nił
funk cję peł no moc ni ka pre zy den ta
mia sta ds. dia lo gu i ko mu ni ka cji spo -

łecz nej. Je go za stęp ca mi zo sta li To -
masz Nie dzie la oraz Pa weł Woj tu siak.

– To je den z tych dni w mo im ży ciu,
któ ry za pa mię tam na za wsze. Dzię ku ję
rad nym za wy bór i za ufa nie, któ rym zo -
sta łem ob da rzo ny. Wkra czam na no wą
dro gę. To za szczyt pra co wać dla do bra
mia sta. Przez kil ka ostat nich lat po zna -
łem od środ ka pra cę sa mo rzą du. Na by -
te do świad cze nie na pew no po mo że mi
w spra wo wa niu funk cji prze wod ni czą -
ce go Ra dy Miej skiej. Dzię ku ję pa nu
pre zy den to wi za kil ka ostat nich lat
współ pra cy, jak rów nież wszyst kim,
z któ ry mi mia łem moż li wość współ pra -
co wać – pod kre ślił Ma te usz Bo che nek.

Obec na Ra da Miej ska li czy 25
rad nych, a ka den cja rad nych, jak
i pre zy den ta mia sta, po trwa pięć lat. 

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej już za nami 

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ: Mateusz
Bochenek (Koalicja Obywatelska
Wspólnie dla Sosnowca), Jacek
Dudek (Prawo i Sprawiedliwości),
Piotr Dudek (KO), Danuta Gojna-
Ucińska (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 Zmarzlińska-
Kulik (PiS), Damian Żurawski (KO). 

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 reklama

– 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. 

zdjęcia: M
aciej Łydek

Z ini cja ty wy po li cji przy so sno wiec kiej ka te drze
sta nął po mnik au tor stwa prof. Cze sła wa Dźwi ga -
ja. De dy ko wa ny jest służ bom mun du ro wym,
urzęd ni kom pań stwo wym i sa mo rzą dow com
w 100. rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści. Uro -
czy ste od sło nię cie mia ło miej sce 18 li sto pa da.

Na umiesz czo nej u pod nó ża po mni ka ta bli cy
na pi sa no: „W 100. rocz ni cę od zy ska nia nie pod -
le gło ści funk cjo na riu szom służb mun du ro wych,
urzęd ni kom pań stwo wym i sa mo rzą do wym, któ -
rzy po świę ci li swo je ży cie w służ bie Bo gu, nie -
pod le głej Oj czyź nie i spo łe czeń stwu, na wiecz ną
chwa łę, pa mięć i cześć”.

Po mnik po wstał z ini cja ty wy po li cji i pod pa -
tro na tem bp. Grze go rza Ka sza ka. Dzie ło zo sta ło
sfi nan so wa ne ze środ ków ko ściel nych, dat ków
firm i da ro wizn po cho dzą cych ze środ ków pry -
wat nych po li cjan tów. Ini cja to rzy zbiór ki pod kre -
śla li, że za re ali za cją prze ma wia fakt, że „w re -
gio nie nie ma po dob ne go miej sca, w któ rym
moż na by od dać cześć tym, któ rzy po świę ci li ży -
cie na co dzień, dba jąc o ja kość na sze go ży cia
i na sze bez pie czeń stwo”.

Wła dze sa mo rzą do we So snow ca re pre zen to -
wał pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski. W uro czy -
sto ściach wzię li udział tak że m.in. wi ce mar sza -
łek Sej mu Bar ba ra Dol niak,  se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Spra wie dli wo ści Mi chał Wój cik
i za stęp ca Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go Bog dan
Święcz kow ski. KP

Pamięci służb
mundurowych, urzędników
i samorządowców

Pomnik został uroczyście odsłonięty 
18 listopada. 

M
ariusz Binkiew

icz
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Wypróbuj automaty do zbiórki odpadów i wspieraj
sosnowiecki sport Pierwszy miejski sezon rowerowy zakończony

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.

Pierw sze trzy urzą dze nia usta -
wio ne zo sta ły w bu dyn ku Urzę -
du Miej skie go przy al. Zwy cię -
stwa 20, na Sta dio nie Lu do wym
przy ul. Kre so wej 1 oraz w Szko -
le Pod sta wo wej nr 36 przy ul.
Czoł gi stów 12. – Za sa da dzia ła -
nia jest bar dzo pro sta. Każ dy, kto

wrzu ci do au to ma tu bu tel kę PET,
bę dzie mógł prze zna czyć grosz
za każ dą z bu te lek na je den
z trzech klu bów spor to wych gra -
ją cych pod szyl dem Za głę bia So -
sno wiec (ho kej, ko szy ków ka, pił -
ka noż na). Wy star czy tyl ko na ci -
snąć przy cisk przy pi sa ny do klu -
bu, a środ ki tra fią raz w ro ku
na je go kon to – wy ja śnia Ar ka -
diusz Teo do row ski, pre zes za rzą -
du MPGO Sp. z o.o. w So snow -
cu.

Se gre ga cja od pa dów jest nie -
zwy kle istot na w dzi siej szym
świe cie. W do bie glo bal ne go za -
nie czysz cze nia śro do wi ska
ogrom ne zna cze nie ma od zy ski -

wa nie su row ców wtór nych i po -
now ne ich prze twa rza nie. Dla te -
go jesz cze w tym ro ku po ja wią
się dwa ko lej ne urzą dze nia, tym
ra zem za ku pio ne przez mia -
sto. – Nie wy bra li śmy jesz cze
miejsc, ale w pierw szej ko lej no -
ści my śli my o szko łach i szpi ta -
lach. Pla nu je my za kup ko lej nych
au to ma tów. Wszyst ko za le ży
od te go, czy miesz kań cy bę -
dą z urzą dzeń ko rzy stać. Li czy -
my na to, że ak cja zbiór ki bu te lek
PET zmniej szy ilość od pa dów,
ja kie tra fia ją na skła do wi sko,
a tym sa mym bę dzie my wspie rać
lo kal ny re cy kling – mó wi pre zes
Teo do row ski.

War to pa mię tać, że zu ży cie
two rzyw sztucz nych ro śnie z ro ku
na rok. To ny pla sti ku za nie czysz -
cza ją pla ne tę. Sta no wi to ogrom -
ne za gro że nie dla zwie rząt. Pla -
stik roz kła da się na wet do 1000
lat, stąd waż na jest je go se gre ga -
cja i po wtór ne wy ko rzy sta nie
do pro duk cji opa ko wań, odzie ży
czy za ba wek.

Bu tel ki nie pod le ga ją wy mia -
nie na środ ki fi nan so we. Od da nie
bu te lek jest do bro wol ne. Wrzu ca -
jąc bu tel kę do au to ma tu, oso ba
wrzu ca ją ca go dzi się na wspar cie
wy bra ne go ce lu.

Wszel kie uwa gi do ty czą ce
dzia ła nia au to ma tów moż na zgła -
szać ma ilo wo:  wrzuc bu tel -
ke@mpgo.so sno wiec.pl. KP

35 ty się cy wy po ży czeń i po -
nad 6,4 ty sią ca użyt kow ni ków – to
bi lans koń czą ce go się pierw sze go
se zo nu So sno wiec kie go Ro we ru
Miej skie go. Ro we ry moż na wy -
po ży czać do 30 li sto pa da. O pół -
no cy z piąt ku na so bo tę sta cje
zostały wy łą czo ne.

So sno wiec ki Ro wer Miej ski
funk cjo nu je od po cząt ku czerw -
ca te go ro ku. Ro we ry, w tym tan -
de my i ro we ry trój ko ło we, moż -
na wy po ży czać na dzie wię ciu
sta cjach zlo ka li zo wa nych w ca -
łym mie ście. Przez sześć mie się -
cy sko rzy sta no z nich po nad 35
ty się cy ra zy.

– Kie dy czło wiek wy cho dzi
na ulicę, na spa cer, czy do par ku
i wi dzi tak wie lu miesz kań ców
ko rzy sta ją cych z So sno wiec kie -
go Ro we ru Miej skie go, to już
wie, że pro jekt wy pa lił. Suk ces
SRM po ka zu je, jak zmie nia ją się
przy zwy cza je nia miesz kań ców,
któ rzy co raz chęt niej wy bie ra ją
ak tyw ną for mę spę dza nia cza su.
Dla te go mu si my dą żyć do stwo -
rze nia im ta kich moż li wo ści.  Już
nie mo że my się do cze kać roz bu -
do wy sys te mu o ko lej ne sta cje
i po łą cze nia go z sys te ma mi in -
nych miast tak, by fa ni dwóch kó -
łek z ca łej me tro po lii nie mu sie li
się za sta na wiać, czy ro wer wy -
po ży czo ny w jed nym mie ście
mo gą od dać w in nym – mó wi
pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski.

– So sno wiec ki Ro wer Miej -
ski jest jed nym z ośmiu sys te -
mów Ne xt bi ke, z któ rych w tym
se zo nie moż na by ło ko rzy stać
w Gór no ślą sko -Za głę biow skiej
Me tro po lii. Wszyst kie te sys te -
my, czy to w So snow cu, czy
w po zo sta łych mia stach, moż -
na ob słu gi wać za po mo cą jed ne -
go za ło żo ne go w sys te mie Ne xt -
bi ke kon ta. To wiel ka wy go da
dla miesz kań ców, któ rzy czę sto
prze miesz cza ją się mię dzy po -
szcze gól ny mi mia sta mi. W So -
snow cu z tej moż li wo ści sko rzy -
sta no po nad 11 ty się cy ra -
zy – mó wi Ro bert Lech, pre zes
Ne xt bi ke Pol ska.

Ro we ry naj chęt niej wy po ży -
cza ne by ły w lip cu. Przez 31 dni
miesz kań cy sko rzy sta li z nich
9443 ra zy. Śred ni czas jed ne go
wy po ży cze nia So sno wiec kie go
Ro we ru Miej skie go w tym se zo -
nie wy no sił 34 mi nu ty i 41 se -
kund. Naj więk szą po pu lar no ścią
cie szy ły się sta cje Park Śro du -
la, Pił sud skie go i Śli mak. Naj -
chęt niej na so sno wiec kich ro we -
rach użyt kow ni cy po ko ny wa li
tra sę z Ron da Za głę bia Dą brow -
skie go do Ron da Lu dwik i z po -
wro tem.

So sno wiec ki Ro wer Miej ski
po wró ci na uli ce mia sta 1 kwiet -
nia 2019 r. KP

Butelki można wrzucać do automatu, m.in. w UM przy 
al. Zwycięstwa. 

Na razie mieszkańcy mogą korzystać z dziewięciu stacji
rowerowych, ale system będzie rozbudowany o kolejne
stacje. 

35 tysięcy przejazdów Sosnowieckim Rowerem Miejskim
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Na jem oka zjo nal ny jest szcze gó ło wo ure gu lo wa ny w usta wie z dnia 21
czerw ca2011 ro ku. Zgod nie zusta wą przed mio tem umo wy naj mu oka -
zjo nal ne go jest na jem lo ka lu (tyl ko i wy łącz nie na czas ozna czo ny, nie
dłuż szy niż 10 lat), słu żą cy za spo ko je niu po trzeb miesz ka nio wych. Jed -
nak że na le ży pa mię tać, że nie wszy scy mo gą ta ką umo wę za wrzeć, po -
nie waż na jem oka zjo nal ny za re zer wo wa ny jest tyl ko dla osób fi zycz -
nych, któ re nie pro wa dzą dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie wy naj -
mu miesz kań. Oczy wi ście, nie ma zna cze nia, czy wy naj mo wa ne jest jed -
no, czy więk sza licz ba miesz kań, ale fakt, czy wy na jem lo ka li jest dzia -
łal no ścią za rob ko wą pro wa dzo ną wspo sób cią gły i zor ga ni zo wa ny. Wy -
naj mu ją cy, pod pi su jąc umo wę o na jem oka zjo nal ny, w ra zie za koń cze -
nia umo wy bez wzglę du na przy czy nę, w uprosz czo ny spo sób mo że
„przy mu sić” na jem cę do wy pro wa dze nia się z lo ka lu bez ko niecz no ści
prze pro wa dza nia (czę sto dłu gie go) po stę po wa nia są do we go w ce lu
uzy ska nia wy ro ku eks mi syj ne go. Jest to istot na za le ta tej umo wy, po -
nie waż wy naj mu ją cy bar dzo czę sto bo ry ka ją się zpro ble mem po zby cia
się z lo ka lu na jem cy poza koń cze niu umo wy, co unie moż li wia dal sze wy -
naj mo wa nie lo ka lu. Umo wa naj mu oka zjo nal ne go mu si zo stać spo rzą -
dzo na na pi śmie i uzu peł nio na o ob li ga to ryj ne za łącz ni ki, ja kie prze wi -
du je usta wa. Po wyż sza umo wa jak każ da in na/zwy kła umo wa naj mu,
po win naokre ślać wszyst kie istot ne po sta no wie nia przed mio to we ipod -
mio to we. Nad to w pre cy zyj ny spo sób wska zy wać pra wa i obo wiąz ki
stron, awszcze gól no ści w ja sny spo sób okre ślić wy mo gi do ty czą ce za -
cho wa nia na jem cy/na jem ców, że by w przy szło ści unik nąć nie po ro zu -
mień. Nad to wumo wie, po win nabyć okre ślo narów nież wy so kość kau -
cji (mak sy mal nie we dług usta wy do sze ścio krot no ści mie sięcz ne go
czyn szu), ter min uisz cza nia czyn szu iopłat eks plo ata cyj nych, okres wy -
po wie dze nia, kwe stie na praw wlo ka lu, czy okres, na ja ki umo wa zo sta -
ła za war ta, itp. Namar gi ne sie roz wa żań na le ży za zna czyć, iż nie roz waż -
ne jest po słu gi wa nie się nie spraw dzo ny mi, dar mo wy mi wzo ra mi ta kich
umów z in ter ne tu, po nie waż po sta no wie nia ta kich umów sta no wią za -
zwy czaj bar dzo sła be za bez pie cze nie, za rów no dla wy naj mu ją ce go, jak
i na jem cy. Szcze gól ną ce chą umo wy naj mu oka zjo nal ne go są ob li ga to -
ryj ne za łącz ni ki: 1) oświad cze nie na jem cy w for mie ak tu no ta rial ne go,
wktó rym na jem ca pod dał się eg ze ku cji i zo bo wią zał się doopróż nie nia
i wy da nia lo ka lu uży wa ne go w ter mi nie wska za nym w żą da niu (wy so -
kość tak sy no ta rial nej ta kie go oświad cze nia zgod nie zustawą mo że wy -

nieść mak sy mal nie 1/10 mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę); 2)
wska za nie przez na jem cę in ne go lo ka lu, wktó rym bę dzie mógł za miesz -
kać wprzy pad ku wy ko na nia eg ze ku cji obo wiąz ku opróż nie nia lo ka lu;3)
oświad cze nie oso by po sia da ją cej ty tuł praw ny do lo ka lu, w któ rym na -
jem ca miał by za miesz kać, o wy ra że niu zgo dy na je go za miesz ka nie
(na żą da nie wy naj mu ją ce go po win no być spo rzą dzo ne z pod pi sem no -
ta rial nie po świad czo nym). Po wyż sze za łącz ni ki gwa ran tu ją wy naj mu ją -
ce mu, iż poza koń cze niu umo wy, na jem ca bę dzie zmu szo ny opu ścić lo -
kal. Wy naj mu ją cy, że by mógł sko rzy stać mię dzy in ny mi z moż li wo ści
uprosz czo nej eks mi sji, mu si zgło sić za war cie umo wy naj mu oka zjo nal -
ne go doUrzę du Skar bo we go wcią gu14 dni. Zgod nie zobo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi, wła ści ciel mo że wy po wie dzieć umo wę, je że li lo ka tor:1) po -
mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal uży wa lo ka lu w spo sób sprzecz ny
zumo wą lub nie zgod nie z je go prze zna cze niem lub za nie dbu je obo wiąz -
ki, do pusz cza jąc do po wsta nia szkód lub nisz czy urzą dze nia prze zna -
czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia przez miesz kań ców al bo wy kra cza
w spo sób ra żą cy lub upo rczy wy prze ciw ko po rząd ko wi do mo we mu,
czy niąc uciąż li wym ko rzy sta nie z in nych lo ka li; 2) jest w zwło ce z za pła -
tą czyn szu lub in nych opłat zauży wa nie lo ka lu co naj mniej za trzy peł ne
okre sy płat no ści, po mi mo uprze dze nia go na pi śmie o za mia rze wy po -
wie dze nia sto sun ku praw ne go i wy zna cze nia do dat ko we go, mie sięcz -
ne go ter mi nu do za pła ty za le głych i bie żą cych na leż no ści; 3) wy na jął,
pod na jął al bo od dał do bez płat ne go uży wa nia lo kal lub je go część bez
wy ma ga nej pi sem nej zgo dy wła ści cie la. Nad to, zgod nie z usta wą
wprzy pad ku nie do peł nie nia obo wiąz ku przez na jem cę do ty czą ce go zło -
że nia oświad cze nia oso by po sia da ją cej ty tuł praw ny do lo ka lu, w któ -
rym na jem ca miał by za miesz kać, wła ści ciel lo ka lu mo że wy po wie dzieć
na pi śmie umo wę naj mu oka zjo nal ne go lo ka lu, z za cho wa niem co naj -
mniej sied mio dnio we go okre su wy po wie dze nia. „Po wy ga śnię ciu lub
roz wią za niu umo wy naj mu oka zjo nal ne go lo ka lu, je że li na jem ca do bro -
wol nie nie opróż nił lo ka lu, wła ści ciel do rę cza na jem cy żą da nie opróż nie -
nia lo ka lu, spo rzą dzo ne na pi śmie opa trzo nym urzę do wo po świad czo -
nym pod pi sem wła ści cie la” – w żą da niu tym wy naj mu ją cy po wi nien
wska zać ter min nie krót szy niż 7 dni na opusz cze nie lo ka lu. Wprzy pad -
ku bez sku tecz ne go upły wu ter mi nu, októ rym mo wa po wyż szej, wła ści -
ciel lo ka lu skła da dosą du wnio sek onada nie klau zu li wy ko nal no ści ak -
to wi no ta rial ne mu, wktó rym naj mu ją cy pod dał się eg ze ku cji (sta no wią -
cy za łącz nik do umo wy). Na stęp nie wła ści ciel lo ka lu wsz czy na eg ze ku -
cję ko mor ni czą, skła da jąc sto sow ny wnio sek do ko mor ni ka.

Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

W pierw szej po ło wie wrze śnia 2018 r. przed się bior stwo
Ener ge tycz ne Cen trum S. A, za prze sta ło dzia łal no ści
w za kre sie sprze da ży ener gii elek trycz nej i pa li wa ga -
zo we go.

Jak wy ni ka z in for ma cji opu bli ko wa nych przez za -
rząd Ener ge tycz ne go Cen trum S.A. na stro nie in ter ne to -
wej spół ki: www.ec.net.pl – Ener ge tycz ne Cen trum S.A.
w dniu 11 wrze śnia 2018 r. za prze sta ło świad cze nia
usług sprze da ży ener gii elek trycz nej, w związ ku z tym
kon su men ci, któ rzy mie li za war te z tą spół ką umo wy
o sprze daż ener gii elek trycz nej, ob ję ci zo sta li sprze da -
żą re zer wo wą. W za kre sie sprze da ży pa liw ga zo wych
Ener ge tycz ne Cen trum S.A. za prze sta ło świad cze nia
usług z dniem 12 wrze śnia 2018 r. i od te go dnia pa li wo
ga zo we do od bior ców, któ rzy mie li ak tyw ne umo wy
kom plek so we na do star cza nie pa li wa ga zo we go z Ener -
ge tycz nym Cen trum S.A., do star cza sprze daw ca awa -
ryj ny. 

Kon su men ci, któ rzy mie li za war te umo wy z Ener -
ge tycz nym Cen trum S.A., po win ni za pła cić za ener gię
elek trycz ną na ra chu nek tej spół ki za okres do 10
wrze śnia 2018 r., na to miast z ty tu łu sprze da ży pa li wa
ga zo we go za okres do 11 wrze śnia 2018 r. Na leż no ści
z ty tu łu ener gii elek trycz nej oraz pa li wa ga zo we go
za okres od po wied nio po 10 i 11 wrze śnia 2018 r. od -
bior cy po win ni uisz czać na rzecz przed się biorstw
ener ge tycz nych fak tycz nie świad czą cych im usłu gę
sprze da ży ener gii (od po wied nio sprze daw ca re zer wo -
wy lub no wy sprze daw ca, wy bra ny przez od bior cę)
oraz pa li wa ga zo we go (sprze daw ca awa ryj ny, któ rym
z mo cy pra wa jest PGNIG Ob rót De ta licz ny Sp. z o.o.).
W przy pad ku otrzy my wa nia przez od bior ców od Ener -
ge tycz ne go Cen trum ra chun ków pro gno zo wa nych

za ener gię elek trycz ną oraz pa li wo ga zo we za okres
po 10 i 11 wrze śnia 2018 r. z uwa gi na za prze sta nie
dzia łal no ści przed się bior stwa nie na le ży pła cić
na rzecz tej spół ki na leż no ści z ty tu łu ener gii elek trycz -
nej oraz pa li wa ga zo we go za okres na stę pu ją cy od po -
wied nio po 10 i 11 wrze śnia 2018 r. W przy pad ku
otrzy ma nia od Ener ge tycz ne go Cen trum S.A., po da -
cie za prze sta nia dzia łal no ści tej spół ki w za kre sie
sprze da ży ener gii elek trycz nej i pa li wa ga zo we go, ra -
chun ków pro gno zo wa nych do ty czą cych ener gii elek -
trycz nej bądź pa li wa ga zo we go, obej mu ją cych okres
od po wied nio: po 10 i 11 wrze śnia 2018 r., od bior cy po -
win ni zgła szać ten fakt do or ga nów ści ga nia.

Uwa ga kon su men ci: za prze sta nie dzia łal no ści przez
przed się bior stwo ener ge tycz ne nie ozna cza, że gro zi od -
bior com wstrzy ma nie do staw ener gii czy ga zu.

Wprzy pad ku prą du ener gię do star cza tzw. do staw ca
re zer wo wy, któ ry jest wska zy wa ny w umo wie o świad -
cze nie usług dys try bu cji ener gii elek trycz nej lub umo wie
kom plek so wej. Li sta sprze daw ców, dzia ła ją cych na te -
re nie da ne go Ope ra to ra Sys te mu Dys try bu cyj ne go
(OSD), jest udo stęp nia na na je go stro nie in ter ne to wej
oraz wsie dzi bie spół ki. Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą -
ce ofert sprze da ży ener gii elek trycz nej do stęp ne są
na stro nach in ter ne to wych po szcze gól nych sprze daw -
ców. Dla od bior ców w go spo dar stwach do mo wych
przy pod ję ciu de cy zji o wy bo rze no we go sprze daw cy
przy dat ny mo że się oka zać kal ku la tor za miesz czo ny
na stro nie in ter ne to wej URE: http://ure.gov.pl/ftp/ure -
-kal ku la tor/ure/for mu larz_kal ku la tor_html.php. 

Nie ma ko niecz no ści wy po wia da nia przez od bior -
ców do tych cza so wej umo wy. 

W przy pad ku ga zu do sta wy re ali zu je tzw. sprze daw -
ca awa ryj ny. Sprze daż do go spo darstw do mo wych bę -
dzie roz li cza na na pod sta wie cen i sta wek za war tych
w ta ry fie za twier dzo nej przez pre ze sa URE. 

ADWOKAT RADZI

Najem okazjonalny  

reklama

reklama

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

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

reklama
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ZDROWIE

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

Pra wie każ dy z nas w cią gu swe go ży cia
od czu wał świąd – jest to bar dzo czę sty
ob jaw. Krót ko trwa ły świąd, po dob nie jak
ostry ból, to fi zjo lo gicz ny me cha nizm
obron ny. Świąd ma zwró cić uwa gę nada -
ny ob szar skó ry, na któ rym coś się dzie je
(np. je ste śmy ką sa ni przez ko ma ra).
Świąd prze wle kły za zwy czaj to wa rzy szy
wie lu cho ro bom skó ry lub scho rze niom
ogól no ustro jo wym i jest po waż nym me -

dycz nym pro ble mem, gdyż mo że być bar -
dzo do kucz li wy, dla nie któ rych trud niej szy
do znie sie nia niż sil ny ból. Prze wle kły
świąd po wo du je za bu rze nia snu i ob ni ża
ja kość ży cia nie tyl ko cho rych, ale tak że
ich ro dzin, na si la de pre sję i emo cjo nal ny
stres. Wy róż nia my kil ka grup świą -
du – dopierw szej za li cza my świąd przede
wszyst kim to wa rzy szą cy cho ro bom skó -
ry – jest to naj częst szy ob jaw w der ma to -
lo gii. Wy stę pu je w ta kich mię dzy in ny mi
do le gli wo ściach jak: su chość skó ry, ato -
po we za pa le nie skó ry, wy prysk, li szaj pła -
ski, łusz czy ca, pem fi go id, opryszcz ko wa -
te za pa le nie skó ry, cho ro by skó ry cię żar -
nych, pa so żyt ni cze cho ro by skó -
ry – świerzb, wsza wi ca, chło nia ki skó ry,
i in ne. Świąd mo że do ty czyć rów nież skó -
ry nie zmie nio nej (gru pa dru ga) lub ko ja -

rzyć się ze skó rą ze zmia na mi, któ re po -
wsta ły w wy ni ku dra pa nia wła śnie z po -
wo du świą du (gru pa trze cia). Te po sta cie
świą du zwy kle są zwią za ne zcho ro bą po -
je dyn cze go na rzą du lub ukła du in ne go niż
skó ra i to wa rzy szą cho ro bom ta kim jak:
prze wle kła nie wy dol ność ne rek, cho ro by
wą tro by, cu krzy ca, nie do czyn ność i nad -
czyn ność tar czy cy, nad czyn ność przy tar -
czyc lub do ty czą za bu rzeń krwi: nie do -
krwi stość z nie do bo ru że la za, czer wie ni -
ca praw dzi wa, no wo two ry krwi, gu zy no -
wo two ro we, za ka że nie HIV i cho ro by pa -
so żyt ni cze. Świąd neu ro lo gicz ny to wa rzy -
szy uszko dze niom ukła du ner wo we -
go – mo że być uogól nio ny – np. gu zy mó -
zgu, udar mó zgu, ro pień mó zgu, stward -
nie nie roz sia ne, po li neu ro pa tie lub zlo ka li -
zo wa ny, np. tzw. no tal gia pa re sthe ti -
ca – świąd ple ców woko li cy ło pa tek (skó -
ra jest w tym miej scu zbrą zo wia ła wsku -
tek po cie ra nia), czy świąd po pół pa ś co wy,
świąd po opa rze nio wy. Po nad to 30-40
proc. cho rób psy chia trycz nych to wa rzy -
szy świąd skó ry, któ ry czę sto jest za leż ny
od stre su, ule ga do pie ro po pra wie po le -
kach psy cho tro po wych i psy cho te ra pii
i nie jest spo wo do wa ny cho ro ba mi skó ry
ani na rzą dów we wnętrz nych. Tak zwa ny
świąd pa ra ne opla stycz ny mo że to wa rzy -
szyć nie któ rym cho ro bom no wo two ro -
wym (cho ro ba Hodg ki na, chło nia ki, bia -
łacz ki, gu zy) i mo że być pierw szym ob ja -
wem cho ro by.

Po nad to czę stym zja wi skiem jest
świąd po le ko wy. Mo że być wy wo ły wa ny
np. przez pły ny krwio za stęp cze, le ki
prze ciw ma la rycz ne, nie któ re an ty bio ty -
ki (po chod ne pe ni cy lin, tri me to prim),
opio idy, le ki prze ciw nad ci śnie nio we. Ist -

nie ją rów nież świą dy mie sza ne o przy -
czy nie zło żo nej i ich dia gno za i le cze nie
są wów czas bar dziej skom pli ko wa ne.
Wresz cie, w przy pad ku gdy nie moż -
na zna leźć przy czy ny świą du, za li cza się
go do świą du o etio lo gii nie zna nej, cho -
ciaż w trak cie dłuż szej ob ser wa cji u wie -
lu pa cjen tów moż li we jest wy kry cie cho -
ro by go po wo du ją cej. Pod su mo wu jąc:
nie ma jed ne go sku tecz ne go le cze nia
dla wszyst kich ro dza jów świą du, dla te -
go w każ dym przy pad ku ko niecz ne jest
ba da nie, dia gno za i usta le nie in dy wi du -
al ne go le cze nia. Na na szym Od dzia le
Skór no -We ne ro lo gicz nym So sno wiec -
kie go Szpi ta la Miej skie go przy ul. Szpi tal -
nej 1 przed roz po czę ciem le cze nia na le -
ży przede wszyst kim usta lić przy czy nę
świą du i je go ro dzaj. Wy ko nu je my w tym
ce lu róż no rod ne ba da nia w cza sie kil ku -
dnio we go po by tu: ba da nia krwi, te sty
na skór ko we, wy cin ki skór ne do ba dań
hi sto pa to lo gicz nych, ba da nia RTG, USG
i in ne w za leż no ści od gru py świą du.
W ra zie po trze by pod da je my cho re go
kon sul ta cjom spe cja li stów in nych dzie -
dzin me dy cy ny. W za leż no ści od gru py
i ro dza ju oraz zdia gno zo wa nej przy czy -
ny, róż ne jest też le cze nie każ de go
z świą dów. Na na szym od dzia le dia gno -
zu je my rów nież i le czy my (w tym na -
świe tla nia lam pa mi UVB, UVA, la ser frak -
cyj ny, apa rat do krio chi rur gii) wszel kie
cho ro by skó ry. Do dat ko wo, z przy jem no -
ścią wspo mnę, iż ho spi ta li zo wa ni pa -
cjen ci spę dza ją czas w przy ja znej at mos -
fe rze ka me ral ne go, 14-łóż ko we go od -
dzia łu pod opie ką od da nych pra cy le ka -
rek i god nych za ufa nia, pro fe sjo nal nych
pie lę gnia rek.

ar
c 

So
sn

ow
ie

ck
i S

zp
ita

l M
ie

js
ki

 s
p.

 z
 o

.o
.

reklama

Czy świąd zawsze oznacza chorobę? 
W So snow cu po wsta nie Mu -
zeum Me dy cy ny i Far ma cji Ślą -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go. Mia sto na ten cel prze ka -
za ło w ra mach do ta cji 100 tys.
zł. Mu zeum bę dzie się mie ścić
w bu dyn ku Do mu Stu den ta
przy ul. Ostro gór skiej 30 w So -
snow cu. –  Bę dzie ogól no do -
stęp ne dla wszyst kich, któ rzy
chcą za po znać się z hi sto rią me -
dy cy ny, a w szcze gól no ści far -
ma cji. To do sko na ła oka zja
do te go, aby prze ko nać się, ja ką
ewo lu cję prze szła na prze strze -
ni lat me dy cy na, jak zmie niał
się sprzęt, na któ rym pra co wa li

le ka rze i far ma ceu ci – mó wi
prof. dr hab. n. med. Prze my -
sław Ja ło wiec ki, rek tor uczel ni.
Za do wo le nia nie kry je Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. – Cie szę się, że ta kie
mu zeum po wsta nie w na szym
mie ście. So sno wiec od lat
wspie ra uczel nie miesz czą ce się
w sto li cy Za głę bia i bę dzie tak
czy nił na dal. To miej sce bę dzie
w pe wien spo sób lek cją hi sto rii,
a za ra zem od da niem hoł du
wszyst kim tym, któ rzy przez la -
ta pra co wa li na je go mar -
kę – stwier dził pre zy dent So -
snow ca. SK

Powstanie Muzeum Medycyny i Farmacji 

reklama
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Ułatwiamy świąteczne zakupy! 

MIASTO

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? 

WY BIE RAJ LO KAL NIE
Trud ne do jaz dy, kor ki, tłu my lu dzi i ogrom ne ko lej -
ki – oto mi nu sy du żych ga le rii han dlo wych, któ re
przy cią ga ją lu dzi z ca łe go re gio nu. Prost sze i przy -
jem niej sze za ku py to te w mniej szych, lo kal nych ga -
le riach. War to przyj rzeć się też do dat ko wym atrak -
cjom i pro mo cjom or ga ni zo wa nym przez skle py
w okre sie świą tecz nym. Mo że my tra fić na ta kie oka -
zje jak w Cen trum Han dlo wym Ple ja da So sno wiec,
w któ rym 14 i 15 grud nia na sze za ku py są na gra dza -
ne świą tecz ny mi upo min ka mi!

ŁĄCZ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM  
Nie trak tuj świą tecz nych za ku pów jak przy kre go
obo wiąz ku – spraw, by by ły one przy jem ne! Je śli
masz dzie ci, udaj się na za ku py w Mi ko łaj ki i spraw
dzie ciom mi łą nie spo dzian kę! Nie któ re ga le rie or ga -
ni zu ją w tych dniach spo tka nia ze św. Mi ko ła jem.
W Ple ja dzie, oprócz spo tka nia, ma cie rów nież szan -
sę wrę czyć za je go po śred nic twem pre zen ty swo im
po cie chom. Je śli nie uda się wam od wie dzić ga le rii 6
grud nia – nic stra co ne go. Św. Mi ko łaj od wie dzi Ple -
ja dę rów nież 8 grud nia. W tym dniu od bę dą się też

ca ło dzien ne, świą tecz ne warsz ta ty dla dzie ci. A to
jesz cze nie ko niec! 1 grud nia w Ple ja dzie otwar ty zo -
sta nie no wo cze sny, in te rak tyw ny plac za baw – bez -
płat ny dla klien tów. 

NIE ODMAWIAJ POMOCY
Je śli wy da je ci się, że tyl ko ty je steś w sta nie wy -
ko nać ca łą swo ją li stę za dań, masz ra cję. Tak ci się
tyl ko wy da je. Umie jęt ność de le go wa nia obo wiąz -
ków to ce cha li de rów, któ rą war to w so bie roz wi -
jać. Spró buj umó wić się z ro dzi ną i przy ja ciół mi

na za ku py dzie lo ne – jed no z was je dzie ku pić ry by
i ku pu je je dla wszyst kich, a dru gie mo że pod je -
chać w tym cza sie po świe że cho in ki. Po moc przy -
ja ciół to jed no, ale po moc ze stro ny two je go cen -
trum han dlo we go? Tak, to też się zda rza! Je śli ku -
pisz pre zen ty dla swo ich bli skich w so sno wiec kiej
Ple ja dzie, mo żesz sko rzy stać z bez płat nej usłu gi
pro fe sjo nal ne go pa ko wa nia upo min ków. Za osz -
czę dzo ne w ten spo sób czas i pie nią dze mo żesz
prze zna czyć na przy jem ny re laks w to wa rzy stwie
naj bliż szych. 

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

promocja

„Li czy się go spo dar ka, głup cze!” – pod tym
ha słem Bill Clin ton wy grał w 1992 ro ku kam -
pa nię pre zy denc ką. La ta mi nę ły, ale ha sło
oka za ło się nie śmier tel ne. W ten te mat wpi -
su je się VI edy cja Mię dzy na ro do wej Kon fe -
ren cji Na uko wej „Go spo dar ka – zmia ny – za -
rzą dza nie”, któ ra od bę dzie się w dniu 7 grud -
nia w sie dzi bie Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas
w So snow cu. Gośćmi specjalnymi bę dą 
dr Mi chał Bo ni, po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, by ły minister administracji i cyfryzacji,
któ ry wy gło si wy kład nt. „Świat ro bo tów
i sztucz nej in te li gen cji a świat czło wie ka
w per spek ty wie eu ro pej skiej”, An drzej Ma li -
now ski, pre zy dent Pra co daw ców Rze czy po -
spo li tej Pol skiej, któ ry przed sta wi uwa run ko -
wa nia roz wo ju pol skiej przed się bior czo ści
oraz dr Ja nusz Mi cha łek, pre zes Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej, któ re go wy -
stą pie nie bę dzie kon cen tro wa ło się wo kół za -
gad nie nia do ty czą ce go kształ to wa nia in we sty -
cji w Pol sce. 

Pre le gen ci w szcze gól no ści sku pią się
na ana li zie pro ble mów zwią za nych z eko no -
micz ny mi aspek ta mi za rzą dza nia i kie ro wa niem
przed się bior stwem w zmien nym śro do wi sku.
Kon fe ren cja jest wy da rze niem bez płat nym,
otwar tym dla wszyst kich przed się bior ców i osób
za in te re so wa nych prak tycz ną wie dzą w ob sza -
rach zwią za nych z eko no micz ny mi aspek ta mi
za rzą dza nia. Pro gram kon fe ren cji moż na zna -
leźć na stro nie uczel ni: www.hu ma ni tas.edu.pl. 

Kon fe ren cję, któ ra roz pocz nie się
o godz. 10.00, otwo rzy prof. dr hab. Mi chał
Kacz mar czyk, rek tor WSH Hu ma ni tas w So -
snow cu, któ ry wrę czy tak że na gro dy spe cjal -
ne. Pa tro nat ho no ro wy nad kon fe ren cją ob ję li
prof. Elż bie ta Mą czyń ska -Zie mac ka, pre zes
Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz ne go oraz
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. SK

Międzynarodowa konferencja naukowa
„Gospodarka – zmiany – zarządzanie” wWyższej Szkole Humanitas 

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.
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Nieoczekiwana zmiana planów
Siatkarki z Sosnowca powalczą o I ligę 30 lat te mu zmarł Wło dzi mierz Ma zur

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. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

Świet ną po sta wą na po cząt ku roz -
gry wek za wod nicz ki Pło mie nia za -
sko czy ły na wet swo je go tre ne ra,
Krzysz to fa Za biel ne go. – Trze ba
bę dzie nie co zmie nić pla ny.
O awan sie w tym ro ku nie my śle li -
śmy, ale sko ro dru ży nie tak do brze
idzie… – uśmie cha się tre ner Pło -
mie nia, któ ry dwa la ta te mu pod jął
się re ak ty wa cji so sno wiec kiej siat -
ków ki w ko bie cym wy da niu. 

Przed bie żą cym se zo nem eki pa
Pło mie nia, któ ra se zon 2017/2018
ukoń czy ła na ósmym miej scu, zo -
sta ła grun tow nie prze bu do wa -
na. – Zo sta ły tak na praw dę dwie
dziew czy ny. W su mie ścią gnę li -
śmy dzie sięć no wych za wod ni -
czek. Więk szość zna łem, ale nie
wie dzia łem, jak to wszyst ko wy pa -
li. Po czą tek prze szedł na sze naj -
śmiel sze ocze ki wa nia. Ze spół cięż -

ko tre nu je, at mos fe ra w szat ni jest
su per, do te go przy szły wy ni ki. Za -
ło ży li śmy so bie, że po wal czy my
w tym ro ku o awans do pół fi na łu.
Ży cie pi sze jed nak swo je sce na -
riu sze i sko ro w ta kim sty lu za -
czę li śmy, to dla cze go nie po wal -
czyć o peł ną pu lę, czy li awans.
Ma my tzw. zie lo ne świa tło
od spon so ra głów ne go, ma my za -
pew nie nia z mia sta, któ re tak że
nas wspie ra, że ma my wal czyć,
no więc wal czy my – za pew nia
tre ner Pło mienia.

So sno wi czan ki prze gra ły do tej
po ry tyl ko jed no spo tka nie. – Ule -
gli śmy tyl ko Czę sto cho wian ce
w me czu wy jaz do wym. Pew -
na wy gra na na wy jeź dzie w star -
ciu z PLKS Pszczy na, ze spo łem,
któ ry jest tuż za na szy mi ple ca mi
po ka zał, że ten ze spół ma moc. 

Te raz mu si my zro bić wszyst ko,
aby w dru giej czę ści se zo nu udo -

wod nić swo ją war tość. Na pew no
mu si my mieć się na bacz no ści, co
po ka zał już pierw szy mecz
w UKS -em Sie wierz, gdzie
po trzech se tach prze gry wa li -
śmy 1: 2. Naj waż niej sze bę dą
oczy wi ście play -off, do któ rych
mu si my się mak sy mal nie przy go -
to wać – do da je Za biel ny.

So sno wi czan ki swo je me cze
roz gry wa ją w ha li przy ul. Ba -
czyń skie go w Mi lo wi cach. Tej sa -
mej, w któ rej przed la ty siat kar ki
Pło mie nia Mi lo wi ce pię cio krot -
nie się ga ły po ty tuł mi strzyń Pol -
ski. – W 2016 r. na ba zie sek cji
siat kar skiej MKS MOS Pło mień
re ak ty wo wa li śmy ko bie cą siat -
ków kę w mie ście. Mie li śmy za -
cząć od czwar tej li gi, ale uda ło się
wy star to wać na III po zio mie roz -
gry wek. Pierw szy se zon zu peł nie
nie spo dzie wa nie za koń czył się
awan sem. To jesz cze bar dziej do -

da ło nam wia ry w suk ces. Mó -
wiąc nam, mam na my śli wszyst -
kich, któ rzy wspie ra ją nasz klub.
Spon so rów, przy ja ciół, mia sto.
Ma my spon so ra ty tu lar ne go, któ -
rym jest fir ma Aso tra, wspie ra
nas mia sto, wie le mniej szych
pod mio tów. Wi dać efek ty na szej
pra cy. Faj nie, że dzię ki uprzej mo -
ści mia sta mo że my roz gry wać
swo je me cze w tej hi sto rycz nej
ha li, któ ra wie lo krot nie by ła
świad ka mi suk ce sów so sno wiec -
kiej siat ków ki. W tym se zo nie
wy ko na li śmy już 150 pro cent te -
go, co so bie za ło ży li śmy, ale ape -
tyt ro śnie w mia rę je dze nia.
W pierw szym se zo nie też nie li -
czy li śmy na awans, a sta ło się ina -
czej. Na pew no awans na za ple cze
eks tra kla sy to by ło by coś. Ru szy -
li śmy z miej sca, siat ków ka ko bie -
ca w So snow cu znów mo że da -
wać spo ro ra do ści. Je śli w ko lej -
nych mie sią cach utrzy ma my for -
mę, to… Na ra zie jed nak wo lę nie
za pe szać. Bo isko wszyst ko zwe -
ry fi ku je. Naj waż niej sze, że ma my
zie lo ne świa tło do gry
o awans – nie kry je ra do ści tre ner
Pło mie nia.

Naj bliż szy mecz we wła snej
ha li na sza dru ży na ro ze gra 15
grud nia. Ry wa lem bę dzie dru ga
dru ży na MKS Dą bro wa Gór ni -
cza.

ASO TRA MKS -MOS PŁO MIEŃ
2018/2019
Ewe li na Wró bel, Mag da Troj nar, Ali cja
Kru sie wicz, Ka ro li na Sa wa nie wicz
(ka pi tan ze spo łu), San dra Łe bek, Na -
ta lia Pu stel nik, Pau li na Bał tru kie wicz,
Ma ja Bo dzę ta, Aga ta Skrzy pek, Ka ta -
rzy na Ko cel, Ania Bar ty zel, We ro ni ka
Wy soc ka.
Tre ner: Krzysz tof Za biel ny
II tre ner: Mi chał Bier nac ki

Ko szy kar ki I -li go we go JAS -FBG
Za głę bie kro czą od zwy cię stwa
do zwy cię stwa. So sno wi czan ki
wy gra ły wszyst kie do tych cza so -
we spo tka nia i prze wo dzą li go wej
staw ce. 

– Po czą tek se zo nu jest na praw -
dę im po nu ją cy. Cze ka li śmy
na mecz z Chro bry Ba sket Głu -
cho ła zy, bo to był je dy ny oprócz
nas ze spół, któ ry do tej po ry w li -
dze wy grał wszyst kie spo tka nia.
Na sza wy gra na róż ni cą 33 punk -
tów mó wi sa ma za sie bie. Cóż po -
wie dzieć po ta kim me czu? Trze ba
się tyl ko cie szyć. Wi dać, że ze spół
jest w ga zie i oby tak da lej – pod -
kre śla pre zes klu bu Ma rek Sa ła ta.

Z wy ni ku i po sta wy ze spo łu
za do wo lo ny jest tak że Le szek
Ma rzec, któ ry w trak cie bie żą -
cych roz gry wek wró cił na tre ner -
ską ław kę JAS -FBG. – Po trze bo -
wa li śmy ta kie go star cia, aby prze -
ko nać się o na szej war to ści. Wi -
dać po pierw szych me czach, że
nasz ze spół, eki pa z Głu cho łaz
i oczy wi ście Wi sła Kra ków, to
dru ży ny, któ re po win ny po wal -
czyć o czo ło we lo ka ty. Dziew czy -
ny za gra ły świet ną par tię, zdo mi -
no wa ły wy da rze nia na par kie cie.
Na pew no tak efek tow na wy gra -
na do dat ko wo wzmoc ni mo ra le

ze spo łu – do da je tre ner Ma rzec,
któ ry z ze spo łem pra co wał tak że
w ubie głym se zo nie. – Za dzwo nił
do mnie pre zes Ma rek Sa ła ta,
z któ rym by łem ca ły czas w kon -
tak cie. Pro wa dzi łem ze spół
w koń ców ce ubie gło rocz nych
zma gań. Był plan na ko lej ny se -
zon, stąd mój po mysł ze ścią gnię -
ciem Pio tra Ney de ra. Osta tecz nie
ze spół wy star to wał w I li dze
w opar ciu o za wod nicz ki, któ re
wy wal czy ły awans, stąd pa dła
pro po zy cja, aby dać szan sę Ka ro -
li nie Szlach cie, któ ra wy wal czy ła
awans do I li gi i na le żą jej się za to
du że sło wa uzna nia. Ze spół zo stał
do brze przy go to wa ny do roz gry -
wek przez Ka ro li nę i Pio tra, któ -
rzy na po cząt ku bie żą cych roz -
gry wek pro wa dzi li eki pę i uwa -
żam, że awans do eks tra kla sy jest
w za się gu tej dru ży ny. Jesz cze da -
le ka dro ga do ce lu, ale idzie my
do brą dro gą – do da je Ma rzec.

– Dzię ku ję Ka ro li nie za to, co
do tej po ry zro bi ła. Du et Ney der -
-Szlach ta nie mógł dłu żej funk -
cjo no wać. Cza sem tak jest, że za -
brak nie w pra cy che mii. Tak by ło
w tym przy pad ku. Ka ro li na wró -
ci ła do pra cy z mło dzie żą – wy ja -
śnił przy czy ny zmian na tre ner -
skiej ław ce pre zes Sa ła ta. KP

Gdy by żył, miał by 64 la ta. Od -
szedł przed wcze śnie 1 grud -
nia 1988 r. Wła śnie mi nę ło 30 lat
od śmier ci pił ka rza, któ ry w So -
snow cu ucho dzi za le gen dę. „Ma -
zur Wło dzi mierz, nie ru szaj
Włod ka, bo zgi niesz”. To ha sło
śpie wa ne przed la ty na Sta dio nie
Lu do wym w So snow cu wśród ki -
bi ców Za głę bia, prze ka zy wa ne
jest z oj ca na sy na. 1 grud nia

na gro bie Wło dzi mie rza Ma zu ra
zło żo no wią zan ki kwia tów oraz
za pa lo no zni cze. Wspól ną de le -
ga cję utwo rzy li przed sta wi cie le
władz mia sta oraz Za głę bia So -
sno wiec. Pre zy dent So snow ca
Ar ka diusz Chę ciń ski za po wie -
dział, że Ma zur to ko lej ny z Za -
głę bia ków, któ ry do cze ka się
rzeź by w Alei Za głę bia ków znaj -
du ją cej się w Par ku Sie lec kim. KP

Mło dzi ho ke iści Za głę bia awan so wa li do fi -
na ło we go tur nie ju V edy cji Czer kaw ski Cup,
któ ry 18 lu te go 2019 r. od bę dzie się na Zi mo -
wy Na ro do wy w War sza wie. Pod opiecz ni
Pio tra i To ma sza Ma jew skich trium fo wa li
pod czas kwa li fi ka cji, któ re ro ze gra no na Sta -
dio nie Zi mo wym w So snow cu.

W pierw szym me czu gru po wym Za głę bie
zre mi so wa ło z Na przo dem Ja nów, na stęp nie
po ko na ło JKH GKS Ja strzę bie, a po tem Tau -
ron KH GKS Ka to wi ce. W pół fi na le so sno wi -
cza nie wy gra li 3: 1 z Or li kiem Opo le i awan -
so wa li do fi na łu. W nim po now nie zmie rzy li

się z dru ży ną z Ja strzę bia. Tym ra zem gó rą
by li ry wa le, któ rzy wy gra li 7: 2. Oprócz na -
szej dru ży ny oraz ja strzę bian do tur nie ju fi na -
ło we go za kwa li fi ko wa ła się dru ży na MOSM
Ty chy.

Za głę bie wy stą pi ło w skła dzie – bram ka -
rze: Wik tor Skow ron, Fi lip Ko ziar ski oraz Cy -
prian No wak, Ma ciej Ungrow ski, Ja kub Po -
spiech, Ju lian Za pa ła, Bo rys Twar dy, Woj ciech
Rech, Ju lian Mól, Ma te usz Mi cha lik, Mi chał
Klich, Mi chał Kał wa, Alan Otak, Woj ciech
Dy bich, Łu kasz Py tel, Mar cel Zoń, Prze my -
sław Lu bań ski, Woj ciech Fur mań ski. KP

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

Ko lej ny świet ny wy stęp i ko lej ny me dal dla
Bar to sza Za wadz kie go. So sno wi cza nin się -
gnął po srebr ny me dal w ka te go rii 94 kg ne -
-wa za na Mi strzo stwach Świa ta w ju -jit su, któ -
re od by ły się w szwedz kim Mal mo.

– Za wo dy sta ły na bar dzo wy so kim po zio -
mie. Przy je cha ły eki py m. in. z Ka na dy i Ko -
rei. W mo jej ka te go rii wa go wej wal czy ło po -
nad 30 za wod ni ków. Do wal ki fi na ło wej

wszyst kie po je dyn ki roz strzy gną łem na swo ją
ko rzyść, do pie ro w wal ce o zło to mu sia łem
uznać wyż szość ry wa la. Tra fi łem na bar dzo
do świad czo ne go za wod ni ka z czar nym pa -
sem, z któ rym nie ste ty prze gra łem. Sre bro
w ta kim to wa rzy stwie tak że bar dzo cie -
szy – pod kre śla Za wadz ki, któ ry po mógł tak że
re pre zen ta cji Pol ski w ry wa li za cji dru ży no -
wej. – Wy gra łem trzy wal ki w star ciach z Bel -

gią, Ka zach sta nem i Fran cją. Nie ste ty, w fi na -
ło wej ry wa li za cji Fran cu zi oka za li się od nas
lep si i za koń czy li śmy zma ga nia na dru gim
miej scu. W su mie Po la cy zdo by li aż 11 me da -
li, w tym 5 srebr nych i 6 brą zo wych. – Start
w na ro do wych bar wach na ta kiej im pre zie to
za wsze jest wiel ka spra wa. Je śli do te go do -
cho dzą jesz cze me da le, to cze góż chcieć wię -
cej – do da je z uśmie chem Za wadz ki. KP

Va nes sa Goj, za wod nicz ka So sno -
wiec kie go Klu bu Ka ra te Ky oku -
shin, się gnę ła po zło ty me dal Mi -
strzostw Pol ski Ka ra te Ky oku shin
Ju nio rów i Mło dzie żow ców Pol -
skie go Związ ku Ka ra te. Za wo dy
od by ły się na ma tach w Eł ku.

Va nes sa wy wal czy ła zło ty
me dal i ty tuł mi strzow ski w ka ta
ju nio rek, po zo sta wia jąc w po ko -

na nym po lu dwa dzie ścia czte ry
za wod nicz ki. Oprócz Goj w za -
wo dach wzię li udział: mło dzie żo -
wiec Je rzy Pry ga w ku mi te oraz
Oskar War szaw ski i Ka ro li na Tar -
nas w ku mi te ju nio rów. Pod czas
za wo dów wspar cia za wod ni kom
So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te
udzie lał tre ner Shi han Eu ge niusz
Da dzi bug.  KP

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

„Ja ski” nie po ko na ne

Zło te ka ta w karate kyokushin

Mło dzi ho ke iści za gra ją na Na ro do wym

Srebr ny Bar tek na Mistrzostwach Świata w ju-jitsu

Młodzi hokeiści Zagłębia pokazali klasę.

M
ariusz Binkiew

icz

arc UM w Sosnowcu
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Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
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. 

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



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.

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. 

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.  

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.   

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.   

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. 

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. 

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 PPS-
WRN. 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.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski
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. 

Z KURIEREM PO SOSNOWCU
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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 polsko-
bolszewickiej 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.
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Pro jekt „Ak tor stwo. Hi sto ria
w prak ty ce” to cykl warsz ta tów,
spo tkań i wy da rzeń dla wszyst kich
za in te re so wa nych ak tor stwem i je -
go hi sto rią, któ ry Te atr Za głę bia
re ali zu je już od wrze śnia. W ra -
mach pro jek tu we współ pra cy
z II Li ceum Ogól no kształ cą cym
im. E. Pla ter w So snow cu po wsta -
ły tek sty o ak to rach Te atru Za głę -
bia, któ re są do stęp ne w wy da nej
przez te atr pu bli ka cji.

Fi nał te go wy da rze nia od bę -
dzie się już 15 grud nia w Za głę -
biow skiej Me dia te ce, któ ra jest
współ or ga ni za to rem pro jek tu.
Pod czas spo tka nia bę dzie pro mo -
wa na pu bli ka cja oraz uczest ni cy
mo gą li czyć na per for ma tyw ną
opo wieść wo kół hi sto rii Te atru
Za głę bia. Szcze gó ły do stęp ne

na stro nie in ter ne to wej: www.te -
atrza gle bia.pl. Spo tka nie roz -

pocz nie się o godz. 15.00. Wstęp
jest wol ny. SK

Aż 25 li trów krwi uda ło się ze -
brać w ra mach kam pa nii „Po da -
ruj krew dla Nie pod le głej”, któ -
rą 21 li sto pa da na par kin gu Tech -
ni kum nr 5 Sa mo cho do wo – Me -
cha tro nicz ne go zor ga ni zo wa li
Cen trum Kształ ce nia Za wo do -
we go i Usta wicz ne go w So snow -
cu przy ul. Ki liń skie go 25 oraz
Re gio nal ne Cen trum Krwio daw -
stwa i Krwio lecz nic twa w Ka to -
wi cach. Przed się wzię cie mia ło
na ce lu pro mo wa nie ho no ro we go
krwio daw stwa oraz uczcze nie
stu le cia od zy ska nia nie pod le gło -
ści przez Pol skę. Szcze gól ne wy -
ra zy uzna nia or ga ni za to rzy kie -
ru ją pod ad re sem uczniów
CKZiU, ab sol wen tów szko ły, so -

sno wiec kich po li cjan tów oraz
krwio daw ców, któ rzy od da li
krew.  Patronat me dial ny nad ak -

cją ob ję li m.in. „Ku rier Miej ski”
oraz ka to wic ki od dział Te le wi zji
Pol skiej S.A. SK

Te atr Za głę bia za pra sza na uczy -
cie li, pe da go gów i ani ma to rów
kul tu ry na spek takl „Wróg – in -
struk cja ob słu gi” w reż. Ju sty ny
Sob czyk oraz na pa nel dys ku syj -
ny, za ty tu ło wa ny „Pe da go gi ka te -
atru – in struk cja ob słu gi”, któ re
od bę dą się już 11 grud nia w sie -
dzi bie te atru. 

Ce lem spo tka nia jest pre zen ta -
cja przed sta wie nia „Wróg – in -
struk cja ob słu gi” ja ko przy kła du
za chę ca ją ce go do po ru sza nia
z dzieć mi trud nych te ma tów.
W trak cie pa ne lu dys ku syj ne go
bę dzie my roz ma wiać o tym, jak
ich nie uni kać, ale wspól nie
z mło dy mi od bior ca mi po zna wać
i prze pra co wy wać, wy ko rzy stu jąc
me to dy i na rzę dzia, któ rych do -
star cza pe da go gi ka te atru.

Go ść mi pa ne lu bę dą Ju sty -
na Sob czyk, To masz Woj ta sik,
Mał go rza ta Wój cik oraz Mo ni ka

Szcze pa nik. Spek takl roz pocz nie
się o godz. 17.00. Bi le ty kosz tu -
ją 10 zł. SK

Wy brał ak tor stwo i… ży cie Finał projektu już blisko

M
a ciej Sto bier ski

Po da ro wa li krew dla Nie pod le głej

arc C
KZiU

 w
So snow cu

In struk cja ob słu gi wro ga dla uczniów i na uczy cie li 

M
a ciej Sto bier ski 

Mi chał Czer nec ki, zna ny ak tor te atral ny, te le wi zyj -
ny i fil mo wy, ab sol went VI Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go im. Ja nu sza Kor cza ka w So snow cu, bę dzie go -
ściem spo tka nia au tor skie go, któ re od bę dzie się 16
grud nia w Za głę biow skiej Me dia te ce. Bę dzie pro -
mo wał swo ją książ kę „Wy bra łem ży cie”. 

Za de biu to wał na sce nie w Sta rym Te atrze im.
He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie ro lą Vic to ra
w sztu ce „Po la ro idy”, za któ rą do stał na gro dę
na XXXXIII fe sti wa lu sztu ki ak tor skiej w Ka li szu.
W 2004 ro ku za grał na de skach Odeona He ro de sa
At ti cu sa w Ate nach w spek ta klu Fry de ry ka Nie tz -
sche „Za ra tu stra” re ży se ro wa nym przez Kry stia -
na Lu pę. Wy stę po wał na de skach Sta re go Te atru
im. He le ny Mo drze jew skiej w Kra ko wie, na kra -
kow skiej Sce nie STU, w Te atrze Roz ma ito ści
w War sza wie, w Te atrze Na ro do wym w War sza -
wie, w Te atrze Tar now skim im. Lu dwi ka Sol skie -
go oraz w Te atrze im. Ja na Ko cha now skie go
w Opo lu.

Za grał w wie lu fil mach i se ria lach: „Ka -
rol – czło wiek, któ ry zo stał pa pie żem”, „Fu tro”,
„Woj na pol sko -ru ska”, „Wa łę sa. Czło wiek z na -
dziei”, „Mia sto 44”, „Pla ne ta sin gli”, „Po da tek
od mi ło ści”, „Mi łość jest wszyst kim”, „Na do bre
i na złe”, „Lon dyń czy cy”, „Oj ciec Ma te usz”,
„Pierw sza mi łość”, „Krew z krwi”, „Ko mi sarz
Alex”, „M jak mi łość”, „Czas ho no ru – Po wsta nie”,
„Stra ża cy”, „Ska za ne”, „Przy ja ciół ki”, „Le śni -
czów ka”, „Dia gno za”, „Ślep nąc od świa teł”.
Od nie daw na ak tor pró bu je rów nież swych sił w ka -
ba re cie (wy stę py z Pa ra nie nor mal ny mi, Ka ba re tem
Mo ral ne go Nie po ko ju). Wy stę pu je tak że w „Uchu
pre ze sa”. Spo tka nie, któ re po pro wa dzi Mag da le -
na Bocz kow ska, roz pocz nie się o godz. 17.00.
Wstęp jest wol ny. SK

Świą tecz ne ozdo by przy go to wy -
wa li ucznio wie, har ce rze i zu chy
w sie dzi bie Szko ły Pod sta wo wej
nr 10 im. Or ła Bia łe go w So snow -
cu w ra mach kon kur su, któ ry od -
był się 16 li sto pa da.  – Cie szy my
się, że po raz ko lej ny w na szych

pro gach mo gli śmy przyj mo wać
tak zna ko mi tych go ści. To co -
rocz ne wy da rze nie ma na ce lu in -
te gra cję szkol nych śro do wisk na -
sze go huf ca wo kół ob rzę dów
i tra dy cji zwią za nych ze świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia. Spo tka nie

or ga ni zo wa ne jest na kan wie kon -
kur su, pod czas któ re go dru ży ny
i gro ma dy wy ko nu ją świą tecz ne
ozdo by w pię ciu ka te go -
riach – cho in ka, bomb ka, anioł,
gwiaz da i kart ka. Za ło że niem or -
ga ni za to rów jest po nad to roz wi -
ja nie za in te re so wań ar ty stycz -
nych dzie ci i mło dzie ży, do sko na -
le nie róż no rod nych tech nik pla -
stycz nych, a tak że roz bu dza nie
twór czej wy obraź ni – mó wi Mał -
go rza ta Wierz bic ka, dy rek tor ka
szko ły.

Wcza sie kon kur su gro ma da lub
dru ży na re pre zen to wa na jest przez
pięć osób. Każ dy uczest nik wy ko -
nu je pra cę z in nej ka te go rii. Or ga ni -
za to rem kon kur su by ła Ko men da
Huf ca Związ ku Har cer stwa Pol -
skie go w So snow cu, na to miast go -
spo da rza mi by ły wie lo po ko le nio wa
dru ży nahar cer ska „Pło mień” igro -
ma da zu cho wa „Iskier ki”. SK

Ju lia Skow ro nek, lau re at ka kon -
kur su „Li sty do przy szło -
ści” i uczen ni ca Szko ły Pod sta -
wo wej nr 6 im. J. Sło wac kie go
w So snow cu, wzię ła udział
w nie zwy kłej uro czy sto ści za ko -
pa nia kap su ły cza su na Wzgó rzu
Wa wel skim, któ ra od by ła się 7 li -
sto pa da. Do me ta lo wej skrzy ni
tra fi ło sto naj cie kaw szych prac,
wy bra nych z po nad 12 ty się cy li -
stów na de sła nych na kon kurs,
w tym wła śnie list Ju lii. Wraz
z li sta mi do kap su ły zło żo no tak -
że zdję cia ro dzin ne lau re atów,
wy kaz szkół, do któ rych uczęsz -

cza ją na gro dze ni, ak tu al ne ga ze -
ty, mo ne ty pol skie oraz pa miąt -
ko wą księ gę. In for ma cja o kap -
su le cza su za pi sa na zo sta ła w ar -
chi wach wa wel skich wraz
z proś bą o jej otwar cie i or ga ni -
za cję po dob ne go kon kur su
w 2118 r. Ju lia w na gro dę otrzy -
ma ła dy plom oraz ka me rę.
Po czę ści ofi cjal nej lau re aci kon -
kur su wraz z opie ku na mi,
pod kie run kiem prze wod ni ków,
zwie dzi li wnę trza Zam ku Kró -
lew skie go, po zna li hi sto rię te go
miej sca i cie ka wost ki zwią za ne
z ży ciem na dwo rze. SK

W ory gi nal nym pro jek cie edu ka cyj nym
„Kuch ci ko wo – smacz nie i zdro wo” wzię ły
udział przed szko la ki MP nr 36 w Macz kach.
Au tor ka mi pro jek tu by ły na uczy ciel ki Wio le -
ta Bucz kow ska, Agniesz ka Ła wiń ska i Ju sty -
na Ko rze niow ska -De rej. Po wstał pro jekt edu -
ka cyj ny, dzię ki któ re mu dziec ki mo gły po -
znać świat sztu ki ku li nar nej, zdo by wać no we
do świad cze nia za po mo cą zmy słów sma ku,
za pa chu i do ty ku, po znać za sa dy bez pie czeń -
stwa w kuch ni, na czy nia i sprzęt ku chen ny,
na uczyć po słu gi wa nia się sztuć ca mi oraz do -
wie dzieć się, jak zdro wo się od ży wiać. W ra -
mach pro jek tu zo stał zor ga ni zo wa ny m.in.
kon kurs ro dzin ny, dzie ci zwie dzi ły kuch nię
Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 11
w So snow cu, gdzie miały oka zję po znać sze -
fo wą kuch ni – Lu cy ną Grądz ką – któ ra zdra -
dzi ła wy cho wan kom taj ni ki sztu ki ku li nar nej.
Uda ło się tak że zor ga ni zo wać wy ciecz kę
do piz ze rii „Do mi num” w Dą bro wie Gór ni -
czej, gdzie dzie ci przy go to wy wa ły piz zę.
Na za koń cze nie pro jek tu każ da z grup przy -
go to wa ła zdro wą prze ką skę, czy li sa łat kę
owo co wą, die te tycz ne ro ga li ki oraz sa łat kę
wa rzyw ną. SK

Har cer ski kon kurs bo żo na ro dze nio wy

List Ju lii w kap su le cza su

Kuch ci ko wo, czy li smacz nie i zdro wo 

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

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości krew oddali
m.in. uczniowie CKZiU, absolwenci, policjanci i tradycyjnie,
krwiodawcy. 

Instrukcja obsługi wroga, czyli prawdziwa lekcja tolerancji
i drogowskaz, jak radzić sobie z wrogiem. 

Uczest ni cy sta ra li się przy go to wać jak naj bar dziej ory gi nal ne
ozdoby. 

List Ju lii Skow ro nek zo sta nie
od ko pa ny i od czy ta ny 
za 100 lat.

arc SP nr6 w
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Wspólne gotowanie i pieczenie przyniosło
dzieciakom wiele radości. 
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ROZRYWKA

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. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 10 /2018, HIRO ARIKAWA - KRONIKI KOTA PODRÓŻNIKA 
Na gro dy otrzy mu ją: Ryszard J. z Czeladzi, Wioletta L. z Sosnowca, Elżbieta M. z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

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

(32) 291 79 22

Schronisko dla bezdomnych

zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  11/2018

✂

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. 

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Czy szczę śli we ży cie na pro win cji jest moż li we? 
Alek san dra to świe ża roz wód ka. Wi dok twa rzy

by łe go mę ża nie na le ży do naj mil szych. By go wię -
cej nie spo ty kać, re zy gnu je z do tych cza so wej pra -
cy, w któ rej mi ja li się co dzien nie. O no wą nie jest
tak ła two, ale od cze go ma się ko le żan ki i no te sy
peł ne kon tak tów? Z po mo cą przy cho dzi naj lep sza
przy ja ciół ka i pro po nu je po sa dę w ulo ko wa nej
na pro win cji sta rej wy twór ni win. Wi zja sie lan ko -
we go spo ko ju, biu ro wej po sa dy i ra ba tu na do bre

trun ki jest bar dzo ku szą ca. Ola dłu go się nie za sta -
na wia, bo ma na dzie ję ze brać tam si ły, aby wró cić
do gry w wiel kim mie ście. Na miej scu oka zu je się,
że wy twór nia win to nic in ne go jak fa bry ka jed -
nych z naj tań szych ja bo li, a mia stecz ko za trzy ma ło
się w głę bo kim PRL -u i uko cha ne naj droż sze bu ty
mu szą wy lą do wać w sza fie. Tyl ko kto po wie dział,
że ży cie za ro gi ła pie się tyl ko w wiel kim mie ście?

Da ta wy da nia: 29 li sto pa da 2018 r. 

Izabella Frączyk

Dziś jak kiedyś (Wyd. Prószyński i S-ka)

In te li gent na, za baw na i smut na za ra zem, ale ab so -
lut nie szcze ra po wieść o no wo jor skiej sin giel ce…

Kim jest An drea Bern? Kie dy py ta nie za da je te -
ra peut ka, An drea wie, co na le ży od po wie dzieć: jest
pro jek tant ką, przy ja ciół ką, cór ką, sio strą. Ale to,
o czym nie mó wi – że jest sa mot na, że jest ar tyst -
ką, któ rą opu ści ła we na twór cza, że pi je, że krzy czy
w łóż ku, że jest ka pi ta nem to ną ce go okrę tu, czy li
wła sne go cia ła – wy da je się bar dziej praw dzi we.
Wy glą da na to, że wszy scy do ko ła niej ma ją cał ko -
wi cie od mien ne zda nie na te mat, czym jest do ro -
słość: jej naj lep sza przy ja ciół ka In di go wy cho dzi

za mąż, jej brat, któ ry ja kimś cu dem wy szedł nie -
po tur bo wa ny z burz li we go dzie ciń stwa, ocze ku je
z żo ną na na ro dzi ny wy tę sk nio ne go dziec ka, a jej
przy ja ciel Mat thew na dal bez resz ty po świę ca się
ma lo wa niu mrocz nych ob ra zów, choć nic na tym
nie za ra bia i jest kom plet nie spłu ka ny. Kie dy jed -
nak bra ta ni ca An drei przy cho dzi na świat z nie ule -
czal ną cho ro bą, ro dzi na Ber nów zo sta je zmu szo -
na do prze my śle nia na no wo spraw, któ re na praw dę
się li czą

Da ta wy da nia: 22 li sto pa da 2018 r. 

Jami Attenberg

Ja (Wyd. Prószyński i S-ka)

Od waż na, wcią ga ją ca po wieść, w któ rej w dra ma -
tycz ny spo sób łą czą się lo sy bo ha te rów 

W ten cie pły, je sien ny po ra nek nic nie za po wia -
da ło tra ge dii. W kli ni ce dla ko biet, ofe ru ją cej po -
moc wszyst kim po trze bu ją cym, pra ca wre jak każ -
de go in ne go dnia. Gdy do środ ka wpa da zde spe ro -
wa ny męż czy zna, otwie ra ogień i bie rze za kład ni -
ków, do cho dzi do tra ge dii. Na miej sce przy by wa
Hugh McEl roy, po li cyj ny ne go cja tor. Za bez pie cza

te ren i przy go to wu je się do roz mo wy ze spraw cą.
Wy star czy jed nak krót ki ese mes, by zie mia usu nę -
ła mu się spod nóg. Wśród za kład ni ków jest Wren,
je go pięt na sto let nia cór ka, któ ra przy je cha ła tu bez
je go wie dzy i w so bie tyl ko zna nym ce lu. Wszyst -
kim za gra ża nie zrów no wa żo ny osob nik, któ ry mści
się za swo je krzyw dy.

Da ta wy da nia: 13 li sto pa da 2018 r. 

Jodi Picoult

Iskra światła (Wyd. Prószyński i S-ka)

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios, któ ra roz po czę -
ła się w 2015 r. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 13.00 i 18.00,
wy świe tla ne są pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt.
„Kul tu ra Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu blicz no ści do -
stęp do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów. Głów ny mi or ga ni za -
to ra mi pro jek tu są Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin „He lios”
w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol -
skie fil my i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie. Bi le ty na se an -
se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu ją 10 zł. Wię cej in for ma cji
na: www.kul tu ra do stęp na.pl. 

Kulturalne czwartki w kinie „Helios” 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE NA DUŻYM EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

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

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

reklama

KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
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

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. 

TEATR – grudzień  2018

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

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

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.

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. 

Koncert wiedeński Przepremierowo „Horror szał” 
w sylwestrowy wieczór 

Od Kofty do… Korcza, czyli Michał Bajor na scenie

Naj więk sze prze bo je Jo han -
naStraus sa oraz naj pięk niej sze arie
idu ety zope re tek wie deń skich wy -
ko na ją wy bit ni so li ści pol skich scen
mu zycz nych już 8 lu te go w Pa ła cu
Mło dzie ży w Ka to wi cach oraz 29
mar ca 2019 r. w Cho rzow skim
Cen trum Kul tu ry. Pod czas ga li za -
śpie wa ją ob da rze ni wspa nia ły mi
gło sa mi, fan ta stycz ni so li ści ope ro -
wi, a to wa rzy szyć im bę dą wy bit ni,
pol scy ka me ra li ści mło de go po ko -
le nia, wy stę pu ją cy na co dzień
z naj lep szy mi or kie stra mi i dy ry -
gen ta mi w Pol sce i Eu ro pie. 

Tej ga li nie moż na prze ga pić,
po nie waż na sce nie po ja wią się
lau re aci mię dzy na ro do wych kon -
kur sów mu zycz nych, wir tu ozi

skrzy piec, for te pia nu, wspa nia li
so li ści pol skiej es tra dy. Za brzmią
naj więk sze prze bo je kró la wal -
ca – Jo han na Straus sa, nie za brak -
nie tak że po pi so wych arii z naj -
słyn niej szych ope re tek ta kich jak
„Ze msta nie to pe rza”, „Ba ron cy -
gań ski”, „We so ła Wdów ka”,
„Księż nicz ka Czar da sza” oraz
„Kra ina Uśmie chu”. Kon cert bę -
dzie na wią zy wał do tra dy cyj nych
ga li i no wo rocz nych kon cer tów,
od by wa ją cych się w Wied niu.
Kon cer ty roz po czy na ją się
o godz. 18.30. Bi le ty kosz tu ją 85 zł
(Ka to wi ce) i 75 zł (Cho rzów).
Moż na je ku pić m.in. przez stro ny:
www.kup bi le cik.pl, www.bi le ty -
na.pl, www.ebi let.pl. 

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

No we przy cho dzi, sta re nie chce odejść. I stra szy. Ta -
ki bę dzie syl we stro wy wie czór w Te atrze Za głę bia,
gdzie przed pre mie ro wo zo sta nie za pre zen to wa ny
spek takl „Hor ror szał”. W spek ta klu utrzy ma nym
w kon wen cji mu zycz ne go hor ror show zde rzy my się
z na szy mi lę ka mi – chcia ło by się po wie dzieć,
że „współ cze sny mi”, ale tak na praw dę po nad cza so -
wy mi. Wi dzo wie mo gą li czyć na spo rą daw kę hu -
mo ru, czar ne go jak wę giel i bia łe go jak su mie nia po -

li ty ków. Bę dą pio sen ki – zna ne i zu peł nie no we (ale
też do bre). Bę dzie za baw nie, ale i re flek syj nie. Cze -
go chcieć wię cej w syl we stro wy wie czór? Spek ta kle
roz po czy na ją się o 18.00 i 21.00. Pre mie ra spek ta klu
od bę dzie się 4 stycz nia o godz. 19.00. SK

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno
podwójne zaproszenie, do odebrania w redakcji. 

Nie zwy kły ar ty sta i zna ko mi ty wo ka li sta, czy li Mi -
chał Ba jor, wy stą pi już 7 grud nia na sce nie Sa li Wi -
do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za” w So snow cu.
Na pro gram kon cer tu, za ty tu ło wa ny „Od Ko fty…
do Kor cza”, zło żą się pio sen ki z dwu pły to we go al -
bu mu pod tym sa mym ty tu łem. To mu zycz na hi sto -
ria utwo rów, któ re zo sta ły na pi sa ne i prze tłu ma czo ne
spe cjal nie dla nie go, przez naj lep szych au to rów
i kom po zy to rów i po zwo li ły ar ty ście stwo rzyć wła -
sny, nie po wta rzal ny te atr pio sen ki. Wy bra ne z kil ku -

set i na gra ne na no wo, są nie ja ko pod su mo wa niem
mu zycz ne go do rob ku te go cha ry zma tycz ne go ak to -
ra i pie śnia rza. Za po wia da się wie czór pe łen wspo -
mnień, li ry ki, dra ma ty zmu, ale i żar tu. Kon cert trwa
oko ło 90 mi nut, a ar ty ście bę dzie to wa rzy szyć 4-oso -
bo wy ze spół mu zy ków. Bi le ty są w ce nie 55 zł
i 68 zł. Kon cert roz pocz nie się o godz. 19.00. Bi le ty
są do stęp ne on li ne na stro nie: www.kie pu ra.pl oraz
w ka sie Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu za”
i Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. SK
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