„Sosno wspiera Gastro”!
Pod takim hasłem miasto
pomaga lokalnym gastronomom.
W „dostawie lub na wynos”
mieszkańcy mogą okazać
solidarność z właścicielami
kafejek, restauracji, bistro
i pizzerii, którzy znowu nie mogą
przyjmować gości w swoich
lokalach. Ofert szukaj na stronie
internetowej: www.sosnowiec.pl
w zakładce „Sosno wspiera
Gastro” i na łamach „KM”.
str.
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Jak załatwić sprawy w urzędzie
w czasie walki
z koronawirusem? Większość
spraw możesz załatwić bez
wychodzenia z domu, przez
internet, korzystając ze skrzynki
podawczej na platformie
ePUAP. Wnioski znajdują się
na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej w zakładce „Wnioski
do pobrania”, a poradnik dla
mieszkańców na stronie
internetowej Urzędu
Miejskiego.
str.
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Dariusz Panas

Sosnowiczanki, wyrażając sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dołączyły do Strajku Kobiet i protestów, które odbywają od kilku dni w całym kraju.

ZJEDNOCZMY SIĘ!
Wszyscy wiemy, że pod koniec października ulice w Polsce zawrzały. Nie dziwi mnie to. W mojej ocenie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest skandaliczne, ale
dzisiaj proszę: bądźmy razem, zjednoczmy się.
Jestem mężczyzną, jestem ojcem i w tej sprawie
nie mogę milczeć. Naszym obowiązkiem jest
wspieranie naszych żon, córek, matek, partnerek
i przyjaciółek. Bo tylko Kobiety są w stanie poczuć i przeżyć to, co im zgotowano. Ktoś kryjący
się za plecami służb po prostu zadecydował
za Kobiety.
Cały czas zastanawiam się, dlaczego tak czułe
i wrażliwe prawo zaostrzono w trakcie pandemii?
Czy myśleli, że nikt nie zauważy, a być może uważali, że nikt nie będzie przeciw temu protestował?
Nikt nie powinien zmuszać Kobiet i ich rodzin
do nadludzkiego heroizmu i życiowej walki. Oli-

wy do ognia dolał wicepremier „oświadczeniem”,
które przypominało mi bardziej czasy minione
niż XXI wiek.
Teraz jednak pora, abyśmy wszyscy po prostu
zjednoczyli się. Proszę – nie dajmy się. Nie dajcie
wpuścić się w grę, nie dajcie się wmanipulować
w wewnętrzną wojnę w naszym kraju. Powiedzmy
jasno: NIE. Agresji mówimy: NIE. Podziałowi
Polski mówimy: NIE.
Proszę Was wszystkich. Nieważne, co robicie, kim jesteście, na kogo głosowaliście, czy jesteście młodzi czy w kwiecie wieku, czy jesteś
kobietą czy mężczyzną – przejdźmy na jasną

stronę mocy. Pokój to nasz sprzymierzeniec.
Pokażmy swoją siłę. Zaapelujmy wspólnie
do rządzących, aby zmieniono decyzję, by wieloletni ład i kompromis obowiązywał dalej.
Mnie nasuwa się pytanie: Panie Premierze, jak
zareagowałby Pana Ś. P. brat, Lech Kaczyński,
który w 2007 roku powiedział: „Jeśli chodzi
o sprawy związane z aborcją, to uważam, że
osiągnięty kompromis jest kompromisem,
którego nie wolno naruszać . Powtarzam – nie
wolno naruszać”?
Skończmy z chorym podziałem naszego kraju,
który wytworzył się przez lata. Zakopmy topór

wojenny. Walczmy z wirusem, a nie ze sobą.
Wszyscy macie rację pisząc i mówiąc, że nie powinniśmy się spotykać na ulicach w trakcie pandemii, ale rewolucja (bo chyba tak już można o tym
ruchu mówić), która dzieje się na naszych oczach,
nie wybiera.
Bądźmy razem, zjednoczmy się. Tylko w ten
sposób możemy pokazać swoją siłę. Jako Sosnowiczanie, Zagłębiacy, a przede wszystkim
Polacy.
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI
Prezydent Wszystkich Sosnowiczan
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arc Antrans Invest Sp. z o.o

Ponad 170 nowoczesnych i wygodnych mieszkań powstanie przy
ul. Marszałka E. Rydza-Śmigłego w Sosnowcu, w pobliżu osiedla Pekin
i Klimontów. Cztery nowe budynki mieszkalne wybuduje
Antrans Invest Sp. z o. o., deweloper z Olkusza.

Pierwszy park po 50 latach
1,4 hektara powierzchni oraz
co najmniej 250 drzew. Tak
na początek będzie prezentował się park w Zagórzu, powstający obok Placu Papieskiego. Nasadzenia kilkumetrowych drzew już się rozpoczęły,
a tym samym największe osiedle będzie miało swój park.
Wśród nasadzanych drzew
najliczniejsze są jarzęby mączne i klony pospolite, czyli typowe dla parku drzewa. – Są to
duże sadzonki, których obwody na wysokości jednego metra mają od 16 do 20 cm – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
To będzie pierwszy od co
najmniej 50 lat nowy park
w Sosnowcu. Przy tej okazji zabezpieczona została przestrzeń
pod przyszłe aleje parkowe.

Maciej Łydek

Rusza budowa
nowych mieszkań

Przy jednym z największych osiedli w Zagórzu powstaje nowy park.

– Będzie jeszcze jedna niespodzianka dla mieszkańców, ale
o tym powiemy za kilka
dni – dodaje prezydent Sosnowca.
Mieszkańcy także są zadowoleni. – Na ten park czekaliśmy
od wielu lat. Bardzo się cieszę,
że takie miejsce powstanie. Będzie służyć jako miejsce wypoczynku i relaksu dla wszystkich

reklama

Tak będą wyglądać nowe budynki mieszkalne przy ul. Marszałka Rydza-Śmigłego w Sosnowcu.

Sylwia Turzańska

– Planujemy budowę 172 ustawnych mieszkań
o powierzchni od 33 do 77 metrów kwadratowych, w rozsądnych cenach. Zamierzamy także
w sposób optymalny zagospodarować przestrzeń,
by zapewnić przyszłym mieszkańcom komfortowe warunki mieszkaniowe i bytowe – mówi Tomasz Broszkowski – prezes zarządu Antrans Invest Sp. z o.o.
Pod każdym z budynków zostanie zbudowany
garaż podziemny, co pozwoli na funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni. Architekci zaplanowali miejsce do komfortowego wypoczynku i relaksu oraz wspólnych spacerów. Nie zabraknie
także miejsc postojowych, w tym czterech stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych.
Całe osiedle prezentuje się ciekawie, nowocześnie
i elegancko. Budowa ma ruszyć już w listopadzie.
Planowany termin zakończenia dwóch pierwszych budynków przewiduje się na wrzesień 2022
roku, a kolejne dwa budynki mają zostać wybudowane do listopada 2022. Jest duża szansa na to,
że pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do nowych
mieszkań już w październiku za dwa lata.

Spółka Antrans to firma z 27-letnim doświadczeniem, ale znana bardziej w branży transportowej. Rozpoczynała od transportu krajowego, następnie europejskiego i dziś jest liderem w swojej
branży. Prężny rozwój sprawił, że na swoje potrzeby firma wybudowała filię w Sławkowie – Antrans
Group, co stało się inspiracją i początkiem powstania Antrans Invest, specjalizującej się w branży deweloperskiej. – Do tej pory zrealizowaliśmy kameralną inwestycję, położoną w spokojnej okolicy
w otoczeniu terenów zielonych i zabudowy jednorodzinnej w Krakowie, czyli Chylińskiego Park.
Obecnie nowe mieszkania powstają w Siemianowicach Śląskich. Ponadto w Jaworznie budujemy
„Apartamenty Bursztynowa”, w Olkuszu realizujemy „Silver House”, a w Chorzowie „Apartamenty Parkowa” – podkreśla Tomasz Broszkowski.
Budowa mieszkań przy ul. Rydza-Śmigłego to
niejedyna inwestycja, realizowana przez spółkę
w Sosnowcu. Antrans planuje jeszcze budowę bloków mieszkalnych przy ul. Dworskiej w Sosnowcu. Więcej informacji dotyczących dewelopera i jego inwestycji, można znaleźć na profilu FB: facebook. com/antransinvestdevelopment lub u doradcy pod nr tel. 728 583 927.
reklama
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pokoleń, od seniorów po najmłodszych – przyznaje Alojzy
Jasiński, mieszkaniec Zagórza.
Docelowo w parku znajdzie
się ponad tysiąc drzew. Kolejne
nasadzenia są zaplanowane już
na przyszły rok. W parku pojawią się sosna pospolita, brzoza pożyteczna, grab pospolity,
lipa drobnolistna i klon pospolity. ST
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Tak powstaje nowe Egzotarium!
Stare sosnowieckie Egzotarium przeszło już do historii. Po wybudowanym w 1956 roku obiekcie nie ma już śladu, są za to pierwsze elementy powstającego w tym miejscu
Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium”.
zdjęcia: Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

Cały teren budowy jest ogrodzony,
dlatego z zewnątrz niewiele widać.
– Z pewnością mieszkańcy zauważyli
żółty dźwig, który został ustawiony
na terenie budowy, widać go niemal
z całej okolicy. W miejscu dawnego
Egzotarium został wykopany dół,
w którym rozpoczęły się prace związane z wylewaniem płyty fundamentowej, która będzie elementem poziomu
„-1” – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski,
zastępca prezydenta Sosnowca. Właśnie w podziemiach będą ustawione
m.in. olbrzymie akwaria z rodzimymi
gatunkami ryb, a także z rybami z całego świata, m.in. duch amazoński,
pielęgnica szmaragdowa, arowana srebrna, płaszczki słodkowodne,
wisłonos amerykański.
W założeniu nowe Egzotarium
ma zachować dziedzictwo historyczne
oraz kolekcje prezentowane dotychczas
w tym miejscu, jednocześnie rozszerzając zakres swojej działalności. – Już
za dwa lata będziemy mogli podziwiać
kolekcję ryb dorzecza Przemszy, a otoczenie budynku będą stanowić rodzime
siedliska roślinne: biotop grądowy,
zbiorowisko szuwarowe i murawa kserotermiczna. Egzotarium to element
większego kompleksu. To Park Bioróżnorodności, który jest tuż obok, także Stawiki oraz Park Tysiąclecia, gdzie
również trwa inwestycja. Liczę, że
mieszkaniec Sosnowca i regionu przyjedzie do Egzotarium, ale też do sąsiednich parków, aby wypocząć i dobrze się
bawić – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.
Nowe Egzotarium stanie się Centrum Edukacji Ekologicznej. W budynku powstaną dwie nowoczesne klasy lekcyjne, wyposażone w komputery,
mikroskopy, systemy multimedialne
itp., gdzie m.in. uczniowie okolicznych
szkół będą mogli odbywać lekcje przyreklama

Rozpoczęły się prace związane z wylewaniem płyty fundamentowej
pod nowe Egzotarium.

rody, biologii, geografii. – Będziemy
tam prowadzić warsztaty, wykłady,
wystawy, a wszystko to przy pięknym
widoku na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni. Powstanie również mini kino, w którym każdy odwiedzający
będzie mógł obejrzeć film edukacyjny,
dotyczący rodzimej przyrody. Korytarze i hole CEE stanowić będą przestrzeń ekspozycyjną dla wystaw stałych
i czasowych. W budynku znajdzie
swoje miejsce również kawiarnia – dodaje prezydent Chęciński.
Z poziomu – 1 ścieżka będzie prowadziła zwiedzającego do palmiarni
na poziom parteru. Palmiarnia nie będzie jak dotychczas jedynie ogrodem
botanicznym. Na tym poziomie głównymi eksponatami będą rośliny, ale
wśród roślin projektantom udało się
znaleźć miejsce także dla zwierząt,
takich jak: legwan zielony, żółw żabuti, bazyliszek płatkogłowy, legwan
czarny czy boa dusiciel. – Sama palmiarnia podzielona będzie na trzy strefy: strefę klimatu śródziemnomorskiego, strefę pustynną i tropikalną.
reklama

W każdej panować będą inne warunki.
Sterowanie klimatem odbywać się będzie poprzez zapewnienie prawidłowej
temperatury, wilgotności i światła, tak
aby warunki zbliżone były jak najbardziej do tych panujących w naturze.
Podróż po Egzotarium kończyć się będzie na szczycie rampy, która kieruje
zwiedzających na poziom +1. W tym
miejscu znajdują się sale lekcyjne, przestrzeń wystawiennicza wystaw stałych
czasowych, kino edukacyjne, a także
kawiarnia, w której zwiedzający będą
mogli odpocząć po długim zwiedzaniu
– mówi Jeremiasz Świerzawski.
Otoczenie także będzie pełnić rolę
edukacyjną. Wzdłuż szklanej elewacji
palmiarni zostanie wybudowany długi
zbiornik wodny, gdzie zostanie utworzone rodzime zbiorowisko szuwarowe.
Za inwestycję odpowiada Mostostal
Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa (lider konsorcjum) oraz
Maximus ZBH Sp. z o.o. (partner
konsorcjum). Całość przedsięwzięcia
to prawie 64 mln zł.

Obok placu budowy w parku trwają nasadzenia tysięcy drzew i krzewów.

Nowym elementem Egzotarium będzie korzystanie z odnawawialnych
źródeł energii. W ramach inwestycji
zostaną wykonane panele fotowoltaiczne, które pozwolą na przetwarzanie światła słonecznego na energię
elektryczną. Ponadto wody deszczowe
pochodzące z połaci dachowej będą
wykorzystywane do polewania terenów zielonych. Gmina Sosnowiec
otrzymała dofinansowanie na kwo-

tę 15,3 mln złotych w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014
– 2020 działanie 5.4.3 – ochrona różnorodności biologicznej. Projekt składa się z dwóch komponentów utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium” i rewitalizacji terenów zielonych w tzw. Parku Tysiąclecia. Prace powinny zakończyć się po
2 latach od podpisania umowy.

PARK BIORÓŻNORODNOŚCI DOPEŁNIENIEM EGZOTARIUM
Kiladziesiąt tysięcy nasadzeń krzewów i drzew, a także budowa oczek
wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy i budek lęgowych
dla ptaków – to najważniejsze zmiany w parku im. Jacka Fusińskiego.
Rewitalizacja obejmuje prawie 7 ha, w tym 5,5 ha terenów zielonych.
Po zmianach w miejscu obecnego parku powstanie pierwszy
w Sosnowcu Parku Bioróżnorodności. Oprócz nasadzeń, zmieni się cała
infrastruktura tego miejsca. Przebudowywane są ścieżki dla pieszych
oraz schody, by z parku mogły korzystać osoby niepełnosprawne.
Powstaną również toalety, zostaną ustawione nowe ławki, a cały park
zostanie ogrodzony. Wart 7 mln zł park najprawdopodobniej będzie
gotowy do końca 2020 roku.

reklama
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Trzeci przetarg na budowę Stadionu Zimowego rozstrzygnięty!

Nowy skwer
w samym centrum
Paweł Leśniak

Umowa na budowę
lodowiska podpisana

listopad 2020 nr 11

Armagedon

W ramach największej realizowanej inwestycji w mieście, czyli Zagłębiowskiego Parku Sportowego, zostanie
zbudowane w Sosnowcu nowoczesne lodowisko. Rozmowy dotyczące ofert złożonych w przetargu, toczyły się
w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale zapadła ostatecznie decyzja o budowie Stadionu Zimowego.

W miejscu betonowego boiska pojawi się przestrzeń, gdzie
będzie można rodzinnie spędzać czas.

Około 1300 metrów
kwadratowych w samym
centrum miasta zyska
zupełnie nowe oblicze.

U zbiegu ulic Warszawskiej,
Piłsudskiego i 3 Maja, pomiędzy „plastrami miodu”
a skwerem z kotwicą obok
CH „Plaza” pojawią się nowe
rośliny, krzewy i byliny,
a także siedziska i ścieżka
sprawnościowo-edukacyjna.
Wśród zieleni mieszkańcy
będą mogli spędzać wolny
czas.
– Dzisiejszym 40-latkom
i osobom starszym ścieżka będzie żywo przypominała na-

sze zabawy przy użyciu kredy – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Jedna część inwestycji to
stworzenie części rekreacyjno-odpoczynkowej, a druga to
nowa aranżacja zieleni, elementów małej architektury
i zmieniony układ alejek pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Piłsudskiego 3
i 5 oraz przy budynku przy
ul. Warszawskiej 13. Kolejnym etapem zmian będzie zaadoptowanie starego betonowego boiska, na którym również pojawi się przestrzeń
do rodzinnego spędzania wolnego czasu. ST

Stadion Zimowy będzie spełniał wymagania Światowej Federacji Hokeja na Lodzie.
Sylwia Turzańska

– Rozważyliśmy kilka scenariuszy i doszliśmy do wniosku, że powinniśmy rozstrzygnąć to postępowanie. Przypomnę, że był to trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy nowego lodowiska – wyjaśnia Michał Zastrzeżyński,
zastępca prezydenta Sosnowca. Stadion Zimowy będzie
spełniał wymagania Światowej Federacji Hokeja na Loreklama

dzie. Widowiska sportowe
będzie mogło śledzić 2545 kibiców. Trybuna główna obejmuje 2457 miejsc siedzących,
w tym 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 20 miejsc
dla osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym. Powierzchnia płyty lodowiska
będzie wynosić 1800 m kw.
powierzchni (60 na 30 metrów).
Hala w zasadniczej części
bę dzie mia ła dwie kon dy -

gnacje. Obiekt będzie wyposażony w platformę dla kamer telewizyjnych i telebim
pod wie sza ny pod da chem.
Częścią obiektu będą także
szatnia z odnową biologiczną i zapleczem medycznym,
pomieszczenia biurowe, gastronomiczne, sale konferencyj ne oraz po miesz cze nia
pod ewentualny wynajem na
usługi.
– Na lodowisku będziemy
mogli organizować wszelkie

im pre zy na naj wyż szym
mię dzy na ro do wym po zio mie. Nie za po mi na my też
o osobach, które zwyczajnie
lubią pojeździć na łyżwach.
Będzie też miejsce na ogólno do stęp ną śli zgaw kę dla
mieszańców – przyznaje Arka diusz Chę ciń ski, pre zy dent Sosnowca.
Budowa najnowocześniejszego w Polsce lodowiska będzie kosztować 52,8 mln zł
netto. Wykonania zadania
podejmie się Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego S. A, które
buduje również stadion
(120,2 mln zł netto) oraz halę
sportową (46,8 mln zł netto).
Cała inwestycja jest realizowana przez Zagłębiowski
Park Spor to wy sp. z o.o.
– Będziemy mocno naciskali, aby wy ko naw ca skró cił
czas re ali za cji in we sty cji
do 19 miesięcy. To pozwoliło by na od da nie obiek tu
do użytku wraz ze stadionem
oraz parkingami i całym zago spo da ro wa niem
te re nu – pod su mo wa ła Ka ri na Skow ro nek, pre zes Za głębiowskiego Parku Sportowego.

Projekty wybrane
31 projektów, na które zagłosowało najwięcej mieszkańców
w ramach VII edycji Budżetu
Obywatelskiego, zostanie zrealizowanych już w przyszłym
roku.
Każdy sosnowiczanin, bez
względu na wiek, mógł głosować na projekty w dwóch strefach: ogólnomiejskiej i rejonowej. W tej edycji budżetu udział
w głosowaniu wzięło prawie 22
tys. sosnowiczan uprawnionych
do głosowania. W sumie drogą elektroniczną mieszkańcy
Sosnowca oddali 38 643 głosy.
– W ramach VII edycji w 2021
roku do realizacji zostanie przekazanych 29 projektów z rejonów konsultacyjnych oraz
2 projekty ze strefy ogólnomiejskiej. Najwięcej głosów – 6414
mieszkańcy oddali na projekt
w strefie ogólnomiejskiej
pod nazwą „Tężnia solankowa
w Parku Sieleckim – Zdrowie
i wypoczynek dla wszystkich”.
Spośród projektów rejonowych
najlepszy wynik zaliczył projekt
„Perła Pogoni – rewitalizacja
gloriety w Parku Dietla” z wynikiem 791 głosów. Wszyst-

kim, którzy wzięli udział w tegorocznym głosowaniu, serdecznie dziękuję – powiedział
prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Realizacja tężni wstępnie będzie kosztować w Parku Sieleckim około 800 tys. zł, a rewitalizacja gloriety około 470 tys. zł.
W tej edycji budżet wynosi
7 mln złotych.
Pieniądze zostaną wydane
m.in. na PsiLądek dobrej zabawy przy ul. Królewskiej, ścieżkę zdrowia przy ul. Ostrogórskiej, plac zabaw przy ul.
Dworskiej, strefę rolkowo-tyrolkową przy ul. Lenartowicza,
nowe chodniki wraz z zatokami parkingowymi na osiedlu
Juliusz, plac zabaw przy PM 39
w Zagórzu.
Najwięcej głosów oddali
mieszkańcy w przedziale wiekowym 36 – 45 lat (25 procent) oraz 26 – 35 (prawie 21
procent). Najwyższa frekwencja została odnotowana w Milowicach (21,13 procent),
Ostrowach (18.87 procent)
oraz w Maczkach (14,69 procent). ST
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Ratujmy groby przodków
Miasto zadba o zapomniane pomniki na sosnowieckich nekropoliach. Zajmie się tym, nie tylko
w okresie Wszystkich Świętych, Stowarzyszenie „Ku Pamięci”. Zapraszamy mieszkańców
Sosnowca do włączenia się w zbiórkę środków, które pomogą uratować zabytkowe nagrobki.
na numer konta 14160014621867663380000001 – informuje Mateusz Bochenek.
– Szczególnie w okresie świątecznym dostajemy mnóJesień, a zwłaszcza okres Wszystkich Świętych, to czas,
gdy częściej odwiedzamy groby bliskich zmarłych. To tak- stwo zgłoszeń od mieszkańców dotyczących karteczek
że ten moment, gdy częściej niż zwykle dostrzegamy pięk- z informacją o braku opłat za grób. Mowa tu często o piękne i zaniedbane pomniki. Ratowaniem zapomnianych ne- nych, zabytkowych pomnikach. Dlatego postanowiliśmy
kropolii zajmie się Stowarzyszenie „Ku Pamięci”. To wpisać cmentarz czterech wyznań przy ulicy Smutnej i al.
wspólna inicjatywa miasta oraz posła Mateusza Bochen- Mireckiego do Gminnej Ewidencji Zabytków. Bardzo
ka, byłego pełnomocnika prezydenta Sosnowca, Arkadiu- ważne, aby nasze dziedzictwo kulturowe nie zostało zniszsza Chęcińskiego, który zainicjował to szczytne przedsię- czone. Cieszę się, że w naszym mieście będzie działało tawzięcie. – Mamy niezwykle piękne nekropolie, wiele kie stowarzyszenie i sam chętnie będę wspierał jego dziaz nich niszczeje. Niektóre wyglądają na „niczyje”. Chcę to łania – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
– Działalność́ stowarzyszenia nie może ograniczyć́ się̨
zmienić. Wspólnie z władzami Sosnowca chcemy zadbać́
o nagrobki, często zapomniane, a jakże ważne dla nasze- tylko do zbiórek w trakcie Wszystkich Świętych. Chcemy
go miasta i całego regionu – mówi Mateusz Bochenek.
również̇ do działania zaangażować́ szkoły, być́ może także
Na czym ma polegać działanie stowarzyszenia? – Pier- indywidualne osoby, które mogłyby się̨ opiekować́ grobawotnie mieliśmy zacząć od zbiórki środków na przełomie mi. Połączymy to z lekcjami regionalizmu, oczywiście
października i listopada na cmentarzu przy ul. Smutnej w momencie, gdy sytuacja związana z pandemią koronai zebrane środki przeznaczyć na ratowanie zabytkowych wirusa ulegnie poprawie – dodaje poseł Bochenek.
nagrobków, gdzie pochowane są̨ zasłużone dla miasta i reCo ważne, przedstawiciele kilku sosnowieckich szkół już
gionu osoby. Nagrobki, które charakteryzuje wyjątkowa zadeklarowali, że chętnie obejmą opieką pomniki.
architektura. Sytuacja epidemiczna sprawiła, że na chwilę Do działania zaangażowani zostali przedstawicieli rożnych
obecną zbiórki na cmentarzach nie wchodzą w grę. Uru- wyznań́, kościoła katolickiego, ewangelickiego i prawochomiliśmy więc możliwość zbierania środków w formie sławnego oraz osoby zajmujące się na co dzień historią reinternetowej. Można to zrobić, m.in. skanując kod QR, gionu. Także regionaliści i organizacje pozarządowe.
który znajduje się na plakatach takich jak ten zamieszczoWszyscy zainteresowani mogą dołączyć do stowarzyszeny w „Kurierze Miejskim”. To kod do zrzutka pl (nazwa nia w każdej chwili lub po prostu wesprzeć jego działania.
zrzutki to „I Sosnowiecka kwesta ku pamięci”). Moż- Wystarczy zgłosić się do biura poselskiego Mateusza Bona również wspomóc naszą inicjatywę, wpłacając środki chenka, przy ul Warszawskiej 1/4 w Sosnowcu.
Krzysztof Polaczkiewicz

promocja

MŁODZIEŻ I SENIORZY PO RAZ KOLEJNY W AKCJI

Jedna z międzypokoleniowych grup gotowa do działania po zakończeniu warsztatów.

Wspólne gotowanie, muzykowanie, rozgrywki spor towe, debata
polityczna, nagranie słuchowiska
a tak że po dróż do prze szło ści.
Uczestniczki i uczestnicy projektu
Międzypokoleniowe MotywAkcje
realizowanego przez Stowarzyszenie MOCnaMOC udowadniają, że
bez względu na to jakich wrażeń
jesteśmy spragnieni i bez względu
na to w jakim jesteśmy wieku, razem mo że my zro bić wszyst ko.
Przekonują nas również o zaletach
łączenia przedstawicieli różnych
po ko leń w ra mach wspól nych
dzia łań. Pa ni Da nie la za py ta na o to, dla cze go bie rze udział
w projekcie, przyznaje: Lubię to-

wa rzystwo mło dzie ży i ich od mienne spojrzenie na świat. Zdaniem Pana Mietka sekret działań
mię dzy po ko le niowych kryje się
w tym, że młodzi za ra ża ją energią, której brakuje starszym. Dla
młodzieży liczą się przede wszystkim re la cje. Pa trycja do ce nia
w działaniach międzypokoleniowych możliwość poznania siebie
nawzajem i lepszego zrozumienia.
Zu za pod kre śla: W dzi siej szych
czasach rzadko następuje bliższa
in te rak cja mię dzy po ko le nia mi.
Dzię ki projek towi od kry łam jak
nie zwy kle fa scy nują cą i war to ściową rzeczą jest po prostu zwykła rozmowa.

Dlaczego międzypokoleniowość?
W naszym projekcie dofinansowanie na realizację otrzymały pomysły
promujące działania międzypokoleniowe pomagające przełamać wzajemne stereotypy oraz kształtować
transpokoleniową wrażliwość. Takie, które budują most nad przepaścią dzielącą oddalone od siebie nawet o pół wieku generacje. Jednak
pomysł na międzypokoleniowość
nie pojawił się wyłącznie dlatego, że
wiąże się ona z licznymi benefitami
natury społecznej i osobistej. Bezpośrednim impulsem do podjęcia naszych działań był ich deficyt w lokalnym środowisku. Mimo że w Sosnowcu dzieje się bardzo wiele, to
brakuje inicjatyw, które angażowałyby jednocześnie różne generacje.
Postanowiliśmy zagospodarować tę
niszę. Do projektu zaprosiliśmy
członkinie oraz członków Rady
Młodzieży i Rady Seniorów, a także
przedstawicielki oraz przedstawicieli klubów seniora i szkolnych kół
wolontariatu, aby przygotować ich
do pełnienia roli liderów międzypokoleniowości w naszym mieście.
Jak to się zaczęło?
Pragnienie realizacji działań międzypokoleniowych kiełkowało w nas

od dawna. Sięgnęliśmy po te marzenia dzięki konkursowi Generator Innowacji. Sieci Wsparcia. W jego ramach sfinansowany został nasz pomysł, innowacja społeczna Babcia
i Dziadek z Klasą, która została wyróżniona przez grantodawcę i którą
każdy może powielić. W podręczniku Przewodnik po międzypokoleniowej podróży (można go pobrać ze
strony http://babciaidziadekzklasa.e.org.pl/) przekazujemy praktyczne wskazówki oraz udostępniamy
zestaw narzędzi, które krok po kroku
pomagają zrealizować inicjatywy łączące pokolenia. Międzypokoleniowe MotywAkcje również wykorzystują te materiały, a my wykorzystujemy doświadczenia, które zdobyliśmy dzięki tym działaniom, aby tym
razem połączyć już nie dzieci, a młodzież z sosnowieckimi seniorami.
Co już zrobiliśmy, co robimy teraz
i co będziemy robić?
Mimo że pandemia postanowiła pokrzyżować nam plany, pomyślnie za-

kończyliśmy 3 moduły warsztatów.
Przygotowaliśmy przedstawicieli każdej z grup na spotkanie z drugim pokoleniem oraz wspólną realizację działań. Podczas zajęć powstały pomysły
na MotywAkcje, które dzięki dofinansowaniu wdrażane są aktualnie w życie. Zaprezentujemy je szerszej publiczności w publikacji podsumowującej projekt. Planowaliśmy również
organizację I Sosnowieckiego Dnia
Międzypokoleniowości,
jednak
z uwagi na wprowadzone ograniczenia musimy zrezygnować z uroczystej
gali. Jeżeli są Państwo zainteresowani
śledzeniem naszych poczynań, zapraszamy na http://mocnamoc.pl/motywakcje/ oraz do polubienia fanpage
projektu w serwisie Facebook.
Projekt
Mię dzy po ko le niowe
MotywAkcje jest fi nan sowa ny
przez Narodowy Instytut Wolności – Cen trum Roz woju Spo łe czeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.
Zuzanna Teper-Solarz
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Co oznacza wpis
ostrzeżenia
w księdze
wieczystej?
Wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej oznacza nie
zgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nierucho
mości i stanowi instrument, który służyć ma sądowi
wieczystoksięgowemu w wypełnianiu obowiązku
dbałości o to, aby księga wieczysta odzwierciedlała
rzeczywisty stan prawny nieruchomości. Według
art. 8 u. k. w. h. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu
prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczy
wistym stanem prawnym nieruchomości wyłącza dzia
łanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Na podstawie art. 62613 § 1 k. p. c. wpisu ostrzeżenia
sąd dokonuje z urzędu, jeżeli dostrzeże taką niezgod
ność. Wpisu ostrzeżenia z urzędu sąd dokonuje rów
nież wtedy, gdy stwierdzi, że dla tej samej nierucho
mości albo dla tego samego ograniczonego prawa rze
czowego (w praktyce chodzi o spółdzielcze własno
ściowe prawo do lokalu) prowadzi się dwie lub więcej
ksiąg wieczystych, ujawniających odmienny stan
prawny. Wówczas wpis ostrzeżenia dokonywany jest
w każdej z tych ksiąg. Tę ogólną regulację dopełniają
poszczególne przypadki, gdy sąd wieczystoksięgowy
zawiadamiany przez inne sądy lub organy publiczne
o zmianach stanu prawnego nieruchomości, które
usprawiedliwiają wpis ostrzeżenia. W myśl art. 10
ust. 2 u. k. w. h. ostrzeżenie może stanowić środek za
bezpieczenia powództwa o usunięcie niezgodności
stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księ
dze wieczystej ze stanem rzeczywistym. Podstawą
wpisu ostrzeżenia do księgi wieczystej jest wówczas
nieprawomocny jeszcze wyrok sądu pierwszej instan
cji uwzględniający powództwo przewidziane w art. 10
ust. 1 u. k. w. h. lub postanowienie sądu o udzieleniu
zabezpieczenia w takiej postaci, wydane w toku pro
cesu wszczętego na podstawie art. 10 ust. 1 u. k. w. h.

Wpis ostrzeżenia następuje wówczas na wniosek po
woda, który do wniosku dołączyć musi odpis wspo
mnianego wyroku lub postanowienia. Wpisane na tej
podstawie ostrzeżenie podlegać będzie wykreśleniu
w razie uwzględnienia kolejnego wniosku, którego
podstawę tym razem stanowić będzie albo odpis pra
womocnego wyroku uwzględniającego powództwo
przewidziane w art. 10 ust. 1 u. k. w. h. (wówczas po
wód wraz z żądaniem dokonania przez sąd wieczy
stoksięgowy wpisu nakazanego w sentencji takiego
wyroku powinien wnosić także o wykreślenie ostrze
żenia) albo odpis postanowienia stwierdzającego upa
dek zabezpieczenia udzielonego zgodnie z art. 10
ust. 2 u. k. w. h., w przypadkach prawomocnego odda
lenia takiego powództwa, odrzucenia pozwu albo
umorzenia postępowania w sprawie. Sądy, organy ad
ministracji rządowej i jednostek samorządu terytorial
nego oraz notariusze sporządzający akty poświadcze
nia dziedziczenia obowiązani są zawiadomić właściwy
sąd wieczystoksięgowy o każdej zmianie właściciela
nieruchomości, dla której założona została księga wie
czysta. Na podstawie art. 36 ust. 3 u. k. w. h. w wyni
ku zawiadomienia sąd wieczystoksięgowy dokonuje
z urzędu wpisu ostrzeżenia, a następnie zawiadamia
o wpisie ostrzeżenia nieujawnionego właściciela,
na którego wskazuje treść zawiadomienia, pouczając
go o obowiązku złożenia wniosku ujawniającego jego
prawa własności w terminie miesiąca od daty doręcze
nia zawiadomienia. Ostrzeżenie wpisane na podstawie
art. 36 ust. 2 u. k. w. h. podlegać będzie wykreśleniu
w razie uwzględnienia wniosku o wpis własności sto
sownie do art. 31 ust. 2 u. k. w. h. Dokumenty, które
stanowiły podstawę wpisu ostrzeżenia, nie są zwraca
ne wnioskodawcy wraz z wnioskiem, ale pozostawia
ne są w aktach księgi wieczystej. Jeśli natomiast wnio
sek podlegający zwrotowi zawiera się w akcie notarial
nym, w aktach księgi wieczystej pozostawia się wypis
z aktu notarialnego przesłany przez notariusza, a wnio
skodawcy doręczane jest jedynie zarządzenie o zwro
cie wniosku. Wszystkie wpisy i wykreślenia prowadzi
sąd wieczystoksięgowy (a w praktyce referendarze są
dowi). Wpis ostrzeżenia dokonany przez referendarza
sądowego podlega zaskarżeniu skargą, a przez sąd
pierwszej instancji – apelacją.

Umów wizytę w urzędzie skarbowym
Od 26 października 2020 r.
w województwie śląskim uruchomiono nowy model obsługi
podatników. Załatwienie sprawy
podczas bezpośredniej wizyty
w urzędzie będzie możliwe po jej
wcześniejszym umówieniu.
– Dzięki usłudze zwiększymy komfort załatwiania spraw
w urzędzie przy zapewnieniu
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa – mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej,
Magdalena Rzeczkowska. Poreklama

datnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą którego
mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie.
Wcześniejsze załatwienie sprawy (tzn. przed 9 listopada) będzie możliwe po skontaktowaniu się ze swoim urzędem.
– Zachęcamy do dalszego
korzystania z dotychczasowych
zdalnych form załatwiania
spraw w urzędach skarbowych.
Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości

załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.
gov. pl i biznes. gov. pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych.
Można je znaleźć na stronach
internetowych urzędów w zakładce „Kontakt” – podkreśla
Magdalena Rzeczkowska. KP

JAK SIĘ UMÓWIĆ
NA WIZYTĘ:
• przez Internet – możesz
skorzystać z elektronicznego
formularza dostępnego na
stronie podatki.gov.pl lub
swojego urzędu skarbowego,
• telefonicznie – numery
telefonów sprawdzisz na
stronie www swojego urzędu
skarbowego,
• w urzędzie – podczas osobistej
wizyty w punkcie „Umawianie
wizyt", który znajduje się blisko
wejścia.

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

„Niechciany” kurs
językowy na telefon
Kilka dni temu przez telefon dałam się naciągnąć
na zakup kuru językowego
„z dofinansowaniem 80%”. Umowa polega
na wysłaniu do mnie kurierem za pobraniem
na kwotę 330 zł materiałów do nauki języka, na co się
zgodziłam. Jednak jeszcze tego samego dnia
postanowiłam z zakupu zrezygnować, oddzwaniając
na ten sam numer telefonu. Otrzymałam komunikat,
że numer nie istnieje. Otrzymałam też email
potwierdzający zakup. Odesłałam moją rezygnację,
opierając się na prawie do odstąpienia od umowy.
Zaznaczyłam też, że nie zgadzam się na wysyłkę
do mnie jakichkolwiek materiałów. Dostawca
odmówił, twierdząc, że nie mogę zrezygnować
i bezpodstawnie uchylam się od przyjęcia towaru.
Nadmieniam, że firma w korespondencji email i SMS
nie posługuje się żadnymi danymi, brak jest nazwy,
adresu i innych danych identyfikacyjnych.
Czy jeśli nie odbiorę paczki i zaprzestanę kontaktu
z ww. firmą, ignorując wiadomości z ich strony, to coś
mi grozi? Czy mają prawo dochodzić ode
mnie jakichkolwiek roszczeń? Czy nagrana rozmowa
może być w jakikolwiek sposób umową wiążącą, jeśli
nie jest potwierdzona na piśmie?
W opisanej sprawie zastosowanie znajdują przepi
sy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumen
ta (Dz. U. 2020.287 t. j. z dnia 2020.02.21). Zgodnie z ty
mi przepisami konsument ma prawo bez podawania
przyczyny w terminie 14 od dnia otrzymania towaru
lub zawarcia umowy o usługi odstąpić od umowy za
wartej na odległość. Jeśli umowa została wykona
na – dostarczono towar – konsument ma obowiązek
zwrócić go w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.
Skutkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu jest uzna
nie umowy za niezawartą. Konsument może również
złożyć oświadczenie o rezygnacji – odstąpieniu
przed otrzymaniem towaru, co w przedmiotowej spra
wie miało miejsce. Przedsiębiorca zatem otrzymawszy
rezygnację, powinien powstrzymać się od wykonania
umowy i wysłania towaru. Jeśli oświadczenie o odstą
pieniu od umowy było skuteczne i przedsiębiorca je
otrzymał, wysyłka towaru nastąpi na jego ryzyko
i koszt, a kupujący nie ma obowiązku jej odebrania.
Gdyby natomiast przedsiębiorca towar wysłał, zanim
dotarło do niego odstąpienie lub nie mógłby już cofnąć
wysyłki, jedynym kosztem jakiego mógłby się domagać
w związku z rezygnacją kupującego, byłby koszt zwro
tu przesyłki – drogę powrotną towaru. Koszty zwrotu
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towaru po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
ponosi kupujący. Sprzedawca natomiast zwraca cenę
i koszty dostawy towaru do kupującego. Przy czym, je
śli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowią
zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez nie
go dodatkowych kosztów. Jeśli np. sprzedawca ofero
wał dostarczenie towaru do punktu odbioru za 8,99 zł
oraz przesyłkę kurierską za 19,90 zł, to w przypadku od
stąpienia kupującemu będzie zobowiązany zwrócić naj
tańszy z oferowanego sposobu dostawy – w tym wy
padku 8,99 zł.
Umowa zawierana na odległość nie musi być po
twierdzana na piśmie, wystarczy potwierdzenie zawar
cia na tzw. trwałym nośniku – np. pocztą elektronicz
ną czy też nagraniem rozmowy. Aby ustrzec się podob
nych do opisanej sytuacji, należy z większą uwagą
i ostrożnością podchodzić do przypadkowych propo
zycji handlowych i zamówień oraz unikać podejmowa
nia decyzji na podstawie telefonicznych, czy interneto
wych, bliżej nieokreślonych ofert, reklam. Każdorazowo
należy sprawdzić, kto oferuje sprzedaż, czy istnieje stro
na internetowa przedsiębiorcy i jakie dane są tam po
dane i czy jest to podmiot polski czy zagraniczny oraz
jakie są opinie. Jeśli na stronie brak danych przedsię
biorcy lub nie można ich ustalić, najbezpieczniej zrezy
gnować z chęci zakupu czy zawarcia umowy o usługi.
Przepisy ustawy o prawach konsumenta nakładają
na przedsiębiorcę kontaktującego się z konsumentem
przez telefon szereg obowiązków. Przedsiębiorca po
nadto musi mieć uprzednią zgodę konsumenta na kon
takty marketingowe. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje
się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umo
wy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy
poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto po
dać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące
osobę, w imieniu której telefonuje. Jeżeli przedsiębior
ca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez te
lefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej
umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym no
śniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy
jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub
innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia
od przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumen
towi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość
na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawar
ciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub
przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Jeśli kontaktu
jący się z konsumentem przedsiębiorca nie podaje wy
mienionych danych, najbezpieczniej zrezygnować
z kontynuowania rozmowy lub nie wyrażać pochopnie
zgody za zawarcie umowy.

Uwaga! Zmiany w rozkładach
W związku z zakończeniem realizacji I etapu prac
na ulicy Ostrogórskiej 24 października przywrócone zostały stałe trasy przejazdu linii autobusowych nr 106 i 150.
Tego samego dnia w związku z drugim etapem
prac drogowych na ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu, linia autobusowa nr 26 została czasowo skierowana na trasę objazdową. W kierunku Mysłowic linia kursuje ulicami: 3 Maja, Piłsudskiego,
Sienkiewicza, Kościelną i Jagiellońską, do włączenia się na stałą trasę, na ulicy Ostrogórskiej. Trasa
w kierunku centrum będzie przebiegała analogicznie. Wyłączone z obsługi tej linii zostaną
przystanki: Dęblińska, Teatralna, osiedle Nafto-

wa Akacjowa, osiedle Naftowa, osiedle Naftowa
pętla, Radocha Naftowa. Do obsługi włączone
zostaną przystanki znajdujące się na trasie objazdowej:
Jagiellońska, Jagiellońska kościół, Kościelna,
Wspólna. Ponadto 3 listopada w związku z remontem przejścia podziemnego przy skrzyżowaniu ulicy 3 Maja oraz Piłsudskiego czasowo wyłączony z obsługi zostaje przystanek tramwajowy
„Sosnowiec Dęblińska”. Przewidywany termin
zakończenia prac to 30 listopada. Zmiana dotyczy linii tramwajowych nr 15, 21, 24, 26 oraz 27.
Przystanek autobusowy o tej samej nazwie nadal
pozostaje w obsłudze przez linię nr 55. KP
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Problem z kontaktem z przychodnią? Prezydent poprosił o wyjaśnienia

Przychodnie w gąszczu procedur i zmian
Prezydent Sosnowca poprosił dyrektorów największych publicznych i niepublicznych przychodni z terenu Sosnowca o wzięcie udziału w wideokonferencji. Rozmowa
miała na celu wyjaśnienie zarzutów, które często padają ze strony pacjentów w sprawie braku możliwości kontaktu z przychodnią.

– Ponieważ wiele osób w ostatnich
miesiącach krytykuje funkcjonowanie
POZ-ów, poprosiłem o konsultacje
online z dyrektorami największych
przychodni publicznych i prywatnych
w Sosnowcu, by poznać ich punkt widzenia i problemy, z jakimi się borykają
– wyjaśnia prezydent Sosnowca.
– Chciałem dowiedzieć się, jak wygląda to z drugiej strony. Wnioski, jakie
można wyciągnąć, są odmienne od tego, co często można przeczytać w internecie. Wiem, że być może wielu to
nie przekona, ale po rozmowach
z przedstawicielami POZ-ów, wyłania
się taki obraz: na lekarzy i przychodnie
spadają
procedury
związane
z COVID-19, utrudniające obsługę
pacjentów, wprowadzane dosłownie
z godziny na godzinę. Przychodnie
o zmianach dowiadują się, wyszukując
ich na rządowych stronach internetowych. Nikt wcześniej nie konsultuje
zmian, ani o nich nie informuje. Te sa- Prezydent Arkadiusz Chęciński podczas telekonferencji z dyrektorami
me osoby w ramach teleporad dzwonią największych przychodni w mieście.
reklama

Paweł Leśniak

Krzysztof Polaczkiewicz

po kilka razy dziennie, bo „coś sobie
przypomną”. Niestety, często zdarza
się, że są nieprzygotowane do wywiadu lekarskiego. Nie wiedzą, jakie leki
biorą regularnie, nie potrafią powiedzieć, w jakiej sprawie telefonują. Jak
przyznają przedstawiciele przychodni,
przed pandemią liczba pacjentów obsługiwanych przez jednego lekarza wahała się w granicach od 40 do 60 osób.
Teraz jest to od 100 do 250 osób
– podkreśla Arkadiusz Chęciński. Jak
relacjonują dyrektorzy placówek medycznych wielu pacjentów wchodzi
do gabinetów lekarzy bez maseczek,
przez co zgodnie z procedurami sprawia, że lekarz kierowany jest na kwarantannę. – Niestety, część pacjentów
jest agresywna i uważa, że pandemia to
„ściema”, przez co nie stosuje się
do poleceń personelu przychodni.
Zdarzają się też przypadki, kiedy to pacjenci ukrywają, że np. mają gorączkę.
Dyrektorzy zwracają uwagę na zbyt rygorystyczną kwarantannę dla personelu medycznego powodującą, że braki
personelu są jeszcze większe. Problem

potęgowany jest przez ogólne braki
w polskiej służbie zdrowia, które obserwujemy od lat. Brak ogólnopolskich
informacji dla pacjentów starszych, jak
mają funkcjonować w systemie teleporad. Konkluzją spotkania będzie nasz
wniosek do władz wojewódzkich i krajowych o wprowadzenie zmian w systemie obsługi pacjentów. Niestety,
przychodnie działają teraz w krainie
chaosu z powodu szerzącej się pandemii COVID-19. Wiem, że podacie mi
zaraz liczne przykłady absurdów i nieprofesjonalnych zachowań w służbie
zdrowia. Podaję powyższe informacje,
ponieważ proszę o wyrozumiałość dla
ludzi, dla których jeszcze wiosną biliśmy brawo na balkonach – zaznacza
prezydent. I dodaje: – Oczywiście
wszędzie znajdą się pracownicy, których błędy należy piętnować, ale zanim
skrytykujemy kogokolwiek jako grupę
zawodową, wczujmy się w ich sytuację,
szczególnie, gdy ich praca w ostatnich
miesiącach to ciągła walka na pierwszej
linii frontu z pandemią – stwierdza
prezydent Sosnowca.
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Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 29 czerwca 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli
Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Barbara Tkacz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

zdjęcia: Marlena Formas vel Król/ Fotofinezja

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Danuta i Lech Musiałowie
Wiesława i Józef Nedwidkowie
Henryka i Stanisław Nowakowie
Maria i Kazimierz Pałkowie
Elżbieta i Jerzy Pietrasowie
Halina i Marian Połanieccy
Barbara i Władysław Sosińscy
Wiesława i Edward Stankowie
Krystyna i Bronisław Szpakowscy
Barbara i Andrzej Walasowie
Irena i Zdzisław Wiórkowscy
Krystyna i Jan Wybańscy
Jadwiga i Stanisław Zalewscy

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Genowefa i Zdzisław Czajkowie
Halina i Leszek Igłowie
Alina i Mirosław Furgalscy
Ewa i Zygmunt Kurowscy
Helena i Władysław Krawczykowie
Bożena i Janusz Kucowie
Genowefa i Tadeusz Mirkowie
Krystyna i Jan Sulejowie
Feliksa i Edward Szczepańscy
Barbara i Jan Szymończykowie
Krystyna i Bronisław Żabowie

ogłoszenie

Automaty w nowych miejscach
Rozpoczęta w 2018 roku akcja „Wrzuć
butelkę. Wesprzyj wybrany cel” spotkała
się z bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców Sosnowca. Do tej pory we
wszystkich maszynach udało się zebrać
blisko 330 000 butelek oraz 12 000
puszek.
Obecnie na terenie miasta znajduje się
osiem automatów, z czego część przyjmuje butelki i puszki, a część same butelki. Koordynujące przedsięwzięcie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami nawiązało współpracę z centrami handlowymi w mieście. Efekt rozmów to automat w Centrum Handlowym „Plaza” Sosnowiec, ustawiony
na pierwszym piętrze. Wkrótce kolejny
automat zostanie zainstalowany także
w CH „Plejada”. KP

JAK SKORZYSTAĆ Z AUTOMATU?
Wrzuć butelkę i wybierz, na jaki cel chcesz przeznaczyć
zebrane środki.
1 butelka = 0,20 zł przekazane na wybrany cel.
Wesprzeć możesz jeden z wybranych klubów
sportowych w mieście:
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna), Zagłębie Sosnowiec
(hokej), CTL Zagłębie Sosnowiec (koszykówka).
Aktualne lokalizacje automatów:
Butelki i puszki:
• Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej,
ul. Hubala Dobrzańskiego 99
• Pływalnia Kryta, ul. Bohaterów Monte Cassino 46a
• Stadion Zimowy, ul. Zamkowa 4
Butelki:
• Urząd Miejski w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20
• Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1
• Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława Staszica,
ul. Czołgistów 12
• Centrum Handlowe „Plaza”, ul. Sienkiewicza 2
• Liceum Ogólnokształcące nr 7, ul. Kisielewskiego 4b
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Koronawirus reprezentantom z Sosnowca niestraszny

Zaległości odrobione na medal(e)
Październik był miesiącem, w którym szabliści odrabiali turniejowe zaległości. W związku z pandemią koronawirusa przesunięte zostały m.in. mistrzostwa Polski.
Reprezentanci klubów z Sosnowca, mimo problemów, które zrodziła pandemia w trudnym okresie, jak zwykle pokazali klasę.

ogłoszenie

Zagłębiowski Klub Szermierczy

przypadło w udziale drużynie
Zagłębiowskiego Klubu SzerW Śremie seniorzy walczyli mierczego. Ekipa w składzie
o medale MP. Do finału zawo- Wątor, siostry Cieślar oraz
dów dotarła Angelika Wątor Karolina Walczak sięgnęła
(Zagłębiowski Klub Szermier- po złoto w turnieju drużynoczy). W walce o złoto musiała wym. W finale sosnowiczanki
jednak uznać wyższość Małgo- pokonały Karabelę Warszawa.
rzaty Kozaczuk (AZS AWF Po medal sięgnęły także zaWarszawa). Wątor uległa ry- wodniczki TMS Zagłębie
walce 12:15. Brąz przypadł w składzie: Puda, Paulina Pow udziale z kolei Zuzannie rada, Zuzanna Porada oraz
Cieślar, także zawodniczce Zuzanna Lenkiewicz, które
ZKSz Sosnowiec. W czołowej uplasowały się na trzeciej poósemce znalazły się jeszcze zycji.
Z medalem wrócili także
Marta Puda z TMS Zagłębie
(7 miejsce) oraz Julia Cieślar zawodnicy ZKSz. Drużyz ZKSz-u (8 lokata). Brązowy na w składzie Grzegorz Domedal wywalczył także w tur- minik, Tomasz Dominik,
nieju indywidualnym męż- Krzysztof Kaczkowski i Miczyzn Krzysztof Kaczkowski chał Kochan wywalczyła
(Zagłębiowski Klub Szermier- srebrny medal. W finale sosnowiczanie ulegli drużynie
czy).
MUKS Victor Warszawa.
Na czwartym miejscu rywaliZŁOTO W DRUŻYNIE
To co nie udało się Wątor zację zakończyła ekipa Fortis
w turnieju indywidualnym, Sosnowiec w składzie Bartosz,
Krzysztof Polaczkiewicz

turnieju pokonała Zuzannę
Poradę 15:13. Brązowe medale wywalczyły Zuzanna Lenkiewicz oraz 14-letnia Karolina Hofman. W turnieju drużynowym pierwsza drużyna TMS Zagłębie w składzie:
Zuzanna Porada, Zuzanna Lenkiewicz, Paulina Porada i Julia Pilewska w finale imprezy
pokonała
45:17
TMS II Zagłębie, walczące
w składzie: Klaudia Kozieł,
Ewa Zając, Karolina Hofman,
Emilia Habryn. Na najniższym stopniu podium stanęły
DOMINACJA TMSU
Podczas szermierczej Ogólno- szablistki z Zagłębiowskiego
polskiej Olimpiady Młodzieży Klubu Szermierczego walcząPodium mistrzostw Polski 2020 w rywalizacji szablistek. Angelika
w Lublinie formą błysnęły ce w składzie: Gabriela WójWątor (z lewej), srebrna medalistka i Zuzanna Cieślar (z prawej),
z kolei zawodniczki TMS Za- cik, Kalina Kordel, Marta Akktóra wywalczyła brąz.
głębie, które sięgnęły po kom- samit, Agata Sajnóg. W rywaPiotr, Marcin i Krzysztof Ko- młodziczki. Karolina Hofman plet medali w rywalizacji indy- lizacji mężczyzn najlepiej
niuszowie.
(TMS Zagłębie) sięgnęła widualnej. Także w rywalizacji z grona szablistów z Sosnowpo złoty medal MP, pokonu- drużynowej wszystkie medale ca spisał się Maksymilian
Brosch (ZKSz Sosnowiec),
MŁODZICZKI Z MEDALAMI
jąc w finale 12:9 Gabrielę pojechały do Sosnowca.
W zmaganiach indywidual- który ukończył zawody na
Po medale mistrzostw Polski Wójcik (ZKSz Sosnowiec).
sięgnęły także sosnowieckie Hofman wraz z koleżankami nych Paulina Porada w finale 7 miejscu.
z drużyny sięgnęła także
po złoto w rywalizacji drużynowej. TMS w składzie Hofman, Alicja Swoboda, Amelia
Siwek pokonał w finale
UKS 13 Białystok. Brązowy
medal zdobyły szablistki ZKS
Sosnowiec: Gabriela Wójcik,
Marta Aksamit, Emilia Damek, Julia Szałwińska. W turnieju chłopców najlepszym
wynik zanotował Mateusz
Stefański z TMS Zagłębie,
który zajął 7 miejsce.
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Maczkowski kościół
Maczki, zwane dawniej Granicą, to enklawa spokoju zagubiona pośród zielonych, wschodnich kresów Niepospolitej Sosnowieckiej. Tutejszy neogotycki kościół malowniczo
położony na niewielkim wzniesieniu, dostojnie góruje ponad słynnym, reprezentacyjnym niegdyś dworcem kolejowym.

Pierwsze udokumentowane
próby zbudowania w Maczkach kaplicy rzymsko-katolickiej miały miejsce już w roku 1853 – w pięć lat po oddaniu do użytku przewspaniałej
stacji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Właściwie to osada ta wyrosła dosłownie w szczerym lesie wokół tej
niezwykle ważnej stacji kolejowej. Nic więc dziwnego, że
miejscowi chrześcijanie zapragnęli mieć w swym najbliższym
otoczeniu miejsce kultu religijnego. Dotyczyło to zarówno
katolików, jak i prawosławnych. Ci pierwsi po czterech latach oczekiwań otrzymali pozwolenie na wzniesienie
skromnej kaplicy, której gabaryty już w chwili budowy musiały być nieadekwatne do rosnących potrzeb. Liczba mieszkańców śródleśnej kolejowej
osady rosła wraz z jej rozwojem.
Kiedy pojawiły się plany budowy świątyni „z prawdziwego
zdarzenia”? Trudno powiedzieć. Wiadomo, że komitet
budowy kościoła zawiązał się
w roku 1880 pod kuratelą Adama Dziewulskiego – zawiadowcy stacji Granica. Jeżeli podobne próby były podejmowane we wcześniejszym okresie,
to musiały one być skazane
na niepowodzenie. Po klęsce
powstania styczniowego na Polaków spadły liczne represje,
a należy pamiętać, że mieszkańcy Granicy poprzez swe zaangażowanie w powstańczą
działalność musieli carskiej
władzy zajść za skórę. Podobnie miały się sprawy w innych
miejscowościach Zagłębia,
które znacząco poparło insurekcję z lat 1863-64. Gwoli
sprawiedliwości trzeba także
wspomnieć, że po złagodzeniu
restrykcji
na
przełomie XIX i XX wieku, za przyzwoleniem władz rosyjskich
wybudowano najwspanialsze
z zagłębiowskich kościołów.
Wspomniany wyżej komitet
zaczął gromadzić fundusze.
Pochodziły one ze składek
mieszkańców (głównie kolejarzy) oraz z datków przekazywanych przez licznych podróżnych zatrzymujących się
na stacji Granica. Również
Rada Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeń-

Interesująca pod względem architektonicznym plebania została zbudowana w latach 18971900.
Tuż za nią znajduje się wejście do dolnego kościoła.

Maczkowski kościół w rybim oku obiektywu.

Skromna protoplastka kościoła – kaplica z 1857 roku widziana z perspektywy leciwej, nitowanej
konstrukcji dzwonnicy.

Pośród wyposażenia kościoła na szczególną uwagę zasługują:
organy warszawskiej firmy Adolf Homan z 1896 r, witraże,
chrzcielnica, obraz św. Józefa, wieczna lampa, krucyfiks oraz
ława kolatorska.

skiej udzieliła bezzwrotnej pożyczki na ten zbożny cel. Projektantem pierwszej w tej części dzisiejszego Sosnowca katolickiej świątyni (wcześniej zbudowano w Granicy cerkiew
prawosławną) został inż. Artur
Goebl. Prace ziemne przy fundamentach ruszyły w kwietniu 1892 roku. W maju biskup
kielecki Tomasz Kuliński dokonał wmurowania kamienia
węgielnego, a już pod koniec
tego samego roku świątynia
była gotowa – w stanie surowym. Prace przy wykończeniu
i wyposażeniu kościoła trwały
jeszcze kilka lat, ale i tak trzeba
przyznać, że tempo było całkiem niezłe. W sumie na budowę i wyposażenie wydano
kwotę 26 753 rubli.

1 listopada 1894 roku proboszcz zagórski ks. Józef Dotkiewicz dokonał poświęcenia
kościoła, który stał się świątynią
filialną parafii p. w. św. Joachima w Zagórzu. Pierwszym kapelanem został ks. Józef Niewiarowski. Kościół otrzymał
wezwanie Zmartwychwstania
Pańskiego i Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Pełnej samodzielności kościół w Maczkach doczekał
się 28 maja 1924 r. Wtedy to
biskup kielecki Augustyn Łosiński erygował parafię p. w.
Świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Pierwszym proboszczem został ks. Bolesław Stradowski. W skład parafii weszły
Cieśle, Feliks, Maczki, Stare
Maczki, Niemce (Ostrowy

Górnicze), Wągródka oraz leżąca obecnie w granicach Sławkowa Piernikarka. Z czasem
teren parafii pomniejszony został o Ostrowy, Feliks i Piernikarkę. Obecnie siódmym z kolei proboszczem parafii jest
ksiądz Krzysztof Szybalski.
Kościół w Maczkach pomimo swych skromnych gabarytów należy do najładniejszych
świątyń Sosnowca. Dzieje się
tak nie tylko za sprawą jego
oryginalnej architektury, ale
również dzięki otoczeniu,
z którym zdaje się idealnie
komponować. Warto wybrać
się na spacer po tej pełnej piękna okolicy.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej
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140. rocznica katastrofy górniczej w kopalni „Renard” / „Ludmiła”

Tajemnica Ludmiły
Wszelkie katastrofy, także górnicze, budzą z jednej strony grozę i refleksję na temat mocy sił natury, z drugiej chęć poznania przyczyn ich wystąpienia. Brak racjonalnego
wyjaśnienia tych drugich rozbudza wyobraźnię i często prowadzi do powstania niewiarygodnych historii. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku katastrofy
w kopalni „Ludmiła” w Dębowej Górze, obecnie dzielnicy Sosnowca.

WALKA Z ŻYWIOŁEM
Katastrofa, wydarzyła się środę 24
września (6 października) 1880 r. między trzecią a czwartą godziną po południu we wschodniej części kopalni
„Ludmiła”. Niespodziewanie nastąpił
nagły i bardzo intensywny napływ kurzawki. Początkowo do kopalni
wdzierało się ponad 56 m sześciennych wody na minutę, gwałtownie zalewając wyrobiska. Zalanie nastąpiło
w rejonie wschodnim kopalni, gdzie
pracowało 40 ludzi i 3 konie. Pozostałych 130 górników i 10 koni, pracujących w zachodniej, wyżej położonej
części kopalni, zdołało się wydostać
samodzielnie na powierzchnię.

Witold Wieczorek

TROPIĄC FAKTY
Odkłamywanie historii katastrofy
w kopalni „Ludmiła” należałoby zacząć od przypomnienia tego, co do tej
pory mogliśmy o niej przeczytać i co,
niestety, było przyjmowane za prawdę. Powszechnie dostępne informacje
datowały katastrofę na rok 1880
lub 1881. Jako pośrednią przyczynę
podawano redukcję kosztów wydobycia polegającą na „rabowaniu” drewnianych stempli podtrzymujących
strop chodników. Ich brak nadwyrężył
stabilność wydrążonych w ziemi
chodników, co w efekcie spowodowało zawalenie się jednej ze ścian i wdarcie się kurzawki do kopalni. Bliskość
rzeki Czarna Przemsza dopełniła nieszczęścia. W wyniku katastrofy zginęło około dwustu osób. Takie lub bardzo zbliżone informacje stanowiły dotychczasową „wiedzę” na temat katastrofy. A jak było w rzeczywistości?
Zanim przystąpimy do weryfikacji
faktów o katastrofie, kilka słów o samej kopalni „Ludmiła”.
Kopalnia „Ludmiła” była pierwszym zakładem górniczym nowego typu w dobrach Sielce-Modrzejów hrabiego Jana Renarda, a niewykluczone,
że także w całym Zagłębiu Dąbrowskim. Była kopalnią głębinową, z szybami w obudowie murowanej, maszynami parowymi o dużej mocy oraz
murowanymi budynkami na powierzchni. Wszystkie te czynniki
przyczyniły się do tego, że w połowie
lat 70. XIX wieku była to największa
kopalnia w Królestwie Polskim.
Od momentu rozpoczęcia budowy
w 1861 r. kopalnia borykała się z nieustannym zagrożeniem napływu wód
podziemnych, co skutecznie hamowało jej rozwój. Miały one miejsce m.in.
w 1871 i w 1876 roku.

Współczesny wygląd byłych zabudowań kopalni „Ludmiła”.

Niemal natychmiast podjęto akcję
ratowniczą. Kierował nią Ludwik
Mauve, zarządzający majątkiem Sielce-Modrzejów. Dodatkową motywację stanowił fakt, że pod otworem
wentylacyjnym, na głębokości ok. 61
metrów, czekała na ratunek część górników, która zdołała uciec przed kataklizmem. Udało się z nimi porozumieć, dzięki czemu ustalono, że
pod otworem znajduje się 25 górników, w tym chłopcy oraz jedna dziewczyna.
Kluczowe dla powodzenia akcji ratowniczej było odpompowywanie
wody ze szlamem, tak aby jej poziom,
który podniósł się o około 3,6 metra,
już dalej nie przybierał. Górnicy, którzy schronili się pod otworem wentylacyjnym, byli w pułapce, gdyż podniesienie się poziomu wody spowodowałoby ich niechybną śmierć.
Na szczęście kopalnia „Ludmiła”, była przygotowana na walkę z żywiołem. Stałe zagrożenie zalaniem spowodowało, że w szybach zainstalowano pompy o olbrzymiej, jak na owe
czasy łącznej mocy 1 100 KM. Pompy te w normalnych okolicznościach
wypompowywały z kopalni ok. 12,5
metrów sześć. na minutę, teraz,
w obliczu katastrofy pracowały, pompując ok. 25,5 metra sześciennego
na minutę. Przy tak wydajnej pracy
pomp poziom wody zatrzymał się
na wysokości 3,6 metra i przez dłuższy czas nie wzrastał. Po 8 godzinach

od katastrofy sytuacja uwięzionych
górników pogorszyła się. Woda osiągnęła poziom 4,2 metra, odcięci górnicy stali po kolana w wodzie. Jeden
z górników pod otworem wentylacyjnym nie zdążył schronić się wyżej
i zginął.
Pomimo intensywnego odpompowywania, przez następne 4 godziny,
poziom wody pozostawał niezmieniony. Około 3 nad ranem nastąpiło
przesilenie, woda zaczęła opadać,
po około 20-25 centymetrów na godzinę.
W czwartek, po blisko 20 godzinach akcji ratunkowej, zziębnięci
i przemoczeni górnicy otrzymali przez
otwór wentylacyjny prowiant.
Dwaj górnicy, zniecierpliwieni
przedłużającym się oczekiwaniem
na pomoc, odłączyli się od grupy
i o własnych siłach dotarli do szybu.
Około godziny 20 w czwartek wieczorem na pomoc uwięzionym, zjechała grupa robotników na czele z Ludwikiem Mauve. W chodniku było
jeszcze prawie metr wody i szlamu.
Grupie ratunkowej udało się zbliżyć
na 60 kroków do miejsca, gdzie schronili się górnicy. Ratownicy nawiązali
kontakt z górnikami spod otworu
wentylacyjnego, którzy kierując się
światłem i głosami dotarli szczęśliwie
do grupy ratowniczej.
Po 30 godzinach od katastrofy,
uwięzieni w „pułapce bez wyjścia” górnicy zostali uratowani.

BILANS OFIAR
Po przetransportowaniu ocalałych
na powierzchnię zaczęto szukać pozostałych górników, którzy w chwili katastrofy pracowali we wschodniej części kopalni. Nadzieja, że będą oni żywi, była nikła. W krótkim czasie, odnaleziono trzy ciała ludzi i jednego konia, w nocy wydobyto jeszcze dwa ciała ludzkie, a w piątek jedno.
28 września poziom wody podniósł
się ponownie niemal o metr. Do tego
czasu wydobyto dziesięć ciał górników. 1 października odnaleziono kolejnych sześć ciał. Oznaczało to, że znaleziono wszystkie 16 ofiar katastrofy
z 24 września. Większość ofiar katastrofy spoczęła na cmentarzu niweckim.
DLACZEGO ZGINĘLI?
Znamy już przebieg katastrofy, czas
na pytanie o jej przyczyny.
Najbardziej wiarygodne, wydają się
wnioski Raportu Dozoru Górniczego
Okręgu Królestwa Polskiego, w którym czytamy m. in.: „(…) w pobliżu
drugiego wschodniego uskoku znajdowały się zawodnione piaski i szlamy, z których mogła przeniknąć woda 24 września. Znajdująca się niedaleko uskoku woda, kropla po kropli,
rozmywała (wypłukała) poddające się
rozmyciu skały, tworząc otwór, tak że
pozostałe skały nie mogły przeszkodzić naciskowi wody, która momentalnie przedarła się do kopalni w ilości
około 56 m sześc., zatapiając ją

do dwóch sążni nowego poziomu wód
górniczych. Robotnicy ze wschodniej
części kopalni nie zawsze zdążyli
uciec, część z nich była porwana przez
wodę i utopili się, część schroniła się
w wyższej części pochylni, gdzie znajdował się otwór wentylacyjny (…)”

JAK NARODZIŁ SIĘ MIT…
Skąd wzięły się dotychczas funkcjonujące informacje o wdarciu się wód
z Czarnej Przemszy i „zapadnięciu się”
kopalni oraz o dwustu ofiarach śmiertelnych katastrofy? Kiedy powstał „mit
kopalni Ludmiła”?
Jako jednego z „winnych” można wskazać Andrzeja Niemojewskiego. Ten poeta i pisarz w roku 1896
opublikował zbiór opowiadań pt. „Listopad”. Bohaterką jednego z nich była
„Stara wariatka”, młoda mężatka, która
w katastrofie straciła dopiero co poślubionego męża. W utworze nie pada
nazwa „Ludmiła”, kopalnia nosi nazwę
„Błogosławieństwo Boże”. Jednak odniesienia topograficzne: rzeka Przemsza, Radocha, szyb Zygmunt oraz
przyczyny śmierci młodego górnika,
wskazują na to, że Niemojewski opisywał katastrofę w kopalni „Ludmiła”.
Po II wojnie światowej w informacjach o katastrofie, eksponowany był
wątek zachłanności kapitalistycznych
właścicieli kopalni, którzy dla zysku
nie wahali się ryzykować życia robotników oraz wykorzystywać dzieci
do ciężkiej fizycznej pracy.
KONIEC I POCZĄTEK
Najprawdopodobniej tragedia w kopalni „Ludmiła” była pierwszą tak dużą katastrofą w zagłębiowskim górnictwie, choć jej rozmiar był mniejszy, niż
dotychczas powszechnie przyjmowano. Kopalnia funkcjonowała jeszcze
do końca roku 1881, permanentnie
borykając się z zagrożeniem zalaniem.
Ludwik Mauve, zarządzający majątkiem Sielce-Modrzejów, zdawał
sobie sprawę z ograniczonych możliwości jej rozwoju. W związku z tym
uruchomił kilka nowych kopalń oraz
zarządził zgłębianie szybów „Renard”
i „Eulenburg”. Dały one początek
przeszłej kopalni „Hrabia Renard”,
nazywanej następnie „Sosnowiec”.
Kopalnia ta wrosła w przemysłowy
krajobraz miasta, stanowiąc miejsce
zatrudnienia dla tysięcy górników
przez niemal 120 lat.
Witold Wieczorek
Współpraca: Włodzimierz Wieczorek

14

Rozrywka

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00

kurier miejski

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać
do 25 dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:
41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29

Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane
zostaną nagrody, które prosimy odbierać osobiście
w redakcji.

Miejski Rzecznik
Praw Konsumentów
(32) 296 04 28

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”.

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
Jednostka terenowa Federacji
Konsumentów w Sosnowcu
(32) 360-11-38
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Poziomo: 1 – między burtami statku, 5 – duża pękata butla
z wąską szyją, 8 – „Nabucco”, „Rigoletto”, 9 – komputer
zabierany w podróż, 10 – dział filozofii zajmujący się
wnioskowaniem, 11 – dom z lodu, 12 – z niemieckiego
– kieliszek wódki, 14 – danie z tartych ziemniaków,
16 – narodowy demokrata, 17 – maszyna pracująca
na ośnieżonym stoku, 19 – łakomczuchy mają go zawsze,
21 – jezioro w Ameryce Północnej, 22 – imię Kurka, polskiego
poety i prozaika, 25 – nieokrzesaniec, 28 – dziedziczny tytuł
japońskich wodzów, 29 – mniej niż wioska, 30 – koniec
małżeństwa, 32 – na niej bratki i inne kwiatki, 34 – beczułka
na piwo, 35 – imię Holoubka, 36 – ukochany Afrodyty,
37 – wódka na bazie wiśni, 38 – posiedzenie, 39 – o czymś
mocno rozdrobnionym.
Pionowo: 1 – ogół adwokatów, 2 – gatunek ważki, 3 – post
scriptum, 4 – poetycka nazwa Grecji, 5 – rodzaj polki,
6 – litera alfabetu greckiego, 7 – trzeźwo patrzy na świat,
13 – u niego podpiszesz testament, 15 – nauka o budowie
komórek, 18 – sensacja, 20 – rodzaj bata, 23 – rdzenny
mieszkaniec Australii, 24 – ornamenty wykonane z różnych
gatunków drewna, 26 – coś z AGD w kuchni, 27 – nad tym
morzem leży Stambuł, 28 – cynizm, 31 – góralskie
ognisko, 33 – część twarzy.

Rozwiązanie krzyżówki nr 9/2020, Piotr Borlik „Zapłacz dla mnie”
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.

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

NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.
Laila Shukri

Uciekłam z arabskiego burdelu
(Wyd. Prószyński i Ska)

Julia, którą najpierw rozkochał, a później sprzedał
Tarek, ucieka z arabskiego burdelu. Niebezpieczna
akcja wyrwania kobiety ze szponów gangu
handlującego ludźmi wymaga użycia wielu podstępów.
Ale czy uwolnienie się z macek międzynarodowej siatki

przestępczej jest w ogóle możliwe? Czy Julia zdoła
uciec od seksualnego zniewolenia oraz brutalnej
przemocy fizycznej i psychicznej, jakie były wcześniej
jej udziałem?
Data wydania: 12.11.2020

Anna Karpińska

Chorwacka przystań
pewną niespodziewaną nowiną. Anna podejmuje trudną
decyzję o pozostaniu w Polsce. Dwadzieścia lat później jej
córka Weronika stanie przed podobnym wyborem.
Zrządzenie losu sprawi, że Anna jeszcze raz wybierze się
do Chorwacji – do miejsca, z którym wiążą się
najpiękniejsze wspomnienia z jej młodości…
Data wydania: 12.11.2020

Karolina Prewęcka

Stanisława Celińska. Niejedno przeszłam
(Wyd. Prószyński i Ska)

Stanisława Celińska ze swadą opowiada
o aktorstwie i codzienności, o sukcesach
i problemach, o autorytetach i szukaniu spokoju.
Książka jest złożona z dwóch głównych warstw:
pierwszej – pełnej faktów oraz drugiej – refleksyjnej,

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

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE
ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

(Wyd. Prószyński i Ska)

Anna, jako korespondentka ogólnopolskiej gazety,
wyjeżdża do Chorwacji, by relacjonować wojnę bałkańską.
Jest mężatką, ale nie potrafi okiełznać rodzącego się
uczucia i zakochuje się w Blażu – chorwackim
fotoreporterze wojennym. Postanawia porzucić Jerzego,
ale po powrocie do Polski miłość do Blaża staje w szranki
z oczekiwaniami rodziny, ze zwykłą codziennością i…

KUPON
krzyżówka nr 10/2020

z osobistym przesłaniem. Równolegle barwny
portret Stanisławy Celińskiej tworzą jej przyjaciele
i znajomi, m.in. Andrzej Wajda, Andrzej Seweryn,
Daniel Olbrychski, Maciej Stuhr…
Data wydania: 26.11.2020

5 listopada – Supernova
12 listopada – Piłsudski

19 listopada – Tony Halik
26 listopada – Pan T.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy podwójne zaproszenia
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna”
w kinach, do odbioru w naszej redakcji od 2 listopada.
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HOROSKOP

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

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) – Nie
planuj zbyt wiele, jeśli nie lubisz
rozczarowań. Pora przestawić się
na działania tu i teraz. Nie myśl też
o przeszłości, bo niczego to nie
zmieni. Dobry czas na zadbanie o sprawy
rodzinne. Nie powinny dłużej czekać.

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

05 cz 19.00 Ślub
06 pt 19.00 Ślub
07 sb 18.00 Boeing, Boeing
08 nd 18.00 Boeing, Boeing
12 cz 19.00 Dead Girls Wanted
13 pt 19.00 Dead Girls Wanted
14 sb 18:00 Czytanie performatywne dramatu
G. Taboriego
15 nd 11.00 Wróg. Instrukcja obsługi

ZAPROSZENIE
• 6 listopada 2020, piątek, godz. 19.00, „Ślub” w reż. Radosława Rychcika
– jedno podwójne zaproszenie
• 13 listopada 2020, piątek, godz. 19.00, „Dead girls wanted” w reż.
Wiktora Rubina – jedno podwójne zaproszenie
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 10
do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

15 nd 12:30 Rodzinna Niedziela Kulturalna:
warsztaty po spektaklu
15 nd 18.00 Prezent urodzinowy
21 sb 18.00 Pomoc domowa
22 nd 18.00 Pomoc domowa
26 cz 19.00 Wujaszek Wania Premiera
27 pt 19.00 Wujaszek Wania
28 sb 18.00 Wujaszek Wania
29 nd 18.00 Przodownicy miłości.
Rewia związkoworobotnicza

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Miłość
kwitnie. Dawno już tak dobrze nie
czułaś się z drugą osobą.
Wykorzystaj jesień na długie
spacery w lesie i wspólne wieczory
przy kominku. Nie bierz na siebie dodatkowych
obowiązków zawodowych, bo możesz im nie
podołać.

Muzyczne słuchowisko w bezpłatnej linii tramwajowej
Klaudia Kornacka

Słuchowisko muzyczno-dokumentalne, zatytułowane „SPRAWA! Zagłębie 1905 – 1921 Śląsk”
o wspólnej historii Śląska i Zagłębia, będzie towarzyszyło pasażerom podczas podróży bezpłatną linią tramwajową na trasie Teatr Śląski w Katowicach – Teatr Zagłębia w Sosnowcu. W prawie
każdą sobotę aż do 19 grudnia tramwaj będzie dowoził widzów na wybrane spektakle obu teatrów.
Słuchowisko skupia się na dwóch wydarzeniach:
rewolucji 1905 roku w Zagłębiu i powstaniach śląskich. O wydarzeniach zagłębiowskich było głośno
na Śląsku, a powstania odcisnęły swoje piętno w Zagłębiu. Historię Zagłębia podczas rewolucji 1905
roku i powstań śląskich aktorzy opowiadają za pomocą materiałów archiwalnych, czyli artykułów
prasowych z epoki, odezw, wspomnień oraz relacji
uczestniczek i uczestników, a także piosenek z tamtych lat. W nagraniach wzięli udział aktorki i aktorzy dwóch teatrów: Zagłębia i Śląskiego: Bartosz
Błaszczyński, Grażyna Bułka, Przemysław Kania
i Joanna Połeć, a także na różny sposób odwołujące
się do tradycji muzycznej zespoły: Fanga, Hańba!,
Kapela Dejce Pozór, Kapela Fedaków. Za scenariusz, reżyserię, miks i montaż odpowiadają Wojtek
Zrałek-Kossakowski i Marcin Lenarczyk.
Słuchowisko jest częścią projektu Teatru Zagłębia i Teatru Śląskiego „Zagłębie lub_i Śląsk, Śląsk
lub_i Zagłębie”, który ma na celu budować świadomość wspólnoty obu regionów poprzez działania kulturalne. Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny Ślad” realizowanego
przez Instytut Muzyki i Tańca.

BARAN (21.03. – 19.04.) – Zadbaj
o ludzi, którymi się otaczasz.
Drobne pomoce domowe, zakupy,
a nawet zwykła pogawędka
sprawią, że osoba obok zyska więcej
pogody ducha. To bardzo ważne, by w tym
ciężkim czasie dbać o relacje towarzyskie i nie
odwracać się od potrzebujących.
BYK (20.04. – 22.05.) – Wizja utraty
pracy staje się coraz bardziej
realna. Nadszedł czas, by pomyśleć
o innej alternatywie. Jesteś zdolna
i pracowita, nie będziesz miała
problemu z nowymi wyzwaniami, a nawet
w przyszłości możesz być dumna z tych zmian.

Miłośnicy sztuki mają niepowtarzalną okazję, by wybrać się tramwajem na spektakl i wysłuchać
niezwykłego słuchowiska.

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nawet
tak silna osobowość jak Ty, czasami
popada w depresję. Zastanów się,
co najbardziej poprawiłoby Ci
humor i zrób to. Nie ma rzeczy
niemożliwych. Pod koniec miesiąca czekają Cię
dobre nowiny.

ROZKŁAD JAZDY TRAMWAJU:
data

odjazd

przyjazd

spektakl w TZ

Sosnowiec,
Katowice,
przystanek przystanek
Rynek – Teatr Wspólna
– Teatr
Śląski
Zagłębia
2020-11-07

17.00

odjazd

przyjazd

Sosnowiec,
przystanek
Wspólna
– Teatr
Zagłębia

Katowice,
przystanek
Rynek – Teatr
Śląski

spektakl w TŚ

17.35

Boeing, Boeing

18.00

18.35

Amator 2020

18.00

18.35

Wątpliwość

2020-11-14

17.00

17.35

Czytanie
G. Taboriego

2020-11-21

17.00

17.35

Pomoc domowa

18.00

18.35

2020-11-28

17.00

17.35

Wujaszek Wania

18.00

18.35

Małe zbrodnie
małżeńskie

2020-12-19

16.00

16.35

17.00

17.35

Korzeniec

UWAGA CZYTELNICY!

RAK (22.06. – 22.07.) – Pomimo że
wszyscy wokół mają doła, Ty
tryskasz energią. Tak trzymać!
Wykorzystaj ją w swoich
działaniach i zarażaj innych
optymizmem. Nadszedł czas, w którym dobre
słowo i pocieszenie daje bardzo wiele.
LEW (23.07. – 23.08.) – Ten rok nie
należy do najlepszych, ale postaraj
się dobrnąć do jego końca
z optymistycznym nastawieniem.
Życiowe zmiany się nie szykują, ale
potrzeba Ci spokoju i stabilizacji, a nie
fajerwerków.

Spektakl „Ślub” dwukrotnie wyróżniony
Zespół Teatru Zagłębia zaprezentował swoją najnowszą produkcję – spektakl
„Ślub” w reż. Radosława
Rychcika, 16 października,
podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu. Dzień później, jury
w składzie: Bożena Sawicka,
Łukasz Maciejewski, Tomasz Tyczyński pod kierunkiem przewodniczącego Jacka Wakara, przyznało dwa
wyróżnienia dla spektaklu
Teatru Zagłębia. Pierwsze
otrzymał Michał Lis za muzykę, a drugie przyznano
Łukaszowi Błażejewskiemu
za scenografię i kostiumy.
„Ślub” swoją premierę
miał 18 września. To dramat Formy, w którą, jak

Piotr Lis

Zaproszenia, które były ważne w dniu 12 marca – będą automatycznie
przedłużane o przynajmniej cztery miesiące od 3 lipca.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.helios.pl.
reklama

RYBY (19.02. – 20.03.) – Ostatnio
zbyt dużo czasu tracisz
na przyjemności, a nawet i głupoty,
a za mało na działanie. Nie narzekaj
więc na wszystko wokół, a spróbuj
działać. Samo nic się nie zrobi. W miłości wzloty
i upadki. Sama zdecydujesz, jak się zakończą.

PANNA (24.08. – 22.09.) – Pora
przestać patrzeć na siebie
w samych superlatywach. Każdy
ma jakieś wady. Jeśli sobie zdasz
z nich sprawę, łatwiej będzie Ci
w kontaktach międzyludzkich. Postaraj się
znaleźć jakieś zajęcie, które umili Ci jesienne
wieczory.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Zastanów
się, czy Twoje działania nie
prowadzą do odwrotnego skutku
niż zamierzałeś osiągnąć. Dbaj
o siebie i o najbliższych. Nieistotne
sprawy mogą poczekać.

Najnowsza produkcja teatru została doceniona
podczas festiwalu w Radomiu.

twierdził pisarz, wszyscy jesteśmy uwikłani. Forma
określa nasze relacje z otoczeniem i rządzi nami, niejednokrotnie doprowadzając
do konfliktów. Tak skonfliktowaną wewnętrznie postacią jest Henryk – syn marnotrawny, którego powrót

do domu ma przynieść pojednanie, a powoduje odwrócenie porządku w rodzinie. Detronizuje on swojego ojca – Króla, by samodzielnie udzielić sobie ślubu. „Ślub” na deskach Teatru można oglądać 5 i 6 listopada. ST

SKORPION (23.10. –21.11) – Jesień
wpływa na Ciebie nieco
depresyjnie. Czas to zmienić.
Wykorzystaj piękną aurę i wybierz
się na wycieczkę poza miasto.
Decyzja, czy chcesz ten czas spędzić sama, czy
z rodziną, należy do Ciebie.
STRZELEC (22.11. – 21.12.)
– Potrzeba Ci trochę spokoju
i odpoczynku. Wszystkie
nieistotne sprawy zostaw
na Nowy Rok. Będzie on
o wiele lepszy od obecnego, dlatego lepiej,
aby nowe wyzwania zacząć za kilka
tygodni. Zadbaj o siebie i swoje
zdrowie.

16

Miasto

kurier miejski
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