Największa w historii
sosnowieckiego samorządu, bo
warta prawie 100 mln zł
inwestycja drogowa na DK 94, jest
już prawie zakończona. Kierowcy
korzystają z nowej jezdni drogi
krajowej i wiaduktów wraz
z łącznicami. Dzięki
dwupoziomowemu
bezkolizyjnemu skrzyżowaniu
dołem, po jezdniach z obniżonym
poziomem, została poprowadzona
główna nitka DK 94, a górą
ruch lokalny.
str.
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Piłkarze ręczni MUKS Zagłębie
odnieśli ósme zwycięstwo w tym
sezonie, zaliczając jedynie dwie
porażki. Z dorobkiem
24 punktów beniaminek
z Sosnowca przewodzi ligowej
stawce i przystąpi do rundy
rewanżowej z pierwszego miejsca.
– Twardo stąpamy po ziemi
i wiemy, że wiele pracy
przed nami. Jestem dumny
z naszego zespołu – podkreśla
trener Grzegorz Mentel.
str.
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Nuda podczas zimowych ferii ci nie grozi, jeśli uruchomisz wyobraźnię i pobudzisz kreatywność.

WYMYŚL I WYGRAJ!
Weź udział w konkursach „Gra z Sosnowcem w tle” oraz „Sosnowiecka opowieść” i zgarnij nagrody.
do gry na adres mailowy: obywatelski@um.sosnowiec.pl. – Komisja konkursowa oceniać będzie w grze planszowej opracowane i spiTym razem ferie zimowe w mieście będą inne niż dotychczas. Jak sane zasady gry, wykonanie np. planszy, pionków, kart do gry,
je spędzimy? Na pewno wśród propozycji nie zabraknie gier plan- umożliwiających jej rozegranie oraz elementy związane z Sosnowszowych czy komputerowych. Może masz swój pomysł na grę? Je- cem. Natomiast w przypadku gry komputerowej będą oceniane
śli tak, mamy dla ciebie doskonałą wiadomość. Nie zapomnieliśmy opracowane i spisane zasady gry oraz elementy związane z Sosnowtakże o miłośnikach bajek i rysunków.
cem – wyjaśnia Michał Mercik, naczelnik Wydziału Kultury i Pro„Gra z Sosnowcem w tle” – wymyśl grę planszową lub grę kom- mocji Miasta UM w Sosnowcu.
puterową to pierwszy z przygotowanych konkursów. Grę planszoDrugi konkurs nosi nazwę „Sosnowiecka opowieść”. – Napisz
wą wykonaj dowolną techniką i dostarcz ją do Wydziału Kultury bajkę lub narysuj komiks o tematyce sosnowieckiej (maksymalnie
i Promocji Miasta. W przypadku gry komputerowej prześlij link trzy strony A4). Przygotowaną pracę wrzuć do urny w głównym
Krzysztof Polaczkiewicz

budynku Urzędu Miejskiego (al. Zwycięstwa 20) albo wyślij mailem na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl – zachęca naczelnik
Mercik. W tym przypadku liczyć będzie się fabuła, oryginalność
treści, elementy związane z Sosnowcem oraz estetyka wykonania.
W konkursach mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna w wieku do 18 roku życia.
Twórcy najciekawszych gier i opowieści literackich otrzymają nagrody i gadżety miejskie.
Konkursy trwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Więcej informacji
na stronie: www.sosnowiec.pl.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
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Przekazali samochód
z drabiną
arc Fire-Max Sp. z o.o.

Świąteczne prezenty
drogowe w Sosnowcu

styczeń 2021 nr 1

zdjęcia: Paweł Leśniak

Przed samymi świętami, bo jeszcze 23 grudnia, po raz pierwszy w historii kierowcy mogli skorzystać z nowych
wiaduktów oraz łącznic na DK 94 w Sosnowcu. To dobra wiadomość, w szczególności dla mieszkańców Zagórza,
który ponownie będą mogli dostać się na DK 94 przez ulicę Długosza. W tym samym dniu drogowcy udrożnili
także ulicę Ostrogórską na odcinku od skrzyżowania z ulicą Naftową do granicy z Mysłowicami.
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Do strażaków trafiła już drabina pożarnicza Magirus, typ M32LAS.

FireMax Sp. z o.o. dostarczyła i przekazała dla sosnowieckiej
Straży Pożarnej nowy samochód specjalny z drabiną
pożarniczą Magirus, typ M32LAS. Nowoczesny sprzęt trafił
do Sosnowca 9 grudnia.

To już druga tego typu drabina Magirus dla sosnowieckich strażaków, której długość ratownicza wynosi 31 metrów. W 2016 r.
do straży trafiła również drabina w wersji łamanej, ale o większej
wysokości ratowniczej.
Tegoroczna dostawa, pomimo trudności związanych z pandemią, została zrealizowana zgodnie z podpisaną umową, półtora
tygodnia przed deklarowanym terminem przekazania.
Na wyposażeniu znalazł się taki sprzęt jak wzmocnione węże
tłoczne do zasilania, działka z noszakiem, nosze koszowe, szelki,
agregat prądotwórczy, linki, najaśnice, wentylator nadciśnieniowy
elektryczny, trzy aparaty powietrzne z butlami, maskami i sygnalizatorami bezruchu. Wartość zamówienia to ponad 3 mln zł brutto. ST

Wyjątkowy „Inspektor”
w Straży Miejskiej
Sosnowiecka Straż Miejska ma
nowego inspektora. Tym razem nie chodzi jednak o pracownika, ale o psa, który wabi
się właśnie „Inspektor”.
– Jest z nami na stałe od 28
grudnia. Do budynku przy ul.
Małachowskiego przyniósł go
mieszkaniec. Piesek błąkał się
na ulicy. Jak się później okazało,
miał wtedy cztery miesiące.
Trafił do naszego schroniska.
Tam przeszedł kwarantannę,
wszelkie badania. Był w bardzo
złym stanie, widać było, że musiał być krzywdzony. Na początku unikał zwłaszcza mężczyzn.
Doszliśmy do wniosku, że adoptujemy go, a jego nowym domem zostanie budynek, w którym mieści się straż. Komendant wyraził zgodę i tak „Inspektor” jest z nami – podkreślają sosnowieccy strażnicy miejscy.
reklama

Maciej Łydek

normalne trasy wróciły autobusy komunikacji publicznej linii
nr 26, 106 i 150.
Modernizacja drogi i otoczenia podzielona została na trzy
etapy. Pierwszy, wart 5,4 mln
zł, został wykonany w ubiegłym roku. W jego ramach został wybudowany 400-metrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską
do przejazdu kolejowego, nowe
rondo i droga rowerowa. Obecny, drugi etap, kosztujący około 8 mln zł, dotyczył przebudowy ok. 500-metrowego odcinka drogi od przejazdu kolejowego, w rejonie ulicy Naftowej,
do granicy z Mysłowicami.
Prace objęły m. in. budowę doświetlonych przejść dla pieDrugi etap prac na ul. Ostrogórskiej kosztował ok. 8 mln zł.
szych, chodników, drogi rowerowej, nowego oświetlenia, kaSylwia Turzańska
nalizacji deszczowej i sanitarnej, a także dwóch zatok auto– To ważna chwila i znak, że ta
busowych. Obecnie ruszyły już
największa, w historii sosnopierwsze roboty przy trzecim
wieckiego samorządu, bo warta
etapie, na odcinku od nowego
blisko 100 mln zł inwestycja
ronda (ul. Jagiellońska) do rondrogowa na DK 94, jest już
da Zagłębia Dąbrowskiego.
na ukończeniu. To takie nasze
W pierwszej fazie nie będzie
prezenty dla mieszkańców
utrudnień dla kierowców, mo– podkreśla Arkadiusz Chęcińgą pojawić się jedynie chwilowe
ski, prezydent Sosnowca.
utrudnienia w ruchu. – Zakres
W miejscu sygnalizacji świetlnej
prac jest podobny jak na dwóch
na skrzyżowaniu DK 94 i ul.
wspomnianych etapach: nowa
Długosza powstało dwupoziojezdnia, chodniki, droga rowemowe bezkolizyjne skrzyżowarowa, doświetlone przejścia dla
nie. Dołem, po jezdniach z ob- Największa inwestycja drogowa w historii miasta na DK 94 jest już
pieszych, w tym jedno z sygnaniżonym poziomem, została prawie zakończona.
lizacją przy przedszkolu oraz
poprowadzona główna nitka
DK 94, a górą ruch lokalny. cie i samej ul. Długosza. Ponad- rzystać z jednego pasa ruchu przebudowa sieci kanalizacyjNa długości kilkuset metrów, to na skrzyżowaniu zamonto- w każdym kierunku – wyjaśnia nej deszczowej, sanitarnej,
zostały wybudowane ekrany wano sześć kamer monitoringu Rafał Łysy, rzecznik prasowy energetycznej i pozostałej infrastruktury – podsumował Jeakustyczne, co powinno zmniej- miejskiego, w tym dwie obroto- UM.
Kończy się także kolejny etap remiasz Świerzawski, zastępca
szyć hałas wokół drogi. Pojawiło we. – Cały czas prosimy kierowsię także nowe oświetlenie ulicz- ców o ostrożną jazdę, bo prace remontu na ul. Ostrogórskiej prezydenta Sosnowca. Ostatni
ne oraz został przebudowany wokół drogi będą jeszcze trwa- na odcinku od skrzyżowania etap prac będzie kosztować
fragment ulicy Długosza wraz ły. Z tego względu przez naj- z ulicą Naftową do granicy ok. 7,4 mln zł etap, a prace zaz chodnikami oraz zbudowa- bliższy czas na głównej nitce z Mysłowicami. W związku kończą się we wrześniu przyna droga rowerowa na wiaduk- DK 94 kierowcy będą mogli ko- z tym od 24 grudnia na swoje szłego roku.

Inspektor został przygarnięty
przez strażników miejskich
i zyskał nowy dom.

– Pracujemy w systemie całodobowym, tak więc nie ma
problemu, że pies zostaje sam
w budynku. Wyprowadzamy
go na spacery, czy to przed, czy
po służbie. Widać, że psiak odżył, powoli się oswaja, już nie
jest tak strachliwy jak na początku – nie kryją zadowolenia
strażnicy, mówiąc o swoim nowym kompanie. KP
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Budżet na 2021 rok przyjęty

Rekordowe inwestycje
Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej było głosowanie nad projektem budżetu na 2021 rok. Decyzją radnych uchwała została przyjęta.
żo, dużo wyzwań przed sosnowieckim samorządem – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca.
Przyjęty budżet przewiduje dochody miasta
na poziomie 1 193 200 761,65 zł oraz wydatki
w wysokości 1 282 784 989,87 zł. Na inwestycje przewidziano, rekordowe 214 mln złotych,
a wśród nich wy różnić można m.in. Zagłębiowski Park Sportowy, budowę Centrum
Edukacji Ekologicznej – czyli nowe Egzotarium, modernizację pływalni krytej i siłowni
przy ul. Żeromskiego. Plan inwestycyjny zakłada także m.in.: modernizację kolejnych przejść
podziemnych i węzłów przesiadkowych, rozwój
monitoringu miejskiego, przebudowę placu
przed dworcem, tramwajowe inwestycje, przebudowę ulicy Kukułek i wiele innych zadań.

Paweł Leśniak

„Za” głosowało 21 radnych (radni Koalicji
Obywatelskiej, Wspólnie dla Sosnowca oraz
radna Grażyna Welon z PiS), czterech wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Radni
przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową
Miasta Sosnowca na lata 2021-2040 stosunkiem głosów 20 „za” przy 5 głosach wstrzymujących się.
– Dziękuję wszystkim radnym, którzy głosowali za budżetem oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta. Uważam, że to dobry budżet,
choć trzeba podkreślić, że naznaczony trudnymi
miesiącami, które z jednej strony za nami, ale także zapewne jeszcze kolejne przed nami. 2021 rok
to rekordowe 214 mln złotych na inwestycje i du-

Paweł Leśniak

Krzysztof Polaczkiewicz

wężników oraz ułożenie dwóch warstw nowego asfaltu. Roboty obejmują także odbudowanie chodników po obu stronach drogi,
na od cin ku od prze jaz du ko le jo we go
do przystanku autobusowego oraz od garaży w kierunku kładki. Dodatkowo przy pawi lo nach han dlo wych po wsta ną za tocz ki
z ażurowych płyt.
Wykonawca będzie miał na roboty 36 tygodni od dnia podpisania umowy, a więc
wszystko powinno być gotowe późną jesienią 2021 roku. KP

W tym roku inwestycje mają kosztować ok. 214 mln zł. Prace przy budowie Egzotarium, czyli
Centrum Edukacji Ekologicznej, idą pełną parą.

Naftowa do remontu
Jedna inwestycja się kończy, a kolejna się zaczyna. Mieszkańcy mogą już korzystać z ulicy Ostrogórskiej prowadzącej do Mysłowic.
To oznacza, że nie ma już objazdu poprowadzonego przez ulicę Naftową. Dzięki temu
miasto rozpoczęło procedurę wyłonienia wykonawcy remontu właśnie tej ulicy.
– Zgodnie z obietnicą zaczynamy zadanie
związane z remontem ulicy Naftowej. Mówiliśmy wcześniej, że możemy to zrobić dopiero wtedy, gdy przejazd do Mysłowic będzie
dostępny. Jest taka możliwość, więc ogłosili-

śmy przetarg na wyłonienie wykonawcy prac
w ulicy Naftowej – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Miasto szuka wykonawcy, który w trybie
„Zaprojektuj i wybuduj” zajmie się remontem 600-metrowego odcinka ulicy Naftowej od pierw sze go prze jaz du ko le jo we go
(w ul. Dęblińskiej) do rejonu pomiędzy ul.
Akacjową a wyremontowaną kładką. Najważ niej szym za da niem przy szłe go wy ko nawcy będzie odcinkowe wzmocnienie podbudowy jezdni, wymiana zniszczonych kra-

Ulica Naftowa doczeka się remontu.

Zajrzyj na Bazarek Charytatywny
Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza
Apostoła organizuje pierwszy w Zagłębiu
Bazarek Charytatywny w sklepie
charytatywnym, ulokowanym w tzw. Plastrze
Miodu przy ul. 3 Maja 1 w Sosnowcu.

Pomysłodawczynią otwarcia sklepu była Elżbieta Laskiewicz, nieżyjąca już aktorka Teatru
Zagłębia w Sosnowcu, a zarazem wielka przyreklama

jaciółka hospicjum. W charity shop można wyszperać niezwykłe skarby, takie jakie wyjątkowe przedmioty podarowane przez inne osoby,
książki, biżuterię, porcelanę, obrazy, ręcznie robione serwetki, płyty winylowe oraz różnego
rodzaju bibeloty. Każdy zakup wspiera się Hospicjum Sosnowieckie. – To, co dla kogoś nie
stanowi szczególnej wartości, dla innej osoby
może być rzeczą ważną i godną uwagi. W ten
reklama

sposób przedmioty ładne i użyteczne mogą
znaleźć nowego nabywcę. Dlatego apelujemy
do czytelników, podaruj nam przedmioty całkiem nowe albo stare w stanie idealnym, a my
nadamy im drugie życie – przekonuje Małgorzata Czapla, prezes Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.
Odwiedzając to niezwykłe miejsce, możemy
również zwiedzić „Kącik pamięci Elżbiety Lareklama

skiewicz” i poczęstować się przepyszną kawą.
Przyjdź i zaproś swoich znajomych do wyjątkowego miejsca w Sosnowcu.
Bazarek Charytatywny jest czynny 5, 12 i 19
stycznia od godz. 10.00 do 18.00, a od 26 stycznia we wtorki i czwartki od 10.00 do 16.00 oraz
w środy od 12.00 do 18.00. Goście bazarku mogą już od lutego liczyć na pomoc w rozliczeniach
rocznego zeznania podatkowego PIT. ST
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Głośniki dla uczniów
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Wygodniej na ulicy
Gdańskiej i Skromnej

arc CTL Maczki-Bór S.A.

Paweł Leśniak

Wysokiej klasy zestawy nagłaśniające myBoard SILVER trafiły do Szkoły Podstawowej nr 36 w Sosnowcu.
To interaktywne głośniki, które w prosty sposób można połączyć z komputerem, by jeszcze lepiej wykorzystać
tablice interaktywne. Dwanaście zestawów nagłaśniających o łącznej wartości ponad 5 tys. złotych zakupiła
i przekazała działająca po sąsiedzku Spółka CTL Maczki-Bór.

Mieszkańcy zyskali nie tylko nowy wodociąg i kanalizację,
ale i drogę.

Zakończyła się przebudowa kanalizacji i wodociągu
wykonanych na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów S.A.
na ul. Gdańskiej i Skromnej w Sosnowcu.

Przebudowa obejmowała ułożenie nowych rur kanalizacyjnych
wraz z przyłączami (ok. 800 m) oraz sieci wodociągowej (900 m).
Po zakończeniu wszystkich prac ziemnych wykonawca na ulicy
Gdańskiej wybudował nowy chodnik oraz nową jezdnię. Podobnie na ulicy Skromnej pojawiła się nowa droga wraz z krawężnikami. Roboty na sieci wod-kan gwarantują sprawniejszy odbiór
ścieków bytowych oraz poprawią jakość dostarczanej wody.
Wszystkie roboty kosztowały ponad 1,6 mln zł. ST

Sławomir Rzepecki, prezes Zarządu CTL MaczkiBór S.A. przekazał sprzęt na ręce Joanny Sajdak, dyrektorki SP nr 36 w Sosnowcu.
Sylwia Turzańska

Dotacje celowe na walkę z pandemią
Sylwia Turzańska

Środki w wysokości 887 tys. 400 zł z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań związanych
z ochroną zdrowia w związku z epidemią
otrzymał Sosnowiecki Szpital Miejski
sp. z o.o. Dotacja celowa została przeznaczona na zakup aparatury i sprzętu
medycznego niezbędnego do przeciwdziałania pandemii. Ponadto gmina Sosnowiec uzyskała w mijającym roku pomoc finansową w wysokości 524 tys. zł
ze środków Województwa Śląskiego
w formie dotacji z przeznaczeniem pieniędzy na zapobieganie i minimalizację
ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 wśród pa-

Szpital Miejski jest jednym z 509 szpitali
węzłowych w Polsce, w którym będzie
szczepiony personel medyczny
i niemedyczny przeciw COVID19.

cjentów i personelu sosnowieckiego
szpitala. W ramach dofinansowania został zakupiony kolejny sprzęt medyczny
związany z diagnostyką i leczeniem pacjentów zakażonych koronawirusem.
Ponadto kilka dni temu Ministerstwo
Zdrowia ogłosiło placówki, w których
będzie szczepiony personel medyczny
i niemedyczny przeciw COVID-19.
Wśród tzw. szpitali węzłowych, których będzie w całym kraju 509, znalazł się także Sosnowiecki Szpital Miejski. Szpitale węzłowe zaszczepią nie tylko swoich pracowników, ale także personel innych jednostek,
m.in. szpitali, przychodni i aptek. ST

Paweł Leśniak

– Spółka, obok swojej podstawowej działalności, angażuje się
w akcje prospołeczne, wspierając społeczność lokalną. Przez wiele lat jako CTL Maczki-Bór inwestowaliśmy w sport, w sosnowiecką żeńską drużynę koszykówki. Od minionego sezonu zespół występuje pod nazwą CTL Zagłębie Sosnowiec. Warto
wspomnieć, że trzon tej drużyny stanowią wychowanki lokalnego klubu sportowego, zatem element rozwoju dzieci i młodzieży przewija się także w tej sportowej strefie naszego zaangażowania. Jako Grupa wspieramy także Zespół Szkół Specjalnych
nr 4 w Sosnowcu i Sosnowiecką Spółdzielnię Socjalną, przekazując m.in. darowizny na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego – mówi Sławomir Rzepecki, prezes zarządu CTL
Maczki-Bór. – Liczymy, że przekazane zestawy nagłaśniające
wpłyną na jakość zajęć. Wierzymy, że dzieci nie mogą się już doczekać powrotu do stacjonarnych zajęć, a kolejne urządzenia

zwiększające ich atrakcyjność, będą tylko kolejnym pozytywnym
elementem tego powrotu. Ten świąteczno-noworoczny prezent
dla Szkoły Podstawowej nr 36 jest pierwszym, ale wierzymy, nie
ostatnim wspólnym działaniem.
Spółka CTL Maczki-Bór S.A. jest właścicielem gruntu
po byłej kopalni Maczki-Bór, gdzie prowadzi działalność rekultywacyjną, przywracając funkcjonalność gruntów pokopalnianych do użytku. Działalność firmy CTL Maczki – Bór S.A. niezwykle silnie związana jest z obszarem ochrony środowiska. Prowadzi działalność eksploatacyjną i rekultywacyjną w ścisłej
współpracy z branżą górnictwa węgla kamiennego, energetyki
zawodowej i budownictwa.
Rekultywowane grunty stanowią jeden z elementów rozwoju regionu poprzez tworzenie nowych zakładów i miejsc pracy. Dotychczas Firma CTL Maczki-Bór stworzyła ok. 150 ha
terenów po rekultywacji, zagospodarowanych na cele inwestycyjne.

Mała zakrętka,
duża pomoc

By komuś pomóc, wystarczy podczas zwykłego spaceru wrzucić
do specjalnych pojemników nakrętki z plastikowych butelek.

Pojemniki w kształcie kropli pojawiły się na Stawikach i Górce
Środulskiej w Sosnowcu. Każdy, kto posiada zakrętki z plastikowych butelek i wybiera się na spacer na Stawiki lub Górkę, może połączyć przyjemne z pożytecznym.
Sosnowieckie Wodociągi S. A., które ustawiły pojemniki, dołączyły do akcji pomagania poprzez zbieranie nakrętek z plastikowych butelek. Pojemniki zostały ustawione obok stacji rowerowej na Stawikach, przy kładce obok Górki Środulskiej oraz
przed siedzibą spółki przy ulicy Ostrogórskiej. – W ten sposób
dołączyliśmy do zbierania nakrętek i niesienia pomocy innym.
Nakrętki zbieramy na rehabilitację małego Jasia – zachęca
do udziału w akcji Paweł Kopczyński, prezes zarządu Sosnowieckich Wodociągów S.A.
Jaś jest podopiecznym Fundacji Nieinni. Urodził się jako
skrajny wcześniak. Każdego roku jego rehabilitacja kosztuje około 15 tysięcy zł. – Cieszymy się że możemy pomagać – dodał
Kopczyński. ST
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W centrum Sosnowca stanęły gigantyczne płuca

Zobacz, czym oddychasz
Olbrzymie płuca, które pojawiły się na Placu Stulecia w Sosnowcu, mają przede wszystkim działać na wyobraźnię i przemówić mieszkańcom do rozsądku, że ogrzewanie
domów za pomocą węgla zanieczyszcza powietrze i tym samym niszczy nasze płuca.

„Zobacz, czym oddychasz. Zmień to”
– tak brzmi nazwa akcji, jaką zorganizowali przedstawiciele Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego i Polskiego
Alarmu Smogowego, którzy postawili
instalację w centrum miasta. Wentylatory będą tłoczyć do płuc powietrze
przez najbliższe dwa tygodnie. Obok
dużych płuc znajdują się mniejsze płuca, które są zamknięte pod plastikową
osłoną i te mniejsze nie zmienią barwy.
Dzięki trwającemu dwa tygodnie eksperymentowi możliwe będzie zaobserwowanie realnego poziomu zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy.
Płuca wyposażone są też w miernik stężenia pyłu zawieszonego PM10 pokazujący na bieżąco jakość powietrza.
Pomimo obowiązującej uchwały antysmogowej tempo wymiany „kopciuchów” na piece nowej generacji w miastach Zagłębia Dąbrowskiego przebie-

ga bardzo wolno. Tymczasem to właśnie ogrzewanie domów za pomocą węgla i drzewa jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w naszym regionie i odpowiada aż za 90 proc. emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu.
Arkadiusz Chęciński, prezydent
miasta, ma nadzieję, że coraz bardziej
czarne płuca przekonają mieszkańców,
że warto zmienić system ogrzewania.
– Kilka lat temu przeprowadziliśmy
tutaj inwestycję, w wyniku której
mieszkańcy mogą podłączać się do centralnej sieci ciepłowniczej. Niestety,
niewiele osób skorzystało z takiego rozwiązania. Zniechęcają ich koszty, które
wygrywają z rozsądkiem i dbałością
o zdrowie – stwierdził prezydent.
To już druga edycja akcji #Zobaczczymoddychasz. Tym razem podczas
trwającej cztery miesiące kampanii trzy
mobilne instalacje „oddychających”
płuc odwiedzają 18 miast w pięciu województwach.
Z każdym dniem zainstalowane płuca stają się coraz bardziej czarne.

Artur Ptasiński

Sylwia Turzańska

Sportowe obiekty po modernizacji
Sportowe hale w Milowicach i Niwce przeszły kolejne etapy remontów. W hali sportowej w Milowicach wykonano instalację
sygnalizacji pożaru oraz wymieniono oszklenie przewiązki, a dodatkowo, a na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
zakończono przebudowę obu trybun oraz prace związane z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.
W milowickiej hali zmodernizowano także wymiennikownię
centralnego ogrzewania i ciepłej wody. – Hala w Milowicach to
nasz dom. Bardzo się cieszymy z modernizacji obiektu, w któ-

rym na co dzień trenujemy i gramy. Dzięki miastu, które jest
właścicielem obiektu, mamy nowe trybuny, hala została docieplona, doświetlona, wymieniono nagłośnienie. Teraz pozostaje
nam tylko czekać na możliwość zaproszenia na nasze mecze kibiców, którzy zawszą są naszym siódmym zawodnikiem. Fani
Płomienia na pewno także docenią warunki, w których będą
mogli teraz oglądać poczynania naszych siatkarek – podkreśla
Krzysztof Zabielny, trener, a zarazem prezes Asotry Płomień
Sosnowiec. W ciągu ostatnich 2 lat renowacja hali w Milowi-

cach kosztowała ponad 1,8 mln złotych. Kolejny etap remontu
również ma za sobą hala w Niwce. Po zabudowaniu części ścian
panelami stalowymi oraz zamurowaniu części przeszkleń, w tym
roku przebudowana została także widownia. Koszt prac wyniósł
prawie 300 tysięcy złotych. – Obiekty pięknieją. Już trudno
o nich powiedzieć, że są to hale dzielnicowe. To pełnoprawne
obiekty sportowe, gdzie mogą odbywać się widowiska na wysokim poziomie – podsumował Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca. ST
Krzysztof Polaczkiewicz

Szukasz czegoś wyjątkowego? Zajrzyj do klimatycznego sklepu „ACEKolekcjoner”

Sklep inny niż wszystkie
W kwietniu 2019 roku powstało
w Sosnowcu miejsce, jakiego wcześniej w mieście nie było. To klimatyczny sklep „ACE-Kolekcjoner”,
w którym możemy odbyć podróż sentymentalną do lat dzieciństwa, uzupełnić swoją kolekcję, nabyć przedmiot z „duszą” czy spotkać interesujących ludzi. To tutaj znajduje się duży
wybór artykułów dla hobbystów,
wielbicieli sztuki oraz ciekawych
wnętrz, jak również szeroka gama
monet i banknotów z całego świata,
odznak, medali i odznaczeń.
– Miłośnicy książek znajdą tutaj
kilka tysięcy tytułów od ziołolecznictwa i ezoteryki, przez dużą ofertę horrorów, fantasy, sensacji, biografii, klasyki literatury, na licznych dziełach
z zakresu historii (Polski, świata, sztuki), filozofii, religii, przyrody i geogra-

fii kończąc – podkreśla Andrzej Celoch, właściciel sklepu mieszczącego
się w pasażu podziemnym między
Placem Stulecia, czyli popularną „patelnią”, a dworcem głównym PKP.
Fani muzyki znajdą wiele interesujących tytułów na kasetach magnetofonowych, CD czy winylach.
Szczególną uwagę zwraca oferta
z polską muzyką rockową, muzyką
hardrockową i wszelkimi odmianami
muzyki heavymetalowej.
Amatorzy dobrego malarstwa olejnego mają do wyboru około 100 prac,
m.in. takich artystów, jak Jacek Łącki, Marek Szczepaniak, Wiesław
Wilk, Marek Rużyk, Przemysław
Pankowski czy sosnowiecki twórca
Adam Śmietana. – Różna tematyka
i różne style sprawiają, że wiele osób
odwiedza to miejsce, realizując swoje

zamiłowanie do sztuki – podkreśla
właściciel sklepu.
Zbieraczom figurek sklep proponuje figurki porcelanowe, ołowiane,
plastikowe i żołnierzyki z czasów
PRL-u.
Z kolei, głównie do pań skierowana jest oferta arty kułów ze szkła
i porcelany: filiżanek, dzbanków, talerzy, wazonów, misek, kufli, popielniczek, itd.
Entuzjastom zabaw karnawałowych „ACE-Kolekcjoner” poleca
z kolei oryginalne maski weneckie.
– Poza tym można tutaj znaleźć
wiele innych, interesujących przedmiotów, związanych np. z naszym regionem, które mogą wzbogacić niejedną
kolekcję, upiększyć wnętrze czy okazać
się wspaniałym, oryginalnym prezentem – zachęca Andrzej Celoch. KP

Hobbyści, kolekcjonerzy, wielbiciele sztuki, czytelnicy i pasjonaci muzyki
mogą liczyć na to, że znajdą w sklepie przedmioty z duszą i prawdziwe perełki.

„ACE-Kolekcjoner”
Sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 17.00.
Sosnowiec , ul. Warszawska 3/4, Tel: 668 170 259,
e-mail: acekolekcjoner@wp.pl
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Reklamacja czy
odstąpienie
od umowy zawartej
na odległość?
W związku z promocjami, jakie były przy okazji Black
Friday, kupiłam w sklepie internetowym buty
z korzystnie obniżoną ceną. Noszę rozmiar 37 i takie
buty zamówiłam. Otrzymałam przesyłkę, a na pudełku
z obuwiem był wskazany właściwy model i rozmiar, ale
niestety zapakowane buty miały rozmiar 38.
Zastanawiam się, co zrobić. Mogę dokonać zwrotu
w terminie 14 dni, ale jak sprawdziłam, tych butów już
nie kupię w tak atrakcyjnej cenie. Poza tym to
ewidentna pomyłka sprzedawcy i chyba nie powinnam
ponosić kosztów przesyłki, a czytałam, że w przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość
konsument zwraca towar na swój koszt.
Rzeczywiście możliwe są dwa rozwiązania. Czym innym
jest złożenie reklamacji z tytułu rękojmi z powodu wa
dy/niezgodności z umową sprzedanej rzeczy zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego, a czym innym odstąpie
nie od umowy i zwrot towaru w trybie art. 27 i nast. usta
wy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, czyli
tzw. prawa do namysłu. Pierwszy przypadek dotyczy rze
czy wadliwej/niezgodnej z umową, czyli nie takiej, jakiej
oczekiwaliśmy, zawierając umowę, natomiast drugi daje
nam prawo do zastanowienia się, czy rzecz nam odpowia
da i jeśli nie, pozwala na jej zwrot.
Jeśli konsument składa reklamację i będzie to reklama
cja zasadna, wówczas koszty dostarczenia towaru do re
klamacji i inne koszty okołoreklamacyjne pokrywa sprze
dawca. Obowiązkiem sprzedawcy jest rozpatrzenie rekla
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macji i to on ponosi koszty rozpatrzenia zgłoszenia, nie
może np. obciążać konsumenta kosztami opinii rzeczo
znawcy, którego powołał w toku reklamacji. Za proces
i koszty rozpatrzenia reklamacji odpowiada sprzedawca
i nie może kosztów prowadzenia własnej działalności
przerzucać na konsumenta. Natomiast jeśli reklamacja by
łaby niezasadna – tj. nie mielibyśmy do czynienia z rzeczą
wadliwą, wówczas koszty dostawy towaru do reklamacji
i z powrotem obciążają kupującego. W praktyce, jeśli
sprzedawca nie uznaje reklamacji, zazwyczaj odsyła z po
wrotem towar kupującemu.
Natomiast jeśli konsument odstępuje od umowy za
wartej na odległość w trybie art. 27 ustawy o prawach
konsumenta, zasadą jest, że pokrywa koszty zwrotu to
waru, chyba że sprzedający nie poinformuje go o koniecz
ności pokrycia takich kosztów lub zgodnie z umową
sprzedawca zobowiązał się odebrać towar od kupujące
go na własny koszt lub zwrot po prostu jest darmowy.
Zasadą również jest, że kupujący towar na odległość
może sprawdzić go w takich samych granicach, w jakich
może to zrobić w tradycyjnym sklepie. Prawo przewidu
je odpowiedzialność kupującego za zmniejszenie warto
ści towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakte
ru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębior
ca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia
od umowy zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach
konsumenta.
To kupujący decyduje, z których uprawnień skorzysta,
czy z prawa do reklamacji, czy z prawa do odstąpienia
od umowy zawartej na odległość. Każda natomiast z opcji
niesie ze sobą ryzyko poniesienia kosztów. Brak kosztów
po stronie kupującego nastąpić może wyłącznie w ra
mach reklamacji, pod warunkiem jej zasadności, ewentu
alnie w ramach odszkodowania, o ile zostanie poniesio
na szkoda – zapłacone koszty zwrotu i wykazane niena
leżyte wykonanie umowy polegające na wydaniu rzeczy
wadliwej.

Zagłębiowskie wsparcie
Do 15 stycznia Agencja Rozwoju Lokalnego czeka na pomysły mieszkańców Zagłębia w ramach
projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie samozatrudnienia 40 mieszkańców miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz Będzin (30 kobiet i 10 mężczyzn),
w wieku powyżej 30 roku życia pozostających m.in. bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych
na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia).
Planowane wsparcie to 23.050,00 zł dla każdego uczestnika projektu.
Wartość projektu wynosi 2 852 409,11 zł, w tym wkład funduszy europejskich – 2 424 547,74 zł.
Informacje o projekcie udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 32 266 50 41, wew. 700
i 711. Więcej informacji na stronie: www.arl.org.pl. KP
reklama
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Odbywanie kary
pozbawienia
wolności w dobie
pandemii
covid19
Do najistotniejszych zmian ustawy, która weszła w ży
cie w kwietniu 2020 roku z punktu widzenia osoby od
bywającej karę pozbawienia wolności, należy zaliczyć
zmianę dotyczącą udzielania przerwy w wykonaniu tej
że kary oraz zmianę umożliwiającą skorzystanie z insty
tucji odbywania kary pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego osobom, które zostały skaza
ne na karę pozbawiania wolności w wymiarze nie prze
kraczającym roku i sześciu miesięcy, a nie tak jak do
tychczas – roku. Na podstawie art. 14c ustawy o zmia
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID19, sąd
penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego,
zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wy
konaniu kary pozbawienia wolności, chyba że istnieje
uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie po
bytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał
porządku prawnego, w szczególności popełni przestęp
stwo lub nie będzie stosował się do wytycznych, pole
ceń lub decyzji właściwych organów związanych
z przeciwdziałaniem COVID19. Dyrektor zakładu kar
nego może złożyć wniosek, o którym mowa powyżej,
jeżeli w jego ocenie udzielenie przerwy skazanemu mo
że przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania
epidemii, jeżeli jednak prokurator oświadczy, nie póź
niej niż do czasu wydania postanowienia w przedmio
cie wniosku o udzielenie albo przedłużenie przerwy, że
sprzeciwia się jego uwzględnieniu, sąd umarza postę
powanie. Z nowych przepisów nie mogą skorzystać
skazani:
– za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawie
nia wolności przekraczającą 3 lata;
– za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3
lata pozbawienia wolności;
– w warunkach określonych w art. 64 § 1 i 2 lub art. 65
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), czyli skazani w wa
runkach tzw. recydywy zwykłej, multirecydywy oraz
sprawcy, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili
sobie stałe źródło dochodu lub popełnili przestęp
stwo, działając w zorganizowanej grupie przestępczej
albo mających na celu popełnienie przestępstwa oraz
wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrory
stycznym. Przerwa udzielana na tej podstawie udzie
lana jest na czas oznaczony i może trwać nie dłużej
niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID19.
Oznacza to, że z dniem ogłoszenia przez właściwe
władze informacji o ustaniu stanu zagrożenia epide
micznego lub stanu epidemii, udzielona na tej podsta
wie przerwa ustaje z mocy prawa. W takim przypad
ku skazany jest zobowiązany do powrotu do zakładu
karnego w terminie 3 dni od ustania tego stanu, chy
ba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązki nało
żone na niego na podstawie przepisów o zapobiega
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu
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dzi, czyli m.in. w sytuacji, gdy skazany poddany jest
kwarantannie. Kolejną zmianą dającą osobom odby
wającym kary pozbawienia wolności w zakładach ka
rych możliwość szybszego opuszczenia zakładu pe
nitencjarnego jest regulacja umożliwiająca skorzysta
nie z instytucji udzielenia zgody na odbywanie kary
w systemie dozoru elektronicznego przez skazanego,
wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolno
ści nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie
tak jak dotychczas – jednego roku. Co istotne, z insty
tucji tej skorzystać mogą również osoby, które jesz
cze nie rozpoczęły wykonywania kary. Warunki for
malne umożliwiające odbycie kary pozbawienia
w systemie dozoru elektronicznego nie uległy zmia
nie, co oznacza, że sąd penitencjarny może udzielić
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
poza zakładem penitencjarnym w przypadku łączne
go spełnienia następujących warunków:
– skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekra
czającą jednego roku i 6 miesięcy, jeśli wobec skaza
nego nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64
§ 2 Kodeksu karnego, które odnoszą się do sprawcy
uprzednio skazanego w warunkach tzw. recydywy
zwykłej, który odbył łącznie co najmniej rok kary po
zbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w ca
łości lub części ostatniej kary popełnia ponownie
umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu,
przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z wła
maniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu po
pełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia;
– jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
– skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
– osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skaza
nym wyraziły zgodę, obejmującą także umożliwienie
podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czyn
ności kontrolnych;
– odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie
warunki techniczne, obejmujące w szczególności
liczbę i zasięg dostępnych nadajników i rejestrato
rów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.
W celu skorzystania z instytucji odbywania kary po
zbawienia wolności w systemie dozoru elektronicz
nego należy złożyć wniosek do właściwego sądu pe
nitencjarnego, w którego okręgu przebywa skazany.
Oznacza to, że w przypadku skazanych, którzy jesz
cze nie rozpoczęli wykonywania kary, będzie to są
sąd, w okręgu którego skazany ma stałe miejsce za
mieszkania, a w przypadku skazanych odbywających
już karę pozbawienia wolności – sąd, w okręgu któ
rego znajduje się zakład karny. W przedmiotowym
wniosku wskazać należy, iż spełnia się wszystkie wy
żej wskazane warunki formalne. Ponadto skazani,
którzy jeszcze nie rozpoczęli wykonywania kary
w zakładzie karnym, muszą wykazać w uzasadnieniu
wniosku, że względy bezpieczeństwa i stopień de
moralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie
przemawiają za potrzebą osadzenia ich w zakładzie
karnym, natomiast skazani, którzy rozpoczęli już od
bywanie kary w zakładzie karnym, muszą wykazać,
że za udzieleniem zezwolenia przemawia ich dotych
czasowa postawa i zachowanie. Do przedmiotowe
go wniosku załączyć należy zgodę osób pełnoletnich
zamieszkujących wspólnie ze skazanym, obejmującą
także umożliwienie podmiotowi dozorującemu prze
prowadzanie czynności kontrolnych oraz harmono
gram odbywania kary. Wniosek o udzielenie zezwo
lenia na odbycie kary pozbawienia wolności w sys
temie dozoru elektronicznego złożyć może skazany,
jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodo
wy lub dyrektor zakładu karnego. Sąd penitencjarny
wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia
wpływu wniosku.
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Prezenty dla seniorów

7

Nabór wniosków

arc CTL Zagłębie Sosnowiec

Złóż wniosek o udzielenie dotacji na konserwację i remont
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wydział Kultury
i Promocji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa
śląskiego z terenu miasta Sosnowca. Wnioski przyjmowane są
do 1 lutego 2021 r. Dotacja może zostać udzielona m.in. na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, projektu budowlanego, modernizację instalacji elektrycznej, odtworzenie okien, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych
do wykonania prac, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej. Więcej informacji oraz
niezbędne wnioski można znaleźć na stronie: www.sosnowiec.pl w zakładce „Kultura”. KP
reklama

Koszykarki CTL Zagłębia Sosnowiec obdarowały prezentami podopiecznych DPSów przy ul. Jagiellońskiej i Andersa.

Koszykarki CTL Zagłębia Sosnowiec świąteczny okres
wykorzystały na obdarowanie prezentami tych, którzy
szczególnie tego potrzebują.

W rolę Mikołajek wcieliły się tym razem Jessica January, Sydney Wallace, Katarina Vuckovic oraz Sylwia Wojtylas. Wszystko to podczas wspólnej akcji klubu oraz Wydziału Polityki Społecznej UM w Sosnowcu „Mikołaj dla Seniora, czyli świąteczne
obdarowywanie tych, którzy już wszystko dali…”.
– W związku z tym, że mijający rok jest wyjątkowy i mieszkańcy naszych Domów Pomocy Społecznej zostali pozbawieni
możliwości odwiedzin przez najbliższą rodzinę, postanowiliśmy
wraz z klubem CTL Zagłębie umilić naszym seniorom nadchoreklama

dzący świąteczny czas – podkreślała Sabina Stanek, naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej w UM w Sosnowcu.
Koszykarki odwiedziły dwa sosnowieckie Domy Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 2, a następnie DPS przy ul. Andersa 81B. Były występy, śpiewanie kolęd, nie zabrakło także prezentów. Klub z Sosnowca ufundował sprzęt AGD, który został
przekazany seniorom.
– Cieszę się, że mogliśmy się włączyć w tę szczytną akcję. Dla
mieszkańców DPS-ów to naprawdę trudny czas. Chcieliśmy im
umilić ten trudny okres. Czasy są takie, że takich gestów powinno być jak najwięcej – przekazał Marek Lesiak, prezes koszykarskiego CTL Zagłębie, które ufundowało dla DPS-ów lodówkę
oraz pralkę. KP

reklama
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Paweł Leśniak

Zagłębie od kuchni

Książka z przepisami zagłębiowskich potraw cieszy się dużą popularnością
wśród czytelników i miłośników dobrej kuchni.

Takiej pozycji wydawniczej
w historii Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu jeszcze nie było.
Od kilkunastu dni są w sprzedaży
„Zagłębiowskie wspomnienie
o jedzeniu, czyli tradycyjne
potrawy kuchni Zagłębia
Dąbrowskiego”! To doskonały
prezent m.in. na zbliżąjący się
Dzień Babci i Dziadka.

Dziedzictwo kulturowe Zagłębia to
także jego kuchnia. Zalewajka, zacierka, chałka, fitka, pieczonki.
Przepisy na te i inne dania prezentują w zagłębiowskiej książce kuOGŁOSZENIE

charskiej Tomasz Wasyliszyn i Dariusz Mączka, na co dzień nauczyciele sosnowieckiego Gastronomika. „Zagłębiowskie wspomnienie
o jedzeniu, czyli tradycyjne potrawy
kuchni Zagłębia Dąbrowskiego”
powstało przy współudziale pracowników Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu. Ta wyjątkowa książka
wprowadzi nas w świat zagłębiowskiej kuchni. Na czytelników czekają 22 przepisy zilustrowane barwnymi fotografiami i dopełnione wspomnieniami mieszkańców regionu.
– Ta książka to zbiór wyjątkowych receptur zebranych wśród

mieszkańców naszego miasta przez
dwóch pasjonatów gotowania i zagłębiowskich smaków – Dariusza
Mączkę i Tomasza Wasyliszyna.
Wśród przepisów królują dania nieskomplikowane, posiadające tradycyjny rodowód i przygotowywane
w sosnowieckich domach od co najmniej pół wieku – podkreśla Dobrawa Skonieczna-Gawlik, badaczka
kultury Zagłębia Dąbrowskiego, jurorka konkursów kulinarnych.
– Jeszcze z opowieści babci pamiętam o takich potrawach, jak
garus czy prażucha, choć prawda
jest taka, że ich smaku nie znam.
Jednak w moim domu często gościła np. fitka albo chałka, oczywiście robione przez mamę. Pieczonki to już klasyka, do której
wracam, kiedy tylko mogę. Myślę,
że każdy będzie pozytywnie zaskoczony, gdy sięgnie po tę książkę. Tak, Zagłębie ma swoją kuchnię i jest niezwykła, a przede
wszystkim oparta na tradycji
i dziedzictwie kulturowym. To
kolejny element krzewienia naszej
zagłębiowskiej kultury – nie kryje
dumy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Książkę można kupić w Centrum Informacji Miejskiej oraz
na stronie Zamku Sieleckiego.
Koszt to 29,99 zł. KP
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Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 28 września 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli
Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca oraz Maciej Maziarz, 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 Jan Kuroczyccy
Maria i Stanisław Lachowiczowie
Zofia i Paweł Lechmanowie
Maria i Feliks Łuczywkowie
Alfreda i Stefan Magierowie
Wiesława i Andrzej Majewscy
Jolanta i Tadeusz Makułowie
Halina i Marian Migasowie
Grażyna i Klaudiusz Milborowie
Halina i Bronisław Musiałowie
Mirosława i Stefan Mysłkowie
Anna i Marek Nowakowscy
Elżbieta i Krzysztof Nowińscy
Danuta i Witold Ockosiowie
Stanisława i Kazimierz Opalscy

Kazimiera i Lucjan Pałaszowie
Maria i Stanisław Pędzikowie
Grażyna i Andrzej Piętkowie
Jadwiga i Andrzej Pisarscy
Ewa i Kazimierz Poganowie
Janina i Zdzisław Pośpiechowie
Wanda i Zygmunt Prostaccy
Janina i Andrzej Ramsowie
Helena i Janusz Rosowscy
Maria i Tadeusz Rosołowie
Zdzisława i Tadeusz Skabkowie
Teresa i Lucjusz Sobstylowie
Anna i Henryk Sośnierzowie
Ewa i Leszek Stawiarscy
Halina i Aleksander Stępniowie
Teresa i Zdzisław Sularzowie

Barbara i Zbigniew Surmowie
Henryka i Zbigniew Szwajcowie
Danuta i Eugeniusz Śliwowie
Barbara i Janusz Ślusarczykowie
Zofia i Janusz Śmiechowie
Anna i Sylwester Świątczakowie
Emilia i Wojciech Świątkowie
Irena i Aleksander Tarchułowie
Lidia i Jerzy Tolikowie
Regina i Bolesław Tomczykowie
Maria i Marian Wachowiczowie
Anna i Kazimierz Walczakowie
Krystyna i Wiesław Warotowie
Krystyna i Włodzimierz Wesołowie
Jolanta i Eliasz Wieczorkowie
Anna i Stanisław Włosowiczowie
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Beniaminek spełnia marzenia
Wyjazdowe zwycięstwo nad drużyną z Przemyśla na zakończenie I rundy rozgrywek I ligi piłkarzy ręcznych sprawiło, że beniaminek z Sosnowca do rundy rewanżowej
przystąpi z pierwszego miejsca.

Dla drużyny MUKS Zagłębie było to ósme zwycięstwo w sezonie. Zespół Grzegorza Mentla poniósł w pierwszej rundzie tylko dwie porażki
i z dorobkiem 24 punktów przewodzi ligowej
stawce w grupie D zaplecza ekstraklasy. Taka sytuacja będzie miała miejsce co najmniej do końca
stycznia, a więc do momentu powrotu szczypiornistów I ligi na parkiety.
Szkoleniowiec sosnowiczan nie kryje radości
z wyniku podopiecznych, ale nie ukrywa, że tak
dobry wynik to miłe zaskoczenie. – Przed sezonem taki wynik oczywiście wzięlibyśmy w ciemno, ale z pokorą podchodziliśmy do startu w rozgrywkach. Pamiętajmy, że jesteśmy beniaminkiem. Na pewno nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku na tym etapie rozgrywek – mówi
wprost trener Mentel.
Skąd tak dobry wynik? Trener sosnowiczan nie
ma wątpliwości. – Siłą zespołu jest sam zespół.
Udało nam się stworzyć grupę, która mimo różnych perturbacji, kontuzji, które nas nie oszczędziły, pokazała, że jest w stanie w każdym meczu
walczyć o zwycięstwo. W zasadzie w każdym dotychczasowym meczu nie graliśmy pełnym składem, a mimo to udało się chłopakom zrobić tak
dobry wynik. Tworzymy kolektyw, każdy się
wspiera, każdy każdemu pomoże, na boisku wal-

MUKS Zagłębie Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

Beniaminek z Sosnowca świetnie radzi sobie na zapleczu ekstraklasy.

czą o każdy centymetr boiska – mówi z dumą
Mentel.
Trener Zagłębia nie ukrywa, że wraz z zespołem nie zachłysnął się dobrymi wynikami. – Każdy ma swoje marzenia. Moim rok temu był awans

na zaplecze ekstraklasy. Jesteśmy w I lidze, w dodatku przewodzimy ligowej stawce. Spokojnie
podchodzimy do tego, co już udało nam się wypracować. Twardo stąpamy po ziemi i wiemy, że
jeszcze wiele pracy przed nami. Zarówno pod ką-

tem sportowym, jak i organizacyjnym. Zresztą
cały czas nad tym pracujemy i staramy się rozwijać. Jestem dumny z tej grupy ludzi. Udało nam
się stworzyć zespół, który niesamowicie walczy
w obronie, co później ułatwia nam zdobywanie
łatwych bramek – podkreśla trener Zagłębia.
Zespół z Sosnowca to połączenie rutyny i młodości. Co warte podkreślenia, coraz ważniejszą rolę w drużynie odgrywają wychowankowie. – Trzeba sobie powiedzieć wprost, że bez ogromnego
doświadczenia takich graczy jak Marceli Migała,
Mariusz Kempys, Maciej Chromy, Arkadiusz
Kowalski czy Łukasz Płonka, trudno byłoby o tak
świetny wynik na półmetku rozgrywek. Z drugiej
strony cieszę się, że mamy w składzie wychowanków naszego klubu, na których między innymi
możemy tworzyć przyszłość klubu. To zawodnicy po szkoleniu centralnym w SMS-ie Kielce.
W międzyczasie do SMS-u trafili kolejni zawodnicy i za jakiś czas będą mogli wrócić do nas, a nie
szukać innych klubów – dodaje trener Mentel.
Czy w Zagłębiu myślą już o ekstraklasie?
– Spokojnie robimy swoje. Liczymy, że dobre
wyniki przyciągną do nas sponsorów. Nie ma co
ukrywać, że gdyby nie wsparcie miasta, nie byłoby nas stać na I ligę. Ekstraklasa? Tak jak wspomniałem, każdy ma swoje marzenia – uśmiecha
się szkoleniowiec sosnowieckich piłkarzy ręcznych.

Po paśmie porażek czas odbić się od dna

Patrząc na dorobek punktowy Zagłębia w rundzie jesiennej, trudno nie odnieść wrażenia, że
najlepsze co do tej pory mogło spotkać zespół
z Sosnowca w tym sezonie, to informacja, że
wiosną przyszłego roku ligę opuści tylko jeden
zespół. Gdyby nie ten fakt, zima na Ludowym
byłaby bardzo nieciekawa. Obecny stan nie
oznacza oczywiście oddechu ulgi, bo sytuacja
wciąż jest poważna, ale aż strach pomyśleć, co by
było gdyby miejsc spadkowych było więcej.
Latem można było mieć wrażenie, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Trener Krzysztof
Dębek spokojnie mógł budować zespół. Nastąpiła wymiana kadr, podziękowano grupie doświadczonych graczy, a nową jakość miał dać
portugalski zaciąg. Pewne ruchy transferowe
mogły zaskakiwać – jak np. ściągniecie rezerwowego w II-ligowym Widzewie Łódź Łukasza
Turzynieckiego. Trener Dębek przekonywał
jednak, że wie, na co stać piłkarza po tym, jak
pracowali razem w Warszawie. Może kiedyś
wiedział, a może po prostu Turzyniecki dziś to
już nie ten sam piłkarz co kiedyś.
Pierwsze mecze nie wskazywały na nadchodzącą katastrofę. Zagłębie nie punktowało, ale
grało przyjemnie dla oka, stwarzało sytuacje

dzieci i młodzieży nie musi odnaleźć się w pracy
z seniorami.
Inna sprawa, że co by nie powiedzieć o trenerze Dębku, to piłkarze też mają swoje na sumieniu. 12 przegranych spotkań ma swoją klarowną
wymowę. Zawiedli zwłaszcza piłkarze, którzy
mieli kreować grę i zdobywać gole. Szymon
Pawłowski, wciąż lider tego zespołu, zaliczył jesienią jedną asystę. Takim samym dorobkiem
może się pochwalić bramkarz Krystian Stępniowski… Znamienne, że najwięcej asyst zaliczył lewy obrońca Dawid Gojny. Z kolei najlepszy strzelec zespołu Goncalo Gregorio dwa
z czterech trafień zaliczył z rzutów karnych.
Chwała mu za to, że je wykorzystał, ale oczekiwania były na pewno większe.
Następca Dębka, Kazimierz Moskal, zapowiedział, że do końca rundy da szansę wszystkim piłkarzom i potem zadecyduje, co dalej. Pojawiały
się głosy, że rewolucji nie będzie, bo nie będzie taSzkoda, że takich powodów do radości jak po strzelonym golu w meczu z Sandecją piłkarze Zagłębia mieli
kowej potrzeby. Im dalej w las… Po ostatnim
jesienią jak na lekarstwo...
meczu szkoleniowiec wprost powiedział, że koPod rządami trenera Dębka Zagłębie zdołało nieczne są solidne wzmocnienia. Patrząc
i wydawało się, że kwestią czasu jest nie to, czy
Zagłębie „odpali”, ale kiedy to się stanie.
ograć GKS Tychy i Sandecję Nowy Sącz i wy- na punktowy dorobek po rundzie jesiennej, trudTak się jednak ostatecznie nie stało. Zagłębie walczyło punkt w starciu z Widzewem. Z każ- no nie zgodzić się z trenerem Moskalem. Czas co
przegrywało mecz za meczem, z tygodnia na ty- dym kolejnym meczem można było odnieść poniektórych piłkarzy, także tych, bez których
dzień grając coraz słabiej. Piłkarze wyglądali mo- wrażenie, że trenera Dębka praca z seniorami do niedawna trudno było sobie wyobrazić jedementami jakby chcieli, ale nie za bardzo mogli. po prostu przerosła. Opowieści o tym, że dany nastkę sosnowiczan, dobiegł końca. Stąd odejście
Tajemnicą poliszynela jest fakt, że przed rudną zawodnik zrobił postępy, tłumaczenie na konfe- Olafa Nowaka, Mateusza Grudzińskiego oraz
jesienną za przygotowanie motoryczne miał rencjach prasowych piłkarzy nawet po bezna- Kamila Antonika, a to na pewno nie koniec.
w głównej mierze odpowiadać Tomasz Gru- dziejnej grze. W ten sposób można pracować Po stronie zysków na razie zaliczyć można przyjdziński, asystent trenera Dębka, a nie jak do tej z juniorami – co zresztą Dębkowi wychodziło ście Macieja Ambrosiewicza z Wisły Płock.
pory Artur Gołaś, specjalista ds. przygotowania świetnie – a nie z seniorami. Tak jak dobry pił- 11 stycznia piłkarze wrócą do zajęć i wówczas pomotorycznego.
karz nie musi być dobrym trenerem, tak trener znamy zapewne więcej szczegółów. KP
Marek Rybicki/www.zaglebie.eu

Po tym jak wiosną ubiegłego roku piłkarze
Zagłębia walczyli do ostatniej kolejki
o utrzymanie na zapleczu ekstraklasy,
wydawało się, że gorzej już być nie może.
Runda jesienna bieżących rozgrywek
w wykonaniu piłkarzy z Sosnowca pokazała,
że jednak może…
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Wieża wyciągowa szybu „Kazimierz I”
Jeszcze całkiem niedawno stanowiły nieodłączny
element krajobrazu kulturowego ziem leżących
po obu stronach Brynicy. Dzisiaj widzimy je coraz
rzadziej. Już tylko nieliczne z nich dumnie stoją
na straży wiekowych górniczych tradycji.

30 listopada 2020 roku miasto Sosnowiec podpisało ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń umowę, na mocy której stało się właścicielem
części nieruchomości po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” (uruchomiona w 1884 r.). Pośród przejętych obiektów najbardziej charakterystycznym i zarazem najbardziej symbolicznym jest wieża szybu „Kazimierz I” (K I). Wieża ta stanowi ważną część górniczego dziedzictwa naszego regionu i jest jedną z trzech
tego typu budowli w naszym mieście. Pozostałe to wieże szybów
„Anna” (kopalnia „Sosnowiec”) oraz „Czesław” (kopalnia „Porąbka-Klimontów”). Chciałbym zatem zaprosić Państwa na krótki spacer fotograficzny wokół wieży K I. Poniższe zdjęcia wykonałem
na przestrzeni ok. 9 lat, gdy jako pracownik sosnowieckiego magistratu dokumentowałem likwidację zakładu oraz uczestniczyłem
w działaniach związanych z przejęciem zabytkowych obiektów
po tej ostatniej zagłębiowskiej kopalni.

Pochodzący z 1913 roku budynek maszyny wyciągowej vs „nowa”
wieża K I. Zdjęcie z 3 listopada 2015.

Widok na wieże K I i K II z kierunku południowo zachodniego – od strony
stawu nad Bobrkiem. 1 października 2016.

Tekst: Artur Ptasiński
Więcej zdjęć K I do zobaczenia na: www.kuriermiejski.com.pl

Zdjęcie wykonane z kładki przy stacji kolejowej przedstawia widok ogólny
kopalni. Znajdują się na nim wszystkie wieże tzw. szybów centralnych.
Pierwszy z nich to K V – szyb wydechowy, materiałowy, zjazdowy,
jednoprzedziałowy o głębokości 693,47 m. Następny to nasz tytułowy
K I – szyb wdechowy, materiałowy, zjazdowy, jednoprzedziałowy
o głębokości 774,77 m. Ostatni to K II – szyb wdechowy, wydobywczy,
zjazdowy, jednoprzedziałowy o głębokości 677,12 m. Wieże
K V i K II zostały zlikwidowane. Zdjęcie z 5 sierpnia 2016.

W nadszybiu K I – poziom zrębu. Widoczne są wrota szybowe oraz szyny
kolejki wąskotorowej (600 mm), którą za pośrednictwem naczynia
wyciągowego (klatki) transportowano materiały niezbędne
do prowadzenia prac górniczych. 3 listopada 2015.

Leciwa maszyna wyciągowa K I. 2 grudnia 2015.

K I dumnie góruje ponad budynkiem obiegu wozów – za jego
pośrednictwem transportowano skałę płonną, którą następnie
wąskotorówka (750mm) przewoziła na zwałowisko, czyli hałdę.
10 kwietnia 2018.

Budynek maszyny wyciągowej K I – po prawej przylega do niego hala
transformatorów. 2 grudnia 2015.

Górne koło linowe K I. Widok w kierunku zachodnim. 20 kwietnia 2018.

K I nieśmiało wychyla się spoza wagonika kolejki wąskotorowej (750 mm).
Widok od strony wąskotorowej stacji obsługującej onegdaj transport
pomiędzy zakładem głównym, ruchem „Juliusz” oraz szybami „Maczki”
i „Bory”. Na zdjęciu widać również południowy fragment tzw. budynku
obiegu wozów. Zdjęcie zostało zrobione z pokładu lokomotywy WLs 180
„Laleczka” – 20 lipca 2011.

Wchodzimy na wieżę K I. W dole widoczny jest budynek główny zwany
także budynkiem BHP. Mieściły się w nim: sala zborna, szatnie (w tym
szatnia łańcuszkowa), łaźnia, lampownia, markownia, dyspozytornia,
stacja sejsmologiczna, laboratorium, pralnia – nieco dalej znajdowały
się biura oraz dyrekcja kopalni. 20 kwietnia 2018.
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Historia 13

Odszedł wspaniały człowiek i znakomity aktor

Wspomnienie o Zbigniewie Leraczyku
Pierwsze spotkanie? Doskonale pamiętam, choć minęło prawie pół wieku. Zbyszka poznałem w krakowskiej PWST, kiedy obaj byliśmy na studiach. To było dokładnie
47 lat temu. Już tam widywaliśmy się na sympatycznych kolacjach w akademiku przy ul. Warszawskiej, pomimo że Zbyszek był wtedy na pierwszym roku, a ja na trzecim.
Później była przerwa. W 1979 roku spotkaliśmy się ponownie w Teatrze Zagłębia, który połączył nas na zawsze.

Nigdy nie było między nami niezdrowej konkurencji. Powód był
dość prozaiczny – każdy z nas miał inne predyspozycje fizyczne.
Zbyszek był wysoki, miał 180 cm wzrostu i piękną, czarną czuprynkę (której zresztą zawsze mu zazdrościłem!), a ja nie dość, że miałem tylko nieco ponad 170 cm w kapeluszu, to jeszcze zawsze byłem łysy. Nie mogłem zagrać tego co on i odwrotnie.
Kochałem go za jego poczucie humoru. Przez wiele lat w teatrze
prowadziliśmy i tworzyliśmy podziemny kabarecik „Le-Le”. Podziemny w pełnym tego słowa znaczeniu, bo występowaliśmy
w znajdującym się w podziemiach bufecie z okazji każdej kolejnej
premiery Teatru Zagłębia. O naszym kabareciku mówiło się w całej Polsce. Reżyserzy, którzy do nas przyjeżdżali, bardziej byli ciekawi naszego występu aniżeli własnej premiery!
Kiedy Zbyszek został dyrektorem, nasze rozmowy na tematy artystyczne charakteryzowały się tym, że były bardzo krótkie, aczkolwiek bardzo konkretne. Wchodziłem do gabinetu i zadawałem pytanie w stylu: „Czy masz obiekcje?”. Zbyszek odpowiadał: „Mam”.
Ja wtedy mówiłem: „Dziękuję” i wychodziłem. Nigdy, ale to nigdy,
nie było między nami nawet najmniejszej sprzeczki – a o to w teatrze bardzo łatwo. Graliśmy ze sobą w tak wielu sztukach, że chyba nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić. Oczywiście, robiliśmy sobie różne żarty. Raz jego zemsta była okrutna: wylał mi
do samochodu najtańsze, okropnie pachnące perfumy. Gdy po pięciu latach sprzedawałem mojego malucha, kupujący zapytał mnie,
dlaczego używałem takich niedobrych perfum. Dostało mi się za to,
że w jednej ze scen nacierałem Zbyszka tymi samymi perfumami.
Był wierny Teatrowi Zagłębia od początku do końca.
Nie będę tu pisał o jego dokonaniach artystycznych, bo obaj
twierdziliśmy, że zostawiamy tę ocenę widzom. Żegnaj Zbychu,
a może raczej Do Zobaczenia!

ZBIGNIEW LERACZYK
Urodzony 10 grudnia 1953 roku w Nowej Rudzie. Absolwent
Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (1979). Zawodowo
i artystycznie związany z Sosnowcem i Teatrem Zagłębia
od 1979 roku, gdzie zadebiutował rolą clowna w „Operze
za trzy grosze” B. Brechta. W latach 80. prowadził amatorski
„Teatr Ekspresji” w Klubie „13Muz” Sosnowieckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 1 czerwca 2011 r. do 31
sierpnia 2018 r. Dyrektor Naczelny Teatru Zagłębia
w Sosnowcu. W teatrze zagrał ponad 120 ról, kilkanaście
epizodycznych ról filmowych oraz trzy role w spektaklach
Teatru Telewizji.
Nagrody i odznaczenia: Złota Maska 1990 r. za rolę Oktawa
w spektaklu „Nie igra się z miłością” Alfreda de Musseta reż.
Mieczysław Górkiewicz, Nagroda im. Leny Starke przyznana
przez Zarząd Oddziału Związku Artystów Scen Polskich
w Katowicach za rolę Andrieja Prozorowa w spektaklu „Trzy
siostry” A. Czechowa (2001), Kreaton – Aktor
sezonu 2000/2001 i 2005/2006, Nagroda Towarzystwa
Przyjaciół Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Odznaka Zasłużony
Działacz Kultury przyznana przez Ministra Kultury RP 2003,
Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Sosnowca 2010,
Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” – kategoria
Honorowa 2015, Brązowy Medal „Gloria Artis” przyznany
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej 2017 rok.
Zbigniew Leraczyk zmarł po długiej i ciężkiej chorobie
6 grudnia 2020 r.
W pamięci wszystkich pozostanie na zawsze jako znakomity
aktor oraz wspaniały, pogodny człowiek.

arc Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Wojciech Leśniak
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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 – jedna jaskółka jej nie czyni, 5 – trujący grzyb,
8 – w ręku rycerza, 9 – imię męskie, 10 – podmuch
wiatru, 11 – śpiewa „Po słonecznej stronie życia”,
12 – element zawieszenia pojazdów, 14 – fokstrot lub
twist, 16 – drzewo iglaste, 17 – … City – sieć kin,
19 – „miara” wina, 21 – schyłek, 22 – brutto – netto =?,
25 – witryna internetowa, 28 – pięknie mówi, 29 – sygnał
informujący o niebezpieczeństwie, 30 – gatunek
w literaturze, 32 – soda rodzima, 34 – „paznokcie”
krowy, 35 – wały pozostające po lodowcu, 36 – Andrzej,
piłkarz, medalista z mistrzostw świata w 1982 r.,
37 – amerykański struś, 38 – kazalnica, 39 – część widowni
na stadionie.
Pionowo: 1 – rodzinne miasto Jana Pawła II, 2 – lider
zespołu Big Cyc, 3 – zanik pamięci, 4 – córki Nereusa,
5 – z oddziałami i salą operacyjną, 6 – duży zbiornik
wodny, 7 – początek życia w zakonie, 13 – wynagrodzenia
artystów, 15 – cesarz, 18 – film z Jimem Carrey’em,
20 – jesienny kwiat, 23 – masowe występowanie
np. koronawirusa, 24 – marka dżinsów, 26 – wojskowa
ubikacja, 27 – Carlos, meksykański wirtuoz gitary,
28 – człowiek mający wszechstronną wiedzę, 31 – coś
z nabiału, 33 – do drinków lub do… przemywania twarzy.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2020, NATALIA BIENIEK – DOM SEKRETÓW
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.

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

KUPON
krzyżówka nr 1/2021

NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.
Kinga Wójcik

Kasia BuliczKasprzak

Marta ByczkowskaNowak

Osadzony

Skrawek pola

(Wyd. Prószyński i Ska)

(Wyd. Prószyński i Ska)

Trzynaście lat temu
mieszkańcy Łodzi żyli
w strachu. Mężowie
drżeli o życie swoich
żon, rodzice zamykali
w domach córki.
Nieuchwytny,
przebiegły
i bezwzględny
morderca, któremu
media nadały
pseudonim
Trzynaście, długo
igrał z policją,
w końcu jednak
popełnił błąd…
Łodzianie odetchnęli
z ulgą. Przeszłość
jednak nie pozwala
o sobie zapomnieć.
Dochodzi
do kolejnego morderstwa, które do złudzenia przypomina
zbrodnie Trzynastki. Czy w mieście grasuje naśladowca? Jaki
związek z Trzynastką ma kobieta, którą przed trzynastoma laty
uznano za zaginioną? A może za sznurki pociąga człowiek od lat
zamknięty w więzieniu, który teraz niespodziewanie poprosił
o spotkanie z komisarz Rudnicką?

Na początku XX wieku
w małej wsi
na Zamojszczyźnie
przychodzą na świat trzy
dziewczynki. Każda
w innym domu, w innej
rodzinie, a jednak historia
splecie ich losy
w zupełnie
nieprzewidywalny
sposób. Czy ubóstwo
i niedostatek są
człowiekowi
przeznaczone na zawsze,
czy majątek może
zapewnić szczęście? Czy
człowiek potrafi
przeciwstawić się temu,
co przynosi mu los?
„Skrawek pola”
przedstawia prawdziwe, inspirowane opowieściami
i wspomnieniami rodzinnymi autorki, portrety wiejskich rodzin
Lipczewskich i Połajów. To wyjątkowa opowieść o życiu na wsi
w niepewnych czasach, kiedy nad Polską i Europą zawisło widmo
wojny. Pokazuje, że istnieją rzeczy, które wtedy i teraz liczyły się
równie mocno, zaprzątały myśli ludzi, niezależnie od ich
pochodzenia i statusu.

Którędy na wolność?
Historia pierwszej
dziewczyny, która uciekła
z Auschwitz
Powieść inspirowana prawdziwą
historią Janiny Nowak, pierwszej
kobiety, której udało się uciec
z KL Auschwitz. Jej ucieczka była
powodem utworzenia pierwszej
kompanii karnej dla kobiet (tzw.
Budy).
Powieściowa Janka jest każdą
kobietą, która przeżyła piekło
obozu i zdecydowała się o nim
opowiedzieć, nie będąc
jednocześnie żadną z nich. Jest
postacią fikcyjną, której los został
utkany na kanwie kilku
kluczowych faktów z życia
pierwowzoru, setek relacji byłych więźniów obozów
koncentracyjnych, drobiazgowo oddanych realiów życia w obozie
i wizji autorskiej na temat tego, jak mogła wyglądać historia ucieczki
w stronę wolności. Wolności, która jest piękną ideą, przedmiotem
rozważań filozofów i etyków i czymś tak realnym jak lodowaty nurt
rzeki, w której czasem odważnie trzeba się zanurzyć.

Data wydania: 21.01.2021

Data wydania: 19.01.2021

Data wydania: 19.01.2021

(Wyd. Prószyński i Ska)
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Nowe spektakle na platformie i warsztaty podczas zimowych wakacji w Teatrze Zagłębia

HOROSKOP

Spędź ferie z teatrem
Monika Stolarska

Platforma VOD, która uruchomił
Teatr Zagłębia, w ciągu zaledwie
miesiąca przyciągnęła
przed ekrany ponad dwa tysiące
widzów. Fani teatru mogli
zobaczyć transmisję na żywo
„Opowieści wigilijnej”, „Horror
szał”, „Nową Księgę Dżungli”,
„Ślub” oraz „Tartuffe'a”.

– Ogromnie się cieszymy, że mogliśmy ponownie nawiązać kontakt
z naszymi widzami – nawet jeśli
odbyło się to taką kompromisową,
zapośredniczoną przez ekran, drogą. Pozytywem obecnej sytuacji jest
fakt, że dzięki internetowi nie ogranicza nas już przestrzeń i na transmisje naszych spektakli „dotarli”
widzowie z całej Polski – zaznacza
Filip Jałowiecki z Działu Programowego Teatru Zagłębia.
Platforma VOD będzie rozwijać
się coraz bardziej i już w okresie ferii zimowych zaplanowane zostaną
transmisje spektakli dla całych rodzin. Będzie okazja, by zobaczyć
„Nową Księgę Dżungli” w reż. Iwo
Vedrala oraz cieszącą się niegasnącą popularnością „Opowieść wigilijną” w reż. Justyny Łagowskiej.
W czasie ferii pracownicy teatru
przygotowali także ofertę warsztatową.
– Przygotowaliśmy dwa rodzaje
warsztatów, podczas których zaprosimy uczestników do obserwacji zmienionego pandemią świata.

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nowy
Rok zaskoczy Cię ogromem decyzji,
które będziesz musiała podjąć.
Przemyśl je, gdyż będą miały duży
wpływ na Twoje dalsze losy.
Zapowiada się wiele pracy, ale poprawi się Twoja
kondycja finansowa.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Łatwiej Ci
dążyć do konkretnych celów niż
działać bez motywacji. Spisz sobie
postanowienia noworoczne i próbuj
je realizować. Nadejdzie wreszcie czas
na zmiany w życiu uczuciowym. Przygotuj dużo
miejsca w sercu na nową miłość, gdyż wypełni
każdy jego zakamarek.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Czekają
Cię poważne zmiany zawodowe.
Nowa posada, nowe obowiązki,
nowe zarobki. Nie pozwól jednak, by
kariera wpłynęła negatywnie na Twoje
życie prywatne. Rodzina zawsze powinna być
na pierwszym miejscu.
BYK (20.04. – 22.05.) – Nadchodzą
poważne zmiany w życiu
uczuciowym. Będzie to jednak
najlepsze, co mogłoby Cię spotkać.
Czasem trzeba zakończyć jeden etap,
by móc rozpocząć kolejny, zupełnie inny. Odmień
też swój wygląd i zacznij na nowo podbijać świat.

Na platformie VOD po raz kolejny będzie można zobaczyć „Opowieść wigilijną”.

Na zajęciach wykonamy rozmaite
ćwiczenia warsztatowe – zarówno
teatralne, jak i z pola muzyki czy
sztuki. Głównym tematem zajęć
będzie zmiana – opowiada Agata
Kędzia, edukatorka teatralna.

Warsztaty otwarte na podstawie „Opowieści wigilijnej” skierowane będą do osób, które lubią
eksperyment w teatrze i sztuce.
Z kolei warsztaty aktorskie zostały przygotowane dla dzieci i mło-

Jedz, pij i popuszczaj pasa
arc

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) – Nowy
Rok przyniesie Ci wiele pięknych
niespodzianek. Będziesz napełniona
dobrą energią, którą spożytkujesz
na efektywną pracę. Korzystaj z dobrej
aury i wyciągnij z niej jak najwięcej.

To tytuł najnowszego e-booka autorstwa
Anny Wójcik, która oprowadza czytelnika
po magnackich pałacach i dworach szlachty, mieszczańskich kamienicach oraz
chłopskich izbach. Przedstawia nie tylko
obyczaje i rytuały każdej sfery, ale ujawnia
mentalność ówczesnego społeczeństwa.
W lekkiej, ciekawej i anegdotycznej formie
omawia zwyczaje każdego stanu i zaznajamia z najważniejszymi przymiotami kultury staropolskiej, takimi jak tytulatura czy
potrawy.
Czytelnicy będą mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania: czym różni się
staropolskie świętowanie Bożego Narodzenia i Wielkanocy od współczesnego? Jak obcokrajowcy wypowiadali się na temat polskich zwyczajów? Czy wśród zabaw bywały
takie, w których udział mogliby brać dzisiejsi
kaskaderzy? Jakie tradycje towarzyszyły zawieraniu małżeństw i narodzinom potomstwa?
Autorka Anna Wójcik jest doktorem nauk
humanistycznych, absolwentką Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach i członkinią Stowarzyszenia
Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ
„Via Linguae”. E-book kosztuje 11,90 zł
i można go znaleźć w sklepie Histmag org. ST

dzieży, która chce nauczyć się czegoś nowego i spróbować swoich
sił na scenie. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej teatru: www.teatrzaglebia.pl. ST

Od Granicy
do Maczek

arc

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.)
– Postaraj się zrealizować plany,
które nie wypaliły w poprzednim
roku. Na zmiany nigdy nie jest
za późno. Tym razem jednak nie planuj
zbyt wiele, bo jak zdążyłaś zauważyć, nie
na wszystko masz teraz wpływ.
RAK (22.06. – 22.07.) – Doceniaj
małe przyjemności, nie czekaj
na więcej, bo nigdy mogą nie
nadejść. Znajdziesz się w idealnym
dla siebie miejscu i rób wszystko, by
w nim pozostać. Pomyśl, jak rozwijać swoje pasje.
W przyszłości przyniesie Ci to nie tylko radość, ale
i pieniądze.
LEW (23.07. – 23.08.) – Z pewnością
będzie to lepszy rok niż poprzedni.
Odejdzie wiele trosk, a w zamian
zyskasz spokój ducha i harmonię,
o której marzyłaś. Nie podejmuj
pochopnych decyzji, a wszystko będzie dobrze.
U samotnych lwów życiowe zmiany – oczywiście
na lepsze!
PANNA (24.08. – 22.09.) – Tylko
od Ciebie zależy, czy ten rok będzie
lepszy od poprzedniego. Musisz
bardziej angażować się w sprawy,
które mają dla Ciebie duże znaczenie.
Tylko wytrwałą pracą osiągamy cele, a efekty są
dla nas w pełni zadowalające.

Niezwykle ciekawa publikacja (na zdjęciu) pojawiła się na rynku 4 stycznia.
„Od Granicy do Maczek” to historia
budowlana dworca kolejowego Sosnowiec-Maczki autorstwa Jacka Jakubka.
– Po wielu latach pracy i niejednej
zarwanej nocy, dzięki zaangażowaniu
wielu osób i instytucji, którym bardzo
dziękuję, ukazała się książka o dworcu
kolejowym w Sosnowcu-Maczkach,
czyli dawnej Granicy – podkreśla autor.
Opracowanie materiału zrealizowano
w ramach stypendium prezydenta Sosnowca. Projekt jest współfinansowany
przez gminę Sosnowiec.
Od 4 stycznia książkę można nabyć
w Centrum Informacji Miejskiej, w Miejskim Klubie „Maczki” oraz w internetowym sklepie Zamku Sieleckiego. KP

WAGA (23.09. – 22.10.) – To będzie
rok wyzwań i niespodzianek.
Przy pełnej determinacji sprostasz
wszystkim problemom i osiągniesz
swój mały sukces. Druga połowa roku
przyniesie więcej radości. Nie planuj zbyt wiele
podróży.
SKORPION (23.10. –21.11) – Będzie
to znacznie lepszy rok
od poprzedniego. Wykorzystaj chęci
i spełnij swoje marzenie o dalszej
edukacji. Sprawy sercowe nabiorą
tempa. Może wreszcie nadszedł czas, by się
ustatkować? Spełniaj marzenia! Kiedy jak nie teraz?
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Twoja
rodzina się powiększy! To dobra
okazja, by trochę poważniej
spojrzeć na świat. Nie rezygnuj
jednak z żadnych planów, wszystko
uda Ci się pogodzić. Nie bój się prosić o pomoc,
masz masę przyjaciół, którzy z chęcią Ci
pomogą.
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