Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy gra już 29. raz!
Każdy może pomóc, dorzucając
się do wirtualnej skarbonki,
w której znajdą się prawdziwe
pieniądze lub wziąć udział
w internetowej aukcji.
Do wygrania m.in. pióro
prezydenta Polski, patronat
nad Stawikami, pakiet
przygotowany przez zespół
Skankan, a nawet kawałek…
buspasa.
str.
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Koszykarki CTL Zagłębie
przygotowują się do fazy playoff. Po pierwszym zwycięstwie
na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław
zawodniczki liczą na to, że
przystąpią do niej z szóstego
miejsca po fazie zasadniczej.
– To był mecz, który musieliśmy
wygrać. We Wrocławiu to moje
dziewczyny wykazały więcej
zimnej krwi i mogliśmy
triumfować – przyznaje trener
Adam Kubaszczyk.
str.
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Gigantyczny plac budowy jednej z największych miejskich inwestycji, czyli Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

REKORDOWE INWESTYCJE
W tym roku na inwestycje miejskie przewidziano w Sosnowcu aż 214 milionów złotych!
Krzysztof Polaczkiewicz

– W 2020 roku zakładaliśmy na inwestycje 192
miliony złotych, tymczasem wykonanie zamknęło się w kwocie prawie 200 milionów
złotych. Tym razem w budżecie przewidziane
mamy rekordowe 214 miliony złotych.
Rok 2021 to czas intensywnych prac nad dużymi i trwającymi już inwestycjami. Pod tym
reklama

względem będzie to rekordowy rok w historii
miasta. Chciałbym w tym miejscu uspokoić
mieszkańców, że wszystkie rozpoczęte projekty zostaną zrealizowane i nie grozi im, mimo
pandemicznego czasu, zatrzymanie prac. Konstruowaliśmy nasz budżet w sposób przemyślany i mając pewność, że stać nas na realizację
tych ambitnych planów. Dlatego żadnej inwestycji zapisanej wcześniej w planie – tej dużej

i tej małej – nic nie grozi. To nie oznacza, że
nie obawiamy się bieżącego roku budżetowego. Oczywiście, wpływ na budżet nadal będzie
z pewnością miała pandemia Covid-19, ale
z tym sobie radzimy i wierzę, że tak będzie nadal – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Wśród inwestycji – niektóre z nich prezentujemy wewnątrz numeru – są m.in. budowa Za-

głębiowskiego Parku Sportowego, Centrum
Edukacji Ekologicznej – czyli nowe Egzotarium, rewitalizacja Parku Tysiąclecia, modernizacja krytej pływalni przy ul. Żeromskiego, dalszy rozwój monitoringu miejskiego, modernizacja kolejnych przejść podziemnych i węzłów
przesiadkowych, przebudowa placu przed
dworcem czy długo wyczekiwana przebudowa
ulicy Kukułek.
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CiepłoBus dla potrzebujących

luty 2021 nr 2

Wniosek złożysz
w Sosnowcu

Paweł Leśniak

arc UM w Sosnowcu

Od połowy stycznia po ulicach Sosnowca jeździ CiepłoBus, w którym osoby najbardziej potrzebujące mogą się
ogrzać i spożyć gorący posiłek.
ROZKŁAD JAZDY CIEPŁOBUSA

CiepłoBus przemieszcza się w godzinach popołudniowych do północy
każdego dnia.

Rozkład jazdy CiepłoBusa
15.45 Konstantynów, ul. Robotnicza
16.30 Pogoń, ul. Kasztanowa
17.15 Pogoń, ul. Niepodległości (przychodnia)
18.00 Milowice (przychodnia)
18.30 Stary Sosnowiec – Kresowa parking
19.00 Centrum, ul. Teatralna, parking Teatru Zagłębia
20.00 ul. Partyzantów, ul. 1-go Maja
21.00 Modrzejów, ul. Orląt Lwowskich obok rynku
22.00 Klimontów, ul. Dobrzańskiego obok parku
23.00 Kazimierz kopalnia
23.45 ul. Szymanowskiego 5a
24.00 Ogrzewalnia, ul. Piotrkowska 23

– W każdym z poniżej podanych
miejsc autobus będzie się zatrzymywał
– To wspólna inicjatywa Wydziału Polity- na kilkadziesiąt minut do godziny, aby
ki Społecznej Urzędu Miejskiego oraz można się było ogrzać i spokojnie spożyć
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia. posiłek. Przewidujemy, że autobus bęAutobus został udostępniony przez sosno- dzie jeździł po mieście do północy.
wiecki PKM Sosnowiec. Chcemy w ten Ostatnim przystankiem będzie ogrzewalsposób pomóc osobom najbardziej potrze- nia mieszcząca się przy ul. Piotrkowbującym. Nadchodzą zimne dni, dla wielu skiej 23. W przypadku gdy będzie taka
z nich zapewne będzie to jedyny ciepły po- potrzeba, autobus przewiezie wówczas
siłek w ciągu dnia – mówi Arkadiusz Chę- do ogrzewalni osoby bezdomne – podkreśla Leszek Falis, dyrektor sosnowiecciński, prezydent Sosnowca.
Każdego dnia autobus jest podstawiany kiego Centrum Usług Socjalnych
w okolicach ul. Robotniczej na Konstan- i Wsparcia. CiepłoBus będzie jeździł
tynowie, o godz. 15.45. Po ok. 30 minu- po Sosnowcu do 15 lutego. – To wstęptach wyrusza w trasę, aby odwiedzić so- na data zakończenia naszej akcji. Jeśli wasnowieckie dzielnice.
runki pogodowe będą niesprzyjające, nie

wykluczamy, że akcja będzie przedłużona – dodaje Sabina Stanek, naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej UM w Sosnowcu.

Krzysztof Polaczkiewicz

W sprawie osób bezdomnych,
które np. przebywają na klatkach
schodowych budynków
mieszkalnych, prosimy
o kontakt ze strażą miejską
pod nr tel. 32 296 06 54.
Funkcjonariusze zapowiedzieli
także, że częściej będą odwiedzali
miejsca, gdzie koczują osoby
bezdomne.

arc Teatr Zagłębia
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stycznej opieki w ośrodku rehabilitacyjnym, który zapewni jej również dostęp
do odpowiedniej do jej stanu zdrowia terapii.
W związku z tym mamy do naszych
Czytelników ogromną prośbę – poniżej podajemy numer konta Fundacji „Światło”,
na które możecie wpłacać pieniądze na rehabilitację Ewy.
Pamiętajcie – liczy się każda złotówka! red

POMOC NA WAGĘ ŻYCIA
Fundacja „Światło”
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń
Bank Pekao S. A.
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
z dopiskiem „Ewa Kopczyńska”
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Jeśli chcesz złożyć wniosek na docieplenie domu i wymianę
pieca, w ramach programu „Czyste Powietrze”, nie musisz już
jeździć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Od 1 lutego pomogą urzędnicy z Wydziału Ekologii i Gospodarki
Odpadami. – To będzie kompleksowa obsługa. Przekażemy
mieszkańcom wszystkie potrzebne informacje. My też przyjmiemy wnioski i prześlemy je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomożemy w poprawnym
złożeniu wniosku i rozliczeniu przyznanego dofinansowania – wyjaśnia Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.
Punkt będzie działał właśnie w budynku urzędu przy ulicy
Mościckiego 14. – Zachęcamy mieszkańców do umówienia się
na wizytę pod numerem telefonu 32 296 05 74 lub 32 296 08 25.
Telefony będą dostępne w godzinach pracy urzędu. Odpowiemy na wszystkie pytania – dodaje prezydent Zastrzeżyński.
– Liczymy na to, że utworzenie punktu u nas w urzędzie
znacznie zwiększy zainteresowanie mieszkańców tym programem, a co za tym idzie, kolejne kopciuchy będą znikały z miasta – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. ST

Naftowa czeka
na wykonawcę

Pomoc dla Ewy Kopczyńskiej
W grudniu dotarła do nas smutna wiadomość dotycząca naszej wspaniałej aktorki
– Ewy Kopczyńskiej (na zdjęciu).
Aktorka sosnowieckiego Teatru zaraz
po świętach trafiła nieprzytomna do szpitala z pękniętym tętniakiem, w wyniku którego doszło do krwotoku podpajęczynówkowego z tętnicy środkowej mózgu. Przez
trzy tygodnie była w śpiączce. W poniedziałek, 18 stycznia, otworzyła oczy i powoli odzyskuje świadomość, co bardzo dobrze rokuje. Na dzień dzisiejszy stwierdzono całkowity niedowład czterokończynowy. Jest podłączona do respiratora, nie oddycha samodzielnie i przeszła również zabieg tracheotomii.
Niestety, bez kosztownej rehabilitacji
Ewa nie ma szans na powrót do normalnego funkcjonowania. Wymaga specjali-

Wizyta w WFOŚiGW w Katowicach już nie będzie konieczna.
Teraz pomogą urzędnicy w w Sosnowcu.

Sześć firm jest zainteresowanych przebudową części ulicy Naftowej. Potencjalni wykonawcy za wykonanie zadania chcieliby
otrzymać od 2,2 do 4,7 mln zł. To nie koniec postępowania,
przed nami aukcja elektroniczna.
W ramach umowy wykonawca, w ciągu maksymalnie 36 tygodni, będzie musiał najpierw zaprojektować roboty, a potem je
wykonać. Mowa o remoncie 600-metrowego odcinka ulicy:
od pierwszego przejazdu kolejowego (w ul. Dęblińskiej) do rejonu pomiędzy ul. Akacjową a wyremontowaną kładką.
Najważniejszym zadaniem przyszłego wykonawcy będzie odcinkowe wzmocnienie podbudowy jezdni, wymiana zniszczonych krawężników oraz ułożenie dwóch warstw nowego asfaltu. Roboty
obejmują także odbudowanie chodników po obu stronach drogi,
na odcinku od przejazdu kolejowego do przystanku autobusowego
oraz od garaży w kierunku kładki. Dodatkowo przy pawilonach
handlowych powstaną zatoczki z ażurowych płyt. Zaproponowane
w czasie otwarcia oferty nie muszą być ostatecznie. Teraz przed pracownikami Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych ocena ofert
i aukcja elektroniczna, która ostatecznie wyłoni wykonawcę. KP
reklama
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Orkiestra zagra z głową i… dla głowy już w ostatni dzień stycznia

WRESZCIE WIELKI FINAŁ!
Już po raz kolejny Sosnowiec gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W zmienionej formule, ale dalej głośno i z przytupem. Niewykluczone, że jeszcze donośniej niż
do tej pory. Nie zabraknie oryginalnych aukcji, nietypowych akcji oraz dobrej zabawy.
zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

arc

arc

arc

Przyłącz się do licytacji i wygraj: zestaw gadżetów przygotowany przez grupę Skankan, zaproszenie Zuzi na urodziny, przejażdżkę zabytkowym autobusem czy kawałek buspasa z podpisem prezydenta miasta.

reklama

reklama
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arc UM w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu

Sosnowiec znajdzie się ponownie w samym
epicentrum wydarzeń. Relacje z miasta będzie
Na aukcje trafiło wiele ciekawych rzeczy: sosno- można zobaczyć na żywo w TVN, TTV
wieckie książki, miejskie gadżety, pakiet zespołu i TVN24. Co zobaczymy na ekranach?
– W tym roku pokazujemy ludzi, którym poSkankan, wizyta Zuzi na urodzinach, patronat
nad Słowikami. Największe zainteresowanie mo- mogła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
że wzbudzić kawałek… buspasa i pióro prezyden- – mówi Ewelina Stasik ze sztabu IX LO w Sota Andrzeja Dudy. Nie wszyscy popierają to, że snowcu. – Pokażemy poruszające historie, bębuspasy istnieją, ale na pewno znajdą się chętni, dziemy rozmawiali z lekarzami oddziału larynktórzy chcieliby mieć „cząstkę” buspasa w swoim gologii, ale też położnikami – dodaje. Dzieci
domu i jednocześnie wesprzeć szczytny cel. Przed- oraz ich rodzice opowiedzą, kiedy i w jaki spomiotem aukcji jest znak D-12 z zagórzańskiego sób pomogła im WOŚP. Na ulicach miasta pobuspasa, z podpisem prezydenta Arkadiusza Chę- jawi się WOŚPOBUS. Pojazd z wolontariusza- Własna ławeczka w Parku Sieleckim czy pióro prezydenta Andrzeja Dudy? Oto jest pytanie do uczestników aukcji.
cińskiego. Ostra rywalizacja powinna toczyć się mi będzie się zatrzymywać w kilku miejscach
Licytujmy:
także o zdobycie pióra prezydenta Polski. Pióro miasta. Tradycyjnie jak do tej pory, w Centrum
zostało podarowane przez Andrzeja Dudę na au- Informacji Miejskiej, będzie działał przystanek
kcję charytatywną Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ciepła dla wolontariuszy, z zachowaniem reżimu
• Patronat nad Stawikami
a wylicytowane kilka lat temu przez prezydenta sanitarnego.
https://allegro.pl/oferta/zostan-patronem-sosnowieckich-stawikow-10143517051
Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. – Od lat
Ponadto w miejskich mediach społecznościo• Legitymacja Polskiego Związku Zjazdowego
wspieram zarówno Caritas, jak i Wielką Orkiestrę wych, przez cały dzień, będzie można śledzić,
https://allegro.pl/oferta/legitymacja-polskiego-zwiazku-zjazdowego-10143816493
Świątecznej Pomocy. Pióro Prezydenta RP po- jak Orkiestra gra na terenie miasta. Tradycyj• Nazwa dla złotej rybki z Kazimierza
mogło wesprzeć powstanie Diecezjalnego Domu nym punktem będzie niezwykłe światełko
https://allegro.pl/oferta/nazwij-zlota-rybke-z-kazimierza-10144001300
Matki i Dziecka w Sosnowcu. Wierzę, że teraz re- do nieba, które także będzie można obejrzeć
• Sosnowiecki buspas w twoim domu
alnie pomoże w zakupie sprzętu dla laryngologii, w telewizji. Jednak najważniejsze jest zebranie
https://allegro.pl/oferta/sosnowiecki-buspas-w-twoim-domu-10161221326
otolaryngologii i diagnostyki głowy – mówi pre- jak największych funduszy na rzecz Orkiestry.
• Przejazd zabytkowymi autobusami
Swoją eSkarbonkę założył już prezydent Sozydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
Przejażdżka zabytkowymi autobusami 10157810891 - Charytatywni Allegro
Tegoroczne hasło WOŚP to „Gramy z gło- snowca, a od startu, dzięki datkom mieszkań• Pióro Andrzeja Dudy wylicytowane w trakcie koncertu Caritas
wą!”, ponieważ pieniądze będą przeznaczone ców, udało się już zebrać na koncie 4400 zł. By
https://allegro.pl/oferta/pioro-andrzeja-dudy-wylicytowane-w-aukcji-caritasu-10161107649
na zakup nowoczesnych urządzeń medycznych w ten sposób wesprzeć WOŚP, wystarczy wejść
Wszystkie aukcje są dostępne na Allegro, na koncie Sosno_licytuje
dla oddziałów laryngologicznych i diagnostyki na https://eskarbonka.wosp.org.pl/wbt7wy
https://allegro.pl/uzytkownik/Sosno_licytuje?bmatch=cl-dict210105-ctx-uni-1-4-0112
i wpłacić dowolną kwotę.
głowy.
Sylwia Turzańska
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Torowisko tramwajowe na pierwszy ogień
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Nowe pojemniki
na elektroodpady
arc Remondis MPGO Sosnowiec

Przebudowa ulicy
Małachowskiego

kurier miejski

Paweł Leśniak

Od poniedziałku 1 lutego ruch tramwajów wzdłuż ul. Małachowskiego w Sosnowcu jest wstrzymany.
Tym samym rozpoczną się prace modernizacyjne torowiska na odcinku od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja.
miesięcy, zatem roboty powinny zakończyć
się najpóźniej we wrześniu 2021 r. Wartość
inwestycji tramwajowej wynosi 6,2 mln zł
netto.
Zadanie Tramwajów Śląskich jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie
UE 2014-2020.
Generalnym wykonawcą zadania jest
gliwicka firma Silesia Invest.
Jak będzie wyglądała ulica po wspólnych zmianach TŚ i miasta?
Intensywne prace w ścisłym centrum miasta mają zakończyć się po wakacjach.
Na krótkim fragmencie drogi, od skrzyKrzysztof Polaczkiewicz
fragment ulicy Małachowskiego od ronda żowania z ul. Mościckiego do wjazdu proZagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania wadzącego do parkingu podziemnego i buGruntowną przebudowę czeka 400-me- z ulicą Mościckiego. Wówczas ten frag- dynków mieszkalnych przy nim zlokalizotrowy odcinek torowiska i jezdni na odcin- ment ulicy zyskał zupełnie nową jakość, nie wanych, droga ma być dwukierunkowa,
ku od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja. – Li- tylko pod względem tramwajowym. Jestem zakończona małym rondem, aby móc zania wbudowana w ul. Małachowskiego to przekonany, że po zrealizowaniu naszych wrócić. Projekt obejmuje również moderlinia jednotorowa, wobec czego nie ma robót i prac miejskich, mieszkańcy So- nizację ulicy Kościelnej między ulicami
możliwości prowadzenia na niej prac mo- snowca zyskają nową, przyjazną pieszym Modrzejowską a Małachowskiego.
W drugiej części, czyli do skrzyżowania
dernizacyjnych przy utrzymanym ruchu przestrzeń miejską z nowoczesną i komfortramwajów. Prace rozpoczną się dopiero tową komunikacją tramwajową – podkre- z ulicą Targową, droga ma być wyłączood lutego, gdyż nie chcieliśmy przerywać śla prezes spółki Tramwaje Śląskie S.A. na z ruchu, poza dojazdami mieszkańców
ruchu tramwajowego w grudniu, w okresie Bolesław Knapik.
do wewnętrznych placów. Nie będzie już
przedświątecznym, później mieliśmy wiele
Ulica Małachowskiego w Sosnowcu możliwości dojazdu do al. Zwycięstwa,
wolnych dni, a rozpoczynanie prac w środ- w części przewidzianej obecnie do moder- od strony ul. Małachowskiego. Remontem
ku najzimniejszego miesiąca roku też nie nizacji ma zmienić się w deptak. Plany ma być również objęta ulica Targowa
miało większego sensu. Teraz nie ma już miasta w tym zakresie są bezpośrednio na długości do ul. Modrzejowskiej.
Ostatni fragment pomiędzy budynkiem
powodu, by dłużej zwlekać, więc zaczyna- związane z inwestycją spółki Tramwaje
my – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik Śląskie S. A., jednak w tym przypadku, za- Urzędu Miejskiego przy Małachowskiego
kres miejski ma być realizowany po zakoń- a ul. 3 Maja, ze względu na parking, rówspółki Tramwaje Śląskie S.A.
Nowe torowisko wybudowane będzie czeniu prac torowych. – Będziemy współ- nież ma być dwukierunkowy.
Przy skrzyżowaniu z ulicą Targową
w nowoczesnej konstrukcji płyt prefabry- działać z Tramwajami Śląskimi przy tej
kowanych z elastycznym montażem szyn inwestycji, ponieważ chcemy komplekso- również pojawi się małe rondko.
– Chciałbym z tego miejsca zapewnić
w komorach z wykorzystaniem mas zale- wo zmienić oblicze tej części ulicy. Powowych. Zmodernizowany zostanie też za pracami zleconymi przez spółkę, my właścicieli lokali gastronomicznych znajm.in. układ zasilania, sieć trakcyjna i sys- przebudujemy skwery i architekturę w re- dujących się przy ul. Małachowskiego, że
tem oświetlenia ulicznego, a przebudowa jonie tej ulicy, a także fragmenty ul. Ko- będziemy czynić starania, abyście mogli
obejmie również przystanek i instalacje ścielnej i Targowej, czyli handlowych ulic jak najdłużej mogli normalnie pracować.
podziemne. – Modernizacja torowiska krzyżujących się z ul. Małachowskiego Więcej o naszej części przebudowy ulicy
na tym fragmencie ulicy Małachowskiego – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Małachowskiego, objazdach i utrudnieniach dowiecie się, śledząc informacje
to kontynuacja inwestycji zrealizowanej Sosnowca.
Realizacja prac torowych w ul. Mała- na naszej stronie miejskiej – dodaje prezyw poprzednim naszym projekcie inwestycyjnym, kiedy zmodernizowany został chowskiego w Sosnowcu ma potrwać 10 dent Chęciński.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU PRZY UL. MAŁACHOWSKIEGO OD 1 LUTEGO 2021
• tramwaje linii nr 24 będą kursować w relacji: Sosnowiec Konstantynów Okrzei – Sosnowiec Ostrogórska;
• tramwaje linii nr 26 będą kursować w relacji: Mysłowice Dworzec PKP – Sosnowiec Pogoń Akademiki,
z pominięciem ul. Małachowskiego;
• tramwaje linii nr 27 będą kursować w relacji: Sosnowiec Kazimierz Górniczy pętla – Będzin Osiedle Zamkowe pętla,
z pominięciem ul. Małachowskiego;
• uruchomiona zostanie tymczasowa linia nr 35 w relacji: Sosnowiec Zagórze pętla – Sosnowiec Milowice pętla;
• dla linii nr 21 zmieni się rozkład jazdy kursów nocnych.

Sprzęt RTV i AGD będzie można bez obaw wyrzucić do takich
pojemników.

Na kolejne takie pojemniki mieszkańcy czekali od dawna. Teraz
będą mogli szybko i sprawnie pozbyć się drobnego sprzętu RTV
i AGD. Na ulicach Sosnowca pojawi 20 dodatkowych pojemników przeznaczonych do zbiórki drobnego sprzętu RTV i AGD.
To efekt nowego porozumienia pomiędzy miastem
i REMONDIS MPGO Sosnowiec Sp. z o.o. W ramach tej
umowy mieszkańcy będą mogli zostawić w nich małogabarytowe elektroodpady, czyli sprzęty, które nie przekraczają rozmiarów 60x40x20 cm. Do zadań pracowników sosnowieckiego oddziału Remondis należy także monitoring i sukcesywny odbiór
i recykling elektrośmieci, które staną się jego własnością. Wybór
miejsc, gdzie mieszkańcy będą mogli wyrzucić małe AGD czy
RTV, nie jest przypadkowy i został ściśle ustalony z gminą.
To nie wszystkie korzystne zmiany. Dodatkowo mieszkańcy
Sosnowca uzyskają także dostęp do platformy na stronie:
www.decydujesz.pl, gdzie będą mogli zgłosić potrzebę odbioru
dużego AGD bezpośrednio z domu. Ta usługa realizowana jest
także bezpłatnie przez REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
oraz Electro-System Organizacja Odzysku SEiE SA. W jej skład
wchodzi odbiór: pralek, lodówek, zamrażarek, zmywarek i kuchenek. By pozbyć się starego sprzętu, trzeba będzie wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej projektu.
Dodatkowe zadanie będzie rozszerzeniem obowiązującej obecnie umowy pomiędzy spółką i miastem i będzie realizowane bezpłatnie. Do tej pory na ulicach Sosnowca funkcjonowało 10 takich pojemników na elektroodpady objętych przetargiem. ST

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI RTV I AGD:
ul. Narutowicza 54, ul. Akacjowa 45-49, ul. Legionów 2B/4,
ul. Wysoka 1a, ul. Kierocińskiej 20, ul. Daleka 14,
ul. Szosowa 13-31 (naprzeciwko Lewiatana), ul. Hallera 60-60g,
ul. Staropogońska 65, ul. Witkiewicza 10-20, ul. Pola 1-13,
ul. Goszczyńskiego 1-15, CKZiU – Technikum nr 4 – ul. Kilińskiego,
Zespół Szkół nr 2 – ul. Bolesława Prusa 253A, ul. Dworska 2-12,
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych – ul. Jagiellońska,
ul. Białostocka 30-34, kontener IV LO – Niepodległości/Zilingera,
ul. Podjazdowa 15, Miejska Biblioteka Publiczna –
ul. Kisielewskiego, ul. Konstytucji 21-25, ul. Dybowskiego 35-45,
ul. Wagowa 60-70, Szkoła Podstawowa nr 15 – ul. Wojska
Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 20 – ul. Andersa, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 11 – ul. Skwerowa 21, Stadion Niwka –
ul. Orląt Lwowskich 70, MOSiR (basen) – ul. Dobrzańskiego,
ul. Kielecka 1-3, ul. Gwiezdna 8.
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Inwestycja na ulicy Kukułek
już rozpoczęta

Przebudowa obejmie 1,7 kilometrowy odcinek ul. Kukułek.

W pierwszej fazie
wykonawca prac skupi się na
jednokierunkowym odcinku
ulicy Kukułek: od
skrzyżowania z ulicą
Kombajnistów do ulicy
Koźlej oraz samej ul. Koźlej.

W związku z tym od 25 stycznia będą obowiązywały objazreklama

dy. Dla kierowców poruszających się między ulicą Kombajnistów i 11 Listopada rekomendowany jest objazd ulicą
Zaruskiego.
Dojazd i wyjazd z osiedli
wokół ulicy Kukułek, w kierunku ul. Kombajnistów, jest
możliwy poprzez ul. Klimontowską i Podhalańską.

Wykonawcą wartej 5,9 mln
zł przebudowy jest Junkobud
sp. z o.o. ze Świętochłowic.
Prace będą polegały na wybudowaniu praktycznie nowej
jezdni na długości 1,7 km.
Ułożona zostanie nowa podbudowa drogi oraz nowy asfalt, a także chodnik i oświetlenie.
– U niektórych kierowców
nowa droga sprawia, że jeżdżą
szybciej niż należy. Dlatego
zadbamy o uspokojenie jazdy
w tym miejscu. Pojawią się
wyniesione skrzyżowania, co
automatycznie spowoduje
ograniczenie prędkości w ich
rejonie – wyjaśnia Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca. Zmieni się również
organizacja ruchu na ulicy 11
listopada. Kierowcom ponownie zostanie udostępniona możliwość zjazdu w ul. Kukułek dla jadących od strony
Niwki i Dańdówki.
Inwestycji towarzyszyć będzie budowa kanalizacji deszczowej, a także przebudowa
sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej
i gazowej. KP

reklama

5

6

Porady

ADWOKAT RADZI

Odpowiedzialność
wynajmującego
za mieszkanie
W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi róż
nych nieprawidłowości dotyczących wynajmu
mieszkań przedstawiam prawną odpowiedzialność
wynajmującego.
Każda osoba wynajmująca mieszkanie ma szereg
obowiązków wobec swoich lokatorów. Chociaż
większość właścicieli ma świadomość, że najemcy
będą płacić czynsz co miesiąc po podpisaniu umowy
najmu, jednak zapominają o tym, że mają oni wobec
nich pewne oczekiwania. Osoba, która wynajmuje
komuś mieszkanie, jest odpowiedzialna za zapew
nienie lokatorowi lokalu mieszkalnego. Termin
„mieszkalny” oznacza, że wynajmowana nierucho
mość musi nadawać się do zamieszkania, być wol
na od zagrożeń i wad konstrukcyjnych oraz być
zgodna ze wszystkimi przepisami budowlanymi. Lo
kal niezdatny do mieszkania to taki, w którym brak
działającej instalacji wodnokanalizacyjnej, gazowej
lub elektrycznej, wybite są okna lub drzwi, budynki
są brudne i zaniedbane w stopniu nie spełniającym
wymogów sanitarnych. Zaniedbania w tej kwestii ze
strony właściciela, mogą zostać uznane za wykro
czenie w czasie rozprawy sądowej, jeżeli zostanie
pozwany przez najemcę. W rzeczywistości sąd mo
że przyznać najemcy odszkodowanie poprzez obni
żenie czynszu, jaki najemca zapłaci wynajmującemu.
Istnieje kilka podstawowych kroków, które właści
ciel powinien wykonać, aby jego nieruchomość
nadawała się do zamieszkania. Podstawowe obo
wiązki właściciela zatem obejmują:
• zgodność ze wszystkimi przepisami budowlanymi
potwierdzone protokołem zdawczoodbiorczym,
• zapewnienie niezbędnych urządzeń grzewczych,
elektrycznych oraz ciepłej i zimnej wody,
• dokonanie wszelkich wymaganych napraw, nie
wynikających z niewłaściwego użytkowania lo
kalu,
• kontrola nieruchomości za każdym razem, gdy jest
ona wynajmowana w celu ustalenia, czy spełnia
ona wymogi bezpieczeństwa i odpowiednie stan
dardy.
Właściciele są przede wszystkim odpowiedzialni
za zapewnienie warunków mieszkaniowych wynaj
mowanej nieruchomości, są również odpowiedzial
ni za niektóre naprawy. Właściciel mieszkania musi
wykonać wszelkie prace konserwacyjne, które są
niezbędne do utrzymania warunków najmu. Zgod
nie z art. 6a ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek
su cywilnego „Wynajmujący jest obowiązany do za
pewnienia sprawnego działania istniejących insta
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lacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwia
jących najemcy korzystanie z wody, paliw gazo
wych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwi
gów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń
stanowiących wyposażenie lokalu i budynku okre
ślone odrębnymi przepisami 2. W razie oddania
w najem lokalu opróżnionego przez dotychczaso
wego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wy
mienić zużyte elementy wyposażenia lokalu. 3.
Do obowiązków wynajmującego należy w szczegól
ności: 1) utrzymanie w należytym stanie, porządku
i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służą
cych do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego
otoczenia; 2) dokonywanie napraw budynku, jego
pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1,
oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku
uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że
najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powsta
łych z jego winy; 3) dokonywanie napraw lokalu, na
praw lub wymiany instalacji i elementów wyposa
żenia technicznego w zakresie nie obciążającym na
jemcy, a zwłaszcza: a) napraw i wymiany wewnętrz
nych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wo
dy – bez armatury i wyposażenia, a także napraw
i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instala
cji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem
osprzętu, b) wymiany pieców grzewczych, stolarki
okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykła
dzin podłogowych, a także tynków”. W związku
z powyższym wynajmujący jest prawnie odpowie
dzialny za naprawę wszelkich wad i będzie odpo
wiedzialny za wszelkie obrażenia wynikające ze
swoich zaniedbań. Dla bezpieczeństwa należy spo
rządzić protokół zdawczoodbiorczy stanu miesz
kania. Właściciel mieszkania nie ponosi jednak od
powiedzialności za naprawę szkód wyrządzonych
przez najemcę lub jego rodzinę, gości lub zwierzęta
domowe. Obowiązki właściciela wiążą się również
z kaucją lokatora. Każdy wynajmujący ma prawo
obciążyć najemców kaucją zabezpieczającą. Kaucja
stanowi formę zabezpieczenia dla właściciela
na wypadek, gdyby najemca nie zapłacił czynszu,
zniszczył nieruchomość lub w inny sposób naruszył
umowę najmu. Istnieją również szczegółowe zasa
dy przechowywania depozytu zabezpieczającego,
zwrotu depozytu zabezpieczającego oraz sposobu
postępowania z depozytem zabezpieczającym
w przypadku sprzedaży nieruchomości. Zgodnie
z art. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy
wilnego kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca
od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własno
ści przez najemcę, po potrąceniu należności wynaj
mującego z tytułu najmu lokalu”. Wynajmujący są
zobowiązani do przestrzegania tych przepisów.
W przypadku ich nieprzestrzegania mogą ponieść
konsekwencje prawne.

Dzikie zwierzęta pod opieką
Miejski Zakład Usług Komunalnych uruchomił całodobowy numer telefonu, pod który
mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje
w sprawie dzikich zwierząt. Dzwoniąc
pod numer telefonu 501 456 203, można zainterweniować w sprawie rannego czy uwięzionego zwierzęcia.
– Mamy podpisaną umowę z weterynarzem,
który w razie potrzeby udzieli pomocy i opatrzy zwierzę. Jeśli jego stan będzie tego wyma-

gał, zapewnimy leczenie i rehabilitację
w ośrodku dla zwierząt – nie ukrywa Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Do takich zdarzeń, podczas których pomoc ludzi
jest konieczna, dochodzi co kilka miesięcy.
Tylko dzięki szybkiej interwencji służb udało
się ostatnio uratować m.in. dwa łosie. Jeden
zakleszczył się na drodze krajowej nr 94,
a drugi znalazł się we wschodniej dzielnicy
miasta. ST

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Zmiany prawa
telekomunikacyjnego
i prawo do
wypowiedzenia
umowy
„Operator telekomunikacyjny zamierza nałożyć na mnie
karę finansową za rozwiązanie przeze mnie umowy
na świadczenie usług telekomunikacyjnych, które nastąpiło
w związku ze zmianą jej warunków i brakiem ich akceptacji
z mojej strony. Zmiana warunków świadczenia usługi
telekomunikacyjnej miała miejsce z dniem 21 grudnia 2020
roku. Czy abonent ma prawo wypowiedzieć umowę,
w przypadku braku akceptacji zmian umowy
na świadczenie usługi telekomunikacyjnej bez ponoszenia
dodatkowych kosztów, nawet jeżeli warunki umowy
zmieniają się w wyniku zmiany przepisów prawa?
Zgodnie z przepisami prawa telekomunikacyjnego (art. 60a
i nast.) zasadą jest uprawnienie abonenta do wypowiedze
nia umowy w przypadku jej zmiany bez ponoszenia konse
kwencji finansowych. Jednakże w określonych prawem
przypadkach – w tym zmiany umowy wynikającej bezpo
średnio ze zmiany prawa – abonent mając prawo do wypo
wiedzenia umowy, jest zobowiązany do zwrotu przyznanej
ulgi proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do końca umo
wy zgodnie z art. 57 ust. 6 prawa telekomunikacyjnego.
Zatem z punktu widzenia przedstawionego przez Pa
na problemu istotne jest, jakiego rodzaju zmiana miała
miejsce, w szczególności czy wynikała ona bezpośrednio
z przepisu prawa oraz czy nastąpiła zmiana umowy lub wa
runków umowy określonych w regulaminie. Powinno to
wynikać z powiadomienia otrzymanego od operatora.
Operator powinien powiadomić abonenta o zmianach
w sposób wskazany odpowiednio w art. 60a ust. 1 i 60a
ust 3 a prawa telekomunikacyjnego. Jeśli operator doma
ga się zwrotu ulgi w związku ze zmianami umowy wynika
jącymi bezpośrednio ze zmiany prawa, ma do tego prawo.
W dniu 21 grudnia 2020 r. weszły w życie prokonsu
menckie zmiany prawa telekomunikacyjnego dotyczące
m.in. automatycznego przedłużania umowy i możliwości
zdalnego (w formie dokumentowej) rozwiązania, wypo
wiedzenia, odstąpienia od umowy o świadczenie usług te
lekomunikacyjnych, obowiązku informacyjnego przed au
tomatycznym przedłużeniem umowy oraz informowania
abonenta o najkorzystniejszych oferowanych pakietach ta
ryfowych. Po zmianach dostawca usług telekomunikacyj
nych, który umożliwia zawieranie umów w formie doku
mentowej, ma obowiązek umożliwić abonentowi również
rozwiązanie, odstąpienie od umowy lub jej wypowiedze
nie w formie dokumentowej.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego do zachowa
nia dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza
złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w spo
sób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadcze
nie. Forma dokumentowa umożliwia złożenie oświadcze
nia woli, np. w postaci obrazu, dźwięku czy grafiki. Treść
oświadczenia woli musi być utrwalona na jakimkolwiek no
śniku, np. na papierze, pliku pdf, tak by możliwe było zapo
znanie się z treścią oświadczenia. Zapoznanie się z treścią
dokumentu jest zapewnione wtedy, gdy możliwe jest wie
lokrotne odczytanie lub odtworzenie jego treści po po
wstaniu dokumentu. Wymagania formy dokumentowej
spełnia np. sms, email, faks.
Jeżeli abonent dokona wypowiedzenia umowy w for
mie dokumentowej, dostawca usług ma obowiązek powia
domienia o otrzymaniu oświadczenia nie później niż w cią
gu jednego dnia roboczego: SMSem na numer kontakto
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wy abonenta lub telefonicznie, na wskazany numer tele
fonu stacjonarnego. Dostawca usług ma 14 dni, by
na trwałym nośniku, np. drogą mailową, potwierdzić przy
jęcie oświadczenia ze wskazaniem: nazwy usługi będącej
przedmiotem wypowiedzenia, dnia otrzymania oświadcze
nia o wypowiedzeniu umowy, dnia rozwiązania umowy.
Zmiany prawa dotyczą także automatycznego przedłuże
nia umowy. Do tej pory operator nie miał obowiązku infor
mowania abonentów o automatycznym przedłużeniu umo
wy. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Dostaw
ca usług będzie informował abonenta o przedłużeniu umo
wy, nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umo
wa została zawarta. Jeśli umowa została zawarta na czas
określony i ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nie
określony, po okresie jej obowiązywania, możliwe jest wypo
wiedzenie w każdej chwili z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent
ponosi koszty abonamentu i usług objętych umową.
Dostawca usług ma obowiązek poinformowania
na trwałym nośniku o: automatycznym przedłużeniu umo
wy na czas nieokreślony, sposobach rozwiązania umowy
oraz najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfo
wych. Dzięki temu abonent zyska informacje, dzięki któ
rym będzie mógł podjąć decyzję, czy nadal pozostać klien
tem danego dostawcy czy zmienić operatora.
Dodatkowo, co najmniej raz w roku, dostawca usług bę
dzie zobowiązany poinformować o najkorzystniejszych
oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
Ponadto dostawca usług w sieci mobilnej będzie zobowią
zany do zapewnienia konsumentowi narzędzia umożliwiają
cego monitoring wykorzystania usług rozliczanych o czas al
bo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyj
nych; powiadamiania konsumenta o wykorzystaniu limitu zu
życia usług w ramach wybranego przez konsumenta pakietu
taryfowego. To oznacza, że konsument będzie miał możli
wość sprawdzenia, ile i jakie usług wykorzystał, w tym ile da
nych zużył w ramach swojego pakietu dostępu do internetu.
Dodatkowo będzie powiadamiany o wykorzystaniu określo
nego limitu w ramach wybranego pakietu taryfowego.
Po zmianach będzie także więcej czasu na przeniesienie
numeru. Zgodnie z nowymi przepisami prawo do przenie
sienia dotychczasowego numeru będzie przysługiwało
przez okres nie krótszy niż miesiąc od daty rozwiązania
umowy, co chroni przed przypadkową utratą dotychcza
sowego numeru.
Zmiany dotyczą wreszcie ciągłości świadczenia usługi do
stępu do Internetu przy okazji procesu zmiany dostawcy
usług. Abonent będący stroną umowy z dostawcą usługi do
stępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usłu
gi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi,
chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Nowy dostaw
ca będzie miał obowiązek aktywowania usługi nie później
niż w terminie 1 dnia roboczego po zakończeniu umowy
z dotychczasowym dostawcą usług. Z kolei dotychczasowy
dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć usługi
na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego
przez nowego dostawcę terminu aktywacji usługi. Dzięki te
mu rozwiązaniu zniwelowane zostanie ryzyko pozostania
bez usługi dostępu do Internetu przez dłuższy czas. Jeżeli nie
dojdzie do zmiany dostawcy usługi, z przyczyn leżących
po stronie dotychczasowego lub nowego dostawcy usługi,
abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie
od tego dostawcy usług za każdy dzień zwłoki, w wysoko
ści 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone
usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okre
sów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi do
stępu do Internetu. Także w przypadku rozwiązania umowy
na dostęp do Internetu, w ramach której dostawca usług za
pewniał dostęp do poczty elektronicznej, której adres zwią
zany jest z nazwą handlową lub znakiem towarowym do
stawcy, abonent może żądać od dostawcy usług zapewnie
nia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 1 roku
od dnia rozwiązania umowy.
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Nowa siedziba strażników

Maciej Łydek

Miasto

kurier miejski
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Złóż nowy wniosek o 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje,
że od 1 lutego będą przyjmowane nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+). W lutym
i marcu można składać wyłącznie wnioski elektroniczne,
Funkcjonariusze Straży Granicznej będą mieli swoją siedzibę w Sosnowcu.
a wnioski papierowe przyjmowane będą od 1 kwietnia 2021 r.
Wniosek można także pobrać ze strony: https://www. gov.
wybudowana, strażnicy będą pracować pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin
w budynku Agencji Rozwoju Lokalnego i po wypełnieniu wrzucić do urny, znajdującej się w holu budynprzy ul. Teatralnej. Dokumenty w tej ku MOPS lub wysłać na adres pocztowy (ul. 3 Maja 33, 41-200
sprawie podpisali Arkadiusz Chęciński, Sosnowiec).
prezydent Sosnowca oraz Komendant Osobiste złożenie wniosku będzie możliwe w wyjątkowych syŚląskiego Oddziału Straży Granicznej tuacjach po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telepłk SG Adam Jopek. – Bardzo się cieszę, fonów: 695-140-670, 695-141-484, 695-140-219, począwszy
że kolejna ważna placówka zdecydowała od 1 kwietnia 2021 r. KP
się związać z naszym miastem. Przyszła
reklama
siedziba powstanie w rejonie, gdzie
w nowych budynkach działa już Prokuratura Rejonowa. Wkrótce na teren
po kopalni „Sosnowiec” przeniesie się też
Komenda Miejska Policji. Cieszę się, że
w ten sposób ranga miasta wzrasta. Sosnowiec staje się coraz ważniejszym
punktem na mapie Polski – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Poza tym w Sosnowcu swoje siedziby
będą też mieć Prokuratura Okręgowa
reklama
i Sąd Okręgowy.
Na terenie Zagłębia funkcjonariusze
Grupy Zamiejscowej usytuowanej
Płk SG Adam Jopek, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej (z lewej)
w strukturze PSG w Rudzie Śląskiej dziai Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podpisali dokumenty dotyczące
łają już od 15 października 2019 roku. Reprzekazania nieruchomości, na której powstanie nowa siedziba SG.
alizują zadania, obejmujące wschodnią
część województwa śląskiego na terenie
Pod koniec stycznia nieruchomość, li- przekazana przez miasto na rzecz Ślą- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
cząca 0,72 hektara przy ulicy Kombajni- skiego Oddziału Straży Granicznej. na której znajduje się duża grupa cudzostów w Sosnowcu, została oficjalnie Do czasu, kiedy nowa siedziba zostanie ziemców. ST

Zadbali o seniorów
Amazon wsparł lokalne instytucje działające na rzecz seniorów, przekazując im sprzęt IT, RTV, AGD oraz medyczny o wartości ponad 77 000 zł. Jednym z ośrodków, które
otrzymały pomoc, jest Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu.

Amazon wsparł 10 instytucji senioralnych w 6
regionach Polski, w których zlokalizowane są
centra logistyczne i gdzie mieszkają pracownicy
firmy, przekazując między innymi sprzęt pozwalający na komunikację seniorów z bliskimi. Łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 77 000 zł.
– Nawet w czasie pandemii seniorów mogą nas
odwiedzać rodziny, jednak wprowadziliśmy pewne zasady, wśród nich m.in. maksymalny czas spotkania to 45 minut, konieczność zachowania bezpiecznej odległości oraz obowiązkowe noszenie
maseczek i rękawiczek. Podopieczni mogą również kontaktować się z bliskimi telefonicznie lub
online – mówi Elżbieta Matuszczyk, dyrektorka
DPS-u przy ul. Andersa
– Nie zaprzestaliśmy prowadzenia zajęć aktywizujących. W mniejszych grupach nadal prowadzimy: gimnastykę, czy zajęcia kulinarne,
a otrzymany od Amazon sprzęt pomoże nam
w ich urozmaiceniu – dodaje.
– Dzień Babci i Dziadka, w czasie pandemii,
to dla niektórych seniorów trudny czas tęsknoty
i braku możliwości odwiedzin najbliższych.
W przypadku osób przebywających w domach
seniora, jedynym sposobem komunikacji z ro- Nowy sprzęt trafił m.in. do mieszkańców domów pomocy społecznej.

arc Amazon Sp. z o.o.

Krzysztof Polaczkiewicz

dziną pozostaje obecnie kontakt przez telefon
lub komputer. Niestety, nie wszystkie ośrodki
mogą zapewnić pensjonariuszom taką możliwość. Nasza akcja polega na dostarczeniu placówkom niezbędnego sprzętu IT, RTV, AGD
czy sprzętu medycznego, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem – podkreśla Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager
w Amazon. I dodaje: – Inicjatorami akcji byli
pracownicy Amazon, którzy przygotowali i dostarczyli do ośrodków imienne kartki okolicznościowe z życzeniami z okazji Dnia Babci
i Dziadka, co pokazuje, że w Amazon podchodzimy z sercem i pasją do ludzi i pomagania
oraz troszczymy się o swoje otoczenie.
W akcji wzięli udział pracownicy Amazon,
którzy przygotowali personalizowane kartki z życzeniami dla wszystkich seniorów mieszkających
w objętych wsparciem domach opieki. Łącznie
życzenia otrzymało ponad 500 osób. Kartki zostały zamówione w Stowarzyszeniu SOS Wioski
Dziecięce, a dochód ze sprzedaży został przeznaczony na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.
Amazon działa w Polsce od 2014 r. i stworzył
ponad 18 000 stałych miejsc pracy w swoich 9
nowoczesnych Centrach Logistyki E-Commerce, w tym w Sosnowcu.
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Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 5 października 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli
Anna Gabryś, skarbnik miasta, Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca oraz Arkadiusz Trzuskowski, kierownik 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:
Krystyna i Krzysztof Borkiewiczowie
Jadwiga i Wacław Gralowie
Elżbieta i Stanisław Gątkowscy
Roma i Wiesław Wojciechowscy
Mieczysława i Marian Wołkanowscy
Barbara i Adam Woźniakowie
Krystyna i Janusz Woźniczkowie
Stanisława i Waldemar
Woźniczkowie
Teresa i Zdzisław Wójcikowie
Gabriela i Zbigniew Wronkowie
Zofia i Kazimierz Ziołowie

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Zenona i Zygmunt Batorowie
Ruta i Radosław Chmielewscy
Genowefa i Kazimierz Drągowie
Kazimiera i Henryk Litewkowie
Barbara i Apolikarp Lorencowie
Helena i Józef Markiewiczowie
Cecylia i Antoni Oziębłowie
Genowefa i Eugeniusz Pachlowie
Krystyna i Julian Pawelcowie
Henryka i Stanisław Rekuccy
Barbara i Jan Sokołowie
Wiesława i Marcin Srokowie
Krystyna i Stanisław Stanowscy
Jadwiga i Władysław Stadnikowie
Gizela i Władysław Stastny
Zuzanna i Edward Śliwowie
Jadwiga i Wojciech Wachelkowie

Pomoc i wsparcie

100 lat Pani Marianny
arc UM w Sosnowcu

Okrągłe 100 urodziny, 13 grudnia,
obchodziła mieszkanka Sosnowca
Pani Marianna Baran. W imieniu
sosnowieckich władz samorządowych
życzenia i nagrodę jubileuszową
przekazał Pani Mariannie prezydent
Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Marianna Baran, z domu Kilian, urodziła się
13 grudnia 1920 roku we wsi Mierzwin koło
Jędrzejowa, w obecnym województwie świętokrzyskim. Miała trzech starszych braci: Józefa, Michała, Szczepana oraz jednego młodszego brata Jana. W 1927 roku rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w sąsiedniej wsi
Bełk. Dalszej nauki nie kontynuowała ze
względu na potrzebę pomocy w prowadzeniu
gospodarstwa rolnego. 17 stycznia 1944 roku

Jubilatka otrzymała życzenia i nagrodę jubileuszową.

wyszła za mąż za Romana Barana. W grudniu 1944 roku przyszedł na świat pierwszy
syn, Jan, który zmarł jako niemowlę. Na wiosnę 1946 roku urodził się drugi syn, Julian,
który z kolei zmarł w trzecim miesiącu życia.
W 1947 roku wraz z mężem przeprowadziła
się do Sosnowca. Mąż pracował w jednej z sosnowieckich kopalni, a Pani Marianna zajmowała się domem. Nie podjęła pracy zawodowej. 16 października 1948 roku urodziło się
trzecie dziecko, córka, Wanda, która zmarła 21 marca 2004 roku. 21 marca 1974 roku
została wdową. Marianna Baran ma dwie
wnuczki, Ewę i Izabelę oraz troje prawnucząt
(dzieci wnuczki Ewy): Mateusza, Justynę
i Agnieszkę.
Dostojnej Jubilatce życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności! red

Fundacja Wielogłosu, dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uruchomiła „Platformę Zrozumienia
dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich”.
W ramach Platformy osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z ich bliskiego otoczenia mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia
psychologicznego, świadczonego przez psychoterapeutów i psychologów. Wsparcie
świadczone jest w formie zdalnej, za pośrednictwem telefonu, videopołączeń, komunikatora
lub maila. Osoby poszukujące wsparcia mogą
skorzystać z indywidualnych sesji konsultacyjnych i terapeutycznych, sesji rodzinnych lub
uczestnicząc w grupach wsparcia.
Wszelkie pytania oraz zapisy przyjmowane
są telefonicznie: 732 728 75 lub mailowo: platformazrozumienia@wieloglosu.pl. ST
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Powalczą w playoff
Drugie w sezonie zwycięstwo nad Ślęzą Wrocław, a zarazem pierwsza wyjazdowa wygrana w rozgrywkach, sprawiła, że koszykarki CTL Zagłębie mogą przygotowywać się
do fazy play-off. Sosnowiczanki liczą, że przystąpią do niej z szóstego miejsca po fazie zasadniczej.

– To był mecz z gatunku tych, które musieliśmy
wygrać. W kilku wcześniejszych meczach z zespołami z górnej części tabeli byliśmy blisko wygranej, ale zwycięstwa wymykały nam się w ostatnich minutach, a czasem sekundach. We Wrocławiu to moje dziewczyny wykazały więcej zimnej krwi i mogliśmy się cieszyć z bardzo ważnego
triumfu – przyznał po meczu Adam Kubaszczyk,
trener Zagłębia.
35 punktów w tamtym pojedynku zdobyła
Sydney Wallace, 19 dorzuciła Jessica January.
Nieźle zaprezentowały się także rezerwowe.
– Sezon dla naszej drużyny układa się bardzo
pozytywnie. Od 11 lat znam bardzo dobrze polską ligę, tutejsze realia i wiem, jaka jest konkurencyjna i jak trudno wygrywać mecze. Możliwość
wejścia do play off w sezonie, w którym drużyna wraca do ekstraklasy, wydaje mi się dużym
sukcesem. W nim musimy starać się rywalizować
na maksimum naszych możliwości
– podkreśla Jordi Aragones, drugi trener CTL
Zagłębie Sosnowiec i specjalista od przygotowania
motorycznego. – Mocną stroną naszego zespołu
jest to, że możemy grać atrakcyjnym rytmem
z szybkim kontratakami i dobrej jakości ofensywnymi przejściami. Słabe punkty? Zdarza się, że Sydney Wallace prowadzi CTL Zagłębie do kolejnych
brakuje nam trochę rotacji, aby utrzymać wysoki wygranych. Zawodniczka sosnowieckiego klubu może
rytm gry przez pełne 40 minut – dodaje Hiszpan, pochwalić się najwyższą średnią punktów na mecz.

Krzysztof Porębski

Krzysztof Polaczkiewicz

który wskazuje, jaki dystans dzieli obecnie nasz zespół od najlepszych drużyn w kraju. – Rzeczywistość jest taka, że jesteśmy zespołem, który niedawno awansował do ekstraklasy i do czołówki wciąż
jest nam dość daleko. Prawdą jest jednak, że w koszykówce trzeba rywalizować i zawsze można wygrać, jeśli grasz jak drużyna, pracujesz i walczysz
do końca. Zawsze istnieje możliwość wygrania
meczu z najlepszymi zespołami w lidze. W play off
jednak opcje są znacznie ograniczone, ponieważ
bardzo trudno jest wygrać trzy mecze z drużyną
na wysokim poziomie – mówi Aragones.
Bieżący sezon ma być dla CTL Zagłębie przetarciem po powrocie do EnergaBasket Ligi.
W klubie liczą, że niebawem zespół będzie walczył o wyższe cele niż awans do fazy play-off.
– Oczywiście, marzenia to jedno, a rzeczywistość
to inna kwestia. Bardzo myśmy chcieli walczyć
o najwyższe cele, ale to jest uzależnione jest
od wielu czynników, w tym najważniejszego,
a więc kwestii finansowej. Bez tego nie będziemy
w stanie wzmocnić zespołu. Trwa budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego, niebawem naszym domem stanie się nowa hala. Fajnie byłoby
w niej rozgrywać nie tylko mecze ligowe, ale także spotkania w ramach rozgrywek międzynarodowych. Na pewno będziemy do tego dążyć, bo
jesteśmy klubem z ambicjami i tacy też pracują
u nas ludzie. Dziękuję tym, którzy nas wspierają,
włącznie z władzami miasta, jednocześnie licząc,

arc TMS Zagłębie Sosnowiec

Seniorskie pudło i absolutna dominacja

Podium zawodów Pucharu Polski szablistek niemal w całości zostało zajęte przez zawodniczki sosnowieckich klubów.

W Koninie odbyły się zawody Pucharu
Polski seniorów i juniorów młodszych.
W obu turniejach z powodzeniem
rywalizowały sosnowieckie szablistki.

W rywalizacji seniorek drugie miejsce
zajęła Zuzanna Cieślar z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego, która w walce
finałowej musiała uznać wyższość Sylwii
Matuszek (KKSz Konin). Na podium
stanęły także Marta Puda i Zuzanna Porada (obie TMS Zagłębie), które uplaso-

wały się na trzecim miejscu. Siódma była
Julia Cieślar, a ósma Angelika Wątor
(obie ZKSz Sosnowiec).
W zmaganiach seniorów w pierwszej
dziesiątce uplasował się Michał Kochan,
który zakończył rywalizację na dziewiątym miejscu.
W Koninie odbyły się także zawody
II Pucharu Polski juniorów młodszych.
Wśród dziewcząt zwyciężyła Zuzanna Lenkiewicz, która w finale pokonała
koleżankę klubową Zuzannę Poradę 15-

10 (obie TMS Zagłębie). Na najniższym
stopniu podium stanęła Emilia Habryn,
również TMS Zagłębie i Aniela Kozłowska (Hajduczek Olsztyn). W finałowej ósemce znalazły się jeszcze: Paulina Porada (TMS Zagłębie – piąte miejsce) i Gabriela Wójcik (ZKSz – szósta
pozycja).
W rywalizacji chłopców trzecie miejsce
zajął Maksymilian Brosch (ZKS Sosnowiec), a siódmy był Michał Pardela
(TMS Zagłębie Sosnowiec). KP

że pozyskamy kolejnych sponsorów – podkreśla
Marek Lesiak, prezes CTL Zagłębie.
Koszykarskie Zagłębie to nie tylko pierwszy
zespół. To również praca z młodzieżą. – Właśnie
rozpoczynamy kolejny nabór. Klub objął patronat nad programem „Mam Talent” – Baw się koszykówką. Zapraszamy na zajęcia dziewczynki
z roczników 2011 i młodsze. Zajęcia, całkowicie
bezpłatnie, odbywać się będą w SP nr 40. Szczegóły pod numerem telefonu 509 583 430 u trenera Jacka Szewczyka. Jednocześnie zachęcamy
sympatyków koszykówki i naszego klubu
do przekazania 1% podatku. Pozyskane w ten
sposób środki przeznaczone zostaną na rozwój fizyczny młodzieży trenującej na co dzień w naszym klubie – dodaje prezes Lesiak.
Podaruj 1% podatku
Aby przekazać 1% podatku na sosnowiecki
klub, należy wypełnić odpowiednią rubrykę
w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, lub PIT-28), podając
numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego,
w tym przypadku Fundacji Partnerstwo:
0000197334. Następnie w rubryce cel
szczegółowy podać nazwę klubu: KLUB
SPORTOWY JAS-FBG Sosnowiec 41-200
Sosnowiec ul. Będzińska 14\7.

Nie żyje Stefan Kucia,
działacz i wierny kibic
Zagłębia
W wieku 61 lat zmarł Stefan
Kucia. W przeszłości prezes
Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy
i Sympatyków Zagłębia, wieloletni kierownik hali MOSiR
przy ul. Żeromskiego.
– Stefan był człowiekiem
o gołębim sercu. Zawsze chętny do pracy i poświęceń
na rzecz Zagłębia, kibicujący
naszym piłkarzom na meczach w Sosnowcu i na wyjazdach. Po prostu dobry kibic Zagłębia – wspomina Leszek
Baczyński, prezes honorowy sosnowieckiego klubu.
Stefan Kucia był pierwszym prezesem (w latach 2010-15)
i jednym z założycieli Stowarzyszenia Sportowego Byłych
Piłkarzy i Sympatyków Zagłębia Sosnowiec. Współtworzył
i organizował Turnieje Gwiazd Zagłębia, do których tworzył barwne reportaże sportowe o ich głównych bohaterach.
Był kronikarzem, działaczem, sympatykiem i oddanym kibicem sosnowieckiego klubu. Zawodowo – długoletni kierownik hali sportowej w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego,
gdzie współorganizował halowe turnieje im. Włodzimierza
Mazura.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają władze samorządowe Sosnowca oraz redakcja
Kuriera Miejskiego. KP
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Kapliczki z Juliusza
Wydaje się, że towarzyszą nam od zawsze. Niczym podróżnicy w czasie
przemierzają kolejne epoki. Barwne obrazy przeniesione ze świata
naszych przodków. Otaczane opieką, podziwiane, rozmodlone. Wrosły
w krajobraz tak mocno, że czasem ich nie zauważamy. Zazwyczaj nie
znamy ich historii, a przecież każda z nich ją ma.
Kapliczka Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej przy ulicy Spadochroniarzy należy do najbardziej oryginalnych
budowli w swej kategorii. Została skonstruowana z materiałów, które przy bliższym poznaniu mogą łączyć ją z pobliską,
nieistniejącą już kopalnią węglową „Juliusz”. Na pewno z kopalnią związana jest
osoba jej fundatora, którym wedle rodzinnych* przekazów był inżynier Zygmunt
Dąbrowski. Pan Zygmunt urodził się 27
czerwca 1888 roku w Warszawie.
Po ukończeniu Warszawskiej Szkoły
Technicznej, w 1910 roku, podjął pracę
u boku swego starszego brata Edwarda,
który zatrudniony był, jako szef działu mechanicznego właśnie powstającej kopalni
„Juliusz” (Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych).
Niestety, ukochany brat Edward 6 marca 1912 roku zginął w wypadku podczas
zakładania liny nośnej w maszynie wyciągowej właśnie głębionego „Juliusz”.
W owym czasie młody Zygmunt był już
na tyle obeznany ze swym fachem, że dyrekcja powierzyła mu obowiązki głównego mechanika na kopalni „Juliusz” (oddana do eksploatacji w 1914 r.). Zły los ponownie dał o sobie znać. Zygmunt uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi, wpadając
w otchłań kopalnianego szybu. Tym razem jednak lina nośna nie stała się powodem tragedii, a wręcz przeciwnie – była
wybawieniem od niechybnej śmierci. Tak
oto owo zdarzenie sprzed lat opisuje pan
Marek Pypno: „Wpada podczas kontroli
robót do szybu, ale jakimś cudem i nadludzkim wysiłkiem chwyta się liny, spadając w czarną czeluść zimnego szybu. Ręce
ślizgają się w dramatycznym uchwycie
na nasmarowanej linie. Po długiej jak
wieczność chwili, w bólu przeszywającym
pokiereszowane ręce, nogi i brzuch
wszystko się zatrzymuje. Żyje. Udaje mu
się dostać do przedziału drabinowego
i z ogromnym trudem po drabinach wydostać na powierzchnię. Podnosi klapę
przedziału drabinowego na powierzchni
i widzi ludzi uciekających w popłochu.
Wszyscy krzyczą … „diabeł uciekajmy”
i nikt nie wierzy, że to żywy, ale zakrwa-

wiony i brudny Główny Mechanik Juliusza.”
Zapewne już się Państwo domyślacie,
że owo cudowne ocalenie mogło stać się
powodem powstania naszej „żelaznej” kapliczki. Choć ani w dokumentach parafialnych, ani w żadnych innych źródłach
nie odnaleziono informacji na temat genezy jej powstania, to informacje pochodzące od rodziny wydają się bardzo wiarygodne. Dodatkowym argumentem potwierdzającym ufundowanie kapliczki Zygmunt Dąbrowski („pierwszy”) nad Białą Przemszą. W tle po prawej najprawdopodobniej widać długoszyńską
przez Zygmunta jest… druga bliźniacza Skałkę. Archiwum rodzinne Małgorzaty i Marka Pypno.
kapliczka, znajdująca się w podkrakowskiej wsi Gacki (gmina Zabierzów). Otóż
właśnie tę piękną okolicę upodobał sobie
pan Zygmunt i właśnie tutaj w międzywojniu zbudował dla swej rodziny dom
letniskowy. Jako, że inwestycja prowadzona była metodą gospodarczą, to gros prac
wykonywano w niedziele – co nie przypadło do gustu okolicznym pobożnym włościanom. Trzeba było jakoś sprawę załagodzić. Zatem aby zadość uczynić temu
łamiącemu boskie i ludzkie prawa procederowi, wzniesiono właśnie tę drugą kapliczkę. Ponoć odbyło się to w porozumieniu
z miejscowym proboszczem.
Obecnie domu wybudowanego przez
Zygmunta już nie ma, ale kapliczka nadal
stoi na kamiennej opoce i ma się bardzo
dobrze. Opiekuje się nią pani Dorota
– kolejna właścicielka ziemi, na której
przed wieloma laty inżynier Dąbrowski
z Zagłębia wyszykował kopię kapliczki
rodem z Juliusza.
Tekst: Artur Ptasiński
Państwu Małgorzacie i Markowi Pypno oraz księdzu
proboszczowi Jarosławowi Kwietniowi dziękuję
za udostępnienie materiałów archiwalnych. Koledze
Markowi dziękuję również za zainspirowanie mnie tą
rodzinną historią sprzed lat. Szanownych Czytelników
zachęcam do dzielenia się podobnymi opowieściami.
A może pośród Was znajdzie się ktoś, kto posiada jakieś
wiadomości na temat opisanej kapliczki?
*Informacje na temat juliuszowskiej kapliczki pochodzą
od Marka Pypno, który z kolei otrzymał je od wujka
Zygmunta Dąbrowskiego („drugiego”) – syna Zygmunta
(„pierwszego”) – tego, który ufundował kapliczki. Pan Marek
podobnie jak pradziadek jego żony Zygmunt („pierwszy”)
jest inżynierem górnikiem i budowniczym szybów – przez
wiele lat pracował w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów
w Bytomiu. Jest również pasjonatem naszej zagłębiowskiej
historii.

OPOWIEŚCI ZASŁYSZANE:
We wrześniu 1939 roku, gdy oddziały niemieckie wkraczały do Juliusza, w okolicach
kapliczki nieopatrznie znalazło się dwóch polskich żołnierzy. Schowawszy się za nią,
przeczekali najgorsze i w stosownej chwili wyruszyli w ślad za swym oddziałem. Ich
dalszy los nie jest znany.
Podczas łapanki urządzonej przez niemieckiego okupanta kapliczka dała
schronienie jednemu z mieszańców Juliusza. Ukrywając się za jej postumentem,
uniknął wywózki „na roboty” lub być może czegoś znacznie gorszego.

Rodzina
Dąbrowskich
na wycieczce. Gdy
pierwszy raz
zobaczyłem to
zdjęcie, to
automatycznie
połączyłem je
z jurajskim
krajobrazem okolic
Gacek. Jednak
po analizie kadru
doszedłem
do wniosku, że
zdjęcie zostało
zrobione
w Ojcowie. W tle
widać skałę
Dziurawiec
z charakterystycznym
schronem
jaskiniowym.
Archiwum rodzinne
Małgorzaty i Marka
Pypno.
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Rodzina Dąbrowskich przy kapliczce w Gackach. Postument wykonano z charakterystycznego dla
Jury KrakowskoCzęstochowskiej kamienia wapiennego. Zdjęcie wykonano w roku 1938.
Archiwum rodzinne Małgorzaty i Marka Pypno.

Kapliczka w Gackach – rok 2012. Fot. Marek Pypno.

Tak wyglądała kapliczka w trakcie powstawania artykułu. Obecny doskonały stan zawdzięcza
przeprowadzonej w 2015 roku pieczołowitej renowacji dokonanej staraniem Akcji Katolickiej
przy Parafii N. M. P. Wspomożenia Wiernych.

Juliuszowska kapliczka przed renowacją. Przez wiele lat
opiekowała się nią pani Jadwiga Karkocha. Obecnie
miejscem tym opiekują się także okoliczni mieszkańcy.
Fot. Marek Pypno.

„Kapliczka przydrożna przy wjeździe
na osiedle Juliusz zbudowana
w r. 1924/25” – taki opis widnieje
pod zdjęciem pochodzącym z Kroniki
Parafii Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych na Juliuszu.
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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 – Emma, grała przyjaciółkę Harrego Pottera,
5 – gryzoń przy klawiaturze, 8 – tkanina z Torunia, 9 – tam
szkoła dla pilotów, 10 – tytoń do niuchania, 11 – odzienie,
12 – postać z westernów, 14 – najważniejsza część noża,
16 – pierwiastek chemiczny o symbolu As, 17 – osłania
lampę, 19 – święty od rzeczy zagubionych, 21 – odmiana
chalcedonu, 22 – łuk nad okiem, 25 – Tadeusz, założył zespół
Breakout, 28 – niejeden w sklepie, 29 – największa rzeka
Francji, 30 – z mianownikiem i licznikiem, 32 – nasze
morze, 34 – budynek dla krów, 35 – część fajki,
36 – potrzebne krawcowej, 37 – leci w pończosze,
38 – fenowy wiatr, wieje w Rumunii, 39 – kojarzy małżeństwa.
Pionowo: 1 – w Tatrach nazywany siklawą, 2 – w wierszu
Brzechwy wzdycha: a to feler!, 3 – wodny kwiat, 4 – rodzaj
śledzi, 5 – sędziwa dama, 6 – nocny zlot kobiet na miotłach,
7 – rodzaj uczelni, 13 – czytana podczas mszy św.,
15 – Franklin Delano – 26. prezydent USA, 18 – ubikacja,
20 – fundator słynnej nagrody lub pierwiastek chemiczny,
23 – przeczucie, 24 – nalepka lub… kurtuazja, 26 – mocny
trunek, 27 – obuwie na deszczowe dni, 28 – rodzaj
wędliny, 31 – Renata – zdobyła medal na olimpiadzie
w Atlancie, 33 – coś ze sztućców.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2021, TOMASZ BIAŁKOWSKI – SPICA
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 2/2021

NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.
Jacek Skowroński, Maria Ulatowska

Kathleen Fuller

Violetta Ozminkowski

Co komu pisane

Wybranka nauczyciela

(Wyd. Prószyński i Ska)

(Wyd. Prószyński i Ska)

Maria Czubaszek.
W coś trzeba nie wierzyć

Cicha spokojna
miejscowość
pod Warszawą. W życie
pewnego lekarza
ginekologa
niespodziewanie wdziera
się znana pisarka. Jej
książki czytają niemal
wszyscy, ale jej osoba
pozostaje dla wszystkich
tajemnicą. Nagle
ukrywająca się
introwertyczka
postanawia wyjść z cienia,
by zasmakować
prawdziwego życia, jakim
obdziela bohaterów
swoich powieści.
Wraz z przybyciem Janiny
Opiłko życie Tomasza
Bocianowskiego zmienia się diametralnie. Wokół pana doktora
mnożą się niesamowite i przerażające wydarzenia. Ktoś
zaczyna go prześladować.
Autorka, chcąc nie chcąc, coraz mocniej angażuje się w tę historię,
nie bacząc, iż jej samej również może grozić niebezpieczeństwo.
Pisze nową książkę, opowiadającą o tym, co się dzieje. Tylko ona
zna dalszy ciąg akcji i rozwiązanie zagadki.

Christian Ropp
przeprowadza się
do Birch Creek,
urokliwej osady
amiszów, aby objąć
posadę nauczyciela
w tamtejszej szkole.
To człowiek, którego
największym wrogiem
jest chaos. Christian
jest zdecydowany
zaprowadzić porządek
w klasie, należycie
zdyscyplinować
swych niesfornych
uczniów oraz…
znaleźć w końcu
w Birch Creek żonę.
Kiedy nagły wypadek
uniemożliwia
Christianowi pracę,
jego klasę przejmuje
nowa w tamtejszej społeczności Ruby Glick. Jej żywiołowy
temperament i niestandardowy styl uczenia kłócą się
z zachowawczymi metodami Christiana.
Ciepła, urocza i zabawna opowieść o przyciągających się
przeciwieństwach i losie, który lubi płatać rozmaite figle.

Maria Czubaszek,
postać wyjątkowa, dla
wielu kontrowersyjna,
mistrzyni ostrych
sądów i czułej drwiny,
skradła serca milionom
Polaków. Niechętnie
mówiła o sobie,
zasłaniając się kilkoma
dyżurnymi
anegdotami. Nie lubiła
dzieci, zdrowego trybu
życia, podróży,
kochała palenie i psy.
Wojciech Karolak nic
nie zmienił w pokoju
żony od jej śmierci.
Violetcie
Ozminkowski udało
się wejść w ten
zatrzymany świat, poznać archiwum satyryczki i namówić
na szczere rozmowy jej najbliższych. Dzięki temu mogła
w niezwykły sposób opowiedzieć historię fascynującej kobiety,
która pod uśmiechem skrywała samotność, smutek, a bywało, że
i rozpacz.

Data wydania: 11.02.2021

Data wydania: 23.02.2021

Data wydania: 23.02.2021

(Wyd. Prószyński i Ska)
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arc Muzeum w Sosnowcu

Prawdziwa perełka
dla kolekcjonerów szkła

Zwycięzcy Euroscoli

HOROSKOP

I miejsce w corocznym konkursie Euroscoli, organizowanym przez
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce z siedzibą w Warszawie,
zajęli uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych
jektantów: Józefa Podlaska, Bogda- w Sosnowcu.
na Kupczyka, Marii Słaboń, Zofii PiaKonkurs składał się z dwóch etapów: quizu internetowego z wiedzy
skiewicz i Zofii Szmyd-Ścisłowicz. o Unii Europejskiej oraz zadania kreatywnego, polegającego na nakręFotografie wykonał Paweł Więcła- ceniu filmu. Nagrodą dla dziesięciu najlepszych zespołów z Polski jest
wek, a projekt graficzny Monika zaproszenie na spotkanie Euroscola, które odbywa się w siedzibie ParChrabąszcz-Tarkowska. Teksty zo- lamentu Europejskiego w Strasburgu. Nagrodą powinno być dofinanstały przygotowane w języku polskim sowanie wizyty w tym miejscu, gdzie powinno odbyć się spotkanie
i angielskim, a całość zredagowali Ewa zwycięzców konkursu. Niestety, z racji pandemii zostało one zawieChmielewska i Paweł Dusza.
szone do odwołania. Zwycięzcy mogli uczestniczyć w sesji online EuMiłośnicy szła będą mieli możliwość roscoli, która została poświęcona kwestii Europejskiego Zielonego Łazapoznania się z szerokim wachlarzem du. Sesja odbyła się 22 stycznia 2021 r., a wszyscy uczniowie łączyli się
wyrobów. Na łamach albumu zapre- ze swoich domów. W spotkaniu wzięło udział około 70 szkół z całej
zentowano produkowane wzory od Unii Europejskiej, w tym sześć z Polski oraz zaproszeni goście z Chin
lat 60. XX wieku do drugiego dziesię- i Libanu. Uczestników powitał prezydent David Maria Sassoli, który
ciolecia XXI wieku. Są to nie tylko oprowadził uczestników po sali plenarnej. Podczas pierwszej części
Album liczy 100 stron, wypełnionych
informacjami i zdjęciami wyrobów
kryształy, które całkowicie zawładnęły konferencji uczniowie zadawali pytania wiceprezydentowi Parlamenzawierciańskiej huty szkła.
hutą od 1986 r., ale także szkła sodowe tu Europejskiego, związane z ochroną środowiska i zmianami klimabarwione w masie na wiele kolorów. tycznymi. Pytania dotyczyły zarówno spraw związanych z ochroną śroDługo wyczekiwana przez kolekcjone- Album towarzyszy wystawie, jaką uda- dowiska, jak również współpracy i wspólnej polityki w tej dziedzinie
rów publikacja na temat działalności ło się przygotować dzięki dotacji Mini- z innymi krajami, jak np. Rosją.
zagłębiowskiej huty szkła jest już do- stra Kultury i Dziedzictwa NarodoweKolejnym punktem programu była symulacja posiedzenia parlastępna w ofercie Pałacu Schoena Mu- go, która pozwoliła m.in. na zakup li- mentarnego, w której wszyscy młodzi Europejczycy mogli wczuć się
zeum w Sosnowcu. Publikacja, wyda- czącej 913 obiektów, kolekcji zawier- w rolę eurodeputowanych i dzielić się pomysłami, co można zrobić
na w formie eleganckiego albumu, li- ciańskich wyrobów z wzorcowni likwi- w sprawie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Wszystkie
cząca ponad 100 stron, zawiera ilustra- dowanej obecnie huty „Zawiercie”. wnioski komentowała pani Emma Soto, dyrektor generalny do spraw
cje szkieł, produkowane w hucie. Muzeum będzie ponownie otwarte dla polityki wewnętrznej Parlamentu Europejskiego. Największe uznaOkładka jest kaszerowana, foliowa- zwiedzających od 2 lutego.
nie zdobył pomysł rozwoju długoterminowego planu wsparcia dla
na z otwartym widocznym grzbietem.
Album kosztuje 75 złotych i moż- młodych naukowców prowadzących badania nad walką z SARSPublikację otwiera artykuł wstępny na go kupić przez serwis allegro. pl. CoV-2 oraz zmianami klimatycznymi. Poza tym pojawiły się inicja„O zawierciańskim szkle słów kilka…”. Szczegółowych informacji na ten te- tywy związane ze zwiększeniem inwestycji na samochody elektryczEwa Chmielewska, która prowadzi mat udzielają pracownicy. Moż- ne, rozwój energii jądrowej oraz zrównoważony rozwój energii odnaDział Szkła w sosnowieckim muzeum na kontaktować się mailowo pod ad- wialnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem energii wietrznej.
od początku jego istnienia, opracowała resem: twt@muzeum.org.pl i telefo- Za udział w konferencji wszystkim podziękował Jaume Duch Guillot, główny rzecznik Parlamentu Europejskiego. red
noty biograficzne zawierciańskich pro- nicznie pod nr tel. 32 363 45 20. ST
arc Teatr Zagłębia

Spektakl w domowym
zaciszu
Teatr Zagłębia po raz kolejny zaprasza na swoją platformę VOD. W repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. W tym miesiącu aktorzy zagrają
w takich spektaklach jak „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Tango”, „Tartuffe”, „Horror szał” czy „Przodownicy miłości. Rewia związkowo-robotnicza”.
Z kolei uczniowie klas 4-6 mogą zapisać się także na warsztaty online
do spektaklu „Nowa Księga Dżungli”. Spotkanie będzie polegało
na wspólnej zabawie, a uczestnicy będą odkrywać wątki poruszane w spektaklu. Zajęcia są bezpłatne po obejrzeniu spektaklu. Wszystkie szczegóły
można znaleźć na stronie www.teatrzaglebia.pl. ST
„Tango” w reż. B. Cioska już w lutym w repertuarze Teatru Zagłębia.
TEATR
• 1 lutego, pon., godz. 17.00, „Laboratorium wroga
– o tworzeniu teatru w procesie”
Warsztaty online z Wisłą Nicieją i Justyną Sobczyk.
• 4 lutego, czw., „Opowieść wigilijna”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 5 lutego, pt., „Opowieść wigilijna”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 6 lutego, sob., „Horror szał”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 7 lutego, niedz., „Horror szał”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 11 lutego, czw., „Nowa księga dżungli”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 11 lutego, czw., godz. 11.30 i 12.30, warsztaty
do spektaklu „Nowa księga dżungli”
Warsztaty online dla klas 4-6.

• 12 lutego, pt., „Nowa księga dżungli”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 12 lutego, pt., godz. 11.30 i 12.30, warsztaty
do spektaklu „Nowa księga dżungli”
Warsztaty online dla klas 4-6.
• 13 lutego, sob., „Przodownicy miłości. rewia
związkowo-robotnicza”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 14 lutego, niedz., „Przodownicy miłości. rewia
związkowo-robotnicza”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 17 lutego, śr., godz. 11.00, „Ania z Zielonego
Wzgórza”
Transmisja na żywo.
• 18 lutego, czw., „Ania z Zielonego Wzgórza”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.

• 19 lutego, pt., „Ania z Zielonego Wzgórza”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 20 lutego, sob., „Tartuffe”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 21 lutego, niedz., „Tartuffe”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 24 lutego, śr., godz. 11.00, „Tango”
Transmisja na żywo.
• 25 lutego, czw., „Tango”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 26 lutego, pt., „Tango”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 27 lutego, sob., „Ślub”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebia.pl.
• 28 lutego, niedz., „Ślub”
Spektakl dostępny całą dobę na vod. teatrzaglebiapl.

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.)
– Gwiazdy ześlą na Ciebie dużo
szczęścia, które pomoże Ci
w drodze do wymarzonej kariery.
Musisz być tylko bardziej otwarta i nie
bać się zmian. Stare przyzwyczajenia i nawyki
mogą tylko być przeszkodą w drodze
do sukcesu.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Miesiąc
nie zacznie się najlepiej. Odezwą
się stare problemy zdrowotne. Gdy
złagodzisz najgorsze objawy,
postaraj się zadbać, by znów nie
wróciły. Więcej odpoczywaj i słuchaj rad lekarzy.
Dobry moment, by zająć się sobą i przeczytać
zaległe książki.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Powrócą
rodzinne problemy sprzed lat. Nie
wszystko jednak da zamieść się
pod dywan – musisz stawić im
czoło. Nie będzie to proste zadanie,
ale raz na zawsze oczyści się atmosfera wśród
najbliższych.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Samotne
Barany będą cieszyć się dużym
powodzeniem. Nie bądź jednak
zbyt ufna, zawsze warto zachować
czujność. Luty to świetny moment
na rozpoczęcie gruntownych porządków. Nie
miej skrupułów z pozbyciem się rzeczy, które
uważasz za zbędne.
BYK (20.04. – 22.05.) – Dobro
wraca. Przekonasz się o tym
wkrótce. Nie bądź obojętny
na cierpienie, które widzisz. Warto
zainteresować się swoim
otoczeniem, jeśli masz wrażenie, że nie
wszystko jest tak, jak być powinno.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.)
– Zamiast obiecywać, zacznij coś
po prostu robić. Sprawy sercowe
zaczną się układać po Twojej myśli.
Dbaj o tą relację i uważaj, by niczego
nie zepsuć. Uważnie słuchaj drugiej strony
– pamiętaj, że aby związek był udany, oboje
musicie się czuć dobrze.
RAK (22.06. – 22.07.) – Przejmij
inicjatywę i zorganizuj wspólny
czas dla Twojej rodziny. Potrzeba
Wam czasu spędzonego wyłącznie
razem, z dala od innych ludzi, tv
i internetu. Weekendowy wypad
za miasto z pewnością sprawi, że przypomnicie
sobie stare, dobre czasy.
LEW (23.07. – 23.08.) – Jeśli
czujesz, że czegoś żałujesz, spróbuj
zrobić wszystko, by to naprawić.
Tylko w ten sposób wybijesz sobie
to z głowy. To nie jest dobry czas dla
samotnych lwów. Ewidentnie nie wiesz, czego
chcesz, a w efekcie tego wciąż jesteś sama.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Zacznij
więcej dbać o siebie – Twój
organizm potrzebuje małej
regeneracji. Z większą siłą i energią
będziesz znów mogła podbijać
świat. Pora na zmianę złych nawyków,
a wdrażanie zdrowych.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Ktoś
zaproponuje Ci mały biznes. Warto
zastanowić się, czy nie skorzystać
z propozycji. Ewidentnie brakuje Ci
dodatkowego zajęcia, a to sprawi, że
będziesz miał więcej życiowej energii oraz
dodatkowy zarobek.
SKORPION (23.10. –21.11) – Nie
czekaj jak zwykle na partnera, tylko
sama wyjdź z inicjatywą z okazji
Święta Zakochanych. Zaskocz
drugą połowę – romantyczny wyjazd
w góry to zawsze dobry pomysł! Zadbaj o każdy
szczegół, zarówno otoczenia jak i siebie.
STRZELEC (22.11. – 21.12.)
– Przestań patrzeć w tył, a zacznij
do przodu. Czasu nie cofniesz,
a masz duży wpływ na swoją (i nie
tylko) przyszłość. Czasem trzeba
zaryzykować. Nie zapomnij o ważnej rocznicy,
bo może Ci to zostać niewybaczone…
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