Prezydent Sosnowca
Arkadiusz Chęciński
zaprasza
mieszkańców
do wzięcia udziału
w obchodach rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości. – Dziś
możemy żyć w wolnym kraju.
To nasze wspólne, wielkie
i wspaniałe święto. Bądźmy
w tym dniu razem i świętujmy!
– podkreśla prezydent.
str.

Kolejne 900 tys. zł na walkę
z niską emisją i smogiem.
Radni zwiększyli środki na ten
cel, co umożliwi likwidację
jeszcze większej liczby
kopciuchów. Wciąż można
skorzystać z programu
„Czyste Powietrze” i uzyskaną
dotację przeznaczyć
na wymianę starych pieców
i kotłów oraz
termomodernizację domów
jednorodzinnych.
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KLIMONTÓW
OD NOWA
Do końca 2023 roku zmieni się organizacja ruchu w centrum
Klimontowa. Będą też nowe miejsca parkingowe przy Centrum
Pediatrii im. Jana Pawła II.
Tomasz Szymczyk

Zmiany obejmą odcinek od ul. Gacka do ul.
Zapolskiej. Do połowy przyszłego roku
na nowo urządzony zostanie istniejący parking przy ul. Zapolskiej. Pojawią się też nowe miejsca parkingowe przy Centrum Pediatrii, co od wielu lat jest bolączką tej lecznicy. Co najważniejsze, na skrzyżowaniu
ulic Zapolskiej i Hubala-Dobrzańskiego
pojawi się rondo.
Zmiany czekają również pasażerów komunikacji miejskiej, bo oba przystanki zostaną przeniesione sprzed basenu w stronę
Centrum Pediatrii. Nowy wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy będzie się
znajdował między ul. Gacka a stadionem.
Koszt wszystkich prac w Klimontowie wyniesie 6,3 miliona złotych.
W tym samym rejonie przebudowywany
będzie również stadion dawnego Górnika
Klimontów. Na tę inwestycję miasto otrzymało 3 miliony złotych dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu. Miasto planuje w tym miejscu budowę pełnowymiarowego obiektu. Projektowane boisko będzie miało wymiary 68 x 105
metrów, zaś całość 74 x 115 metrów i będzie
miało nawierzchnię z trawy syntetycznej. Ta
będzie spełniała wymagania m.in. FIFA Quality. Całość zostanie zadaszona za pomocą
hali pneumatycznej, a więc tzw. balonu, co
umożliwi korzystanie z obiektu w okresie zi-

mowym. Boisko będzie ogrodzone, a wzdłuż
krótszych boków zainstalowane zostaną piłkochwyty. Dodatkowo powstanie także odpowiednie zaplecze.
– Dużą popularnością wśród sosnowiczan
i nie tylko cieszy się Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej. Mali pacjenci
z całego regionu odwiedzają też Centrum
Pediatrii. Niebawem wiele osób znów będzie też korzystać ze zrewitalizowanego stadionu. Chcemy, żeby zarówno goście, jak
i mieszkańcy Klimontowa, mogli bezpiecznie poruszać się po tej części miasta – mówi
prezydent Arkadiusz Chęciński.
Zmieni się również skrzyżowanie
u zbiegu ulic Wileńskiej, Łukasiewicza
i Minerów. Dzisiaj kierowcom trudno tutaj włączyć się do ruchu, bądź skręcić w lewo, a ruch paraliżuje również zamknięty
przejazd kolejowy. Po torach przez Juliusz
kursują nie tylko pociągi towarowe, ale też
coraz częściej objazdowe składy z pasażerami. Co zmieni się w tym miejscu?
Jadący od strony Klimontowa na skrzyżowaniu będą mieć dodatkowe pasy
do skrętu zarówno w prawo w ulicę Minerów, jak i w lewo w ulicę Łukasiewicza.
Od strony Ostrów i Maczek lewoskręt pozwoli na sprawny zjazd w ul. Minerów.
Będą też nowe zatoki i przystanki autobusowe i wyniesione przejście dla pieszych.
Całość prac będzie kosztować 2,3 miliona złotych.
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PTTK w Sosnowcu ma 70 lat
Sosnowiecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego świętował na Górce Środulskiej
swoje 70-lecie. PTTK w obecnym kształcie istnieje od 1950 roku, kiedy to połączyły się działające od 1873 roku
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i działające od 1906 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

Maciej Łydek

Tomasz Symczyk

• W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim otwarty został Kliniczny
Oddział Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej.
• W koszu na śmieci pracownicy MZUK-u znaleźli… granat.
Konieczna była interwencja saperów, którzy zabrali go na poligon
i zdetonowali.
• Z udziałem Jacka Cygana odbyła się osiemnasta edycja
Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
INTERMUZA 2021. Grand Prix powędrowało do Krystiana
Gizickiego z Nowego Sącza.
• 25-lecie świętowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
• Rozpoczął się remont ulicy Dietla na Pogoni. Odnowiona zostanie
nawierzchnia, pojawi się też nowy chodnik oraz miejsca
postojowe dla mieszkańców.
• 48 nauczycieli i 19 dyrektorów z sosnowieckich szkół otrzymało
nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
• Zakończyły się prace remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 38
przy ul. Bolesława Krzywoustego w Zagórzu. Po termomodernizacji
są już Szkoła Podstawowa nr 35 w Porąbce i Przedszkole Miejskie
nr 31 w Ostrowach Górniczych.
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Członkowie i sympatycy PTTK spotkali się na Górce Środulskiej.

Tomasz Szymczyk

• 10 tysięcy złotych łapówki zaproponowała policjantom 59-letnia
kobieta, która prowadziła samochód w stanie nietrzeźwym.
Za propozycje korupcyjne grozi jej nawet dziesięć lat więzienia,
odpowie też oczywiście za jazdę pod wpływem alkoholu.
• Od sierpnia ze skarbonek przy myjniach samoobsługowych
na terenie miasta ginęły pieniądze. Policjantom udało ustalić się
personalia sprawcy, a na początku października został
zatrzymany. Złodziejem okazał się 21-latek. Grozi mu teraz kara
do 10 lat więzienia.
• Na cmentarzu przy ul. Andersa znakiem „Tobie Polsko” oznaczono
grób ppor. Stanisława Bielskiego, uczestnika I powstania
śląskiego, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej.
• Od otwarcia wystawy prezentującej historię parafii rozpoczęły
się zaplanowane na lata 2021-2022 obchody 40-lecia parafii św.
Floriana w Zagórzu. TOS

Na swój jubileusz członkowie i miłośnicy
PTTK dotrzeć mogli w ramach zorganizowanych rajdów, zarówno pieszo, jak i na rowerze. Na miejscu można było poznać dzisiejszą działalność stowarzyszenia i dowiedzieć się sporo o jego historii. Posadzony
w październiku ubiegłego roku dąb zyskał
oficjalnie imię Aleksander, upamiętniając
w ten sposób patrona oddziału Aleksandra
Janowskiego.
– Janowski był tak naprawdę pomysłodawcą utworzenia Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego i pracownikiem naszej
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Pracował na dworcu u nas w Sosnowcu. W zaborze rosyjskim udało mu się powołać

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze po to,
by miłość do własnego kraju i patriotyzm
okazać zwiedzając Polskę. I to robimy
od wielu lat – mówi Swietłana Koniuszewska, wiceprezes sosnowieckiego oddziału PTTK.
PTTK w Sosnowcu skupia dzisiaj około
czterystu członków. Organizuje rajdy piesze i rowerowe, a także wycieczki zarówno
po Sosnowcu, Jurze, jak i po polskich górach. Członkowie pracują wśród dzieci
i młodzieży. Niebawem odbędzie się kolejny już Rajd Niepodległości z okazji święta 11 Listopada.
– Trochę wstrzymała to pandemia, ale
znowu wracamy do turystyki i miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej – dodaje Swietłana Koniuszewska.

Gratulacje członkom sosnowieckiego
PTTK złożył m.in. poseł Mateusz Bochenek, a w imieniu władz Sosnowca Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta
miasta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.
– Ta ka rocz nica to waż ny mo ment
na świętowanie i podsumowanie swoich
dokonań. Kilka tygodni temu prawie spotkałam się z państwem w Bieszczadach
na wyjeździe. Mam nadzieję, że kiedyś
do łą czę do państwa bezpośred nio.
Gratulacje! Przede wszystkim pasji i życzę, żebyście mieli coraz więcej chętnych
do współdziałania i uczestnictwa w wycieczkach. Ruch, towarzystwo i zwiedzanie świata są najciekawsze – mówiła Anna Jedynak.

PKM Sosnowiec znów wybiera się na zakupy
Szesnaście nowych autobusów chce
zakupić sosnowieckie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej. Mają to być
hybrydy typu plugin, które wzbogacą flotę
naszego przewoźnika.

Zakupy będą możliwe dzięki pozyskaniu blisko 30 mln zł z Programu Operacyjnego Woje wództwa Śląskie go na lata 2014-2020
– „Czyste niebo nad Zagłębiem” – Zakup autobusów hybrydowych.

– Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu
za te fun dusze. To rezultat na szej dobrej
współpracy, której efektem będzie większa
dbałość o środowisko, ale też komfort pasażerów – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński.
Za ku py są po dzie lo ne na dwa za da nia.
Pierwsze mówi o dostawie ośmiu autobusów
krótszych (długość między 11,8 a 12,15 metra) oraz ośmiu dłuż szych (mię dzy 17,5
do 18,75 metrów). Dostawca ma również za-
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pewnić system ładowania dla nowych autobusów.
Pojazdy będą miały najwyższy standard wyposażenia. – Klimatyzacja, ładowarki USB,
Wi-Fi, elektroniczne tablice informacyjne i zapowiedzi głosowe oraz automatyczny system
gaszenia pożaru. Nie zabraknie systemu zliczania pasażerów oraz kontroli trzeźwości kierowcy – wylicza Piotr Drabek, dyrektor techniczny w PKM Sosnowiec. Podobnie jak 14 autobusów elektrycznych, hybrydy również będą

reklama

w odcieniu koloru żółtego, zgodnie ze standardami ZTM.
Oczywiście, przewoźnik pamiętał o monitoringu. W pojazdach 12-metrowych będzie mini mum 8, a w przegu bow cach minimum
9 kamer. W każdym pojeździe przynajmniej
5 kamer będzie obserwowało wnętrze pojazdu, 2 kolej ne będą ob ser wowa ły drogę
przed i za pojazdem, a 2 bok autobusu. Nowe
au tobu sy ma ją się poja wić na takich liniach
jak 16, 35, 800 oraz 817. TOS
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Więcej uczniów spoza Sosnowca
W sosnowieckich szkołach średnich uczą się nie tylko młodzi mieszkańcy Sosnowca, ale również ościennych miast. Jak wynika z danych Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu, z roku na rok systematycznie wzrasta liczba uczniów, którzy przy wyborze szkoły decydują się na placówki znajdujące się w Sosnowcu.

O ile w roku szkolnym 2016/2017 w sosnowieckich szkołach uczyło się „tylko” 419
uczniów spoza miasta, to w bieżącym roku
szkolnym jest ich aż 648. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym daje to o 118 więcej uczniów, którzy zdecydowali się na naukę
w Sosnowcu.
– Systematycznie z roku na rok zwiększa się
liczba uczniów z innych miast, którzy podejmują
naukę w sosnowieckich szkołach ponadpodstawowych. Oczywiście, największa liczba to
uczniowie miast ościennych. Najwięcej osób spoza Sosnowca to mieszkańcy Będzina, w sumie 150 uczniów, powyżej setki jest także mieszkańców Czeladzi i Dąbrowy Górniczej. Ponadto
mamy prawie osiemdziesięciu uczniów z Mysłowic, prawie czterdziestu z Katowic – podkreśla
Katarzyna Wanic, naczelnik Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Co przyciąga uczniów spoza Sosnowca do sosnowieckich szkół? Jak sprawdziliśmy, w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej, najczęściej decyduje oryginalny profil
nauczania, ale też… reklama szeptana od krewnych lub znajomych. W młodym IX LO uczy się

Tomasz Szymczyk

Tomasz Szymczyk

IX LO wybrali m.in. uczniowie z Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Psar i Siewierza.

dzisiaj 571 uczniów. Okazuje się, że szkoła,
przy otwieraniu której zakładano, że zatrzyma
odpływ uczniów głównie z Zagórza do szkół
w sąsiedniej Dąbrowie Górniczej, cieszy się po-

wodzeniem również wśród uczniów z innych
miast.
– Ogółem 20 procent, czyli co piąty uczeń, to
osoby spoza Sosnowca, ale w klasach pierwszych

odsetek ten jest wyższy i wynosi 31 procent – słyszymy w szkole.
Ucznio wie do IX LO do jeż dża ją m.in.
z Dą bro wy Gór ni czej i Cze la dzi, ale też
z mniejszych miejscowości w gminach Psary
czy Siewierz.
– Wybrałam tę szkołę, bo chciałam rozwijać
umiejętności w języku hiszpańskim. Zainteresował mnie profil. Również rodzina uczęszczała
do tej szkoły i to też mnie zachęciło – mówi Oliwia Okrajni z klasy III cp.
– Słyszałam o tej szkole wiele pozytywnych
opinii. Mieszkam w Czeladzi i tam nie ma wiele
szkół średnich. Zaczęłam rozglądać się po Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. To była nowa
szkoła, było dużo fajnych pomysłów i to mnie
przyciągnęło – opowiada Alicja Lewandowska
z klasy III cp.
– IX LO zaciekawiło mnie, ponieważ jest
tutaj e-sport. Okazało się też, że jest profil menadżerski z językiem angielskim. Moi rodzice
są menadżerami, więc radzili, żebym tutaj przyszedł. Koledzy przekazali też, że są fenomenalni nauczyciele i świetna atmosfera. Zdecydowałem się i jestem bardzo zadowolony – mówi
z kolei Radosław Waszak, tegoroczny pierwszoklasista.

Upamiętnili Solidarność z kopalni Sosnowiec
Mariusz Binkiewicz

W środę 27 października
pod dawną kopalnią Sosnowiec
odsłonięto obelisk upamiętniający
zakładową Solidarność
i uczestników strajków
z 1981 roku.

Da ta nie jest przy pad ko wa, bo
27 października 1981 roku z przejeż dża ją cej woł gi przed ko pal nią
wy rzu co no trzy fiol ki. Z jed nej
z nich zaczął się ulatniać gaz, który
spowodował objawy zatrucia u ponad sześćdziesięciu osób. Tego samego dnia w sądzie miała się odbyć
roz pra wa prze ciw dzia ła czom za kła do wej So li dar no ści, któ rzy
reklama

Tablica przypomina o wydarzeniach w KWK Sosnowiec z 1981 r.
reklama

w sierpniu podczas strajku ostrzegawczego zdjęli z wieży szybu Anna czer wo ną gwiaz dę. Roz pra wę
ostatecznie odwołano. Górnicy obawia li się o swo je zdro wie i ogło si li
strajk oku pa cyj ny. Pro test za koń czył się dopiero 12 listopada po wizy cie na ko pal ni Le cha Wa łę sy
i ekipy telewizyjnej. Oficjalnie przyczyn zda rzenia z 27 paździer ni ka 1981 roku nie wyjaśniono nigdy.
Na kopalni wszyscy przyjęli ją jednak
jako prowokację ówczesnych służb.
W czterdziestą rocznicę tych wydarzeń przy ul. Narutowicza pojawił się
obelisk upamiętniający tamten strajk
i zakładową Solidarność. W uroczyreklama

stości udział wzięli m.in. prezydent
Sosnowca Arkadiusz Chęciński, szef
Regio nu Ślą sko-Dą brow skiego
NSZZ Solidarność Dominik Kolorz
oraz działacz związku na KWK Sosnowiec Tadeusz Oleksy.
– Robimy i będziemy robić wiele
rzeczy, żeby pamięć o Solidarności
i o tych czasach, które doprowadziły
do tego, że żyjemy w wolnym kraju,
pozostawała w nas cały czas – mówił
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chęciński.
Więcej o wydarzeniach na KWK
Sosnowiec w 1981 roku napiszemy
w na stęp nym nu me rze „Ku rie ra
Miejskiego”. TOS
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Przy dworcu zgodnie z planem
To inwestycja, którą mieszkańcy Sosnowca obserwują codziennie, bo ma przecież miejsce w centrum miasta. Na placu przed dworcem kolejowym trwa właśnie
układanie nowej nawierzchni.
Tomasz Szymczyk

przed budynek dworcowy. Nowością będzie iluminacja, która ma być wyświetlana na budynku
dworca. Jego elewacja, zarówno od strony
ulicy 3 Maja, jak i od strony peronów, została
przy okazji odświeżona przez PKP SA. Nowością będzie również stojący przed dworcem napis Sosnowiec Łączy, który pewno stanie się popularnym miejscem wykonywania fotografii.
Prawdziwą niespodziankę mieszkańcy będą mie li bli żej tzw. ko ściół ka ko le jo we go.
– W trak cie prac ziem nych, na tra fi li śmy
na schrony przeciwlotnicze. Analiza wykazała, że są to obiekty z okresu wojennego. Pomyśleliśmy, że to doskonała okazja, aby pokazać je mieszkańcom. To oczywiście wpłynie
na ter min prac, ale my ślę, że war to cze kać – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca.
Co ważne, po zakończeniu prac, przed dworcem pojawi się również zieleń. Zostaną posadzone rośliny ozdobne, krzewy i trawa, ale też
i drzewa. Tych ma być więcej, niż pierwotnie zakładano. Drzewa będą miały kilka metrów wysokości. W sumie będzie ich blisko trzydzieści.
– Wprowadziliśmy zmiany w projekcie. Teraz
jeszcze tego nie widać, ale ostatecznie będzie
więcej zieleni niż wstępnie zakładaliśmy. Myślę,
że będzie to ogromna zmiana, biorąc pod uwagę, że dotychczas był tu sam beton – podkrePrace na placu przed dworcem idą zgodnie z planem. Po wielu latach przed budynek dworcowy wróci fontanna.
śla prezydent Sosnowca.
Wszystkie prace na placu przed dworcem koleAmaya Architekci. Samymi pracami zajmuje dynek będzie oszklony i wykończony zielonym
Tomasz Szymczyk
jowym mają się zakończyć do marca przyszłego rosię z kolei bytom ska firma AGC. Prace dachem.
To, jak po zakończeniu wszystkich prac wyglą- przy dworcu trwają od sierpnia 2020 ro ku.
Przed dworcem trwa również brukowanie ku. – Chcemy tchnąć nowe życie w to jedno z cendać będzie plac przed dworcem kolejowym So- Od strony dawnego Sezamu widoczny jest już nawierzchni kamiennej z płyt o dwóch odcie- tralnych punktów naszego miasta, a przede wszystsnowiec Główny, to pokłosie konkursu, który pawilon, w którym znajdować się będą m.in. niach. Zamontowano już także instalacje pod- kim centrum Sosnowca – mówi Jeremiasz Świewy gra ła katowicka pra cownia projektowa toalety i lokale gastronomiczne. Docelowo bu- ziemne do fontanny, która po wielu latach wróci rzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.

Świętujemy odzyskanie niepodległości
Już 7 listopada rozpoczną się w Sosnowcu uroczystości związane z 103. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wydarzeniem inaugurującym obchody będzie msza święta
w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej w Sosnowcu–Milowicach w intencji Ojczyzny, która rozpocznie się 7 listopada
o godz. 8.00. Po mszy złożone zostaną kwiaty przed kapliczką
u zbiegu ulic Brynicznej i Słonecznej.
9 listopada PTTK oddział Sosnowiec zaprasza na V Rajd
Niepodległości wokół Trójkąta Trzech Cesarzy. Szczegóły
na stronie: www.sosnowiec.pttk.pl. Z kolei Rada Seniorów Sosnowca zaprasza na III Regionalny Zlot Patriotyczny. Więcej
informacji o wydarzeniu na: www.wszystkodlawas.pl.
O godz. 13.00 rozpoczną się uroczystości w Trójkącie Trzech
Cesarzy. W programie ognisko patriotyczne i śpiewanie pieśni
patriotycznych.
10 listopada przed tablicą znajdującą się na budynku CKZiU
Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie (ul. Wawel 1)
złożone zostaną wiązanki kwiatów. Początek godz. 10.00.
Główne uroczystości odbędą się 11 listopada. O godz. 9.00
msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Piotra i Pawła
w Maczkach. O godz. 10.00 składanie kwiatów przed Krzyżem
Wolności w Maczkach, następnie o godz. 10.30 składanie kwiatów przed popiersiem Tadeusza Kościuszki przy ul. Krakowskiej
w Maczkach. O 11.30 rozpoczną się uroczystości przed pomnikiem Aleksego Bienia, przedwojennego prezydenta Sosnowca
w Parku Sieleckim. O godz. 12.00 msza św. w intencji Ojczyzny
w Katedrze Wniebowzięcia NMP, z kolei o godz. 17.00 msza św.

w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu. O godz. 18.00 Stowarzyszenie Obronne Pancernik zaprasza do Lapidarium Armii Krajowej (ul. Popiełuszki). Podczas uroczystości odbędzie się ognisko, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, zwiedzanie Lapidarium oraz składanie kwiatów.
13 listopada w sosnowieckiej katedrze odbędzie się msza św.
za Ojczyznę, którą celebrował będzie biskup Grzegorz Kaszak.
Tego samego dnia o godz. 10.30 w sosnowieckiej „Muzie” uroczystości organizowane przez Sosnowiecką Radę Rycerzy Kolumba: 10-lecie Sosnowieckiej Rady Rycerzy Kolumba, 103.
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości; powołanie 14.
Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.
Ponadto wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Gojna-Ucińska oraz radna Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz zapraszają
do udziału w konkursie literacko- plastycznym. Tematem przewodnim jest rok 1918 i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wyobraź
sobie, że jesteś świadkiem tych wydarzeń. Popuść wodze wyobraźni
i napisz, czego doświadczasz lub namaluj. Prace plastyczne mogą
przygotować uczniowie klas I – III szkół podstawowych, a uczniowie starszych roczników mają szansę ujawnić swój talent literacki. Informacje o konkursie zostały rozesłane do szkół, a regulamin jest dostępny w biurze Rady Miejskiej. Prace można przynosić do biura RM
do 18 listopada. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
23 listopada, w rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych, skrzyżowanie u zbiegu ulic Piłsudskiego, Dęblińskiej i 3
Maja w Sosnowcu otrzyma nazwę Rondo im. Praw Kobiet.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00. KP

Rusza II Sosnowiecka
Kwesta „Ku Pamięci”
– Wspólnie odnowimy pomnik zasłużonego sosnowiczanina – zapowiada Mateusz Bochenek, poseł na Sejm RP, inaugurując II Sosnowiecką Kwestę „Ku Pamięci”. W tym roku na pięciu sosnowieckich cmentarzach ochotnicy będą kwestować na rzecz odnowienia pięknego, ale zniszczonego pomnika pierwszego prezydenta
niepodległego Sosnowca, Stefana Mrokowskiego. Zasłużony prezydent spoczywa na cmentarzu przy ul. Mireckiego, a jego nagrobek wymaga renowacji. Kwestujących z puszkami będzie można spotkać
na cmentarzach przy ul. Smutnej, Zuzanny, 11 Listopada, Małobądzkiej i Wojska Polskiego w dniach 30 października (w godz. od 10.00
do 14.00), 31 października i 1 listopada (w godz. od 8.00 do 16.00).
Akcję wspierają Diecezja Sosnowiecka, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, Rycerze Kolumba w Sosnowcu, Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej w Sosnowcu, PTTK Oddział w Sosnowcu, Sosnowieckie Amazonki, Stowarzyszenie Obronne Pancernik, Urząd Miejski, OSP Sosnowiec Porąbka, OSP Sosnowiec Cieśle, Pałac Schoena
– Muzeum w Sosnowcu oraz radni i uczniowie sosnowieckich szkół.
– Jestem dumny, że idea odnawiania pomników zasłużonych Sosnowiczan trwa i jest zakrojona na tak szeroką skalę. Cieszę się, że dołącza do niej tak duża grupa osób. Wszyscy liczymy na wsparcie mieszkańców Sosnowca – dodaje poseł, Mateusz Bochenek, z którego inicjatywy kwesta po raz pierwszy odbyła się w ubiegłym roku. Wtedy
jednak, ze względu na Covid-19 i zamknięcie cmentarzy odbyła się
zbiórka on-line. W tym roku środki na renowację nagrobka można wpłacać także na konto: 14160014621867663380000001. ST
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Znane są już projekty, które będą realizowane w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy wybrali
Sylwia Kwaśniak

27 inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku, wybrali mieszkańcy, oddając głos
w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwało 11 dni, a mieszkańcy wybierali
wśród 93 projektów. Ostatecznie 17 339 głosujących oddało 31 870 głosów. – W tej edycji
pomysły były naprawdę ciekawe. Osoby, które przygotowały projekty i wzięły udział
w głosowaniu, zadecydowały o inwestycjach w Sosnowcu – mówi Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca.

W ramach VIII edycji BO w Parku Kępa powstanie międzypokoleniowa strefa relaksu.

Sylwia Turzańska

Wiadomo już, jak zostaną podzielone pieniądze. W Parku im. J. Kuronia ma powstać park dinozaurów
„Dino”, park tematyczno-przyrodniczy, labirynt „Zielony Zakątek” oraz
pojawią się leżaki. Ta strefa rekre-

acyjno-odpoczynkowa, wybrana jako
projekt w strefie ogólnomiejskiej,
według wstępnych szacunków, będzie kosztować ok. miliona złotych.
Ponadto wygodne siedziska mają pojawić się przy Tężni Solankowej
i rzece w Parku Sieleckim (361 895
zł). Ogólnodostępny plac zabaw ma

powstać przy ul. Wspólnej w centrum (400 000 zł), a ścieżka na Balaton przy ul. Juliuszowskiej w Ostrowach Górniczych (198 192 zł).
W rejonie Maczki, Kolonia Cieśle,
przy ul. Skwerowej zostanie zbudowana całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu (248 719 zł),
a w Zagórzu powstanie międzypokoleniowa strefa relaksu w Parku Kępa
(390 307 zł). W filiach bibliotek pojawią się nowości, a w samej Mediatece czytaki i czytniki e-booków.
– Myślę, że Budżet Obywatelski
to bar dzo do bry po mysł. Miesz kań cy wie dzą, cze go im bra ku je
najbardziej w dzielnicach, które są
im bli skie i mo gą za pro po no wać
wła sne po my sły – nie ukry wa
Grzegorz Szewczyk, mieszkaniec
Sosnowca.
Co ciekawe, w tej edycji głosowało
więcej kobiet, które stanowiły
58,8 procent głosujących. Najwyższą
frekwencję odnotowano w Milowicach, bo aż 19,8 procent. Nieco niższa frekwencja była w Maczkach,
gdzie frekwencja wyniosła 18,6 procent i w Ostrowach Górniczych
– na poziomie 15,5 procent. Najmniej aktywni okazali się mieszkańcy
Środuli, gdzie frekwencja wyniosła
5,6 procent, Modrzejowa, Jęzora
i Boru – 6,3 procent oraz… centrum
– 6,7 procent.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY W VIII EDYCJI BO:
• Milowice: strefa sportu w parku
na osiedlu Kalety, 210 034 zł, 356
głosów
• Pogoń II/1: Perła Pogoni – wymiana
alejek w okolicy placu zabaw w parku
Dietla przy ul.
Żeromskiego, 512 299 zł, 597 głosów
• Stary Sosnowiec III/3: ParKing
wypoczynkowy, czyli ogród literacki
z placem piknikowym. Metamorfoza
zaniedbanego skweru – etap I
– ul. Piłsudskiego, 285 142 zł,
602 głosy
• Środula IV/1: rewitalizacja parku przy
ul. Okrzei, 352 861 zł, 400 głosów
• Kukułek, Sielec, Andersa V/7: wygodne
siedziska przy Tężni Solankowej i rzece
– Park Sielecki, 361 895 zł, 306 głosów
• Centrum VI/3: ogólnodostępny plac
zabaw na Wspólnej, 400 000 zł,
397 głosów
• Centrum VI/2: czytelnictwo
w przyjaznym klimacie – zakup książek
i klimatyzacji dla biblioteki, 30 000 zł,
143 głosy
• Centrum VI/1: czytaki, czytniki
e-booków i zbiory dla Zagłębiowskiej
Mediateki, 22 568 zł, 107 głosów
• Zagórze Północ VII/3:
międzypokoleniowa strefa relaksu
– Zagórze Park Kępa, 390 307 zł,
460 głosów
• Zagórze Południe VIII/1: zielony skwer
– Kielecka. 468 108 zł* (234 054 gmina
+ 234 054 SM Hutnik), 1327 głosów
• Zagórze Południe VIII/5: zielone płuca
BMC – akcja społeczna, 12 000 zł,
332 głosy
• Zagórze Południe VIII/2: Ścieżka
kreatywna – ul. Kielecka, 90 000 zł*
(45 000 gmina + 45 000 SM
Hutnik), 167 głosów
• Zagórze Południe VIII/3: przeczytane
oddane filia nr 15, 20 000 zł,
130 głosów
• Klimontów, Dańdówka IX/1:
bezpieczny dojazd do SP nr 13,
ul. Jedności, 240 563 zł, 480 głosów

Kolejne 900 tysięcy złotych na likwidację kopciuchów w naszych domach

Złożone wnioski dotyczą zarówno zabudowy jedno, jak i wielorodzinnej. – Ostateczną
liczbę zlikwidowanych starych kopciuchów poznamy pod koniec roku, gdy przyjdzie czas rozliczeń. Myślę, że zbliżymy się do liczby 900 zlikwidowanych starych pieców. Obiecaliśmy, że
będziemy mocno wspierać mieszkańców
w walce z niską emisją i słowa dotrzymujemy,
stąd też zwiększenie kwoty, co pozwoli nam
na zrealizowanie wszystkich pozytywnie rozpatrzonych wniosków – tłumaczy Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Nadal można składać wnioski w programie
„Czyste Powietrze”. Miasto utworzyło w siedzibie UM punkt konsultacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc mieszkańcy, by złożyć
wniosek, nie muszą jechać do Katowic. W sumie sosnowiczanie do tej pory w ramach tego
programu złożyli 150 wniosków, łącząc możli-

• Kalinowa X/1: wymiana nawierzchni
drogi ul. Kalinowa 43-51,
170 000 zł, 325 głosy
• Kalinowa X/3: zakup nowości
wydawniczych do filii nr 7
– Dańdówka, 5 000 zł, 126 głosów
Niwka, Bobrek XI/1: Za-JERZY-sta Niwka
– kolorowe miejsce na mapie Sosnowca
wraz z budową
parkingu, 256 044 zł, 311 głosów
• Niwka, Bobrek XI/3: zakup nowości
wydawniczych dla filii nr 6
Niwka, 5 000 zł, 73 głosy
• Modrzejów, Jęzor, Bór XII/2: poszerzenie
i wymiana nawierzchni drogi
dojazdowej do SP 21, budowa
chodnika. Aranżacja zieleni w postaci
nowych nasadzeń – ul. Orląt Lwowskich
i ul. Starowiejska, 275 078 zł,
106 głosów
• Kazimierz Górniczy XIII/: budowa
kompleksu parkingów przy
ul. Wagowej, 237 341 zł, 321 głosów
• Kazimierz Górniczy XIII/2: zakup książek
do MBP filia nr 10
w Sosnowcu, 5 000 zł, 108 głosów
• Porąbka XIV/: bezpieczna Porąbka
– 2: inteligentne przejścia dla
pieszych, 153 877, zł 89 głosów
• Juliusz XV/5: rozbudowa i doposażenie
placu zabaw – ul. Minerów,
272 072 zł, 187 głosy
• Ostrowy Górnicze XVI/2: ścieżka
na Balaton – ul.
Juliuszowska, 198 192 zł, 313 głosy
• Ostrowy Górnicze XVI/3|: zakup książek
do biblioteki – filia nr 11 Ostrowy
Górnicze, 10 000 zł, 84 głosy
• Maczki, Kolonia Cieśle XVII/2:
wspiMACZKI, całoroczna ściana
wspinaczkowa do boulderingu
ul. Skwerowa, 248 719 zł, 161 głosów
• Ogólnomiejska O/6: Park dinozaurów
„Dino”, leżaki miejskie, Park tematyczno
– przyrodniczy, labirynt „Zielony
Zakątek”. Aktywność – Rekreacja
– Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia,
1000 000 zł, 3489 głosów

PAMIĘTAJ O WYMIANIE PIECA

Walczą ze smogiem na kilku frontach
Aż 643 wnio ski zło ży li so sno wi cza nie
na wymianę starych kopciuchów. Rekordowe za in te re so wa ne miej skim pro gra mem
wpłynęło na to, że podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni zwiększyli budżet na ten cel, tym razem o 900 tys.
zł. Wzrasta także liczba składanych wniosków. W 2016 roku udzielono 162 dotacji
na likwidację 282 starych pieców, a w 2020
roku mieszkańcy złożyli już ponad dwa razy
więcej wniosków. W sumie do urzędników
skierowano 352 wnioski, co pozwoliło na likwidację 588 pieców. Na ten cel od pięciu
lat mia sto prze zna czy ło po nad 14 mln zł.
W miejskim programie można uzyskać nie
więcej niż 8 tysięcy złotych kosztów związanych z podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
instalacją ogrzewania gazowego, ogrzewaniem elektrycznym i ogrzewaniem na olej
opałowy.

5

wość skorzystania z miejskich dotacji z programem „Czyste Powietrze”, z którego środki
przeznaczane są na docieplenie budynku oraz
wymianę starych pieców.
Trwa także realizacja miejskiego programu,
obejmującego instalację 551 odnawialnych źródeł ciepła i instalacji niskoemisyjnych w domach sosnowiczan. Efektem wielu spotkań
i rozmów z mieszkańcami było podpisanie kilkuset umów instalacji fotowoltaicznych (317
sztuk), kolektorów słonecznych (50 sztuk),
pomp ciepła (146 sztuk) i kotłów na pellet (38).
Warto przypomnieć, że zakończył się także
nabór do wartego 1,6 mln zł programu „Stop
Smog”, którego Sosnowiec był jedynym uczestnikiem w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Najmniej zamożni mieszkańcy mieli
szansę pozyskać nawet 53 tys. zł, przy zaledwie 5-procentowym wkładzie własnym na wymianę pieca oraz docieplenie budynku. ST

Uchwała antysmogowa nakłada na mieszkańców
obowiązki związane z wymianą kotłów
grzewczych. Opalane paliwami stałymi trzeba
wymienić na kocioł klasy 5 lub na inne
ekologiczne systemy grzewcze. W zależności
od daty produkcji kotła obowiązują następujące
terminy:
• termin do końca roku 2021 w przypadku kotłów
pozaklasowych, >10 lat od daty produkcji,
• termin do końca roku 2023 w przypadku kotłów
pozaklasowych, 5-10 lat od daty produkcji,
• termin do końca roku 2025 w przypadku kotłów
pozaklasowych, <5 lat od daty produkcji,
• termin do końca roku 2027 w przypadku kotłów
klasy 3 lub 4.
Osobistą wizytę w Wydziale Ekologii
i Gospodarki Odpadami należy wcześniej
umówić telefonicznie, tel. 32 296 05 74,
32 296 08 25, 32 296 08 24,
e:mail: srodowisko@um.sosnowiec.pl.
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21 listopada pracownicy socjalni obchodzą swoje święto

Profesjonaliści od pomagania
Pracownik socjalny to zawód z misją i powołaniem. Pracownicy pomocy społecznej pomagają w szczególności rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami,
uzależnionym, bezdomnym, bezrobotnym czy seniorom. Interweniują w sytuacjach nagłych i trudnych. Niejednokrotnie wykonują swoje zadania z narażeniem własnego
życia i zdrowia. Często brak w tej pracy spektakularnych sukcesów, ale nie brak satysfakcji.
Maciej Łydek

Sylwia Turzańska

– Nawet je śli uda się po móc choć jedne mu
człowiekowi, dać nadzieję i szansę na lepsze życie i wyprowadzić na prostą jedną rodzinę – to
warto to robić w dalszym ciągu – twierdzą pracownicy socjalni. W tym miesiącu, już 21 listopada, będą świętować Dzień Pracownika Socjalnego.
Obecnie MOPS w Sosnowcu dysponuje wieloma
profesjonalistami niosącymi pomoc. W szeregach
jednostki pracuje 117 pracowników socjalnych.
– Każdy z nas, pracowników, dąży do doskonałości. Prowadzimy takie działania, by wychodzić
naprzeciw problemom społecznym, dopasowywać się do warunków społecznych, finansowych
i życiowych mieszkańców. Na zasadzie współpracy partnerskiej i dobrych relacji można wiele
zdziałać i dużo osiągnąć – przyznaje Barbara Mikołajczyk, główny specjalista, z wieloletnim stażem w MOPS-ie w Sosnowcu. – Nie ukrywam,
że dla mnie największą nagrodą jest rozmowa
z klientem, który przychodzi i mówi: „Dziękuję
bardzo. Po raz pierwszy spotkałem człowieka,
a nie tylko urzędnika”.
Pracownik socjalny pełni rolę doradcy, eksperta, psychologa, który motywuje do działania, podjęcia pracy, aktywizuje społeczność lokalną.
– Bardzo lubię swoją pracę, bo jest to przede
wszystkim praca z ludźmi. Z perspektywy czasu widzę, że to wszystko, co tu przeżyłam, bardzo mnie wzmocniło i wiele się nauczyłam. Jako pracownicy socjalni potrafimy mierzyć się
z przeciwnościami losu, także w życiu osobistym, podejmować nowe wyzwania i realizować
kolejne zadania. Nie liczymy na to, że zbawimy
cały świat. Nawet jeśli uda nam się pomóc jednej rodzinie, to dla nas sukces – potwierdza
Monika Kuć, specjalista pracy socjalnej
w MOPS-ie w Sosnowcu.

Monika Kuć (w środku), specjalista pracy socjalnej, pracuje m.in. z seniorami.

Obecnie w mieście coraz bardziej rozwija się
wciąż rzadko spotykany model organizacji społeczności lokalnej. – Prowadzimy działania w dzielnicach: Milowice, Niwka, Pogoń, Konstantynów,
Kazimierz oraz Sosnowiec-Centrum. Pracownicy
socjalni i animatorzy docierają do osób wykluczonych i poprzez swoje działania dążą do zaangażowania ich w działalność dzielnicy, zdobycia nowych
kwalifikacji czy podjęcia pracy – mówi Dariusz Polakowski, specjalista ds. rewitalizacji.
Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS
w grudniu 2018 roku nastąpiła zmiana organizacyjna w MOPS-ie, która polegała na rozdzieleniu
zadań dotyczących przyznawania świadczeń i wy-

dawania decyzji administracyjnych od pracy socjalnej i usług społecznych.
– Osoby, które korzystają ze świadczeń, mogą
liczyć na szybsze załatwienie ich sprawy. Z kolei
pracownicy socjalni są przekonani, że w wyższym
niż do tej pory stopniu mogą doprowadzić
do wyjścia rodziny z systemu pomocy społecznej
i jej usamodzielnienia – wyjaśnia Barbara Porębska, kierowniczka działu Funduszy Zewnętrznych w MOPS-ie w Sosnowcu. – Przeprowadzone zmiany wpłynęły na poprawę poziomu świadczonych usług i podniesienie standardu wykonywanej pracy, ale cały czas się uczymy i poszukujemy lepszych rozwiązań – podsumowała.

MONIKA HOLEWA,
dyrektorka MOPS-u w Sosnowcu:
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
w imieniu własnym i całej kadry
zarządzającej, pragnę podziękować
Państwu za codzienną pracę na rzecz osób
najbardziej potrzebujących. Pomagacie
bardzo często z sukcesem, ale nie jest on
zawsze doceniany. Wasza praca jest trudna
i złożona: wymaga wiedzy i wrażliwości,
profesjonalizmu i zaangażowania,
spojrzenia ogólnego i równocześnie
dostrzegania pojedynczego człowieka
– połączenie tak różnych perspektyw nie
jest łatwe. Jesteście Państwo
profesjonalnie wykwalifikowaną kadrą
pracowników służb społecznych. Dzięki
przygotowaniu do wykonywania tej
trudnej pracy, świetnie radzicie sobie ze
wszystkimi wyzwaniami, a także
z dodatkowymi obowiązkami. Dlatego
jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu
za tę szczególną służbę i ponoszony trud.
Należy pamiętać, że pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej to nie tylko
pracownicy socjalni. To również
pracownicy administracyjni, którzy
z zaangażowaniem wykonują swoje
zadania, by oczekiwana pomoc została
na czas „dostarczona” do osób najbardziej
potrzebujących. Za tą pracę,
zaangażowanie, serdecznie Państwu
dziękuję. Życzę dalszej wytrwałości,
satysfakcji, uznania, a także szacunku,
zarówno ze strony władz, jak i społeczności
lokalnych. Życzę także, aby niesiona
pomoc stała się prawdziwym spełnieniem,
a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu
i ludzkiej życzliwości.

Bytomska spółka Artinventis przywróci gloriecie w Parku Dietla dawny blask

Ponadstuletnia glorieta do remontu
Maciej Łydek

Zabytkowa glorieta w Parku Dietla
będzie zachwycać jak dawniej, a dodatkowo, w porównaniu do pierwotnej „wersji” zostanie podświetlona.
Re mont mającego po nad 100 lat
obiektu został zgłoszony jako projekt w poprzedniej edycji Budżetu
Oby wa tel skie go i zy skał po par cie
mieszkańców. Początkowo na odnowienie zabytku zarezerwowano 469
tys. zł, ale za tę kwotę nie udało się
znaleźć wykonawcy. – Ostatecznie,
po negocjacjach, wyłoniliśmy firmę,
która odrestauruje obiekt za 602 tysiące złotych – wyjaśnia Jeremiasz
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta
mia sta. Wy ko naw cą prac bę dzie

Prace obejmujące rewitalizację gloriety ruszą w przyszłym roku.

spółka Artinventis z Bytomia, która
zanim rozpocznie inwestycję, musi
uzyskać stosowne pozwolenia. Ponadto projekt i wykonanie prac prowadzone będą pod nadzorem konserwatora zabytków.
– Nie tylko glorieta, ale cały Park
Dietla znajduje się pod nadzorem konserwatorskim, dlatego bez wcześniejszych pozwoleń prace nie ruszą. Ostatnie miesiące tego roku to czas, w którym
wykonawca musi wszystko uzgodnić,
a fizycznie roboty rozpoczną się w przyszłym roku – zapowiada Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Glorieta powinna powrócić
do pierwotnej kolorystyki. Jej rewita-

lizacja obejmuje zabezpieczenia fundamentów i tarasu przed wilgocią.
Zostaną naprawione schody z kamienia naturalnego, a także zostanie
przeprowadzony remont betonowej
posadzki górnego i dolnego tarasu.
Wykonawca będzie musiał odtworzyć brakujące detale historyczne, jak
gzymsiki i fryzy głowicowe, pierścienie, które znajdowały się na słupach
gloriety. Remont obejmuje też wykonanie barierek na dolnym tarasie, jak
i odtworzenie tarasu górnego na dachu gloriety, na który będą prowadziły ażurowe, stalowe schody.
Obiekt, co jest nowością, zostanie
także podświetlony. ST
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Drony pilotażowo w Sosnowcu
W sosnowieckiej Mediatece odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystywania dronów. Niebawem na terenie Sosnowca rozpocznie się ich pilotażowa praca związana
z transportem ładunków. O dronach rozmawialiśmy z MARCINEM DZIEKAŃSKIM, kierownikiem projektu „Drony nad Metropolią”, realizowanym przez GórnośląskoZagłębiowską Metropolię.

O dronach zaczęliśmy myśleć w 2018 roku. Już
od samego początku Sosnowiec był z nami jako
partner i aktywnie uczestniczył we wszystkich
spotkaniach na ten temat. Jest więc naszym naturalnym partnerem. Widzieliśmy, że kiedy technologia będzie już gotowa na tyle, żeby móc przeprowadzić jakieś rzeczywiste działanie, będzie to
Sosnowiec.
Drony pilotażowo będą latać z wodociągów
przy ul. Ostrogórskiej do Parku NaukowoTechnologicznego na Niwce. Jak taką trasę się
wyznacza?

Najpierw trzeba sprawdzić, czy ta przestrzeń nie
koliduje z ruchem załogowym. To przestrzenie
lotniskowe i okołolotniskowe, dlatego te ustalenia są prowadzone z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Akurat to miejsce zostało wytypowane, bo jest na granicy tzw. strefy ATZ (strefa ruchu lotniskowego – red.). Patrzymy też na to, czy
to są tereny zabudowane, wiejskie, miejskie. Ta
reklama

arc GZM

Niebawem w Sosnowcu rozpoczną się testy
dronów pod kątem ich wykorzystania
w transporcie. Coś, co kilkanaście lat temu
uznalibyśmy za scenariusz filmu science fiction,
dzisiaj staje się rzeczywistością. Jak to się stało,
że pilotaż tej nowej rzeczywistości odbywać się
będzie w Sosnowcu?

Jak długo potrwa ten sosnowiecki pilotaż?

Nie mamy jeszcze potwierdzonego terminu, kiedy te testy zostaną wykonane (rozmawialiśmy 13
października – red.). Jeżeli będziemy je wykonywać, to będziemy chcieli je robić przez minimum
tydzień i codziennie realizować odpowiednią
liczbę lotów, żeby sprawdzić, czy to jest powtarzalne.
Pora doby i warunki pogodowe też pewno będą
dla was ważne.

trasa została wybrana, bo miejsce jest niezabudowane, czyli bezpieczne. Na tym etapie musimy
wziąć pod uwagę bezpieczeństwo, bo coś może
być nie tak. To nadal testy.
W przypadku wyznaczania nowych tras każdorazowo taka analiza będzie musiała zostać przeprowadzona?

Zmieniły się przepisy prawne, które dotyczą lotu
dronem. Jest wymagana tzw. analiza ryzyka. Ona
powinna być do wszystkich lotów, a szczególnie
tych poza zasięgiem wzroku wykonywana obowiązkowo. Analiza dotyczy tego, co dzieje się
na ziemi w bardzo szczegółowy sposób.

Jak najbardziej. To, co producent potwierdza, to
elementy są odporne na warunki atmosferyczne,
bo wiadomo, że drony mogą latać i w deszczu.
Bardziej kluczowy jest wiatr i jego siła. Te testy
będą służyły zbadaniu opłacalności, efektywności ekonomicznej, modelu biznesowego i tego jak
to wszystko się sprawdza. Będziemy myśleć
o tym, jak taką usługę wprowadzić do miast
na większą skalę.
Cały projekt ma na pewno jakieś ramy czasowe.
Wiadomo, kiedy drony będą mogły być już
normalnie wykorzystywane w celach
transportowych?

Abstrahując od tego pilotażu, cały czas pracujemy
z urzędnikami z różnych miast, żeby im tę technologię dronową przybliżać. Ostatnio prowadzi-

liśmy prace nad zastosowanie dronów w różnych
środowiskach. Efektem tych prac był podręcznik,
w którym opisujemy, jakie usługi w jakich środowiskach można zastosować. Robimy to, żeby później urzędnik mógł w łatwy i bezpieczny dla niego sposób tę technologię zamawiać. Największą
przeszkodą formalną jest to, jak w warunkach publicznych zamówić usługę innowacyjną.
Pewno nie wszędzie drony będą mogły polecieć.

Drony będą stosowane tam, gdzie będą przynosić korzyści. Być może jeszcze nie wiemy, jakie to będą korzyści za rok. Ostatnio zwróciła się do nas firma z projektem, która mówiła o tym, że jest pomysł na monitorowanie osiedli pod kątem bezpieczeństwa. Zastosowań jest więc bardzo dużo, tylko kwestia, jak i gdzie.
Zostając w klimacie zaimków – nie czy, ale kiedy?

Kiedy? To najtrudniejsze pytanie. Wszystkie nasze prace są prowadzone tak, żeby to, co się będzie pojawiało na rynku, już zaszczepiać w miastach. Więc to nie jest pytanie, kiedy my będziemy gotowi, tylko pytanie, kiedy technologia i odbiorca będzie gotowy. My jesteśmy po to, żeby
połączyć odbiorcę z klientem i zbudować nić porozumienia.
Rozmawiał: Tomasz Szymczyk
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Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 24 czerwca 2021 roku w Sali Widowiskowo – Koncertow
Zastrzeżyński, zastępca prezydenta miasta oraz Maciej Maziarz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Marlena Formas vel Król/Fotofinezja

60 i 50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:

Stanisława i Tomasz Bańbułowie, Ewa i Tadeusz Bargiełowie, Joanna i Jan Bartnikowie, Teresa i Tadeusz Bartoszkowie, Jadwiga i Paweł Beckerowie, Wanda i Marek Bełzowie, Mirosława i Andrzej,
Bilnikowie, Maria i Jan Błaszczykowie, Halina i Jan Bochenkowie, Maria i Ryszard Bogaccy, Wanda i Józef Celarowie, Kazimiera i Łukasz Chabrzykowie, Ewa i Aleksander Chmielewscy, Jolanta i Mirosław
Chytrowie, Alicja i Stanisław Cieplakowie, Kazimiera i Marian Cieślikowie, Stanisława i Czesław Czerniakowie, Zofia i Jerzy Czerwiowie, Elżbieta i Marian Dąbkowie, Helena i Aleksander Dąbrowscy, Jolanta
Witkowska-Deląg i Robert Deląg, Anna i Piotr Drozdowscy, Zdzisława i Jerzy Duszowie, Alina i Wacław Dworakowie, Stanisława i Sylwester Franczakowie, Zofia i Ryszard Fujarscy, Jadwiga i Henryk
Galińscy, Teresa i Adam Garbarzowie, Helena i Jerzy Gąstlikowie, Helena i Janusz Gołębiowscy, Elżbieta i Andrzej Górniccy, Teresa i Jerzy Grabowscy, Mieczysława i Jan Grzesikowie, Mieczysława
i Wojciech Janusowie, Helena i Jerzy Kabatowie, Bożenna i Waldemar Kalamatowie, Jadwiga i Stefan Kałwowie, Teresa i Waldemar Kardynałowie, Alina i Józef Karoniowie, Laurencja i Marian
Kazimirowowie, Barbara i Ryszard Kidawowie, Maria i Daniel Knasiowie, Halina i Tadeusz Komorowscy, Wiesława i Stanisław Komperdowie, Grażyna i Stanisław Kopciowie, Danuta i Jan Kowalczykowie,
Jadwiga i Marek Kowalczykowie, Henryka i Jan Krawczykowie, Krystyna i Jerzy Krawcowie, Elżbieta i Antoni Krzakowie, Krystyna i Tadeusz Szczepańczykowie, Halina i Euzebiusz Szewczykowie.
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wej „Muza” w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca, Michał

50lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:

Irena i Marian Krzepkowscy, Grażyna i Stefan Krzewińscy, Hanna i Zbigniew Kuźmińscy, Barbara i Zbigniew Liburscy, Stanisława i Włodzimierz Majewscy, Maria i Antoni Małolepszowie, Janina i Piotr
Mazurkowie, Zofia i Ryszard Mierzwowie, Zofia i Józef Miszczykowie, Kazimiera i Wojciech Molgowie, Teresa i Jarosław Moskalowie, Anna i Aleksander Mrozikowie, Irena i Kazimierz Mrozowiczowie,
Maria i Zenon Musiałowie, Regina i Ryszard Naleźnikowie, Genowefa i Roman Nanusiowie, Olga i Maciej Nawalkowscy, Irena i Janusz Ociepkowie, Barbara i Tadeusz Ocieczkowie, Genowefa i Marek
Olesińscy, Krystyna i Jan Olszewscy, Jolanta Ostałowska-Obałek i Jacek Obałek, Władysława i Andrzej Ofanowscy, Elżbieta i Zenon Pałkowie, Maria i Jan Pasternakowie, Daniela i Krzysztof Pełkowie,
Maria i Tadeusz Pisiewiczowie, Daniela i Marian Przybyłowie, Władysława i Zdzisław Rakoczowie, Aleksandra i Edward Rogalowie, Teresa i Stanisław Rogulscy, Barbara i Józef Rosiowie, Grażyna
i Tadeusz Ryńscy, Irena i Jan Sajdakowie, Zenobia i Andrzej Sarnikowie, Elżbieta i Stanisław Sikorowie, Renata i Marian Sikorzewscy, Emilia i Lech Skupińscy, Zofia i Zdzisław Smętkowie, Wanda
i Janusz Starczynowscy, Jadwiga i Jerzy Staszewscy, Kazimiera i Bolesław Stefaniakowie, Barbara i Mirosław Stojczykowie, Elżbieta i Henryk Surmikowie, Grażyna i Andrzej Syskowie, Danuta i Tadeusz
Szafirscy, Janina i Włodzimierz Szczepkowie, Stanisława i Jerzy Tarnowscy, Krystyna i Kazimierz Trzewiczkowie.
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Maciej Stobierski

Benefis Wojciecha Leśniaka
w Teatrze Zagłębia

W tym roku obchodzi 45 lat gry na scenie. Znakomity aktor Teatru Zagłębia, czyli Wojciech Leśniak (na zdjęciu), zagrał setki ról teatralnych i filmowych. Już w sobotę, 6 listopada, po wieczornym
pokazie spektaklu „Nikaj” Zbigniewa Rokity w reż.
Roberta Talarczyka, odbędzie się jego benefis.
Najwięcej i najczęściej aktor grał w Sosnowcu,
najpierw w latach 1978-1981, a następnie od 1990
r. do dnia dzisiejszego. Jego praca i kreacje aktorskie były wielokrotnie wyróżnione i docenione.
Wojciech Leśniak został odznaczony Srebrnym

(1985 r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (1998 r.) oraz
Brązowym Medalem „Gloria Artis” – Zasłużony
Kulturze (2007 r.). Jest zdobywcą pięciu Złotych
Masek za role: Tytusa w „Tytusie, Romku
i A’Tomku” A. Amarylis, J. Bom (1988 r.), Blonda w „Królu” G. Caillavet, R. Flers, E. Arene
(1991 r.), Szambelana w „Iwonie Księżniczce
Burgunda” W. Gombrowicza i Perote’a w „Księżniczce na opak wywróconej” Calderona (1998 r.),
Szatana w „Kordianie” J. Słowackiego (1999 r. – ta
rola zaowocowała również wyróżnieniem przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki i Zarząd Główny
ZASP w Konkursie Wielcy Romantycy w 1999 r.)
oraz Szwejka w „Dobrym Wojaku Szwejku” J.
Haszka (2016 r.). W 2020 roku otrzymał nagrodę
im. Leny Starke przyznawaną przez ZASP za całokształt pracy. Jest dwukrotnym laureatem „Kreatona” (1998 r. i 2017 r.) – nagrody przyznawanej
przez Towarzystwo Przyjaciół Teatru Zagłębia.
Podczas benefisu wystąpią nie tylko przyjaciele
z sosnowieckiej sceny, aktorzy Teatru Zagłębia,
ale pojawią się także inni goście. Będzie można posłuchać opowieści bohatera wieczoru, a także obejrzeć archiwalne zdjęcia i nagrania. Na benefis obowiązują te same bilety, co na spektakl
„Nikaj”. ST

Maciej Stobierski

Wielki „Gniew” w Teatrze
ska, Ryszarda Bielicka-Celińska, Beata Deutschman, Weronika Jarosz, Michał Bałaga,
Aleksander Blitek, Paweł Charyton, Przemysław Kania,
Krzysztof Korzeniowski, Grzegorz Kwas, Tomasz Muszyński, Julia Polaczek \ Klara Baron. Ponadto w specjalnym materiale wideo udział biorą:
Katarzyna Giżyńska, Kamil
Bochniak i Wiktor Ferenc.
Jako się rzekło powyżej,
przedstawienie to ważne i nie
tylko z powodu rozmachu realizacyjnego. Intryga kryminalna niebanalna, trudna do rozwi„Gniew” to najnowsza sztuka w repertuarze TZ.
kłania, ale ciekawa i wciągająca.
Kaczmarek, adaptację na scenę Wymowa zaś całości z wyraź„Gniew” Zygmunta
przygotował Żelisław Żelisław- nymi publicystycznymi akcenMiłoszewskiego,
ski, scenografię opracowała Ka- tami także interesująca i jakże
przedstawienie według
ja Migdałek, kostiumy nato- na czasie. Całość zaś w intryguniedawno wydanej książki,
miast zaproponowała Marta jącej, choć nieco dziwacznej,
pozwoliłem sobie nazwać
Śniosek-Masacz, a muzykę Ka- oprawie scenograficznej.
„wielkim”, bo to spektakl
A wykonanie? Piszę to
mil Tuszyński. W spektaklu
ważny, w Teatrze Zagłębia
wykorzystano kilkakrotnie ob- z ciężkim sercem, bo zawsze leznaczący.
razy wideo, które są dziełem piej i milej chwalić niż się czepiać, ale w tym wypadku muszę.
Jest to historia kryminalna, Pawła Szymkowiaka.
W tym miejscu wypada Otóż niektórzy aktorzy częściej
współczesna, wielce skomplikowana, z zaskakującą pointą, z obowiązku niejako podać ob- przemawiali do siebie niż
której oczwiście zdradzać nie sadę aktorską. Ponieważ wystę- do nas (widowni). Na dodatek
będę. Nie będę też opowiadać puje dużo osób, poza członkami robili to cicho, tak że duża część
treści, jedynie napiszę, że rzecz naszego zaspołu, także gościn- tekstu nie docierała. Trochę to
dzieje się w Olsztynie, gdzie nie dwie panie i dwie dziewczy- wina reżysera, trochę samych
prokurator i podkomisarz pro- ny, wymienię jedynie występu- aktorów, a pewnie i moja (starwadzą trudne śledztwo. Zdra- jących, bez podawnia, które po- czy niedosłuch), ale kuluarowe
dzę też, że pod koniec sztuki staci kreują. Zainteresowani rozmówki w trakcie antraktów
wzruszyłem się nieco, co wła- znajdą to w nader starannie wy- potwierdzały moją opinię. Naściwie recenzentowi nie ucho- danym progamie. Oto aktorzy: zwisk „grzeszników” nie wyAgnieszka Bałaga-Okońska, mienię, niech przemyślą sami
dzi.
„Gniew” reżyserował i zapa- Natalia Bielecka, Agnieszka przewinę i na przyszłość popranował nad światłami Szymon Bieńkowska, Maria Bieńkow- wią się. toko

ADWOKAT RADZI

Rozwiązanie
umowy o pracę
bez uzasadnienia
W związku z licznymi wątpliwościami, które poja
wiają się wśród klientów mojej kancelarii dotyczący
mi interpretacji art. 52 § 1 kodeksu pracy, poniżej
przedstawiam przykłady zachowań pracownika, któ
re mogą skutkować zwolnieniem z pracy na podsta
wie tego przepisu. Następujące przyczyny uzasad
niają zwolnienie pracownika w trybie natychmiasto
wym: pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia
podstawowych obowiązków pracowniczych, w cza
sie trwa nia umo wy o pra cę, pra cow nik po peł nił
przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnia
nie go na zajmowanym stanowisku, pod warunkiem,
że przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwier
dzone prawomocnym wyrokiem, pracownik ze swo
jej winy utracił uprawnienia konieczne do wykony
wania pracy na zajmowanym stanowisku.
CIĘŻKIE NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW
PRACOWNICZYCH
Warto zaznaczyć, że nie każde naruszenie obowiąz
ków pracowniczych może być uznane za ciężkie, czyli
takie, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez
wypowiedzenia. Jako przykłady ciężkich naruszeń
można przytoczyć: nieusprawiedliwioną nieobecność
w pracy, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, sta
wienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, zniszcze
nie mienia, kradzież czy na przykład działanie na szko
dę pracodawcy, nieprzestrzeganie przez pracownika
przepisów bhp. Ciężkie naruszenie obowiązków pra
cowniczych może polegać zarówno na działaniu, jak
i na zaniechaniu pewnych czynności. Ważne jest to, że
naruszenie obowiązków musi być umyślne i następu
je z winy pracownika. W orzecznictwie Sądu Najwyż
szego wskazuje się, że przyczyną, która uzasadnia roz
wiązanie z pracownikiem umowy o pracę w trybie
art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, może być także zawi
nione i bezprawne zachowanie pracownika, które mo
że powodować samo zagrożenie interesów pracodaw
cy. To pracodawca ma udowodnić, że doszło do cięż
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kiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Może
w tym celu przeprowadzić postępowanie wyjaśniają
ce okoliczności, w których doszło do naruszenia.
POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA
Nie każde popełnione przez pracownika przestęp
stwo będzie stanowiło podstawę do rozwiązania
z nim stosunku pracy. Po pierwsze, musi zostać po
pełnione w trakcie trwania stosunku pracy. Po dru
gie, musi być albo oczywiste, albo stwierdzone pra
womocnym wyrokiem sądu. Po trzecie charakter
popełnionego przestępstwa musi dyskwalifikować
pracownika do pracy na danym stanowisku. Przykła
dem takich przestępstw może być, kradzież mienia
pracodawcy przez pracownika magazynu czy spo
wodowanie wypadku drogowego przez pracownika,
zatrudnionego na stanowisku kierowcy dostawcy.
UTRATA UPRAWNIEŃ KIEROWNICZYCH
DO ZAJMOWANEGO STANOWISKA
Utrata uprawnień do zajmowania stanowiska pracy
musi być zawiniona przez pracownika. Zastosowania
trybu z art. 52 kodeksu pracy nie uzasadnia utrata
uprawnień spowodowana, na przykład, stanem zdro
wia pracownika. Typowym przykładem, kiedy utrata
uprawnień może stanowić podstawę do wypowie
dzenia umowy o pracę w trybie natychmiastowym,
jest utrata prawa jazdy przez zawodowego kierowcę
czy zakaz wykonywania zawodu przez lekarza, orze
czony jako środek karny w postępowaniu karnym.
O rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
z winy pracownika decyduje sam pracodawca, dlate
go to na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy
zachodzą podstawy do zastosowania tego trybu. Pra
codawca powinien rozważyć ten sposób rozwiązania
umowy, gdyż jest on najbardziej dotkliwy dla pracow
nika. Informacja o sposobie rozwiązania umowy
o pracę jest wpisywana do świadectwa pracy, a po
za tym pracownik traci większość uprawnień. W przy
padku, kiedy pracodawca zdecyduje się na rozwiąza
nie umowy w trybie art. 52 kodeksu pracy, powinien
pamiętać o tym, żeby zachować wszystkie warunki,
które są konieczne w tym przypadku. W razie nieza
chowania któregoś z tych warunków, w przypadku
odwołania pracownika, sąd będzie mógł uznać takie
wypowiedzenie za niezgodne z prawem, co może
mieć dla pracodawcy negatywne konsekwencje.

Przyłącz się do Sosnowieckiej Rady Seniorów

Naukowo i rekreacyjnie
W dyskusji poświęconej roli i znaczenia dronów
w życiu mieszkańców Sosnowca oraz możliwości
ich wykorzystania w najbliższej przyszłości wzięli
udział członkowie Sosnowieckiej Rady Seniorów
wspólnie z uczniami Technikum Transportu
nr 4. Spotkanie odbyło się w sosnowieckiej „Mediatece” (czytaj więcej na str. 7).
Odbyła się także zaplanowana piesza wyciecz ka. – Zwiedziliśmy pa tronacki projekt
Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla
i Zakładów Hutniczych, czyli gospodę zwaną
również klubem lub domem lu dowym
w Ostro wach Gór niczych, dawnych Niemcach. Obiekt wybudowany został w stylu zakopiańskim w 1903 roku. W gospodzie mieściły
się między innymi sale restauracyjne przeznaczone na koncerty i odczyty, balowa, bilardowa
oraz czytelnia. Wokół gospody roztaczał się
dwuhektarowy park, który służył celom wypo-

czynkowo-rekreacyjnym. Zwiedzany przez seniorów obiekt jest jednym z niewielu wybudowanych w stylu zakopiańskim poza terenem
Podhala. Na miejscu spotkaliśmy się z miłym
przy jęciem obecnych gospo da rzy obiek tu
– mówi Jerzy Dudek, rzecznik Sosnowieckiej
Ra dy Seniorów. – Zor ga ni zowa liśmy także
drugą wycieczkę rowerową, na trasie od Pałacu
Die tla ścież ka mi ro werowy mi bul wara mi
Czar nej Przemszy, obok Ryba czów ki, Modrze jowa do Trój ką ta Trzech Cesa rzy.
Na miejscu piekliśmy kiełba ski na ognisku
w pięk nych barwach jesie ni otacza ją cej nas
przyrody. Wszystkim uczestnikom towarzyszył
dobry nastrój i humor – dodaje. Tradycyjnie,
członkowie Rady zapraszają wszystkich chętnych do włączenia w „senioralne” inicjatywy
w Cen trum Aktywności Se niorów przy ul.
Modrzejowskiej 42. ST
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Trzeba zapomnieć o minionym sezonie
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Poszła w ślady rodziców
arc

Wygrać każdy mecz
www.zaglebie.eu/hokej

17 punktów w 15 meczach i 8. pozycja w tabeli. To dorobek hokeistów Zagłębia na dwie kolejki przed końcem
drugiej rundy rozgrywek ekstraligi. W bieżącym sezonie sosnowiczanie chcą zatrzeć złe wrażenie, które
zostało po minionych sezonach, gdy ekipa ze Stadionu Zimowego wlokła się w ogonie ligowej tabeli.

Florentyna Dadzibug kontynuuje rodzinne tradycje. Na zdjęciu obok
taty, Eugeniusza Dadzibuga oraz Oleny Taczały i Jerzego Prygi,
reprezentantów SKK.

Tak prezentuje się hokejowe Zagłębie w sezonie 2021/2022.

Krzysztof Polaczkiewicz

Pieczę nad zespołem nadal sprawują
Grzegorz Klich oraz Marcin Kozłowski.
W przeciwieństwie do minionych sezonów – Na warunki finansowe, które posiadamy,
tym razem w Sosnowcu pozostawiono udało nam się ściągnąć wartościowych zawiększość składu z minionych rozgrywek. wodników. Przed sezonem nie mówiliśmy
Odeszli tylko ci, którzy ewidentnie zawie- o celach. Od początku rozgrywek przyświedli oraz tacy, których po prostu nie udało się ca nam idea, że chcemy się cieszyć ze zwyzatrzymać. Dwuletni kontrakt podpisał cięstw, a czas pokaże, o co będziemy grali
Aleksandr Wasiljew, z kolei roczną umowę – mówi trener Klich.
parafował Jewgenij Nikiforow, który w miSosnowiczanie rozpoczęli sezon
nionym sezonie był czołowym graczem ze- od dwóch porażek po rzutach karnych.
społu. W bieżących rozgrywkach Rosjanin Na inaugurację ligi ulegli Cracovii, a natakże nie zawodzi, ma jak na razie najwię- stępnie GKS-owi Tychy. W czwartej kolejcej goli na koncie.
ce Zagłębie po dogrywce pokonało Energę
Niestety, nie udało się zatrzymać najlep- Toruń, a na komplet punktów trzeba było
szego strzelca Zagłębia w minionych roz- czekać do meczu numer sześć. Wówczas
grywkach, Rusłana Baszyrowa. Na Zimo- nasz zespół pokonał 10:2 Podhale Nowy
wym pojawili się z kolei Nikita Mickiewicz, Targ.
powracający na lód po przerwie Bartłomiej
Znacznie lepiej rozpoczęła się dla hokeBychawski oraz zawodnicy z reprezentacyj- istów ze Stadionu Zimowego druga runnym doświadczeniem: Jarosław Rzeszutko, da spotkań. Najpierw sosnowiczanie poOskar Jaśkiewicz i Martin Przygodzki. Siłę konali u siebie Cracovię, potem, co prawataku sosnowiczan wzmocnili również po- da, musieli uznać wyższość GKS-u Tywracający z GKS Katowice Dominik Na- chy, ale w kolejnym starciu zespół duetu
hunko oraz Damian Piotrowicz, który Klich-Kozłowski wygrał na wyjeździe
wcześniej związany był z Re-Plast Unią z liderem, ekipą GKS-u Katowice 2:0!
Oświęcim.
Czwarte zwycięstwo za trzy punkty zagłę-

biacy wywalczyli w kolejnym meczu
z Szarotkami z Nowego Targu. W przedostatnim meczu II rundy ekipa z Sosnowca po dogrywce uległa sąsiadowi w tabeli,
ekipie z Sanoka 2:3. Zajmujące 7. miejsce
w tabeli Ciarko STS ma tyle samo punktów co nasz zespół, ale lepszy bilans bramkowy i jeden mecz rozegrany mniej.
Ostatni mecz w II rundzie Zagłębie rozegra w Jastrzębiu.

Z ZAGŁĘBIA DO KADRY
W dniach 11-13 listopada hokejowa
reprezentacja Polski weźmie udział
w Turnieju Baltic Challenge Cup, który
odbędzie się w Estonii. Poza
gospodarzami imprezy rywalami białoczerwonych będą ekipy Łotwy i Litwy.
Selekcjoner Robert Kalaber powołał
24 zawodników i 13 rezerwowych.
W tym gronie znaleźli się hokeiści
Zagłębia. To Michał Czernik, Oskar
Jaśkiewicz oraz Michał Naróg. W gronie
rezerwowych są z kolei Michał Bernacki
oraz Armen Khoperia.

Florentyna Dadzibug talent do karate ma we krwi. Córka
Eugeniusza i Małgorzaty Dadzibug, legend polskiego karate
kyokushin, sięgnęła po złoty medal podczas Mistrzostw Polski
Open i Kata oraz Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.
Podczas zawodów, które odbyły się w Zamościu, zawodniczka Sosnowieckiego Klubu Karate, zdobyła złoty medal w kata juniorek.
W rywalizacji w tej kategorii wzięło udział 46 zawodniczek. Oprócz
Dadzibug klub z Sosnowca reprezentowała Olena Taczała, która zakończyła zmagania na 10. miejscu. W kategorii open inny reprezentant SKK Jerzy Pryga przegrał po dogrywce w repasażach. KP

Pokonały mistrzynie Polski
Koszykarki CTL Zagłębie to pierwszy zespół w Polsce, który
po dwóch sezonach znalazł sposób na pokonanie mistrzyń kraju,
ekipę Arki Gdynia.
Mistrzynie z Wybrzeża w dwóch minionych sezonach nie
przegrały żadnego meczu w sezonie zasadniczym, w bieżących
rozgrywkach także zaczęły od dwóch wygranych. W trzeciej kolejce
gdynianki musiały uznać wyższość drużyny z Sosnowca, która
pokonała uczestnika EuroLigi. – Przed meczem marzyło nam się,
aby nawiązać równorzędną walkę. O wygranej jednak nikt tutaj
raczej nie myślał, a tymczasem…To jest piękno sportu – podkreśla
prezes CTL Zagłębie Marek Lesiak.
Celem nadrzędnym koszykarek z Sosnowca jest awans do play-off
z jak najwyższego miejsca po sezonie zasadniczym. Najbliższy mecz
w hali przy Żeromskiego nasz zespół rozegra 31 października.
Rywalem będzie zespół z Gorzowa Wielkopolskiego. Początek
o godz. 17.00. KP

Siatkarska legenda Honorową Obywatelką Sosnowca
goś ubywa. Najbardziej jestem dumna z tego, że nadal nie
potrafimy żyć bez siatkówki i bez siebie, tworząc wielką rodzinę. To wspaniała sprawa – dodała była reprezentantka
Polski, który z trybun hali w Milowicach obserwowała poczynania kolejnego pokolenia siatkarek Płomienia. – Fajnie
Dwukrotna medalistka olimpijska urodziła się 25 kwiet- było zobaczyć w akcji dziewczyny, które dziś grają w barnia 1936 r. w Sosnowcu. W bogatej karierze nigdy nie bro- wach klubu z Sosnowca. Mam nadzieję, że trochę przynioniła barw sosnowieckiego klubu jako zawodniczka, za to słam im szczęście, bo wygrały bez straty seta. Raz jeszcze
po zakończeniu kariery przez lata była związana z Płomie- wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że otrzymałam to
niem Milowice. Jako trenerka doprowadziła sosnowiczanki wyróżnienie, bardzo serdecznie dziękuję – nie kryła wzruszenia legenda żeńskiej siatkówki w naszym kraju.
do czterech tytułów mistrza Polski.
Krystyna Czajkowska-Rawska to dwukrotna medalistka
– Ogromnie się cieszę, że ktoś o mnie jeszcze pamięta. To
wyróżnienie wiele dla mnie znaczy – podkreślała podczas igrzysk olimpijskich (w Tokio w 1964 oraz w Meksyku
uroczystości Krystyna Czajkowska-Rawska. – Będąc po la- cztery lata później sięgnęła po brąz), z reprezentacją zdobyła
tach w Sosnowcu, odżyły wspomnienia. Utrzymuję kontakt także brązowy medal mistrzostw świata w 1962, dwa srebrz dziewczynami, które prowadziłam w Milowicach, podob- ne medale mistrzostw Europy w 1963 i 1967 oraz brązowy
nie jak z byłymi koleżankami z boiska. Zostało już nas tyl- w 1958. Jako zawodniczka broniła barw Górnika Katowiko pięć medalistek olimpijskich, właściwie każdego roku ko- ce, AZS AWF Warszawa i Kolejarza Katowice. KP

Maciej Łydek

Krystyna CzajkowskaRawska, legenda polskiej
siatkówki, otrzymała tytuł Honorowego Obywatela
Sosnowca. Oficjalna uroczystość odbyła się
23 października w hali w Milowicach.

Krystyna Czajkowska-Rawska w towarzystwie byłych podopiecznych podczas
uroczystego nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta.
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PAŁACE ŚRODULKI
Środulka to dawny przysiółek Zagórza leżący na lewym brzegu Czarnej Przemszy, w okolicy ulic Chemicznej i Schönów. To właśnie to miejsce na budowę nowoczesnej
przędzalni czesankowej wybrał saksoński przedsiębiorca Ernst Schön. W 1875 roku, wraz ze swym bratem Franzem, przybył do leżących na terenie Królestwa Polskiego
(zaboru rosyjskiego) Sosnowic. Bracia jako przedsiębiorcy branży włókienniczej zainwestowali w budowę przędzalni wigoniu (znajdowała się przy dzisiejszej ul. 1 Maja,
została otwarta w 1879 r.) oraz we wspomnianą przędzalnię na Środulce (otwarta w 1886 r.). Z czasem powstał także zakład trykotaży i pończoch w Sielcu (1902 r.).
Nieograniczony dostęp do ogromnego rosyjskiego rynku zbytu* oraz niskie koszty produkcji sprawiły, że biznes kręcił się znakomicie. Owocami owej prosperity są trzy
pałace Schönów, w tym dwa zlokalizowane przy ulicy Chemicznej.
Budowę pałacu Ernsta Schöna najprawdopodobniej rozpoczęto w pierwszej połowie lat 80. -tych XIX wieku. Budynek oddano do użytku pod koniec tego samego stulecia. Być może stało się to w 1897 roku? – taka data znajduje się wewnątrz jednej z pałacowych narożnych baszt.
Pałac, zgodnie z panującą wówczas modą, usytuowany
został reprezentacyjnie, w sąsiedztwie ruchliwej linii kolejowej – Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej.
Pierwotnie wejście główne (front budynku) znajdowało
się właśnie od strony torowiska. Taki stan rzeczy trwał
do drugiej połowy lat czterdziestych, gdy przeniesiono je
na południową ścianę pałacu – w miejsce wyburzonej
oranżerii. Wewnętrzny rozkład pomieszczeń znacznie
różnił się od obecnego. Na parterze (począwszy od wejścia głównego) znajdowały się: sień, westybul, szatnie.
Z westybulu wchodziło się do przestronnego, wprawiającego w zachwyt holu, który od góry zamknięty był (i nadal jest) okazałym świetlikiem. Na parterze znajdowały się
także jadalnia (z loggią), sala balowa (w stylu neorokokowym), pokoje: bilardowy, bufetowy, damski (w stylu angielskim) oraz męski (w stylu mauretańskim). Na piętrze
mieściły się pomieszczenia pana domu, pokoje gościnne
oraz łazienki. Na drugim piętrze urządzono pokoje gościnne, pomieszczenia dla służby i spiżarnię. Sutereny
przeznaczone były na cele gospodarcze, ulokowano
w nich m.in. pralnię parową.
W sąsiedztwie (dużego) pałacu Schönowie wybudowali w 1900 roku mniejszy, mniej reprezentacyjny pałac,
zwany potocznie pałacem Wilhelma**. Budowla ta została wzniesiona z przeznaczeniem na cele mieszkalne
i gościnne. Początkowo mieszkał tutaj Oskar Schön***
wraz z żoną Ilse. Następnie od 1910 roku jego brat Wilhelm z żoną Elsą oraz dziećmi. Po II wojnie światowej
pałac znacjonalizowano i ulokowano Zasadniczą Szkołę
Włókienniczą, a następnie przedszkole. W 1975 otwarto klub studencki „Zameczek”. W późniejszym okresie
w pałacu mieścił się Niepubliczny Zespół Szkół Ekonomiczno–Turystycznych, a także Ognisko Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej „Intertexu” ****. Od 2009
roku obiekt znajduje się w rękach prywatnych, nadal jest
remontowany.
Również pałac Ernsta został upaństwowiony. Wnętrza
zostały przebudowane na potrzeby przedszkola, na piętrach
urządzono mieszkania „zakładowe” dla pracowników przędzalni. W 1980 roku pałac wraz z parkiem (oraz pałacem
Wilhelma) wpisano do rejestru zabytków. Niebawem przystąpiono do adaptacji obiektu na cele muzealne. O nowym
muzealnym rozdziale w historii pałacu opowiem Państwu
w jednym z kolejnych wydań „Kuriera”.

Widok na ścianę frontową pałacu Ernsta Schöna (od strony torowiska). Uwagę zwraca bogata ornamentyka oraz nieistniejąca już ogromna oranżeria.
Pałac zaprojektował wrocławski architekt Karl Grosser. Skan arch. UM S-ec.
Klatka schodowa
Pałacu Ernsta.
Znajdujące się w tle
witraże przedstawiają
boga Hermesa (bóg
kupców, podróżnych,
pasterzy i złodziei)
oraz Mojry (boginie
losu). Całość stanowi
alegorię specjalności
biznesowych
Schönów, czyli
handlu
i włókiennictwa.

Artur Ptasiński, Centrum Informacji Miejskiej
Podczas pracy nad artykułem korzystałem z materiałów udostępnionych przez
sosnowieckie Muzeum, w tym szczególnie z prac autorstwa kustosz Anny
Makarskiej.
* Powodem, dla którego Schönowie zbudowali swoje fabryki na terenie
znajdującej się pod rosyjskim zaborem Polski, była chęć uniknięcia płacenia
drakońskich ceł od sprzedawanych towarów. Zakłady braci Ernsta, Franza oraz
Brunona i Roberta Schön stały się największym na terenie Rosji przedsiębiorstwem
włókienniczym znanym pod nazwą Dom Handlowy C. G. Schön.
** Wilhelm Schön, podobnie jak Oskar, był synem Brunona. Po śmierci Franza (1918
r.) i Ernsta (1919 r.) przejął stery rodzinnego imperium włókienniczego. Zasiadał
w Radzie Miejskiej, angażował się w działalność Izby PrzemysłowoHandlowej.
*** Oskar Schön w 1903 roku został zastrzelony przez bojowców Polskiej Partii
Socjalistycznej.
**** Tak od 1967 roku nazywały się znacjonalizowane po wojnie dawne zakłady
Schönów na Środulce.

Pałac Wilhelma został zaprojektowany w stylu neobarokowym przez
słynnego zagłębiowskiego architekta – Józefa Pomian – Pomianowskiego.
Skan arch. Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu (zdjęcie
najprawdopodobniej pochodzi z początku XX wieku).

Obydwa pałace otacza zaprojektowany w stylu neoromantycznym,
zabytkowy park. Niegdyś jego centrum stanowił prezentowany
na zdjęciu staw z tarasem widokowym i przystanią (zlikwidowany
po II wojnie światowej). Osoby korzystające ze spacerów po tym
uroczym zakątku miały do dyspozycji altanki, fontanny, mostki,
malownicze pagórki, kamienne ławki i rosarium. Znajdowała się tutaj
również kręgielnia oraz ujeżdżalnia, na której organizowano zawody
hippiczne (brali w nich udział m.in. oficerowie 23 Pułku Artylerii lekkiej
za Będzina). Do naszych czasów zachowały się sztuczne groty
zlokalizowane w południowej części parku. Szczególnego charakteru
temu miejscu nadają piękne stare drzewa. Znajdziemy tutaj aż 11
pomników przyrody. Prezentowana widokówka została błędnie opisana
jako Park Dietla. Skan arch. UM S-ec.
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Rozrywka

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Praw Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 266 37 83
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 02
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(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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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.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane zostaną
nagrody, które prosimy odbierać osobiście w redakcji.
Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi rozwiązanie
krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych, związanych
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce
„Krzyżówka”.

Poziomo: 1 – w niej perła, 5 – owoc z czupryną, 8 – oprzęd
jedwabnika, 9 – zachcianka, 10 – sprowadzanie towarów
z zagranicy, 11 – wkład do spółki, 12 – burza na morzu,
14 – wyznaczona data, 16 – przyczyna pożaru,
17 – marża, 19 – boczna powierzchnia nasypu,
21 – autko koncernu Daewoo, 22 – część broni,
25 – czarownik, 28 – słynny polski transatlantyk, 29 – duch,
30 – kończy małżeństwo, 32 – część łańcucha,
34 – docelowy port promu ze Świnoujścia, 35 – drobna
różnica, 36 – kolorowy... głowy, 37 – nosze, 38 – podział
redukcyjny jądra komórkowego, 39 – niezłośliwa narośl.
Pionowo: 1 – obuwie Indian, 2 – w czarnej masce,
3 – miękka tkanina z meszkiem, 4 – Brodzik lub Guzik,
5 – starożytny władca Nesy, 6 – jednostka natężenia
prądu, 7 – chorągiew, 13 – kalendarz, 15 – starszy model
Fiata, 18 – krasa, 20 – kwiatostan kukurydzy, 23 – często
patrzy w gwiazdy, 24 – robaczkowy niektórym
wycinają, 26 – dla niego specjalna plaża, 27 – niejeden
w Holandii, 28 – basen dla maluchów, 31 – posag,
33 – śnieżny lub inflacyjny

Rozwiązanie krzyżówki nr 9/2021, PAULINA MŁYNARSKA – MOJA LEWA JOGA
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 10/2021

NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.
G.S. Locke

Lisa Scottoline

Cate Quinn

Neon

Ktoś wie

Trzy wdowy

(Wyd. Prószyński i Ska)

(Wyd. Prószyński i Ska)

(Wyd. Prószyński i Ska)

Żona inspektora Matta
Jacksona ginie z ręki
seryjnego zabójcy Neona,
który znany jest
z eksponowania ciał swoich
ofiar jako iluminowanych
instalacji
artystycznych. I choć nie
chce żyć bez ukochanej
żony, nie potrafi też się zabić
– wynajmuje więc kogoś, kto
zrobi to za niego.
Jednak w dniu, który miał
być jego ostatnim, nagle
trafia na przełom, który
może doprowadzić go
do przestępcy. Proponuje
więc swojej niedoszłej
zabójczyni – Iris Palmer – kuszący układ: w zamian za pomoc
w znalezieniu i pozbyciu się Neona, odda jej cały swój majątek.
Kobieta zgadza się na propozycję, ale bynajmniej nie zamierza
stosować się do reguł ustalonych przez inspektora. I choć szybko
okazuje się, że zabójczyni radzi sobie lepiej od dotychczasowych
partnerów zawodowych Jacksona, to sprawa Neona zaczyna
stawać się coraz bardziej skomplikowana...
A to wszystko tylko początek szarpiącej nerwy gry między
policjantem, najemniczką i seryjnym mordercą.

Czwórka
nastolatków
spędza razem lato.
Młodość musi się
wyszumieć, więc
piją, dzielą się
sekretami, testując
własne granice. Ich
beztroskie
dzieciństwo
gwałtownie się
kończy. Ginie
młody człowiek.
Gdyby nie oni, nie
straciłby życia.
Rozdziela ich
poczucie winy i
pytanie o to, kto
załadował broń…
Dwadzieścia lat
później spotykają
się po raz pierwszy
od tamtego
tragicznego lata. Przyjeżdżają na pogrzeb… Stare sekrety
wychodzą na jaw i ożywają dawne demony.
Ktoś wie, co się stało, a jednak postanawia to ukryć. Jak daleko jest
gotów się posunąć, żeby uniknąć kary?

Blake ukrywa
przed światem
tajemnicę – wraz z nim
żyją w poligamicznym
związku aż trzy
kobiety. Rachel,
pierwsza żona, to ta
posłuszna aż
do przesady,
z przeszłością, o której
wolałaby zapomnieć.
Tina, była striptizerka,
wzięta prosto
z odwyku, to urodzona
buntowniczka.
Najmłodsza z nich,
naiwna Emily, żyje
w oddzieleniu
od srogiej katolickiej
rodziny. Jedyne, co je
łączy, to Blake.
To one stają się pierwszymi podejrzanymi, gdy zostają znalezione
zwłoki ich męża. Każda z kobiet musi zadecydować, komu może
zaufać. W obliczu plotek o sekretnym kulcie, tajemniczej żonie
numer cztery, trzy wdowy zaczynają wątpić w to, co dotąd
uznawały za prawdę. Bo im dłużej trwa śledztwo, na światło
dzienne wychodzą kolejne mroczne informacje…

Data wydania: 04.11.2021

Data wydania: 16.11.2021

Data wydania: 04.11.2021
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TEATR
listopad 2021
05, pt, godz. 19:00 Nikaj
06, sb, godz. 15:30 Nikaj
06, sb, godz. 18:00 Nikaj
(Benefis Wojciecha Leśniaka)
07, nd, godz. 15:30 Nikaj
07, nd, godz. 18:00 Nikaj
11,czw, godz. 18:00 Gniew
12, pt, godz. 19:00 Gniew
13, sb, godz. 18:00 Gniew
14, nd, godz. 11:00 Nowa
Księga Dżungli
14, nd, godz. 18:00 Pomoc
domowa

19, pt, godz. 19:00 PREMIERA
Utracona cześć Katarzyny W.
20, sb, godz. 18:00 Utracona
cześć Katarzyny W.
21, nd, godz. 18:00 Utracona
cześć Katarzyny W.
26, pt, godz. 19.00 Pomoc
domowa
27, sb, godz. 18:00 Horror szał
28, nd, godz. 18:00
POŻEGNANIE Z TYTUŁEM
Horror szał

ZAPROSZENIA
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy podwójne
zaproszenia na spektakle:
• „Gniew” – 13 listopada, godz. 18:00
• „Utracona cześć Katarzyny W.” – 20 listopada, godz. 18:00
• „Horror szał” – 27 listopada, godz. 18:00.
Pierwsze osoby, które zadzwonią do naszej redakcji i podadzą swoje imię i nazwisko,
otrzymają zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Zapisz się do aktorskiego
klubu teatralnego
śniejsze posiadanie doświadczenia scenicznego. Zajęcia przeznaczone są dla osób od 19. roku życia, będą się odbywać
w godz. od 18.30 do 21.30. Zajęcia kosztują 700 zł (jest możliwość płatności w dwóch ratach
w wysokości 350 zł).
Zapisy ruszyły 4 października 2021 r. Wiadomość zawierającą imię, nazwisko oraz wiek
uczestnika, należy wysłać na adres:
edukacja@teatrzaglebia.pl. Dodatkowo wszyscy uczestnicy Klubu Teatralnego otrzymają zniżki
na spektakle Teatru Zagłębia. ST

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.)
– Nadchodzi bardzo spokojny
okres w Twoim życiu. Wykorzystaj
brak problemów i zmartwień
na odpoczynek i relaks. Pomyśl
nad wyłącznie własnymi potrzebami
i marzeniami. Czas je spełnić.
WODNIK (20.01. – 18.02.)
– W życiu uczuciowym dalej
sielanka. Jeśli niczego nie
zaczniesz zmieniać na siłę, będzie
trwała jeszcze długo… może nawet
wiecznie? Musisz nieco przesunąć swoje plany
biznesowe. Lepiej trochę poczekać niż żałować
pochopnych decyzji.

Na sosnowieckiej scenie oglądać możemy nowe przedstawienie.
To „Gniew” zrealizowany przez Szymona Kaczmarka według powieści
Zygmunta Miłoszewskiego. Co o spektaklu mówi MICHAŁ BAŁAGA,
odtwórca głównej roli prokuratora Teodora Szackiego?
Kryminał to gatunek, który bardziej
kojarzymy z telewizją czy kinem.
„Gniew” według książki Zygmunta
Miłoszewskiego pokazuje, że może być
obecny również na scenie teatralnej.

To dla nas ciekawa praca, ale również wyzwanie. Kryminał rzeczywiście kojarzy nam
się bardziej filmowo czy serialowo, natomiast nie wiem, przyznam się, czy było wiele prób inscenizacji teatralnych. Na pewno
nie był to Miłoszewski. Też było to trochę
naszym kluczem. Z jednej strony, nie ma tu
możliwości narracji filmowych, a jest bardzo
dużo scen, bardzo dużo lokacji i zmian. To
spory wysiłek, żeby wszystko funkcjonowało jak najsprawniej. Sam kryminał jako gatunek ma w sobie coś takiego, że zaraża chęcią poznania i odkrycia tajemnicy. Plus
nad filmem – to takie odkrycie – w filmie
mamy tak naprawdę to, co nam pokaże kamera, a tutaj widzowie, jeżeli wytypują jakiegoś podejrzanego, to mogą go śledzić nie
tylko w tych momentach, kiedy jest na niego skierowana uwaga, tylko w każdej scenie,
w której się pojawi.
„Gniew” to spore przedsięwzięcie
artystyczne, ale też od strony bardziej
przyziemnej. Spektakl trwa aż trzy
godziny z dwiema przerwami.

Czy nas to zaskoczyło? Trochę może tak.
Budowaliśmy, budowaliśmy i wybudowa-

RYBY (19.02. – 20.03.) – Postaraj się
liśmy wielki mechanizm. Dla mieć postać
w tym roku wcześniej zacząć
Teodora Szackiego i w ogóle cały spektakl
o świątecznych prezentach, aby
jest jak start rakiety kosmicznej, to znaczy
uniknąć katastrofy finansowej
na koniec roku. Szykują się
najpierw pomalutku rozgrzewają się silniki
i idziemy w górę. Każdy kolejny element dodatkowe, nieprzewidziane wydatki.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Gwiazdy
dodany powoduje pewną multiplikację
szykują kilka drobnych zmian
wrażeń. Nie chcę spoilerować, bo łatwo tew Twoim życiu. Bądź otwarty
raz coś zdradzić, natomiast im dalej w las,
na nowości, a niczego nie
będzie bardziej przerażająco.
pożałujesz. Samotne barany będą
cieszyć się wyjątkowym powodzeniem u płci
przeciwnej. Wykorzystaj więc szansę, jaką daje
Ci los.

Miłoszewski Miłoszewskim, ale coraz
częściej ta współczesna literatura gości
na deskach teatrów na równi z klasyką.
Chyba dobrze?

BYK (20.04. – 22.05.) – Świetny
czas na porządki, zarówno w życiu,
jak i w domu. Zacznij od spraw
uczuciowych i wyjaśnij wszystkie
niejasności z partnerem. Wasze
relacje ulegną poprawie. Nie popełniaj drugi raz
tych samych błędów.

Tak. Szczególnie nad tym, że Żelisław
(Żelisławski, autor adaptacji – red.) pracował nad językiem Miłoszewskiego i to fajne, że ten język, również i soczysty, tak
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Plany
funkcjonuje. To też niesamowite, bo dawwyjazdowe przełóż na kolejny rok.
no nie miałem tak, a w tym spektaklu duW tym roku skup się bardziej
na relacjach rodzinnych. Ostatnio
żo informacji dostawałem przez SMS-y.
uległy pogorszeniu, ale jest szansa,
Nagle tę współczesność, bo przecież cały
że święta spędzicie wspólnie, jak za dawnych lat.
czas widzimy ludzi z telefonami, wykorzyRAK (22.06. – 22.07.) – Pomyśl
stuję pierwszy raz jako środek w teatrze.
Zastanawiałem się, czy to prywatny, czy
rekwizyt?

Rekwizyt (śmiech), ale na początku próbowałem z prywatnym. Ten świat jest bliski.
Co prawda opowiadamy historię z 2013
roku, ale jest to wyczuwalne, że jesteśmy
we współczesnym świecie. TOS

Edyta Geppert zaśpiewa w „Muzie”
arc

W Teatrze Zagłębia ruszyły zapisy do sekcji aktorskiej klubu
teatralnego. Jeśli chcesz spróbować sił na scenie i uczyć się
pod okiem Ryszardy Bielickiej-Celińskiej, aktorki Teatru Zagłębia, sekcja aktorska czeka
na ciebie. Zajęcia będą odbywać
się dwa razy w miesiącu, w poniedziałki, od listopada do
czerwca, a cykl działań kończy
pokaz powarsztatowy albo inna forma prezentacji pracy,
wspólnie ustalona przez grupę.
By zapisać się do sekcji aktorskiej, nie jest potrzebne wcze-

„Gniew” na scenie
Teatru Zagłębia
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BILETY DO KINA
Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają
pojedyncze wejściówki do kina „Helios” do odebrania
od 3 listopada.

nad jakimś dodatkowym zajęciem.
Nadchodzi kruchy okres
finansowy, a wydatki mogą się
piętrzyć. Masz masę wolnego czasu,
głowę pełną pomysłów i mnóstwo energii…
Wykorzystaj to, zanim wpadniesz w kłopoty!
Odwiedzi Cię ktoś z daleka.

LEW (23.07. – 23.08.) – Jesień to dla
Ciebie czas odpoczynku, na pracę
przyjdzie czas w grudniu.
Tymczasem wykorzystaj
możliwość i zrelaksuj się przed tv
z gorącą czekoladą w ręce. Nie myśl
o obowiązkach, a o przyjemnościach. Spełniaj
swoje zachcianki. Żyje się raz!
PANNA (24.08. – 22.09.) – Długie
wieczory sprzyjają spotkaniom ze
znajomymi, z którymi zaniedbałaś
kontakt. Świetna okazja, by go
odświeżyć i miło spędzić czas. Nie
wchodź tylko z nikim w żadne interesy. To mają
być wyłącznie spotkania towarzyskie.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Z powodu
Twoich kłopotów organizacyjnych,
lepiej już teraz zaplanuj
świąteczne przygotowania. Warto
raz na jakiś czas zrobić gruntowny
przegląd wszystkiego, co nas otacza i wykluczyć
zbędne rzeczy. Oczyści to wbrew pozorom nie
tylko Twoją szafę, ale i duszę.

reklama

To będzie wyjątkowa okazja, żeby posłuchać
niezwykłej wokalistki, jaką jest Edyta
Geppert. Artystka wystąpi w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu
już 6 listopada.
Jej recitale są wyreżyserowane, a repertuar
starannie wybrany, dzięki czemu słuchacze
mogą liczyć na niezapomniane wrażenia
i kontrast nastrojów. Piosenki liryczne zderzone są z dramatycznymi, a dramatyczne
z zabawnymi, a nawet kabaretowymi.

Wśród autorów tekstów odnajdujemy:
Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka, a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego czy Andrzeja
Rybińskiego. Wieczór z charyzmatyczną
Edytą Geppert rozpocznie się o godz. 19.00.
Bilety są w cenie 75 i 90 zł. ST

SKORPION (23.10. –21.11) – Pora
trochę zwolnić tempo. Organizm
potrzebuje odpoczynku i właśnie
teraz jest to wskazane. Zadbaj
o swoje zdrowie i dobre
samopoczucie. Zaproś przyjaciółkę na plotki lub
wyskocz z przyjaciółmi na dobrą kolację. To
z pewnością polepszy Twój nastrój.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Los
nie szykuje dla Ciebie żadnych
fajerwerków w życiu uczuciowym.
Skup się na tych, których masz
blisko siebie – rodzinie
i przyjaciołach. Na miłość przyjdzie jeszcze
czas. Zadbaj o swoją kondycję fizyczną. Pora
roku nie jest wymówką dla lenistwa.
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