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Modernizacjapatelni
Wcentrum Sosnowca zobaczymy
kolejne zmiany. Miasto
rozstrzygnęło przetarg, dzięki
któremu odmieniony zostanie
plac Stulecia, czyli popularna
Patelnia.
■ SOSNOWIEC strona 4

Nowybiznes
Laureaci drugiej edycji konkursu
„Model biznesowy dla Dąbrowy”
są już znani. W oczach jury i pu-
bliczności najlepiej wypadł produ-
cent unikatowych mebli i akceso-
riów dekoracyjnych.
■ DĄBROWAGÓRNICZA strona 5
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE POPRZEZ PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH
POLSKIEGO ŁADU OTRZYMAŁO
PONAD 2,1 MILIARDA ZŁOTYCH.
PONAD 255MILIONÓWTRAFI
DO SAMORZĄDÓW
ZAGŁĘBIA.
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BEZPŁATNA GAZETA

region
w skrócie

DĄBROWAGÓRNICZA

Zjeżdżalnie duże imałe, ka‐
ruzele i huśtawki oraz tyrolki
to atrakcje, o które wzboga‐
ciło się w tym roku kilkana‐
ście placów zabaw wybudo‐
wanych w ramach Dąbro-
wskiego Budżetu Partycypa‐
cyjnego.

SOSNOWIEC

23 listopada, w rocznicę
uzyskaniaprzezkobietypraw
wyborczych, skrzyżowanie
u zbiegu ulic Piłsudskiego,
Dęblińskiej i 3 Maja w So‐
snowcu otrzymało nazwę
rondo im. PrawKobiet. Pod‐
czas uroczystości otwarta zo‐
stała także galeria poświęco‐
na prawom kobiet, zainsta-
lowana w wyremontowa‐
nym przejściu podziemnym
pod rondem Praw Kobiet.
Wystawaprezentujenie tylko
najważniejsze sosnowiczanki
whistoriimiasta, ale również
tematy praw kobiet.

DĄBROWAGÓRNICZA

Budowniczy centrum prze‐
siadkowegoprzy stacjiwcen-
trum Dąbrowy Górniczej
uruchomili trzecią windę.
Dwie windy, które umożli‐
wiają dotarcie na peron nr 2
od stronyul. Limanowskiego,
zostały oddane do użytku
podkoniec października. Te‐
raz doużytkuoddana została
trzeciawinda: dojście doniej
zostało utwardzone i odgro‐
dzone odprzewidzianegodo
przebudowydworca, zaś stre‐
fęwejściowąwyłożonopłyta‐
mi.Trzeciawindaułatwiapo‐
dróżnym dotarcie na peron
od strony ul. Kolejowej.

REGION

Do30 listopada trwa nabór
wnioskówowypłatę szkolnej
wyprawki w ramach progra‐
mu „Dobry start”. Rodzice
i opiekunowie mogą dostać
jednorazowo300 zł nadziec‐
ko uczące się w szkole.
W tym rokuwniosekmożna
złożyćwyłącznie elektronicz‐
nie– zapomocąportaluPlat‐
formy Usług Elektronicz‐
nych (PUE) ZUS, banko-
wości elektronicznej lubpor‐
talu Emp@tia. Świadczenie
300+ przysługuje raz w roku
nadzieckouczące sięw szko‐
le, aż do ukończenia przez
nie 20. roku życia lub 24
lat, gdy jestorzeczonaniepeł‐
nosprawność.

Wnioskowaliśmyo prawie 100mln zł, dostaliśmy

zNowego Ładu 4,6mln zł. (...) Ale jest takie

przysłowie, jak się niema, co się lubi, to się lubi, co sięma.

cytat tygodnia

Zbigniew Szaleniec
burmistrz Czeladzi o otrzymanych środkach w ramach Polskiego Ładu

więcej na str. 3

Tak
Nie

CzyMKSBędzin awansuje do Plus Ligi?

Zapraszamy do głosowania w kolejnej sondzie na naszej stronie internetowej.

WUBIEGŁYMTYGODNIU PYTALIŚMY:

BĘDZIN

Kłótniaznieszczę‐
śliwymfinałem

PolicjancizBędzinaaresz-
towali18-latkapodejrze-

wanego o spowodowanie
ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Sprawca usłyszał
już zarzuty.

Dozdarzeniadoszłowokolicy
drogi wojewódzkiej DW 910
w Będzinie.Wieczorem na jed‐
nym z przystanków z autobusu
wysiadło trzech mężczyzn. Po‐
międzydwomaznichdoszłodo
kłótni. Konflikt między nimi
rozpocząłsięjeszczewautobusie.
W trakcie sprzeczki 18-latek

uderzyłw twarz 35-latka, który
po zadanym ciosie osunął się
na ziemię. Sprawca oraz trzeci
mężczyzna uciekli. Poszkodo‐
wany 35-latek z urazem głowy
zostałprzewiezionydoszpitala,
jednak nie udało się go urato‐
wać.
Policjanciwykonaliczynności

operacyjne,między innymi za‐
bezpieczylinagraniamonitorin‐
gu. One doprowadziły ich do
18-letniegomieszkańcaBędzina.
Zostałonaresztowanyiosadzony
w policyjnym areszcie.
Podejrzanyusłyszał jużzarzu‐

ty. Grozi mu kara nawet doży‐
wotniegopozbawieniawolności.
Sąd zastosował wobec 18-latka
środekzapobiegawczywpostaci
3-miesięcznego aresztu.

BĘDZIN

Policjanci
uratowali12-latka

Policjanci z będzińskiej
patrolówkiuratowali12-

letniego chłopca. Dzięki ich
działaniom, chłopiec odzy-
skał przytomność po zatru-
ciu tlenkiemwęgla.

Policjancizbędzińskiejpatro‐
lówki otrzymali zgłoszenie od
dyżurnego jednostki, abypilnie
udać siędo jednegozmieszkań
naosiedluSyberka,gdziewwan‐
nie znajdował się 12-letni, nie‐
przytomnychłopiec.Munduro‐
wi po chwili zjawili się w mie-
szkaniu zgłaszającej.
Mundurowi po wejściu do

środka od razu otworzyli
wszystkie oknawceluprzewie‐
trzeniapomieszczeń, gdyż zda‐
walisobiesprawę,żemogłodojść
do zatrucia czadem. Policjanci
sprawdzili stan chłopca iudzie‐
lili mu pomocy przedmedycz‐
nej. Za pośrednictwem dyżur‐
nego będzińskiej jednostki
wezwali załogę pogotowia.
Policjanci po ocenie stanu

poszkodowanego, cały czas
monitorowali jego funkcje
życiowedoprzyjazdu ratowni‐
kówmedycznych. 12-latek od‐
dychał,miałwyczuwalne tętno,
jednak był nieprzytomny.
Mundurowi ułożyli nastolatka
w bezpiecznej pozycji, zapew‐
niającmubezpieczeństwoprzy

czymcały czas sprawdzali jego
stan.
Kolejnymkrokiembyłouspo‐

kojenie zrozpaczonej mamy
chłopca.Nastolatekprzedprzy‐
jazdem pogotowia odzyskał
przytomność, jednak logiczne
porozumiewanie się znimbyło
utrudnione.Policjanciprzekazali
poszkodowanego służbom ra‐
towniczym. W związku z sil‐
nymzatruciem tlenkiemwęgla
chłopiec został przetransporto‐
wanydoszpitala celemhospita‐
lizacji.

DĄBROWA GÓRNICZA

Znęcał się
nadwłasnąmatką

Najbliższe dwa miesiące
spędziwareszcie40-let-

nimieszkaniecDąbrowyGór-
niczej, który znęcał się nad
swoją matką. Grozi mu do
pięciu lat pozbawieniawol-
ności.

Mundurowychnainterwencję
wezwała kobieta, która zdecy‐
dowałasięopowiedziećozacho‐
waniuswojegosyna.Mężczyzna
miałoddłuższegoczasuznęcać
się fizycznie i psychicznie nad
swoją71-letniąmatką.Dopiero
teraz zdecydowała się to zgłosić
policjantom.
Powysłuchaniukobietyfunk‐

cjonariuszenatychmiast zatrzy‐
mali jej 40-letniego syna.
W kolejnych dniach policjanci
zbieralimateriał dowodowy, co
pozwoliło na przedstawienie
zarzutówiskierowaniewniosku
o tymczasowy areszt.
Mężczyznabędzieodpowiadał

zaznęcaniefizyczneipsychiczne
nad matką oraz uszkodzenie
ciała. Grozi mu do pięciu lat
więzienia. Sąd przychylił się do
wnioskupolicjantów iprokura‐
tora. 40-letni mieszkaniec Dą‐

browyGórniczejdwanajbliższe
miesiące spędzi w areszcie.

REGION

Kontrolewsklepach
ikomunikacji

Policjanci prowadzą kon-
trolę placówek handlo-

wych oraz środków trans-
portupublicznego,przypo-
minającoobowiązkuzakry-
waniaustinosa.Odpoczątku
pandemii cały czas obwią-
zujenakazzakrywaniatwa-
rzy w zamkniętych obiek-
tach użyteczności publi-
cznej i środkachkomunika-
cji.

Policjanci systematycznie
kontrolują placówki handlowe
i środki transportupublicznego
zwracającuwagęosobom,które
nie przestrzegają obowiązku
zakrywania ust i nosa. Jesienna
pogodasprzyjawielu infekcjom,
aliczbazachorowańnaCOVID-
19 niestety ciągle rośnie. Za to
wykroczenieosobyniezasłania‐
jące ust i nosamogą zostać po‐
uczone,ukaranemandatemkar‐
nym lub może zostać spo-
rządzony wniosek o ukaranie
do sądu. - Przypominamy, że
zasłanianie ust i nosa w prze‐
strzeniachzamkniętychjestobo‐
wiązkowe w całym kraju. Nos
i usta można zasłaniać tylko za
pomocą maseczki. Zgodnie
z zapisami chusty, przyłbice
i szaliki nie są dopuszczalne –
podkreślają policjanci.
Ustainostrzebaobowiązkowo

zasłaniaćm.in.: na klatce scho‐
dowej, w autobusie, tramwaju
ipociągu,wsklepie, galeriihan‐
dlowej, banku i na poczcie,
w zakładzie pracy, jeśli w po‐
mieszczeniu przebywa więcej
niż 1 osoba (chyba, że praco‐
dawca postanowi inaczej),

wzakładziepracypodczasbez‐
pośredniej obsługi klienta/inte‐
resanta,wkinie i teatrze, u leka‐
rza, w przychodni, w szpitalu,
saloniemasażu i tatuażu,w ko‐
ściele,szkoleinauczelni,wurzę‐
dzie i innych budynkach uży‐
teczności publicznej.

JAWORZNO

Odpowiezarozbój

Jaworzniccy mundurowizatrzymali 35-letniego
mężczyznę, podejrzanego
o rozbój. Na wniosek Pro-
kuratury Rejonowej w Ja-
worznie, został onareszto-
wany na okres trzech mie-
sięcy. Za to przestępstwo
kodeks karny przewiduje
do 10 lat więzienia.

MundurowizJaworznazostali
zaalarmowani, żew jednymze
sklepówprzyulicyKrakowskiej
doszło do kradzieży rozbójni‐
czej.Mężczyznawszedłdoskle‐
pu,wykorzystując fakt, iż prze‐
bywało tam wielu klientów,
zabrał 6 butelekpiwa, anastęp‐
nieniepłacącza towarwyszedł.
Całą sytuację zauważyła przy‐
padkowa kobieta, która stała
przed sklepem i ujęła sprawcę.
Następnie ze sklepu wyszła
ekspedientka, która nakazała
oddaćskradzionyalkohol.Męż‐
czyzna stał się agresywny,wul‐
garny, anastępnieoplułkobietę,
kierował wobec niej groźby
pozbawienia życia po czym
zbiegł.
Sprawna praca policjantów

doprowadziładoustaleniamęż‐
czyzny, któryodpowiadał ryso‐
pisowi. Zatrzymany to 35-letni
mieszkaniec Jaworzna,który już
wcześniej był notowany. Został
on tymczasowoaresztowanyna
okres 3 miesięcy. Za kradzież
rozbójniczą grozimunawet do
10 lat więzienia.

na sygnale

OGŁOSZENIE

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
al. T. Kościuszki 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 262-24-17, +48 32 262-40-03

„SPOŁEM” PSS w Dąbrowie Górniczej 
al. T. Kościuszki 17 oferuje:

DO WYNAJMU

pomieszczenia biurowe i handlowe 
przy al. T. Kościuszki 17
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Nauczyciele,pracownicy
administracji i obsługi
oraz uczniowie i ich rodzi-
ce nie zgadzają się, aby
odwołanadyrektor szkoły
wciąż prowadziła zajęcia
z dziećmi.

Szkoła Podstawowa nr 3
w Sosnowcu – nosząca imię
ElizyOrzeszkowej – jest jedną
z najstarszych szkół w mie‐
ście. Do niedawna jej dyrek‐
torką była Monika Bednar‐
ska-Bajer, jednak zarządze-
niem prezydenta Sosnowca
z dnia 19 października zosta‐
ła odwołana z tej funkcji. Jak
podano w uzasadnieniu, po‐
wodem takiej decyzji były
zaistniałe okoliczności,
a zwłaszcza waga zarzutów
kierowanych w stosunku do
osoby pani dyrektor.
Podstawą odwołania dy‐

rektor były liczne skargi, któ‐
re wskazywały na niewłaści‐
we zachowanie wobec
uczniów oraz pracowników
placówki, nadużywanie kom‐
petencji, wywoływanie złej
i nerwowej atmosfery w pra‐
cy, wywieranie presji na na‐
uczycielach, naruszanie zasad
współżycia społecznego, nie‐
właściwe organizowanie pra‐
cy, poświadczanie nieprawdy,
narażanie zdrowia współpra‐
cowników, a także zarzuty
w zakresie gospodarowania
środkami finansowymi.

Zgodnie z zarządzeniem
pani Monika Bednarska-Ba‐
jer przestała pełnić funkcje
dyrektora placówki z dniem
1 września 2021 roku. Na
tym jednak nie zakończył się
dramat uczniów i pracowni‐
ków placówki. 12 listopada
była dyrektor wyraziła goto‐
wość powrotu do prowadze‐
nia zajęć z uczniami. Pierw‐
sze odbyły się 15 listopada.
To wywołało ogromny stres
wśród uczniów, którzy nie
chcą się uczyć i chodzić do
szkoły. –W ostatnich dniach
na prowadzoną przez panią

lekcję przyszło tylko dwóch
uczniów. Reszta się bała.
Tych dwóch uczniów otrzy‐
mało 5 za odwagę. Czy to
jest sprawiedliwy system
oceniania ucznia? – pytają
rodzice.
Dzieci, które dotychczas

nie były angażowane w spra‐
wę, napisały list do Rzecz‐
nika Praw Dziecka, pod któ‐
rym podpisało się 113 osób,
czyli 90 proc. uczniów klas
4-8. – Nie chcemy, żeby pani
Monika Bednarska-Bajer
dłużej uczyła w naszej szkole.
Ta osoba wywołuje w nas

ogromny stres. Nie chcemy,
żeby ta pani znęcała się nad
nami psychicznie, jak do tej
pory to robiła. Nie chcemy
dłużej się bać. Chcemy
w końcu zdobywać wiedzę
w normalnych warunkach.
Prosimy o spotkanie z nami
i wysłuchanie – czytamy
w liście uczniów SP 3 do
Rzecznika Praw Dziecka.
W sprawę zaangażowali

się absolwenci szkoły, którzy
potwierdzają niewłaściwe
zachowanie. Oni również
podkreślają, że jest to osoba,
która nie nadaje się do na‐
uczania w szkole podstawo‐
wej, bo stosowane przez nią
praktyki sprawiają, że dzieci
się jej boją i mają ataki pa‐
niki.
Jak się okazuje, Monika

Bednarska-Bajer wciąż jed‐
nak może wrócić do zarzą‐
dzania placówką, ponieważ
złożyła odwołanie na zarzą‐
dzenie prezydenta. Teraz
to sąd zdecyduje o tym, czy
ponownie zostanie dyrek‐
torką Szkoły Podstawowej
nr 3 w Sosnowcu. O tym,
czy wciąż może prowadzić
zajęcia jako nauczyciel
w tej placówce, może zde‐
cydować natomiast Kura‐
torium Oświaty, które do‐
tychczas broniło byłej
dyrektor. MC

Piotr Tomalski
p.tomalski@twojezaglebie.pl

To spory zastrzyk finanso‐
wy, który pozwoli miastom,
gminom i powiatom na re‐
monty i budowę nowych
dróg, rozwój infrastruktury
miejskiej czy rozbudowę
ważnychmiejskich ośrodków,
jak choćby szkoły. W całej
beczce miodu jest jednak, co
najmniej, chochla dziegciu.
Samorządowcy informują,
że straty w porównaniu do
zysków z programu mogą
być kolosalne.

255milionów
na inwestycje
Zgodnie z założeniami rzą‐

dowego projektu, każda jed‐
nostka samorządu terytorial‐
nego lub ich związek mogli
złożyć trzywnioski o dofinan‐

sowanie, które miało różne
progi finansowe. Pierwszy był
nieograniczony. W drugim
wartość dofinansowania nie
mogła przekroczyć 30 milio‐
nów złotych, a w trzecim
5 milionów.
Łącznie na projekt zostało

przeznaczonych około 23mi‐
liardów złotych. Wojewódz‐
two śląskie otrzyma z nich
2 138 844 08,06 złotych. 12%
tej kwoty, a więc ponad 255
milionówprzypadłonaprojekty
zagłębiowskich magistratów.
Żadna gmina ani powiat nie
otrzymały pełnej akceptacji,
to znaczy, że nie przyjęto
wszystkichwniosków.Niektó‐
rzy mogą czuć się mocno po‐
szkodowani, jak choćby Cze‐
ladź.
Miasto złożyło trzyprojekty.

Pierwszy dotyczył kanalizacji
miasta, a potencjalny wpływ

miał wynosić 60 milionów
złotych.Drugi krytej pływalni
(28milionów złotych). Ostat‐
ni, najniższy z nich, dotyczył
remontu ulicy Ogrodowej.
Wniosek opiewał na 4 630 000
złotych i tylko ten został przy‐
jęty. Tak więc z wniosków na
kwotę około 100 milionów

złotych, miasto uzyskało nie‐
wielkie wsparcie.

Kto najwięcej,
kto najmniej
Największe dofinansowanie

z wszystkich miast Zagłębia
otrzymał Sosnowiec (blisko
62 miliony złotych). Zostanie

onoprzeznaczonenakomplek‐
sową przebudowę dróg na te‐
reniemiasta.Wśródnich zna‐
lazły się między innymi ulica
Wojska Polskiego, Bora-Ko‐
morowskiego czy Zaruskiego.
Blisko 30milionówprzypa‐

dło dla Jaworzna na budowę
instalacji odnawialnych źródeł
energii oraz termoizolację bu‐
dynkówoświatowych. Podob‐
nąkwotęotrzymałoZawiercie.
Na drugim biegunie są wspo‐
mniana Czeladź, Wojkowice,
któreotrzymały4700000 oraz
Pilica (niecałe czterymiliony).

Miasta będą stratne?
Samorządowcy jednak nie

są zadowoleni z Polskiego
Ładu.Przedewszystkimwska‐
zują, że zmiany w systemie
podatkowym doprowadzą
miastadosporychstrat.Chodzi
opodniesieniedrugiegoprogu

podatkowego z 85 tysięcy na
120 oraz kwoty wolnej od po‐
datków z 8 tysięcy do 30.We‐
dług wyliczeń przedstawio‐
nychprzezDąbrowęGórniczą,
miasto straci ponad 45milio‐
nów złotych, na co składają
się 26,5miliona złotych z po‐
datku PIT oraz 18,7 z CIT.
W sierpniu prezydent

Sosnowca, Arkadiusz Chę‐
ciński informował z kolei,
że miasto poprzez zmiany,
jakie wprowadzi Polski Ład,
straci nawet 80 milionów
złotych. Rząd obiecuje, że
będzie rekompensował straty
wynikające z tych zmian
subwencjami, jednak samo‐
rządowcy nie są zadowoleni
z takich propozycji i sugeru‐
ją, że ogranicza to ich sa‐
morządność. ■
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Wysokość wsparcia poprzez Program Inwestycji
Strategicznychw ramach Polskiego Ładu
Sosnowiec 61.465.380,00
Jaworzno 29.999.821,00
Zawiercie 28.500.000,00
Dąbrowa Górnicza 20.000.000,00
Będzin 10.000.000,00
Sławków 8.322.800,00
Wojkowice 4.700.000,00
Czeladź 4.630.000,00
Pilica 3.917.325,00

Razem: 171.535.326,00

W LICZBACH

Województwo śląskie poprzez Program Inwestycji Strategicznychw ramach Polskiego Ładu otrzymało
ponad 2,1miliarda złotych. Ponad 255milionów trafi do samorządów Zagłębia.

Mieszkańcy Zagłębia zyskają
na Polskim Ładzie?

Nierówna walka o dobro uczniów
Sosnowiecki Klimontów

przejdzie w najbliższym
czasie prawdziwą rewolu-
cję. Zmodernizowany zo-
stanieukładdrogowy,wy-
remontowana przycho-
dnia przy ul. Hubala-Do-
brzańskiego, powstanie
także noweboisko z zada-
szeniem.

Planowana modernizacja
układudrogowegoprzewiduje
budowę ronda u zbiegu ulic
Hubala-Dobrzańskiego,Zapol‐
skiej i Gacka oraz rozbudowę
ulicy Zapolskiej.Ma to na celu
m.in. łatwiejszyibezpieczniejszy
dojazd do Centrum Pediatrii.
– Inwestycje, którew tymmiej‐
scu planujemy, mają na celu
zwiększenie komfortu jazdy,
jak również podniesienie bez‐
pieczeństwa. W Klimontowie
znajduje sięCentrumPediatrii,
każdegodniaprzyjeżdżają tutaj
rodzice z dziećmi z całegowo‐
jewództwa.Do szpitala prowa‐
dzi bardzowąskadroga. Bywa,
że pozostawione niezgodnie
z przepisami samochody blo‐
kujądojazddoszpitala,nietylko
opiekunommałychpacjentów,
ale też ambulansom. Po pra‐
cach, które w tymmiejscu zo‐
staną wykonane, do takich sy‐
tuacji nie powinno już
dochodzić – podkreśla Arka‐
diusz Chęciński, prezydent
Sosnowca.
Inwestycja poprawi również

dojazddostadionu, awłaściwie
nowego, całorocznegoobiektu,

który powstanie w miejscu
obecnego,wysłużonegoboiska.
Miastowtensposóbwykorzysta
dofinansowanie, jakieotrzyma‐
ło we wrześniu zMinisterstwa
Kultury, DziedzictwaNarodo‐
wego i Sportu.
Inwestycja obejmuje także

zmianę lokalizacji przystanku
autobusowo-tramwajowego,
który w obecnym kształcie nie
jest najbezpieczniejszym roz‐
wiązaniem. Nowy wspólny
przystanek dla autobusów
i tramwajówzlokalizowanybę‐
dzie pomiędzy ulicą Gacka,
a stadionem.
Robotyobejmujątakżebudo‐

węchodnikóworazzatokiauto‐
busowejprzednowymrondem
w kierunkuMaczek.Warte 6,3
mlnzłpracepowinnyzakończyć
się do końca przyszłego roku.
Dziś została podpisana umowa
w tej sprawie. Za inwestycję
odpowiadabytomskafirmaAm‐
bet.–Towielkachwiladladziel‐
nicyKlimontów.Zmiany, które
nadchodzą, zupełnie odmienią
oblicze tej dzielnicy - nie kryje
zadowolenia Piotr Dudek, so‐
snowiecki radny. MC

Drogowe zmiany
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ŻAŁUJĘBARDZO, ŻETAKPÓŹNO
- Od 7 lat chorowałem na cukrzy-

cę, dwa lata temu choroba tak po-
stępowała, że zaatakowała mi pra-
wą stopę. Robiłem wszystko, co
było możliwe i dostępne. Niestety,
moje działania skończyły się inter-
wencją chirurga, trzy palce i część
prawej stopy musiała zostać usu-
nięta. Pół roku później nastąpił
progres choroby, na lewej stopie
pojawiły się dziury z niegojących
się ran, ich wygląd i zapach budziły
moje przerażenie. Dopadło mnie
widmo usunięcia lewej stopy
i chodzenia o kulach. Od mojej
znajomej, z którą nie widziałem się
prawie dziesięć lat, dowiedziałem
się o tym niesamowitym człowieku,
który jak sama twierdzi, uratował
jej życie, wyleczył ją z choroby no-
wotworowej płuc. Dostałem od niej
namiary i bez chwili zastanowienia
skontaktowałem się z panem Ru-
binem. Cóż miałem do stracenia?
Na początku przychodziłem do
niego raz w tygodniu, po miesiącu
rany na stopie zaczęły delikatnie
blednąć i zasklepiać się. To mnie
bardzo ucieszyło i już wiedziałem,
że będzie dobrze. Byłem świadomy,
że takie rany nie zagoją się w dwa
tygodnie, to wymagało czasu. Co
zrobić? Taka jest cukrzyca. Na dzień
dzisiejszy, proszę zobaczyć, zostały
mi tylko dwa strupy wielości
1 złotówki, a rana była tak głęboka,
że widziałem własne kości – prze-
rażający widok. Nie mam słów po-
dziękowania dla pana Zbyszka, za
to, co on zrobił dla mnie. Żałuję
bardzo, że tak późno dowiedziałem
się o nim, mogłem mieś prawą sto-

pę całą i chodzić bez kul. Jestem
mu bezgranicznie wdzięczy – mówi
pan Henryk z Katowic.
Diagnoza u pani Dagmary była kosz-
marna - nowotwór piersi, po 2 latach
od operacji nastąpił nawrót choroby,
szczegółowebadaniawykazałyprze-
rzuty do drugiej piersi, wątroby
i płuc. Pojawiały się problemy z od-
dychaniem,byłotoefektemzbierania
się wody w płucach.
- Krótko mówiąc, dni miałam poli-
czone, dodatkowo cały czas myśla-
łam o swoim 3-letnim synku Kacper-
ku. Podczas następnej wizyty
w klinice, pielęgniarka, która się mną
zajmowała, zaproponowała mi wi-
zytę u pana Rubina. Byłam zszoko-
wana propozycją wizyty u jakiegoś
uzdrowiciela, ale po otrzymaniu
wyników badania PET byłam tak
załamana i przerażona diagnozą le-
karską, że sama poprosiłam pielę-
gniarkę o kontakt do pana Rubina.
Przez pierwszy miesiąc nie czułam
żadnej poprawy, ale po następnym
poczułam, że lepiej mi się oddycha
i mogę robić głębsze oddechy. Na
prośbę pana Zbyszka wykonałam
kontrolne badanieTK. Kiedy odebra-
łam wyniki, z bukiem kwiatów i łza-
mi w oczach, zjawiłam się u pana
Rubina. Okazało się, że wody w płu-
cach nie ma, a one same poddały się
jakiejś cudownej regeneracji. Lekarz,
który opisywał badanie, brał pod
wątpliwość, czy badaniu poddała się
ta sama osoba. Jednak zbliżona
w opisie wyniku pozostała wątroba.
To, co zrobił ze mną pan Zbyszek, to
prawdziwy cud! Odzyskałam, chęć
życia, jestem pewna, że wkrótce

i wątroba powróci do normy, bo
piersi są zdrowe, nie ma w nich żad-
nych niepokojących zmian. Pana
Zbyszkabędępolecałakażdejosobie,
która ma jakieś problemy ze zdro-
wiem, on uratował moje życie –
kończy pani Dagmara.
- Z objawami hirsutyzmu borykałam
się już przeszło 8 lat, ale gdy do tego
doszły problemy miesiączkowe
i zmiany na jajnikach, zaczęłam szu-
kać pomocy u różnych specjalistów.
Przez przypadek natrafiłam na pana
Rubina i muszę się przyznać z lekkim
niedowierzaniempoddałamsiędzia-
łaniu. Efekty przeszły moje najśmiel-
sze oczekiwania. Uregulował mi się
cykl miesiączkowy, jajniki czyste
i poziom hormonów w normie.
W dodatku owłosienie z twarzy
i dekoltu zniknęło, w końcu mogę
spokojnie patrzeć w lustro i nie boję
się już pokazać ludziom. On jest chy-
ba czarodziejem z bajki, więc proszę
Bogatylkoojedno,bydlawszystkich
starczyło tej magii, by każdy mógł
doświadczyć takiego szczęścia, jakie
i ja odczuwam, dzięki temu, co pan
Zbyszek potrafi. Otrzymałam dzięki
Panu dużo więcej niż mogłam się
spodziewać i już wierzę w cuda, bo
sama ich doświadczyłam - kończy
pani Martyna. (AG)

ZbyszekRubin
przyjmujewgabinetach:

wSosnowcuul.Ostrogórska9,
wKatowicach

ul. Pułaskiego20,
wOpoluul. Kołłątaja10.
Rejestracja telefoniczna
podnr600-438-758.
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PrzedmieszkańcamiDą-
browy Górniczej kolejna
odsłona trwającej w mie-
ściekomunikacyjnej rewo-
lucji. Tym razem przebu-
dowana będzie główna
komunikacyjnaośmiasta,
którą kursują tramwaje.

Zmodernizowane torowisko
tramwajowe oraz drogi
i chodniki; udogodnienia dla
pieszych i rowerzystów; ła‐
twiejszy dostęp do tramwa‐
jów i autobusów – taki ma
być efektwspólnego przedsię‐
wzięcia spółki Tramwaje Ślą‐
skie S.A. i miasta Dąbrowa
Górnicza.Kompleksowaprze‐
budowa obejmie odcinek od
ul. Kasprzaka do granicy Dą‐
browyGórniczej z Będzinem.
Na etapie przetargu została

ona jednak podzielona na
dwie części, a granicąmiędzy
nimi jest rondo przy al. Róż.
Firmy, które podejmą się tego
przedsięwzięcia, zostały wy‐
łonionepodczasprzetarguza‐
kończonego aukcją elektro‐
niczną. – Naszym nadrzę-
dnym celem jest stałe podno‐
szenie jakości komunikacji
tramwajowej. Dlatego od kil‐
ku lat prowadzimy bardzo
intensywnepracemoderniza‐
cyjne infrastruktury i kupu‐
jemy nowe tramwaje. Myślę,
że przebudowane wcześniej
torowisko na ulicy Kasprzaka
jest dobrym przykładem tej
zmiany. Teraz pora na kolejny

odcinek w stronę centrum
miasta. Chcemy, by po mo‐
dernizacji torowisk, wDąbro‐
wie Górniczej pojawiły się na
liniach nowe, niskopodłogo‐
we tramwaje–mówiłBolesław
Knapik, prezes zarządu spółki
Tramwaje Śląskie.
Realizacja tego zadaniama

poprawić komfort podróż‐
nych. – Efekt tej inwestycji
przyniesieważną zmianę, któ‐
rą planowaliśmy i zapowiada‐
liśmy od kilku lat. Moderni‐
zacja linii tramwajowej to
uzupełnienie działań związa‐
nych z budową centrów prze‐
siadkowych przy dworcach
i przebudową układu drogo‐
wego. Te rozwiązania sprawią,
że będziemożna łatwiej i wy‐
godniej przemieszczać się,
a samo miasto stanie się dla
wszystkich bardziej przyjazne
i dostępne – zaznaczaMarcin
Bazylak, prezydent Dąbrowy
Górniczej.
Przeznaczony do moder‐

nizacji odcinek dwutorowej
linii tramwajowej ma ok.

2600metrów długości, zatem
przebudowa obejmie niemal
5200 metrów toru pojedyn‐
czego. Przebudowanych zo‐
stanie 10 peronów przystan‐
kowych (w tym 4 perony na
zintegrowanych tramwajo‐
wo-autobusowych przystan‐
kach Gołonóg Manhattan
i Dąbrowa Górnicza Aleja
Róż), zamontowane smarow‐
nice torowe, przebudowane
układy odwodnieniowe, sieć
trakcyjna wraz z układem za‐
silania.
W zakresiemiejskim inwe‐

stycji jestm.in. budowa i prze‐
budowa chodników, ciągów
pieszo-rowerowych, drogi dla
roweróworaz zieleńców, prze‐
budowa układu drogowego
i oświetlenia ulicznego, budo‐
wa ronda turbinowego na
skrzyżowaniuul. Piłsudskiego
z ul.Morcinka, budowa przy‐
stanków autobusowych, prze‐
budowa przejścia podziem‐
nego na Redenie i likwidacja
dwóch innych przejść pod‐
ziemnych. MC

Czeladź znalazła się
wczołówcemiast powyżej
20tys.mieszkańcówwRan-
kinguGminWojewództwa
Śląskiego. Wynik został
ogłoszony w Gmachu Sej-
muŚląskiegowKatowicach,
a zajęte miejsce jest za-
chwycające.

Czeladź znalazła się tuż za
podium, zajmując czwarte
miejsce,wśródmiastmających
powyżej 20 tys.mieszkańców.
Pierwsze miejsce w tej kate‐
gorii zajęły Tarnowskie Góry,
drugi był Cieszyn, a trzeci
Mikołów.ZamiastemZagłębia
uplasowały się Czechowice-
Dziedzice, Lubliniec, Jasienica,
Łaziska Górne, Zawiercie
i Żywiec. – Ranking pod pa‐
tronatem wojewody i mar‐
szałka województwa jest bar‐
dzo wartościowy, bo wyłania
gminy onajlepszympotencja‐
le gospodarczym, społecz‐
nym, środowiskowym i prze‐
strzennym. Opiera się na 16
wskaźnikach opracowanych
na podstawie obiektywnych
danych GUS – mówi Zbi‐
gniew Szaleniec, burmistrz
Czeladzi. Rozwój miasta po‐
magamieszkańcom żyć lepiej
i ułatwia codzienne funkcjo‐
nowanie. Nowe miejsca par‐
kingowe, przebudowy dróg,
oczyszczanie powietrza, akcje
prozdrowotne. To sukces,
dzięki któremu wiele dzieje
się w Czeladzi. – Chciałbym

w tym miejscu podziękować
radnym, wszystkim pracow‐
nikomsamorządowym,przed‐
siębiorcom, a zwłaszcza
mieszkańcom za ciężką co‐
dzienną pracę. Pracę, dzięki
której wyprowadziliśmyCze‐
ladź z zapaści, w jakiej się
znalazła w latach dziewięć‐
dziesiątych po likwidacji nie‐
mal całego przemysłu. Ten,
jak i wiele innych rankingów,
a także prowadzane co jakiś
czas w naszymmieście bada‐
nia jakości życia pokazują, że
razem zewspierającymimnie
radnymi prowadzimy naszą
małą ojczyznę wewłaściwym
kierunku. Jeszcze raz wszyst‐
kim,którzydo tegowspólnego
sukcesu się przyczynili, ser‐
decznie dziękuję i gratuluję –
opowiada burmistrz. Organi‐
zatorem rankingu była Fun‐
dacja Rozwoju Demokracji

Lokalnej im. Jerzego Regul‐
skiego i Ośrodek Kształcenia
Samorządu Terytorialnego
im. Waleriana Pańki we
współpracy zGłównymUrzę‐
dem Statystycznym w Kato‐
wicach. – To wyjątkowy ran‐
king. Jego podstawą są twarde
dane GUS z 16 kategorii. Na‐
szym celem jest wyłonienie
najlepszych gmin i promowa‐
nie tych wyróżniających się
pod względem rozwoju spo‐
ł e czno-gospodarczego.
Mamy nadzieję, że przepro‐
wadzone analizy statystyczne
staną się podstawą ważnej
dyskusji, zarówno nad zarzą‐
dzaniem lokalnym, jak i stra‐
tegicznymi kierunkami roz‐
woju naszego regionu –mówi
Marcin Smala, wiceprezes
zarządu Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej im. Je‐
rzego Regulskiego. MK

Komunikacyjna rewolucja

Czeladźwysokow rankingu

Monika Cygnarowska
m.cygnarowska@twojezaglebie.pl

Już niedługo mieszkańcy
Sosnowca zyskają nowy plac
przed dworcem. Tam, gdzie
dotychczas parkowały samo‐
chody, teraz będzie plac
z gastronomią, zielenią
i miejscami do odpoczynku.
– Chcieliśmy jednak, aby
zmieniła się też Patelnia.
Miejski Zakład Zasobów
Lokalowych, który zarządza
placem Stulecia, postanowił
wprowadzić sporo zmian –
zapowiada Arkadiusz Chę‐
ciński, prezydent Sosnowca.
– Chcemy, aby na Patelni

pojawiło się więcej zieleni.
W okolicach pomnika Jana
Kiepury przeprowadzony
zostanie remont płyty stro‐
powej, uszczelnienie i odkry‐
cie nawierzchni. Co ważne,
sama nawierzchnia nie bę‐
dzie odtworzona, bo w to
miejsce pojawi się zieleniec
– zapewnia Rafał Łydek, dy‐
rektor Miejskiego Zakładu
Zasobów Lokalowych.
Nadal będzie można sobie

usiąść i odpocząć, ale na pew‐

no okoliczności będą temu
bardziej sprzyjały. Odtwo‐
rzone zostaną skarpy, które
znajdują się po obu stronach
schodów.
Ważne zmiany zobaczymy

również na dole. Przed wej‐
ściem do pasażu wyremon‐
towane zostaną płyty, na pla‐
cu pojawi się nowy system
odwadniający, a nawierzch‐
nia będzie nawiązywała do
obecnej. – Co ważne, na

środku pojawi się zieleniec,
a wraz z nim mała architek‐
tura, jak choćby ławki –
mówi Jeremiasz Złotecki,
zastępca dyrektora ds. tech‐
niczno-eksploatacyjnych
MZZL w Sosnowcu.
Przetarg wygrała firma

Remdom z Dąbrowy Górni‐
czej, która prace wykona za
prawie 1,3 mln zł. Inwestycja
powinna zakończyć się przed
wakacjami. ■

W centrum Sosnowca zobaczymy kolejne zmiany. Miasto
rozstrzygnęło przetarg, dzięki któremu odmieniony
zostanie plac Stulecia, czyli popularna Patelnia.

Patelnia zmieni oblicze
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Laureaci drugiej edycji
konkursu„Modelbiznesowy
dla Dąbrowy”są już znani.
Woczachjuryipubliczności
najlepiejwypadłproducent
unikatowych mebli i akce-
soriówdekoracyjnych.

Finaliści wystąpili podczas
galiwPałacuKulturyZagłębia.
Każdy z nich przedstawił pre‐
zentację na temat swojego biz‐
nesu, później odpowiadał na
pytania jurorów ipubliczności.
Wszyscy uczestnicy finału
otrzymali nagrody od sponso‐
rów i partnerów konkursu.
–Wszystkie pomysły były bar‐
dzociekawe i życzę, żebywasze
przedsięwzięcia zakończyły się
sukcesem.Uwszystkichwidać
wielką pasję i determinację
wdążeniudocelu, do realizacji
marzeń i biznesowychplanów.
Liczę, że nagrody będą dodat‐
kowąmotywacją, żeby to dalej
robić –mówiMarcin Bazylak,
prezydent miasta, przewodni‐
czący jury. Spośródpięciufina‐
listównajlepszy okazał się Igor
Woźnica. Pod marką „Nieźle
pogięte” produkujemeble oraz
akcesoria dekoracyjne, zgodne
z obecnymi trendami w euro‐
pejskim designie. Kwietniki,
stoły, stoliki i konsole wycho‐
dzącespodjegorękisamokreśla
jako loftowe i industrialne.
– Robione przeze mnie meble
to odpowiedź namasowe pro‐
dukty, które często nie są naj‐
lepszej jakości i przy tymnie są

tanie. Indywidualnaoferta, do‐
pasowanadooczekiwańklien‐
tówwcale niemusi być bardzo
droga.Mojemeble sąwporów‐
nywalnych, a niekiedy nawet
niższych cenachniż te z siecio‐
wychsalonów.Oferujęmateriały
wysokiej jakości, a każdy pro‐
dukt,podwzględemkoloruczy
wymiaru, mogę wykonać na
zamówienie. Działam od nie‐
dawna i na tym początkowym
etapie bardzo mocno wspiera
mnieżona–mówiIgorWoźnica.
Za zajęcie pierwszego miejsca
otrzyma15tys. zł,doniego trafi
też nagroda publiczności,
w wysokości 5 tys. zł. Tomoże
byćdobrypoczątek, aby rozwi‐
nąć skrzydła, ale czy zwycięzca
zdecyduje sięna rozwój iwielki
krok naprzód?
– Chciałbym wyjść z garażu

rodziców,wktórymurządziłem
warsztat i rozwinąć go. Chcę

rozszerzać asortyment, a także
rozbudowaćstronęwwwisklep
internetowy – odpowiada Igor
Woźnica.Drugiemiejsce zajęła
AnnaPławecka, któraotrzyma
10 tys. zł. Jej propozycją było
cośwyjątkowegodlakoneserów
win z PółwyspuApenińskiego.
– W regionie widać wyraźny
deficytofert dlaosób lubiących
dobrewino,zarównojeślichodzi
o sklepy, jak i lokale serwujące
trunki.Chcąc jekupićczynapić
się, trzebawybrać sięgdzieśda‐
lej. Chciałbym otworzyć sklep
i winebar dla smakoszy wina,
zaoferować również produkty
sprowadzaneprostozwłoskich
winnic. Taki biznes można
rozwinąć o szkolenia na temat
win,degustacje czyorganizację
wycieczek do regionów słyną‐
cych z winnic – mówi Anna
Pławecka.SzymonSkubiszewski
uplasował się na trzecimmiej‐
scu, za które dostanie 5 tys. zł.
Jego klientami są miłośnicy
dwóchkółek. –Zmoimwspól‐
nikiemTomaszemprowadzimy
serwis rowerowy. W naszym
biznesie chodzi o to, że dbamy
o rowery klientów, a nie tylko
je naprawiamy. Zadowolony
klienttotaki,któryczerpieprzy‐
jemność z jazdy imoże jeździć
bezpiecznie.Opróczprzeglądów
czynaprawmożnadonaszwró‐
cić się po radę w sprawie kon‐
serwacji czyulepszania sprzętu.
Oferujemy też przechowalnię
rowerów – mówi Szymon
Skubiszewski. MK
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Każdego dnia pomagają bezrobotnym, udzielają pomocy przedsiębiorcomw ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz
wspierają i szkolą osobyw trudnej sytuacji życiowej. O wsparciu w czasach pandemii i związanych z tymwyzwaniach
rozmawiamy ze Sławomirem Sagadynem– dyrektorem oraz Agnieszką Bondaruk – zastępcą dyrektora ds. rynku pracy
w PowiatowymUrzędzie Pracy w Sosnowcu.

Skutecznawalka z bezrobociem

Model biznesowy dla Dąbrowy
REKLAMA 21_02228_10

MonikaCygnarowska
m.cygnarowska@twojezaglebie.pl

Niedawno objął Pan sta-
nowiskodyrektoraPowia-
towego Urzędu Pracy
w Sosnowcu. Jak Pan
widzi swoją rolę na tym
stanowisku?

Sławomir Sagadyn: Przez
ostatnie lata miałem realny
wpływ na funkcjonowanie
Urzęduidlategoniezamierzam
wprowadzać rewolucyjnych
zmian, a skoncentrować się na
ulepszeniu funkcjonujących
procesów. Działania Urzędu
będąnakierowanenapolepsze‐
nie jakości obsługi i większej
efektywności w stosunku do
klientów.

JakPUPpomagaosobom
bezrobotnym?

Urzędy pracy aktywizują
bezrobotnychwoparciuoprze‐
pisyustawyopromocji zatrud‐
nieniaiinstytucjachrynkupracy,
aźródłemfinansowaniadziałań

aktywacyjnych osób bezrobot‐
nych są środkiFunduszuPracy
oraz Funduszy Europejskich.
W zakresie aktywizacji osób
bezrobotnych największe zna‐
czenie mają działania na rzecz
powstawania nowych miejsc
pracy.Głównymcelemprogra‐
mów tworzenia miejsc pracy
jest zwiększeniepopytunapra‐
cowników oraz podnoszenie
zdolności osób bezrobotnych
do podjęcia pracy. Osoby bez‐
robotne mogą skorzystać mię‐
dzy innymi ze staży, szkoleń
zawodowych, środkównauru‐
chomieniewłasnejdziałalności
gospodarczej oraz możliwości
podjęciapracynastanowiskach
dofinansowanychprzezUrząd,
wramachpracinterwencyjnych
oraz środków na wyposażenie
stanowiska pracy.

Jak pandemia wpłynęła
na funkcjonowanie Po-
wiatowegoUrzęduPracy
w Sosnowcu?

Odponadpółtora rokuzma‐
gamy się z kryzysem wywoła‐

nympandemią koronawirusa.
Czas ten okazał się dla nas
szczególnie trudny. Epidemia
COVID odcisnęła piętno na
wszystkichobszarach funkcjo‐
nowaniaUrzędu.Głównie sku‐
piliśmysięnawytężonychdzia‐
łaniach na rzecz wspierania
przedsiębiorców i ochronie
miejscpracypoprzez realizację
wsparcia w ramach tzw. Tarcz
Antykryzysowych.Dotacjeoraz
pożyczki dla mikro i małych
przedsiębiorców czy dofinan‐
sowaniadokosztówzatrudnie‐
niapracownikówto tylkokilka
z form, jakie były oferowane.
Tutejszy Urząd zrealizował
pozytywnieprawie13tys.wnio‐
skówprzedsiębiorcówna łącz‐
ną kwotę prawie 75 milionów
złotych. Jednocześnie dalej
udzielaliśmywsparcia osobom
bezrobotnym oraz pracodaw‐
comwzakresie standardowych
zadań, pomimoobostrzeńwy‐
nikających z COVID-19w ra‐
mach reżimu sanitarnego.

Ile osób zarejestrowało
się w PowiatowymUrzę-

dziePracywSosnowcuod
początkupandemii?

AgnieszkaBondaruk:Sytu‐
acjazwiązanazpojawieniemsię
koronawirusaoczywiścienega‐
tywnie odbiła się na lokalnym
rynkupracy. Jednaknie takdra‐
stycznie, jak przewidywano na
początku.Jakjużwspomniałam,
odmomentuwybuchuepidemii
do chwili obecnej mamy o ok.
1000osóbbezrobotnychwięcej
w naszym rejestrze. Analizując
sytuację miesiąc do miesiąca,
największe skoki liczby bezro‐
botnychmieliśmy na początku
pojawienia siękoronawirusa, tj.
od kwietnia do czerwca 2020 r.
Wówczasnaprzestrzenizaledwie
3miesięcymieliśmywzrost za‐
rejestrowanych odpowiednio
o ponad 290, 250 i 130 osób.
Później również notowaliśmy
wzrostliczbyosóbbezrobotnych,
ale już na poziomie kilkudzie‐
sięciu lub kilkunastu osóbmie‐
sięcznie.Zahamowanienastąpi‐
ło w maju bieżącego roku i od
tamtej pory liczba osób bezro‐
botnych maleje z miesiąca na

miesiąc. Dodatkowo wzrasta
liczba wolnych miejsc pracy
iofertpracyzgłaszanychdona‐
szego Urzędu, zarówno tych
zwolnego rynku, jak i dofinan‐
sowanych przezUrząd.

Jakie branże ucierpiały
najbardziejprzezpande-
mię?

Analizując ryneksosnowiec‐
ki, największa skala negatyw‐
nych skutków pandemii wi‐
doczna jest w branżach, które
niemogłypracowaćprzez lock-
down. Biorąc pod uwagę ilość
wniosków przedsiębiorców
składanych do nas w ramach
TarczyAntykryzysowej, gastro‐
nomianależydo liderów, szcze‐
gólnie restauracje, bary, puby
i inne stacjonarne punkty ga‐
stronomiczne. Zaraz za nią
branża beauty – fryzjerzy, sa‐
lony kosmetyczne imedycyny
estetycznej. Kolejna branża, to
szeroko rozumiana edukacja
pozaszkolna,czylim.in.ośrodki
kształcenia zawodowego, szko‐
ły językowe, firmy szkolenio‐

we,któremusiałyszybkoprzejść
na tryb usług on-line, żeby
utrzymać sięna rynku.Równie
mocnoucierpiałysklepyibutiki
specjalizujące się w sprzedaży
detalicznej ubrań,w tymbieli‐
zny i dodatków odzieżowych.

Na jakie wsparcie mogą
liczyć osoby bezrobotne
oraz przedsiębiorcy i jak
się onie ubiegać?

Przezcały rok,pomimoobo‐
strzeń, staraliśmy się udzielać
osobom bezrobotnym różno‐
rodnegowsparcia,wzależności
od ichpotrzeb.Dochwili obec‐
nej finansujemy staże, indywi‐
dualnie dobrane szkolenia za‐
wodowe, studiapodyplomowe,
udzielamy dotacji na urucho‐
mieniefirmy,dofinansowujemy
tworzenie nowychmiejsc pra‐
cy.Oczywiścienasi pośrednicy
pracy i doradcy zawodowi po‐
zostają do dyspozycji osób za‐
rejestrowanych i przedsię‐
biorców. ■



„Dom Gucci” inspirowany jest
szokującą, prawdziwą historią
rodzinnego imperium stojącego
za włoskim domem mody Gucci.
To opowieść o modowej dyna-
stii, która stworzyła markę ko-
jarzącą się na całym świecie
z luksusem.

Oszałamiający sukces rodzin-
nego biznesu, trzy dekady miło-
ści, zdrady, dekadencji, zemsty,
zwieńczone w końcu morder-
stwem, pokazują, co znaczy na-

zwisko Gucci, ile jest warte i jak
daleko posunie się rodzina, by
nie wypuścić z rąk kontroli nad
fortuną. Ta historia wstrząsnęła
nie tylko Włochami. „Blichtr,
chciwość, seks, moda i eksklu-
zywna galanteria skórzana – cze-
go więcej można chcieć?” – pisał
Michael Gross („Model”) o książce,
na której oparto scenariusz fil-
mu. „The Wall Street Journal”
podkreślał: „To wnikliwa kronika
narodzin i upadku firmy”.

DOMGUCCI

PRZEPROWADZKI kompleksowe
32 220 64 27, 531 944 531

OCHRONA z gr. niepełnosprawno‐
ści,3010zł. Będzin, 604-630-556

SERWIS sprzątający, Będzin Łagisza,
668-085-925

DROBNE

POŻYCZKI
MINIMUM FORMALNOŚCI

SZYBKA
DECYZJA

W DOMU KLIENTA
TEL: 32 280-40-70
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WYDARZENIA
» SOSNOWIEC
27 i 28.11 Teatr Zagłębia, Horror

szał - pożegnanie z tytułem,

start o 18:00, bilety 35/45 zł

27.11 MBP, sobotni pokaz EKOfil‐

mu dla dzieci, start o 11:00, wstęp

wolny, obowiązują wejściówki

27.11 Miejski Klub Maczki, tur‐

niej gry "Osadnicy z Catanu",

start o 10:00, obowiązują zapisy,

opłata startowa - 10 zł

28.11 Stadion Zimowy, Dyskote‐

ka na lodowisku, start o 18,

wstęp wolny, obowiązuje

limit osób

5.12 UM, Manufaktura Świętego

Mikołaja, w godzinach 12:00

– 17:00, wstęp wolny

5.12 Hala MOSiR, ul. BMC, Moto‐

Mikołaje 2021, start o 12:00,

wstęp wolny

» CZELADŹ
26.11 KOPALNIA KULTURY, Alicja

Zmysłowska. Spotkanie Autorskie -

kinowy pokaz fotografii psów,

start o 19:00, bilety 35 zł

4.12 KOPALNIA KULTURY, Miko‐

łajkowy Poranek Teatralny - Królo‐

wa Śniegu, start o 11:00,

bilety 10 zł

» DĄBROWA GÓRNICZA

26.11 FABRYKA PEŁNA ŻYCIA,

Andrzejki 2021- Neon Night,

start o 20:00, bilety 20 i 25 zł

27.11 PKZ, Jacek Łapot - Kabaret

bez konserwantów, start o 17:00,

bilety 30 zł

4.12 UM, Dąbrowska Barbórka Ro‐

dzinna, start o 9:00 na ul. 3 Maja

pod Resursą, wstęp wolny

04.12 PKZ, TRIATHLON STORY,

czyli chłopaki z żelaza, start

o 17:00 i 20:00, bilety 110 - 140 zł

06.12 PKZ, Mikołajkowy seans fil‐

mowy + wręczanie prezentów,

start o 16:00, bilety 25 zł

1 2 63 74 85 9

A

B

C

D

E

F

G

H

I Regulamin dostępny
w redakcji.

DO WYGRANIA
2 POJEDYNCZE
ZAPROSZENIA

DO KINA!

Rozwiąż sudoku,
a następnie
uzupełnij

powyższe pola
cyframi

z planszy.

Ciąg cyfr
prześlij na adres:
konkurs@twoje-

zaglebie.pl.
3 grudnia

o godz. 12:00
czekamy

na odpowiedzi.
O wygranej
decyduje
kolejność
zgłoszeń.

A2 H2E5C7 I4G8

AUTOREKLAMA

SERWIS sprzątający pn.-pt.,
godz.8-16, z orzeczeniem, Czeladź,
604-630-556

SKUP nieruchomości za gotówkę: ko‐
mornik, remont, udział, spadek. Tel.
512-184-068

DAM odstępne za mieszkanie: komu‐
nalne, zakładowe, spółdzielcze, za‐
mienię na inne. tel. 512-184-068

PRACA utrzymanie czystości
salon i serwis samochodowy
Sosnowiec ul. Zuzanny tel:
668312687

PRACA namyjni w salonie sa‐
mochodowym Sosnowiec ul.
Zuzanny tel: 668312687

AUTOREKLAMAREKLAMA 21_01994_1

Numer telefonu: 792-785-572

MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH

Dogodne terminy,
w weekendy oraz popołudniami.

Sosnowiec i okolice.
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tylkow:A-poniedziałekB-wtorek C-środaD-czwartek E-piątek F-sobotęG-niedzielę
zwyjątkiem:K-poniedziałku L-wtorkuM-środyN-czwartkuP-piątkuR-soboty S-niedzieli
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FILMOWEPORANKI: STRAŻAKSAMCZ. 3dubbing 10:20G
KINOKONESERA:GAGARINE 18:00A
KULTURADOSTĘPNA: ZUPANIC 13:00D, 18:00D
PRZEDPREMIERA: CLIFFORD.WIELKI CZERWONYPIESdubbing 11:15FG
DOMGUCCI napisy 16:30, 19:30, 20:30AD, 20:40KN
DZIEWCZYNYZDUBAJU 10:30EBC, 10:45A, 13:45, 17:30, 20:00
NASZEMAGICZNEENCANTOdubbing 10:00R, 15:00, 17:00AD, 18:30KN
NASZEMAGICZNEENCANTOATMOSdubbing 13:50
BOWEMNIE JEST SEKS 11:15D, 12:50A, 13:15KLN, 13:30B
POGROMCYDUCHÓW.DZIEDZICTWOdubbing 10:10A, 11:00K,

15:15AD, 15:45KLN, 15:50B
PITBULL 20:45AD, 21:00KN
WILK, LEW I JAdubbing 10:45FC, 11:15B, 12:30, 17:00KN

FILMOWEPORANKI: STRAŻAKSAMCZ. 3 10:20G
KINOKONESERA: GAGARINE 18:00A
KULTURADOSTĘPNA: ZUPANIC 13:00D 18:00D
PRZEDPREMIERA: CLIFFORD.WIELKI CZERWONYPIESdubbing 10:00FG, 12:20FG
DZIEWCZYNYZDUBAJU 20:40KN, 22:10EF
NASZEMAGICZNEENCANTOdubbing 10:00, 12:30, 15:00, 18:30
DOMGUCCI napisy 14:30ABC, 14:40EFG, 15:40D, 18:00KN,

19:00AD, 19:30EFG, 19:45A, 19:50D, 20:00BC
WILK, LEW I JAdubbing 10:00D, 10:45FG, 13:15N,16:10
GWIAZDKAKLARYMUUdubbing 10:15FAB, 12:00N, 12:20D
POGROMCYDUCHÓW.DZIEDZICTWOdubbing 10:15E, 11:15FG,

11:30B, 16:45EFG, 17:00PRS
PITBULL 14:10EFG, 14:20PRS, 20:40AD, 21:15EFG, 21:20BC
BOWEMNIE JEST SEKS 13:30D, 13:45N
TOMUSIBYĆMIŁOŚĆ 21:00

BOWEMNIE JEST SEKS 19:30
DIUNAnapisy 20:40
DOMGUCCI napisy 13:00, 16:15, 20:00
DZIEWCZYNYZDUBAJU 12:30, 15:30, 18:30, 21:30
ETERNALSdubbing 14:50
FURIOZA 21:50
KURIERFRANCUSKI Z LIBERTY, KANSASEVENINGSUNnapisy 12:20
NASZEMAGICZNEENCANTOdubbing 10:00FG, 11:20FG, 12:30, 15:00, 16:00, 17:30
NIE CZASUMIERAĆnapisy 13:00
PITBULL 18:10
POGROMCYDUCHÓW.DZIEDZICTWOdubbing 10:20FG, 16:20, 19:00
POGROMCYDUCHÓW.DZIEDZICTWOnapisy 21:40
TOMUSIBYĆMIŁOŚĆ 18:30, 20:45
WILK, LEW I JAdubbing 10:50FG, 13:50

POMOCDOMOWA 26 listopada 19:00
HORRORSZAŁ 27listopada 18:00
HORRORSZAŁ 28 listopada 18:00

REPERTUARY 26.11 – 02.12



Zagłębiowskiemiastapo
kilku trudnychmiesiącach,
związanych z pandemicz-
nymi obostrzeniami, szy-
kująsięnaświęta.Ztejoka-
zji przygotowano wiele
atrakcji dlamieszkańców.

Wielkimi krokami zbliżają
się święta BożegoNarodzenia.
Z tej okazji zagłębiowscywło‐
darze przygotowali szereg
atrakcji dla mieszkańców. Na
ulicach powoli zaczynają po‐
jawiać się dekoracje świątecz‐
ne, które zdobić będą miasta
aż do przyszłego roku. Na
mieszkańców czekają dobrze
znane świetlne figurki, poja‐
wią się także nowości. Część
z nich rozbłyśniewMikołajki.
Na najmłodszych tego dnia

czeka wiele atrakcji. Do So‐
snowcaponowniepowróciMa‐
nufakturaśw.Mikołaja (5grud‐
nia), gdzie czekać będzie
snowtubing, karuzele, ciu-
chcia, chatkaśw.Mikołaja,kon‐
kursy czy warsztaty. Mikołaja
spotkać będzie można także
wDąbrowieGórniczejwPałacu
Kultury Zagłębia, Miejskiej
Bibliotece Publicznej czy
w Nemo. 6 grudnia dobrej za‐
bawy, uśmiechów dzieci i pre‐
zentów nie zabraknie! Podob‐
nie jak w Czeladzi, gdzie od
4 grudnia czekać będzie moc
atrakcji. W sobotę, w Kopalni
Kultury odbędzie się Mikołaj‐
kowyPoranekTeatralny „Kró‐
lowa Śniegu”. Kolejnego dnia

wparkuKościuszkiodgodziny
15.00nawszystkiedziecibędzie
czekaćm.in. stanowiskoMiko‐
łaja, karuzela oraz liczne kon‐
kursy i animacje. Najmłodsi
będą mogli spotkać Mikołaja
w parku Kościuszki również
6 grudnia podczas imprezy
organizowanej przez MOSiR.
Również w Będzinie zaplano‐
wanoniezapomnianespotkanie
ze św.Mikołajem, biegdziecię‐
cy, animacjeprowadzoneprzez
„ciocięAsię”orazupominkidla
każdego.
Atoniekoniecgrudniowych

atrakcji. Istotnym elementem
świątecznych przygotowań są

jarmarki, które wprowadzają
niezapomnianąatmosferędzię‐
ki straganom wypełnionym
dekoracjamiświątecznymiręcz‐
nie wykonanymi, stroikami,
świątecznymi kartkami, pre‐
zentami i pysznymi smakoły‐
kami, a towszystkowakompa‐
niamencie płynących kolęd
i wspaniałych zapachów uno‐
szących sięwkoło.WSosnow‐
cu jarmarkodbędzie sięwpier-
wszy grudniowy weekend
(4-5.12), a kolejnewDąbrowie
Górniczej – 17 grudnia w Fa‐
brycePełnejŻyciaoraz19grud‐
nia pod Bazyliką w Strzemie‐
szycach. MC

Przygotowania do świąt

REKLAMA 21_00096_1
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Michał Kuchta
m.kuchta@twojezaglebie.pl

„Utracona cześć Katarzyny
W.” to współczesna baśń dla
dorosłych, opowieść o do‐
świadczeniu opresji, o budo‐
waniu narracji na czyjś temat
na podstawie plotki, domy‐
słu, pomówienia. Spektakl
jest mroczną historią o slut-
shamingu, o ciele i jego uto‐
warowieniu, o pragnieniu
atencji, o wstydzie, o kontro‐
li, o wolności słowa i medial‐

nej opresji, w której można
być królową lub kozłemofiar‐
nym. – Pracujemy na tekście
Pawła Sablika i naszą opo‐
wieść nazywamy baśnią
o slut-shamingu.Wspektaklu
zderzamy opowieści dwóch
kobiet, które spotykają się,
żeby wspólnie, konfrontując
się ze swoją przeszłością, zo‐
baczyć jak mogą funkcjono‐
wać dzisiaj – mówi Karolina
Szczypek, reżyserka spekta‐
klu.Akcja spektaklu rozgrywa
się w przyszłości, a jej boha‐

terkami są dwie kobiety. Po‐
mimo doświadczeń z prze‐
szłości, które zdeterminowały
ich dalsze losy, próbują uło‐
żyć sobie swoją teraźniejszość.
Na samym początku nowego
startu natrafiają jednak na
serię niefortunnych zdarzeń.
Jak potoczy się ich historia?
Spektakl będzie można jesz‐
cze obejrzeć 20 i 21 stycznia.
Biletymożna zakupić w kasie
TeatruZagłębia lub za pośred‐
nictwem strony interneto‐
wej. ■

Premiera spektaklu„Utracona cześć KatarzynyW.”Pawła
Sablika w reżyserii Karoliny Szczypek za nami. Produkcja
była realizowanaw ramach Nowych Utopii – konkursu
skierowanego do debiutujących reżyserek i reżyserów.

PremierawTeatrze Zagłębia

FO
TO

:M
AT

.P
RA

S. FO
TO

:P
EX

EL



Piotr Tomalski
p.tomalski@twojezaglebie.pl

Obecniepodopieczni trenera
Wojciecha Serafina tracą do
prowadzącego BBTS-u Biel‐
sko-Biała dwa punkty. Lider
rozegrał jednak jedno spotka‐
niemniej, przez comogą jesz‐
cze powiększyć przewagę. Bę‐
dzinianie niemogąbyć jednak
zadowoleni z rozegranychme‐
czów w listopadzie.

Zemstaniewykorzystanych
szans
Podopieczni Serafina mieli

na wyciągnięcie ręki pozycję
lidera. Gdyby udało im się
pokonać BBTS, a wcześniej
AZS AGH Kraków, to w tym
momencie przewodziliby
stawce. Mieli ku temu dobre
okazje. W niedzielę, 13 listo‐
pada, rywalizowali z krakow‐
skimAZS-em iprowadzili 2:0.
Mimo toprzegrali kolejne trzy
partie, głównie za sprawą do‐
brej postawy atakującego go‐
spodarzy, Dawida Dulskiego,
który spotkanie zakończył
z tytułem MVP. MKS nie był

w stanie go zatrzymać i od‐
wrócić losów meczu.
Wyjazdowa rywalizacja

z BBTS-em również rozpo‐
częła się od zwycięskiego seta

dla będzinian. Kolejne dwie
partie to zdecydowana prze‐
waga gospodarzy. Dopiero
ostatni set przyniósł spore
emocje, adekwatnedo spotka‐

nia lidera i wicelidera tabeli.
Oba zespoły walczyły ze sobą
punkt za punkt. Przy stanie
25:24 dla MKS-u, najpierw
popisał się AdamHunek. Ko‐

lejny punkt wywalczył To‐
maszPiotrowski.Dzieła znisz‐
czenia dopełnił skuteczny
blok Hunka. Na otarcie łez
MKS przed własną publicz‐
nością pokonałZAKSĘStrzel‐
ce Opolskie 3:0. Będzinian
w listopadzie czeka jeszcze
jedno spotkanie.W czwartek,
25 listopada, w ramach 11.
serii gier podopieczni Serafina
zmierzą się na wyjeździe
z Olimpią Sulęcin (mecz za‐
kończył się po zamknięciu
numeru przyp. red.).

Półmetek do końca roku
MKS, oprócz rywalizacji

w Sulęcinie, czekają jeszcze
trzy mecze do końca 2021
roku. Wszystkie zostaną ro‐
zegrane na własnej hali. Bę‐
dzinianie najpierw w sobotę,
4 grudnia, ponownie podejmą
Olimpię. Następnie w środę,
15 grudnia, zmierzą się zBKS-
em Visła Proline Bydgoszcz,
by zakończyć rywalizację
w tym roku starciem z Mic‐
kiewiczem Kluczbork. Spo‐
tkanie zaplanowano na sobo‐
tę, 18 grudnia. Następnie

MKS czekają dwa tygodnie
przerwy. Pierwszy mecz
w 2022 roku zaplanowano na
środę, 5 stycznia. Wówczas,
znów w Będzin Arenie zmie‐
rzą się z SMS-emPZPS Spałą.
Runda zasadnicza kończy

się w kwietniu. Jeżeli MKS
utrzyma dobrą dyspozycję, to
powinien utrzymać się w na
podium. Oznaczać to będzie,
że znajdzie się w play-offach.
MKS ma chrapkę na powrót
do PlusLigi. Stąd celemmini‐
mum dla klubu powinien być
awans do finału. Jeżeli go wy‐
grają, to automatycznie znajdą
się w najwyższej lidze, przy
założeniu, że spełnią wymogi
Regulaminu Profesjonalnego
WspółzawodnictwaPLS. Jeżeli
przegrają finał, to czeka ich
jeszcze dodatkowa walka do
trzech zwycięstw z 14. zespo‐
łem PlsuLigi. Obecna dyspo‐
zycja będzinianmoże sugero‐
wać to drugie rozwiązanie.
Można jednakzałożyć, żeMKS
będziewalczyłdokońcaozwy‐
cięstwo w rozgrywkach i bez‐
pośredni powrót do PlusLigi
po rocznej nieobecności. ■

MKS Będzinma za sobą udany początek sezonu. Po rozegranych 11 kolejkach rundy zasadniczej są wiceliderem
Tauron 1 Ligi i mają spore szanse nawalkę o powrót do PlusLigi.

Trzymają się czołówki

Kibice MKS-u Dąbrowa
Górnicza nie mają łatwo.
DrużynaJackaWinnickiego
grawkratkę. Jeżeli nie od-
wróci tego trendu, toplay-
offy będą zagrożone.

MKS w listopadzie wygrał
tylko jedenmecz ligowy.Wy‐
jazd do Szczecina był dla nich
przyjemny. Pokonali onimiej‐
scowegoKinga 102:83. To jed‐
nak jedyne pocieszenie dla
kibiców. Pozostałe dwa spo‐
tkania, z Grupą Sierleccy
Czarnymi Słupsk i Asseco
Arką Gdynia, to porażki.
Szczególnie bolesna była ta
druga. MKS przegrał jedynie
jednym punktem, choć na
półmetku rywalizacji prowa‐
dził 40:39. Trzecia kwarta była
jednak popisem gospodarzy,
którzywyszli na zdecydowane
prowadzenie 60:48. Pogoń
MKS-u była jednak niesku‐
teczna. Choć Mike Lewis II
dwoił się i troił, to i tak nie był
wstaniewywalczyćzwycięstwa
dla dąbrowian.
Na otarcie łez MKS w po‐

niedziałek, 22 listopada, zde‐
cydowanie wygrał w ramach
AlpeAdriaCupz chorwackim
KK Vielika Gorica 100:80.
Dzięki temu zwycięstwu jest
liderem swojej grupy. Zawod‐
ników Winnickiego czekają
jeszcze dwa mecze wyjazdo‐
we. W piątek, 26 listopada,
ponownie zmierzą się zChor‐
watami.We wtorek, 14 grud‐

nia,wyjadązkoleinaSłowację,
by zmierzyć się ze Spisski Ry‐
tieri. To zakończy fazę grupo‐
wą. Jeżeli MKS zajmie jedno
z dwóch pierwszych miejsc
w swojej grupie, to awansuje
do play-offów. Teraz jednak
Winnicki i spółka powinni
bardziej skupić sięna ligowych
występach.
MKS czekają jeszcze cztery

mecze ligowe. W piątek,
3 grudnia, zmierzy się w So‐
pocie z Treflem. Tydzień póź‐
niej czeka go wyjazd doWar‐
szawynamecz zLegią.Kolejne
dwie rywalizacje odbędą się
na ichdomowejhali.Wsobotę,

18grudnia, zmierzą się zTwar‐
dymi Piernikami Toruń,
a w czwartek, 23 grudnia, po‐
dejmąGTKGliwice.Tespotka‐
nia, w przypadku zwycięstw,
mogą wiele zmienić w ligowej
tabeli. MKS zajmuje obecnie
14. lokatę i doósmegomiejsca,
dającego awans do play-offów,
o których przed sezonemmó‐
wiły władze klubu, tracą trzy
punkty. Jest to strata do odro‐
bienia, szczególnie że nowi
zawodnicywdrużynieWinnic‐
kiego,DevynMarbleorazCaio
Pachecoradząsobiecoraz lepiej
i już niedługo mogą stanowić
o sile dąbrowian. PT

Emocjonalny rollercoaster

www.twojezaglebie.plPIĄTEK 26 LISTOPADA 2021 | NR 10 (488)8 WZAGŁĘBIU

FO
TO

:W
OJ

CIE
CH

BO
RK

OW
SK

I/M
KS

BĘ
DZ

IN

FO
TO

:M
AR

CIN
DU

BI
EL

/M
KS

DĄ
BR

OW
AG

ÓR
NI

CZ
A

Zagłębie Sosnowiecwy-
grałodwa spotkania z rzę-
dunaswoimobiekcie.Teraz
przygotowuje siędo rywa-
lizacji z liderem, Widze-
wem.

Sosnowiczanie do listopa‐
dowych spotkań w Fortuna 1
Lidze podchodzili z duszą na
ramieniu. PodopieczniArtura
Skowronka znajdowali się
w strefie spadkowej, a ich gra
nie wskazywała na to, że będą
w stanie wygrać zwyżej noto‐
wanymi rywalami. Mimo to
udało im się w czterech spo‐
tkaniach zdobyć siedem
punktów i podnieść z dna
tabeli.
Sporym zaskoczeniembyło

zwycięstwo na własnym
obiekcie z ArkąGdynia. Pod‐
opieczni Ryszarda Tarasiewi‐
cza liczą się w walce o baraże
o ekstraklasę. Mimo to nie
potrafili wygrać w Sosnowcu.
To było zresztą największą
sensacją. Zagłębie wygrywa‐
jąc z Arką przełamało fatalną
dla siebie serię dziesięciu spo‐
tkań bez zwycięstwa na Sta‐
dionie Ludowym. To zmobi‐
lizowało zespół, co było
widocznewśrodę,24 listopada.
Wówczas sosnowiczanie do‐
pisali do swojego konta kolej‐
ne trzy „oczka”.
ChrobryGłogów jest solid‐

nym średniakiem na pierw‐
szoligowych boiskach.Mimo
to w pierwszej połowie nie

istnieli na boisku. Sosnowi‐
czanie robili z nimi co chcieli
i na przerwę schodzili z prze‐
wagą trzechbramek.Wdrugiej
połowie ich gra się posypała,
czego skutkiem były dwie
bramki dla podopiecznych
Ivana Đurđevicia i nerwowa
końcówka spotkania na Sta‐
dionie Ludowym. Zagłębie
utrzymało jednak prowadze‐
nie do końca, dzięki czemu
wciągukilkudni zainkasowali
kolejne trzy punkty i podnieśli
się w ligowej tabeli.
Sosnowiczandokońca 2021

roku czekają jeszcze dwa spo‐
tkania ligowe. W najbliższą
niedzielę, 28 listopada pojadą
do Łodzi. Tam czeka ich ry‐
walizacja z aktualnym liderem
tabeli, Widzewem. Mimo to

Zagłębie nie jest na straconej
pozycji. Łodzianie niewygrali
w lidze od 15 października.
Dodatkowo,wostatnich trzech
spotkaniach kończyli mecz
w okrojonym składzie po
czerwonych kartkach. To na‐
dzieja na dobry wynik sosno‐
wiczan. Grę w 2021 roku za‐
kończą domowym meczem
zGórnikiemPolkowicewpią‐
tek, 3 grudnia. Po nimnastąpi
przerwa w rozgrywkach. Za‐
głębiedogrywróci podkoniec
lutego, gdy zmierzy się zOdrą
Opole. Oznacza to, że sosno‐
wiczanie będą mieli czas na
poprawę swojej gry na trenin‐
gach, ale przedewszystkimna
dokonanie wzmocnień, które
pomogąwwalce outrzymanie
w lidze. PT

Jest cień nadziei
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