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Spór o zieleń

Nowy dworzec

Mieszkańcy osiedla przy ulicy Jagiellońskiej w Sosnowcu z niepokojem
obserwują przebieg prac przy nowej
ścieżce rowerowej. Ich zdaniem została ona poprowadzona w taki sposób,
że doprowadzi do wycięcia znajdujących się tam drzew.

PKP wybrały firmę, która przebuduje dworzec w centrum Dąbrowy Górniczej. Za najkorzystniejszą uznano
ofertę spółki Berger Bau Polska,
która realizację zadania wyceniła
na prawie 15 mln zł. Na przebudowę
dworca firma będzie miał 455 dni.

n SOSNOWIEC strona 4

n DABROWA GÓRNICZA strona 3

PAMIĘTAJ!
W nocy
z 30 na 31 października
zmieniamy czas
z letniego
na zimowy

MIESZKAŃCY ULICY DĄBROWSKIEJ W SOSNOWCU MAJĄ DOŚĆ IGNOROWANIA PRZEZ WŁADZE MIASTA
ICH PROBLEMÓW, KTÓRE Z KAŻDYM DNIEM SIĘ NAWARSTWIAJĄ I KTÓRE NEGATYWNIE WPŁYWAJĄ
NA JAKOŚĆ I KOMFORT ICH ŻYCIA. SPRAWĘ DODATKOWO POGARSZA TRWAJĄCA ZA PŁOTEM INWESTYCJA.
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„ZAPOMNIANI”
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CAŁODOBOWA OPIEKA DLA OSÓB STARSZYCH
www.domsenioraryczowek.pl

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W NASZYM DOMU!
Ryczówek, ul. Górna 7, tel. 733-535-920
U RENATY

RODZINNA ATMOSFERA
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cytat tygodnia

OGŁOSZENIE

region
w skrócie

W mieście, o jakim marzę, mieszkańcy mają alternatywę dla
własnego samochodu, poruszają się sprawnie i wygodnie zarówno
pieszo, jak i rowerem czy transportem publicznym. Aby Dąbrowa
Górnicza była takim miastem – dobrym do życia i pracy – wprowadzamy nowoczesne rozwiązania komunikacyjne.

SOSNOWIEC

Ogłoszono wyniki VIII edycji sosnowieckiego budżetu
obywatelskiego. Z 93 projektów poddanych pod głosowanie, do realizacji w 2022 roku
trafi 27, a wśród nich m.in.:
strefa sportu, skwerek, strefa relaksu czy nowe miejsca
parkingowe. W strefie ogólnomiejskiej wygrał projekt
„Park dinozaurów Dino, leżaki miejskie, park tematyczno-przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek”, a to wszystko
w parku im. Jacka Kuronia.

Marcin Bazylak,
prezydent Dąbrowy Górniczej o przebudowie dworca w centrum Dąbrowy Górniczej

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

W UBIEGŁYM TYGODNIU PYTALIŚMY:

DO WYNAJMU
54%

REGION

W okresie Wszystkich Świętych komunikacja zbiorowa
organizowana przez ZTM
będzie funkcjonowała nieco
inaczej. Poza zwiększeniem
taboru i uruchomieniem linii
specjalnych, 1 listopada pasażerowie będą mogli bezpłatnie podróżować wszystkimi
liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi.
CZELADŹ

Radni oraz mieszkańcy,
przy pomocy fachowej firmy ogrodniczej, posadzili
150 wysokiej jakości drzew
i krzewów. Nowe drzewa
posadzono m.in. na osiedlu
Piłsudskiego, na Piaskach
oraz na osiedlu Nowe Miasto.
Każde posadzone drzewo ma
swojego opiekuna opisanego
na specjalnej tabliczce.
BĘDZIN

Trwają zapisy do Będzińskiego Biegu Niepodległości,
który odbędzie się tradycyjnie
11 listopada. Biegacze będą
mieli do pokonania dystans 7 km oraz 11 km, natomiast
miłośnicy nordic walking
– 7 km. Każda uczestniczka
i uczestnik otrzymają pakiet
startowy z koszulką oraz
pamiątkowy medal, a dla
zwycięzców przewidziano
nagrody finansowe. Start poprzedzony będzie wspólnym
odśpiewaniem hymnu.
DĄBROWA GÓRNICZA

Do końca listopada w Dąbrowie Górniczej zostanie
posadzonych 214 nowych
drzew. Pierwsze 40 dębów
znajdzie swój dom w parku Zielona. W ten sposób
miasto chce uzupełnić braki
w miejskim drzewostanie,
który między innymi z powodów bezpieczeństwa czy
stanu fitosanitarnego został
wcześniej uszczuplony.

Czy skorzystasz z bepłatnej komunikacji
miejskiej we Wszystkich Świętych?
pomieszczenia biurowe i handlowe
przy al. T. Kościuszki 17
„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
al. T. Kościuszki 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 262-24-17, +48 32 262-40-03
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na sygnale
BĘDZIN

Niebezpieczne
zdarzenie drogowe

B

ędzińscy policjanci
wyjaśniają okoliczności niebezpiecznego
zdarzenia drogowego, do
którego doszło na jednym
z oznakowanych przejść na
osiedlu Syberka.
Do zdarzenia doszło w Będzinie, na osiedlu Syberka. Jak
wynika ze wstępnych ustaleń, 32-latka kierująca toyotą, jadąc ulicą Sznajdera, nie
ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo przechodzącej przez
oznakowane przejście dla pieszych kobiecie z dzieckiem.
W wyniku tego zdarzenia
32-letnia mieszkanka Będzina, która odniosła obrażenia głowy i nogi, została
przewieziona do szpitala. Jej
półtoraroczna córka przewożona w wózku nie odniosła
obrażeń.
Kierującej toyotą policjanci zatrzymali prawo jazdy.
Uczestniczące w zdarzeniu
kobiety były trzeźwe. Policjanci przypominają, że kierujący pojazdem, zbliżając się
do przejścia dla pieszych, ma
obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Pamiętajmy, że nie jesteśmy
sami na drodze, a moment
nieuwagi może decydować
o czyimś życiu.
DĄBROWA GÓRNICZA

Tragiczny finał
poszukiwań

D

ąbrowscy policjanci,
pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności śmierci 54-latka,
którego poszukiwano od 9
października. Mężczyzna
wypadł z łodzi w trakcie
żeglowania na środku jeziora. Jego ciało wyłowiono po dwóch tygodniach
poszukiwań.
Do zdarzenia doszło w sobotę, 9 października przed
godziną 13.00 na jeziorze
Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. Ze wstępnych ustaleń
policjantów wynika, że mężczyzna znalazł się za burtą
swojej łodzi i zaczął tonąć
w odległości kilkuset metrów
od brzegu. Tam widziany był
po raz ostatni przez świadka
zdarzenia.
Natychmiast po zgłoszeniu wszczęte zostały poszukiwania przez policjantów,
dąbrowską i bytomską straż
pożarną, ratowników wopr-u, strażników miejskich oraz
wojskowych płetwonurków
z Lublińca. Mężczyzny szuka-
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no zarówno przy brzegu, jak
i w wodach jeziora przy pomocy wszelkich dostępnych
sił i środków: przy użyciu
sprzętu pływającego, specjalnego sonaru oraz drona.
W sobotę, 23 października ok. 22.00 akcja poszukiwawcza została zakończona.
Płetwonurkowie z Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej wydobyli
z dna jeziora ciało dąbrowianina. Policjanci, pod nadzorem prokuratury, wyjaśniają
teraz okoliczności tej tragedii.
SOSNOWIEC

Kajdanki zamiast
kredytu

37

tysięcy złotych zamierzał wyłudzić
z jednego z sosnowieckich
banków 27-letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna
został zatrzymany, zanim
udało mu się zrealizować
plan do końca.
27-letni mieszkaniec Sosnowca przedłożył w banku
poświadczające nieprawdę
dokumenty, zaświadczające
o wysokości zarobków. Wykazał w nich, że osiąga dochody,
które wymagane są, by uzyskać kredyt w wysokości 37
tysięcy złotych.
Po odbiór pożyczki do
banku przyszedł nieświadomy faktu, że niektórzy spośród klientów obecnych na
sali bankowej to policjanci,
którzy tylko czekali, by przekonać się, czy będzie próbował doprowadzić swój plan
do końca. Zamiast pieniędzy,
których się spodziewał, 27-latek na swoich rękach zobaczył
kajdanki. W wyniku dalszych
czynności mundurowi zabez-

pieczyli również dokumentację oraz komputer, który mógł
posłużyć mu do sfałszowania
dokumentów.
Po uzupełnieniu przez śledczych wszystkich wymaganych przepisami czynności,
zatrzymanemu zostały ogłoszone zarzuty. Grozi mu kara
do 8 lat więzienia.
BĘDZIN

Groźny pożar
poddasza

N

a terenie jednego z będzińskich osiedli doszło do pożaru poddasza.
W akcji wzięło udział sześć
zastępów straży pożarnej.
O godzinie 21:09 do KP
PSP w Będzinie wpłynęło
zgłoszenie na temat pożaru,
który objął poddasze dwukondygnacyjnego budynku
– pustostanu przy ulicy Modrzejowskiej. Był to obszar
położony blisko siedziby
Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie.
Z uwagi na skalę pożaru,
do pomocy zadysponowano
także dwa zastępy strażaków
z OSP Grodziec i OSP Łagisza. – W wyniku pożaru nikt
nie został poszkodowany ani
ewakuowany. Nasze działania ograniczały się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia
i ugaszenia pożaru. Działania trwały około 2 godzin
– mówi mł. asp. Jacek Apostolski z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie.
Dalszymi działaniami była
rozbiórka spalonej konstrukcji dachu. Jak wynika z relacji
mieszkańców, był to budynek
zamieszkały przez osoby bezdomne.

SOSNOWIEC

Łapówka miała
załatwić sprawę

S

osnowieccy policjanci zatrzymali kobietę, która podczas wykonywanych czynności
zaproponowała mundurowym łapówkę. Wcześniej
została zatrzymana przez
mieszkańców miasta,
po tym jak pijana próbowała prowadzić samochód.
Mundurowi otrzymali zgłoszenie, że doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwej
kierującej. Natychmiast pojechali na miejsce, gdzie okazało się, że mieszkańcy miasta
uniemożliwili dalszą jazdę
kobiecie, która wcześniej nie
była w stanie zapanować nad
kierowanym przez siebie pojazdem.
Podczas badania, które
przeprowadzili policjanci,
wyszło na jaw, że 59-latka
ma w organizmie ponad 2
promile alkoholu. Podczas
dalszych czynności kobieta
zaproponowała policjantom
łapówkę w wysokości 10 tysięcy złotych w zamian za
„zapomnienie o sprawie”.
Pomimo tego, że funkcjonariusze poinformowali ją,
że już sama taka propozycja
jest przestępstwem, kobieta
wielokrotnie ponawiała swoją
propozycję, będąc zdziwiona, że policjanci nie chcą jej
przyjąć. Wtedy też została
zatrzymana.
Za próbę skorumpowania
mundurowych może trafić
do więzienia nawet na 10 lat.
Oczywiście odpowie również
za jazdę pod wpływem alkoholu.
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„Zapomniani” lokatorzy?

3

Mieszkańcy ulicy Dąbrowskiej w Sosnowcu mają dość ignorowania przez władze miasta ich problemów, które z każdym
dniem się nawarstwiają i które negatywnie wpływają na jakość i komfort ich życia. Sprawę dodatkowo pogarsza trwająca
za płotem inwestycja.

Firma Panattoni od ponad 3 lat wykupywała działki
przy trasie S1 (w pobliżu ulic
Dąbrowskiej i Lenartowicza
w Sosnowcu), aby móc wybudować centrum produkcyjno-magazynowe. Niestety, cała
inwestycja owiana jest wielką tajemnicą, więc na próżno
szukać informacji na jej temat.
Przekonało się o tym kilku
mieszkańców ulicy Dąbrowskiej, którzy ze skutkami budowy mierzą się każdego dnia.
Są przy tym zdani wyłącznie
na siebie. - Zapraszaliśmy do
nas prezydenta Chęcińskiego, aby pokazać mu warunki, w jakich żyjemy. Zamiast
niego na spotkanie przyjechał
zastępca prezydenta – Jeremiasz Świerzawski, który nie
krył zdziwienia, że w ogóle
nasz dom znajduje się w tym
miejscu i że ktoś go zamieszkuje – mówi pani Dominika,

Kolejne problemy
Brak tabliczki znamionowej to niejedyny problem
mieszkańców. - Droga jest
nieutwardzona, tuż przy niej
znajdują się rowy melioracyjne, a zimą na drogę dojazdową
spychane są spore zaspy śniegu. Dodatkowo, w okolicy nie
świeci żadna latarnia – wylicza
mieszkanka.
Do licznej grupy problemów,
z którymi mierzą się mieszkańcy ulicy Dąbrowskiej, doszedł
jeszcze jeden – budowa centrum produkcyjno-magazynowego, które znajduje się tuż za
ich płotem. - Nikt nas nie uprzedził o planach firmy Panattoni.

Cała inwestycja do dzisiaj jest
dla nas tajemnicą. Nikt nie chce
udzielić nam informacji, co powstaje tuż są „ścianą”. Mamy
dość! Od kilku miesięcy, każdego dnia słyszymy robotników pracujących na budowie.
Przez długi czas wykorzystywali
oni nieutwardzoną drogę, jako
drogę dojazdową do budowy,

niszcząc i śmiecąc, utrudniając
nam dojazd czy wyjście z domu,
generując przy tym duży hałas oraz intensywnie świecąc
w nocy. Na dodatek prace miały
być prowadzone w odległości
50-60 metrów od naszego
domu, a są bliżej. Co do jakości wykonanej pracy też mamy
wątpliwości. Nasz dom stoi na

Miasto zyska prawdziwy dworzec

Jedynym kryterium, którym PKP kierowały się przy
wyborze wykonawcy, była
cena, dlatego wybrano ofertę firmy Berger Bau Polska,
która była najtańsza spośród
siedmiu ofert złożonych
w postępowaniu. Firma zadeklarowała, że zmodernizuje
dąbrowski dworzec za 14 974
782,21 zł brutto. To mniej niż
kolejowa spółka planowała

wydać na inwestycję (16 383
418,66 zł brutto).
Na przebudowę dworca
firma będzie miał 455 dni od
momentu podpisania umowy. – Umowa z wybranym
w postępowaniu wykonawcą
zostanie podpisana niezwłocznie po upłynięciu terminu na
składanie odwołań przez pozostałych uczestników postępowania i jeśli, rzecz jasna, nie
wpłyną odwołania od innych
oferentów biorących udział
w przetargu – przekazał Bartosz Sarna z wydziału współpracy z mediami PKP SA.
Projekt przebudowy przewiduje m.in. dostosowanie
budynku do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

W środku przewidziano windę
osobową, przy głównym wejściu zostanie wybudowana pochylnia, a w budynku i w jego
bezpośrednim otoczeniu powstaną ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących
Znajdujące się na elewacji dworca cegły zostaną
wyczyszczone i uzupełnione, podobnie jak fryzy oraz
inne detale architektoniczne.
Zabytkowy charakter dworca podkreślą odtworzone na
wzór historycznych stolarka okienna i drzwiowa oraz
poszycie dachowe. Uzyskany
efekt podkreśli nowa iluminacja budynku.
W parterowej części, obok
kasy, poczekalni, toalet

FOTO: UM DĄBROWA GÓRNICZA

PKP wybrały firmę, która przebuduje dworzec
w centrum Dąbrowy Górniczej. Za najkorzystniejszą uznano ofertę spółki
Berger Bau Polska, która
realizację zadania wyceniła na prawie 15 mln zł.

i dwóch punktów komercyjnych planowane są także
powierzchnie biurowe, które
od PKP wynajmować będzie
miasto. Porozumienie w tej
sprawie z przedstawicielami
kolejowej spółki podpisał
już prezydent Marcin Bazylak, który chciałby, aby na
dworcu działało m.in. biuro
paszportowe oraz biuro obsługi cudzoziemców. Władze
miasta zabiegają o to w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach.
Na dworcu zamontowane
zostaną nowoczesne systemy bezpieczeństwa (monitoring, kontrola dostępu,
system włamania i napadu
oraz system detekcji pożaru), dynamicznej informacji
podróżnych (elektroniczne
tablice przyjazdów i odjazdów) oraz informacji głosowej.
Jak informowały PKP przy
okazji ogłoszenia przetargu
na przebudowę, w sąsiedztwie parkingu powstaną
ogrody deszczowe suche
o powierzchni 256 m kw. złożone z około 2500 roślin, takich jak: kosaciec syberyjski,
krwawnica pospolita, mięta
wodna, tojeść rozesłana czy
skrzyp zimowy. Ich głównym
zadaniem będzie wstępne
filtrowanie wody opadowej,
a także stopniowe jej uwalnianie do gleby.
MC

podmokłym terenie, a pracownicy wykopali „ścianę” ziemi, co
grozi podtopieniami, a z czasem
nawet zawaleniem domu – mówią jego mieszkańcy.
Dodatkowo, tak duża inwestycja skutkuje zubożeniem
terenów zielonych. - Pomimo
wcześniejszych zapewnień,
wiele drzew zostało wyciętych, co jest bardzo przykre.
Wkrótce w mieście nie będzie
zielonych terenów, a jedynie
domy, hale i magazyny oraz
ulice, po prostu betonoza –
mówi Dominika Grota. - Firma obiecała po zakończeniu
prac nowe nasadzenia, ale
nie wiemy, czy można tu już
komukolwiek ufać. Wcześniej wierzyliśmy władzom
miasta, nawet głosowałam na
tego prezydenta, a on zawiódł
nasze zaufanie i zapomniał, że
my też chcemy normalnie tu
żyć! - mówi wzburzona pani
Dominika.
Mieszkańcy boją się o swój
dom, warunki, w jakich będą

mieszkać, o wzmożony ruch
w okolicy oraz olbrzymi hałas.
Oczekują konkretnych działań ze strony firmy Panattoni
oraz pomocy w negocjacjach
ze strony miasta.
Działania firmy
Firma twierdzi, że ich działania są prowadzone przy
stałym kontakcie z lokalną
społecznością. - Deweloper
zaproponował mieszkańcom
rozwiązania zmniejszające
ewentualne uciążliwości
wynikające z prowadzenia
budowy, a które są systematycznie wdrażane. Dotychczas udało się utwardzić
mieszkańcom drogę dojazdową (ul. Dąbrowska),
przenieść zaplecze budowy
na zachodnią stronę, a także
wprowadzić mur oporowy.
W planach Panattoni jest
stworzenie pasu zieleni izolacyjnej - mówi Anita Pietrykowska, rzecznik prasowa
Panattoni.
n

Perła Pogoni zostanie
odnowiona
Sosnowiec wyłonił wykonawcę renowacji gloriety
w parku Dietla. Perła Pogoni
odzyska dawny blask. Zadanie zostanie zrealizowane
głównie dzięki staraniom
mieszkańców.
Remont mającej ponad 100
lat gloriety, został zgłoszony jako
projekt budżetu obywatelskiego
i w głosowaniu zyskał akceptację mieszkańców. Pierwotnie na
odnowienie zabytku zarezerwowano 469 tysięcy złotych, jednak
w tej kwocie nie udało się znaleźć
wykonawcy. – Po negocjacjach
wyłoniliśmy firmę, która odrestauruje obiekt za 602 tys. zł –
wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski,
zastępca prezydenta miasta.
Zanim spółka Artinventis
z Bytomia przystąpi do prac,
musi uzyskać wszystkie pozwolenia, włącznie z uzgodnieniem
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. – Nie tylko
glorieta, ale cały park Dietla
jest 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 ruszą w przyszłym roku – mówi Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Rewitalizacja gloriety obejmuje zabezpieczenia fundamentów i tarasu przed wilgocią,
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mieszkanka Sosnowca. - Nic
dziwnego, w naszej okolicy
znajduje się tylko jeden dom,
do którego nie prowadzi żadna
tabliczka znamionowa, a mapy
Google wskazują inną lokalizację. Tu nawet jest problem
z dojazdem służb ratunkowych – dodaje.
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naprawę schodów z kamienia
naturalnego, a także remont
betonowej posadzki górnego
i dolnego tarasu.
Ponadto, 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 i odtworzenie tarasu
górnego na dachu gloriety, na
który będą prowadziły ażurowe,
stalowe schody. Glorieta powinna także wrócić do pierwotnej
kolorystyki. Nowością będzie
podświetlenie obiektu. MC
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Droga kosztem zieleni?
Mieszkańcy osiedla przy ulicy Jagiellońskiej w Sosnowcu z niepokojem
obserwują przebieg prac przy nowej ścieżce rowerowej.
Piotr Tomalski

Ich zdaniem została ona
poprowadzona w taki sposób, że doprowadzi do wycięcia znajdujących się tam
drzew i krzaków. Uszczupli
to i tak skromny drzewostan.
To z kolei spowoduje jeszcze
mocniejsze „zabetonowanie”
przestrzeni miejskiej, co od
lat jest problemem nie tylko
Sosnowca.
Bezpieczeństwo przede
wszystkim
Jak wskazują mieszkańcy
pobliskich bloków, fragmentów zieleni i tak zostało już
niewiele. Za przykład podają
efekty remontu sąsiadującej
z Jagiellońską ulicy Ostrogórskiej. - Cieszę się, że miasto
się rozwija, ale dlaczego przy
tym zawsze musimy cierpieć?
W każdym miejscu przyda się
odrobina zieleni, a szczególnie tutaj, gdy sukcesywnie się
nas jej pozbawia – mówi jedna z mieszkanek okolic nowo
budowanej ścieżki. Wycinka
spowoduje także pogorszenie estetyki okolicy. - Zamiast
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pięknej jesieni za oknem,
będzie tylko bruk. Nic tylko
piać z zachwytu i bić brawo
za pomysłowość – ironizuje
inny mieszkaniec.
Przedstawiciele Urzędu
Miasta potwierdzili, że przez
planowaną inwestycję dojdzie
do wycinki. Ma ona objąć
łącznie osiem drzew.
- Rozwiązanie, jakie zostało
tam zastosowane, rzeczywiście
sprawi, że kilka drzew zostanie wyciętych. Jednak jest to
rozwiązanie, które pozwoli
nam ich usunąć jak najmniej
- mówi Rafał Łysy, rzecznik
prasowy UM Sosnowiec. Magistrat ma jednak konkretne

powody, które skłoniły go do
wycinki drzew. Chodzi przede
wszystkim o bezpieczeństwo
korzystających z chodnika
i ścieżki rowerowej. - Trzeba
pamiętać o tym, że powstanie
tam chodnik oraz droga rowerowa, na której jej użytkownicy muszą być bezpieczni przy
dojeździe do skrzyżowań oraz
przystanku autobusowego,
który tam się znajduje. Stąd
takie rozwiązanie – dodaje
Łysy.
Potrzebne odpowiednie
miejsce
Mieszkańców takie tłumaczenie magistratu nie do
końca przekonuje. Ich obawy
nie dotyczą jedynie wycinki,
ale także tego, co nastąpi po
ukończeniu prac nad ścieżką.
Przede wszystkim martwią się,
że po usunięciu drzew w okolicy nie zostaną zasadzone
nowe. - Takie rozwiązanie
można jeszcze ostatecznie
zaakceptować, chociaż i tak
to niewielka pociecha. Zanim
one wyrosną, to miną długie
lata – mówi jeden z nich.
- Ciekawe czy w ogóle miasto myśli o sadzeniu nowych

REKLAMA21_00154_9

drzew? – pytają rozczarowani
zmianami mieszkańcy.
Magistrat twierdzi, że jeżeli
tylko będzie taka możliwość,
to nowe drzewa pojawią się
w okolicy. - Sadzimy drzewa
tam, gdzie możemy. Jeżeli będziemy mogli dokonać tam
zasadzenia, to na pewno się
one tam pojawią – twierdzi
rzecznik UM Sosnowiec. Nie
jest to jednak łatwy proces.
Aby dokonać zasadzenia,
miejsce, w którym ma zostać
ono dokonane, musi zostać
dokładnie sprawdzone, by
nie sprawiło w przyszłości
problemów. – Trzeba pamiętać, że drzewa można sadzić
tylko w miejscach, które są
do tego odpowiednie. To
znaczy, że nie może być tam
sieci elektroenergetycznej czy
kanalizacji. Muszą więc to być
lokalizacje, gdzie korzenie ich
nie uszkodzą – dodaje Łysy.
Mieszkańcom pozostaje więc
jedynie nadzieja, że okolice
ulicy Jagiellońskiej spełniają
te wymagania, a nowe drzewa się pojawią. Jeżeli tak się
nie stanie, to kolejne resztki
zieleni zostaną bezpowrotnie
utracone. 
n

Nowa atrakcja miejska
Przed końcem tego roku
przy ul. Stacyjnej w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach powstanie
pierwsza w mieście tężnia
solankowa. Umowa z wykonawcą prac została podpisana.
W Dąbrowie Górniczej powstanie pierwsza w mieście
tężnia solankowa, które ma
bogate właściwości lecznicze.
Do budowy wysokiej na 6,75
m konstrukcji zostanie wykorzystane drzewo modrzewiowe. Całość będzie mieć
charakter altany ulokowanej
na planie ośmiokąta, natomiast na planie koła wykonane zostanie utwardzenie
terenu wokół tężni.
Tężnia solankowa to miejsce, gdzie wytwarzany jest
specyficzny mikroklimat,
pomagający w leczeniu chorób układu oddechowego
i we wzmocnieniu systemu
odpornościowego. Specjaliści
zaznaczają, że godzinny pobyt
w pobliżu tężni solankowej
pozwala na przyswojenie
takiej samej dawki jodu, jak
w trakcie trzech dni spędzonych nad morzem. – Projekt
przewiduje również montaż
elementów małej architektury, jak ławki, kosze i stojaki
rowerowe – mówi Paweł Januchta z firmy Trzecia Przestrzeń z Masłowa, z którą
miasto podpisało umowę na
budowę tężni.
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Na realizację wartej ponad
512 tys. zł inwestycji wykonawca będzie miał 150 dni,
ale jak zapowiada przedstawiciel firmy, jeśli pogoda na
to pozwoli, wszystko będzie
gotowe przed końcem roku.
Projekt przewiduje także dodatkowe oświetlenie placu: na
nowych słupach oświetleniowych zamontowane zostaną
cztery oprawy LED. Częścią
inwestycji jest także budowa
zbiornika na solankę, którą
firma z Masłowa sprowadzi
z kopalni w Bochni.
O budowie tężni na placu
Szczęśliwego Krasnala zdecydowali mieszkańcy podczas
ostatniej edycji Dąbrowskiego
Budżetu Partycypacyjnego. To
także część koncepcji wypracowanej podczas konsultacji
społecznych. Zakłada ona,
że w rejonie ulicy Stacyjnej
powstanie pełna zieleni przestrzeń o charakterze rekreacyjnym. W efekcie park w pobliżu
stacji ponownie ma się stać
główną i reprezentacyjną częścią Strzemieszyc.
MC

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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NIC GORSZEGO
NIE MOGŁO MNIE SPOTKAĆ
Wykaz lokali użytkowych i garaży wraz z podaniem adresu, powierzchni użytkowej, wyposażenia
technicznego lokalu oraz wysokości stawki wywoławczej netto/m2 znajduje się na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu i na stronie www.mzzl.pl
Otwarcie ofert nastąpi 10 listopada 2021 roku o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej w siedzibie
Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 10a. Oferty wraz
z dokumentami rejestrowymi, oświadczeniem o nieposiadaniu zadłużenia względem Gminy Sosnowiec, potwierdzeniem wpłaty wadium oraz podpisaną klauzulą zgody na przetwarzanie danych
osobowych należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nie otwierać – oferta najmu na
lokal użytkowy” w Kancelarii Zakładu pokój nr 4 do 9 listopada 2021 roku do godziny 15:00.
Wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu ustalonego według stawki wywoławczej (bez
podatku VAT) należy wpłacić na konto PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 0579 7990 nie później
niż przed upływem terminu składania ofert. Lokale użytkowe i garaże wystawione do przetargu
można oglądać w terminie od 2 listopada 2021 roku do 9 listopada 2021 roku po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem.
Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec
i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, a także druk oferty przetargowej, oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia względem gminy Sosnowiec oraz klauzuli zgody
na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w siedzibie Zakładu, w Biurze Najmów Lokali,
budynek C, pokój nr 40 oraz na stronie www.mzzl.pl. Kryterium wyboru ofert stanowi wysokość
stawki netto za m² powierzchni lokalu użytkowego. Oferent, którego oferta wygrała przetarg,
ma obowiązek zawrzeć umowę najmu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu,
pod rygorem utraty wadium. Termin związania ofertą wynosi 3 miesiące. Dyrektor Zakładu może
unieważnić przetarg w części lub w całości bez podania przyczyny.

Pan Antoni z Milowic: - Do pana Rubina trafiłem w lipcu z nawracającymi problemami z kręgosłupem. Dolne kręgi w kręgosłupie lędźwiowym
uległy poważnemu uszkodzeniu,
doprowadzając do złamania kompresyjnego kręgu ze skrzywieniem
lewostronnym. Przez blisko dwa lata
lekarze eksperymentowali na mnie
z różnymi lekarstwami, próbując
pomóc, jednak jedynym skutkiem
było doprowadzenie mojej wątroby
do ruiny. Kiedy zajął się mną pan
Zbyszek, poprawę poczułem już
po drugiej wizycie. Zmniejszył się
ból w obu częściach kręgosłupa,
na dzień dzisiejszy nie odczuwam
żadnego bólu w plecach. Jedyny
problem, jaki mi jeszcze doskwiera, to pojawiające się czasami bóle
w okolicach wątroby, ale jest to bez
porównania z tym, co było jeszcze
w na początku grudnia. Powoli zaczynam pracować fizycznie i jak na
razie nie odczuwam żadnego bólu
i to jest w moim przypadku, fakt nie
do podważenia, że to pomaga.
Pan Zbyszek podkreśla, że szczególnie istotne jest ustalenie częstotliwości spotkań, bo wizyty
jednorazowe są bezsensowne,
a takie się zdarzają i co gorsza, osoby, które zgłaszają się jednorazowo,
mają „najwięcej” do powiedzenia
i mnóstwo„fachowych”wypowiedzi
w internecie. Dlatego bardzo ważna
jest ich systematyczność, bo każdy
wymaga indywidualnego podej-

ścia, tylko wtedy możemy mówić
o skuteczności terapii. Pan Zbyszek
leczy energią, do której przekonali
się już niejedni sceptycy. Do jego
gabinetów zgłaszają się chorzy
z całej południowej polski, proszą
o pomoc. Jedną z takich osób jest
pani Edyta. - Do pana Zbyszka zgłosiłam się z bólami barków, podbrzusza i wątroby. Podczas pierwszego
zabiegu czułam chłód w okolicach
wątroby. Podczas następnych chłód
przemienił się w przyjemne ciepło.
Dzisiaj jestem już szósty raz, przed
następną wizytą zrobię badania, bo
minęły mi bóle wątroby, podbrzusza
i pleców. W międzyczasie miałam
wizytę u ginekologa i okazało się,
że nie mam już torbieli na prawym
jajniku, jednocześnie powiększone
jajniki wróciły do normy. Po tych
wizytach czuję się silna, mam bardzo
dobre samopoczucie. Czuję się już
całkowicie zdrowa, ale, tak jak mówi
pan Zbyszek, poczekajmy na wyniki
pozostałych badań.
W korytarzu spotykam panią Danutę, która jest tutaj po raz dwunasty.
- Wiem, że to dzięki energii przekazanej przez pana Zbyszka, zaczęły
cofać się zmiany na szyjce macicy.
Kiedy zrobiłam cytologię, okazało
się, że wyniki były przerażające, diagnoza była jednoznaczna, mam wirusa HPV. Zmiany mogą przerodzić
się w nowotwór, a podobno nie ma
na to leku. Kiedy dowiedziałam się
o panu Zbyszku, zaryzykowałam, bo

nie miałam innego wyjścia, nic gorszego nie mogło mnie już spotkać.
Na początku terapii czułam bardzo
intensywnie gorąco i zimno, na
zmianę. Dodatkowo, zaczęłam mocno plamić. W trakcie następnych
wizyt wszystkie te odczucia zaczęły
zanikać. Po dziesiątym razie zrobiłam badania cytologiczne i okazało
się, że wyniki są rewelacyjne, i nie
mam żadnego wirusa HPV- to cud.
Wróciła mi ochota do życia, znowu
jestem radosna i bardzo szczęśliwa,
chociaż na początku pan Zbyszek
nie obiecywał mi poprawy zdrowia,
powiedział tylko (pamiętam te słowa
do dziś):„Jeśli nie spróbujemy, to nie
będziemy wiedzieć”. Zaryzykowałam
i nie żałuję. Uzdrowiciel, o którym
ludzie tyle opowiadają z takim entuzjazmem, potwierdza, że każdego
namawia do badań kontrolnych: - Po
pierwsze, dobrze jest aparaturą medyczną zdiagnozować stan swojego
zdrowia. Po drugie, to aparatura daje
odpowiedź, czy i na ile pomagam
chorym ludziom, a po trzecie, ja nigdy nie ingeruję w przepisywane
przez medyków lekarstwa – mówi
pan Zbyszek. 
(AG)
Zbyszek Rubin
przyjmuje w gabinetach:
w Sosnowcu ul. Ostrogórska 9,
w Katowicach
ul. Pułaskiego 20,
w Opolu ul. Kołłątaja 10.
Rejestracja telefoniczna
pod nr 600-438-758.
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Powstaje pasieka
dla owadów

Zmiany na linii

Michał Kuchta
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zaproszone zostały wszystkie dąbrowskie przedszkola
i szkoły podstawowe. Wygrała
Grupa Papużki z Przedszkola nr 33, które w nagrodę
otrzymało dwa radioodtwarzacze. Otwarcie Miodowej
Dąbrowy zaplanowano na 20

maja 2022, a więc na Światowy Dzień Pszczoły. Już po
otwarciu w nowej przestrzeni
organizowane będą warsztaty, podczas których pszczelarz
opowie dzieciom o procesach
powstawania miodu, jak i o życiu pszczół. 
n

Walka o czyste powietrze
Mieszkańcy Sosnowca
złożyli rekordową liczbę
wniosków na wymianę
starych kopciuchów. Tak
duże zainteresowanie
sprawiło, że na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej po raz kolejny zwiększono pulę, tym razem
o 900 tys. złotych.
W ramach miejskiego programu mieszkańcy złożyli
643 wnioski na wymianę
starych kopciuchów. Warto podkreślić, iż jest to jedna z czterech metod walki
z niską emisją w mieście.
Złożone wnioski dotyczą
zabudowy jedno i wielorodzinnej. Tak duże zainteresowanie sprawiło, że miasto

zwiększyło pulę środków na
ten cel. – Ostateczną liczbę zlikwidowanych starych
kopciuchów poznamy pod
koniec roku, gdy przyjdzie
czas rozliczeń. Myślę, że
zbliżymy się do liczby 900.
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.
W 2016 roku udzielono
162 dotacji na likwidację
282 kopciuchów, w 2020
roku były już 352 wnioski
i likwidacja 588 pieców.

WAŻNE DATY
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.

W sumie od 2016 roku miasto przeznaczyło na ten cel
ponad 14 mln zł. Dotacja
w miejskim programie wynosi 80 proc., ale nie więcej
niż 8 tysięcy złotych kosztów związanych z podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
instalacją ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego i ogrzewania na olej
opałowy.
Warto pamiętać, że to niejedyna forma wsparcia finansowego na wymianę starych kopciuchów. Zakończył
się również nabór do wartego 1,6 mln zł programu Stop
Smog, którego Sosnowiec
był jedynym uczestnikiem
w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nadal jednak można składać
wnioski w programie Czyste Powietrze. Dodatkowo,
miasto jest właśnie w trakcie
realizowania programu instalacji 551 odnawialnych
źródeł ciepła i instalacji niskoemisyjnych w domach
sosnowiczan.
Uchwała antysmogowa dla
województwa śląskiego nakłada na mieszkańców obowiązki związane z wymianą
kotłów grzewczych. Opalane
paliwami stałymi, jak węgiel,
drewno, pellet mieszkańcy
muszą wymienić na kocioł
klasy 5. lub inne ekologiczne
systemy grzewcze.
MC

Ostatnie kilka miesięcy na
placu budowy linii tramwajowej minęło pod znakiem
dalszych prac rozbiórkowych
i inżynieryjnych. Jednym z ich
efektów jest wykonanie kroku
milowego, jakim jest udostępnienie kierowcom nowej jezdni ul. Braci Mieroszewskich
nad pierwszą częścią obiektu
inżynieryjnego, który będzie
pełnił rolę tunelu tramwajowego i centrum przesiadkowego.
W związku z tą zmianą kierowcy pojadą po nowo wybudowanym odcinku wschodniej
jezdni, zaś jezdnia zachodnia,
na której obecnie odbywa się
ruch, zostanie zamknięta. Następnie rozpocznie się budowa drugiej połowy przyszłego
tunelu.
Zmiana organizacji ruchu
w tej okolicy jest konieczna do
rozpoczęcia przebudowy drugiej nitki tej drogi i sąsiadującej z nią okolicy starej pętli
tramwajowej. W tym drugim
przypadku rozpoczęły się już
pierwsze prace. 2 października nastąpiło wyłączenie starej
pętli z ruchu tramwajowego.
REKLAMA

FOTO: EUROVIA POLSKA SA

Budowa nowej linii tramwajowej wciąż trwa. Tramwaje Śląskie informują
o dotychczasowym procesie przebudowy i ostrzegają przed przyszłymi
działaniami oraz zmianami
organizacji ruchu.

Miodowa Dąbrowa to plan inwestycji w Dąbrowie Górniczej.
Głównym założeniem jest budowa pasieki w celu ochrony
owadów.
Obiekt ma również edukować najmłodszych i wspaniale
wyglądać. Miodowa Dąbrowa
to projekt, który powstał z potrzeby ochrony pszczół, a także
z chęci edukowania o roli tych
pożytecznych owadów w ekosystemie. Ma zostać otwarty
przy siedzibie Dąbrowskich
Wodociągów. Na całość złożą się pasieka z dziesięcioma
ulami i łąka kwietna. Pośród
kwiatów i traw ulokowana zostanie edukacyjna ścieżka oraz
duży model pszczoły, pokazowy ul, domek dla owadów i fotościanka. – Budowy nawodnienia i ścieżek nie będziemy
zlecać zewnętrznym firmom,
bo zadbają o to pracownicy
naszej spółki – mówi Magdalena Glonek, pełnomocnik
ds. administracyjno-prawnych prezesa Dąbrowskich
Wodociągów. Nazwę wybrano w konkursie, do którego

5

Dzięki temu generalny wykonawca, konsorcjum firm
Eurovia Polska, KZN Rail
i Nowak Mosty, mógł już
przystąpić do prac rozbiórkowych w tym miejscu. – Tuż za
przystankiem Zagórze Pętla,
czyli ostatnim przystankiem
na tej linii, zabudowany został
rozjazd tymczasowy, dzięki
któremu przy wyłączonej pętli
możemy obsługiwać tę trasę
wagonami dwukierunkowymi. Do Zagórza jeździ teraz
tylko linia nr 35, a linia nr 15
od Katowic kierowana jest do
przystanku Pogoń Akademiki – mówi Andrzej Zowada,
rzecznik spółki Tramwaje
Śląskie S.A.
Prace na jezdni zachodniej
ul. Braci Mieroszewskich,
wraz z budową drugiej części tunelu, planowane są do

połowy przyszłego roku, stąd
kolejnej, ostatniej już zmiany
organizacji ruchu w tej okolicy
można spodziewać się dopiero w wakacje. W rejonie pętli
obecnie wykonawca demontuje starą infrastrukturę. Kolejnym etapem będzie budowa
kanalizacji deszczowej. Na początku września wykonawca
otrzymał ostatnią decyzję na
wycinkę drzew. – Dzięki temu
mogliśmy rozpocząć również
prace w obszarach, na których
do tej pory występowały kolizje z zielenią. Dziś prowadzimy już w tych miejscach
roboty ziemne i kanalizacyjne, a także przygotowujemy
przyszły pas torowy do zabudowy warstw konstrukcyjnych – mówi Robert Wach,
dyrektor kontraktu z Eurovia
Polska SA.
MK
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OSTATNIEJ NOCY W SOHO

NOCNY MARATON FILMOWY:MARATON HALLOWEEN
ZESTAW 1 
23:00EG
ZESTAW 2 
23:00EG, 23:15EG
FILMOWE PORANKI: STRAŻAK SAM CZ. 2 dubbing 
10:30G
KINO KONESERA: WSZYSCY ŚWIĘCI NEW JERSEY napisy 
18:00A
KULTURA DOSTĘPNA:TONY HALIK 
13:00D 18:00D
POROŻE napisy 
18:30EG, 19:30PS, 20:45EG, 21:50PS
MÓJ PRZYJACIEL WAMPIR dubbing 
14:00E, 15:00C, 15:30D, 15:40G,16:00FAB
DIUNA napisy 
17:45EG, 18:00FBC, 20:00D, 20:20A
DIUNA napisy ATMOS 
13:30E, 13:40G, 14:00PS, 20:10EG, 20:40FBC
FURIOZA 
11:40FAB, 13:00G, 14:40C, 17:00EG, 17:20D,
17:30PSN, 19:40EG, 20:30D, 20:40A, 21:30FBC
VENOM 2: CARNAGE dubbing 
12:50E, 14:45PSM, 19:00C
VENOM 2: CARNAGE napisy 
17:15EG, 19:00PSM, 21:00EG, 21:20PS
NIE CZAS UMIERAĆ napisy 
11:10D, 11:30C, 12:15G, 12:30FAB, 13:45E
RON USTERKA dubbing 
14:15PS, 14:45G, 15:15E, 16:00G, 16:10E, 17:00PS
RON USTERKA ATMOS dubbing 
11:00EG, 11:20PS
RODZINA ADDAMSÓW 2 dubbing 
10:00EG, 10:15PSN, 12:00PS, 12:30G, 16:45PS
AINBO – STRAŻNICZKA AMAZONII dubbing 
10:00PSN, 10:15G, 10:45D, 12:00E

NOCNY MARATON FILMOWY:MARATON HALLOWEEN
ZESTAW 1 
23:00EG
ZESTAW 2
23:00EG, 23:15EG, 23:30EG
FILMOWE PORANKI: STRAŻAK SAM CZ. 2 dubbing 
10:30G
KINO KONESERA: WSZYSCY ŚWIĘCI NEW JERSEY napisy 
18:00A
KULTURA DOSTĘPNA:TONY HALIK 
13:00D 18:00D
POROŻE napisy 
10:20G, 11:00ABC, 11:15F, 11:30E,
12:45D, 19:00EG, 19:30PS, 21:15EG, 21:50PS
MÓJ PRZYJACIEL WAMPIR dubbing 
10:00RSN, 10:30D, 11:15G, 11:30F,
15:50G, 16:00E, 16:30PS
DIUNA napisy 
11:00EG, 12:00PSN, 16:30EG, 17:30PS, 19:45EG, 20:45PS
FURIOZA
12:50EG, 16:00, 18:30PS, 20:00EG, 21:30PS
RON USTERKA dubbing
10:10F, 11:15PRS, 12:00EG, 14:30R,
14:45F, 17:00PRS, 17:10F, 17:30EG
RODZINA ADDAMSÓW 2 dubbing 
9:50F, 10:00D, 10:15ABC, 11:30G,
13:40G, 13:45PS, 13:50E, 15:15EGD, 15:45ABC, 15:50F
VENOM 2: CARNAGE napisy
10:45D, 14:15EG, 15:15PSN, 15:30D,
18:00EG, 19:00PS, 20:15EG, 21:15PS
AINBO – STRAŻNICZKA AMAZONII dubbing 12:20D, 12:30ABC, 12:40F, 13:10E, 13:15G
NIE CZAS UMIERAĆ napisy
13:00PSN, 13:10D, 19:30EG, 20:30FBC
HALLOWEEN ZABIJA napisy 
13:20ABC, 13:30F, 17:00EG, 18:00FBC, 20:00D, 20:20A
RODZINKA RZĄDZI dubbing 
10:20D, 10:30PSN, 10:45E
FATIMA lektor 
9:30F

AINBO – STRAŻNICZKA AMAZONII dubbing 
11:50K
DIUNA napisy 
13:50K, 17:10, 20:30
FURIOZA 
17:00, 20:10
HALLOWEEN ZABIJA napisy 
00:00E, 17:10, 21:40
NIE CZAS UMIERAĆ napisy
14:50L, 15:00B, 18:10, 21:30
OSTATNIEJ NOCY W SOHO napisy 
14:30EFG, 19:30, 22:00, 23:10E
PODRÓŻE napisy 
17:50, 20:00, 22:10F, 22:20E
RODZINA ADDAMSÓW 2 dubbing 
10:40FG, 12:50K, 15:00
RODZINKA RZĄDZI dubbing 
10:10EFG, 12:30K
RON USTERKA dubbing
10:00FG, 11:00E, 11:50PK, 12:10K, 14:10K, 15:00A
VENOM 2: CARNAGE napisy 
15:40
VENOM 2: CARNAGE dubbing 
11:00, 13:30K, 19:20
WSZYSCY ŚWIĘCI Z NEW JERSEY napisy 
16:40

CZAS WYPADŁ Z RAM 
ŚLUB 
ŚLUB
NIKAJ
NIKAJ 
NIKAJ 

29 października, 19:00
30 października, 17:00
31 października, 18:00
5 listopada, 19:00
6 listopada, 15:30, 18:00
7 listopada, 15:30, 18:00

DROBNE
PRZEPROWADZKI kompleksowe
32 220 64 27, 531 944 531
SKUP nieruchomości za gotówkę:
komornik, remont, udział, spadek.
Tel. 512-184-068
DAM odstępne za mieszkanie:
komunalne, zakładowe, spółdzielcze,
zamienię na inne. tel. 512-184-068
LIDER zmiany serwisu,3000 zł netto,
Sosnowiec, 604-630-556
TRAKTORZYSTA z uprawnieniam
Sosnowiec, 604-630-556

SERWIS sprzątający Sosnowiec,
z prawem jazdy, 604-630-556
SPRZĄTANIE,15-16 zł netto, Sosnowiec, 668-085-925
SERWIS sprzątający, Będzin Łagisza,
668-085-925
OCHRONA z gr. niepełnosprawności,
3010 zł, Ruda Śl., z komp, 604-630556
SERWIS sprzątający, pn-pt, 8-16,
z orzeczeniem, Czeladź, 604-630-556
LEKKA PRACA PRZY KOMPLETOWANIU TOWARU PSARY
TEL. 514 008 028

W rolach głównych zobaczymy:
Thomasin McKenzie, która została doceniona za rolę w „Jojo Rabbit” oraz Annę Taylor-Joy znanej
głównie z serialu „Gambit Królowej”. Reżyserem filmu jest Edgar
Wright („Baby Driver”).
Film „Ostatniej nocy w Soho”
zawiera kilka sekwencji z dynamicznymi efektami świetlnymi,
które mogą oddziaływać na widzów z epilepsją fotogenną lub
innymi uczuleniami na światło.

REKLAMA21_06584_3

WYDARZENIA
» SOSNOWIEC
29.10 i 30.10 MUZA, Stare Dobre
Małżeństwo - koncert, start
o 18:00, bilety: 49 i 59 zł
30.10 Teatr Zagłębia, Ślub, start
o 17:00, bilety: 35 i 40 zł
04.11 Galeria MUZA, Wystawa
rzeżb Agnieszki Gui - PORUSZENIA
- wernisaż, start o 18.00, wstęp
wolny
5.11 Pływalnia Kryta przy ulicy
BMC, II Sosnowiecka 24-godzinna
Sztafeta Pływacka, start o 15:00,
udział jest bezpłatny
5.11 Muza, Retoryka Czterech
Kultur - Etno Sosnowiec, start
o 18:00, bilety 10 zł
» DĄBROWA GÓRNICZA
29.10 PKZ, Noc strasznych remake'ów - Halloween w kinie Kadr!,
start o 19:00, bilety 20 zł
31.10 PKZ, Paweł Domagała
z zespołem - Wracaj Tour, start
o 19:00, bilety 70 i 110 zł
7.11 Dom Kultury Ząbkowice,
Niedzielne Poranki Teatralne

- Pan Magiczny Show, start
o 10:30, bilety 15 zł
8.11 PKZ, Kochanie wróciłem spektakl teatralny, start o 19:00,
bilety 70/ 90/ 110 zł
» BĘDZIN
29.10 Kino Nowość, seans Włoskie Wakacje w ramach Będzińskiego Klubu Filmowego, start o 18:00,
wstęp wolny
30.10 Hala Będzin Arena, Zumba masterclass, od 16.00 do 20.00,
wstęp wolny, obowiązują zapisy
11.11 Będziński Bieg Niepodległości, start o 10:00 z targowiska
miejskiego, zapisy do 7.11, opłata
startowa 50 zł

Sosnowiec, ul. Dekerta 2
tel. 32 724 65 74
czynne: pn-pt 9-17, sob 8-13

REKLAMA21_01994_1

MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH

Dogodne terminy,
w weekendy oraz popołudniami.
Sosnowiec i okolice.
Numer telefonu: 792-785-572
AUTOREKLAMA

» CZELADŹ
6.11 Kopalnia Kultury, Poranek
Teatralny - Kot w Butach, start
o 11:00, bilety: 5 i 10 zł
20.11 Kopalnia Kultury, Sonia
Bohosiewicz - Domówka komedia
koncertowa, start o 18:00, bilety:
65/70 zł

REKLAMA21_01728_3

POŻYCZKI

B2

MINIMUM FORMALNOŚCI

SZYBKA
DECYZJA

TYLKO W: A-PONIEDZIAŁEK B-WTOREK C-ŚRODA D-CZWARTEK E-PIĄTEK F-SOBOTĘ G-NIEDZIELĘ
Z WYJĄTKIEM: K-PONIEDZIAŁKU L-WTORKU M-ŚRODY N-CZWARTKU P-PIĄTKU R-SOBOTY S-NIEDZIELI

Film opowiada o Eloise, która przyjeżdża do Londynu, żeby
zrobić karierę jako projektantka
mody. Nie wszystko idzie zgodnie z planem. W tajemniczych
okolicznościach spotyka olśniewającą piosenkarkę, Sandy.
Dziewczyna ma jednak obsesję
na punkcie przeszłość. Niestety
Londyn lat 60-tych nie jest tym,
czym się wydaje. Elosie zaczyna
czuć, że czas się rozpada i nadchodzą niejasne konsekwencje.

W DOMU KLIENTA
TEL: 32 280-40-70

1
A
B

ZATRUDNIMY Panią z orzeczeniem oraz Pana do sprzątania
marketów budowlanych w Czeladzi (ul. Będzińska) oraz Dąbrowie
(ul. Sobieskiego). Stawka 13,83
zł netto (na rękę). Kontakt pon. –
pt. w godz. 8-15, tel. 601 156 466

D

AUTOREKLAMA

F

*Biuro

Reklamy

informacja dla ogłoszeniodawców

reklama@twojezaglebie.pl
tel. 32/ 263 14 16
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twojezaglebie.pl /reklama
ul. Teatralna 9, Sosnowiec
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DO WYGRANIA
2 POJEDYNCZE
ZAPROSZENIA
DO KINA!
Rozwiąż sudoku,
a następnie
uzupełnij
powyższe pola
cyframi
z planszy.
Ciąg cyfr
prześlij na
adres: konkurs@
twojezaglebie.pl.
5 listopada
o godz. 12:00
czekamy
na odpowiedzi.
O wygranej
decyduje
kolejność
zgłoszeń.

Regulamin dostępny
w redakcji.

REKLAMA
www.facebook.com/twojezaglebie

PIĄTEK 29 PAŹDZIERNIKA 2021 | NR 9 (487)

7

REKLAMA21_00524_3

8

SPORT
PIĄTEK 29 PAŹDZIERNIKA 2021 | NR 9 (487)

www.twojezaglebie.pl

Kryzys się pogłębia...
Miesiąc miodowy w relacji Artur Skowronek – Zagłębie Sosnowiec powoli się kończy. Wraca za to szara ligowa
rzeczywistość i kłopoty na własnym obiekcie.
Piotr Tomalski
p.tomalski@twojezaglebie.pl

Skowronka odmieni sytuację
sosnowiczan. Początkowo
faktycznie tak się działo.
Zagłębie wygrało wysoko
w Pucharze Polski z Ruchem
Zdzieszowice, a następnie
zremisowało z Koroną Kielce, ówczesnym liderem,
a także pokonało walczący

o awans ŁKS. Na tym jednak
skończył się dobry moment
sosnowiczan. W kolejnych
trzech spotkaniach zdobyli
ledwie punkt (u siebie z Podbeskidziem Bielsko-Biała).
Najbardziej bolesna była
dla Zagłębia wizyta na stadionie aktualnego wiceli-

REKLAMA21_00153_1

dera, Miedzi Legnica. Gospodarze rozbili drużynę
Skowronka 0:4. Jednak nie
rozmiar porażki był najgorszy, a styl straconych przez
sosnowiczan goli. Nie wystrzeli się prostych błędów
w defensywie, które Miedź
bezlitośnie wykorzystała.

Zbudować twierdzę
Zanim Skowronek i jego
drużyna rozegra spotkanie
ze Stomilem, to w najbliższą
niedzielę, 31 października
Zagłębie rozegra kolejny
mecz na swoim stadionie.
Jego przeciwnikiem będzie
Sandecja, która formalnie

będzie... gospodarzem meczu. Powodem jest przebudowa stadionu w Nowym
Sączu.
Nie zmienia to jednak
faktu, że Zagłębie zagra
spotkanie na Ludowym,
co już zwiastuje kłopoty.
Ostatni raz sosnowiczanie
na własnym obiekcie wygrali
w maju tego roku, gdy pokonali GKS Jastrzębie. Od
tamtej pory, licząc ligę i Puchar Polski, rozegrali u siebie
dziewięć spotkań. Przegrali
pięć meczów, a cztery zremisowali. Aby gromadzić
punkty i z większym spokojem patrzeć na dolną część
tabeli, sosnowiczanie muszą
odczarować Ludowy.
Zwycięstwa na domowym
obiekcie mogą nie tylko
poprawić ligową sytuację,
ale i przyciągnąć kibiców
na stadion. Spotkania na
Ludowym oglądało w październiku średnio niewiele
ponad 1100 osób. To niewiele, zważywszy na to, że
może na nim zasiąść 7500
kibiców. 
n

Zmiany były konieczne
MKS Dąbrowa Górnicza
w ostatnich tygodniach ma
spore problemy w lidze.
Spowodowało to zmiany
kadrowe w zespole.
Podopieczni Jacka Winnickiego przegrali wszystkie
rozgrywane w październiku
spotkania ligowe. Najbardziej
bolesne było ostatnie z nich.
W sobotę, 23 października
MKS przegrał we Wrocławiu z miejscowym Śląskiem
aż 60:102. To wymusiło na
klubie decyzje kadrowe.
MKS pożegnał się z Nicola-

sem Moorem. Amerykański
rozgrywający nie spełnił oczekiwań klubu. W siedmiu rozegranych ligowych spotkaniach
notował średnio 11,4 punktu,
3,6 asysty i 2,1 zbiórki. Choć
zawodnik nadal przebywa
w Dąbrowie Górniczej, to
poszukuje on nowego pracodawcy. MKS w sobotę, 23
października, poinformował
o rozstaniu z zawodnikiem.
Tego samego dnia przekazał informację o zatrudnieniu jednego nowego zawodnika (trwają poszukiwania kolejnego).
Został nim Debyn Marble.

FOTO: MICHAŁ DUBIEL/MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Chwilowy przebłysk
Rozgrywki Fortuna 1. Ligi
zbliżają się do półmetka. Zagłębie zajmuje obecnie 15.
miejsce w lidze z 11 punktami na koncie. Tyle samo ma
ich GKS Jastrzębie, a „oczko”
mniej Stomil Olsztyn i Górnik Polkowice. To obecnie
trzy najgorsze drużyny w lidze, które spadłyby z niej,
gdyby teraz zakończono
rozgrywki.
Wydawało się, że pojawienie się w zespole trenera

FOTO: MAREK RYBICKI/ZAGLEBIE.EU

Zagłębie Sosnowiec w środę, 27 października, uległo
Piastowi Gliwice i odpadło
z Pucharu Polski. Nie było to
zaskoczenie, w końcu sosnowiczanie walczą o pierwszoligowy byt, a gliwiczanie powoli wracają do równowagi
i górnej połowy tabeli PKO
Ekstraklasy. Niepokojący
jest za to fakt, że od dziewięciu spotkań Zagłębie nie wygrało na własnym obiekcie.

Poszukiwanie
rozwiązania
Między innymi to spotkanie pokazało, że zmiana Kazimierza Moskala na
Skowronka niewiele dała.
Oczywiście, nie można
z miejsca skreślić 39-latka.
Trudno jednak szukać pozytywów po takim występie
jak w Legnicy czy porażce
u siebie z Resovią. Odpowiedzią na to, czy zmiana
szkoleniowca przyniosła
pozytywny wpływ na Zagłębie, będzie spotkanie ze
Stomilem w Olsztynie, które
odbędzie się w niedzielę, 7
listopada. Jeżeli i ono zostanie przegrane, to oznaczać
będzie poważne kłopoty sosnowiczan.

29-latek występuje na pozycji
rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego. Swoją
karierę rozpoczynał na uczelni
Iowa. Po czterech latach spędzonych w lidze uniwersyteckiej został wybrany w Drafcie
do ligi NBA. Trafił do Orlando
Magic, gdzie spędził dwa sezony i rozegrał 44 spotkania.
Następnie rozpoczął podróże
po świecie. Występował między innymi w greckiej Arisie
czy włoskich Trento i Bolonii.
Ostatni sezon spędził w Astanie, a następnie w Maccabi
Haifa.
Ma on pomóc MKS-owi
w powrocie na miejsca dające awans do fazy play-off.
Choć sytuacja nie jest jeszcze
beznadziejna, tak seria czterech ligowych porażek z rzędu
może być trudna do odrobienia. Obecnie MKS zajmuje
przedostatnią pozycję w lidze.
Do ósmego Śląska tracą dwa
punkty, co jest do odrobienia
przy założeniu, że Winnicki
i spółka zaczną ponownie
wygrywać. Pierwszą ku temu
okazję będą mieć w niedzielę, 31 października. Wówczas
czeka ich wyjazd do Włocławka na spotkanie z Anwilem.
Pojedynek z wiceliderem na
jego hali wydaje się trudny,
choć najbliżsi rywale mają
za sobą dwie ligowe porażki
z rzędu. To szansa dla MKS-u,
by poprawić swoją sytuację
w tabeli.
PT

