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Syl wia Ko sman

„Nie” dla bu do wy spa lar ni od pa -
dów ko mu nal nych i ście ków
w So snow cu. To ofi cjal ne sta no -
wi sko władz mia sta. Pod czas
ostat nie go po sie dze nia Ko mi sji
Roz wo ju Mia sta i Ochro ny Śro do -
wi ska rad ni klu bu SLD i PO za de -
cy do wa li, że są prze ciw ni po wsta -
niu spa lar ni przy ul. Ra do cha.
Wpraw dzie rad ni klu bu „Nie za -
leż nych” po stu lo wa li prze pro wa -
dze nie re fe ren dum w tej spra wie,
to jed nak ini cja ty wa upa dła. 

– Od kil ku ty go dni ży je my te -
ma tem, któ re go w rze czy wi sto ści
nie ma. Czy tam na stro nach in ter -
ne to wych i w ga ze tach, że bu du je -
my spa lar nię. Za py tam więc jak
Owsiak: „Gdzie jest ta spa lar -
nia? – wska zy wał Ka zi mierz Gór -
ski, pre zy dent So snow ca. – Za kil -
ka na ście mie się cy wej dą w ży cie
prze pi sy, któ re na ka zu ją za go spo -
da ro wa nie od pa dów ście ko wych,
dla te go szu ka li śmy roz wią za nia
te go pro ble mu. Tek sty, któ re krą żą
w in ter ne cie i ga ze tach, po ka zu ją
kom plet ne nie zro zu mie nie te ma -
tu, in do len cję tech no lo gicz ną, my -
le nie spa la nia z uty li za cją. Przez
ta kie dzia ła nia bo ry ka my się z ir -

ra cjo nal ny mi pro ble ma mi i wal -
czy my z wia tra ka mi. Po wód jest
je den. Zbli ża ją się wy bo ry sa mo -
rzą do we. Je śli już dzi siaj nawet
brak wia do mo ści wzbu dza emo -
cje i zmu sza na szych miesz kań -
ców do no sze nia ma sek ga zo -
wych, to na le ży prze rwać tę dys -
ku sję – do dał pre zy dent.
Sta no wi sko pre zy den ta po parł tak -
że Ar ka diusz Chę ciń ski, czło nek
za rzą du wo je wódz twa ślą skie go. 

Rad ni przez kil ka ko lej nych go -
dzin dys ku to wa li na ten te mat.  

– Cie szę się z ja snej de kla ra cji
pre zy den ta i dia lo gu z miesz kań -
ca mi. Py tam tyl ko, dla cze go do -

pie ro te raz? – pod kre ślał To masz
Mę drzak, prze wod ni czą cy klu bu
PiS. Wtó ro wał mu rad ny Pa weł
Woj tu siak, rad ny klu bu „Nie za leż -
nych”. – Pro szę nie po wta rzać, że
nie wie dział pan, że spa lar nia ma
po wstać w tym mie ście. Chciał -
bym, że by ście wska za li, kto jest
wi nien te go ca łe go za mie sza -
nia – zwra cał się rad ny Woj tu siak
do zastępcy  pre zy den ta Ry szar da
Łu kaw skie go. – Po wsta nie za kła -
du uty li za cji od pa dów po ście ko -
wych nie by ło żad ną ta jem ni cą.
Nie raz dys ku to wa li ście pa no wie
o tym pro ble mie, a wpi sy wa nie
spa lar ni do pro gra mu re wi ta li za cji

by ło jaw ne – od po wia dał Łu kaw -
ski. – Oświad cze nie pre zy den ta
jest nie wy god ne, bo wy trą ca pro -
wa dzo ne obec nie dzia ła nia po li -
tycz ne in nych rad nych. Dla cze go
jed nak pro te stu je spo łecz ność? Bo
te pro te sty są uza sad nio ne. Gdy by
do szło do spo tkań kon sul ta cyj -
nych miesz kań ców z przed sta wi -

cie la mi fir my, to nie po trzeb na by -
ła by ca ła dys ku sja i stra sze nie
miesz kań ców – pod su mo wał rad -
ny To masz Bań bu ła, prze wod ni -
czą cy klu bu SLD. 

Miesz kań cy wy po wia da li się
prze ciw ko tej in we sty cji, wska zu -
jąc na za nie czysz cze nie śro do wi -
ska oraz brak rze tel nych in for ma -

cji. Nie bra ko wa ło gło sów po zy -
tyw nych so sno wi czan, któ rzy
wska zy wa li, że zlo ka li zo wa nie in -
we sty cji w in nym mie ście ozna cza
więk sze kosz ty ście ków i wo dy dla
miesz kań ców So snow ca, utra tę
miejsc pra cy i po dat ku do cho do -
we go dla mia sta, w wy so ko ści
oko ło 8 mln rocz nie. 

Zakład utylizacji odpadów  przy ul. Radocha w Sosnowcu nie powstanie. Prezydent Kazimierz Górski przeciął wszystkie spekulacje na ten temat

Spalarnia tak, ale… w innym mieście?

Ruszyła nowa strona internetowa 
„Kuriera Miejskiego”! 
Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl
przeczytasz naszą gazetę w wersji
elektronicznej, dowiesz się, co się dzieje
i dziać będzie w Sosnowcu oraz
znajdziesz niepublikowane w gazecie
teksty i zdjęcia. 13

Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie
Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą
współpracować. – To nie jest i nie będzie współpraca
papierowa – zapewnia Marcin Jaroszewski, prezes
Zagłębia. – Piłka nożna jest flagową inwestycją w
Sosnowcu – dodaje Kazimierz Górski, prezydent
Sosnowca. Kluby zawarły umowę o współpracy.

Mieszkańcy sami
zadecydują, na co
w przyszłym roku
wydadzą 3 mln
złotych. Czas na
budżet obywatelski!

Masz pytanie do radnego,
sprawę, którą trzeba
pilnie rozwiązać czy
dobry pomysł, który
można zrealizować?
Sprawdź, w jaki sposób
możesz skontaktować się
ze swoim radnym
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Sylwia Kosman
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Decyzja śroDowiskowa w rękach samorząDowego kolegium oDwoławczego 
W listopadzie 2012 r. pełnomocnik Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. z siedzibą
w Sosnowcu przy ul. Radocha 4 wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli tzw.
decyzji środowiskowej dla planowanej budowy zakładu. Decyzję środowiskową wydał prezydent Siemianowic Śląskich,
ze względu na to, że prezydent Sosnowca zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
o wyłączenie od prowadzenia postępowania, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się
nieruchomości, stanowiące własność gminy Sosnowca i Skarbu Państwa. SKO wyznaczyło prezydenta Siemianowic
Śląskich do wydania decyzji środowiskowej, która ostatecznie została wydana 13 grudnia ubiegłego roku. Prezydent
Sosnowca, odwołał się od tej decyzji, wskazując, że nie zostały należycie spełnione warunki prowadzonego
postępowania, przede wszystkim dotyczące faktycznego udziału społeczeństwa w postępowaniu. Co więcej, prezydent
Siemianowic Śląskich przeprowadził wprawdzie rozprawę administracyjną, ale wyłącznie z udziałem stron
postępowania. Wniosek prezydenta Sosnowca o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla
społeczeństwa został przez prezydenta Siemianowic oddalony. Ponadto pełna wersja raportu oddziaływania
na środowisko (niezbędny element, składany z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej) była dostępna dopiero od 2
sierpnia 2013 r., a społeczeństwo mogło zapoznać się z dokumentacją w ciągu 21 dni, licząc od dnia… 12 lutego 2013 r.
W opinii władz Sosnowca mieszkańcy nie mieli więc możliwości zapoznać się z pełną dokumentacją sprawy, dlatego też
powinna być powtórzona procedura z udziałem społeczeństwa. Ostatecznie, odwołanie od decyzji środowiskowej,
będzie SKO rozpatrywać 15 maja. Nawet jeśli, decyzja środowiskowa zostanie podtrzymana przez SKO, w dalszej
kolejności władze ZUTOŚ będą musiały uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
a następnie pozwolenie na budowę. 
Planowana inwestycja miała kosztować około 400 mln złotych, a zatrudnienie w zakładzie miało znaleźć koło 40 osób.
Druga możliwa lokalizacja spalarni jest oddalona od obecnego miejsca około… 2 km i znajduje się w Mysłowicach. 

www.kuriermiejski.com.pl

5

Prezydent Kazimierz Górski zapewniał, że jest przeciwny
powstaniu spalarni przy ulicy Radocha.

www.kuriermiejski.com.pl



Syl wia Ko sman

Po nad 30 uchwał przy ję li rad ni
pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej -
skiej. Zgod nie pod ję li uchwa łę,
na mo cy któ rej wła ści cie le bu dyn -
ków miesz kal nych, znaj du ją cych
się w cen trum mia sta, w za mian
za re mont ele wa cji bu dyn ku bę dą
mo gli uzy skać zwol nie nie z po dat -
ku od nie ru cho mo ści. In ne uchwa -
ły wzbu dzi ły jed nak burz li wą dys -
ku sję rad nych. 

Za twier dzo ne ulgi są skie ro wa -
ne do wła ści cie li pry wat nych ka -
mie nic, wspól not i spół dziel ni
miesz ka nio wych, któ rzy za koń czą
pra ce re mon to we po dniu wej ścia
w ży cie uchwa ły, co na stą pi po pu -
bli ka cji w Dzien ni ku Urzę do wym
Wo je wódz twa Ślą skie go (naj szyb -
ciej w kwiet niu te go ro ku). Zwol -
nie nie przy słu gu je do wy so ko -
ści 50 pro cent po nie sio nych kosz -
tów na re mont, na okres nie dłuż -
szy niż 5 lat, a bę dzie moż na z nie -

go sko rzy stać od dnia 1 stycz nia
ro ku po dat ko we go, na stę pu ją ce go
po ro ku, w któ rym za koń czo no re -
mont ele wa cji. 

Zwol nie nie bę dzie obo wią zy -
wać w przy pad ku ukoń cze nia ele -
wa cji do 31 grud nia 2016 r.
Do kosz tów kwa li fi ku ją cych
do ob ję cia zwol nie niem za li czać
się bę dą: udo ku men to wa ne fak tu -
ra mi lub ra chun ka mi na kła dy po -
nie sio ne na wy ko na nie pro jek tu
bu dow la ne go, do ku men ta cji po -
wy ko naw czej, ma lo wa nie, od no -
wie nie lub uzu peł nie nie tyn ków,
okła dzin i ele men tów ar chi tek to -
nicz nych al bo ich od two rze nie,
wy ko na nie re mon tów bal ko nów,
ter mo mo der ni za cję oraz za kup
ma te ria łów bu dow la nych. 

Rad ni pod ję li tak że uchwa łę
o zwol nie niu z po dat ku od nie ru -
cho mo ści grun tów, bu dyn ków
i bu dow li za ję tych na pro wa dze nie
dzia łal no ści przez par ki tech no lo -
gicz ne. Ozna cza to spo rą ulgę fi -

nan so wą, w wy so ko ści 400 tys. zł
(do koń ca 2015 r.) dla Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz ne go, któ rym
za rzą dza ARL. Zda nia rad nych
w tej kwe stii by ły jed nak po dzie -
lo ne. Rad ni ko ali cji po sta no wi li
wes przeć w ten spo sób park, ale
część rad nych wy ra zi ła zde cy do -
wa ny sprze ciw. – Czte ry sta ty się -
cy zło tych, któ re nie wpły ną
do bu dże tu mia sta, to spo ra stra -
ta – pod kre śla li. – Wi dzę tu pew -
ną ma łost ko wość. Za sta na wia cie
się, czy nie za du żo, nie za ma ło.
Park po trze bu je wspar cia. Tu cho -
dzi o przy szłość te go mia sta, któ -
rą mo że dać po wią za nie na uki
z biz ne sem – ar gu men to wał Da -
niel Mi kla siń ski, prze wod ni czą cy
klu bu PO. 

Burz li wą wy mia nę zdań rad -
nych wy wo ła ło oświad cze nie prze -
wod ni czą ce go za rzą du dziel ni cy
Macz ki, Ja na Je lon ka, któ ry za rzu -
cił ościen nym dziel ni com „roz biór
Ma czek”, wy po wia da jąc się
w spra wie utwo rze nia Rad Dziel -
nic w Ka zi mie rzu Gór ni czym,
Ostro wach Gór ni czych i w Ju liu -
szu. Jan Je lo nek pod kre ślał m.in.,
że oko li ce zbior ni ka Ba la ton, hi sto -
rycz nie na le żą ce do Ma czek, po -
win ny być czę ścią wła śnie tej dziel -
ni cy, a nie Ju liu sza. 

– Kie dy Macz ki włą cza no
do So snow ca, wnie śli śmy pew ne

te re ny. Wy ma ga my, aby te te re ny
zo sta ły te raz włą czo ne do dziel ni -
cy Macz ki. Nie moż na na zwać te -
go ina czej jak roz biór Ma czek. Nie
go dzi my się na to. Na stęp ne po ko -
le nia macz ko wian nie wy ba czą
nam te go, je że li te raz nie bę dzie -
my dzia łać – mó wił Je lo nek. 

Rad ni nie szczę dzi li mu słów
kry ty ki. – Ta wy po wiedź jest że nu -
ją ca. Je stem prze wod ni czą cym
Ko mi sji Sa mo rząd no ści w Ra dzie
Miej skiej i pa mię tam, jak roz po -
czy na ła się pro ce du ra utwo rze nia
ra dy dziel ni cy i ja kie by ły pro po -
no wa ne przez pa na gra ni ce dziel -
ni cy. Ta kich miejsc w So snow cu
jest wię cej. W Ra dzie Dziel ni cy
Po łu dnie jest Ję zor, któ ry hi sto -
rycz nie nie był w So snow cu. Gra -

ni ce Ra dy Dziel ni cy są wy zna cza -
ne we dług ob wo do wych ko mi sji
wy bor czych – mó wił rad ny Jan
Bo sak z klu bu PO. 

Ka rol Wi niar ski z klu bu „Nie -
za leż nych” py tał wprost Ja na Je -
lon ka:  – Gdy za czy na się sta ra nia
o utwo rze nie ra dy dziel ni cy, trze -
ba przed sta wić pod pi sy 10 pro cent
miesz kań ców i okre ślić gra ni ce
dziel ni cy. Czy wów czas te uwa gi
się po ja wi ły? 

W od po wie dzi Jan Je lo nek
przy znał, że re jon uli cy Wi leń -
skiej nie był za war ty w pro jek cie
w spra wie utwo rze nia ra dy dziel -
ni cy. O zgo dę ape lo wał rad ny
Zbi gniew Dzie wa now ski z „Nie -
za leż nych”: – Trze ba zro bić tak,
by był wilk sy ty i owca ca ła. My -

ślę, że mo że my pod jąć uchwa ły
w spra wie no wych rad dziel nic,
a po tem mo gą się one spo tkać
i Ra da Miej ska bę dzie mo gła
pod jąć od po wied nie dziel ni ce.
Pó ki co nie blo kuj my rad w no -
wych dziel ni cach – stwier dził.
Rad ni osta tecz nie prze gło so wa li
uchwa ły o utwo rze niu rad dziel -
nic. 

Nie za bra kło tak że dys ku sji
na te mat po wsta nia spa lar ni wmie -
ście. Pre zy dent, Ka zi mierz Gór ski,
po raz ko lej ny oświad czył, że za jął
w tej spra wie jed no znacz ne sta no -
wi sko i wbrew wo li miesz kań ców
nie bę dzie zgo dy nabu do wę za kła -
du przy ul. Ra do cha w So snow cu.
Rad ni za po zna li się tak że ze spra -
woz da niem zdzia łal no ści Ko men -
dan ta Miej skie go Po li cji i in for ma -
cją o sta nie po rząd ku i bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go oraz spra woz da -
niem z dzia łal no ści Po wia to we go
Ze spo łu ds. Orze ka nia oNie peł no -
spraw no ści za rok 2013. Pod ję li
tak że uchwa ły w spra wie przy zna -
nie na gród mia sta So snow ca. Na -
gro dę ar ty stycz ną za ca ło kształt
twór czo ści otrzy ma w tym ro ku
Bog dan Mi zer ski, za upo wszech -
nia nie kul tu ry – Je rzy Ła kom ski
i Ja nusz Osiń ski. „Tre ne rem ro -
ku 2013” zo stał Je rzy Gó rak,
a „spor tow cem ro ku 3013” Eu ge -
nia Bu jak.
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Jak oce nia Pan stan bez pie czeń stwa w mie -
ście w minionym roku?
Za ob ser wo wa łem wzrost bez pie czeń stwa
w So snow cu – w kon tek ście zda rzeń kry -
mi nal nych. Dy na mi ka wsz częć po stę po -
wań ukształ to wa ła się na po zio mie 93,5
pro cen ta w po rów na niu do ro ku 2012, co
ozna cza, że od no to wa li śmy 6,5-pro cen to -
wy spa dek. Zwięk szy ła się wpraw dzie
licz ba zgło szo nych czy nów, ale dy na mi -
ka fak tycz nie stwier dzo nych prze stępstw
zma la ła o 14 pro cent. W 2013 ro ku da ne
przed sta wia ją się mniej ko rzyst nie, je śli
cho dzi o licz bę ofiar śmier tel nych w wy -
pad kach sa mo cho do wych. Stan prze stęp -
czo ści kry mi nal nej się po pra wił, licz ba
prze stępstw zma la ła, ale od no to wu je my
więk szą licz bę wy pad ków dro go wych
i wyż szą licz bę ofiar śmier tel nych, co
mo gło by wska zy wać, że stan bez pie czeń -
stwa w tym za kre sie się po gar sza. Czy on
się rze czy wi ście po gar sza? Bar dzo czę -
sto do cho dzi do wy pad ków, któ re wy ni -
ka ją z cał ko wi te go bra ku wy obraź ni, nad -
mier nej pręd ko ści i bra wu ry, czy li po pro -
stu ła ma nia prze pi sów. Bę dzie my
pro wa dzić wzmo żo ne dzia ła nia, zmie rza -
ją ce do wy eli mi no wa nia pi ra tów dro go -
wych i ogra ni cze nia licz by zda rzeń z ich
udzia łem.

So sno wi cza nie wie rzą w sku tecz ność po li cji
czy po pro stu nie zgła sza ją po peł nia nych
prze stępstw?
My przed sta wia my na sze sta ty sty ki, ale
o „ciem nej licz bie” prze stępstw nie wie -
my. Od pra wie dwóch lat je stem ko men -
dan tem w So snow cu i kie dy tra fia ją

do mnie in for ma cje, że oso by zgła sza ją
na wet kra dzież ta kich rze czy, jak czaj nik
elek trycz ny, to my ślę, że prze stęp stwa
o więk szej do le gli wo ści tym bar dziej są
zgła sza ne. Choć fak tycz nie zda rza ją się
przy pad ki, kie dy ja kaś war to ścio wa rzecz
jest kra dzio na, a jej wła ści cie le nie zgła -
sza ją fak tu kra dzie ży czy oszu stwa. Dla -
cze go? Przy czy ny by wa ją bar dzo róż ne.
Cza sa mi jed nak i do ta kich prze stępstw
uda je się do trzeć.

Któ re miej sca w So snow cu są naj bar dziej bez -
piecz ne, a któ re le piej omi jać?
Wbrew po zo rom, to trud ne py ta nie, bo
ofia rą prze stęp stwa moż na stać się
wszę dzie. Je śli ktoś za cho wu je się
w spo sób nie roz trop ny, nie roz sąd ny
i lek ko myśl ny, to jest du ża szan sa, że
sta nie się ofia rą prze stęp stwa bez

wzglę du na miej sce, w któ rym się znaj -
du je. Je śli lu dzie nad mier nie eks po nu ją
po sia da ne do bra, na stęp nie nie za my ka -
ją to re bek z te le fo na mi ko mór ko wy mi
lub nie dba le je wkła da ją do kurt ki, to
na le ży spo dzie wać się, że sta ną się ofia -
ra mi prze stęp stwa. W le cie wal czy li śmy
z pla gą kra dzie ży łań cusz ków i bi żu te -
rii. Nie ste ty, my lu dzie, ma my już ta ką
przy wa rę, że je śli już coś po sia da my, to
szcze gól nie o to nie dba my. Po zo sta wia -
my rze czy bez nad zo ru. W ta ki spo sób
gi ną na przy kład ro we ry, któ re są zo sta -
wia ne na klat kach scho do wych bez żad -
nych za bez pie czeń. 

Z ja kimi prze stęp stwa mi naj czę ściej wal czą
po li cjan ci?
Naj częst sze są prze stęp stwa prze ciw ko
mie niu. Pró bu je my zwłasz cza ostrze gać
star sze oso by, któ rzy są oszu ki wa ne me -
to dą „na wnucz ka” i tra cą u schył ku ży cia
ca łe swo je oszczęd no ści. Prób pod ję cia
pie nię dzy u osób star szych od no to wa li -
śmy w ubie głym ro ku oko ło stu, z cze -
go 22 by ły to pró by sku tecz ne. Na szczę -
ście uda ło się za trzy mać spraw cę tych
czy nów. Męż czyź nie zo sta ły przed sta -
wio ne za rzu ty. W tej spra wie sąd nie
przy chy lił się do wnio sku pro ku ra tu ry
o tym cza so we aresz to wa nie.

Dru ga gru pa, z któ rą wal czy my, to
prze stęp stwa nar ko ty ko we. Po nar ko ty ki
czę sto się ga ją lu dzie, któ rzy nie ma ją
środ ków fi nan so wych i by je zdo być, po -
peł nia ją prze stęp stwa prze ciw ko mie niu.
Tu się za zę bia ją te dwie gru py prze -
stępstw.

Trze cia gru pa prze stępstw do ty czy
czy nów prze ciw ko ży ciu i zdro wiu
oraz ro dzi nie i opie ce. W ubie głym ro -
ku, sta ty stycz nie rzecz uj mu jąc, oko ło
dzie się ciu osób dzien nie by ło wy wo żo -
nych do izby wy trzeź wień. Zmniej sza
się licz ba za kła da nych nie bie skich
kart, ale przy pad ki nad uży wa nia al ko -
ho lu ma ją czę sto tra gicz ne kon se kwen -
cje. Po głę bia się pa to lo gia ro dzi ny, ne -
ga tyw ne za cho wa nia ro dzi ców prze no -
szą się na za cho wa nie i czy ny ka ral ne
ich dzie ci.

Czy w cią gu ostat nich mie się cy do szło w mie -
ście do ja kiejś zu chwa łej kra dzie ży?
Nie do szły zięć ukradł te ściom 120 ty się -
cy zło tych. Ze wzglę du na to, że znał
zwy cza je do mow ni ków, przy szedł, kie dy
ni ko go nie by ło w miesz ka niu i ukradł
zgro ma dzo ne pie nią dze.

Roz bi li śmy tak że zor ga ni zo wa ną gru -
pę zło dziei, któ ra okra dała skle py, kio ski
i hur tow nie.

Czy so sno wiec ka jed nost ka dys po nu je wol ny -
mi wa ka ta mi?
Ca ły gar ni zon ślą ski sta ra się na bie żą co
uzu peł niać stany etatowe. Po dob nie dzie -
je się w so sno wiec kiej jed no st ce. Pra ca
w po licji cie szy się ogrom ną po pu lar no -
ścią. Licz ba kan dy da tów ubie ga ją cych
się o pra cę w po li cji, jest bar dzo du ża.
W ubie głym ro ku na pły nę ło oko ło 30 ty -
się cy ofert pra cy w ca łym kra ju. Cza sem
o jed no miej sce ubie ga się 15 kan dy da -
tów, a o pra cę na sta no wi sku cy wil nym
na wet i sto osób.

Jak ukła da się współ pra ca z gmi ną So sno -
wiec?
Bar dzo do brze. Bu do wa ko mi sa ria tu
przy ul. Pił sud skie go prze bie ga w szyb -
kim tem pie. Za czy na li śmy w li sto pa -
dzie 2012 ro ku, ło pa ty by ły wbi ja ne
na wio snę, a dziś bu dy nek już stoi i jest
wy kań cza ny. Nie by ło by to moż li we bez
wspar cia mia sta oraz bar dzo spraw ne go
za ła twie nia wszyst kich pro ce dur ad mi ni -
stra cyj nych. Wszyst ko wska zu je na to, że
uda się od dać ko mi sa riat do użyt ko wa nia
zgod nie z pla nem pod ko niec te go ro ku.
Mia sto prze ka za ło tak że w ubie głym ro -
ku 258 ty się cy zło tych, któ re zo sta ły spo -
żyt ko wa ne na za kup po jaz dów dla po li cji.
Uda ło nam się ku pić osiem sa mo cho dów,
a w 2012 ro ku dwa sa mo cho dy. Li czy my,
że w tym ro ku uda nam się tak że ku pić
kil ka pojazdów. Tym sa mym bę dzie my
dys po no wać więk szą ba zą środ ków trans -
por tu. Plan na ten rok prze wi du je tak że
za kup psa – prze wod ni ka, któ ry był by już
na szym pią tym psem. Funk cjo na riu sze
z psa mi bę dą m.in. pa tro lo wa li miej sca,
gdzie lu dzie spę dza ją swój wol ny czas.
Po dob ne za da nie otrzy ma po li cja „ro we -
ro wa”, któ ra bę dzie mo ni to ro wać
w pierw szej ko lej no ści ob szar Sta wi ków
oraz par ków miej skich, a ta ką for mę ak -
tyw no ści so sno wiec kiej po li cji miesz kań -
cy mia sta mo gli już za ob ser wo wać mi nio -
ne go la ta. Dzia ła nia te cie szy ły się du żą
apro ba tą.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Nie ma miejsc bezpiecznych i niebezpiecznych. Ofiarą przestępstwa można stać się zawsze i wszędzie, przekonuje Komendant Miejski Policji

Bezpieczeństwo? Coraz lepiej  
Rozmowa z mł. insp. Andrzejem Poprawą, Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu

Ulgi za remont elewacji kamienic i „rozbiór” Maczek
54. sesja Rady Miejskiej  

Sylw
ia Kosm

an

Syl wia Ko sman
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RADA MIEJSKA

okręg i

wojciech Nitwinko, 
klub SLD

Dyżury: ZSO Nr 13, ul. Baczyńskiego 14
(każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 16.00 – 17.00), Gimnazjum Nr 13,
ul. Zamenhofa 15 (każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 17.30 – 18.30), dyżur
telefoniczny (codziennie, od poniedziałku
do piątku, w godz. 18.00 -19.00),
Tel.: 530 464 127. 
Dyżur elektroniczny: za pośrednictwem
formularza  kontaktowego
na stronie – www.nitwinko.pl

ewa szota, 
klub PO

Dyżury: Miejska Biblioteka Publiczna Filia
nr 2, ul. Gospodarcza 32 – Rudna IV (każdy
pierwszy wtorek miesiąca), 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, 
ul. Baczyńskiego 14 (każda pierwsza środa
miesiąca), Miejski Klub im.
Jana Kiepury,  ul. Będzińska 6 
(każdy pierwszy czwartek miesiąca), 
w godz. 17.00– 18.00. Inny termin 
można ustalić telefonicznie.
Tel. 606 353 239. 
E-mail:  e.szota@interia.pl

stefan wojnowski, 
klub PiS

Stały dyżur telefoniczny
w godz. 7.30 – 20.00. Tel. 535 510 511.

adam wolski, 
klub „Niezależni”

Dyżury: ZSO Nr 13, ul. Baczyńskiego 14
(każdy poniedziałek miesiąca
w godz. 17.00 – 18.00) lub telefoniczne
umówienie spotkania. Tel.: 535 149 921.
E-mail: adam.wolski@interia.pl 

wilhelm zych, 
klub PO

Dyżury: Urząd Miejski w Sosnowcu, 
al. Zwycięstwa 20, pokój 303 
(14 kwietnia w godz. 14.00 – 15.00.
tel. 32 296 05 99, 32 296 05 14), 
ul. Gospodarcza 11 (każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 16.00 – 18.00), 
dyżur telefoniczny (od poniedziałku do piątku,
w godz. 12.00 – 19.00). Tel. 602 388 497. 
E-mail: poczta@wilhelmzych.pl

okręg ii

maciej adamiec,
klub „Niezależni”

Dyżury: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Hutnik”, ul. Gwiezdna 1 e (każdy pierwszy
wtorek miesiąca od godz. 15.00
po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym). Termin innego spotkania
można ustalić telefonicznie. Dyżur
telefoniczny od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 do 15.00. Tel. 32 363 45 25.
E-mail: maciej.adamiec@op.pl.

Tomasz Bańbuła, 
klub SLD

Dyżury: Urząd Miejski w Sosnowcu,
al. Zwycięstwa 20, pokój 303 (12 maja
w godz. 14.00 – 15.00, tel. 32 296 05 99, 32 296
05 14), ul. Wspólna 19 (wejście z boku budynku
od ul. Teatralnej, każda pierwsza środa miesiąca
w godz. 16.00 – 17.30). Tel.: 501 760 148. 

Danuta
gojna-ucińska, 
klub PO

Dyżury: Biuro Poselskie J. Pięty, 
ul. Warszawska 1/2 (od poniedziałku
do piątku po telefonicznym umówieniu się).
Tel.: 606 942 672. E-mail: dangoj@gazeta.pl.

maciej ornowski, 
klub SLD

Dyżury: telefoniczny, od poniedziałku
do piątku w godz. 15.00 – 16.00.
Tel. 603 919 813. 

mateusz rykała, 
klub PO

Dyżury: Urząd Miejski, al. Zwycięstwa 20,
pokój 303 (4 marca, 1 kwietnia, 6 maja, 3
czerwca w godz. 13.00 – 16.00).
Tel. 32 296 05 15. 
E-mail: przew.rady@um.sosnowiec.pl 

alicja skarbińska
-Poznańska, 
klub PiS

Dyżury: siedziba PiS, ul. Kościelna 16
(każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 15.00 – 16.00). Tel. 518 778 038.
E-mai: alicja154@interia.pl.

michał zając, 
klub PO 

Dyżury: stały dyżur telefoniczny
od poniedziałku do piątku.
Tel. 501 265 128. 

okręg iii

zbigniew 
jaskiernia,
klub SLD

Dyżury: siedziba Demokratycznej Unii
Kobiet, ul. Dobrzańskiego 99 (każdy drugi
wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.30),
siedziba Rady Miejskiej SLD, 
al. Zwycięstwa 17, I piętro, (każda druga
środa miesiąca w godz. 17.00-18.30).
Tel. 513 451 205. 
E-mail:zbigniew.jaskiernia@gmail.com.pl,
strona internetowa: www.jaskiernia.pl

aleksander kalański, 
klub SLD

Dyżury: Szkoła Podstawowa nr 40, 
ul. Kisielowskiego 4b (każdy ostatni czwartek
miesiąca w godz. od 16.00 do 17.00), Warsztaty
Terapii Zajęciowej, ul. Jodłowa 1 (każdy ostatni
czwartek miesiąca w godz. 17.30 – 18.30),
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Kossaka 10 a (każda ostatnia środa miesiąca
w godz. 17.00 – 18.00). Tel. 604 923 225. 
E-mail: kalanski.olek@wp.pl.

wojciech kulawiak,
klub PO

Dyżury: stały dyżur telefoniczny.
Tel. 601 455 353.

Tomasz mędrzak, 
klub PiS

Dyżury: stały dyżur telefoniczny.
Tel. 506 747 284. E-mail: tom.m@autograf.pl.

Paweł wojtusiak, 
klub „Niezależni”  

Dyżury: filia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Kossaka (każdy drugi wtorek miesiąca
w godz. 17.00 – 19.00), stały dyżur
telefoniczny (od poniedziałku do piątku).
Tel. 792 198 626. 
E-mail: kontakt@pawelwojtusiak.pl.

okręg iV

adam Będzieszak, 
klub PO 

Dyżury: siedziba Ogniska TKKF „Zagórze”, 
ul. Zielonogórska 63 (każdy pierwszy i trzeci
piątek miesiąca w godz. 16.30 – 17.30).
Tel. 501 454 825. 
E-mail: abedzieszak@op.pl.

jacek kazimierczak, 
klub „Niezależni”

Dyżury: Przedszkole nr 59, ul. Długosza 11 a
(każdy ostatni czwartek miesiąca
w godz. 15.00 – 16.00). Tel. 601 819 024.
E-mail: jacek080@autograf.pl.

halina sobańska,
klub SLD

Dyżury: Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 7, ul. Gwiezdna 2 (ostatni czwartek
miesiąca w godz. 17.00 – 18.00), dyżur
telefoniczny (każdy czwartek i piątek
miesiąca w godz. 18.00 – 19.00).
Tel. 660 748 534. 
E-mail: sobanska.halina1@gmail.com.

wiesław suwalski, 
klub PO

Dyżury: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zagórze”, ul. Lenartowicza 41/11 
(każda trzecia środa miesiąca 
w godz. 17.30 – 18.30). Stały dyżur
telefoniczny i możliwość spotkania
indywidualnego w innym terminie.
Tel. 607 561 464. 
E-mail: dgs.suwalski@op.pl. 

karol winiarski, 
klub „Niezależni”

Dyżury: telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godz. 18.00 – 20.00.
Tel. 501 401 193. E-mail: kwiniarski@onet.eu.

Przemysław wydra,
„Solidarna Polska”

Dyżury: Urząd Miejski, al. Zwycięstwa 20,
pok. 303 (w dniach 10.03 i 9.06
w godz. 14.00 – 15.00. tel. 32 296 05 99, 32
296 05 14), Gimnazjum nr 7, ul. Białostocka 17

(każdy ostatni czwartek miesiąca
w godz. 17.30 – 18.30). Tel. 531 712 045.
E-mail: przewyd@o2.pl.

okręg V

jan Bosak, 
klub PO

Dyżury: Biuro Poselskie J. Pięty, 
ul. Warszawska 1/2 (każda pierwsza, 
druga i trzecia środa miesiąca w godz. 11.00  –
13.00), Rada Dzielnicy Południe, 
ul. Wojska Polskiego nr 25 – 27 
(każdy drugi wtorek miesiąca
w godz. 13.00 – 15.00). 
Dodatkowe spotkania umówione telefonicznie
(rano dogodz..9.00, wieczorem po godz. 20.00). 
Tel. 508 209 137.  
E-mail: poczta@janbosak.eu

zbigniew
Dziewanowski, 
klub „Niezależni”

Dyżur telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 20.00.
Ustalenie spotkania telefonicznie.
Spotkanie we wskazanym miejscu lub
wizja w terenie. Tel. 796 977 823. 
E-mail: radnydz@wp.pl.

Daniel miklasiński, 
klub PO

Dyżury: telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godz. 12.00 – 14.00.
Tel. 601 987 813. 

Tomasz Niedziela,
klub SLD

Dyżury: Rada Dzielnicy Południe, ul. Wojska
Polskiego nr 25 – 27 (pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 16.00 – 17.00). Stały
dyżur telefoniczny od poniedziałku
do piątku. Tel. 790 599 293. E-mail:
tomasz.niedziela@tomasz-niedziela.eu.

zygmunt witkowski,
klub SLD

Dyżury: Biuro Rady Dzielnicy „Południe”, 
ul. Wojska Polskiego nr 25 – 27 (druga
środa miesiąca w godz. 16.00 – 17.00).
Stały dyżur telefoniczny. Tel. 501 294 174.
E-mail: zygmunt-witkowski@wp.pl. 

Dyżury radnych Rady Miejskiej 
Masz pytanie do radnego, sprawę, którą trzeba pilnie rozwiązać czy dobry pomysł, który można zrealizować? Sprawdź, w jaki sposób możesz skontaktować
się ze swoim radnym. 

zdjęcia: Sylw
ia Kosm

an oraz arc U
M

Kolumnę opracowała Sylwia Kosman
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– Pro jekt „Kra ina Świe tli ków” bę -
dzie re ali zo wa ny w tym ro ku
w pię ciu wy bra nych przed szko -
lach na te re nie mia sta. Ru szy
na do bre od no we go ro ku szkol ne -
go i po trwa do grud nia. Wkrót ce
wy bie rze my przed szko la, któ ra
we zmą udział w pro gra mie, prze -
szko li my ka drę i wo lon ta riu -
szy – mó wi dr Alek san der Mań ka,
su per wi zor i eks pert me ry to rycz -
ny pro jek tu. 

Pi lo ta żo wa edy cja pro gra mu,
któ ra od by ła się w 2012 r., spo -
tka ła się z du żym za in te re so wa -
niem i od ze wem. Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych wy bra ło
„Świe tli ki” naj lep szym kra jo -
wym pro jek tem w za kre sie pro -
fi lak ty ki, któ ry tym sa mym
kan dy do wał do na gro dy Eu ro -
pej skiej Sie ci Za po bie ga nia
Prze stęp czo ści. W grud niu
ubie głe go ro ku pro jekt zo stał
za pre zen to wa ny w Wil nie pod -
czas mię dzy na ro do wej kon fe -

ren cji. Zo stał tak że uwzględ nio -
ny ja ko do bra prak ty ka i za pre -
zen to wa ny w stycz niu na mię -
dzy na ro do wej kon fe ren cji
w Tal li nie. – Du że za in te re so -
wa nie pro gra mem wy ka za li Li -
twi ni, Cze si i Fran cu zi – mó wi
Mań ka. 

Pro gram „Kra ina Świe tli -
ków” ob jął kom plek so we dzia -
ła nia kie ro wa ne do dzie ci, ro -
dzi ców, pra cow ni ków przed -
szko li oraz in nych in sty tu cji.
Naj waż niej szym na rzę dziem

pro jek tu jest baj ka i jej te ra peu -
tycz ne od dzia ły wa nie. Ist nie ją -
cy w in nym wy mia rze, świat,
czy li kra ina świe tli ków, to opis
pew nej prze strze ni, fan ta zji,
któ ra mo że dzie ci prze pro wa -
dzić przez świat, w ja kim do -
świad czą róż nych sy tu acji
i emo cji. W re zul ta cie dzie ci
uczą się, jak szu kać roz wią zań
trud nych sy tu acji i prze zwy cię -
żać pro ble my. W każ dym
przed szko lu od by ło się w su -
mie sześć spo tkań, a każ de zo -
sta ło po świę co ne in ne mu
szcze gól ne mu ob sza ro wi, któ ra
naj czę ściej do ty ka dzie ci, czy li
po trze bą po mo cy, po czu ciem
bez rad no ści, po czu ciem mi ło -
ści, nie zro zu mie niem in ten cji,
po czu ciem od po wie dzial no ści
i po czu ciem osa mot nie nia.

Sto wa rzy sze nie Moc Wspar -
cia two rzy gru pa psy cho lo gów,
pe da go gów i te ra peu tów, któ rzy
od wie lu lat zaj mu ją się pro fe sjo -
nal ną pra cą z dzieć mi i ro dzi ca -
mi oraz śro do wi skiem spe cja li -
stów. Part ne rem pro jek tu jest
mia sto So sno wiec. 

Kraina Świetlików otworzy po raz kolejny swoje wrota

Uzdrawiająca siła bajek 
Symboliczny czek na kwotę 12.400 euro przekazał 8 lutego Artur Papierniak, dyrektor Centrum Handlowego
Auchan, na rzecz Stowarzyszenia Moc Wsparcia. Członkowie stowarzyszenia będą realizować kolejną edycję
programu profilaktycznego „Kraina Świetlików”. 

Pre zy dent So snow ca, Ka zi mierz
Gór ski, ofi cjal nie otrzy mał
od So ju szu Le wi cy De mo kra -
tycz nej re ko men da cję w spra wie
po now ne go ubie ga nia się w je -
sien nych wy bo rach sa mo rzą do -
wych o to sta no wi sko. Re ko men -
da cję Ka zi mie rzo wi Gór skie mu
wy sta wi ła ob ra du ją ca 22 lu te go
kon wen cja miej ska SLD.

– So sno wiec mo że być bar -
dzo do brym i cie ka wym przy -
kła dem, jak zmie niać mia sto
w bar dziej przy ja zne, a szcze gól -
nie w trud nym mo men cie, czy li
w cza sie trans for ma cji go spo dar -
czej  i ustro jo wej – pod kre ślał
Grze gorz Na pie ral ski, po seł
SLD. – Zmie nił się go spo dar czy
cha rak ter mia sta i to po ka zu je
ko lej ne wiel kie wy zwa nie. Tam,
gdzie jest do bry go spo darz, czło -
wiek, któ ry ma wi zję, po mysł
i jest zde ter mi no wa ny do dzia -
łań, moż na ma łą oj czy znę zmie -
niać – mó wił na kon fe ren cji pra -
so wej Grze gorz Na pie ral ski. HM

Kandydat już
oficjalny 

Kil ku dzie się ciu miesz kań ców Ma czek (na zdjęciu), 26 lu te go, spo tka ło
się z pre zy den tem So snow ca, Ka zi mie rzem Gór skim. Spo tka nie w Macz -
kach, dziel ni cy, sta no wią cej zie lo ne płu ca So snow ca, zor ga ni zo wał Ma -
rek Se ku ła. Pre zy dent So snow ca pod kre ślił ogrom ną szan sę dla miesz -
kań ców w po sta ci roz po czę cia no wych in we sty cji w dziel ni cy, w tym
zwłasz cza bu dow nic twa jed no ro dzin ne go. Pro ble mem, któ ry na le ży roz -
wią zać, jest ko mu na li za cja, czy li prze ka za nie in fra struk tu ry oraz te re nów
mia stu przez spół ki ko le jo we, któ re dziś zdo mi no wa ły dziel ni cę.

Cy wi li za cyj ny skok, któ ry ma do ko nać się w Macz kach, nie mo że
zo stać wy ko na ny bez po mo cy mia sta. Jed ną z klu czo wych i sztan da ro -
wych in we sty cji w dziel ni cy jest dro ga do Eu ro ter mi na lu w Sław ko wie,
któ rej bu do wa roz pocz nie się w dziel ni cy Dań dów ka i przez Cie śle pro -
wa dzić bę dzie aż do Sław ko wa.

Wy dłu że nie tra sy au to bu su 220, któ rej do ma ga ją się miesz kań cy,
re mon ty dróg w Macz kach oraz prze pro wa dze nie kom plek so wej ka na -
li za cji dziel ni cy, to głów ne pro ble my miesz kań ców. Pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski zde kla ro wał się wspo móc sta ra nia miesz kań ców w wal ce
o do god niej szy kurs au to bu su, ko lej ne re mon ty dróg (w ubie głym ro -
ku wy ko na no re mont uli cy Kra kow skiej) oraz roz wa że nie kil ku al ter -
na tyw nych moż li wo ści roz wią za nia pro ble mu ka na li za cji dziel ni cy.

Miesz kań cy po zy tyw nie oce ni li zmia ny, któ re prze pro wa dzo no
w dziel ni cy w ostat nich la tach. Jed no cze śnie kil ku z nich wy ra zi ło kry -
tycz ne uwa gi do ty czą ce no we go sys te mu se gre ga cji od pa dów. Pre zy -
dent po in for mo wał wszyst kich, że do pie ro od mo men tu uru cho mie nia
punk tu se gre ga cji od pa dów w so sno wiec kiej dziel ni cy Ju liusz, przy uli -
cy Gre na die rów, no wy sys tem se gre ga cji od pa dów w So snow cu bę dzie
w stu pro cen tach spraw ny. RED

Budownictwo szansą Maczek

arc SMW

Aleksander Kalański

Kolejna edycja programu ruszy już od września.

HM
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Ru szy ła kam pa nia in for ma cyj na i kon sul ta cje spo -
łecz ne na te mat bu dże tu oby wa tel skie go w So -
snow cu. Kil ka dzie siąt osób uczest ni czy ło
w pierw szym spo tka niu, któ re od by ło się 11 lu te -
go w Urzę dzie Miej skim. W dys ku sji wzię li udział
przed sta wi cie le Ra dy Se nio rów, miesz kań cy po -
szcze gól nych dziel nic, a przy słu chi wa li się licz nie
zgro ma dze ni ucznio wie m.in. VI LO im. J. Kor -
cza ka oraz II LO im. E. Pla ter. i St. Sta szi ca. 

So sno wi cza nie mo gli do wie dzieć się, co to
jest bu dżet oby wa tel ski i w ja ki spo sób bę dzie
two rzo ny. Zgła sza li tak że swo je uwa gi i za da -
wa li py ta nia. Spo tka nie pro wa dził Mi chał Sta -
rzyń ski z Wy dzia łu In for ma cji i Pro mo cji, któ ry
wstęp nie przed sta wił za ło że nia przy go to wa ne go
pro jek tu uchwa ły o bu dże cie oby wa tel skim. Pro -
jekt, któ ry jest obec nie sze ro ko kon sul to wa ny,
zo sta nie pod ję ty przez rad nych w mar cu lub
kwiet niu. Wszyst kie uwa gi i pro po zy cje, któ re
uda się ze brać w cza sie kon sul ta cji, zo sta ną
prze ka za ne spe cjal ne mu ze spo ło wi i bę dą mia -
ły wpływ na koń co wy kształt uchwa ły. Naj -
praw do po dob niej już w czerw cu bę dzie moż -
na skła dać pierw sze pro jek ty do bu dże tu oby -
wa tel skie go. 

We dług wstęp nych za ło żeń zgło sze nie za da nia
do bu dże tu oby wa tel skie go bę dzie mógł do ko nać
każ dy miesz ka niec So snow ca, któ ry ukoń czył 16
lat. Pro po zy cja pro jek tu mu si zo stać po par ta pi -
sem nie na for mu la rzu przez co naj mniej 15
miesz kań ców ob sza ru kon sul ta cyj ne go. Każ dy
miesz ka niec mo że do ko nać zgło sze nia tyl ko jed -
ne go za da nia pu blicz ne go, wła ści we go dla je go
miej sca za miesz ka nia. Do po dzia łu na wszyst kie
ob sza ry kon sul ta cyj ne, któ rych wy zna czo no
w su mie sie dem, prze zna czo no trzy mln zło tych. 

Na stęp nie miesz kań cy mo gli by gło so wać
na naj lep sze ich zda niem pro jek ty, któ re bę dą zre -
ali zo wa ne w ich dziel ni cach. Środ ki, któ re w po -
szcze gól nych ob sza rach kon sul ta cyj nych nie zo -
sta ną wy ko rzy sta ne, przej dą na na stęp ny rok.

– Każ dy pro jekt mu si zo stać do brze przy go to -
wa ny. Po wi nien za wie rać m.in. na zwę i opis za -
da nia, do kład ną lo ka li za cję i koszt je go zre ali zo -
wa nia  – wy ja śniał Mi chał Mer cik, na czel nik Wy -
dzia łu Po li ty ki Go spo dar czej w UM w So snow cu. 

Ak tu al ne in for ma cje na te mat bu dże tu oby wa -
tel skie go zna leźć moż na na stro nie: www.kon sul -
ta cje.so sno wiec.pl. 

–  Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z fre kwen cji
i prze bie gu spo tka nia. Wszyst kie uwa gi by ły skru -
pu lat nie przez nas no to wa ne i na pew no się

nad ni mi po chy li my  – pod kre śla ła  Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć, za stęp ca pre zy den ta mia -
sta. – Ma my rów nież na dzie ję, że przy by li na spo -
tka nie wzbo ga ci li swo ją wie dzę na te mat bu dże -
tu oby wa tel skie go. Bar dzo cie szę się, że tak wie -
lu mło dych lu dzi zde cy do wa ło się uczest ni czyć
w na szym spo tka niu, zwłasz cza że pro jek ty bę dą
mo gli skła dać miesz kań cy, któ rzy ukoń czy li 16.
rok ży cia – do da ła.

Ucznio wie VI LO im. Ja nu sza Kor cza ka pod kre -
śla ją, że ma ją po my sły na za go spo da ro wa nie pie -
nię dzy dla „swo ich” ob sza rów. – To by ło cie ka we
do świad cze nie. Zo ba czy li śmy, jak wy glą da dia log
po mię dzy wła dzą pu blicz ną a miesz kań ca mi, któ -
rzy za da wa li bar dzo do bre py ta nia – przy zna ją
Mag da le na Krem pa i Alek san dra Zię ba z kla -
sy II e. – Wie my, jak kal ku lo wać pro jek ty i na ile
środ ków mo że li czyć każ dy z ob sza rów kon sul ta -
cyj nych. Po zna li śmy tak że pro ce du ry praw ne i do -
wie dzie li śmy się, jak po wsta je uchwa ła na te mat
bu dże tu oby wa tel skie go – pod su mo wa ły. 

Mieszkańcy zadecydują, na co wydadzą w przyszłym roku trzy miliony złotych

Czas na budżet obywatelski! 

Podział środków na poszczególne obszary wynika
z liczby mieszkańców i powierzchni danej strefy
(50 procent zostało równo podzielonych na
7 obszarów, a pozostałe 25 procent zależy
od liczby mieszkańców i kolejne 25 procent
od powierzchni danej strefy. mieszkańcy
poszczególnych stref sami zadecydują, co jest
najbardziej potrzebne w ich dzielnicy. może to być
nowy plac zabaw, boisko, a także… remont
chodnika czy dodatkowe oświetlenie ulic. 

Podział sosnowca na okręgi w ramach budżetu
obywatelskiego:
● obszar pierwszy: stary sosnowiec i śródmieście

- 440 tys. zł
● obszar drugi: milowice i Pogoń – 420 tys. zł, 
● obszar trzeci: środula, sielec – 360 tys. zł
● obszar czwarty: zagórze – 460 tys. zł
● obszar piąty: klimontów – 370 tys. zł
● obszar szósty: maczki, kazimierz, ostrowy

górnicze – 508 tys. zł
● obszar siódmy: Niwka – 430 tys. zł

Rusza II etap gospodarki ściekowej
Syl wia Ko sman

Umo wa na re ali za cję dwóch kon trak -
tów do ty czą cych bu do wy ka na li za cji
sa ni tar nej w mie ście, zo sta ła pod pi sa -
na 5 lu te go w Urzę dzie Miej skim. In -
we sty cje, któ re ma ją zo stać za koń czo -
ne pod ko niec 2016 r., bę dą kosz to -
wać oko ło 26 mln zł. Umo wa jest
czę ścią re ali zo wa ne go pro jek tu „Go -
spo dar ka ście ko wa w So snow -
cu – Etap II”. Łącz na war tość in we -
sty cji, któ rej za koń cze nie pla no wa ne
jest na paź dzier nik 2015 ro ku, za -
mknie się w kwo cie 31 mln zł, a cał -
ko wi ta war tość wy nie sie aż 65 mln zł. 

W ra mach umo wy wy bu do wa -
na zo sta nie sieć ka na li za cji sa ni tar -
nej, wraz z nie zbęd ną in fra struk tu rą
tech nicz ną, o łącz nej dłu go ści
ok. 19 km w re jo nie Niw ki, Ję zo ra,
Mo drze jo wa, Bo ru  (bu do wa pom -
pow ni ście ków „Bia ła Prze msza”
wraz z ru ro cią giem tłocz nym do ko -
lek to ra Bo brek). Do dat ko wo w ra -
mach pro jek tu ak tu al nie re ali zo wa -
na jest sieć ka na li za cji sa ni tar nej
w re jo nie Kli mon to wa przy ul. Re -
wo lu cji 1905 r.

Gmi na wnio sko wa ła tak że o roz -
sze rze nie prac. Dzię ki re ali za cji pro -
jek tu zo sta nie stwo rzo na moż li wość
pod łą cze nia do sie ci ka na li za cji sa ni -
tar nej 3956 miesz kań ców. – Pro jekt

uda ło się roz sze rzyć w za kre sie bu do -
wy ka na li za cji w uli cach Gac ka, Za -
gór ska, Trau gut ta, Rze szow ska oraz
Biel ska o łącz nej dłu go ści ok. 5,3 ki lo -
me tra. Roz sze rze nie za kre su po zwo li
na do dat ko we ska na li zo wa nie 847
miesz kań ców – mó wi Ry szard Łu -
kaw ski, za stęp ca pre zy den ta mia sta. 

Wy ko naw cą prac bę dzie wy ło -
nio ne w dro dze prze tar gu nie ogra ni -
czo ne go Przed się bior stwo In sta la cji
Sa ni tar nych „IN S BUD” Sp. z o.o.
z sie dzi bą w Tar no wie. Przed się bior -
stwo „IN S BUD” re ali zu je po dob ne
pro jek ty na te re nie wo je wódz twa ślą -
skie go. m.in. w Ja worz nie, Ka to wi -
cach oraz w oko li cach Kra ko wa. 

– Pro jekt prze wi dy wał wkład wła -
sny gmi ny na po nad 34 mi lio ny, ale
dzię ki tar now skiej fir mie „IN S BUD”
mo że my wy ko nać nie zbęd ne pra ce
bu dow la ne ta niej. Bę dzie to ko lej na in -
we sty cja, obok go spo dar ki od pa da mi
i in we sty cji tram wa jo wych, któ ra wpi -
su je się w cykl dzia łań pro eko lo gicz -
nych mia sta – wy ja śnia Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca. 

Już w ma ju ubie głe go ro ku gmi -
na otrzy ma ła do fi nan so wa nie na re -
ali za cję pro jek tu z Unii Eu ro pej skiej
ze środ ków Fun du szu Spój no ści
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
In fra struk tu ra i Śro do wi sko w kwo -
cie po nad 30 mln 847 tys. zł

przy cał ko wi tej war to ści pro jek tu
„Go spo dar ka ście ko wa w So snow -
cu”, któ re go re ali za cja po chło nie po -
nad 65 mln zł.

Pro jekt „Go spo dar ka ście ko wa
w So snow cu – Etap II” sta no wi kon -
ty nu ację dzia łań pod ję tych w I eta pie
re ali za cji in we sty cji pod na zwą „Go -
spo dar ka ście ko wa w So snow cu”.
Przed się wzię cie ma na ce lu speł nie -
nie wy mo gów okre ślo nych w Kra jo -
wym Pro gra mie Oczysz cza nia Ście -
ków Ko mu nal nych w za kre sie stop -
nia ska na li zo wa nia aglo me ra cji
do koń ca ro ku 2015, jak rów nież po -
pra wę śro do wi ska na tu ral ne go po -
przez ogra ni cze nie licz by bez od pły -
wo wych zbior ni ków o złym sta nie
tech nicz nym, a tym sa mym wy eli mi -
no wa nie od pro wa dza nia ście ków
bez po śred nio do gle by. To nie je dy ne
dzia ła nia zwią za ne z sie cią wo do cią -
go wo -ka na li za cyj ną w po łu dnio wej
czę ści So snow ca. Zgod nie z Wie lo -
let nim Pla nem Roz wo ju i Mo der ni -
za cji Urzą dzeń Wo do cią go wych
i Ka na li za cyj nych na la ta 2014-2015
Re jo no we Przed się bior stwo Wo do -
cią gów i Ka na li za cji S.A. w So snow -
cu bę dzie mo der ni zo wa ło i prze bu -
do wy wa ło ist nie ją cą już sieć wo do -
cią go wo -ka na li za cyj ną o dłu go ści
ok. 16 km. Na ten cel za pla no wa no
ok. 30 mln zł.

Zdarzy∏o si´�

3 mln 100 tys. zł zapłaci Narodowy Fundusz zdrowia
szpitalowi im. św. Barbary w sosnowcu za wykonane
w 2011 r. ponad limit świadczenia ratujące życie
i zdrowie pacjentów.

7 lutego strony zawarły ugodę w tej sprawie przed Sądem
Okręgowym w Katowicach. Szpital domagał się pierwotnie 5
mln zł, w tym 4 mln 400 tys. zł za świadczenia udzielone
pacjentom po wypadkach ponad limit określony w umowie
z NFZ i 600 tys. zł z tytułu wyceny świadczeń dotyczących
leczenia udarów i ostrych zespołów wieńcowych. NFZ nie
zgadzał się na tak wysoką sumę. Podczas negocjacji strony
ostatecznie uzgodniły kompromis i wypłatę dla
sosnowieckiego szpitala 3,1 mlna zł. Pełnomocnik szpitala,
mecenas Mariusz Orliński przyznał, że pozostaje niedosyt,
ponieważ spora część żądanej kwoty nie zostanie przyznana
szpitalowi. Z uwagi jednak na to, by nie przedłużać
postępowania sądowego i uniknąć postępowania
przed sądem apelacyjnym, władze szpitala zadecydowały
o zawarciu ugody. 

Cały kontrakt szpitala im. św. Barbary z NFZ w 2011 r.
wynosił około 95 mln zł. Gdyby ten kontakt, tak jak w latach
wcześniejszych, wynosił ok. 100 mln zł, to szpital
prawdopodobnie zmieściłby się w limicie wydatków i sprawa
nie trafiłaby przed sąd. 

Zgodnie z przepisami za świadczenia ratujące życie
i zdrowie pacjentów wykonane ponad limit określony
w kontrakcie NFZ powinien jest zapłacić. Nie musi pokrywać
kosztów zabiegów planowych, które zostały wykonane ponad
limit określony w kontrakcie. SK. 

Odzyskają pieniądze 

Finał X edycji konkursu regionalnego „młody mistrz
fryzjerstwa” odbył się 11 lutego w centrum
kształcenia zawodowego i ustawicznego przy
ul. grota roweckiego w sosnowcu. 

Młodzi adepci fryzjerstwa startowali w dwóch
konkurencjach. Mieli za zadanie wykonanie klasycznego
koka z elementem nowoczesności na główce treningowej
o naturalnym kolorze włosów oraz wykonać fryzurę
inspirowaną epoką romantyzmu. Jurorzy
pod przewodnictwem Henryka Nowoka, mistrza
fryzjerstwa, egzaminatora i sędziego międzynarodowych
konkursów fryzjerskich, brali pod uwagę precyzyjność,
czystość i efektowność wykonanej fryzury, a w drugiej
konkurencji: pomysł, efektowność, staranność wykonanej
fryzury, a także dobór stroju i makijażu. Spośród 12
finalistów jurorzy wyłonili zwycięzców. Pierwsze miejsce
zdobyła Paulina Dzwonek, uczennica Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Drugie miejsce
przypadło w udziale Annie Rak, uczennicy Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia
Praktycznego w Jaworznie, a trzecie
miejsce zajęła Justyna Kania, także uczennica
sosnowieckiego Centrum. 

Paulina Dzwonek nagrodę główną odebrała z rąk Agnieszki
Czechowskiej- Kopeć, zastępcy prezydenta miasta oraz
Wilhelma Zycha, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Nagroda została ufundowana przez UM Sosnowiec. Ponadto
zwyciężczyni konkursu oraz zdobywczynie II i III miejsca
otrzymały nagrody ufundowane przez tegorocznych
sponsorów. Pozostali uczestnicy odebrali wyróżnienia, dyplomy
i nagrody rzeczowe. Tegoroczną X edycję konkursu uświetnił
pokaz metamorfoz, przygotowany przez stylistki salonu Jean
Louis Dawid, Annę Kiepurę oraz Gabrielę Karbownik. SK

Mistrzowie fryzjerstwa

Uczniowie VI LO wzięli udział w debacie na temat budżetu obywatelskiego.
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Mariusz Binkiewicz

W ramach umowy zostanie wybudowana kanalizacja o długości 19 km.
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PORADY

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą usytuowane
w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach:

reklama

Jo an na Bi niec ka, 
Rzecz nik Pra so wy ZUS

Po stę po wa nie w spra wie przy zna nia ren ty wsz czy na się
na wnio sek oso by za in te re so wa nej lub jej peł no moc ni -
ka. Wnio sek ta ki zgła sza się bez po śred nio w ZUS -ie wła -
ści wym ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia wnio sko -
daw cy. Wnio sko daw ca mo że sko rzy stać tak że z po śred -
nic twa płat ni ka skła dek, czy li pra co daw cy.

Wnio sek mo że być też zgło szo ny w for mie elek tro -
nicz nej przez in ter net za po śred nic twem elek tro nicz nej
skrzyn ki po daw czej ZUS. Jed nak w ta kim przy pad ku
do ku ment mu si być pod pi sa ny za po mo cą e -pod pi su
we ry fi ko wa ne go przy uży ciu kwa li fi ko wa ne go cer ty fi -
ka tu lub pro fi lu za ufa ne go ePU AP.
Do wnio sku z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy na le ży do łą -
czyć:
– za świad cze nie o sta nie zdro wia (for mu larz ZUS N -9)

wy da ne przez le ka rza pro wa dzą ce go le cze nie oso -
by ubie ga ją cej się o świad cze nie,

– wy wiad za wo do wy (for mu larz ZUS N -10) – an kie tę
wy peł nio ną przez płat ni ka skła dek,

– kwe stio na riusz do ty czą cy okre sów skład ko wych
i nie skład ko wych (druk ZUS Rp -6),

– do ku men ty po twier dza ją ce prze by te okre sy skład ko -
we i nie skład ko we (np. świa dec twa pra cy, le gi ty ma -
cję ubez pie cze nio wą),

– za świad cze nia pra co daw cy o wy so ko ści osią ga ne -
go wy na gro dze nia (na for mu la rzu we dług wzo ru
okre ślo ne go przez ZUS – druk Rp -7) bądź le gi ty -
ma cję ubez pie cze nio wą za wie ra ją ca od po wied nie
wpi sy,

– kar tę wy pad ku w dro dze do pra cy lub z pra cy, je śli
ubez pie czo ny zgła sza wnio sek o ren tę z ty tu łu nie -
zdol no ści do pra cy spo wo do wa nej wy pad kiem
w dro dze do pra cy lub z pra cy.
Dru ki po trzeb ne do wy stą pie nia z wnio skiem

o usta le nie ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy do stęp -
ne są nie od płat nie w każ dej jed no st ce ZUS (od dzia -
łach, in spek to ra tach, biu rach te re no wych) lub na stro -
nie in ter ne to wej pod ad re sem: www.zus.pl.

Wnio sek o ren tę mo że być wy co fa ny, nie póź niej
jed nak niż do dnia upra wo moc nie nia się de cy zji
w spra wie ren ty (tj. w ter mi nie jed ne go mie sią ca
od dnia do rę cze nia de cy zji). Proś ba o wy co fa nie wnio -
sku jest sku tecz na tyl ko wów czas, gdy zo sta ła zło żo -
na na pi śmie lub ust nie do pro to ko łu.

Usta le nie pra wa do ren ty z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy na stę pu je w for mie de cy zji ZUS -u wła ści -
we go ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia oso by
za in te re so wa nej. Od tej de cy zji przy słu gu je od wo ła -
nie – za po śred nic twem ZUS -u do Są du Okrę go we -
go -Są du Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych. Od wo ła -
nie wno si się na pi śmie lub ust nie do pro to ko łu
w ZUS -ie w ter mi nie mie sią ca od dnia do rę cze nia
de cy zji. Po stę po wa nie od wo ław cze jest wol ne
od opłat.

ZUS ma obo wią zek wy dać de cy zję w cią gu 30 dni
od da ty wy ja śnie nia ostat niej oko licz no ści w spra wie.

Ilo na Ce bo -Ku bi czek, 
ad wo kat

Ro dzic, któ ry nie otrzy mu je ali men tów na swo je dzie ci, po nie waż
dłuż nik prze by wa po za gra ni ca mi Pol ski, ma pra wo ubie gać się
o ich eg ze kwo wa nie w kra ju, w któ rym prze by wa dłuż nik. Do te go
ce lu mo że wy ko rzy stać jed ną z dwóch umów mię dzy na ro do wych:

Kon wen cja o do cho dze niu rosz czeń ali men ta cyj nych za gra ni cą
spo rzą dzo na w No wym Jor ku 20 czerw ca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r.
nr 17, poz. 87) Roz po rzą dze nie Ra dy (WE) nr 44/2001 z 22 grud -
nia 2000 r. w spra wie ju rys dyk cji i uzna wa nia orze czeń są do wych
oraz ich wy ko ny wa nia w spra wach cy wil nych i han dlo wych (Dz.
Urz. UE L 01.12.1)

Jed nak że pod sta wą do cho dze nia ali men tów mu si być pra wo -
moc ny wy rok są du za są dza ją cy ali men ty. 

Na pod sta wie Kon wen cji No wo jor skiej, obo wią zu ją cej w 57
pań stwach, któ rą ją pod pi sa ło, oso ba upraw nio na do ali men tów
lub jej przed sta wi ciel usta wo wy, czy li ro dzic, po wi nien zwró cić się
do są du okrę go we go wła ści we go ze wzglę du na swo je miej sce za -
miesz ka nia o to, aby ten sąd w imie niu oso by upraw nio nej prze słał
do są du w kra ju po by tu dłuż ni ka ali men ta cyj ne go do ku men ty upo -
waż nia ją ce do prze pro wa dze nia eg ze ku cji w ce lu uzy ska nia ali -
men tów.

Oso ba upraw nio na mu si wy peł nić spe cjal ny wnio sek i do łą czyć
od pi sy ak tów uro dze nia dzie ci, od pis wy ro ku za są dza ją ce go ali -
men ty dla ce lów ob ro tu za gra nicz ne go, za świad cze nie ze szko ły
dziec ka, je że li jest ob ję te obo wiąz kiem szkol nym oraz in ne do ku -
men ty, w za leż no ści od kon kret nych oko licz no ści da nej spra wy.

Po trzeb ne bę dzie też peł no moc nic two dla or ga nu, któ ry bę dzie
pro wa dził eg ze ku cję ali men tów.

Za gra nicz ny sąd wy da orze cze nie o wy ko nal no ści wy ro ku są du
pol skie go. Je że li dłuż nik uchy la się od pła ce nia  ali men tów, miej -
sco wy or gan roz pocz nie pro ce du rę eg ze ku cyj ną.

Wy da nie wnio sku i je go zło że nie jest bez płat ne, na to miast trze -
ba za pła cić za wy da nie od pi sów wy ro ku i ak tu uro dze nia dziec ka
oraz no ta rial nie po twier dzo ne go pod pi su na peł no moc nic twie.

Dru ga moż li wość wy ni ka z roz po rzą dze nia UE i do ty czy wy ro -
ków wy da nych w kra jach UE, na pod sta wie któ rych moż na ubie -
gać się o eg ze ku cję ali men tów bez po śred nio w kra ju, w któ rym
znaj du je się dłuż nik. Wnio sko daw ca skła da wnio sek w okrę gu są -
du, w któ rym prze by wa dłuż nik i wska zu je ad res do do rę czeń.
Do wnio sku, któ ry jest spo rzą dzo ny w ję zy ku od po wied nie go kra -
ju, trze ba do łą czyć do ku men ty prze tłu ma czo ne przez bie głe go tłu -
ma cza – od pis pol skie go wy ro ku, od pi sy ak tów uro dze nia dzie ci.
Oso ba upraw nio na mo że zgło sić się po po moc praw ną do pol skie -
go są du, np. po pro sić o po śred nic two w prze ka za niu wszyst kich
do ku men tów. W ta kiej sy tu acji mo że się też ubie gać w są dzie
o zwol nie nie od kosz tów są do wych, je że li udo wod ni, że nie mo że
ich po nieść bez uszczerb ku dla utrzy ma nia sie bie i ro dzi ny.

Jed nak że w prak ty ce do cho dze nie świad czeń ali men ta cyj nych
od dłuż ni ków prze by wa ją cych za gra ni cą jest bar dzo trud ne, a cza -
sem wręcz nie moż li we.

W ta kiej sy tu acji je dy ną moż li wo ścią otrzy ma nia świad czeń dla
oso by upraw nio nej, jest sko rzy sta nie ze świad czeń Fun du szu Ali -
men ta cyj ne go. No we la prze pi sów obo wią zu ją ca od 1 paź dzier ni -
ka 2008 r. wpro wa dzi ła uła twie nia dla osób, któ re ma ją pro ble my
z otrzy my wa niem za są dzo nych ali men tów z po wo du prze by wa nia
nie so lid ne go ro dzi ca za gra ni cą. 
Za sa dy te zo sta ną omó wio ne w ko lej nym ar ty ku le z cy klu „Ad wo -
kat ra dzi”

PRAWNIK RADZI

Egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego
od dłużnika przebywajacego za granicą 

ZUS RADZI

Tryb postępowania 
o przyznanie renty

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44, tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM – 1 ul. Sportowa 2 tel: /32/ 291-50-75, ADM – 2 ul. Lwowska 29 tel: /32/ 291-70-57, ADM – 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /32/ 266-33-59 ADM – 4 ul.
Dęblińska 7 tel: /32/ 266-32-73, ADM – 5 ul. Boh. Monte Cassino 8a tel: /32/ 263-22-23, ADM – 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /32/ 291-36-74, ADM – 7 ul. 1-go Maja 21/23 tel: /32/ 266-80-26, ul. Jodłowa 4 tel: /32/ 263-38-51, Pasaż – ul. Modrzejowska 1a tel: /32/ 368-17-75/76.
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.

Lp Adres lokalu ADM Pow. użytk.              w m2 Wyposażenie lokalu UWAGI Stawka 
minimalna 

1. Swobodna 11 1 81,00                      Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,  wc w pom. piwnicznym,
piec c.o. na paliwo stałe Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony ul. Odrodzenia Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

2. Racławicka 1 2 34,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna. Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od  strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

3. Racławicka 1 2 20,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 6,00

4. Racławicka 1 2 22,50 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna – nieuzbrojona w armaturę Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Możliwość podłączenia instalacji wodno – kanali-
zacyjnej w lokalu. 8,00

5. Grottgera 11 2 22,00 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wc. Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem z klatki schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

6. Grottgera 16    2 20,60 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wc Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej  w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16,00

7. Modrzejowska 41 3 24,90 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc z lokalizacją w podwórzu Lokal usytuowany w podwórzu, na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

8. Warszawska 6 3 263,30 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. - węglowe niekomplet-
ne, wc

Lokal usytuowany na parterze w  oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal składa się z 11 odrębnych pomieszczeń + pomieszczenie wc
+ korytarz. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

9. Targowa 12 3 108,00 Instalacja  wodno – kanalizacyjna, wc, instalacja elektryczna, c.o. (kotłow-
nia olejowa).

Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od  strony frontowej (ul. Modrzejowska).  Instalacja elektryczna do sprawdze-
nia. 90,00

10. Zamkowa 8B   3 74,51 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

11. 3 Maja 11 3

pom. nr 205 - 10,20  pom.
nr 208 - 16,59  pom. nr
209 - 18,65  pom. nr 210 -
14,19  pom. nr 214 - 215
– 8,45 

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o. Lokale usytuowane na II piętrze. 15,00

12. Piłsudskiego 34 4 72,32 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

13. Dęblińska 7 4 36,26 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal usytuowany w  suterenie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia 15,00

14. Sobieskiego 3 4 87,14 + piwnica 27,28 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany od strony frontowej budynku w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

15. Sobieskiego 3D 4 149,40 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do wymiany. 15.00

16. Hanki Ordonówny 3A 4 118.95 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. wc. Lokal usytuowany na wysokim parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

17. Kołłątaja 17 4 113,65 Instalacja wodna, c.o., instalacja elektryczna Budynek wolnostojący z wejściem od strony ul. Teatralnej. Składa się z czterech pomieszczeń w tym jedno pomieszczenie typu wc. Istnieje możli-
wość zainstalowania wc po wykonaniu sieci wodno – kanalizacyjnej.  Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16.00

18. Warszawska 13 4 16,93 Instalacja elektryczna. Garaż usytuowany w 10 piętrowym budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Instalacja elektryczna do sprawdze-
nia. 12,00

19. Komandosów 5 5 165,40 Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym. 6,00

20. H. Dobrzańskiego 99  
I piętro 5

pok.1.14 - 11,93 pok.
1.11- 11,85pok.1.15 -
13,79  pok.1.16-11,96

Instalacja elektryczna, c.o. , wc - wspólne Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

21. H. Dobrzańskiego 124 5 19,20 12,66 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc – wspólne. Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym.  Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

22. H. Dobrzańskiego 142 5 222,48 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,c.o. Pomieszczenia usytuowane na parterze budynku w  Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej. 12,00

23. Saperów 5,5a 5 od 4,03 do 5,60 Instalacja elektryczna 6 boksów garażowych  usytuowanych w budynkach mieszkalnych. 7,00

24. Saperów 7 5 od 4,14 do 5,40 Instalacja elektryczna - wspólna 2 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 7,00

25. Dmowskiego 28E 5 93,00 instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16,00

26. Zapały 10   5 86.03 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym. 15,00  

27. Widok 1 6 13,32 Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne. Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

28. Widok 1 6 pom. nr 7 pow. 148,11m2 - Lokale usytuowane w budynku o charakterze garażowym wolnostojącym. Istnieje możliwość wykonania podłączenia wod-kan. 5,00

29. Widok 1 6 pom. nr 8 pow. 113,29m2 Instalacja elektryczna. Lokale usytuowane w budynku o charakterze garażowym wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Istnieje możliwość wykonania pod-
łączenia wod-kan. 5,00

30. Reymonta 25 6 25,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna. Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od  strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia 15,00

31. Kalinowa - pawilon 7 46,11 Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,wc Lokal usytuowany w pawilonie w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 6,00

32. Orląt Lwowskich 18 7 18,00 - Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 8,00

33. Wrzosowa 8 7 54,93 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 13,00

34. Wojska Polskiego 102 7 16.26 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc (wspólne na kory-
tarzu) Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

35. Wojska Polskiego 102 7 48,15 Instalacja elektryczna, c.o., wc – (wspólne na korytarzu) Lokal usytuowany  na  parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

36. Modrzejowska 32a 7 55,13 Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. 27,00

37. Modrzejowska 32a 7 98,00 Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o.,
klimatyzacja

Lokal usytuowany na I piętrze segmentu C budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. Wejście do lokalu od strony
ul. Modrzejowskiej. 39,00

38. Wspólna 22 7 7,00 Instalacja elektryczna, c.o. Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

39. Ostrogórska 21  7 538,38 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o. Kompleks pomieszczeń usytuowany na II piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia 10,00

40. Ostrogórska 21  7 144,49 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o. Kompleks pomieszczeń usytuowany na III piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00
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reklama

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest już od dzie się -
ciu lat. Po sia da sta tus miej skich eli mi na cji
do re jo no we go eta pu Ogól no pol skie go
Kon kur su Re cy ta tor skie go „Ma ły OKR.
Na prze strze ni lat wzię ło w nim udział
łącz nie po nad ty siąc uczniów so sno wiec -
kich szkół.

Pod czas X fi na łu uho no ro wa no 21 naj -
lep szych uczest ni ków te go rocz nej edy cji
Kon kur su w trzech ka te go riach wie ko wych
oraz pod su mo wa no dzie się cio le cie pro jek -
tu. Zdo byw cy pierw szych miejsc w każ dej
ka te go rii wie ko wej za pre zen to wa li
przed zgro ma dzo ną pu blicz no ścią przy go -
to wa ne na kon kurs re cy ta cje. 

Wrę czo no rów nież wy róż nie nia ho no -
ro we i sta tu et ki tym szko łom, któ re mo gą
po szczy cić się naj więk szą licz bą suk ce sów
swo ich uczniów. Otrzy ma ły je: Szko ła Pod -
sta wo wa nr 8, Szko ła Pod sta wo wa nr 23,
Szko ła Pod sta wo wa nr 45, Gim na zjum
nr 16 oraz Ka to lic kie Nie pu blicz ne Gim -
na zjum nr 5.

W cza sie uro czy stość na gro dzo no rów -
nież trzy na sto let nią uczen ni cę Gim na zjum
nr 16, Wik to rię Ku klę, zwy cięż czy nię kon -
kur su na lo go kon kur su „Ma gia ży we go
sło wa” ogło szo ne go wśród uczniów so sno -
wiec kich szkół w związ ku z te go rocz nym
ju bi le uszem.

Do ce nio no rów nież pe da go gów od lat
wspie ra ją cych ta len ty re cy ta tor skie i mo gą -
cych po szczy cić się naj więk szą licz bą lau -
re atów. Li sty gra tu la cyj ne otrzy ma ły Pa nie:
Ka ta rzy na Boch niak, Jo lan ta Cy pel, Ka ta -
rzy na Pisz ke -Roz iń ska oraz Bo że na Ko wa -
lik.

Lau re atów, któ rzy bę dą re pre zen to wa ły
So sno wiec w eli mi na cjach re jo no wych
Ogól no pol skie go Kon kur su Re cy ta tor skie -
go „Ma ły OKR 2014” ogło sił prze wod ni -
czą cy ju ry, To masz Mo li tor, re pre zen tu ją -
cy Re gio nal ny Ośro dek Kul tu ry w Ka to wi -
cach. 

Są to: Woj ciech Rzoń ca ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 8, We ro ni ka Ki jow ska ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 23 i Ju lia Ła macz
z Gim na zjum nr 16. 

O opra wę mu zycz ną uro czy sto ści za -
dba ły Alek san dra Sta no i Zo fia Met to.
Na sce nie za pre zen to wa ły się uczest nicz ki
za jęć wo kal nych w so sno wiec kim Ogni sku
Pra cy Po zasz kol nej nr 1: Na ta lia Gru ca,
Na ta lia Ma ciąg, Agniesz ka Lu pierz, Jo an -
na Wi de ra oraz Ka ta rzy na Po si ka ta. 

Na za koń cze nie wszy scy lau re aci zo sta -
li za pro sze ni do wspól ne go, pa miąt ko we go
zdję cia. Mi łą nie spo dzian ką dla wszyst kich
przy by łych go ści oka zał się ju bi le uszo wy
tort oraz słod ki po czę stu nek. U

Słowa - to żywa magia
21 lu te go w so sno wiec kim Ogni sku Pra cy Po zasz kol nej nr 1
przy ul. Gra bo wej od był się uro czy sty fi nał ju bi le uszo wej edy cji
Kon kur su Re cy ta tor skie go „Ma gia ży we go sło wa” przy współ -
udzia le Re gio nal ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ka to wi cach. 

Wszyscy laureaci z gośćmi honorowymi.

zdjęcia: OPP nr1

Reprezentanci do „Małego OKR-u” z przewodniczącym jury. Jubileuszowa niespodzianka.
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Ewa Ga jew ska

Uro dzo na 17 kwiet nia 1912 ro ku w Bu -
da pesz cie, już w wie ku dzie się ciu lat śpie -
wa ła w Te atrze Wę gier skim, a rok póź niej
w Wę gier skiej Ope rze Pań stwo wej. Ta lent
praw do po dob nie odzie dzi czy ła po mat -
ce – śpie wacz ce ope ro wej. Uzna no ją
za cu dow ne dziec ko. W la tach dwu dzie -
stych wy ru szy ła na pod bój scen naj waż -
niej szych oper eu ro pej skich. W 1929 ro ku
de biu to wa ła w wie deń skiej Sta at so per. Już
wte dy od świa to wej sła wy dzie lił Mar tę
za le d wie krok, któ re go wy ko na nie umoż -
li wił jej, w tam tych cza sach naj wy bit niej -
szy kom po zy tor ope ret ko wy – Em me rich
Kal man. Za pro po no wał mło dej ar ty st ce
głów ną ro lę w wy sta wia nym w Wied niu
„Fioł ku z Mont mar tre”. Po suk ce sie spek -
ta klu za pro szo no ją do Ber li na, któ ry
w owym cza sie sta wał się  eu ro pej ską sto -
li cą prze my słu fil mo we go. W tym sa mym
ro ku de biu to wa ła na du żym ekra nie, póź -
niej po sy pa ły się ko lej ne pro po zy -
cje,  a wraz z ni mi spek ta ku lar ne suk ce sy.
Ki no umoż li wi ło osią gnię cie ta kiej po pu -
lar no ści, o ja kiej ar ty ści ope ro wi ni gdy do -
tąd nie mo gli na wet ma rzyć.

Swo je go przy szłe go mę ża po zna ła
w 1934 ro ku na pla nie fil mu mu zycz ne -
go „Dla cie bie śpie wam”. On miał 32 la -
ta, ona – 22. Po bra li się w Ka to wi cach
w 1936 ro ku. Dwa la ta póź niej Kie pu ra
pod pi sał kon trakt  z Me tro po li tan Ope ra
w No wym Jor ku i obo je wy emi gro wa li

do USA. Za oce anem Mar ta Eg gerth
świę ci ła trium fy w bar dzo wów czas po -
pu lar nym mu si ca lu „Hi gher and Hi -
gher”. O pięk ną blon dyn kę ob da rzo ną
na tu ral nym wdzię kiem i so pra nem ko -
lo ra tu ro wym o ja snej bar wie, szyb ko
upo mnia ło się też Hol ly wo od. Na krę ci ła
tam za le d wie dwa fil my, lecz w jed nym
z nich „For Me and My Gal”, za gra ła
obok Ju dy Gar land i Ge ne'a Kel ly ego.
Wkrót ce cze ka ła ją ro la gwiaz dy w mu -
si ca lach na no wo jor skim Broad wayu.
W Ma je stic The atre dwa ty sią ce ra zy
wcie li ła się w ty tu ło wą ro lę w „We so łej
wdów ce” Le ha ra. Du żo kon cer to wa ła
m.in. w Rio de Ja ne iro, Sao Pau lo,

na Ku bie i w Ka na dzie. Ra zem z mę żem
czę sto po ja wia ła się za rów no na sce nie,
jak i przed ka me rą. By li jed ną z naj bar -
dziej roz po zna wal nych par w świe cie
mu zy ki i fil mu. Wspól nie wy stę po wa li
m.in. w fil mach „Czar cy ga ne rii” i „Kra -
ina uśmie chu”. 

Dwa tysiące razy wcieliła się
w tytułową rolę w„Wesołej
Wdówce” Lehara.

Po nie spo dzie wa nej śmier ci   Kie pu ry
w 1966 ro ku, Eg gerth osia dła w Sta nach
Zjed no czo nych, na kil ka lat prze rwa ła ka -
rie rę po świę ca jąc się głów nie spu ściź nie
ar ty stycz nej mę ża oraz wy cho wy wa niu
dwóch sy nów – Ja na Ta de usza i Wik to -
ra. Utrzy my wa ła jed nak póź niej kon takt
ze sce ną. Spo ra dycz nie wy stę po wa ła
w No wym Jor ku i Wied niu, gdzie w The -
ater an der Wien świę to wa ła swo je 90.
uro dzi ny. W 1989 ro ku moż na ją by ło
usły szeć pod czas  fe sti wa lu w Łań cu cie.
W cza sie wi zy ty   w USA we wrze -
śniu 2012 ro ku pre zy dent Bro ni sław Ko -
mo row ski od zna czył Mar tę Eg gerth
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Za słu gi
RP za wy bit ne za słu gi dla kul tu ry pol -
skiej. Skła da jąc po dzię ko wa nia za od zna -
cze nie, ar tyst ka płyn ną pol sz czy zną wy -
zna ła: – Mój mąż za py tał mnie raz, czy
po tra fię tak ko chać Pol skę jak on. Od po -
wie dzia łam, że oczy wi ście, tak. Śpie -

wacz ka ni gdy nie uczy ła się na sze go ję -
zy ka, po zna ła go dzię ki mę żo wi. 

Jo lan ta Szczu rek, pre zes Fun da cji im.
Ja na Kie pu ry wspo mi na ar tyst kę:  – „Za -
cza ro wa ny sło wik”, śpie wa ła i bie gle mó wi -
ła w 6 ję zy kach, w tym  w ro dzi mym wę -
gier skim i pol skim. Jak czę sto pod kre śla ła,
aby nie stra cić kon tak tu z ję zy kiem pol skim,
za trud ni ła go spo się z Pol ski, rów nież Jej
asy stent ka by ła Po lką. Tak że li sty, któ re
przy sy ła ła do Klu bu J. Kie pu ry pi sa ła za -
wsze po pol sku, przy sy ła jąc w nich cen ne
pa miąt ki po swo im mę żu Ja nie Kie pu rze.
By ły to za rów no zdję cia, par ty tu ry z na nie -
sio ny mi przez „Chło pa ka z So snow ca” po -
praw ka mi i uwa ga mi, ale tak że wy cin ki
z pra sy świad czą ce o sła wie i suk ce sie ja ki
od niósł wraz z żo ną.

Za nim Mar ta Eg gerth spo tka ła Kie -
pu rę, mia ła na swo im kon cie ro le w kil -
ku na stu fil mach mu zycz nych. W su mie
za gra ła aż w po nad 40 pro duk cjach!
Część z nich by ła na gry wa na w trzech
wer sjach ję zy ko wych – fran cu skiej, nie -
miec kiej i an giel skiej. – Na krę ci li śmy
na przy kład po an giel sku sce nę je dze nia
po sił ku – wspo mi na ła po la tach Mar ta
Eg gerth – ak to rzy wy szli i przy cho dzi li
ci nie miec cy. Prze cho dzi li śmy więc z Ja -
nem na nie miec ki. Po tem przy cho dził re -
ży ser i ak to rzy fran cu scy. A prze cież
w każ dym ję zy ku mó wi się choć by ta kie
„ko cham cię” ina czej, z in ną in to na cją,
na tę że niem gło su. To by ło rze czy wi ście
trud ne. 

Za wsze bar dzo cie pło i z du żą mi ło -
ścią wy ra ża ła się o swo im mę żu i je go oj -
czyź nie. Go ści ła w Pol sce kil ka krot nie,
za rów no z Ja nem, jak i po je go śmier ci,
ze swym młod szym sy nem. Dba ła rów -
nież o to by na gro bie mę ża, na war szaw -
skich Po wąz kach, za wsze by ły świe że
kwia ty.

„Zaczarowany słowik”,
śpiewała i biegle mówiła 
w sześciu językach.

– Mar ta Eg gerth ja wi mi się ja ko oso ba
peł na tem pe ra men tu i wi go ru. Mó wię
to je dy nie na pod sta wie kil ku roz mów
te le fo nicz nych ja kie mia łam oka zję od -
być z tą wiel ką di wą. Na sze roz mo wy
koń czy ła od śpie wa niem choć jed nej
zwrot ki,  jak to mó wi ła „piosn ki”, w ję -
zy ku pol skim. Dzię ko wa ła za kul ty wo -
wa nie pa mię ci po „Jaś ku” pro sząc, aby
choć tro chę przy po mi nać Jej osią gnię -
cia ar ty stycz ne, a do praw dy mia ła
z cze go być dum ną. Ostat ni raz roz ma -
wia łam z ma estrą skła da jąc Jej ży cze -
nia z oka zji Jej set nych  uro dzin. Mó -
wi ła wów czas, że jesz cze śpie wa mi ni
re ci ta le w ka me ral nych sa lach oraz da -
je lek cje śpie wu i jak zwy kle za koń czy -
ła roz mo wę pio sen ką, tym ra zem by ła
to zna na me lo dia „Gdy bym to ja mia ła
skrzy deł ka jak gą ska”- wspo mi na Jo -
lan ta Szczu rek.

Wspomnienie o Marcie Eggerth
Nazywano ją „Marią Callas operetki”, ponieważ w tym gatunku muzyczno-teatralnym osiągnęła mistrzostwo. Była światowej sławy śpiewaczką, gwiazdą
filmów muzycznych lat 30. i ukochaną żoną Jana Kiepury. Martha Eggerth zmarła 26 grudnia 2013 roku w swym domu pod Nowym Jorkiem w wieku 101 lat.
Przeżyła prawie o pół wieku swojego życiowego i artystycznego partnera – Jana Kiepurę, o którym zawsze mówiła, że był miłością jej życia.

Mi chał Wę cel 

Naj now sze ba da nia ar che olo gicz ne prze pro wa dzo ne
przez so sno wiec kie Mu zeum po twier dza ją ist nie nie
w Za gó rzu osa dy o cha rak te rze hut ni czym już w po -
ło wie XI wie ku. Nie wy klu czo ne za tem, że
w XII wie ku ist nia ła już tu taj osa da ry cer ska. W źró -
dłach pi sa nych Za gó rze wzmian ko wa ne jest w do ku -
men cie z 1228 ro ku, a ist nie nie osa dy ry cer skiej
w XV wie ku na tym te re nie po twier dza kro ni karz Jan
Dłu gosz. Wła ści cie la mi Za gó rza by li wów czas Jan
Za gór ski i Ja roc ki z Siel ca. W póź niej szych wie kach
wie lo krot nie zmie nia li się wła ści cie le miej sco wo ści.
Jed nak naj bar dziej na pa mięć za słu gu ją ro dzi ny Mie -
ro szew skich i Sie mień skich. Ko lej nym wła ści cie lem
był Gu staw von Kram sta, któ ry w la -
tach 60. XIX wie ku sprze dał ją ka pi ta li stom fran cu -
skim zgru po wa nym w To wa rzy twie Ko palń i Za kła -
dów Hut ni czych So sno wiec kich. Do wsi na le ża ły
przy siół ki: Wo la Za gór ska, Pod Bo rem, Che chłów,
a od po cząt ku XIX w. przy łą czo ny przez Mie ro szew -
skich fol wark z osa dą Brze zie (zwa ny Wań czy ko -
wem). Wśród za sług wspo mnia nej ro dzi ny Mie ro -
szew skich na le ży wy mie nić wznie sie nie dzię ki sta ra -
niom i fun du szom hr. Ja dwi gi ko ścio ła pw. św.
Jo achi ma. Za pro jek to wa li go zna ni kra kow scy ar chi -
tek ci: Sta ni sław Go łę biow ski i To masz Ma jew ski. Tu -
taj, w 1852 r. prze nie sio no pa ra fię z Niw ki, któ rą kon -
se kro wał bp Ta de usz Łu bień ski, su fra gan die ce zji
wro cław skiej i ka no nik kra kow ski. Pierw szym pro -
bosz czem pa ra fii był ks. Wa len ty Ma cha (do 1877).
Pod ko niec XIX w. ko ściół stał się za ma ły dla miesz -
kań ców Za gó rza. W 1898 r. ów cze sny pro boszcz ks.
Jó zef Do tkie wicz roz po czął więc je go roz bu do wę.
Wła dze car skie nie ze zwo li ły bo wiem na wy bu do wa -
nie no we go obiek tu sa kral ne go. W rze czy wi sto ści
na prze dłu że niu sta re go, po wstał no wy, ogrom ny ko -
ściół za pro jek to wa ny przez uta len to wa ne go ar chi tek -

ta Jó ze fa Po mian -Po mia now skie go. Sta ry bu dy nek
od gry wa w nim ro lę kruch ty wej ścio wej. Bu do wę ko -
ścio ła fi nan so wa ną ze skła dek prze my słow ców i miej -
sco wych ro bot ni ków, ukoń czo no w 1908 r. Wraz
z ple ba nią i sto ją cą w po bli żu osiem na sto wiecz ną ka -
pli cą two rzy on in te re su ją cy ze spół ar chi tek to nicz ny.
Świą ty nię kon se kro wał 15 sierp nia 1910 r. bi skup
kie lec ki Au gust Ło siń ski. No wy ko ściół jest du żą
pseu do ba zy li ką z tran sep tem i wy dłu żo nym, za -
mknię tym wie lo bocz nie pre zbi te rium. Fa sa dy i wie -
że ko ścio ła wraz z de ko ra cją wy ko na ne zo sta ły z ce -
gły. Star szy ko ściół jest otyn ko wa ny i po zba wio ny
ozdób. Świą ty nia ma trzy na wy. W pre zbi te rium,
na pod wyż sze niu znaj du je się bo ga to rzeź bio ny, neo -
go tyc ki oł tarz wy ko na ny przez Prze smyc kie go po słu -
gu ją ce go się pseu do ni mem Wit Wisz. Przed sta wia on
li rycz ną sce nę z po sta cia mi śś. An ny, Jo achi ma i Naj -

święt szej Ma rii Pan ny. Po świę co ną przez Oj ca Świę -
te go, Ja na Paw ła II fi gu rę Mat ki Bo żej, ozdo bił ko ro -
ną w pierw szą rocz ni cę po by tu pa pie ża w So snow cu,
bp die ce zji so sno wiec kiej – Adam Śmi giel ski. Oł ta -
rze bocz ne – Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej, Ukrzy -
żo wa nia i św. Bar ba ry są dzie łem zna ko mi te go ar ty -
sty, Paw ła Tur ba sa. Tur bas był po nad to twór cą am bo -
ny, czte rech kon fe sjo na łów i sta cji dro gi krzy żo wej.
Na ścia nach we wnętrz nych ko ścio ła za cho wa ły się
pły ty na grob ko we: ks. J. Do tkie wi cza, Ste fa nii Ga -
dom skiej, Wan dy Sta ni sła wy Ga dom skiej. Do pie ro
po 1989 ro ku z pa ra fii tej obej mu ją cej ca łe Za gó rze
za czę ły wy od ręb niać się no we. Jed nak swój roz wój
Za gó rze za wdzię cza przede wszyst kim ko pal nic twu
wę gla ka mien ne go. Pierw sze dwie ko pal nie „Wań -
czy ków” i „Win cen ty” po wsta ły na po cząt ku XIX w.,
a za mknię te zo sta ły w dru giej je go po ło wie. W po ło -
wie XIX w. po wsta ła rów nież hu ta cyn ku „Pau li na”,
któ ra zo sta ła za mknię ta po I woj nie świa to wej. Trze -
cia z ko palń „Igna cy” w 1891 ro ku prze szła w rę ce
To wa rzy stwa Ko palń i Za kła dów Hut ni czych i otrzy -
ma ła na zwę „Mor ti mer”, a dzię ki licz nym in we sty -
cjom po wstał rów nież szyb „Mor ti mer II”. W la -
tach I woj ny świa to wej za kład zna lazł się pod przy -
mu so wym za rzą dem nie miec kim. W okre sie
mię dzy wo jen nym ko pal nia po zo sta ła wła sno ścią To -
wa rzy stwa Ko palń i Za kła dów Hut ni czych So sno -
wiec kich. Przej ścio wo, w la tach 1920-1927 no si ła po -
przed nią na zwę „Igna cy”.”Mor ti mer” do tkli wie od -
czuł skut ki wiel kie go kry zy su go spo dar cze go. Mi mo
pro te stu za ło gi, w 1933 r. ko pal nia, wraz z są sied nim
„Kli mon to wem” zo sta ła unie ru cho mio na i za to pio -
na. Pod czas oku pa cji hi tle row skiej, w 1942 r. ko pal -
nię prze jął pru ski kon cern pań stwo wy Preu sag. Wo -
bec du że go za po trze bo wa nia na wę giel Niem cy od -
wod ni li i uru cho mi li za kład pn. „Bi smarck II”.
Pod ko niec oku pa cji po now nie go za to pi li. Po wy -
zwo le niu ko pal nia zo sta ła prze ję ta pod za rząd pań -
stwo wy i pod po rząd ko wa na Dą brow skie mu Zjed no -
cze niu Prze my słu Wę glo we go z sie dzi bą w So snow -
cu. W lip cu 1945 r. po łą czo no ją z „Kli mon to wem”
i nada no na zwę „Kli mon tów -Mor ti mer”. Fu zja trwa -
ła do 1950 r. W tym cza sie od to pio no ko pal nię i roz -

bu do wa no; od stycz nia 1951 r. do po ło wy 1958 r. by -
ła sa mo dziel nym za kła dem. Na stęp nie po łą czo no ją
z ko pal nią „Po rąb ka” w bu do wie pn. „Mor ti mer -Po -
rąb ka”. Dal szych zmian do ko na no w 1974 r. – z po -
łą cze nia ko palń „Mor ti mer -Po rąb ka” i „Kli mon tów”
po wsta ło du że przed się bior stwo gór ni cze pn. „Czer -
wo ne Za głę bie”. W 1992 r. ko pal nia zmie ni ła na zwę
na „Po rąb ka -Kli mon tów”, a na stęp nie prze kształ co -
na zo sta ła w spół kę ak cyj ną. Z po wo du wy czer pa nia
się za so bów wę gla i re struk tu ry za cji gór nic twa za de -
cy do wa no o li kwi da cji przed się bior stwa. Ostat nie
wy do by cie ko pal ni przy pa dło w 1998 r. Już w 1915
ro ku część Za gó rza przy łą czo no do So snow ca.
W dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym i w okre sie po -
wo jen nym aż do 1953 ro ku Za gó rze by ło gmi ną,
w ro ku na stęp nym uzy ska ło sta tus osie dla, a w 1967
r. –ia sta. Do pie ro na po cząt ku XXI w. za czę to mó wić
o dwóch wy da rze niach ja kie mia ły miej sce w Za gó -
rzu: 15 lip ca 1959 r. – nie uda na pró ba za ma chu
na I se kre ta rza KC Ko mu ni stycz nej Par tii Związ ku
Ra dziec kie go (KPZR) Ni ki tę Chrusz czo wa i 3 grud -
nia 1961 r. – nie uda na pró ba za ma chu na I se kre ta rza
KC PZPR Wła dy sła wa Go muł kę przy ów cze snej ul.
Kra kow skiej (póź niej PKWN, dziś Szy ma now skie -
go). Oby dwa za ma chy przy go to wał Sta ni sław Ja ros
umiesz cza jąc bom bę ze ga ro wą przy tra sie prze jaz du
dy gni ta rzy. Po wpro wa dze niu re for my ad mi ni stra cyj -
nej w 1975 ro ku Za gó rze zo sta ło wchło nię te przez or -
ga nizm miej ski So snow ca, sta no wiąc od te go cza su
jed ną z naj więk szych je go dziel nic. W la -
tach 70. XX wie ku Za gó rze zmie ni ło wy gląd – po -
wsta ły tu osie dla miesz ka nio we dla kil ku dzie się ciu ty -
się cy osób przy by łych do So snow ca w związ ku z roz -
wo jem prze my słu i bu do wą po bli skiej Hu ty
„Ka to wi ce”. W XXI wie ku zmie nił się cha rak ter
dziel ni cy z prze my sło wej w han dlo wo -usłu go wą.
W miej scu za kła du prze my sło we go (Sil ma) po wsta -
ły np. Tar gi „Si le sia -Expo”. W dziel ni cy funk cjo nu -
ją przed szko la, szko ły (pod sta wo we, gim na zjal ne
i po nad gim na zjal ne) oraz fi lie Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej, a tak że ha la i bo isko spor to we Miej skie go
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji słu żą ce po trze bom miesz -
kań ców.

Zagórze
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Prawie 6 mln zł. z budżetu miasta zostanie w tym
roku zainwestowane w sosnowieckie szkoły.
za tę kwotę prowadzone będą prace remontowe
w miejskich placówkach.

Z najważniejszych prac: 360 tys. zł zostanie
przeznaczonych na prace w ZSO nr 2 przy ul.
Czeladzkiej (m. in.: dokończenie wymiany okien i drzwi,
jak również dalsze prace na basenie), 350 tys. zł
na dalsze prace przy przebudowie dachu
z dociepleniem oraz remont sanitariatów w gimnazjum
nr 16 przy ul. Legionów, 260 tys. zł na prace w ZSO
nr 10 przy ul. Czołgistów (m. in.: docieplenie ścian
zewnętrznych segmentu gimnazjum), 200 tys. zł
na prace malarskie i wymianę parkietu w sali
gimnastycznej, a także malowanie korytarzy
i uzupełnienie wykładzin po wymianie kaloryferów, 180
tys. zł na remont dachu nad basenem w budynku
przy ul. Legionów wchodzącego w skład CKZiU, 170
tys. na wymianę dachu w SP nr 20 przy ul.
Andersa, 170 tys. na prace w LO. im. E. Plater (m. in.:
na wymianę pokrycia dachu). – Prace remontowe
prowadzone będą w kilkudziesięciu placówkach.
Oczywiście w tej puli znajdują się środki, które muszą
być zabezpieczone w przypadku nagłych awarii.
Na bieżąco staramy się poprawiać komfort nauki
naszych uczniów i tak też będzie się działo w tym
roku – podkreśla prezydent Kazimierz
Górski. – Oczywiście oprócz prac remontowych
nadzorowanych przez Wydział Edukacji nie można
zapomnieć o inwestycjach dotyczących m. in: bodowy
boisk przy szkołach, gdzie sztandarowym działaniem
będzie w tym roku budowa kompleksu przy ul.
Ostrogórskiej, z którego będą korzystać uczniowie
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych –
dodaje prezydent. KP

Remonty w szkołach za
prawie 6 mln złotych 

Ewa Ga jew ska

Gru pa uczest ni ków wy ru szy ła w so -
bo tę, 22 lu te go, z pla cu przed Wo je -
wódz kim Szpi ta lem Spe cja li stycz nym
nr 5 im. św. Bar ba ry w So snow cu.
Tam wy ciecz ko wi cze zwie dzi li ogród
ja poń ski na ty łach szpi ta la. Na stęp nie,
przez łą ki i re lik ty śre dnio wiecz nych
ka mie nio ło mów, skie ro wa li się w stro -
nę Gó rek Ma ło bądz kich, na Osie dle
Sy ber ka – swe go cza su uzna wa ne
za per łę PRL -owskiej ar chi tek tu ry.
Z Sy ber ki tra sa pro wa dzi ła da lej przez
kład kę nad po pu lar ną War sza wian ką
na Pia ski – dziel ni cę Cze la dzi. Tam
uczest ni cy wy pra wy zo ba czy li wzor -
co we osie dle pa tro nac kie w sty lu nor -
mań skim, wy bu do wa ne z ce gły i ka -
mie nia na po cząt ku ubie głe go stu le cia
oraz po mnik gór ni ków za bi tych przez
gra na to wą po li cję w 1924 ro ku. Na za -
koń cze nie przez Gi lo wi ce, Dą brów kę
Ma łą i Bo gu ci ce po dą ży li w stro nę ka -
to wic kie go Spodka, po dro dze mi ja jąc
zróż ni co wa ne kra jo bra zy ob fi tu ją ce
w dział ki, po la, hał dy oraz za gaj ni ki.

Wśród uczest ni ków so bot niej wy -
pra wy po ja wi ła się 10-oso bo wa gru pa
wy cho wan ków z Do mu Dziec ka
na Po go ni.

– Na każ dej wy ciecz ce po ja wia się
du żo no wych twa rzy. Tym ra zem przy -
je cha ły oso by na wet z Pszczy ny czy

Wo dzi sła wia. W po przed nim, re kor do -
wym szwen da niu po Mi ko ło wie wzię -
ło udział po nad 100 osób! Jesz cze jed -
nym, waż nym aspek tem wy cie czek jest
wie lo po ko le nio wość ich uczest ni -
ków – wspól nie spa ce ru ją ze so bą co
naj mniej trzy po ko le nia, wy mie nia jąc
się spo strze że nia mi oraz do świad cze -
nia mi – mó wi po my sło daw ca, Pa weł
Gra ja z Cen trum Kul tu ry Ka to wi ce.

Ślą sko-za głę biow skie szwen da nia
oko licz ne to cykl so bot nich wy cie czek,
or ga ni zo wa nych od pra wie ro ku przez
Cen trum Kul tu ry Ka to wi ce oraz Wy -
dział Bio lo gii i Ochro ny Śro do wi ska

Uni wer sy te tu Ślą skie go. Ich ce lem jest
do tar cie do miejsc, któ re po mi mo swej
lo ka li za cji „tuż za ro giem” za zwy czaj
nie są do strze ga ne. Ideą przy świe ca ją -
cą or ga ni za to rom jest uka za nie przy ro -
dy na wie le spo so bów wkra cza ją cej
w prze strzeń na szych miast. Cza sem
sta no wi ona ich za po mnia ny mar gi nes,
cza sa mi upo mi na się o po mi nię te
przez urba ni stów te re ny, a od cza su
do cza su przy bie ra ucy wi li zo wa ną for -
mę par ków, la sów i ogro dów. 

– Ko lej nym wy mia rem na szych
szwen dań jest in te gra cja miesz kań -
ców róż nych ob sza rów na sze go wo je -

wódz twa. Ślą za cy bie ga ją na przy kład
po wschod nich ru bie żach Dą bro wy
Gór ni czej, zaś Za głę bia cy pe ne tru ją
la sy w oko li cach Żor – mó wi Pa weł
Gra ja.

Ko lej na wy pra wa już 8 mar ca.
Tra sa bę dzie pro wa dzi ła z Szo pie nic
przez So sno wiec do Chel sea, jak
w mło dzie żo wym slan gu na zy wa -
na jest Cze ladź. Prze wod ni kiem gru -
py bę dzie po my sło daw ca tra sy, Juk ka
Ma le, Fin miesz ka ją cy na sta łe w Ka -
to wi cach i wier ny uczest nik szwen -
dań. In for ma cje i za pi sy: pa wel.gra -
ja@ck.art.pl 

Ponad 40 osób wzięło udział w kolejnej wycieczce w ramach cyklu „Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne”. Trasa
wiodła od Szpitala Górniczego, przez Osiedle Syberka, Dąbrówkę Małą i Bogucice, aż do katowickiego Spodka. 

Pod szpital na ochotnika 
Tomasz Pawlik

Młodzież nad popularną Warszawianką.



marzec 2014 nr 312

JUBILACI

24 stycznia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: Zastępcy Prezydenta Miasta Ryszard
Łukawski i Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz. Do życzeń dołącza się Prezydent Miasta Kazimierz Górski.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

7 lutego w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta, Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC,
Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz. Do życzeń dołącza się Prezydent Miasta Kazimierz Górski.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

Maria i Mieczysław Nowakowie, Stanisława i Jerzy Oleszakowie, Wiesława i Zenon Otkowie, Daniela
i Jerzy Pawlakowie, Zdzisława i Andrzej Perzyńscy, Anna i Mieczysław Rakowie, Barbara i Adam
Ratajowie, Janina i Marian Rosowie, Stefania i Bogdan Rzepeccy, Alfreda i Walenty Serwiccy, Alicja
i Waldemar Sochańscy, Janina i Władysław Szczepańscy, Adamina i Janusz Szczerbikowie, Barbara
i Tadeusz Ślipkowie, Teresa i Marian Tekielowie, Wiesława i Edward Tetelowie, Zofia i Zdzisław
Nowakowscy, Marianna i Tadeusz Stępniowie.

Danuta i Leszek Urbankiewiczowie, Zenobia i Józef Więckowie, Stanisława i Wiktor Wilczyńscy,
Stefania i Leszek Włodarscy, Krystyna i Stanisław Wójcikowie, Irena i Janusz Wywiałowie, Wanda
i Eugeniusz Wyżykowscy, Barbara i Tadeusz Zgryskowie, Józefa i Józef Ziarkowscy, Leokadia i Witold
Ziółkowscy, Edyta i Jan Zygmuntowie, Grażyna i Włodzimierz Wójcikowie, Krystyna i Jan Zbrońscy.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Antonina i Mieczysław Wykurzowie, Stanisława
i Stefan Nykowie, Irena i Mieczysław Filipkowie, Wanda i Mirosław Trzmielowie, Anna i Zdzisław
Urbańscy, Irena i Tadeusz Uchnastowie, Alicja i Waldemar Masiorowie.

Renata i Janusz Bałazowie, Janina i Stanisław Baranowie, Stanisława i Wiesław Baranowie,
Bronisława i Witold Będkowscy, Alicja i Władysław Bocheńscy, Zofia i Stefan Bochniowie, Marianna
i Stanisław Bryłowie, Krystyna i Waldemar Chmielniccy, Marianna i Jan Czechowie, Zofia
i Mieczysław Derejczykowie, Wanda i Józef Drabczykowie, Krystyna i Zdzisław Drabowiczowie,
Danuta i Ryszard Fiałkowscy, Teresa i Zygmunt Fulasowie, Halina i Jan Gockowie, Halina i Leonard
Gołębiowscy, Aurelia i Michał Jabłońscy, Janina i Mieczysław Jarosowie, Anna i Wiesław
Gwoździkowie.  60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Janina i Ryszard Wawrowscy.

Józefa i Franciszek Jędrychowscy, Krystyna i Grzegorz Jurowie, Janina i Waldemar Kądzielowie,
Barbara i Stanisław Klasowie, Barbara i Michał Krakowiakowie, Stefania i Tadeusz Krokowie, Stefania
i Antoni Kucharscy, Józefa i Władysław Kułachowie, Bożena i Adolf Kurczynowie, Genowefa
i Eugeniusz Lichwowie, Czesława i Stanisław Ligienzowie, Halina i Stanisław Lipkowie, Władysława
i Zbigniew Malinowscy, Anna i Henryk Młynarczykowie, Zofia i Zygmunt Musiałowie, Joanna
i Henryk Muszyńscy, Halina i Zygmunt Nowaccy, Julianna i Zygmunt Oborowie, Daniela i Marian
Suwałowie, Pani Irena Kucytowska. 
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15 lutego 100. urodziny
obchodziła Pani juliaNNa
osag. Dyplom oraz nagrodę
z tej okazji na ręce
szanownej Jubilatki złożyli
przedstawiciele władz
miasta. W uroczystości wziął
udział Zbigniew Szaleniec,
Zastępca Prezydenta
Miasta. Solenizantce
składamy serdeczne
życzenia, przede wszystkim
zdrowia na dalsze lata życia.
Do życzeń dołącza się nasza
redakcja. U

100 LAT!

10 lutego jubileusz 102. urodzin
obchodziła Pani maTylDa
sierka. Z tej okazji dyplom
oraz nagrodę Jubileuszową
na ręce szanownej Jubilatki
złożyli przedstawiciele władz
miasta. W uroczystości wzięła
udział Agnieszka Czechowska-
Kopeć, Zastępca Prezydenta
Miasta. Pani Matyldzie
składamy serdeczne życzenia
zdrowia, pomyślności oraz
pogody ducha. 
Redakcja „Kuriera” dołącza się
do tych życzeń. U
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Za głę bie i Sar ma cja wy gra ły ry wa li -
za cję w swo ich gru pach, choć na sło -
wa po chwa ły za słu ży li tak że gra cze
Niw Bru dzo wi ce, któ rzy pre zen to wa li
nie zwy kle ofen syw ny fut bol. W pół -
fi na le pro wa dzi li na wet z Sar ma cją,
ale osta tecz nie opa dli z sił i bę dzi nia -
nie wy gra li mecz o wej ście do fi na -
łu 3: 1. Dru gi pół fi nał bez hi sto rii. Za -
głę bie ogra ło w nim 5:0 War tę Za -
wier cie i w fi na le zmie rzy ło się
z dru ży ną z Bę dzi na. Fi nał do star czył
spo rej gru pie ki bi ców, któ rzy zja wi li
się w ha li przy ul. Że rom skie go w So -

snow cu, ogrom nych emo cji. Za czę ło
się od pro wa dze nia Za głę bia, któ re
po pro wa dził pod czas tur nie ju asy stent
tre ne ra Mi ro sła wa Smy ły, Ar tur Der -
bin, ale po tem trzy go le strze li li Sar -
ma ci. Co cie ka we, dwa z nich zdo był
bram karz Adam Bensz, w prze szło ści
gol ki per so sno wi czan. Za głę bie pró -
bo wa ło ni we lo wać stra ty, ale gdy zbli -
ża ło się do ry wa la na jed no tra fie nie
prze wa gi, ry wa le od ra zu od po wia da li
ko lej nym go lem. Osta tecz nie bę dzi -
nia nie wy gra li 5:4 i zgar nę li ty tuł mi -
strzow ski. 

– Cóż, ta ki jest fut bol, ze spół chciał
wy grać i obro nić ty tuł, ale tym ra zem

to ry wa le by li gó rą. W me mo ria le za -
gra ła oczy wi ście tyl ko gru pa chło pa -
ków, dla któ rych był to faj ny prze ryw -
nik w trak cie przy go to wań do run dy
wio sen nej – po wie dział Ar tur Der bin.

W ry wa li za cji spor to wej pu blicz no -
ści w ha li przy ul. Że rom skie go za pre -
zen to wa ła się tyl ko kil ku oso bo wa gru -
pa pił ka rzy Za głę bia, ale pod czas ofi -
cjal nej pre zen ta cji fa ni so sno wi czan
mo gli przyj rzeć się wszyst kim, w tym
tak że no wym gra czom, któ rzy wio sną
bę dą bro ni li barw II -li gow ca.

Obok pre zen tu je my wy ni ki zma gań
oraz skła dy dru żyn i lau re atów na gród
in dy wi du al nych.

Sarmacja triumfatorem memoriału im. Włodzimierza Mazura

Mistrzowie Zagłębia są z Będzina
Piłkarze Sarmacji zostali Halowym Mistrzem Zagłębia w piłce nożnej. W finale imprezy, będącej zarazem memoriałem im. Włodzimierza Mazura, ekipa z Będzina
pokonała broniące trofeum Zagłębie 5:4.

grupa a:
Zagłębie Sosnowiec - Zagłębiak Dąbrowa
Górnicza 6:2
Bramki: 1:0 Grube, 1:1 Sularz, 2:1 Sierczyński,
3:1 Sierczyński, 4:1 Grube, 5:1 Tumicz, 6:1
Tumicz, 6:2 Sularz.
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - Niwy
Brudzowice 3:6
Bramki: 1:0 Sularz, 1:1 Krzyżowski, 1:2
Kmiecik, 1:3 Kmiecik, 1:4 Kmiecik, 2:4 Sularz,
2:5 Kowalski, 2:6 Krawczyk, 3:6 Sularz.
Zagłębie Sosnowiec - Niwy Brudzowice 5:3 
Bramki: 1:0 Tumicz, 2:0 Sierczyński, 3:0
Grube, 3:1 Nadolny, 3:2 Krawczyk, 4:2 Tumicz,
4:3 Krawczyk, 5:3 Grube.
Tabela:
1. Zagłębie 2 mecze - 6 punktów - 11:5 bilans
bramkowy
2. Niwy 2 - 3 - 9:8
3. Zagłębiak 2 - 0 - 5:12

grupa B
Sarmacja Będzin - Warta Zawiercie 4:2
Bramki: 0:1 Karpiński, 0:2 Karpiński, 1:2
Derlatka, 2:2 Dyrda, 3:2 Derlatka, 4:2 Woźniak.
Warta Zawiercie - CKS Czeladź 6:1
Bramki: 1:0 Karpiński, 2:0 Karpiński, 3:0
Sołtysik, 4:0 Karpiński, 4:1 Lichacz, 5:1
Karpiński, 6:1 Kozłowski.
Sarmacja Będzin – CKS Czeladź 4:0
Bramki: 1:0 Barchan, 2:0 Nowak, 3:0 Skórski,
4:0 Bińkowski.
Tabela:
1. Sarmacja 2 - 6 - 8:2
2. Warta 2 - 3 - 8:5
3. CKS 2 - 0 - 1:10

Półfinały:
Zagłębie Sosnowiec - Warta Zawiercie 5:0 
Bramki: 1:0 Grzesik, 2:0 Grube, 3:0 Grube, 4:0

Sierczyński, 5:0 Cyganek.
Sarmacja Będzin - Niwy Brudzowice 3:1
Bramki: 0:1 Krzyżowski, 1:1 Dyrda, 2:1
Skórski, 3:1 Dyrda.

mecz o 5. miejsce:
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - CKS Czeladź 3:3
karne 3:2
Bramki: 1:0 Stefański, 2:0 Fus, 2:1
Popadeńczuk, 2:2 Nowak, 3:2 Nowak, 3:3
Sularz.

mecz o 3. miejsce:
Warta Zawiercie - Niwy Brudzowice 3:5
Bramki: 1:0 Karpiński, 1:1 Krzyżowski, 2:1
Sołtysik, 2:2 Krawczyk, 3:2 Sołtysik, 3:3
Krawczyk, 3:4 Kowalski, 3:5 Krzyżowski.

FiNał:
Zagłębie Sosnowiec - Sarmacja Będzin 4:5 (2:3)
Bramki: 1:0 Grube, 1:1 Bensz, 1:2 Tylec
(samobójcza), 1:3 Bensz, 2:3 Kazimierczyk,
2:4 Dyrda, 3:4 Grube, 3:5 Woźniak (w
przewadze), 4:5 Tylec.

Zagłębie Sosnowiec: Grzywa, Kujawa,
Kazimierczyk, Sierczyński, Grzesik, Cyganek,
Tylec, Grube, Tumicz. 

Nagrody indywidualne:
Najmłodszy zawodnik: Patryk Kujawa
(Zagłębie Sosnowiec)
Najstarszy zawodnik: Sebastian Krawczyk
(Niwy Brudzowice)
Najlepszy bramkarz: Adam Bensz (Sarmacja
Będzin)
Najlepszy strzelec: Łukasz Grube (Zagłębie
Sosnowiec)
MVP turnieju: Michał Skórski (Sarmacja
Będzin)

wyNiki meczów gruPowych:

W finałowej batalii emocji nie brakowało.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

25 lu te go w So snow cu na ta ki wła śnie
okres zo sta ła pa ra fo wa na umo wa przez
przed sta wi cie li gmi ny So sno wiec (wła -
ści cie la klu bu), pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go oraz za stęp cę Agniesz kę
Cze chow ską -Ko peć, pre ze sa Za głę bia
Mar ci na Ja ro szew skie go i pre zesa Le gii
Bo gu sła wa Le śno dor skie go. 

Przy po mnij my, że 17 czerw ca ubie -
głe go ro ku Za głę bie i Le gia pod pi sa ły
list in ten cyj ny w tej spra wie. Po kil ku
mie sią cach współ pra cy obie stro ny po -
sta no wi ły sfi na li zo wać umo wę, któ ra
ma obo wią zy wać przez kil ka naj bliż -
szych lat. – To nie jest współ pra ca pa -
pie ro wa, za pew ne przez tych kil ka mie -
się cy po ja wi ły się wąt pli wo ści i py ta nia
na te mat tej ini cja ty wy. W tym cza sie
na si tre ne rzy by li na licz nych szko le -
niach, a tak że bra li udział w na bo rze no -
wych pił ka rzy do Le gii War sza wa, a na -
stęp nie po dob ny prze pro wa dzi li tu taj
w So snow cu, już do na szych grup mło -
dzie żo wych. W je den week end go ści li -
śmy u nas 4 gru py mło dzie żo we Le gii,
a na si pił ka rze po je cha li do War sza wy,
dzię ki cze mu ro ze gra nych zo sta ło 9
spo tkań 9 grup mło dzie żo wych – mó wił
Mar cin Ja ro szew ski.

Z ta kie go ob ro tu spra wy cie szy się
tak że pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski. – Mam na dzie ję, że po now nie za czy -
na my pro ces wspi na nia się w hie rar chii.
Sta ra my się w spo sób pra wi dło wy, krok
po kro ku, bu do wać klub. Ma my wspa nia -
ły kom pleks pił kar ski, te raz umo wę z Le -
gią, a tak że za uwa żal na jest co raz więk -
sza przy chyl ność biz ne su dla Za głę bia.
Naj waż niej szą spra wą jest to, aby klub

był ko cha ny przez ki bi ców. Pił ka noż na,
dla nas w So snow cu, jest tą fla go wą dys -
cy pli ną – mó wił pre zy dent So snow ca.

– W okre sie obo wią zy wa nia umo wy
bę dzie my sprzy jać, ja ko gmi na So sno -
wiec, re ali za cji te go pro jek tu, za pew nia -
jąc obiek ty spor to we, a tak że w mia rę
moż li wość wkład fi nan so wy w Za głę -
bie S.A. – do da ła Agniesz ka Cze chow -
ska -Ko peć, za stęp ca pre zy den ta mia sta.

Cie szą się w So snow cu, ra do ści nie
kry ją tak że w War sza wie, o czym za pew -
niał pre zes Le gii, Bo gu sław Le śno dor -
ski. – Gra tu lu ję przed sta wi cie lom Za głę -
bia, ale tak że na szej aka de mii, któ rzy są
w ten pro jekt za an ga żo wa ni. De kla ru ję,
że Le gia wy wią że się ze wszyst kich
obiet nic i de kla ra cji. Po tych kil ku mie -
sią cach ma my bar dzo do bre do świad cze -
nie. Wi dzi my, że lu dzie, któ rzy pra cu ją
w Za głę biu pod cho dzą od po wie dzial nie
do swo ich za dań – przy znał ster nik war -
szaw skie go klu bu, któ ry nie ukry wał za -
chwy tu nad wa run ka mi w ja kich tre nu ją
na co dzień pił ka rze w So snow cu. – Mi -
mo, iż je ste śmy klu bem z Eks tra kla sy, to
za zdro ści my pań stwu te go ośrod ka, in fra -
struk tu ra jest tu im po nu ją ca – do dał pre -
zes war szaw skie go klu bu.

Współ pra ca mię dzy Le gią a Za głę -
biem, to przede wszyst kim szko le nie mło -
dzie ży, ale nie tyl ko. – Dziś sza cun ko wo
szko li my gru pę mię dzy 420 a 450 dzie ci.
Za czy na li śmy od pod sta wów ki, ale po sta -
no wi li śmy zejść jesz cze ni żej i pro wa dzi -
my za ję cia dla przed szko la ków, od 3. do 6.
ro ku ży cia. Chce my „stwo rzyć” tak że gru -
pę tre ne rów i za in we sto wać w nich bar dzo
moc no. Przy glą da my się ich pra cy, ci lu -
dzie czę sto jeż dżą na szko le nia. Więc to
nie tyl ko dzie ci, ale tak że ich opie ku no wie,

któ rzy są bar dzo waż nym ele men tem w tej
ukła dan ce – mó wił pre zes Ja ro szew ski.

Oczy wi ście jed nym z ele men tów
współ pra cy jest tak że wy po ży cze nie za -
wod ni ków. Je sie nią na Lu do wy tra fi ło
trzech gra czy z war szaw skie go klu bu:
Bar tło miej Czar nec ki, Jan Grze sik i Mi -
chał Grud niew ski. Tyl ko ten pierw szy
nie spraw dził się i wio sną nie zo ba czy -
my go w bar wach Za głę bia.

Do Grze si ka i Grud niew skie go do łą -
czył jed nak ko lej ny za wod nik. To Prze my -
sław Mi zga ła, któ ry bę dzie grał w na szym
klu bie w run dzie wio sen nej, któ ra dla so -
sno wi czan roz pocz nie się 8 mar ca wy jaz -
do wym spo tka niem z Błę kit ny mi Star gard
Szcze ciń ski. Pierw szy mecz w So snow cu
Za głę bia ro ze gra 15 mar ca. O godz. 15.00
zmie rzy się z Gór ni kiem Wał brzych.

Oprócz Mi zga ły no wy mi pił ka rza mi
przed roz po czę ciem run dy re wan żo wej
zo sta li Mi chał Far kas (Ruch Ra dzion -
ków), Krzysz tof Ka li ciak (Ko le jarz Stró -
że), Woj ciech Woj cie szyń ski (Oko cim ski
Brze sko) oraz Grze gorz Aruł ko wicz (Ja -
giel lo nia Bia ły stok). Z Za głę biem po że -
gna li się z ko lei Ad rian Ma rek, wspo -
mnia ny Czar nec ki, Pa weł Grzy wa oraz
naj praw do po dob niej Woj ciech Bia łek
i Ja kub Ma la ra. Trzej ostat ni bę dą wy po -
ży cze ni do klu bów niż szych lig.

Umowa z Legią podpisana

Marcin Jaroszewski, prezes Zagłębia, opowiada o korzyściach płynących
ze współpracy z Legią. Obok zastępca prezydenta miasta, Agnieszka
Czechowska-Kopeć oraz prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski.

KP

KP



marzec 2014 nr 314

ROZRYWKA

08 marca godz. 20.00 Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65: koncert
z okazji Dnia Kobiet – Grzegorz Majzel lirycznie oraz Ireneusz Krosny dla
dziewczyn. Bilety: 30 zł normalny, 20 zł ulgowy.
08-09 marca EXPO Silesia: Targi Motocyklowe „Kocham dwa kółka”.
22 marca godz. 9: 00 Biblioteka Główna, ul. Zegadłowicza 2/1: Spotkanie
z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat bezpłatnych szkoleń
dofinansowanych przez Unię Europejską oraz zakładania działalności
gospodarczej.
22 marca Hala Widowiskowa, ul. Braci Mieroszewskich: VI Ogólnopolski
Festiwal Tańca Nowoczesnego „World Dance Sosnowiec 2014”.
23 marca godz. 18.00 Energetycznym Centrum Kultury, ul. Będzińska 65:
operetka „Kraina uśmiechu” F. Lehara. Spektakl doczekał się kilku ekranizacji,
w tym z Janem Kiepurą i Martą Eggerth (1952). Był to równocześnie ostatni film
nakręcony przez Jana Kiepurę. W spektaklu wystąpią: Jarosław Wewióra jako Sou
Czong, Joanna Szynkowska vel Sęk/Justyna Dyla jako Liza, Paweł Brożek jako
Gustaw, Beata Witkowska-Glik jako Mi oraz Sebastian Gabryś, Barbara Bielaczyc,
Mariusz Hanulak, Justyna Brożek i Anna Gabryś. Śpiewakom towarzyszy
orkiestra pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej. Reżyseria i choreografia: Barbara
Bielaczyc. Produkcja i scenografia: Jarosław Wewióra. Bilety: 30 zł normalny
i 20 zł ulgowy.
28 marca godz. 18.00 Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki: wernisaż
wystawy malarstwa Ireneusza Walczaka „Multikulti”, wybitnego malarza,
profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, laureata wielu nagród
artystycznych. Na wystawie w Galerii Extravagance znajdą się najnowsze dzieła
artysty, w większości prezentowane po raz pierwszy. Kurator wystawy: Małgorzata
Malinowska-Klimek. Wystawa potrwa do 4 maja. 
29 marca godz. 19.00 Sala Koncertowa przy ZSM, ul. Wawel: występ Chóru
Aleksandra Pustovalova. Zespół liczy ok. 60 artystów: śpiewaków, muzyków
i solistów. Usłyszymy dynamiczne, marszowe pieśni wojskowe, rzewne pieśni
rosyjskie i ukraińskie oraz ballady ludowe. Ideą słynnego dyrygenta jest ochrona
przed zapomnieniem najpiękniejszych pieśni wojskowych, ludowych
i popularnych. Sceniczne kostiumy są takie, jak dawniej, wierne kopie
historycznych mundurów Armii Czerwonej.  
29 marca MDK Kazimierz: V Festiwal METALFEST.
31 marca godz. 18.00 Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65: koncert
pasyjny „Siedem Ostatnich Słów Chrystusa” Josefa Haydna. Wykonanie Śląska
Orkiestra Kameraln. Dariusz Zboch – koncertmistrz i prowadzenie; Karina
Paszek – słowo o muzyce. Bilety: 30 zł normalny i 20 zł ulgowy. U

co? gdzie? kiedy?

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa nych w pra -
wym dol nym ro gu da dzą roz wią za nie, któ re pro si -
my prze słać wraz z wy cię tym ku po nem pod ad re -
sem re dak cji (41-200 So sno wiec, ul. 3 Ma ja 11)
do 20 mar ca 2014 r. Wśród au to rów po praw nych
roz wią zań roz lo so wa ne zo sta ną na gro dy, któ re pro -
si my od bie rać oso bi ście w Re dak cji.

Po zio mo: 1 – zro bi się gdy nie bę dziesz uży wać grze -
bie nia, 5 – czer pa ny lub to a le to wy, 8 – le gen dar na żo -
na ar gen tyń skie go przy wód cy, 9 – cześć uprzę -
ży, 10 – od no wa, 11 – typ kom pu te ra sprzed
lat, 12 – let ni mie siąc, 14 – z nie go kwa śna zu -
pa, 16 – nie dziś, 17 – ko bie ta -ry ba, 19 – w Be ski dzie
Ży wiec kim, nie da le ko Zwar do nia, 21 – pań stwo
na Mo rzu Śród ziem nym, 22 – trend, 25 – ogra ni cza ha -
łas, 28 – au tor teo rii ewo lu cji, 29 – sto li ca pol skiej pio -
sen ki, 30 – coś z bi żu te rii, 32 – za sło na, 34 – je dze nie
na te le fon, 35 – imię mę skie, 36 – sub tel na róż ni -
ca, 37 – ga tu nek ma te ria łu, 38 – sta ro żyt ne li czy -
dło, 39 – cór ka Ura no sa i Gai.

Pio no wo: 1 – pa na ma lub bor sa li no, 2 – han dlo wa im -
pre za, 3 – za prze cze nie, 4 – pro te stu ją ca gru pa, 5 – nie -
zbęd ny je sie nią, 6 – ra tu nek, 7 – pra cu je na strze żo nej
pla ży, 13 – nu to wy za pis ope ry, 15 – po szedł się ro zej -
rzeć w te re nie, 18 – filtr czło wie ka, 20 – si ły zbroj -
ne, 23 – tam ho du je się ko nie, 24 – zdo bie nie drew -
na in ny mi ga tun ka mi drew na, 26 – okład, 27 – coś
strasz ne go, 28 – kil ka pa ra fii, 31 – Adolf Dym sza dla
zna jo mych, 33 – ro dzaj mo no po lu. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 2/2014: SARA SHEPARD – „NIGDY, PRZENIGDY”
Nagrody otrzymują: Edwarda Cieślik z Dąbrowy Górniczej oraz Ewelina Papke i Mariusz Wiecha z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

Robert W. Green 

Amerykański przekręt
Tłumaczenie: Łukasz Müller, 
Michał Romanek
Wyd. ZNAK

Z za smar ka ne go dzie cia ka bie ga ją ce go po uli cach Bro nxu
wy rósł na jed ne go z naj więk szych oszu stów Ame ry ki

U szczy tu swo jej „ka rie ry” Mel We in berg ob ra cał mi lio na -
mi do la rów i za trud niał kil ka set osób ale, jak chęt nie pod -
kre ślał, ro bił to nie dla zy sku, ale dla fraj dy.
To We in berg po mógł FBI wy my ślić i prze pro wa dzić naj -
gło śniej szą ak cję w hi sto rii biu ra: na jej po trze by uda wał
przed sta wi cie la nie wy obra żal nie bo ga tych arab skich szej -
ków, któ rzy chcie li za in we sto wać w Sta nach Zjed no czo -
nych. Wkrót ce „szej ko wie” do tar li do urzęd ni ków i po li -
ty ków, któ rzy uła twi li im za kła da nie ka syn, ku po wa nie
nie le gal nej bro ni i han del nar ko ty ka mi. W wy ni ku tych
ope ra cji dwóch se na to rów i pię ciu kon gres me nów stra ci ło
swo je po sa dy.

Każ dy ma swój Wy ma rzo ny Dom. Miej sce, w któ rym mo że
zna leźć uko je nie, szczę ście i mi łość. Kie dy Mag da po dej mu -
je sza lo ną de cy zję i ku pu je sta ry dom w Ma low ni czem, mia -
stecz ku u pod nó ża Su de tów, nie wie jesz cze, jak bar dzo zmie -
ni się jej ży cie. W pierw szym od ru chu chce się go po zbyć, ale
dom nie chce wca le po zbyć się jej. Si ła kry ją ca się w je go wnę -
trzu po zwa la Mag dzie od na leźć swo je miej sce i po móc in nym:
Ma łej Mar cy si, któ ra po trze bu je ma my.
Kry si, któ ra le czy zła ma ne ser ca ka wą mig da ło wą, a wie czo -
ra mi pie cze „kło pot ki”, by za po mnieć o prze szło ści. 
Mi cha ło wi, któ ry uczy się wal czyć o mi łość Mag dy.
„Ma low ni cze. Wy ma rzo ny dom” to wzru sza ją ca i peł na hu -
mo ru opo wieść o speł nia niu ma rzeń, a przede wszyst kim
o mi ło ści, któ ra zmie nia ży cie i na da je mu sens. Je śli wy cią -
gniesz rę kę do in nych i na uczysz się ma rzyć, los uśmiech nie
się do cie bie. 

Hen ryk Krzo sek nie miał ła twe go dzie ciń stwa. Je go oj ciec był
al ko ho li kiem, mat ka za ję ta utrzy ma niem ro dzi ny nie mia ła cza -
su dla dzie ci. Wy cho wa ła go uli ca. Za czął kraść, tra fił do wię -
zie nia. Póź niej by ło jesz cze go rzej: al ko ho lizm, utra ta ro dzi ny,
bez dom ność.
Pew ne go dnia, kie dy stra cił już ca łą na dzie ję, po sta no wił się za -
bić. Wszyst ko za pla no wał: ukradł sznur od po wied nio moc ny, by
nie pękł pod cię ża rem je go cia ła, a po tem po szedł po raz ostat ni
coś zjeść. I wte dy, nie spo dzie wa nie w je go pla ny wmie szał się
Bóg, przy wra ca jąc mu wia rę, że w ży ciu ni gdy nie jest za póź -
no na zmia nę.
Hen ryk Krzo sek – kie dyś bez dom ny al ko ho lik, by ły wię zień. 
Dziś gło si świa dec two swo je go na wró ce nia. 
Pro wa dzi ka te che zy, był współ au to rem i bo ha te rem te le wi zyj ne -
go „Sło wa na nie dzie lę”.

Nie moż li we sta je się rze czy wi sto ścią 
Czas: 25 wrze śnia 2012. 
Miej sce: War sza wa, Port Lot ni czy Okę cie.
Je rzy Gro bic ki opusz cza po kład sa mo lo tu le cą ce go z USA. Nim
wsią dzie do au ta sto ją ce go przed ter mi na lem, pa da ją strza ły.
Kon tro lę nad war szaw skim lot ni skiem przej mu ją ter ro ry ści. Są
ofia ry śmier tel ne. To naj więk szy za mach w hi sto rii kra ju. 
Czas: 27 wrze śnia 2012.
Miej sce: Bor ne Su li no wo
Ko lum na ro syj skich wo zów bo jo wych pę dzi w stro nę pły ty lot -
ni ska po lo we go. Na jej dro dze sta je nie spo dzie wa ny prze ciw nik.
Czoł gi z czar ny mi krzy ża mi na bur tach otwie ra ją ogień.
Ja ką ta jem ni cę kry je wy bu do wa ne przez Niem ców pod ziem ne
mia sto w Bor nem Su li no wie? Skąd wzię ły się na Po mo rzu
w 2012 ro ku od dzia ły We hr mach tu i SS? Ja ką mi sję wy ko nu ją
ro syj scy żoł nie rze 20 lat po ofi cjal nym opusz cze niu Pol ski? 
www.ru 2012.pl trzy ma w na pię ciu od pierw szej do ostat niej
stro ny.

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77

KUPON
krzyżówka nr  3
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Marcin Ciszewski   

www.ru2012.pl 
Wyd. ZNAK

Magdalena Kordel

Malownicze. 
Wymarzony dom
Wyd. Znak Literanova 

Henryk Krzosek 

Wstrząsające świadectwo
nawróconego alkoholika
Wyd. ZNAK 
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05 Śr godz. 10.00 Tango /Sławomir Mrożek   
06 Czw godz. 19.00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła? 
07 Pt godz. 19:00 Kabaret Hrabi 
08 Sb godz. 18:00 Prywatna klinika/J. Chapman, D. Freeman 
09 Nd godz. 18:00 Zaćmienie/Antoni Czechow 
13 Czw godz. 19:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak 2 bilety w cenie 1
14 Pt godz. 19.00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz Śpiewak 
15 Sb godz. 18:00 Bobiczek/ Hanoch Levin 
16 Nd godz. 18:00 Bobiczek/ Hanoch Levin
18 Wt godz. 11:00 Tango /Sławomir Mrożek  
19 Śr godz. 10:00 Najmniejszy bal świata/Malina Prześluga 

20 Czw godz. 19:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
21 Pt godz. 19:00 Prawda/Florian Zeller 
22 Sb godz. 18:00 Prawda/Florian Zeller Rodzice do teatru 
23 Nd godz. 18:00 Koncert Tercja Pikardyjska 
25 Wt godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll 
26 Śr godz. 17:00 Zaćmienie/Antoni Czechow
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
27 Czw godz. 17:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
28 Pt godz. 19:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz Śpiewak 
29 Sb godz. 18:00 Prywatna klinika/J. Chapman, D. Freeman 
30 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266-07-91, cen tra la tel. 32/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 3 do naszej redakcji (Sosnowiec,
ul. 3 Maja 11) podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają
bezpłatne zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie
Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1
podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 

Dla naszych czytelników mamy do wygrania:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „zaćmienie” 

w dniu 09 marca (niedziela) o godz. 18.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Bobiczek” 

w dniu 15 marca (sobota) o godz. 18.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Prawda” 

w dniu 22 marca (sobota) o godz. 18.00.

HO RO SKOP

BARAN (21.03.-20.04.)– Druga połowa
marca to dobry czas, by przypomnieć
sobie o wszystkich zaległych sprawach,
gdyż trochę ich się nazbierało. Pozałatwiaj
je jak najszybciej. Gdy przyjdą ciepłe dni,
znowu zapomnisz o obowiązkach.
BYK (21.04.-20.05.) – Nadchodzi Twój
czas. Nie trać go na błahostki, zastanów
się, jak można wykorzystać dobrą passę.
Być może ktoś podsunie Ci dobry pomysł,
dlatego uważnie przysłuchuj się temu, co
mówią do Ciebie inni ludzie.
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.) –
W nadchodzących dniach czekają Cię
niewielkie problemy. Postaraj się nie
odsuwać ich rozwiązań „na później”.
Załatwiaj je od razu, by nie urosły
do większych rozmiarów, gdyż możesz
sobie z nimi nie poradzić bez pomocy
innych.
RAK (22.06.-22.07.)– To bardzo dobrze,
że martwisz się o innych, ale czy nie
przesadzasz z tymi dobrymi radami? Co
innego delikatna sugestia, a co innego
narzucanie swojego zdania. Przecież Ty
też nie lubisz, jak ktoś Ci mówi, jak masz
postępować.
LEW (23.07.-23.08.)– Czy wszystko
wTwoim życiu jest w jak najlepszym
porządku? Nie daj się zwieść pozorom.
Wprawdzie nie dzieje się jeszcze nic złego,
ale to może być cisza przed burzą. Trochę
więcej czujności w nadchodzących
tygodniach nie zaszkodzi.
PANNA (24.08.-23.09.)– Coraz cieplejsze
dni nastrajają Cię bardzo optymistycznie.
To świetnie, bo w nadchodzących dniach
przyda Ci się dobry humor. Tylko on
pomoże zapobiec rozwinięciu drobnej
sprzeczki z przyjacielem w większy
konflikt.
WAGA (24.09.-23.10.)–
W nadchodzącym miesiącu nie unikniesz
zmian, które ostatecznie wyjdą Ci
na dobre. Jednak pod warunkiem, że
pozytywnie się do nich nastawisz.
Pamiętaj, że nowe nie musi być gorsze
od tego już sprawdzonego.
SKORPION (24.10.-22.11.)– Coraz
dłuższe dni sprawią, że nabierzesz ochoty
na ruch na świeżym powietrzu. Za to
można Cię tylko pochwalić. Pamiętaj
tylko, żeby na początku zbytnio się
forsować, bo odczują to mięśnie.
STRZELEC (23.11.-21.12.)– Niestety,
nadchodzą trochę gorsze dni, które trzeba
przeczekać. W nic się nie angażuj.
Załatwiaj tylko te ważne sprawy. Rób to
jednak bardzo uważnie, gdyż „licho nie
śpi”.
KOZIOROŻEC (22.12.-20.01.) – Wiosna
sprzyja nagłym porywom serca. Jeśli
jesteś wolnym – poddaj się
ogarniającemu Cię uczuciu. Może
przekształci się w coś poważniejszego?
Jeżeli masz partnera, to nie baw się
w przelotne flirty.
WODNIK (21.01.-20.02.) – WTwoim
życiu zacznie się teraz dużo dziać. Nowe
sytuacje postawią Cię przed pewnym
wyborem. Jednak zanim go dokonasz,
dobrze się zastanów. To co teraz wygląda
tak różowo, może przyjąć całkiem inny
kolor.
RYBY (21.02.-20.03.) – Zrób coś, na co
od dawna masz ochotę, a boisz się
nieprzewidzianych konsekwencji. Istnieje
prawdopodobieństwo, że teraz Twoje
działania zakończą się sukcesem.  VENA

KINO
KI NO HE LIOS, 
ul. Mo drze jow ska 32b,
http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz na 32 363 14 14, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl
REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS
SOSNOWIEC 28.02.– 06.03.2014
KINO KONESERA:

„NIMFOMANKA CZ. II” WYŁĄCZNIE W
PONIEDZIAŁEK - 03.03. dramat/erotyczny, od 18 lat,
Dania/Belgia/Francja/Niemcy/WB, 123 min. GODZ. 18.15
PREMIERY: 
„NON-STOP” 10.30, 15.15, 19.15, 21.30. thriller/akcja, od 15
lat, USA/Francja, 106 min. 
„OBROŃCY SKARBÓW 12.45, 17.30, 20.45. dramat/akcja,
od 15 lat, USA/Niemcy, 118 min. 
FILMY TYGODNIA:
„RODZINKA NIE Z TEJ ZIEMI” 10.00, 12.00, 15.00. 
animacja/komedia, b/o, USA/Kanada, 98 min.
„POMPEJE” 2D 9.45, 14.15. dramat/przygoda, od 12 lat,
Niemcy/USA, 105 min. 
„POMPEJE” 3D 16.30, 18.45.dramat/przygoda, od 12 lat,
Niemcy/USA, 105 min. 

„72 GODZINY” 21.00.thriller/akcja, od 15 lat, USA, 115 min. 
„FACET (NIE) POTRZEBNY OD ZARAZ 20.00, 22.00.
komedia, od 15 lat, Polska, 87 min.
„JACK STRONG” 18.00*. dramat/biograficzny, od 12 lat,
Polska, 127 min.
* Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU
„WKRĘCENI” 12.00, 17.00.komedia, od 15 lat, Polska, 107 min.
FILMY DLA DZIECI:
„LEGO PRZYGODA” 2D 12.45, 16.00*.animacja, b/o,
Australia/USA, 100 min.
* Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU
„LEGO PRZYGODA” 3D 10.30, 14.00*, 14.30**.
animacja, b/o, Australia/USA, 100 min.
* Z WYJĄTKIEM PONIEDZIAŁKU
** WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:
-„LEGO PRZYGODA” 3D, -„POMPEJE” 3D.

HELIOS SOSNOWIEC
ul. Modrzejowska 32B,   41-200 Sosnowiec

REZERWACJA TEL.: 32 363 14 14

reklama

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy dowygrania14
pojedynczych zaproszeń dokina, do odbioru wnaszej redakcji
(Sosnowiec, ul.3 Maja11) znajnowszym wydaniem  „Kuriera
Miejskiego” Nr 3.

Z „Kurierem” po mieście
06. 02. – odbyły się uroczystości upamiętniające 151.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Część z nich
odbyła się 6 lutego, druga – 8 lutego. W uroczystości,
która odbyła się pod Dworcem Głównym, wziął udział
zastępca prezydenta Zbigniew Szaleniec oraz
przedstawiciele sosnowieckich związków kombatanckich. 
07. 02. – przy tablicy na terenie Huty Buczek odbyły się
uroczystości upamiętniające 109. rocznicę Rewolucji 1905
roku. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz
samorządowych z Ryszardem Łukawskim, zastępcą
prezydenta miasta, kombatanci oraz młodzież z I LO im.
Walentego Roździeńskiego.
08. 02. – w hali przy ul. Żeromskiego odbył
się II Memoriał Tomasza „Tonio” Krawczyka, poświęcony
pamięci zmarłego w młodym wieku Tomasza Krawczyka,
wiernego kibica Zagłębia, a także dobrze znanego
w regionie Zagłębia Dąbrowskiego piłkarza. W turnieju
wystąpiło 8 drużyn, podzielonych na 2 grupy. Nie zabrakło

ekip beach-soccerowych. Tomasz Krawczyk w tej
dyscyplinie sportu reprezentował barwy klubu Kiepscy
Sosnowiec, drużyna ta była bardzo lubiana w środowisku
„plażowiczów”.
08. 02. – młodzież VIII LO im. C. K. Norwida oraz Technikum
nr 4 Transportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego przy ul. Kilińskiego 25 brała udział
w uroczystym otwarciu wystawy „Dizajn bez granic”,
przygotowanym w ramach pracy podyplomowej z historii
sztuki nauczycielki języka polskiego Joanny Czuber. 
14. 02. – w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji
w Sosnowcu odbyła się odprawa roczna z udziałem
zaproszonych gości. Poświęcona była omówieniu
wyników i efektów rocznej pracy Komendy Miejskiej Policji
w Sosnowcu oraz analizie stanu bezpieczeństwa miasta
w 2013 roku. Udział w konferencji wziął I Zastępca
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp.
Zbigniew Klimus.

17. 02. – w hali Expo Silesia rozdano „Gazele Biznesu”,
nagrody przyznawane firmom biorącym udział w rankingu
Pilsu Biznesu. Patronat honorowy nad imprezą objął
prezydent Kazimierz Górski. Ranking Gazele Biznesu – to
ranking najdynamiczniej rozwijających się małych
i średnich firm. Nagrody otrzymały najlepsze
przedsiębiorstwa z województwa śląskiego oraz
opolskiego.
20. 02. – w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Św.
Barbary oddano po modernizacji oddział ortopedyczny.
Oddział  posiada komfortowe sale dla pacjentów
wyposażone w jedno, dwa lub trzy łóżka. Każda sala ma
aneks kuchenny, prysznic oraz  toaletę. Sosnowiecki
oddział jest jednym z największych w woj. śląskim: ma 67
łóżek  i wykonuje się w nim rocznie ok. 2 tys. zabiegów
operacyjnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu
ruchu u dorosłych i dzieci. Remont i wyposażenie
kosztowało ok. 5,7 mln zł.  Większość środków pochodzi

z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego. 
20. 02. – w Auli Biblioteki Głównej przy ul. Kościelnej 11
odbyło się spotkanie autorskie z dziennikarzem,
podróżnikiem, eseistą – Mariuszem Wilkiem,
mieszkającym na co dzień pod kołem podbiegunowym.
W poznaniu fascynującej sylwetki autora m. in.: czterech
części „Dziennika północnego” pomógł prowadzący
dyskusję – Marian Sworzeń – członek Polskiego PEN
Clubu, laureat Nagrody Literackiej Gdynia 2012. 
27. 02. – w Wyższej Szkole Humanitas odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „Podróżuj z Erasmusem”, promujące
wymianę studencką w ramach programu Erasmus.
Otwarty wykład poprowadził Marcin Meller, historyk,
dziennikarz, felietonista, prezenter telewizyjny i podróżnik.
28. 02. – w Sali Koncertowej przy Szkole Muzycznej odbył
się koncert Roberta Janowskiego z zespołem Energy
Band. u

Z głosem czynią wszystko
Na Ukra inie zdo by li wszyst kie moż li we pre sti żo we
i pro fe sjo nal ne na gro dy. Cie szą się bar dzo du żym za -
in te re so wa niem w Eu ro pie Za chod niej oraz Sta nach
Zjed no czo nych. Za pra sza my na kon cert Ter cji Pi kar -
dyj skiej do Te atru Za głę bia w So snow cu. Ze spół two -
rzy sze ściu ab sol wen tów Wy dzia łu Dy ry gen tu ry
Kon ser wa to rium we Lwo wie. 

Śpie wa ją a cap pel la. W re per tu arze gru py znaj du -
ją się kla sycz ne chó ral ne i in stru men tal ne dzie ła kom -
po zy to rów XVII – XIX wie ku, ukra iń skie pio sen ki
lu do we oraz folk lor in nych na ro dów, szla gie ry mu zy -
ki pop, stan dar dy jaz zo we i roz pi sa ne na gło sy roc ko -
we hi ty. 

Pod czas kon cer tu mu zy cy za pre zen tu ją po pu lar ne
utwo ry świa to wej i ukra iń skiej mu zy ki roz ryw ko wej.
In ter pre ta cje ta kich utwo rów jak „A Kind Of Ma gic”
(Qu een), Gyp sy Rag gey (Go ran Bre go vic), „Mo on
Ri ver” (z fil mu „Śnia da nie u Tif fa ny'ego”) urze ka ją
per fek cją wy ko na nia po łą czo ną z ol brzy mią spon ta -
nicz no ścią.

Kon cert od bę dzie się 23 mar ca o go dzi nie 1800. Bi -
le ty w ce nie 80 zł (par ter) i 70 zł (bal kon) do na by cia
w ka sie bi le to wej Te atru oraz na stro nie www.te atrza -
gle bia.pl U

Za pra sza my wszyst kich chęt nych do tra dy cyj ne go po wi ta nia
wio sny, któ re za pla no wa li śmy na 21 mar ca – za po wia da ją Je -
rzy Kar piń ski i Ire ne usz Świer kot, przed sta wi cie le Ra dy Se nio -
rek i Se nio rów. – Zbie ra my się na pla cu Stu le cia o godz. 11.00.
Przej dzie my w ko ro wo dzie uli ca mi: War szaw ską, 3 Ma ja
do Par ku Sie lec kie go i z mo stu w oko li cy po mni ka uto pi my
ma rzan nę – do da ją. Do udzia łu w tra dy cyj nym ob rzę dzie przy -
wi ta nia wio sny se nio rzy za pra sza ją wszyst kich chęt nych miesz -
kań ców So snow ca. Wiek uczest ni ków od… 0 do 100 lat. SK. 

Tur niej par bry dża spor to we go o pu char mar szał ka wo je wódz -
twa, Ar ka diu sza Chę ciń skie go, od był się 6 lu te go w lo ka lu 
Do rJan, w ra mach dzia ła ją ce go od stycz nia klu bu bry dżo we -
go. – W tur nie ju wzię ły udział 24 pa ry, a przez ca ły czas pa no -
wa ła spor to wa at mos fe ra i gra fa ir play – mó wi Adam Bę dzie -
szak, pre zes TKKF „Za gó rze”. Pierw sze miej sce za ję ła pa ra
Ma rek Ko stur – Ja cek Mi chal ski, dru gie miej sce An drzej Ba -
dan ko – Jan Pod sia dły, a trze cie To masz Ba ran – Krzysz tof Ga -
wędz ki – mó wi Adam Bę dzie szak, pre zes TKKF„Zagó rze”. 
Ko lej ny tur niej od bę dzie się 6 mar ca o godz. 17.00. SK

Będą topić marzannę

Walczyli o puchar marszałka
województwa
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Z od wa gą star tuj w przy szłość

Wdniach 26-27 lu te go oraz 4-5 mar ca w So -
sno wiec kim Cen trum Or ga ni za cji Po za -

rzą do wych od bę dą się warsz ta ty – „Z od wa gą
star tuj w przy szłość” – przy go to wa ne dla wy cho -
wan ków pla có wek opie kuń czo -wy cho waw czych
z te re nu Za głę bia Dą brow skie go. 

Ini cja to rem ak cji jest so sno wiec ka fir ma Ha ka -
wa s. c., któ rej za ło ży ciel ki: Elż bie ta Ko wac ka
i Ma ria Szru ba, ko rzy sta jąc z wie dzy i do świad -
cze nia po sta no wi ły się tym po dzie lić, chcąc
po pro stu zro bić coś do bre go dla in nych. 

Pro gram warsz ta tów przy go to wa ny jest dla
mło dzie ży po wy żej 15. ro ku ży cia i ma na ce lu
pro mo cję ak tyw nej in te gra cji i prze ciw dzia ła nie
wy klu cze niu spo łecz ne mu po przez wzrost kom -
pe ten cji ko mu ni ka cyj nych oraz umie jęt no ści za -
wo do wych tej gru py. 

– Warsz ta ty ma ją za pew nić przy swo je nie nie -
zbęd nej wie dzy z za kre su ko mu ni ka cji spo łecz -
nej, roz wi ja jąc u uczest ni ków przede wszyst kim
ich kom pe ten cje ko mu ni ka cyj no -ję zy ko we. 

Na szym za mia rem nie jest wy gło sze nie aka -
de mic kiej pre lek cji, ale „prze pra co wa nie”
z uczest ni ka mi oma wia nych za gad nień na licz -
nych przy kła dach. Za le ży nam by wy nie śli z tych
warsz ta tów no we umie jęt no ści, dzię ki któ rym
bę dzie im choć tro chę ła twiej w ży ciu. Te go by -
śmy so bie ży czy ły – mó wi or ga ni za tor warsz ta -
tów. 

– Od da je my do dys po zy cji uczest ni ków swo ją
wie dzę i czas, na to miast nie by ło by moż li we zor -
ga ni zo wa nie warsz ta tów bez współ pra cy z pod -
mio ta mi ze wnętrz ny mi, któ re oka za ły nam
wspar cie w tym przed się wzię ciu: Urząd Mia sta
So snow ca, CH Po go ria z Dą bro wy Gór ni czej oraz
Ca de lan z So sno wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech -
no lo gicz ne go. Każ de wspar cie po zwa la
na uspraw nie nie dzia łań or ga ni za cyj nych. Dla te -
go or ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku ją wszyst kim
za oka za ną po moc i jed no cze śnie za chę ca ją in -
nych do włą cze nia się w ak cję wie rząc, że lu dzi
do brej wo li jest wię cej. 

Szcze gó ły na www.ha ka wa.pl/re ali za cje

Sylwia Kosman

Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go
w Ka to wi cach or ga ni zu je w tym
ro ku Prze gląd Ka pel Stu denc kich,
z któ re go do chód zo sta nie prze -
zna czo ny na bu do wę so sno wiec -
kie go ho spi cjum. „Nie Za my kaj cie
Serc”  jest ak cją cha ry ta tyw ną,
dzię ki któ rej stu den ci sta ra ją się
speł niać ma rze nia in nych. Or ga ni -
zu ją kon cert, pod czas któ re go pro -
wa dzą tak że li cy ta cje przed mio tów
otrzy ma nych od za przy jaź nio nych
ar ty stów, spor tow ców, lu dzi świa ta
po li ty ki, mu zy ki i władz uczel ni.
Pod czas wszyst kich do tych cza so -
wych edy cji uda ło się ze brać po -
nad 17 tys. zło tych. – W ubie głym
ro ku ze bra ne środ ki prze zna czy li -
śmy na Dom Opie kuń czo -Wy cho -
waw czy w Sie mia no wi cach Ślą -
skich. W tym ro ku zde cy do wa li -
śmy, że bę dzie to so sno wiec kie
ho spi cjum, któ re bar dzo pręż nie
dzia ła i roz wi ja się. Po nad to ma
po wstać ho spi cjum sta cjo nar ne,
więc uzna li śmy, że przy da się
wspar cie tej ini cja ty wy – mó wi Ju -
sty na Pszczół ka, stu dent ka III ro -
ku ŚUE, któ ra ra zem z so sno wi -
cza ni nem Ra fa łem Smu dą, pro po -
zy cję zor ga ni zo wa nia kon cer tu
wła dzom ho spi cjum przed sta wi ła
jesz cze w ubie głym ro ku. – By li -
śmy bar dzo za sko cze ni i szczę śli -
wi, że z ta ką pięk ną ini cja ty wą wy -
stą pi li stu den ci – pod kre śla Mał go -
rza ta Cza pla, pre zes za rzą du
sto wa rzy sze nia Ho spi cjum So sno -
wiec kie go im. św. To ma sza Apo -
sto ła. – Jak wi dać za sia ne przez
nas ziar no, za kieł ko wa ło i przy nio -
sło owo ce, po nie waż Ra fał brał
udział w ak cjach, or ga ni zo wa nych
przez ho spi cjum już ja ko uczeń
Gim na zjum nr 16, a na stęp nie ja -
ko uczeń II Li ceum im. E. Pla ter.
A te raz wy stę pu je z ta ką wspa nia -
łą pro po zy cją. Po sta no wi li śmy, że
ze bra ne pie nią dze po dzie li my rów -
no i po ło wę otrzy ma na sza „star -
sza sio stra”, czy li ho spi cjum, pro -
wa dzo ne przez sto wa rzy sze nie
w Ka to wi cach – do da je. 

W kon kur sie, or ga ni zo wa nym
przez NZS, mo gą wziąć udział
ze spo ły, w któ rym choć jed -
na oso ba jest stu den tem uczel ni
pu blicz nej lub pry wat nej. Do
prze glą du mo że przy stą pić ze spół
gra ją cy mu zy kę o do wol nym sty -
lu. Zgło sze nie do prze glą du na le -
ży prze słać na ad res e -mail: nie -
za my kaj cie serc@gma il.com.
W zgło sze niu po win ny się zna -
leźć trzy utwo ry w for ma cie mp3,
krót ka hi sto ria po wsta nia ze spo łu
i zdję cie w ce lu za miesz cze nia in -
for ma cji na stro nach or ga ni za to -
ra. Ma te riał de mo po wi nien być
uzu peł nio ny o ty tu ły utwo rów
wraz z imie niem i na zwi skiem
au to ra tek stu oraz kom po zy to ra.
Wy bra ne ma te ria ły bę dą udo stęp -
nia ne na stro nie in ter ne to wej
(www.nie za my kaj cie serc.blog -
spot.com) i na fan pa ge’u. Ter min
zgło szeń upły wa 7 mar ca, na to -
miast 10 mar ca zo sta ną ogło szo -
ne naj lep sze ze spo ły za kwa li fi ko -
wa ne do wy stą pie nia w fi na le
Prze glą du Ka pel Stu denc kich,
któ ry od bę dzie się 4 kwiet nia
w klu bie Gu ga lan der w Ka to wi -
cach. Wię cej in for ma cji moż na

zna leźć na stro nie: http://www.nie -
za my kaj cie serc.blog spot.com/.
Wstęp na kon cert jest bez płat ny.
Za to pod czas im pre zy bę dzie
moż na wy li cy to wać m.in. au to -
gra fy zna nych pol skich wo ka li -
stów, książ ki, ko szul ki, prze ka -
za ne przez PZPN, a wy grać bę -
dzie moż na m.in. kurs pra wa
jaz dy czy wi zy tę w stu diu ta tu -
ażu. Ze spół, któ ry zwy cię ży,
praw do po dob nie bę dzie miał
szan sę za pre zen to wać się na Ju -
we na liach. Po zo sta li lau re aci
mo gą li czyć na 20 go dzin w stu -
diu na gra nio wym lub sprzęt mu -
zycz ny. 

(W)łączmy się! 
Apeluje Jacek Cygan

Przy po mi na my, że so sno wiec kie
ho spi cjum li czy na miesz kań ców
i od pis 1% po dat ku na bu do wę sta -
cjo nar ne go ho spi cjum (KRS
0000056797). Ak cję, po dob nie, jak
w ubie głym ro ku, pro mu je Ja cek
Cy gan. Wię cej in for ma cji moż -
na zna leźć na stro nie: www.ho spi -
cjum.so sno wiec.pl.

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Ekonomicznego organizują przegląd kapel na
rzecz budowy sosnowieckiego hospicjum 

Nie zamykajcie serc!
Przekażcie 1% podatku

Ruszył miejski Program
„Aktywny Senior 60+”
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So sno wiec cy Se nio rzy, któ rzy
ukoń czy li sześć dzie sią ty rok ży -
cia mo gą już ko rzy stać z ulg,
zni żek, ra ba tów ofe ro wa nych
przez in sty tu cje kul tu ral ne, spor -
to we oraz punk ty usłu go wo -han -
dlo we, któ re przy stą pi ły do Pro -
gra mu „Ak tyw ny Se nior 60+”.

Se nio rzy, z kar tą se nio ra,
mo gą już za po ło wę ce ny ku pić
bi let do: Miej skie go Do mu „Ka -
zi mierz”, Zam ku Sie lec kie go
czy Miej skie go Klu bu „Macz -
ki”, jak rów nież sko rzy stać z
ofer ty Te atru Za głę bia – bi let
ulgo wy na wszyst kie spek ta kle
lub 2 bi le ty w ce nie jed ne go
(w wy bra ny dzień wy zna czo ny
przez Te atr). Se nior otrzy ma
rów nież zniż kę za ko rzy sta nie
z obiek tów Miej skie go Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji: ba sen, si łow -
nia, kor ty te ni so we. Ra ba ty
uczest nikom pro gra mu da ją nie
tyl ko jed nost ki miej skie. So sno -
wi cza nie do sta ną 25% ra ba -
tu u opty ka, 40% ra ba tu na kur sy
ję zy ko we w gru pach eco no my
w Em pik Scho ol,  czy 20% zniż -
ki na kurs po wy żej 12 zł kor po -
ra cją tak sów kar ską PO LO NIA
TA XI. Zniż ki dla Se nio rów
przy go to wa ły też ka wiar nie, biu -
ra po dró ży, sa lo ny ko sme tycz ne
i fry zjer skie w So snow cu – in -
for mu je Mał go rza ta Ochę dusz -
ko -Lu dwik, na czel nik Wy dzia łu
Po li ty ki Spo łecz nej Urzę du
Miej skie go w So snow cu.

Part ne ra mi pro gra mu są tak -
że pla ców ki spo za So snow ca tj.
Aqu apark Ne mo Wod ny Świat
z Dą bro wy Gór ni czej, Ogród

Zoo lo gicz ny w Cho rzo wie, Ki -
no te atr Rial to w Ka to wi cach,
Biu ro Nie ru cho mo ści FO CUSS
z Bę dzi na, a na wet sa na to ria
w Ustro niu czy Rab ce Zdro ju.

Przy po mnij my, aby uczest ni cy
pro gra mu (se nio rzy) mo gli ko rzy -
stać ze zni żek wy star czy przyjść
do Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej
Urzę du Miej skie go w So snow cu
przy ul. 3 Ma ja 33, po kój 408,
pię tro III i zło żyć wła ści wie wy -

peł nio ny wnio sek. Przy skła da niu
wnio sku na le ży oka zać się ak tu -
al nym do ku men tem (do wód oso -
bi sty), a kar ta zo sta nie wy da -
na „od rę ki”. 

Szcze gó ło wy wy kaz ulg, zni -
żek, ra ba tów w ra mach Pro gra mu
„Ak tyw ny Se nior 60+” oraz peł -
ną li stę pla có wek i in sty tu cji moż -
na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
www.se nio r60.so sno wiec.pl
w za kład ce Part ne rzy.

www.senior60.sosnowiec.pl


