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Ponad 173 mln zł w ciągu
najbliższych trzech lat wyda Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Sosnowcu
na inwestycje. Tylko w tym roku
prace wodno-kanalizacyjne będą
kosztować około 
106 mln zł.

Kulomiot Szymon Mazur
triumfował podczas Halowych
Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów
Młodszych w Toruniu. Zdobył złoty
medal, a kolejne dorzucili także
zawodnicy MKS-MOS Płomień
Sosnowiec.

Czeka nas rewolucja
w budżecie obywatelskim!
Miasto zostanie podzielone na 16
dzielnic, a mieszkańcy będą mogli
wydać na inwestycje 6 mln zł.
Poznaj nowe zasady budżetu
obywatelskiego.

www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy
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Albańczycy przestrzegają jasnych
i niezmiennych zasad, iż  „Bóg w dom, gość
w dom”, a za doznaną krzywdę nie ma
przebaczenia. Jest za to twardy niczym Kodeks
Hammurabiego, system Kanun, nakazujący
bezwzględną zemstę za przelaną krew. Oprócz
twardych zasad, Albańczycy mają otwarte serca
i… domy dla gości, których na powitanie częstują
mocną, parzoną kawą lub śliwowicą. Do tego kraju
przyciągają także niemal dziewicze Alpy Albańskie
i setki jaskiń, które odkrywają grotołazi
sosnowieckiego klubu  „Aven”. 
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Centrum Aktywności Rodzinnej w Klimontowie

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Za kwo tę 4,8 mln zł bę dziń ska fir ma
Ba ni mex zł prze bu du je by łą ce chow -
nię ko pal ni Kli mon tów -Po rąb ka,
w któ rej obec nie mie ści się pły wal -
nia. – Zo sta nie ona prze kształ co -
na w Cen trum Ak tyw no ści Ro dzin -
nej. Obiekt bę dzie peł nił ro lę nie tyl -
ko ośrod ka re kre acyj ne go, ale
i kul tu ral ne go – pod kre śla Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Dziś w bu dyn ku mie ści się kry ta
pły wal nia, któ ra w 2012 ro ku prze szła
grun tow ny re mont. Te raz pra ce mo -
der ni za cyj ne obej mą przede wszyst -

kim po miesz cze nia nad pły wal nią,
gdzie do ce lo wo po wsta ną: dwie sa le
fit ness, si łow nia, sa la do za jęć gim na -
sty ki ko rek cyj nej, za ple cze szat nio we
oraz po miesz cze nia do za jęć w za kre -
sie ani ma cji kul tu ral nej. – Pod czas
mo der ni za cji obiek tu zo sta ną wy bu do -
wa ne dwie klat ki scho do we i win da
przy sto so wa na do ko rzy sta nia przez
oso by nie peł no spraw ne. Pra ce prze wi -
du ją rów nież kom plek so wą wy mia nę
in sta la cji w ca łym obiek cie. Cał ko wi -
cie od no wio na zo sta nie ele wa cja bu -
dyn ku, któ ry bę dzie kli ma ty zo wa -
ny – mó wi Ra fał Ły dek, dy rek tor MO -
SiR -u.

3 mi lio ny zł na in we sty cję po cho -
dzi z unij ne go pro gra mu Jes si ca, po -
zo sta łą kwo tę wy ło ży gmi na So sno -
wiec. Re mont w Kli mon to wie mo że
po trwać do koń ca 2015 ro ku.

W związ ku z mo der ni za cją od 23
lu te go pły wal nia jest wy łą czo -
na z użyt ko wa nia. – Prze pra sza my
za utrud nie nia, ale jest to ko niecz -
ność, gdyż chce my, aby pra ce trwa ły
moż li wie jak naj kró cej. Jed no cze śnie
za pra sza my na in ne miej skie pły wal -
nie, za rów no na uli cę Że rom skie go,
jak i do so sno wiec kich szkół, w któ -
rych tak że są ogól no do stęp ne ba se -
ny – do da je pre zy dent Chę ciń ski.

Pły wal nia „Że rom skie go” 
ul. Że rom skie go 5 
(32) 294-50-10 
www.mo sir.so sno wiec.pl

Pły wal nia Szkol na
Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 8 
ul. Hut ni cza 6 
(32) 266-18-83

Pły wal nia Szkol na
ZSO nr 2 
ul. Cze ladz ka 58 
(32) 291-87-22 
www.zson r2.bi po swia ta.pl 

Pły wal nia Szkol na
Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 3 
ul. Pił sud skie go 114 
(32) 299-89-42, 299-93-78

Pły wal nia Szkol na
Ze spół Szkól Tech nicz nych i Li ce al nych 
ul. Ki liń skie go 31 
(032) 266-07-34, 710-48-12 
www.zstil.so sno wiec.pl 

Pły wal nia Szkol na
Ze spół Szkół Tech nicz nych 
ul. Le gio nów 9 
(32) 293-52-52, 293-52-51 
www.zst.so sno wiec.pl 
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W obiekcie powstaną m.in. dwie sale fitness, siłownia, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz szatnie. 



Po nad 1 mln 200 tys. zł prze zna czą
Pol skie Li nie Ko le jo we na prze bu do -
wę dwor ca ko le jo we go So sno wiec
Głów ny. Dzię ki zmia nom z ho lu
dwor ca znów bę dą mo gli ko rzy stać
pa sa że ro wie. Ada pta cję wy ko na fir ma
Ak ces z Cze cho wic -Dzie dzic.
W ho lu po now nie po ja wią się ka sy bi -
le to we oraz zo sta nie za go spo da ro wa -
na prze strzeń na po cze kal nie dla po -
dróż nych. Pro jekt prze wi du je tak że po -
wsta nie no wej win dy, któ ra po łą czy hol
z tu ne lem pro wa dzą cym na pe ro ny. Pra -
ce obej mo wać bę dą rów nież czę ścio wy
re mont da chu i ele wa cji od stro ny wej -
ścia głów ne go i mają się zakończyć
w pierw szej po ło wie te go ro ku. 

Hol dwor ca zo stał za mknię ty kil ka
lat te mu, a dwor co we ka sy bi le to we
i in for ma cję prze nie sio no wte dy
do pod zie mi. Pasażerowie od daw -
na na rze ka li, że to ku rio zal na sy tu -
acja, że jest dwo rzec, ale nie ma po -
cze kal ni. – Zda rza mi się być wcze -
śniej na dwor cu i cze kać na po ciąg.
W zi mie, zwłasz cza kie dy jest mróz,
na pew no po cze kal nia się przy -
da – uwa ża Ja rek Kna pik z So snow -

ca. – Do brze, że w koń cu spra wa zo -
sta ła prze my śla na i hol zo sta nie uru -
cho mio ny – do da je. 

Ze wzglę du na pro blem ze szczel no -
ścią pa sa żu han dlo we go przy Pla cu Stu -
le cia, Miej ski Za kład Za so bów Lo ka lo -
wych pod jął de cy zję o wy ko na niu
uszczel nie nia. – Ja ko ad mi ni stra tor pa -
sa żu po ro zu mie li śmy się z Tram wa ja -
mi Ślą ski mi, któ re bę dą pro wa dzi ły
re mont to ro wi ska nad pa sa żem
wzdłuż uli cy 3 Ma ja. Przy tej oka zji
kosz tem 1,5 mln zł zle ci li śmy pra ce,
dzię ki któ rym skoń czy się pro blem
ciek ną ce go pa sa żu. Pra ce po win ny za -
koń czyć się do koń ca ma ja – tłu ma czy
Jo an na Se ku ła, dy rek tor MZZL.

Kie row cy, jak i pie si, mu szą uzbro ić
się w cier pli wość i cze kać, aż re mon ty
zo sta ną za koń czo ne. – Ilość prac w na -
szym mie ście jest ogrom na. Wy ni ka to
z te go, że na wie le re mon tów i mo der ni -
za cji uda ło nam się po zy skać do fi nan -
so wa nie unij ne, a te środ ki mu si my roz -
li czyć w cią gu naj bliż szych mie się cy.
Chciał bym wszyst kich prze pro sić za te
niedogodności – stwier dził Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. SK
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Syl wia Ko sman

Aż 190 mln zł bę dzie kosz to wać
bu do wa 10,5 km to ru od pę tli
w Za gó rzu do ron da Żoł nie rzy
Wy klę tych, czy li po łą cze nia z li -
nią nr 27. Inwestycja re ali zo wa -
na bę dzie w dwóch eta pach.
Pierw szy obej mie bu do -
wę 6,7 km to ro wi ska od pę tli
w Za gó rzu, rów no le gle do ul.
Le nar to wi cza, wzdłuż al. Pa de -
rew skie go i Ry dza Śmi głe go
do ron da Ja na Paw ła II. W dru -
gim eta pie po wsta nie 3,8 km
od ron da Ja na Paw ła II do po łą -
cze nia z li nią nr 27. Po wsta ną
tak że dwa cen tra prze siad ko we
(Dań dów ka i Za gó rze), dwie
pod sta cje, zo sta nie za ku pio -
nych 10 no wych tram wa jów
i dwa wo zy po go to wia tech nicz -
ne go. Ko lej nych 28 mln zł ma
kosz to wać mo der ni za cja i do bu -
do wa dru gie go to ru na li nii nr 26
w cią gu ul. Woj ska Pol skie go
od ul. An der sa do ul. Or ląt
Lwow skich. Tyl ko mi lion mniej

po chło nie mo der ni za cja to ro wi -
ska i bu do wa bus pa sa w ul. Pił -
sud skie go od skrzy żo wa nia z So -
bie skie go do dro gi eks pre so wej
S86. Ko lej ne in we sty cje obej mą
mo der ni za cję to ro wi ska w ul.
Bę dziń skiej od gra ni cy z Bę dzi -
nem do skrzy żo wa nia z ul. Sta ro -
po goń ską (8,1 mln zł) oraz prze -
bu do wa to ro wi ska w cią gu ul.
Ma riac kiej i Że rom skie go (12,9
mln zł).

Ru szy ły już pra ce mo der ni za -
cyj ne to ro wi ska na skrzy żo wa niu
ulic So bie skie go i Pił sud skie go
oraz na uli cy Ma ła chow skie go.
In we sty cje, któ re re ali zu je fir ma
Skan ska, ru szy ły 13 lu te go
i obej mu ją prze bu do wę to ro wi -
ska na skrzy żo wa niu ulic Pił sud -
skie go i So bie skie go. Ro bo ty
unie moż li wia ją prze jazd
na wprost przez skrzy żo wa nie
z uli cy Pił sud skie go w stro nę
cen trum mia sta i w uli cę Ki liń -
skie go. – Ob jazd w stro nę cen -
trum zo sta nie wy zna czo ny przez
uli cę So bie skie go, gdzie za przy -

stan kiem tram wa jo wym moż li -
wy bę dzie skręt w le wo, co
umoż li wi do jazd po now nie
do re mon to wa ne go skrzy żo wa -
nia i skręt w pra wo w stro nę cen -
trum mia sta. Aby do je chać
do uli cy Ki liń skie go, bę dzie
moż na skrę cić z ul. Pił sud skie go
w Ale ję Mi rec kie go, a na stęp nie
w ul. Ja na Kie pu ry lub da lej
w ul. Se dla ka – in for mu je Ry -
szard Zło to ro wicz, kie row nik bu -

do wy w spół ce Skan ska. Z uli cy
So bie skie go moż li wy bę dzie je -
dy nie skręt w pra wo w stro nę
cen trum. Aby do stać się do uli cy
Ki liń skie go, trze ba bę dzie do je -
chać do ul. Kie ro ciń skiej i Sta rą
do Alei Mi rec kie go. Z ul. Ki liń -
skie go bę dzie moż na skrę cić
w pra wo w ul. Pił sud skie go. Kie -
row cy bę dą mo gli je chać tak że
na wprost w ul. So bie skie go. Ci,
któ rzy bę dą prze miesz czać się

z cen trum w stro nę Ka to wic, nie
na po tka ją żad nych utrud nień
na wy so ko ści re mon to wa ne go
skrzy żo wa nia. Kie row com
umoż li wio no jaz dę na wprost
oraz skrę ty w ul. Ki liń skie go i ul.
So bie skie go. 

Od 16 lu te go tram wa je li nii
nr 21 i 26 kur su ją przez roz bu do -
wy wa ne skrzy żo wa nie jed nym
to rem. Tram waj li nii nr 15 zmie -
nił kurs i bę dzie jeź dzić na skró -
co nej tra sie od przy stan ku „Za -
gó rze Pę tla” do przy stan ku „Mi -
lo wi ce Pę tla”. Od jaz dy tram wa ju
za pla no wa no co 20 mi nut. Do -
dat ko wo zo sta ła uru cho mio -
na tym cza so wa li nia tram wa jo wa
nr 45, któ ra bę dzie kur so wać
w re la cji: „Za gó rze Pę tla” – „Bę -
dzin Osie dle Zam ko we Pę tla”.
Li nia ob słu gi wa na bę dzie ta bo -
rem ni sko po dło go wym. 

Do jazd do Ka to wic za pew ni
ko mu ni ka cja za stęp cza „T -15”.
Tram waj bę dzie jeź dził od przy -
stan ku „So sno wiec Urząd Mia -
sta” do „Ka to wi ce Za wo dzie Pę -

tla” (czę sto tli wość kur so wa nia
co 20 mi nut) z prze jaz dem uli -
ca mi: Mo ścic kie go, 3 Ma ja, Pił -
sud skie go, So bie skie go, So sno -
wiec ka, Mo ra wa, Hal le ra,
Obroń ców We ster plat te, 1 Ma -
ja, kie ru nek do So snow ca:
1 Ma ja, Obroń ców We ster plat -
te, Mo ra wa, So sno wiec ką, So -
bie skie go, Pił sud skie go, 3 Ma -
ja, Mo ścic kie go.

Ze wzglę du na zmia nę tra sy
li nii tram wa jo wej nr 15 (tra sa
„Za gó rze Pę tla” do przy stan ku
„Mi lo wi ce Pę tla”) od 14 lu te go
za wie szo ny zo stał kurs tym cza -
so wej li nii tram wa jo wej nr 31.
Do ma ja 2015 ro ku bę dzie kur -
so wać z cen trum So snow ca
do Mi lo wic. Prze bu do wa to ro -
wi ska w So snow cu bę dzie się
od by wać przy oka zji ro bót ka -
na li za cyj nych na ul. Wio sny Lu -
dów w Ka to wi cach -Szo pie ni -
cach, co unie moż li wia po ru sza -
nie się „15” do Ka to wic. Pra ce
mo der ni za cyj ne kosz tu ją po -
nad 7 mln zł. 

Bu dy nek daw ne go Pa ła cu Ślu bów
przy skrzy żo wa niu ulic 3 Ma ja i Par ko -
wej miał mieć no we go go spo da rza.
Zgod nie z pla na mi po przed nich władz
mia sta, by obiekt stał się ba zą dla
uczniów Cen trum Kształ ce nia Za wo do -
we go i Usta wicz ne go. Wstęp nie pla no -
wa no tak że prze nieść do te go bu dyn ku
ga le rię „Ład niej”, miesz czą cą się w pa -
sa żu pod dwor cem PKP. Osta tecz nie
jed nak za de cy do wa no, że gmi na po now -

nie spró bu je sprze dać bu dy nek. Prze targ
na wy ko na nie do ku men ta cji tech nicz nej
by łe go pa ła cu zo stał nie daw no unie waż -
nio ny, przede wszyst kim ze wzglę du
na brak środ ków nie zbęd nych do re ali -
za cji tej in we sty cji. Wia do mo, że ko lej -
ny prze targ, tym ra zem na sprze daż bu -
dyn ku, zo sta nie ogło szo ny w cią gu naj -
bliż szych ty go dni. Po raz pierw szy
bu dy nek zo stał wy sta wio ny na sprze daż
pod ko niec 2012 ro ku. Ce na wy wo ław -

cza wy no si ła 1,1 mln zł, ale nie wpły nę -
ła wów czas żad na ofer ta.

Wia do mo, że obiekt wy ma ga ge ne ral -
ne go re mon tu i spo rych na kła dów fi nan so -
wych. Bu dy nek daw ne go Pa ła cu Ślu bów
po wstał w la tach sześć dzie sią tych. Je go
ku ba tu ra wy no si po nad 1600 me trów sze -
ścien nych. W la tach dzie więć dzie sią tych
roz po czę ła tu funk cjo no wa nie Ga le ria
Sztu ki Extra va gan ce. Od kil ku lat obiekt
stoi jed nak pu sty. SK

266 mln zł na remonty i  budowę torowisk tramwajów w Sosnowcu

Tramwajowy bum inwestycyjny

Hol dworca zostanie uruchomiony 
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Nakład 30.000 egzemplarzy

Jesteśmy jednym z głównych beneficjentów inwestycji dotyczących infrastruktury transportowej. Skutecznie zakończyły się negocjacje w ramach projektu
modernizacyjnego Tramwajów Śląskich. Z sumy 755 mln złotych ponad 266 mln zostanie zainwestowanych w remont i rozbudowę sieci tramwajowej
w Sosnowcu. Do tych sum dochodzą 27 milionów, które trafią do Dąbrowy Górniczej i 16 mln w Będzinie. Ponadto 140 mln zostanie przeznaczonych na zakup
nowych tramwajów w całym województwie – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Sosnowiec będzie największym beneficjentem
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Ponad 17 mln zł kosz to wał za kup 14 no -
wych au to bu sów dla PKM So sno wiec,
któ re już w tym mie sią cu wy ja dą na dro gi.
No wo cze sne i wy god ne au to bu sy bę dą
kur so wać na li niach: 815 (So sno wiec –
Ka to wi ce), 723 (So sno wiec – Cze ladź)
oraz 811 o prze bie gu Dą bro wa Gór ni cza –
Ka to wi ce (przez So sno wiec). Za ku pio ne
au to bu sy bę dą rów nież wy ko rzy sty wa ne
do czę ścio wej ob słu gi sied miu ko lej nych
li nii: 35, 106, 235, 221, 902N, 635, 808. 

– Au to bu sy są wy po sa żo ne w kli ma -
ty za cję dla pa sa że rów, Wi Fi, ła do war ki

USB dla pa sa że rów, wbu do wa ne w po -
rę cze w miej scach ogól no do stęp nych
oraz mo ni to ring wie lo ka me ro wy – mó -
wi Piotr Dra bek, dy rek tor ds. tech nicz -
nych w PKM So sno wiec. Pa sa że ro wie
bę dą mie li za pew nio ne za po wie dzi przy -
stan ków nie tyl ko we wnątrz au to bu su,
ale po wia do mie nia zo sta ną rów nież uru -
cho mio ne dla pa sa że rów cze ka ją cych
na przy stan kach. Po nad to au to bu sy po -
sia da ją al ko blo ka dy, któ re wią żą się
z tym, iż każ de uru cho mie nie au to bu su
ozna cza ko niecz ność dmu cha nia w al ko -

mat i są wy po sa żo ne w we wnętrz ne i ze -
wnętrz ne wyj ścia z au to bu su oraz le do -
we świa tła mi ja nia i dro go we.       

Koszt za ku pu no wych au to bu sów,
któ re wy pro du ko wa ła spół ka So la ris Bus
& Co ach S.A., wy niósł 17,3 mln zł, 
w tym do fi nan so wa nie oko ło 11,8 mln zł.
Pro jekt zo stał współ fi nan so wa ny przez
Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-
2013. SK

Alkoblokada i WiFi w standardzie 

Obecnie intensywne prace trwają na torowisku przy ul. 3 Maja. 

Syl wia Ko sman

Nowe autobusy zaczną kursować już w tym miesiącu. 
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8. sesja Rady Miejskiej 

Stawki za śmieci przyjęte 
Syl wia Ko sman

Je dy nie pa kiet opłat „śmie cio -
wych”, czy li zwią za nych z go -
spo dar ką ko mu nal ną, wzbu dził
naj dłuż szą dys ku sję rad nych
pod czas ostat niej se sji. Rad ny
„Nie za leż nych”, Ka rol Wi niar -
ski wska zy wał, że na le ży wziąć
pod uwa gę sy tu ację dział kow -
ców i wy klu cze nie ich z ogól -
ne go sys te mu po bie ra nia
opłat. – W po przed nim sys te -
mie dział kow cy pła ci li mniej.
Jak już wia do mo, wszyst kie
od pa dy mu szą być se gre go wa -
ne, a to ozna cza jesz cze więk -
sze kosz ty. Trze ba się za sta no -
wić, czy nie tyl ko cmen ta rzy,
ale i ogród ków dział ko wych,
nie na le ża ło by wy łą czyć z te go
sys te mu i umoż li wić in dy wi -
du al ne za wie ra nie umów z fir -
ma mi – ar gu men to wał Ka rol
Wi niar ski. – Pro po nu ję od po -
wied nie po praw ki w tej spra -
wie zgło sić na ko mi sji i po -
now nie za jąć się tą spra wę – do -
dał. Je go sta no wi sko po parł
Pa weł Woj tu siak, tak że rad ny
klu bu „Nie za leż nych”. – Ten
pro blem zo sta nie po now nie
prze ana li zo wa ny na po sie dze niu
Ko mi sji Roz wo ju  i Ochro ny
Śro do wi ska, kie dy zo sta nie zło -
żo ny pro jekt uchwa ły – wy ja -
śnił. 

– Na le ży po chy lić się nad sy -
tu acją dział kow ców, któ rzy
prze cież nie pro du ku ją w zi mie
ty lu od pa dów, ile na wio snę

i w le cie. Po nad to, po no si my
naj więk sze od pa dy za se gre go -
wa nie od pa dów, więc po stu lu ję,
by śmy roz wa ży li już dzi siaj ob -
ni że nie staw ki za se lek tyw ną
zbiór kę od pa dów do 11 zł.
W in nych mia stach ta ka staw ka
obo wią zu je, a po nad to przy po -
mi nam, że w ubie głym ro ku
gmi na od no to wa ła po nad trzy -
mi lio no wą nad wyż kę – wska zy -
wał rad ny klu bu SLD, To masz
Nie dzie la. 

Głos w tej spra wie za brał
tak że Krzysz tof Ha ła dus, za -
stęp ca pre zy den ta So snow -
ca. – Na le ży roz wa żyć dwa roz -
wią za nia. Pierw sze to wy łą cze -
nie dział kow ców z sys te mu,
a dru gie to okre śle nie sta łej
staw ki. Nie po sze rzał bym licz -
by wy jąt ków, któ re zna la zły by
się po za sys te mem, ale na le ży
za sta no wić się nad tym roz wią -
za niem – za pro po no wał wi ce -
pre zy dent. 

Nie wy klu czo ne że sa ma
staw ka za zbie ra nie od pa dów
tak że jesz cze ule gnie zmia nie
i zo sta nie ob ni żo na. Osta tecz nie
rad ni prze gło so wa li ca ły pa kiet
uchwał „śmie cio wych”, prze wi -
du jąc dal szą dys ku sję na ko mi -
sjach i wpro wa dze nie ewen tu al -
nych po pra wek w ko lej nych
uchwa łach. 

Po nad to rad ni pod ję li kil ka -
na ście uchwał oraz wy słu cha li
rocz ne go spra woz da nia z dzia -
łal no ści Ko men dy Miej skiej Po -
li cji, oce ny sta nu za bez pie cze -

nia prze ciw po wo dzio we go oraz
spra woz da nia z dzia łal no ści Po -
wia to we go Ze spo łu ds. Orze ka -
nia o Nie peł no spraw no ści. 

Naj wyż sza ska la prze stęp -
czo ści i tym sa mym naj wię cej
pra cy ma ją po li cjan ci Ko mi sa -
ria tu I i II, a naj bar dziej bez -
piecz ny ob szar pod le ga pod Ko -
mi sa riat V, czy li obej mu je Ka zi -
mierz Gór ni czy. W ubie głym
ro ku w So snow cu od no to wa -
no 174 oso by po dej rza ne,
w tym 11 nie let nich, a 44 oso by
zo sta ły tym cza so wo aresz to wa -
ne. Po li cjan ci pod ję li po nad 31

ty się cy in ter wen cji, w tym po -
nad 13 ty się cy pu blicz nych i po -
nad 4 ty sią ce do mo wych. –
Utrzy mu je się po ziom prze stęp -
czo ści nar ko ty ko wej w mie ście.
Ry nek nie ste ty się roz wi ja. Po ja -
wia ją się no we środ ki i do pa la -
cze. Zma ga my się tak że z pla gą
oszustw in ter ne to wych i tra dy -
cyj nych oszustw me to dą
„na wnucz ka” – wy li czał mł.
insp. An drzej Po pra wa, komen -
dant miej ski po li cji, wska zu jąc
jed nak, iż dy na mi ka prze stępstw
ma le je, a wy kry wal ność stop nio -
wo ro śnie.

STAWKi OPłAT ZA WyWóZ śmieCi

W nieruchomościach zamieszkałych:
• stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi

w sposób selektywny – 12 zł od osoby miesięcznie 
• stawka opłaty za gospodarowanie odpadami niesegrowanymi – 18 zł

od osoby miesięcznie
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny, w nieruchomościach, w których nie
zamieszkują mieszkańcy:
13 zł za pojemnik o poj. 80 l (niesegregowane – 23 zł)
17 zł za pojemnik o poj. 120 l (niesegregowane – 30 zł)
31 zł za pojemnik o poj. 240 l (niesegregowane – 55 zł)
74 zł za pojemnik o poj. 770 l (niesegregowane – 130 zł)
90 zł za pojemnik o poj. 1100 l (niesegregowane – 157 zł)
180 zł za kontener o poj. 2,5 m sześc. (niesegregowane – 315 zł)
370 zł za kontener o poj. 5 m sześc. (niesegregowane – 647 zł)
460 zł za kontener o poj. 7 m sześc. (niesegregowane – 805 zł)
690 zł za kontener o poj. 10 m sześc. (niesegregowane – 1207 zł)
600 zł za prasokontener o poj. 5 m sześc.  (niesegregowane – 1061 zł)
800 zł za prasokontener o poj. 10 m sześc. (niesegregowane – 1415 zł)
1400 zł za prasokontener o poj. 20 m sześc. (niesegregowane – 2476 zł)

An na Je dy nak, peł nią ca do tej po ry
funk cję za stęp cy dy rek to ra Wy dzia -
łu Roz wo ju Re gio nal ne go w Urzę -
dzie Mar szał kow skim w Ka to wi -
cach, zo sta ła za stęp cą pre zy den ta
So snow ca. Pra cę w so sno wiec kim
Urzę dzie Miej skim roz po czę ła ofi -
cjal nie 2 mar ca od spo tka nia z pre -
zy den ta mi i bur mi strza mi miast
wcho dzą cych w skład pod re gio nu
so sno wiec kie go Sub re gio nu Cen -
tral ne go. – Od 11 lat zaj mu ję się
fun du sza mi eu ro pej ski mi, uczest ni -
czy łam w pra cach do ty czą cych Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2014-2020. Po zy ska nie fun du szy
ze wnętrz nych to prio ry tet w mo jej
pra cy na rzecz So snow ca. Bli skie mi
są rów nież za gad nie nia współ pra cy
z or ga ni za cja mi po za rzą do wy -
mi – pod kre śla An na Je dy nak.

An na Je dy nak jest ab sol went ką
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w
Ka to wi cach oraz stu diów po dy plo -

mo wych na Uni wer sy te cie War -
szaw skim (Aka de mia Roz wo ju Re -
gio nal ne go) i po znań skiej Wyż szej
Szko ły Ban ko wej (za rzą dza nie za -
so ba mi ludz ki mi). Przez 11 lat pra -
co wa ła w Urzę dzie Mar szał kow -
skim, gdzie ostat nio peł ni ła funk cję
za stęp cy dy rek to ra Wy dzia łu Roz -
wo ju Re gio nal ne go. 

– Li czy my, że pra ca pa ni pre -
zy dent spra wi, że do So snow ca tra -
fi więk szy stru mień środ ków ze -
wnętrz nych niż mia ło to miej sce
w ostat nich la tach. Wie le obie cu -
je my so bie rów nież w związku ze
współpracą z or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi, któ re do tych czas
w na szym mie ście nie od gry wa ły
zna czą cej ro li. Pa ni Je dy nak bę dzie
tak że od po wia da ła za ochro nę
zdro wia, po li ty kę spo łecz ną,
współ pra cę z mia sta mi part ner ski -
mi, a tak że za za mó wie nia pu blicz -
ne – po wie dział Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. SK

Nowa wiceprezydent powołana

Od lewej: Grzegorz Frugalski (sekretarz miasta), Zbigniew
Byszewski (pełnomocnik ds. edukacji), Krzysztof Haładus
(zastępca prezydenta), Anna Jedynak (zastępca prezydenta),
Arkadiusz Chęciński (prezydent), Mateusz Rykała (I zastępca
prezydenta), Janusz Kaczor (skarbnik miasta).
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Pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski za pra -
sza wszyst kich chęt nych do wzię cia udzia łu
w Miej skim Bie gu Ulicz nym, któ ry od bę dzie
się 20 mar ca 2015 r. na Sta wi kach.

W tym ro ku mi ja 10. rocz ni ca pod pi sa nia umo -
wy o współ pra cy part ner skiej po mię dzy So snow -
cem i wę gier skim Ko ma rom. Z tej oka zji 20 mar -
ca od bę dzie się Bieg o Pu char Pre zy den ta Mia sta
So snow ca i Bur mi strza Ko ma rom.

– Za chę cam wszyst kich miesz kań ców do wzię -
cia udzia łu w im pre zie. Im pre za ma cha rak ter ro -
dzin ny, mam na dzie ję, że wszy scy bę dzie my się
do brze ba wić – pod kre śla pre zy dent So snow ca. 

Na Miej ski Bieg Uliczny „Wbie gnij w wio snę
po wę gier sku” zło ży się „Bieg głów ny” (Bieg
o Pu char Pre zy den ta Mia sta So snow ca i Bur mi -
strza Ko ma rom) na dy stan sie 2 km dla wszyst kich
bez ogra ni czeń wie ko wych oraz „Bieg kon kur so -
wy dzie ci”, któ ry od bę dzie się w na stę pu ją cych
kategoriach:
• dziew czę ta, chłop cy 3-5 lat, na dy stan sie 100 m
• dziew czę ta, chłop cy 6-8 lat, na dy stan sie 200 m

W bie gu wziąć udział mo że każ dy cie szą cy się
do brym sta nem zdro wia. Od uczest ni ków bie gu
po ni żej 18 ro ku ży cia wy ma ga na jest pi sem na zgo -
da ro dzi ców. Każ dy star tu ją cy zo bo wią za ny jest
do wy peł nie nia kar ty uczest nic twa z do ku men tem
toż sa mo ści.

Zgło sze nia przyj mo wa ne są dro gą ma ilo wą:
wspar cie@um.so sno wiec.pl do dnia 19.03.2015

do go dzi ny 23.59 oraz w dniu za wo dów w go -
dzi nach 15.00 – 16.30 w biu rze za wo dów na te -
re nie kom plek su Staw ki, przy si łow ni
pod chmur ką. 

Dla każ de go z uczest ni ków „Bie gu kon kur so -
we go dzie ci”, któ ry do bie gnie do me ty, prze wi -
dzia no upo min ki. Na to miast dla za wod ni ków
z miejsc I -III „Bie gu Głów ne go” prze wi dzia no na -
gro dy rze czo we.

Bie gi od bę dą się bez wzglę du na wa run ki at -
mos fe rycz ne.

W trak cie im pre zy prze wi dzia no cie pły po si łek. 
Za udział w bie gu nie po bie ra się opłat. KP

Jak roz krę cić wła sny biz nes i jak go sku tecz -
nie pro mo wać? Ja kie po my sły są w sta nie
przy nieść pie nią dze i na czym jesz cze moż -
na do brze za ro bić? Swo imi do świad cze nia -
mi, po my sła mi oraz wie dzą, od 16 do 20 lu -
te go, dzie li li się przed się bior cy, któ rzy już
od nie śli suk ces. W pię ciu mia stach, czy li
w Za brzu, Cho rzo wie, Dą bro wie Gór ni czej,
So snow cu i Ka to wi cach, w ra mach Si le sia
Bu si ness Ro ad show, od by ły się spo tka nia
i warsz ta ty, skie ro wa ne do mło dych przed się -
bior ców. – Go ści my przed się bior ców, którzy
chcą roz po cząć dzia łal ność go spo dar czą, ale
i tych, któ rzy już biz ne sem się pa ra ją i od no -
szą suk ce sy. W So snow cu zor ga ni zo wa li śmy
spo tka nie z Ma cie jem Pa trzał kiem, ge ne ral
ma na ger w Ge ne ral So lve ere, spół ki, ulo ko -

wa nej w Par ku, któ ra zaj mu je się tech no lo -
gią 3 D. Z ko lei warsz tat po pro wa dzi Ku ba
Na gór ski, współ wła ści ciel agen cji kre atyw -
nej „Krę ci się!” na te mat kam pa nii w sie -
ciach – wy ja śnia Mo ni ka Za jąc, dy rek tor ka
So sno wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech no lo -
gicz ne go. 

Do SPNT przy je cha ło oko ło 50 mło dych
przed się bior ców, któ rzy pod czas prze rwy ka -
wo wej chęt nie wy mie nia li się po my sła mi,
doświadczeniami i… wi zy tów ka mi. 

– Re ali zu je my II edy cję pro gra mu „Mło dy
przed się bior ca w No wo cze snym Mie ście”.
Każ de go dnia przy go to wu je my dwa spo tka -
nia: jed no z in spi ru ją cą po sta cią, któ ra re pre -
zen tu je świat biz ne su oraz dru gie, pod czas
któ re go prze pro wa dza my prak tycz ny warsz tat

przez jed ne go z eks per tów pro gra mu. Mło dzi
przed się bior cy po szu ku ją wie dzy, a tak że ma -
ją oka zję zbu do wać sieć kon tak tów i roz wi jać
się biz ne so wo – wy ja śnia Prze my sław Grzy -
wa, wi ce prze wod ni czą cy Fo rum Mło dych
Przed się bior ców przy Re gio nal nej Izbie
Przed się bior ców w Ka to wi cach, któ ra re ali zu -
je pro jekt. – Zgło si ły się do nas oso by, któ re
chcą za ło żyć fir mę, jak i przed się bior cy, któ -
rzy już pro wa dzą dzia łal ność go spo dar czą,
głów nie usłu go wą. W tym gro nie zna lazł się
mię dzy in ny mi pro du cent dro nów – do da je. 

Pro gram „Mło dy przed się bior ca w No wo -
cze snym Mie ście” jest skie ro wa ny do mło -
dych przed się bior ców, któ rzy nie ukoń czy li
jesz cze 35 ro ku ży cia i pro wa dzą fir mę nie
dłu żej niż trzy la ta. SK

– Za mie rza my odejść od obec -
ne go mo de lu, kie dy kil ka firm
sprzą ta ło róż ne czę ści So snow -
ca. To po wo do wa ło, że nie któ rzy
nie przy zna wa li się do „swo ich”
miejsc, ce lo wo je po mi ja li i te
po zo sta wa ły brud ne – za po wie -
dział pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski. 

I prze targ na utrzy ma nie po -
rząd ku i sprzą ta nie mia sta zo stał
już ogło szo ny. Je go za kres jest
ogrom ny. Fir ma, któ ry wy gra
w otwar tej pro ce du rze prze tar go -
wej, bę dzie zaj mo wa ła się m. in.
za mia ta niem i od śnie ża niem
jezd ni, chod ni ków, przy stan ków
i przejść pod ziem nych oraz
opróż nia niem, ma lo wa niem, za -
ku pem i mon ta żem ko szy
na śmie ci oraz ła wek, przy ci na -
niem ży wo pło tów i traw ni ków
w pa sach przy ulicz nej zie le ni,
ko sze niem tra wy, przy ci na niem
krze wów, wy wo zem śnie gu oraz
utrzy ma niem to a let dla psów.
W za kre sie obo wiąz ków znaj du -
ją się tak że my cie wiat przy stan -

ko wych, usu wa nie z nich graf fi -
ti, gra bie nie i wy wo że nie li ści
oraz wszel kich in nych nie czy sto -
ści z te re nu mia sta. Zwy cię ska
fir ma mo że li czyć na wy na gro -
dze nie w wy so ko ści po nad 24
mln 128 tys. zł net to za trzy la ta,
czy li pra wie 30 mln brut to. 

Mia sto zo sta ło po dzie lo ne
na czte ry ob sza ry i czte ry stan -
dar dy czy sto ści. Stan dard
A obej mu je ści słe cen trum i 11
hek ta rów, a stan dard B jest dwa
ra zy więk szy. Z ko lei stan dard C
wy no si po nad 173 hek ta ry,
a stan dard D po nad 157 hek ta -
rów. 

Naj więk sze ob ostrze nia do ty -
czą ce utrzy ma nia czy sto ści prze -
wi dzia no w stan dar dzie A. I tak
m. in. utrzy ma nie w czy sto ści
przej ścia pod ziem ne go i pa sa żu
han dlo we go pod ul. 3 Ma ja obej -
mu je m. in. sze ścio krot ne na do -
bę my cie po sa dzek w zi mie
i w cza sie opa dów, a trzy krot ne
w okre sie let nim, raz na dwa ty -
go dnie – my cie szyb i po -

wierzch ni ścian, za mia ta nie
scho dów – dwa ra zy na do bę,
a ich my cie – raz na do bę. Win -
da ma być sprzą ta na trzy ra zy
na do bę, a ko sze ma ją być my te
i opróż nia ne raz na do bę. 

Prze targ wy gra fir ma, któ ra
przed sta wi naj ko rzyst niej szą
eko no micz nie ofer tę ze wzglę du
na ce nę i czas re ak cji na pod ję -
cie prac zwią za nych z zi mo wym
utrzy ma niem mia sta oraz speł ni
sze reg in nych kry te riów, jak od -
po wied nia wie dza i do świad cze -
nie oraz wy ko ny wa nie po dob -
nych usług o okre ślo nych war to -
ści. Ofer ty moż na skła dać do 10
mar ca. 

Pre zy dent za mie rza tak że
uru cho mić in fo li nię, dzię ki któ -
rej miesz kań cy bę dą mo gli zgła -
szać ist nie nie m. in. dzi kich wy -
sy pisk. Pod czas przed ostat niej
se sji pre zy dent za de kla ro wał, że
z te re nów na le żą cych do mia sta,
dzi kie wy sy pi ska bę dą usu wa ne
w cią gu 24 go dzi ny od zgło sze -
nia. SK

Pol sko -wę gier skie po wi ta nie wio sny

WśRóD ATRAKCji:

• pierwszy wiosenny trening dla
biegaczy – porady dla biegaczy

• degustacja potraw kuchni polskiej 
i węgierskiej 

• atrakcje dla dzieci (malowanie buzi, darmowa,
wata cukrowa, pokaz baniek mydlanych)

• animacja „Poszukiwacze zagubionych
Kurtoszy”

• stanowisko policji (odciski palców dla
najmłodszych, zabawa ze Sznupkiem)

• pokaz udzielenia pierwszej pomocy 
(ii LO im. e. Plater w Sosnowcu)

Za miast kil ku firm, kom plek so wo mia sto ma sprzą tać tyl ko jed na fir ma

W mieście będzie czysto? 

Roadshow młodych przedsiębiorców 

Kuba Nagórski prowadził warsztat na temat kampanii
promocyjnych w internecie. 

Sylw
ia Kosm

an

Syl wia Ko sman

Aż 106 mln zło tych tyl ko w tym
ro ku wy da Re jo no we Przed się -
bior stwo Wo do cią gów i Ka na li -
za cji na in we sty cje wod no -ka na -
li za cyj ne. W cią gu ko lej nych lat
su ma się nie mal po dwoi.
W przy szłym ro ku ko lej ne in we -
sty cje bę dą kosz to wać 34 mln zł,
a w 2017 r. wy nio są ko lej ne 33,5
mln zł. – Tyl ko w tym ro ku wy -
da my po nad sto mi lio nów zło -
tych. To ogrom na su ma, ale in -
we sty cje wią żą się też z pew ny -
mi nie do god no ścia mi, za któ re
chciał bym już dzi siaj miesz kań -
ców prze pro sić. Pod ko niec 2019
r. ka na li za cja do trze do na szych
ru bie ży wschod nich, czy li
do Ma czek. W tej dziel ni cy wi -
dzi my bar dzo du ży po ten cjał roz -
wo jo wy. Już dzi siaj miesz kań cy
co raz chęt niej osie dla ją się
w Macz kach – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.
W ra mach pla no wa nych in we sty -
cji w cią gu naj bliż szych dwóch

lat na Po go ni zmo der ni zo wa -
na zo sta nie sieć wo do cią go wa
i ka na li za cyj na m. in. na uli -
cach: No wo po goń skiej, Wod nej,
Rzecz nej, Flo riań skiej, Ma jo -
wej, Ko per ni ka, Żół tej, Śnież -
nejm Ryb nej i Szpa ków. Wy ko -
na ne pra ce po chło ną po nad 20

mln zł. Nie co mniej, bo 15 mln
zło tych, bę dą kosz to wać prace
w Kli mon to wie na uli cach Kle -
eber ga, Źró dla nej, Środ ko wej,
Wschod niej i Bra ter stwa Broni.

Prze bu do wa sie ci wo do cią -
go wej obej mie prze bu do wę wo -
do cią gu na dłu go ści 5 km

wzdłuż uli cy Woj ska Pol skie go
oraz 3,5 km wzdłuż ulic 1 Ma ja
i Sien kie wi cza. Z ko lei tyl ko
w tym ro ku zo sta nie prze bu do -
wa nych 5 km sie ci ka na li za cyj -
nej. Obec nie pra ce trwa ją
przy ul. Woj ska Pol skie go i uli cy
Ka li no wej. 

Po nad to RPWiK za koń czył
ne go cja cje pro wa dzo ne ze spół -
ką ADM, któ ra jest wła ści cie lem
czę ści sie ci wod no -ka na li za cyj -
nych w mie ście. – Re jo no we
Przed się bior stwo Wo do cią gów
i Ka na li za cji w imie niu mia sta
od ku pi ło za kwo tę pół to rej mi -

lio na zło tych sieć wo do cią go wą
i ka na li za cyj ną w re jo nie Kli -
mon to wa. Ofer ta za za kup dru -
giej czę ści sie ci zo sta ła już zło -
żo na. Trwa ją obec nie ne go cja -
cje. Wy kup sie ci unie moż li wi
sy tu ację, że część miesz kań ców
mu si pła cić wyż sze opła ty
za wo dę – stwier dził Ar ka diusz
Chę ciń ski. 

RPWiK prowadzi kolejne
negocjacje ze spółką ADM
w celu odkupienia sieci
wodno-kanalizacyjnej. 

Do miesz kań ców tra fi ły już
pi sma o roz wią za niu umo wy
z ADM i wnio ski o pod pi sa nie
no wych umów z RPWiK. 5 i 6
mar ca pra cow ni cy RPWiK bę -
dą peł ni li dy żu ry w godz.
od 15.00 do 19.30 w Szko le
Pod sta wo wej nr 25 przy ul. Kra -
sic kie go, pod czas któ rych bę -
dzie moż na uzy skać in for ma cje
i pod pi sać umo wy. 

Ponad 173 mln złotych na inwestycje
zdjęcia: UM w Sosnowcu

W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie zmodernizowana sieć wodno-kanalizacyjna m.in. na Pogoni.
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Jo an na Bi niec ka, rzecz nik pra so wy ZUS

Za sa dy na by wa nia upraw nień do eme ry tu ry wcze śniej szej osób uro -
dzo nych po 31.12.1948 r., któ re udo ku men to wa ły okres pra cy w szcze -
gól nych wa run kach lub szcze gól nym cha rak te rze, znaj du ją się
w art. 184 usta wy o eme ry tu rach i ren tach z FUS. Oprócz wa run ków
ogól nych są wa run ki do dat ko we – okre śla ją wiek upraw nia ją cy
do eme ry tu ry za leż nie od cha rak te ru i udo wod nio nych lat pra cy
w szcze gól nych wa run kach.

Wa run ki ogól ne to:
• Udo ku men to wa nie na 1.01.1999 r. okre su skład ko we go i nie -

skład ko we go: mi ni mum 20 lat – ko bie ty i 25 lat – męż czyź ni
(w tym okres za trud nie nia w szcze gól nych wa run kach lub szcze -
gól nym cha rak te rze okre ślo ny w do tych cza so wych prze pi sach).

Przy czym:
• okre sy nie skład ko we nie mo gą prze kra czać 1/3 udo ku men to -

wa nych okre sów skład ko wych,
• uwzględ nia się jak okre sy skład ko we:
• okre sy ubez pie cze nia spo łecz ne go rol ni ków, za któ re pła co no
skład kę, 
• przy pa da ją ce przed 1.07.1977 r. okre sy pro wa dze nia go spo dar -

stwa rol ne go po ukoń cze niu 16 lat, 
• przy pa da ją ce przed 1.01.1983 r. okre sy pra cy w go spo dar stwie

rol nym ro dzi ców po ukoń cze niu 16 lat. 
• nie przy na leż ność do OFE lub zło że nie wnio sku o prze ka za nie

środ ków z OFE po przez ZUS do bu dże tu pań stwa.

Wa run ki na by wa nia pra wa do eme ry tu ry z ty tu łu pra cy w szcze -
gól nych wa run kach i szcze gó ło we wy ka zy tych prac uję to
w art. 32 wspo mnia nej usta wy i roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów
z 7.02.1983 r. 

Oso by, któ re by ły za trud nio ne na sta no wi skach uję tych w wy ka zie
A (za łącz nik do te go roz po rzą dze nia), na bę dą pra wo do eme ry tu -
ry, gdy oprócz wa run ków ogól nych:
• udo ku men tu ją mi ni mum 15 lat ta kiej pra cy,
• osią gną wiek eme ry tal ny: mi ni mum 55 lat ko bie ty i 60 lat męż -

czyź ni.
Oso by, któ re wy ko ny wa ły pra ce: na prze rób ce me cha nicz nej wę -
gla, gór ni cze, przy wy do by wa niu i udo stęp nia niu wę gla bru nat ne -
go uję te w wy ka zie B, uzy ska ją pra wo do eme ry tu ry, gdy łącz nie
z wa run ka mi ogól ny mi:
• udo ku men tu ją mi ni mum 20 lat za trud nie nia przy wy mie nio nych

pra cach,
• osią gną wiek mi ni mum 50 lat ko bie ty i 55 lat męż czyź ni.
Szcze gó ło we wa run ki w art. 39 do ty czą pra cow ni ków, któ rzy nie
speł nia ją wa run ków do eme ry tu ry gór ni czej na pod sta wie art. 50a,
a na 1.01.1999 r. ma ją udo wod nio ny okres mi ni mum 5 lat pra cy
gór ni czej wy ko ny wa nej sta le i w peł nym wy mia rze cza su pra cy
pod zie mią lub pra cy gór ni czej wy ko ny wa nej sta le i w peł nym wy -
mia rze cza su pra cy na od kryw ce w ko pal niach siar ki i wę gla bru -
nat ne go i w ko pal niach otwo ro wych siar ki. W przy pad ku tej gru py
wiek eme ry tal ny 65 lat męż czyzn i 60 lat ko biet ob ni ża się o 6 mie -
się cy za każ dy udo wod nio ny peł ny rok wy mie nio nej pra cy gór ni -
czej, ale nie wię cej niż o 15 lat. Okres pra cy gór ni czej, sta no wią cy
pod sta wę ob ni że nia wie ku eme ry tal ne go, usta la się na dzień przej -
ścia na eme ry tu rę. A więc okre sy pra cy gór ni czej – wy ko ny wa nej
pod zie mią sta le i w peł nym wy mia rze cza su pra cy – prze by te
po 31.12.1998 r. dla wy mie nio nej gru py, tak że ma ją wpływ na ob -
ni że nie po wszech ne go wie ku eme ry tal ne go. 
Po nad to oso by uro dzo ne po 31.12.1948 r., a przed 1.01.1969 r., mo gą
przejść na eme ry tu rę na za sa dach okre ślo nych w art. 46 w związ ku
z art. 32 usta wy eme ry tal nej, je że li do 31 grud nia 2008 r.: 
• udo ku men to wa ły okres skład ko wy i nie skład ko wy – 20 lat ko -

bie ty i 25 lat męż czyź ni,
• speł ni ły wa run ki wie ko we, 
• udo ku men to wa ły wy ma ga ny okres pra cy w szcze gól nych wa -

run kach,
• nie na le żą do OFE lub zło ży ły wnio sek o prze ka za nie środ ków

z OFE po przez ZUS do bu dże tu pań stwa.
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Odstąpienie od umowy

Ad rian na Peć, rzecz nik praw kon su men ta

„W dniu 10 lu te go 2015 r. za war łam w mo im miesz -
ka niu umo wę o abo na ment te le wi zji cy fro wej
i umo wę o in sta la cję – mon taż ze sta wu do od bio ru
te le wi zji. Umo wy by ła spi sa ne przez fir mę, któ ra
mia ła in sta lo wać sprzęt. W tym sa mym dniu za -
mon to wa no an te nę i pod łą czo no de ko der. Po na -
my śle do szli śmy do wnio sku, że nie chce my tej
umo wy. Wiem, że mo gę z niej zre zy gno wać, ale
w umo wie zo sta ło za pi sa ne, że pra wo ta kie mi nie
przy słu gu je w przy pad ku wy ko na nia usłu gi mon ta -
żu. Czy to praw da? Już raz sko rzy sta łam z ta kie go
pra wa i by ło wszyst ko w po rząd ku”.
Od 25 grud nia 2014 r. obo wią zu je no we pra -
wo – Usta wa z dnia 30.05.2014 r. o pra wach kon su -
men ta, któ ra wpro wa dzi ła zmia ny do za wie ra nych
po tej da cie umów na od le głość i po za lo ka lem
przed się bior stwa. Wy dłu że niu uległ ter min na od -
stą pie nie od umo wy i wy no si ak tu al nie 14 dni. Jed -
nak że prze pi sy za wie ra ją rów nież ka ta log wy łą -
czeń – przy pad ków, w któ rych to pra wo do na my -
słu i od stą pie nia nie przy słu gu je. 
Nie ste ty, obec nie pra wo do od stą pie nia nie przy słu -
gu je w przy pad ku, gdy za war to umo wę o świad cze -
nie usług i zo sta ła ona wy ko na na za wy raź ną zgo dą
kon su men ta, a przed się bior ca przed wy ko na niem
po in for mo wał o utra cie pra wa do od stą pie nia. 

A za tem w opi sa nym przy pad ku istot ne jest, czy
przed się bior ca wy wią zał się z obo wiąz ku i po in for -
mo wał o bra ku pra wa do od stą pie nia i czy wy ra zi ła
Pa ni wy raź ną zgo dę na wy ko na nie mon ta żu. Je śli
by ła in for ma cja o bra ku od stą pie nia oraz wy raź -
na zgo da na mon taż, a usłu gę wy ko na no, wów czas
pra wo od stą pie nia od umo wy o in sta la cję nie przy -
słu gu je. 
Je śli jed nak fir ma nie po da ła in for ma cji o bra ku pra -
wa do od stą pie nia al bo nie by ło Pa ni wy raź niej zgo -
dy, wów czas pra wo do od stą pie nia przy słu gu je i na -
le ży przed upły wem 14 dni wy słać oświad cze nie
o od stą pie niu, naj le piej li stem po le co nym za po -
twier dze niem od bio ru. 
Ina czej wy glą da na to miast pra wo do od stą pie nia
od umo wy o abo na ment – o usłu gi te le wi zji cy fro -
wej. Za sa dą jest, że kon su ment mo że od ta kiej
umo wy od stą pić w ter mi nie 14 dni. Gdy na to miast
kon su ment zło ży wy raź ne żą da nie roz po czę cia
świad cze nia usług – uru cho mie nia sy gna łu te le wi -
zyj ne go przed upły wem ter mi nu 14 dni na od stą -
pie nie, wów czas mo że od stą pić od umo wy, ale mu -
si po kryć kosz ty za otrzy ma ne usłu gi do mo men tu
zło że nia oświad cze nia o od stą pie niu. Kwo tę ob li -
cza się pro por cjo nal nie do za kre su speł nio ne go
świad cze nia w od nie sie niu do ce ny okre ślo nej
w umo wie. Je śli ce na al bo wy na gro dze nie są nad -
mier ne, wów czas pod sta wą do wy li czeń jest war -
tość ryn ko wa świad cze nia. Obo wią zek za pła ty
kosz tów nie za cho dzi, gdy przed się bior ca nie po -
wia do mił o pra wie od stą pie nia od umo wy i skut -
kach je go wy ko na nia lub gdy kon su ment nie wy -
ra ził na trwa łym no śni ku wy raź niej zgo dy na roz po -
czę cie świad cze nia przed upły wem ter mi nu
na pod stą pie nie od umo wy. 

WAŻ Ne! Za wie ra jąc umo wę, na le ży zwró cić uwa gę
na za pi sy do ty czą ce wy ra ża nia zgo dy tak, aby zbyt
po chop nie nie zgo dzić się na wy ko na nie umo wy lub
roz po czę cie świad cze nia usług, gdyż mo że to nas
kosz to wać utra tę pra wa do od stą pie nia lub wią zać
się z ko niecz no ścią po kry cia kosz tów za speł nio ne
usłu gi.

poRaDy

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a, ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokali
użytkowych i garaży. 

Wykaz lokali znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu MZZL oraz na stronie internetowej: www.mzzl.pl, a lokale można
oglądać w dniach 06.03.2015 r. od godz. 10.00 do godz. 11.00 oraz 09.03.2015 r. od godz. 14.00 do 15.00.

Druki ofert należy pobrać w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 13 lub ze strony internetowej www.mzzl.pl i wypełnione
złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zakładu pok. nr 6 do dnia 11.03.2015 r. do godz. 15.00 wraz z załącznikami
takimi jak: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, nr NIP i Regon. Wadium w wysokości jednomiesięcznego
czynszu ustalonego w/g stawki wywoławczej (bez podatku VAT) należy wpłacić na konto ING Bank Śląski S.A. Oddział
Detaliczny nr 08 1050 1360 1000 0023 0095 3714, a potwierdzenie wpłaty przedstawić w kasie Zakładu w dniu przetargu
do godz. 9.30. 

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie wysokość stawki za m² powierzchni użytkowej lokalu. Otwarcie ofert
w obecności Oferentów nastąpi w dniu 12.03.2015 r. o godz. 10.30 w świetlicy MZZL. Z regulaminem przetargu można
zapoznać się w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 13 oraz na stronie internetowej www.mzzl.pl, telefon: 32 290-18-34
lub 32 290-18-69.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
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Opowieść o życiu miasta 
Anna Urgacz-Szczęsna i Tomasz Kostro, autorzy książki „Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918 – 1939”, 19 lutego gościli w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Frekwencja dopisała. Mieszkańcy tłumnie przybyli do czytelni biblioteki, by posłuchać o historii Sosnowca w okresie
międzywojennym. Pani Anna jest socjologiem, publicystką internetową, animatorką kultury i pomysłodawczynią Klubu Zagłębiowskiego. Z kolei Tomasz
Kostro, jest absolwentem polonistyki, redaktorem magazynu „SOSNArt”, promującego młodych twórców i autorem książki „Na początku był cynk...”. 

– Książ ka po wsta wa ła od kwiet nia
do lip ca ubie głe go ro ku. Póź niej jesz cze
wpro wa dza li śmy po praw ki. Nie je ste -
śmy oby dwo je hi sto ry ka mi i nie na pi sa -
li śmy książ ki na uko wej. Jest to książ ka
po pu lar no -na uko wa. Pi sa li śmy ją na ba -
zie do stęp nych ma te ria łów, pra sy mię -
dzy wo jen nej, ksią żek hi sto rycz nych.
Się ga li śmy po ma te ria ły, do stęp ne w bi -
blio te ce i mu zeum. Część ma te ria łów
po sia da my w do mo wej bi blio te ce – mó -
wi ła pod czas spo tka nia An na Urgacz -
-Szczę sna. 

W książ ce zo stał uka za ny So sno -
wiec, ja ki ist niał w okre sie po mię dzy
woj na mi. Moż na zna leźć cie ka we in for -
ma cje na te mat od zy ska nia nie pod le gło -
ści, po szcze gól nych dziel nic, roz wi ja ją -

cych się ga łę zi prze my słu, a tak że na te -
mat… prze stęp czo ści, pro te stów i straj -
ków czy gwiazd o mię dzy na ro do wej
sła wie, któ re uro dzi ły się w So snow cu.
W al bu mie zna la zły się pięk ne ar chi -
wal ne zdję cia, ma py, wy cin ki z ga zet. 

– Nie na le ży za po mi nać, że So sno -
wiec co kil ka dzie siąt lat się po więk szał.
W dwu dzie sto le ciu był ob sza rem
znacz nie mniej szym niż obec nie. To by -
ło stu ty sięcz ne mia sto, któ re nie by ło
ska na li zo wa ne. Pro szę so bie wy obra zić
do te go kil ka na ście ty się cy ko ni, kil ka
ty się cy zwie rzy ny ho dow la nej, więc
prze pra szam, ale mu sia ło cho ler nie
śmier dzieć. Do pie ro pod ko niec lat 20.
za czę to in ten syw nie ka na li zo wać So -
sno wiec i uda ło się ska na li zo wać więk -

szą część mia sta. Po prze pro wa dze niu
spi su po wszech ne go oka za ło się, że
wła ści wie sto ty się cy so sno wi czan
w dzie więć dzie się ciu pro cen tach miesz -
ka ło w jed no izbo wych miesz ka niach.
Dwu izbo wych i trzy izbo wych miesz kań
by ło więc sto sun ko wo nie wie le. Więk -
szość miesz kań ców mu sia ła gnieź dzić
się w jed nej izbie, bo na nic lep sze go
i więk sze go nie by ło ich stać – opo wia -
dał To masz Ko stro. 

Miesz kań cy ra zem z bo ha te ra mi spo -
tka nia uda li się w po dróż sen ty men tal ną
i wspo mi na li hi sto rię mia sta, pierw szy
szpi tal, któ ry po wstał w mie ście, ko lej,
to po gra fię ulic, skan da le oby cza jo we,
ży cie kul tu ral ne i co dzien ne ów cze snych
miesz kań ców. 

Nie wy klu czo ne, że An na Urgacz -
-Szczę sna i To masz Ko stro bę dą kon ty nu -
ować współ pra cę z wy daw nic twem i na pi -
szą ko lej ną książ kę o So snow cu, o je go
dal szych lo sach lub o sa mych po cząt kach

mia sta. Do wy da ne go al bu mu zo sta ły tak -
że do łą czo ne re print pla nu So snow ca
z II po ło wy lat 30. ubie głe go wie ku oraz
pły ta „Chłopak z So snow ca” z naj więk -
szy mi prze bo ja mi Ja na Kie pu ry. SK

TAjemNiCe WłADZy
„Wiceprezydent Kazimierz jarża
uwikłany w miłosne tarapaty popełnił
samobójstwo. Otóż aktualna żona
niefortunnego wiceprezydenta przyjęła
posadę u adwokata Pawełka, czemu
jarża był zdecydowanie przeciwny,
dodatkowo podejrzewając żonę
o romans (mecenas Pawełek był
Przewodniczącym Rady miejskiej;
opuściwszy PPS, pozostawał, w ostrym
politycznym konflikcie
z wiceprezydentem). fatalnego dnia 16
października 1930 r. na ulicy
Sienkiewicza 5, obok drukarni
Kozińskiego i Ojdanowskiego, jarża
postrzelił swoją żonę Aleksandrę,
śmiertelnie ranił siebie i jedynie
przypadek sprawił, że mecenas Pawełek
wyszedł z awantury bez szwanku, bo
prostu nie było go w mieście”. 

SPRyTNi ZłODZieje
„W karnawale 1928 r. odbył się
w „Palais de Dance” wielki bal
charytatywny. Dwaj wytwornie ubrani
panowie wnieśli na salę kryształowy
wazon i ogłosili kwestę… na polskie
kolonie w Afryce. Przedstawili się jako
pracownicy redakcji pisma „Polonia”
z Katowic, należącego do Wojciecha
Korfantego, propagatora idei kolonialnej.
Wówczas temat był modny. Działała
organizacja Liga morska i Kolonialna.

Na porannego śledzika do „Palais de
Dance” lubili wpadać panowie
redaktorzy z sosnowieckiego oddziału
„Polonii”. Wysłuchali relacji o sukcesie
kwesty i… nabrali podejrzeń.
Oczywiście, nikt o niczym w redakcji nie
wiedział, a dwaj panowie już zniknęli
z hotelu, w którym się zatrzymali,
zostawiając tylko fraki z poleceniem
oddania ich do teatralnej garderoby”. 

PROCeS O NieuCZCiWą KONKuReNCję
„Z fabryką Pończoch „Stara
Sosnowiczanka” łączy się ciekawa
historia procesu o nieuczciwą
konkurencję i fałszerstwo wyrobów.
Właściciel zakładu wniósł do sądu
sprawę przeciwko małżeństwu Dwojry
i Noego Abramczyków, którzy również
produkowali pończochy znakowane
podobnymi
nazwami – „Sosnowiczanka” i „Nowa
Sosnowiczanka”, choć ich zakład
nazywał się „Syrena Sosnowiecka”.
Wprowadzali oni swoje wyroby do hurtu
ze znacznie niższą ceną i oczywiście
gorszej jakości. Proces toczył się przez
kilka lat. Ostatecznie sąd zakazał
Abramczykom używania wymienionych
nazw, nakazując korzystanie tylko
z marki „Syrena”. jednak wtedy
małżeństwu było to już na rękę,
ponieważ podczas procesu firma miała
darmową reklamę i stała się znana”. 

Z bARWNej HiSTORii O ŻyCiu miASTA W OKReSie mięDZy DWOmA
WOjNAmi, mOŻNA PRZeCZyTAć  m.iN. O SeKReTACH óWCZeSNej
WłADZy, fAłSZyWyCH KWeSTACH NA RZeCZ AfRyKAńSKiCH
KOLONii i PROCeSACH SąDOWyCH LOKALNyCH PRZeDSiębiORCóW. 
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Au to no mia Za głę bia ja ko roz wią za nie pro ble mów
go spo dar czych re gio nu. Pod ta kim ha słem od by ła się
de ba ta oks fordz ka w Wyż szej Szko le „Hu ma ni tas”.
O po par cie pu blicz no ści i eks per tów wal czy ły dwie
dru ży ny, re pre zen tu ją ce IV Li ceum Ogól no kształ cą -
ce im. S. Sta szi ca i VI Li ceum Ogól no kształ cą ce im.
J. Kor cza ka w So snow cu. Ucznio wie nie mie li ła twe -
go za da nia, bo mu sie li jesz cze przed de ba tą przy go -
to wać się za rów no do po pie ra nia te zy de ba ty, jak i jej
oba le nia. Kil ka mi nut przed roz po czę ciem, w wy ni -
ku lo so wa nia, oka za ło się, kto bę dzie po pie rał te zę
dys ku sji, a kto bę dzie przed sta wiał kontr ar gu men ty. 

Ucznio wie VI LO, czy li Ju sty na Gil, Pa tryk Ma -
li now ski, Piotr Sa dow ski i Wik tor Ra dzie jew ski po -
pie ra li te zę o au to no mii Za głę bia ja ko sku tecz nym
po my śle na roz wój re gio nu, a Be atry cze Nie biesz -
czań ska, Ali cja Ła zar ska, Mag da le na Bie lec ka
i Adam Fi lus, udo wad nia li, że to cał ko wi cie bez sen -
sow ny po mysł. 

– Je ste śmy bar dzo do brze przy go to wa ni do de ba -
ty, za rów no do obro ny jed ne go, jak i dru gie go sta no -
wi ska – prze ko ny wa ła jesz cze przed roz po czę ciem
Be atry cze Nie biesz czań ska. – Te mat jest nie co kon -
tro wer syj ny i nas za sko czył, ale prze cież ta kie te ma -
ty są naj lep sze na de ba tę – do da ła.

De ba tę roz po czę ła stro na pro po zy cji, czy li
ucznio wie „Kor cza ka”. 

– Za głę bie le ży w za chod niej Ma ło pol sce i tyl ko
gra ni czy ze Ślą skiem. Au to no mia dla Za głę bia po -
zwo li ła by sku pić się na na szych pro ble mach, a nie
tych nę ka ją cych ca łe wo je wódz two. Mo gli by śmy ru -
szyć z go spo dar ką. Prze mysł w Za głę biu i na Ślą sku
jest in stru men tem w rę kach wła dzy w War sza wie,
któ ra wy ko rzy stu je go do roz gry wek po li tycz nych.
Wie my, ja kie pro ble my mia ła ko pal nia „Ka zi mierz -
-Ju liusz”. Nie chce my na to dłu żej po zwa lać i sa mi
po win ni śmy za rzą dzać pie niędz mi Za głę bia. Pie nią -
dze te są trwo nio ne w War sza wie, po tem w wo je -
wódz twie, a do pie ro na sa mym koń cu tra fia ją
do gmin. Au to no mia to szan sa na wy two rze nie wła -
snej kul tu ry, któ ra dzi siaj na si łę jest zrów ny wa na ze
ślą ską – prze ko ny wał Pa tryk Ma li now ski.

Be atry cze Nie biesz czań ska, zbi ja ła ar gu men ty
po ko lei: – Czym tak na praw dę jest Za głę bie oraz
czym w je go przy pad ku jest au to no mia? Od po wie -
dzi na te py ta nia nie są i jesz cze ni gdy nie bę dą jed -
no znacz ne. Za głę bie Dą brow skie ja ko re gion ufor -
mo wa ło się do pie ro w XIX wie ku i do pie ro od te go
mo men tu mo że my mó wić o nim ja ko o osob nym re -
gio nie. Od stro ny po łu dnio wej i za chod niej gra ni ce
Zagłębia to daw ne gra ni ce z cza sów roz bio ro wych,
gra ni ce pół noc ne i wschod nie nie zo sta ły ni gdy
szcze gó ło wo okre ślo ne. Wy stę pu je du ża roz bież ność
te ry to rial na, a co za tym idzie, rów nież toż sa mo ścio -

wa. To jed na z głów nych przy czyn, dla któ rych au to -
no mia u nas by ła by moc no nie trwa ła. W ra mach eu -
ro pej skie go po dzia łu w Za głę biu zna la zło się
na przy kład Ja worz no. Czy ktoś z pań stwa pró bo wał
kie dyś po wie dzieć miesz kań co wi Ja worz na, że jest
Za głę bia kiem? Re ak cje nie są zbyt po zy tyw ne. Po -
dob nie jest z Za wier ciem – stwier dzi ła. 

Dru ży na pro po zy cji twier dzi ła, że au to no mia
umoż li wi ła by roz wój lo kal nej go spo dar ki, toż sa mo -
ści za głę biow skiej, tu ry sty ki oraz więk szą moż li wość
po zy ski wa nia pie nię dzy dla re gio nu, szyb sze po dej -
mo wa nie de cy zji i sku tecz niej sze wy da wa nie środ -
ków na fak tycz ne po trze by. W od po wie dzi ze -
spół IV LO wska zy wał na m.in. twar de da ne sta ty -
stycz ne, mó wią ce o wy so kiej mi gra cji lud no ści
Za głę bia, ro sną cym bez ro bo ciu, sła bej kon dy cji fi -
nan so wej re gio nu oraz przy wo ły wał ar gu men ty hi -
sto rycz ne. 

O wer dyk cie za de cy do wa li eks per ci, czy li wi ce -
pre zy dent So snow ca, Ma te usz Ry ka ła, rek tor WSH,
prof. Mi chał Kacz mar czyk oraz pre zes Sto wa rzy sze -
nia Fo rum dla Za głę bia Dą brow skie go, Da riusz Ju -
rek. – Obie dru ży ny sta nę ły na wy so ko ści za da nia.
Po ziom de ba ty był bar dzo wy so ki, za rów no me ry to -
rycz nie, jak i pod ką tem ery stycz nym. Po jed nej
i dru giej stro nie mie li śmy do czy nie nia z ca ło ścio -
wy mi i spój ny mi wy stą pie nia mi. Ogrom ny plus da -

ję tak że za kul tu rę wy stą pień. Dru ży na pro po zy cji
mia ła du żo trud niej sze za da nie, jed nak nie co za bra -
kło mi po pań stwa stro nie kon kre tów, dla te go za gło -
su ję na dru ży nę „Sta szi ca”, gdyż po pań stwa stro nie
by ło wię cej do wo dów, kon kre tów, po wo ła nie na ba -
da nia, ra por ty – oce nił Mi chał Kacz mar czyk. 

Od mien ne sta no wi sko za jął Da riusz Ju rek,
stwier dza jąc wprost: – Za wsze sta ję po stro nie Za -
głę bia. W dys ku sji o au to no mii mie sza ją się po ję cia
eko no micz ne z po li tycz ny mi. Nikt na pew no nie bę -
dzie mó wił o au to no mii po li tycz nej, ale coś mu si się
wy da rzyć, je że li cho dzi o np. roz dy spo no wa nie środ -
ków fi nan so wych. Ba da nia przy to czo ne przez
uczniów „Sta szi ca”, to prze cież efek ty sy tu acji, któ -
ra funk cjo nu je. Ja gło su ję za „Kor cza kiem” – stwier -
dził Ju rek.

Osta tecz nie, w wy ni ku gło so wa nia eks per tów,
zwy cię ży li ucznio wie IV LO, ale z ko lei „kor cza kow -
cy” zy ska li po par cie pu blicz no ści. Sza lę zwy cię stwa
na rzecz uczniów „Sta szi ca” prze wa żył głos Ma te -
usza Ry ka ły, za stęp cy pre zy den ta mia sta, któ ry po -
cząt ko wo uznał, że jest re mis, a ucznio wie „Sta szi ca”
choć by li lep si me ry to rycz nie, to jed nak ucznio wie
„Kor cza ka” oka za li się lep si pod ką tem warsz ta to -
wym. – Swój punkt przy zna ję uczniom „Sta szi -
ca” – pod su mo wał Ma te usz Ry ka ła, de cy du jąc
o zwy cię stwie dru ży ny IV LO. SK

De ba ta oks fordz ka o au to no mii Za głę bia 

Ostra walka na argumenty pomiędzy uczniami „Staszica” i „Korczaka”

Bohaterowie spotkania zabrali mieszkańców w podróż sentymentalną do dawnego Sosnowca. 
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Syl wia Ko sman 

Al ba nia to praw dzi wy raj dla wy -
praw po szu ki waw czych pol skich
gro to ła zów, a tak że dla ama to rów
moc nych wra żeń. Człon ko wie
Klu bu Spe le olo gicz ne go „Aven”
w So snow cu by li w Al ba nii już
kil ku krot nie. Wy pra wę, zresz tą ja -
ko pierw szy klub w Pol sce, zor ga -
ni zo wa li już w 2006 r. Od te go
cza su spe le olo dzy sys te ma tycz nie,
nie mal co ro ku, ba da ją ko lej ne do -
li ny i zbo cza wa pien ne go ma sy wu
w oko li cy do li ny Val bo na. W trak -
cie tych wy praw gro to ła zi od kry -
wa ją dzie wi cze ja ski nie, zna czą
nie zna ne wcze śniej otwo ry ja skiń
i prze mie rza ją ki lo me try pod ziem -
nych ko ry ta rzy. – Tak na do brą

spra wę, wciąż trze ba po słu gi wać
się ma pa mi, któ re są już do stęp ne
lub GPS -em. Od kry li śmy do tej
po ry oko ło stu ja skiń. Naj głęb sza
ma oko ło po nad dzie więć dzie siąt
me trów – przy zna je Grze gorz
Kuś piel, kie ru ją cy spe le oklu bem
„Aven” i ku stosz Dzia łu Et no gra -
ficz ne go w Mu zeum „Szty gar ka”
w Dą bro wie Gór ni czej. – Dla cze -
go wcze śniej nie by ło na wet map?
Przez wie le lat daw ne go re żi mu
obo wią zy wa ła fi lo zo fia, iż pań -
stwo ma być sa mo wy star czal ne
i kom plet nie za mknię te na wszyst -
ko, co dzie je się na ze wnątrz.
Enver Ho dża przez la ta sku tecz nie
izo lo wał Al ba nię. Na wet ma łe
wio ski mo gły wy twa rzać ener gię,
a każ da ro dzi na mu sia ła po sia dać

swój… schron. Dla te go Al ba nia
usia na jest schro na mi, któ re znaj -
du ją się wła ści wie wszę dzie, bar -
dzo wy so ko w gó rach, jak i...
na pla żach, w po bli żu ku ror -
tów – mó wi Grze gorz Kuś piel. 

BEZ WYJŚCIA: ALBO ZEMSTA,
ALBO HAŃBA 

Al bań czy cy są nie zwy kle go ścin -
ni. Dla ob cych uczyn ni, cier pli wi
i uczci wi. Ale wciąż bar dzo przy -
wią za ni do swo jej tra dy cji i su ro -
we go, zwy cza jo we go pra wa, czy li
Ka nu nu. To pra wo przez ostatnie
kil ka dzie siąt lat by ło za bro nio ne
przez wła dze ko mu ni stycz ne, ale
po upad ku dyk ta tu ry, wró ci ło ze
zdwo jo ną si łą. Sil ne jest zwłasz -

cza w Al pach al bań skich. Sza cu je
się, że w pół noc nej czę ści kra ju,
na wet oko ło sze ściu ty się cy chłop -
ców nie cho dzi do szko ły, po nie -
waż ukry wa ją się wraz ze swo imi
ro dzi na mi przed ze mstą, czy li
wen de tą. A przy czy ną za bójstw
wciąż po zo sta je ze msta ro do wa.

Ka nun to praw do po dob nie naj -
star szy sys tem praw ny Eu ro py.
Obej mu je i re gu lu je wszyst kie
wy da rze nia, od na ro dzin
do śmier ci czło wie ka. Po cząt ko -
wo, prze ka zy wa ny ust nie z po ko -
le nia na po ko le nie, zo stał spi sa ny
na po cząt ku ubie głe go wie ku.
Przede wszyst kim do ty czy głów -
nie spraw zwią za nych z po sia da -
niem zie mi i wo dy, ze wzglę du
na spe cy fi kę te go gó rzy ste go kra -

ju. Te do bra są… naj bar dziej de -
fi cy to we i sta no wią od wiecz ną
przy czy nę spo rów, da ją cych po -
czą tek krwa wym ze mstom, cią -
gną cych się czę sto przez dzie siąt -
ki lat. Wen de ta to za le d wie krót ki
prze pis, ale ma ją cy, jak się oka zu -
je, nie ba ga tel ne zna cze nie. 

W Ka nu nie znaj du ją się tak że
zu peł nie nie zro zu mia łe i abs trak -
cyj ne dla Eu ro pej czy ków prze pi -
sy, jak ten o go ściu, któ ry, prze by -
wa jąc w cu dzym do mu, mo że ro -
bić ab so lut nie wszyst ko, ale nie
mo że tyl ko pod nieść po kryw ki
z wi szą ce go nad ogniem ko cioł ka
z wo dą. Jest to bo wiem… nie wy -
obra żal na ob ra za dla go spo da rza.

Kie dy do cho dzi do wen de -
ty? – Jeśli zo sta nie prze la na krew

człon ka ro dzi ny. Moż na ją od ku -
pić tyl ko krwią człon ka ro dzi ny,
któ ry za bił. I na le ży zro bić to
szyb ko, naj le piej w cią gu kil ku -
dzie się ciu go dzin – mó wi Grze -
gorz Kuś piel. Wy da rze nie, któ re
po wo du je la wi nę krwa wych zda -
rzeń? Dwóch chłop ców ba wi się
bro nią. Na gle nie za bez pie czo -
na broń od pa la i za bi ja jed ne go
z nich. Choć do tej po ry chłop cy
by li naj lep szy mi przy ja ciół mi, to
jed nak ze msta i spra wie dli wość
mu szą się do peł nić. Ro dzi na za -
bi te go chłop ca żą da krwi, ale z te -
go wzglę du, że za bój ca był mło -
dy, moż na się ze mścić np. na star -
szym bra cie. Czy ze msty
i roz le wu krwi moż na unik nąć?
Jest to moż li we, je śli obie ro dzi -

Krew za krew, ży cie za ży cie
Al bań czy cy prze strze ga ją ja snych i nie zmien nych za sad, iż „Bóg w dom, gość w dom”, a za do zna ną krzyw dę nie ma prze ba cze nia. Jest za to twar dy ni czym pra wo
Ham mu ra bie go, sys tem Kanun, na ka zu ją cy krwa wą wen de tę.

Jedna z najgłębszych jaskiń liczy prawie 100 metrów głębokości.Członkowie sosnowieckiego klubu  „Aven” jako pierwsi w Polsce zorganizowali wyprawę do Albanii już 8 lat temu. 

Przydrożny bar... .. i mała, czarna, mocna, parzona kawa na powitanie gości. 
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ny wy ka żą do brą wo lę, chęć po -
jed na nia i zgo dę na me dia cję,
a tak że na… za pła ce nie oku pu
za zmarłego człon ka ro dzi ny
i prze la ną krew. 

W Ka nu nie krew ma naj więk -
sze zna cze nie. Je że li ktoś ko goś
za bi je, ko szu lę za bi te go wie sza
się na stry chu. Tam przy po mi -
na o tym, że czas upły wa, a ze -
msta nie zo sta ła jesz cze do ko na -
na. Kie dy pla my krwi sta ją się co -
raz bled sze i pło wie ją, to
na ro dzi nę, któ ra nie do ko na ła po -
win no ści ze msty, spa da odium
hań by i wte dy in ni… bę dą im po -
da wać ka wę le wą rę ką przez pra -
we ko la no. A czło wiek zhań bio ny
to czło wiek, któ re mu wy mie rzo -
no ka rę śmier ci cy wil nej. Więc
choć ży je, już nie ist nie je, bo jest
uwa ża ny za umar łe go. Gdy
śmierć zo sta je po msz czo na, star -
szy zny obu ro dzin wzy wa ją je
do po go dze nia i do spo tka nia. Je -
że li jest zgo da obu stron, na stę pu -
je ce re mo nia mie sza nia krwi ofia -
ry i za bój cy. 

KO BIE TA JAK pO CIą gO WE
ZWIE rZę 

Ży cie ko biet, miesz ka ją cych
szcze gól nie w gó rach, nie jest ani
pro ste, ani przy jem ne. Po zy cja
ko bie ty zbli żo na jest do sta tu su
zwie rzę cia po cią go we go i słu ży
tym sa mym ce lom, czy li głów nie
do pra cy fi zycz nej i pło dze nia
po tom stwa. Nie obej mu je jej pra -
wo krwi, a i ko bie ta nie ma pra -

wa do ze msty. Zda rza ło się czę -
sto, że je śli  pan mło dy pod czas
no cy po ślub nej od krył, że żo -
na nie jest dzie wi cą, mu siał ją…
za bić. Ko bie ta mo że li czyć
na sza cu nek, je śli ro dzi ko lej ne
dzie ci, zwłasz cza sy nów. Sa ma
nie mo że so bie wy brać mę ża. Je -
śli ro dzi na nie chce się zgo dzić
na ślub z da nym chło pa kiem, ten
ostat ni mo że ją po rwać. Je śli to
mu się uda, obie ro dzi ny sia da ją
do sto łu, ucztu ją i uzgad nia ją wa -
run ki we se la. 

Zda rza się tak że, że je śli w ro -
dzi nie, w któ rej nie ma mę skich
po tom ków, ko bie ta mo że prze jąć
ro lę męż czy zny. Sta je się wów czas
tzw. Dzie wi cą Ka nu nu. – Ob ci -
na swo je wło sy, ubie ra spodnie
i ko szu le, za czy na no sić broń, a co
naj waż niej sze, ślu bu je, że już ni -
gdy nie wyj dzie za mąż, nie bę -
dzie mia ła dzie ci i nie bę dzie
upra wiać sek su. Wszy scy człon -
ko wie spo łecz no ści, bez wy jąt ku
trak tu ją ją ja ko męż czy znę, a ona
mo że od da wać się męskim roz -
ryw kom, prze by wać z męż czy -
zna mi i ma pra wo do ze -
msty – opo wia da Grze gorz Kuś -
piel.

Dzię ki zło że niu ślu bów dzie -
wic twa, ko bie ty mo gły prze jąć ro -
lę męż czyzn ja ko gło wy ro dzi ny
oraz zy skać pra wo do no sze nia
bro ni, po sia da nia wła sno ści i swo -
bod ne go po ru sza nia się. 

Po wo li już ten zwy czaj za ni ka,
ale moż na jesz cze spo tkać w Al -
ba nii Dzie wi ce Ka nu nu. 

Al bań czy cy, któ rzy ży ją
w mia stach, po tę pia ją pra wo Ka -
nu nu i go nie sto su ją. Gó ra li uwa -
ża ją za nie obli czal nych. Sto sun ko -
wo nie daw no, bo jesz cze w 1998
ro ku, na głów nej pro me na dzie
Szko dry do ko na no 75 wen det,
wła ści wie w bia ły dzień. Rok
wcze śniej, w Be ra cie, czy li na po -
łu dniu Al ba nii do szło do… 500
wen det. – Podobno kilka lat temu
w Ti ra nie od był się pro ces oj ca,
któ ry za strze lił z bro ni swo ją cór -
kę, któ ra nie wró ci ła na trzy dni
do do mu. Sąd go wpraw dzie nie
unie win nił, ale do stał wy rok w za -
wie sze niu. To też po ka zu je, jak
sil ne jest przy wią za nie do tra dy cji
i jak jest ro la i miej sce ko bie ty
w tej kul tu rze – opo wia da Grze -
gorz Kuś piel. 

„gOŚć JEST BO WIEM ŚWIę TY”

Al bań skie po wie dze nie wprost
wska zu je: „Gość i dom gó ra la,
zgod nie z oby cza jem, jest przede
wszyst kim sie dzi bą Bo ga i go -
ści, a do pie ro po tem go spo da rza
wraz z ro dzi ną”. Tra dy cyj nie, je -
śli ktoś przy cho dzi z wi zy tą, nie
po wi nien pu kać do drzwi, ale
przed pro giem mu si za wo łać go -
spo da rza. Je śli ten od po wie,
gość jest mi le wi dzia ny, a co
wię cej, mo że się czuć w do mu
go spo da rza tak jak we wła snym.
Kie dy zmo czył go deszcz, da je
mu się ubra nia na zmia nę i po -
zwa la się ogrzać przy ogniu. Ko -
bie ty przy no szą mu wo dę

do umy cia nóg. Dla wła snych
dzie ci nie ro bi się ty le, co dla
go ścia. Trze ba spra wić, aby wy -
szedł jesz cze bar dziej za do wo lo -
ny, niż przy szedł. 

Gdy gość opusz cza twój dom,
je steś od po wie dzial ny za je go bez -
pie czeń stwo do chwi li, gdy opu ści
gra ni ce twych po sia dło ści. Da jesz
mu na dro gę zie lo ną ga łąz kę, by
in ni wie dzie li, że jest pod two ją
opie ką. Je śli zo sta nie za bi ty, mu -
sisz po mścić je go śmierć. 

– W do li nach już nie raz po zna -
li śmy smak pie czo nej ba ra ni ny,
owcze go sło ne go se ra (kasz ka -
wał), pod pło my ka i oczy wi ście

kul to wej, ide al nie kla row nej al -
bań skiej śli wo wi cy… Czar no gór -
cy na zwa li by ją po pro stu ra ki ja,
ale wy po wia da ne przez Al bań czy -
ków sło wo ozna cza ją ce ten ro bio -
ny z mi ra be lek na pój, brzmia ło by
(z przed nim „L”) bar dziej jak L -
-ra ka ee… – przy zna je Grze gorz
Kuś piel. – Bar dzo cie ka wy kraj.
Pra wo Ka nu nu mo że mro zić krew

w ży łach i oczy wi ście mo że my się
za sta na wiać, czy jak tam po je dzie -
my, to czy nie stra ci my gło wy. Ale
za pew niam, że nie. Ka nun ma
bar dzo do bre za sto so wa nie w sto -
sun ku do przy by szów. W zwy kłej
wio sce za wsze zo sta nie my ugosz -
cze ni śli wo wi cą i moc ną, ma leń -
ką, czar ną ka wę – pod su mo wał
Grze gorz Kuś piel.

reklama

ALbANiA (SHqiPëRiA, RePubLiKA ALbANii – RePubLiKA e SHqiPëRiSe) 

Państwo w południowo-wschodniej europie
na bałkanach, nad morzem Adriatyckim.
Graniczy z Grecją (282 km), macedonią (151
km), Kosowem (114 km) i Czarnogórą (173
km). łączna długość granic lądowych
wynosi 720 km, wybrzeża morskie 362 km.
Albania jest w 75 procentach krajem
górzystym. Niewielki procent kraju zajmują
niziny położone nad morzem Adriatyckim
oraz doliny większych rzek. Pozostała część
kraju to wyżyny oraz góry w paśmie Gór
Dynarskich.
28 listopada 1944 roku Albania
ogłoszona została republiką ludową,
a władzę przejęła komunistyczna APP,

kierowana przez envera Hodżę. Rola
Związku Radzieckiego w wyzwoleniu kraju
była znikoma, dlatego po wojnie, Albania
stała się jedynym krajem, którego
niezależność po ii wojnie światowej, nie była
zagrożona przez żadne z mocarstw. josif
Tito nie powiększył Wielkiej jugosławii
o Albanię, co spowodowało późniejszą
wrogość pomiędzy pomiędzy tymi krajami.
W 1991 r. w wyniku pierwszych w historii
demokratycznych wyborów władzę
utrzymali komuniści, ale utracili ją jednak
rok później. W wyniku krachu
ekonomicznego z 1997 roku i będącej jego
skutkiem antyrządowej rebelii, która

pochłonęła ponad tysiąc ofiar śmiertelnych,
do władzy w wyniku przedterminowych
wyborów doszła
postkomunistyczna opozycja. Po ośmiu
latach sprawowania władzy
Socjalistyczna Partia Albanii utraciła władzę,
a w 2005 r. po wyborach parlamentarnych
władzę przejęła koalicja partii opozycyjnych,
na czele z Partią Demokratyczną.
W wyborach parlamentarnych w 2013 roku
zwyciężył Sojusz na rzecz europejskiej
Albanii, z Socjalistyczną Partią Albanii
na czele. 1 kwietnia 2009 r. Albania została
członkiem NATO i kandyduje do unii
europejskiej. 

Takich malowniczych jeziorek w Albanii nie brakuje. To jezioro służyło speleologom za„myjkę”. Sosnowieccy grotołazi oznaczyli już prawie sto otworów jaskiń. 

Cała Albania usiana jest schronami. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

So sno wiec kie ki no Mu za mia ło
przed wo jen ny ro do wód. W kil ku -
pię tro wej ka mie ni cy przed II woj -
ną świa to wą funk cjo no wa ło naj -
pierw ki no Pa la ce, na stęp nie Ro -
xy, a po tem No we Po ko le nie.
Na zwa Mu za za czę ła obo wią zy -
wać w 1956 ro ku, kie dy to ki no
zo sta ło ge ne ral nie wy re mon to wa -
ne. Na „dzień do bry” wi dzo wie
mo gli obej rzeć ra dziec ką pa no ra -
micz ną su per pro duk cję „Ku rier
car ski”. Mu za obok ka to wic kie go
Rial ta sta ło się w tam tym cza sie
jed nym z dwóch kin, któ re w re -
gio nie mo gło po szczy cić się mia -
nem ki na pre zen tu ją ce go w
pierw szej ko lej no ści no wo ści fil -
mo we. 

So sno wi cza nie przez la ta
tłum nie od wie dza li ki no miesz -
czą ce się przy ul. War szaw skiej 2,
na wet wte dy, gdy w mie ście dzia -
ło co naj mniej kil ka kin w róż nych
dziel ni cach mia sta. Kres na stał do -
pie ro w mo men cie, gdy po ja wi ły
się mul ti plek sy. Mu za zo sta ła za -
mknię ta w 2005 ro ku, wów czas
przy Ma ła chow skie go in sta lo wa ło
się ki no sie ci He lios, któ re mie ści
się tam do dziś.

Przez kil ka na stęp nych lat
w miej scu gdzie przez dłu gi czas
mie ści ło się ki no, funk cjo no wa ła
ka wiar nia mu zycz na Art Ca fe
Mu za. W daw nej sa li ki no wej od -
by ło się spo ro świet nych kon cer -
tów. Za gra li tam mię dzy in ny mi
An na Ma ria Jo pek, Grze gorz Tur -
nau, Cze sław Śpie wa, Do ro ta Miś -
kie wicz, Voo Voo czy też Dżem.

La da mo ment w daw nym ki -
nie znów roz brzmi mu zy ka, znów
po ja wią się gwiaz dy. Przez kil ka
lat mia sto wal czy ło o unij ną do ta -
cję i w koń cu się uda ło. W bó lach,
pra cach po dzie lo nych na kil ka
eta pów, z opóź nie nia mi, wresz cie
uda ło się tchnąć w to miej sce
z du szą no we ży cie. 

I tak w miej scu hi sto rycz ne go
ki na po wsta ła wie lo funk cyj na sa -
la kon cer to wa na 500 miejsc,
w któ rej bę dą się od by wać m. in.:
kon cer ty mu zycz ne, wy stę py te -
atral ne, kon fe ren cje i szko le nia,
pro jek cje am bit ne go ki na i in ne
wy da rze nia kul tu ral ne.

Cie ka wym roz wią za niem za -
sto so wa nym w obiek cie jest moż -
li wość scho wa nia fo te li pod pod -
ło gę za po mo cą jed ne go przy ci -
sku, dzię ki te mu sa la w kil ka
chwil zmie ni się z kon cer to wej
w ta necz ną.

W cza sach kie dy Mu za prze -
ży wa ła la ta świet no ści w mie ście,
co trud no dziś so bie wy obra zić,
dzia ła ło w So snow cu kil ka kin

w róż nych je go dziel ni cach. Dziś
pa mięć po nich zo sta ła nie mal za -
po mnia na.

W cen trum mia sta obok Mu -
zy dzia ła ło ki no Za głę bie. Znik -
nę ło z kul tu ral nej ma py mia sta
wraz z wy bu rze niem w la -
tach 70. ubie głe go wie ku cha rak -
te ry stycz nej za bu do wy miesz -
czą cej się w cią gu ul. 3 Ma ja,
obok daw ne go Se za mu. Tuż

obok znaj do wa ła się słyn na re -
stau ra cja Sa voy, którą, zarówno
jak i ki no Za głę bie, wie lu so sno -
wi czan, zwłasz cza tych nie co
star szych, wspo mi na z roz rzew -
nie niem.

Swo je ki na mia ła tak że Po goń.
Tu taj mie ścił się Me ta lo wiec oraz
Mo mus. Ten pierw szy znaj do wał
się obok daw ne go bu dyn ku Szko -
ły Re al nej, na stęp nie LO im. Sta -

ni sła wa Sta szi ca, a po tem Uni wer -
sy te tu Ślą skie go. Nie daw no bu dy -
nek po by łym Me ta low cu prze -
szedł w rę ce pry wat ne i dziś jest
blo kiem miesz kal nym. Ka mie ni -
ca na ro gu Flo riań skiej i No wo po -
goń skiej w So snow cu na dal stoi,
ale ki na Mo mus nie ma tam już
od lat. Porośnięty wi no ro ślą bu -
dy nek przy cią ga je dy nie fo to gra -
fia mi w oknach Ja na Kie pu ry,

który przez pe wien okres  w nim
miesz kał.

Niw ka mia ła z ko lei swo ją Oa -
zę i Lut ni. Bu dy nek te go dru gie go
w cen trum dziel ni cy stoi do dziś.
Dla więk szo ści miesz kań ców po -
łu dnio wej dziel ni cy So snow ca to
po pro stu Lut nia, choć z ki nem
obiekt nie ma za wie le wspól ne -
go. Dziś miesz czą się tam róż ne
skle py i punk ty usłu go we. Co cie -
ka we, bu dy nek wi zu al nie się nie
zmie nił. Na wet okien ko z ka sy bi -
le to wej po zo sta ło.

Ki no Mi lo wi ce to dziś re stau -
ra cja Sta ra Strze cha, sa la ki na Po -
lo nia na Wal cow ni to dziś sa la
gim na stycz na nie pu blicz nej szko -
ły. Kie dyś sa la ta wcho dzi ła
w skład Do mu Kul tu ry przy hu -
cie Ce dler. W Ka zi mie rzu Gór ni -
czym by ło z ko lei ki no 1000-le -
cia. Dziś daw na sa la ki no wa to
miejsce im prez Miej skie go Do mu
Kul tu ry. Po rąb ka mia ła ki no Prze -
wod nik, a Kli mon tów ki no Lech

w Do mu Kul tu ry ko pal ni Czer -
wo ne Za głę bie. Dziś nie ma tam
ki na, do mu kul tu ry, a przede
wszyst kim ko pal ni…

Wspo mnie nia zo sta ły tak że
po za gór skim ki nie Gór nik. Jak
wi dać by ło te go spo ro, a w prze -
wa ża ją cej więk szo ści wszyst ko
krę ci ło się wo kół za kła dów pra cy
i przy le głych do nich do mów kul -
tu ry. Dziś osta ły się już nie licz ne
do my kul tu ry. Tak na praw dę to je -
den w Ka zi mie rzu i je den
w Macz kach. W obu od cza su
do cza su wy świe tla ne są fil my, ale
to już nie to sa mo. Gdzie jesz cze
moż na obej rzeć w So snow cu film
na więk szym niż te le wi zyj ny od -
bior ni ku? Swo ją sa lę ma so sno -
wiec ka bi blio te ka, któ ra przez ca -
ły rok za pra sza na róż ne pro jek cje
te ma tycz ne. Co po za tym? Mul ti -
plek sy. Ki no He lios i Ciem na Ci -
ty. Cóż, in ne re alia, in ne oby cza je.
Czy lep sze? Od po wiedź po zo sta -
wiam czy tel ni kom…

Świą ty nie X Mu zy,
czy li jak to by ło z ki na mi w So snow cu
Już niebawem zostanie oddana do użytku sala koncertowa, w której przed laty mieściło się kino Muza, ostatnie kino w mieście przed pojawieniem się
multipleksów. W dawną świątynię X Muzy tchnięto nowe życie. Nowoczesny obiekt, z elewacją imitującą dawny odbiornik radiowy ma szansę stać się
ważnym punktem na kulturalnej mapie Sosnowca. Dla kilku pokoleń sosnowiczan na zawsze pozostanie jednak dawną Muzą, kinem, z którym wielu ma
nierozerwalne wspomnienia…

Kino Lutnia. 

Nowa odsłona Muzy.

Kino Zagłębie. Lata 70. XX wieku. Dawne kino Muza. 

Kino Helios. 

arc UM w Sosnowcu
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Zde cy do wa ny fa wo ryt i li der te go rocz nych
ta bel po twier dził swo ją do mi na cję w kra ju,
pew nie wy gry wa jąc kon kurs pchnię cia ku -
lą 5 kg z wy ni kiem 20.46 m. – Szy mon
srebr ne go i brą zo we go me da li stę po ko nał
o po nad trzy me try – nie krył du my szko le -
nio wiec na sze go za wod ni ka.

Ma zur to niejedyny za wod nik, któ ry
w To ru niu sta nął na po dium. Wi ce mi strzem
Pol ski w kon kur sie trój sko ku zo stał z wy ni -
kiem 14.09 m Ar tur Ka sza. – Z każ dą pró -
bą Ar tur zbli żał się do pro wa dzą ce go Ku by
An drzej cza ka, któ ry w naj lep szym sko ku

za li czył 14.08 m, ale osta tecz nie nie zdo łał
prze sko czyć ry wa la, do któ re go stra cił 9
cen ty me trów. Jed no cze śnie trze ba wspo -
mnieć, że Ar tur trzy ra zy po pra wiał re kord
ży cio wy, ska cząc w ostat niej ko lej ce po raz
pierw szy w ka rie rze po nad gra ni cę 14 me -
trów – pod su mo wał start Ar tu ra tre ner Ro -
bert Ko rzeń, któ ry pod czas za wo dów miał
po wo dy do po dwój nej ra do ści. Na po dium
sta nął tak że in ny je go pod opiecz ny, rów nież
trój sko czek, Bar tosz Świer czy na. – Na szyi
Bart ka za wisł brą zo wy krą żek. Bar tek swo -
im wy stę pem spra wił ogrom ną, mi łą nie spo -
dzian kę. Wal czył w kon kur sie do sa me go
koń ca, dwu krot nie po pra wia jąc re kord ży -

cio wy. Wy nik 13.70 m dał mu trze cie miej -
sce i naj niż szy sto pień po dium – do dał tre -
ner Ko rzeń.

Po ni żej miej sca po zo sta łych na szych za -
wod ni ków 9. miej sce w bie gu na 60 m za ję -
ła Mał go rza ta Ko wal ska (8.05s), 12.
na 3000 m by ła Pa try cja Ka pa ła
(11.18.31s), 13. miej sce w kon kur sie pchnię -
cia ku lą za ję ła Na ta lia Ci sic ka (12.27 m),
tak że 13. w bie gu na 3000 m był Ka mil Ga -
ik (9.11.99s), 14. w bie gu na 60 m ppł z cza -
sem (9.47s, w el. 9.39s) by ła Alek san dra
Kraw czyk, a Ma te usz Sem per ukoń czył ry -
wa li za cję w bie gu na 2000 m na miej scu 18.
z cza sem (6.10.88s).

Uczennice SP nr 40 w skła dzie:
Alek san dra Rok, Ni co let ta Wę -
grzyn, Klau dia Sto lec ka, Ma ja
Moź dzierz, Zu zan na Ko wal czyk
i Oli wia Suj ka (na zdjęciu) za ję -
ły I miej sce w Mi strzo stwach
So snow ca Szkół Pod sta wo wych

w łyż wiar stwie szyb kim dziew -
cząt. Na uczy cie lem i tre ne rem
uczen nic „40” jest Ja cek Szew -
czyk. Or ga ni za to rem za wo dów
był so sno wiec ki MO SiR. Mło -
dym za wod nicz kom ser decz nie
gra tu lu je my. KP

Świet nie za pre zen to wa ły się sza blist ki z So snow ca pod czas ro ze gra nych
w War sza wie Mi strzostw Pol ski Ju nio rów. In dy wi du al nie trium fo wa ła
Ka ro li na Cie ślar, za wod nicz ka Za głę biow skie go Klu bu Szer mier cze go,
a w ry wa li za cji dru żyn eki pa TMS Za głę bie się gnę ła po sre bro.

W zma ga niach in dy wi du al nych 5. by ła An na Cios, a Na ta lia Wa -
las ukoń czy ła za wo dy na 8. miej scu. Obie za wod nicz ki re pre zen tu ją
TMS Zagłebie. Po nad to Cios wraz z Wa las oraz Nad ią Kró li kow ską
i An ną Łu ka sik się gnę ły po sre bro w tur nie ju dru ży no wym. KPZa wod nik UKS Hu ra gan So sno -

wiec Jan Szym czyk, pod opiecz ny
tre ne ra Sta ni sła wa Szy dło, zwy -
cię żył w Wo je wódz kim Tur nie ju
Eli mi na cyj nym do Mi strzostw
Pol ski Se nio rów roz gry wa nym
w By to miu. Wy nik ten dał awans
do tur nie ju głów ne go 83. In dy wi -
du al nych Mi strzo stwach Pol ski
Se nio rów w Wał brzy chu, w któ -
rym weź mie udział 64 naj lep -
szych te ni si stów w Pol sce.

Obec nie na li ście ran kin go wej
Pol skie go Związ ku Te ni sa Sto ło -
we go w War sza wie skla sy fi ko wa -
nych jest w ka te go rii se nior -
skiej 1085 za wod ni ków. – Zwy cię -
stwo w za wo dach po twier dza
ol brzy mi ta lent na sze go gra cza,
któ ry po mi mo mło de go wie ku, jest
jesz cze ju nio rem, świet nie ra dzi
so bie w za wo dach se nior skich. W
po ko na nym po lu w by tom skich
za wo dach Jan Szym czyk po zo sta -
wił: Da riu sza Wró bla – So kół
Orze sze, Bar to sza Kwo daw skie go

LKS Orzeł Mi rex Ko zy oraz Ad -
ria na Elia sza KTS Lę dzi ny – in for -
mu je Sta ni sław Szy dło.

Eli mi na cje w By to miu za koń -
czy ły in dy wi du al ne zma ga nia se -
nior skie se zo nu 2014/2015
na Ślą sku. W kla sy fi ka cji ge ne -

ral nej se nio rek i se nio rów Ślą -
skie go Związ ku Te ni sa Sto ło we -
go w Ka to wi cach spo śród 101
klu bów zrze szo nych w ŚLZTS
UKS Hu ra gan So sno wiec dru gi
raz z rzę du oka zał się naj lep szym
klu bem wo je wódz twa. KP

W so bo tę, 7 mar ca, pił ka rze Za -
głę bia za in au gu ru ją run dę wio -
sen ną. Na Sta dio nie Lu do wym
po raz pierw szy w tym ro ku za -
gra ją ty dzień póź niej. W su mie
przed wła sną pu blicz no ścią wy -
stą pią siedmiokrotnie.

Run dę wio sen ną se zo -
nu 2014/15 pił ka rze Za głę bia za -
in au gu ru ją przed wła sną pu blicz -
no ścią 14 mar ca, gdy po dej mą
Błę kit nych ze Star gar du Szcze ciń -
skie go, ty dzień wcze śniej wy ja dą
do Brze ska na mecz z Oko cim -
skim. W re stau ra cji 3Ko lo ry
w So snow cu, przy ul. Kre so wej 1
(„Dom Spor tow ca”, I pię tro),
moż na ku po wać bi le ty i kar ne ty
na ru dę wio sen ną. Wej ściów ki
moż na na by wać co dzien nie
od godz. 10.00 do godz. 19.00.
Przed run dą wio sen ną skład na -
szej dru ży ny nie wie le się zmie nił.
W su mie przy by ło czte rech gra -
czy, w tym do sko na le zna ny bram -
karz Szy mon Gą siń ski, któ ry bro -
nił barw na sze go klu bu w la tach
2006-2008. Spo re ocze ki wa nia
zwią za ne są tak że z oso bą Grze -

go rza Fon fa ry, któ ry na Lu do wy
tra fił z Ener ge ty ka ROW Ryb nik,
li de ra II li gi. 

Po ni żej pre zen tu je my har mo -
no gram wio sen nych spo tkań Za -
głę bia na Sta dio nie Lu do wym. KP

Trzy me da le HMPJ dla so sno wiec kich lek ko atle tów

Zło ty Szy mon
Trzy medale – złoty, srebrny i brązowy – wywalczyli reprezentanci MKS-MOS Płomień Sosnowiec
podczas tegorocznych Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, w lekkiej atletyce,
które odbyły się w Toruniu. Na najwyższym stopniu podium stanął kulomiot Szymon Mazur,
podopieczny trenera Andrzeja Kurdziela.  

Zawodnicy MKS-MOS Płomień Sosnowiec potwierdzili doskonałą formę i umiejętności. 

Jan Szymczyk, choć jeszcze junior, bardzo dobrze radzi sobie
w zawodach seniorskich. 

Za gra w mi strzo stwach Pol ski

Bój o I li gę za czną w Brze sku

Me da le so sno wiec kich sza bli stek

Srebr na dru ży na TMS wraz z tre ne ra mi: An drze jem Bi lem
i Krzysz to fem Wą to rem.

Naj szyb sze łyż wiar ki są w SP nr 40

Z brą zo wym me da lem wró -
ci li za wod ni cy MKS -MOS
Pło mień So sno wiec z 59.
Ha lo wych Mi strzostw Pol ski
Se nio rów, któ re od by ły się
w To ru niu. Na naj niż szym
stop niu po dium sta nę ła Ur -
szu la Nęc ka, któ ra by ła trze -
cia w bie gu na 3000 m
(9.24.28s). Bli sko po dium
by ła San dra Mi cha lak, któ ra
w tym sa mym bie gu za ję ła
czwar te miej sce. Po nad to 5.
miej sce za ję li: Ma te usz Dłu -
tek w sko ku wzwyż, Krzysz -
tof Brzo zow ski w pchnię ciu
ku lą, Krzysz tof To ma siak
w sko ku w dal. Na szó stym
miej scu w pchnię ciu ku lą
upla so wa ła się An ge li ka Ka -
li now ska, 7. w bie gu
na 60 m by ła An ge li ka Ko -
wal ska oraz Mar ty na Pu sch -
haus na 800 m, a 8. miej sce
w sko ku w dal Ad rian -
na Zię ta ra. KP

Brąz Urszuli
Nęckiej

meCZe NA STADiONie
LuDOWym:
• sobota, 14 marzec,

godz. 16.00, Zagłębie-błękitni
Stargard Szczeciński

• sobota, 28 marzec,
godz. 17.00, Zagłębie – Raków
Częstochowa

• piątek, 10 kwiecień,
godz. 18.00,
Zagłębie – Nadwiślan Góra

• sobota, 25 kwiecień,
godz. 18.00, Zagłębie -
energetyk ROW Rybnik

• sobota, 9 maj, godz. 18.00,
Zagłębie -Górnik Wałbrzych

• środa, 20 maj, godz. 19.00,
Zagłębie – mKS Kluczbork

• weekend, 6-7 czerwca, (termin
PZPN): Zagłębie – Puszcza
Niepołomice
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Na kar tach hi sto rii Za gó rze po ja -
wia się po raz pierw szy w sierp -
niu Ro ku Pań skie go 1228, kie dy
to zo sta je po da ro wa ne przez Ka -
zi mie rza – księ cia opol sko -ra ci -
bor skie go, pa la ty no wi Kle men so -
wi her bu Gryf. Dzi siaj o tam tych
od le głych cza sach i ry cer skich
tra dy cjach so sno wiec kiej dziel ni -
cy świad czą mu ra le ma lo wa ne
przez ki bi ców Za głę bia oraz po -
zo sta ło ści sie dzi by moż no wład -
czej w po sta ci ziem ne go kop ca,
czy li tzw. gród ka stoż ko wa te go.

Gró dek zlo ka li zo wa ny jest w są -
siedz twie uli cy ks. Po pie łusz ki.
W po bli żu skle pu ogrod ni cze go
znaj du je się ta bli ca in for ma cyj -
na z map ką uła twia ją cą doj ście
do te go uni ka to we go za byt ku.
Wie dzie do nie go za po mnia -
na ulicz ka o jesz cze bar dziej za -
tar tej w pa mię ci na zwie Bro war.
Oneg daj pro wa dzi ła ona
do dwor skie go bro wa ru oraz
do osie dla o tej wła śnie na zwie.
Obec nie na koń cu ulicz ki znaj -
dzie my praw dzi wą nie spo dzian -

kę – ziem ny ko piec o śred ni cy 25
i wy so ko ści oko ło 6 me trów. Ota -
cza ją go po zo sta ło ści fo sy na peł -
nia nej nie gdyś wo da mi Po to ku
Za gór skie go, któ ry w tej oko li cy
bie rze swój po czą tek. Jed no z kil -
ku źró deł znaj du je się u pod nó ża
kop ca. 

Na po cząt ku XX wie ku ma -
low ni czo po ło żo ny ko piec sta no -
wił cel prze cha dzek i kon tem -
plo wa nia pięk na na tu ry. Za gó -
rza cy za chwy ce ni uro dą te go
za kąt ka na zwa li je „kop cem sło -

wi ków”. Na zwa na wią zu je
do pta ków, któ re w cie płe ma jo -
we wie czo ry swy mi pięk ny mi
tre la mi umi la ły wło ścia nom od -
po czy nek. Oko ło 100 lat wcze -
śniej, w pierw szej po ło wie wie -
ku XIX, Mie ro szew scy (wła ści -
cie le dóbr za gór skich) po sta wi li
na szczy cie kop ca drew nia ną al -
ta nę w kształ cie wie ży go tyc kiej.
Być mo że w peł ni świa do mie,
a być mo że w spo sób cał ko wi cie
przy pad ko wy na wią za li w ten
spo sób do śre dnio wiecz ne go ro -

do wo du te go ta jem ni cze go
wznie sie nia. Do rze czo nej al ta -
ny moż na by ło dojść je dy nie
od stro ny dwo ru, po przez drew -
nia ny mo stek wy so ko za wie szo -
ny po nad fo są,   sta wa mi oraz
roz le gły mi mo kra dła mi po kry -
wa ją cy mi te ren. 

W ro ku 1986 nie po zor ny, za -
ro śnię ty ko piec stał się obiek tem
ba dań ar che olo gów. W wy ni ku
prac pro wa dzo nych przez Te re sę
Ko sma lę uzna no obiekt za za by -
tek, da tu jąc go na XIV -XV stu -
le cie. W cza sie wy ko pa lisk zna -
le zio no licz ne frag men ty ce ra -
mi ki oraz re lik ty drew nia nej
kon struk cji mo gą cej sta no wić
po zo sta ło ści wie ży miesz kal no -
-obron nej. Te go ty pu bu dow le
by ły nie gdyś wzno szo ne
na szczy tach gród ków stoż ko wa -
tych, peł niąc funk cje obron ne
oraz pod kre śla jąc sta tus spo łecz -
ny pa na na wło ściach. Po raz ko -
lej ny wy ko pa li ska prze pro wa -
dzo no w ro ku 2011. Tym ra zem
pra ce pro wa dzi ła ar che olog Ka -
ta rzy na So bo ta -Li woch z so sno -
wiec kie go Mu zeum. W wy ni ku

ba dań son da żo wych stwier dzo -
no, że gró dek jest sta no wi skiem
wie lo kul tu ro wym. Od kry to ar te -
fak ty cha rak te ry stycz ne dla XI,
XII, XIV oraz XV stu le cia. Co
cie ka we, zna le zio no rów nież
przed mio ty po cho dzą ce z cza -
sów ro man tycz nej „go tyc kiej”
al ta ny Mie ro szew skich. Jed nak
do naj cie kaw szych, wy do by tych
z ziem skich cze lu ści za byt ków
na le ży da to wa ny na XV wiek
de nar ko ron ny Wła dy sła -
wa III War neń czy ka. Ar che olo -
dzy pod czas eks plo ra cji kop ca
na tknę li się tak że na war stwę
spa le ni zny, któ ra sta no wi pa -
miąt kę po burz li wej i tra gicz nej
przeszłości tej bu dow li.

W bez po śred nim są siedz twie
gród ka ry cer skie go znaj du ją się
po zo sta ło ści osa dy pro duk cyj nej
sprzed oko ło ty sią ca lat. To wła -
śnie tu taj daw ni, za gór scy hut ni -
cy zaj mo wa li się skom pli ko wa -
nym pro ce sem wy to pu oło wiu
i... sre bra. Ale to już nie co in -
na hi sto ria...

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
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miasto

Gródek rycerski w Zagórzu

31 mar ca 2015 ro ku o go dzi -
nie 10.30 spod Gim na zjum nr 16
im. Ma rii Ko nop nic kiej w So -
snow cu wy ru szy pierw szy so sno -
wiec ki „Błę kit ny Marsz”. Ideą
mar szu zor ga ni zo wa ne go w for -
mie hap pe nin gu bę dzie so li dar -
ność z oso ba mi cho ry mi na au -
tyzm. Or ga ni za to rem i go spo da -
rzem te go szla chet ne go
przed się wzię cia pod pa tro na tem
ho no ro wym Pre zy den ta Mia sta

So snow ca Ar ka diu sza Chę ciń -
skie go bę dzie spo łecz ność Gim -
na zjum nr 16, a prze marsz uli ca -
mi So snow ca po pro wa dzi Krzysz -
tof Ski ba, czło nek ze spo łu „Big
Cyc”. Ucznio wie „Szes nast ki”
roz da wać bę dą prze chod niom
sym bo licz ne nie bie skie ba lo ni ki
i bro szu ry in for ma cyj ne na te mat
au ty zmu, a w Par ku Sie lec kim za -
pre zen tu ją swo je ta len ty w przy -
go to wa nym pro gra mie ar ty stycz -

nym. Po nad to zor ga ni zo wa ne bę -
dą sto iska ga stro no micz ne, wy stę -
py ar ty stycz ne i spor to we. W trak -
cie za ba wy zo sta ną wy pusz czo ne
w po wie trze nie bie skie ba lo ny, ja -
ko sym bol wraż li wo ści i em pa tii
z cho ry mi. A wszyst ko po to, aby
już te raz za pro sić miesz kań ców
So snow ca, do udzia łu w co rocz -
nym cha ry ta tyw nym fe sty nie ro -
dzin nym Jar mark Cu dów”, bę dą -
cym tra dy cją Gim na zjum nr 16.

W tym ro ku fe styn od bę dzie
się 16 ma ja, a do chód z nie go zo -
sta nie prze ka za ny na kon to dzie ci
au ty stycz nych i z Ze spo łem
Asper ge ra. Po dob nie jak w ubie -
głych la tach przy go to wa ny zo sta -
nie bo ga ty pro gram ar ty stycz ny
dla róż nych grup wie ko wych.
Spo łecz ność so sno wiec kie go
Gim na zjum nr 16 ape lu je i za chę -
ca wszyst kich do swo ich do bro -
czyn nych ak cji. red

I Błękitny Marsz na rzecz dzieci autystycznych

Syl wia Ko sman

„Na zy wam się Piotr Ra czyń ski
i mam 22 la ta. Od uro dze nia cho ru -
ję na nie ule czal ną i śmier tel ną cho -
ro bę, mu ko wi scy do zę. W ostat nim
ro ku cho ro ba za ata ko wa ła mo je
płu ca z ca łą swo ją mo cą. Każ dy
mój dzień to wal ka o od dech. Je -
stem uza leż nio ny od kon cen tra to -
ra tle nu 24 go dzi ny na do bę, w no -
cy wspo ma ga mnie re spi ra tor. Je -
dy nym ra tun kiem jest szyb ki
prze szczep płuc. W Pol sce za bieg
ten wy ko ny wa ny jest bar dzo rzad -
ko. Szan są na nor mal ne ży cie jest
prze szczep w Wied niu – dro gi
i nie re fun do wa ny przez NFZ. Za -
sta na wia łeś się kie dyś ile kosz tu je
ludz kie ży cie? 120.000 eu ro to
kwo ta, ja ką mu szę wpła cić, aby
kli ni ka wpi sa ła mnie na li stę ocze -
ku ją cych. Nie mam obec nie ta kich
pie nię dzy, ale wiem, że je śli ich nie
zdo bę dę, to pew ne go dnia za brak -
nie mi po wie trza. Nie mam wie le
cza su, każ dy ty dzień przy no si po -
gor sze nie. Po wie lu la tach wal ki
z cho ro bą mój or ga nizm jest wy -
koń czo ny. Dzi siaj pro szę Cię o po -

moc. Je steś po pu lar ny, masz ta lent,
masz zna jo mości, je steś bo ga ty,
a mo że masz po mysł na cie ka wą
ak cję? Mo żesz po móc na wie le
spo so bów...”, na pi sał Piotr na swo -
im blo gu. I uru cho mił la wi nę zda -
rzeń. Pio tro wi po ma ga ją ucznio -
wie, ich ro dzi ce i na uczy cie le
Tech ni kum Nr 3 Ga stro no micz no -
–Ho te lar skie w CKZiU przy ul.
Gro ta Ro wec kie go 64 w So snow -
cu, któ rzy prze pro wa dzi li ak cje
cha ry ta tyw ne. Zor ga ni zo wa li prze -

marsz uli ca mi mia sta, pod czas
któ re go pro si li o po moc dla Pio tra
i wy pu ści li w nie bo set ki ba lo nów. 

Po nad to w so sno wiec kim
klu bie Ka sh mir, 20 lu te go, od był
się spe cjal ny kon cert, ale tak że li -
cy ta cja przed mio tów na rzecz
cho re go. Dla Pio tra za gra li i za -
śpie wa li, m. in. Mar ta Bi jan,
i Ma te usz Ziół ko. W li cy ta cji
wzię li udział m. in. udział rad ni
i pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski, któ ry za kwo tę 4 tys.

z zł wy li cy to wał pły tę DVD z fil -
mem „Ida”.

– Cel był na praw dę szczyt ny.
Cie szę się, że mo gę w ten spo sób
po móc. Mu sia łem ostro wal czyć
o pły tę, ale to do brze, bo dzię ki
te mu kwo ta by ła ca ły czas pod -
bi ja na. Cie szę się, że w ak cję
włą czy ły się róż ne śro do wi ska,
łą cząc się w wal ce o zdo by cie jak
naj więk szej kwo ty po trzeb nej
na prze szczep – po wie dział pre -
zy dent So snow ca. 

Pod czas ostat niej se sji Ka ta -
rzy na Ki da wa -Kał ka, wi ce prze -
wod ni czą ca Ra dy Miej skiej i wła -
ści ciel ka klu bu Ka sh mir, wrę czy -
ła pre zy den to wi wy li cy to wa ną
pły tę i po dzię ko wa ła wszyst kim
uczest ni kom im pre zy za wspar cie
i udział w li cy ta cji. 

W su mie dzię ki lu dziom do -
brej wo li na kon cie Pio tra znaj -
du je się już po nad 75 tys. zł. 

Każdy, kto chce dołożyć swoją
cegiełkę pomocy, może
przeznaczyć 1 procent podatku
na rzecz Piotra: nr KRS
0000097900.

Płuca dla Piotra - pod takim hasłem trwa w Sosnowcu zbiórka pieniędzy na rzecz chorego na mukowiscydozę Piotra Raczyńskiego

Liczy się każda złotówka

Prezydent Arkadiusz Chęciński wsparł akcję charytatywną
i wylicytował płytę z filmem „Ida”. 

Od mszy świę tej w ko ście le pw.
Św. To ma sza Apo sto ła roz po czę -
ły się 1 mar ca w So snow cu ob -
cho dy Na ro do we go Dnia Pa mię -
ci „Żoł nie rzy Wy klę tych”. Póź -
niej uro czy sto ści prze nio sły się

pod Po mnik Ko biet Wal czą cych
w AK, gdzie war tę ho no ro wą
wy sta wi ła jed nost ka strze lec ka
z Dą bro wy Gór ni czej. W cza sie
uro czy sto ści dru ga jed nost ka
strze lec ka zło ży ła przy rze cze nie.

Uczcili pamięć żołnierzy

arc UM w Sosnowcu
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100-LATKA

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

30 stycznia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus, kierownik USC,
Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.
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jUBiLeUsZe

Pani Józefie dużo zdrowia
i radości na dalsze lata życia 

życzy Redakcja

Pani Józefa Okońska urodziła się 22 lutego 1915 r. w Niemczech, w miejscowości
Biesenthal, gdzie jej rodzice przyjechali za pracą.
Po pierwszej wojnie światowej rodzina wróciła do Polski. Ojciec dostał pracę w Hucie
„Buczka”, a mama Jubilatki nie pracowała, gdyż zajmowała się wychowaniem
czwórki rodzeństwa. Po śmierci ojca, w 1937 r. i po wybuchu II wojny,
w listopadzie 1939 r., Pani Józefa wyjechała z całą rodziną na przymusowe roboty
do Niemiec. Do kwietnia 1941 r. pracowała na gospodarstwie u bauera w Lubaniu,
kiedy przyszły mąż – Tomasz Okoński – namówił Panią Józefę do powrotu do Polski.
Po ślubie 14 kwietnia 1941 r. urodziła jedyną córkę Elżbietę. Mąż Tomasz w 1943 r.
za działalność podziemną został aresztowany i zamordowany w obozie śledczym
w Mysłowicach. Od tej chwili pozostała z córką sama bez środków do życia i los ich
nie oszczędzał. Cudem ocalone po wywózce do Oświęcimia ukrywały się do końca
wojny przed Gestapo. Po wojnie do 1975 r., kiedy odeszła na zasłużoną emeryturę,
pracowała jako intendentka w przedszkolu przy fabryce „Dietla”. Pani Józefa
doczekała się dwóch wnuków i czterech prawnuczek. Mimo przykrych i smutnych
przeżyć jest osobą szczęśliwą i spełnioną. Krzysztof Haładus, zastępca prezydenta
miasta, na ręce Szanownej Jubilatki, złożył życzenia oraz wręczył nagrodę
jubileuszową wraz z dyplomami. 

Cecylia i Włodzimierz Bajerkiewiczowie, Bogusława i Stefan Biedowie, Eufemia i Leszek Czarneccy, Matylda i Czesław Dawidowie, Józefa i Witold Deńcowie, Łucja i Edward Kocubowscy,
Julianna i Janusz Kozerowie, Marianna i Stefan Łatowie, Henryka i Edmund Mackowie, Danuta i Andrzej Nowakowie, Krystyna i Adam Bąkowie, Danuta i Tadeusz Słuszniakowie, Wiesława
i Władysław Szlękowie, Pani Jadwiga Kotyla, Pani Janina Nowakowska, Pan Bronisław Machnik, Pani Donata Bilnik, Państwo Stanisława i Julian Maleccy.

Renata i Franciszek Rusinowie, Zenobia i Jan Rutkowscy, Krystyna i Henryk Skwarkowie, Marianna i Kazimierz Szałowscy, Rozalia i Roman Szczepanowscy, Zofia i Stanisław Tomaszewscy,
Teresa i Marian Wilkowie, Stanisława i Miron Zalechowie.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Alina i Stanisław Iwanowie, Janina i Jan Zawadzińscy, Aniela i Józef Kowalscy, Irena i Ryszard Zachariaszowie, Janina i Zygmunt
Błaszczykowie, Helena i Jan Omelańczukowie, Daniela i Leon Ulatowscy, Alicja i Wacław Majewscy, Halina i Jerzy Guzowie.
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co? gdzie? kiedy?

po zio mo: 1 – „do mek” tu ry sty, 5 – dam ski sa lo nik, 8 – „Ri go let -
to” lub „Car men”, 9 – w po szwie, 10 – za mknię cie za kła du i zwol -
nie nie pra cow ni ków, 11 – jo dła kar pac ka, 12 – naj waż niej sza
część no ża, 14 – by łe mia sto wo je wódz kie, 16 – ta -
niec, 17 – okra sa, 19 – akwa rio we ryb ki, 21 – imi ta cja skó -
ry, 22 – mia ra pa pie ru, 25 – po wierzch nia, np. miesz ka -
nia, 28 – eg zo tycz ny owoc, 29 – fi gu ra geo me trycz na z pro mie -
niem, 30 – ko min wul ka nicz ny, 32 – do kład ka, 34 – z Ada mo -
we go po wsta ła Ewa, 35 – kap cie, 36 – ba ła gan, 37 – sto ją ce lu -
stro, 38 – za sło na, 39 – coś moc no roz drob nio ne go.

pio no wo: 1 – anons o czy jejś śmier ci, 2 – ptak do mo wy z ko ra -
la mi, 3 – ubi ka cja bar dziej ele ganc ko, 4 – pol ski no bli -
sta, 5 – wę gier skie mo rze, 6 – se ne gal ski port, 7 – pra cu je
na ba se nie, 13 – bu zia jej się nie za my ka, 15 – na wle ka -
nie, 18 – for ma cja ro ślin na Sy be rii, 20 – naj waż niej szy w ki -
nie, 23 – ra ry tas, 24 – eu ro pej skie pań stwo na wy spie, 26 – ga -
tu nek ma te ria łu, 27 – za gad nie nie, 28 – wy kształ co ny rol -
nik, 31 – ko lo ro wa na nie bie, 33 – Ma don na ze zwło ka mi Chry -
stu sa.

Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2015 – WłODZIMIERZ KAlICKI – ZDARZyłO SIę
Na gro dy otrzy mu ją: Elżbieta Habryka z Sosnowca, Adrian Kordeusz z Sosnowca i Marian Mazurczyk z Katowic.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski rzecznik  praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 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 02 

pogotowie ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

pogotowie gazowe

(32) 266 33 56

pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  3

✂

Ta jem ni ca, no we ży cie, a mo że tak że no wa mi łość? 
Głów ną bo ha ter ką po wie ści Sa rah Rio jest Ada, za -
stęp ca re dak to ra na czel ne go w po pu lar nym no wo jor -
skim ma ga zy nie. Z po zo ru więc jest to ko bie ta z per -
spek ty wa mi, lecz, nie ste ty, suk ce sy w pra cy przy -
ćmie wa jej oso bi sta tra ge dia. Dwa la ta te mu ko bie ta
w wy pad ku stra ci ła naj bliż sze oso by – mę ża i có recz -
kę. Ada, ucie ka jąc przed bo le sną co dzien no ścią, po -
sta na wia za miesz kać na bar ce w Se at tle, gdzie nie spo -
dzie wa nie znajduje ta jem ni czą skrzy nię i wpa da
na trop se kre tu sprzed lat. Pół wie ku wcze śniej mło -

dziut ka Pen ny wła śnie w tym miej -
scu prze ży wa ła wiel ką za ka za ną mi -
łość. Pew ne go dnia jed nak dziew -
czy na na gle znik nę ła…
Adzie ta jem ni cę za gi nię cia Pen ny
po ma ga roz wią zać Alex, przy stoj ny fo to graf zaj mu ją cy
po bli ską bar kę. Stop nio wo za czy na ją spę dzać ra zem
co raz wię cej cza su, po zna jąc hi sto rię, któ ra za ska ku ją -
co spla ta się z lo sa mi Ady. Kim by ła ta jem ni cza Pen -
ny? Czy Ada w koń cu bę dzie mia ła od wa gę po ko chać
na no wo?

Sarah Jio

Dom na jeziorze (Wyd. ZNAK)

Po tret ko bie ty, któ ra sta ła się sym bo lem epo ki. 
W dzie ciń stwie przy mie ra ła gło dem, a ja ko do ra sta ją ca
dziew czy na prze mie rzą ła uli ce Pa ry ża w zdar tych trze -
wi kach. Ma rzy ła, że pew ne go dnia po ka że wszyst kim,
na co ją stać. Ma rie mia ła tyl ko je den atut… uro dę, któ -
ra spra wia ła, że ża den męż czy zna nie mógł przejśc obok
niej obo jęt nie. Na szczę ście do sko na le po tra fi ła wy ko rzy -
stać swój dar. Dzię ki swo je mu atu to wi, już w wie ku 16 lat
by ła jed ną z naj bo gat szych i naj słyn niej szych dam dwo -
ru w Eu ro pie. Ca ły Pa ryż le żał u jej stóp. Roz ko chi wa ła

w so bie ary sto kra tów i ar ty stów, ta kich
jak Fran ci szek Liszt, czy Alek san der
Du mas (syn), któ ry po sta no wił
uwiecz nić jej tra gicz ną hi sto rię w „Da -
mie ka me lio wej”.
Au tor ka po wie ści, Ju lie Ka va nagh, do sko na le od ma lo -
wa ła po ru sza ją cy por tret ko bie ty, któ ra sta ła się sym -
bo lem epo ki. W książ ce czy ta my o Ma rie, ta kiej ja kiej
by ła na praw dę, o ży wio ło wej, am bit nej dziewczynie,
któ rej ży cie na zna czo ne by ło tra gicz ną cho ro bą. 

Julie Kavanagh

Dziewczyna, która kochała kamelie (Wyd. ZNAK)

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 20 marca pod adres redakcji: 
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

6.03 godz. 18.00 Za mek Sie lec ki: Wer ni saż
Wy sta wy „Stre fa wy klu cze nia” – An na Bu jak
7.03 MDK Ka zi mierz, ul. Głów -
na 19: VIII Ogól no pol ski Fe sti wal Ta necz -
ny – Ró ża 2015
7.03 godz. 11.00 Au la Bi blio te ki Głów nej: Fa -
mi lij ne Ki no w Bi blio te ce – pro jek cja fil mu
ani mo wa ne go
8.03 godz. 19.00 Ener ge tycz ne Cen trum Kul -
tu ry, ul. Bę dziń ska 65: Kon cert Re na ty Prze -
myk
10.03 godz. 12.00 Czy tel nia Bi blio te ki Głów -
nej, ul. Ze ga dło wi cza 2: Wer ni saż Wy sta wy
„Kró lew skie mia sta Rze czy po spo li tej”
11.03 godz. 17.00 Au la Bi blio te ki Głów nej:
Ki no w Bi blio te ce – Li te ra tu ra w ki nie – pro -
jek cje fil mo we
12.03 godz. 18.00 Au la Bi blio te ki Głów nej:
Wer ni saż Wy sta wy „Mil cząc, wo ła ją” – w ra -
mach wy sta wy pre lek cja „Żoł nie rze Wy klę ci,
żoł nie rze Nie złom ni”
12.03 godz. 18.00 CIM, ul. War szaw ska 3/20:
Świat na Pa tel ni – Cykl spo tkań po dróż ni -
czych „Ro we rem przez USA”
14.03 godz. 18.00 Sa la Kon cer to wa, ul. Wa -
wel 2: Kon cert Bel ta ine & Glen da lo ugh
14-17.03 Ener ge tycz ne Cen trum Kul tu ry oraz
Klub Re me dium, ul. Su cha 7c: Week end Kul -
tu ry Ir landz kiej
14.03 Squ ash Po int, ul. Stru ga 1: Pu char So -
snow ca w Squ asha
14.03 godz. 10.00 Miej ski Klub Macz ki, ul.
Kra kow ska 26: Tur niej Bry dża Spor to we go
14.03 godz. 16.00 Sta dion Lu do wy, ul. Kre so -
wa 1: Mecz II Li gi Pił ki Noż nej Za głę bie So -
sno wiec – Błę kit ni Star gard Szcze ciń ski 
17.03 godz. 17.00 Sa la Kon cer to wa: Kon cert
Ka me ral ny „So na ty Fle to we”

18.03 godz. 18.00 Au la Bi blio te ki Głów nej:
Ki no w Bi blio te ce – Li te ra tu ra w ki nie – pro -
jek cje fil mo we
19.03 godz. 8.00 Sa la Kon cer to wa: Ogól no pol ski
Kon kurs Pia ni stycz ny „Wio sna z for te pia nem”
20.03 MDK Ka zi mierz: Wy sta wa Ma lar stwa
Gru py Re lax 
20.03 godz. 16.00 Sta wi ki, ul. Kre so wa: Pik -
nik Ro dzin ny – Bieg o Pu char Pre zy den ta So -
snow ca i Bur mi strza Ko ma rom (Wę gry)
20.03 godz. 17.00 Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na Fi lia nr IV – Sie lec, ul. Zam ko wa 9: Spo -
tka nie Au tor skie – Pi sar ka Be ata Go łem biow -
ska –Na wroc ka 
21.03 godz. 8.30 Ha la Wi do wi sko wo – Spor -
to wa, ul. Bra ci Mie ro szew skich 91: Tur niej
Tań ca No wo cze sne go –World Dan ce 2015
22.03 godz. 15.00 Sa la Kon cer to wa: Vir -
ski – Na ro do wy Ba let Ukra iń ski
25.03 godz. 18.00 Au la Bi blio te ki Głów nej:
Ki no w Bi blio te ce – Li te ra tu ra w ki nie – pro -
jek cje fil mo we
27 – 29.03 Ha la Wi do wi sko wo – Spor to wa:
Mi strzo stwa Ślą ska Ka de tów i Ju nio rów
w Bok sie
28.03 godz. 10.00 CIM: Ca fe Pod Mi gaw -
ką – Cykl spo tkań fo to gra ficz nych
28.03 godz. 17.00 Sta dion Lu do wy:
Mecz II Li gi Pił ki Noż nej Za głę bie So sno -
wiec – Ra ków Czę sto cho wa
28.03 godz. 18.00 Ener ge tycz ne Cen trum
Kul tu ry: Ope ret ka „Ze msta Nie to pe rza”
29.03 godz. 11.00 Start – Ale ja Mi rec kie -
go: II Har pa gań ska Dy cha – Bieg ulicz ny
na 10 km
31.03 Prze marsz uli ca mi mia sta: Błę kit ny
Marsz – Ob cho dy Świa to we go Dnia Au ty zmu,
Pro wa dzą cy Krzysz tof Ski ba (Big Cyc)

RoZRywka

Książ ka no wej mi strzy ni li te ra tu ry oby cza jo wej.
Głów ną bo ha ter ką po wie ści Do ro ty Gą sio row skiej jest ty -
tu ło wa Łu cja. Ucie ka jąc przed swo ją prze szło ścią, tra fia
ona przy pad ko wo do nie zwy kłe go miej sca, Ró ża ne go Ga -
ju – uro cze go mia stecz ka ze sta rym znisz czo nym pa ła -
cem. Tam przez przy pa dek po zna je mło dą, cięż ko cho rą
ko bie tę, z któ rą się za przy jaź nia i skła da jej obiet ni cę – ma
od na leźć oj ca jej có recz ki. Kie dy w za ska ku ją cych oko -
licz no ściach po zna je mu zy ka i je go bez dusz ną part ner kę
Ade lę, do strze ga, ze przy pad ki od gry wa ją w jej ży ciu co -
raz więk szą ro lę. Mo że jed nak to wca le nie są zwy czaj ne

zbie gi oko licz no ści? Książ ka to opo -
wieść o na dziei, praw dzie i prze zna cze -
niu. Au tor ka w swej po wie ści po ru sza
ulu bio ny mo tyw li te rac ki. Opo wia da
hi sto rię ko bie ty, któ ra po sta na wia uciec
z wiel kie go świa ta i za cząć wszyst ko od no wa. „Opo wieść
Łu cji” to lek ka książ ka, przy któ rej z pew no ścią moż -
na od po cząć po cięż kim dniu. Au tor ka, Do ro ta Gą sio row -
ska, po przez na pi sa nie tej po wie ści udo wad nia, że w ży -
ciu za wsze moż na za cząć coś od no wa i ni gdy nie jest
za póź no, aby speł niać swo je ma rze nia. 

Dorota Gąsiorowska

Obietnica Łucji (Wyd. ZNAK)



Se ans w te atrze? Z oka zji 250-
le cia te atru pu blicz ne go w Pol -
sce Te atr Za głę bia ja ko pierw szy
i do tych czas je dy ny w wo je -
wódz twie ślą skim roz po czy -
na cykl pre zen ta cji ekra ni za cji
te atral nych w ra mach pro jek tu
„Te atro te ka”, re ali zo wa ne go
przez Wy twór nię Fil mów Do ku -
men tal nych i Fa bu lar nych. 

Cykl pre zen tu je naj bar dziej
war to ścio we osią gnię cia mło dej
pol skiej dra ma tur gii – wy róż -
nia ją cej się wła snym ory gi nal -
nym ję zy kiem, spo so bem ob ra -
zo wa nia i pro ble ma ty ką do ty czą -
cą lu dzi mło dych i po strze ga nia
przez nich współ cze snej rze czy -
wi sto ści. Wśród re ali za cji zna la -
zły się tak że pra ce doj rza łych
re ży se rów, któ rzy nie mie li do -

tąd moż li wo ści stwo rze nia wła -
sne go dzie ła au dio wi zu al ne go.
Wy bra ne pro duk cje „Te atro te ki”

pre zen to wa ne by ły na te go rocz -
nym Fe sti wa lu Fil mo wym
w Gdy ni. red
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HO rO SKOp
rYBY (19.02. – 20.03.) – Wraz
z nadejściem wiosny wTwoim sercu
zakwitnie miłość. Nie przyzwyczajaj się
jednak do nowej sytuacji, gdyż wiosna
nie trwa wiecznie. Zamiast marzyć
o wspólnej przyszłości z nowo
poznanym znajomym, ciesz się chwilą.
Wiosna to doskonały czas, aby wreszcie
wyciągnąć rower z piwnicy. 
BArAN (21.03. – 19.04.) – Twoje sprawy
miłosne wreszcie się ustatkowały. Teraz
pora zacząć myśleć o sobie. Ukochany
z pewnością doceni, gdy ubędzie Ci kilka
kilogramów. Wykorzystaj też zaległy
urlop i odpocznij kilka dni. Wizyta
u kosmetyczki poprawi Ci humor. Zadbaj
też o swoje zdrowie, gdyż ostatnie
wyniki nie były najlepsze. 
BYK (20.04. – 22.05.) – Samotne byki
czeka pasmo nieszczęśliwych randek.
Niestety, tegoroczna wiosna, nie okaże
się dla Ciebie owocna w bliższe
znajomości. Postanowisz więc nie szukać
miłości na siłę i zaczniesz dbać o siebie.
Być może marzec to odpowiednia
chwila, aby wreszcie zapisać się na kurs
angielskiego? W pracy z pewnością
docenią, jak dobrze porozumiewasz się
z zagranicznymi kontrahentami, co
może potwierdzić wysoka premia. 
BLIŹNIęTA (23.05. – 21.06.) – Ostatnio
masz wielkie szczęście w grach losowych.
Nie przyzwyczajaj się jednak zbytnio, gdyż
prawdziwe pieniądze, niestety, trzeba
w życiu uczciwie zarobić. Z ukochaną
zaczniecie rozmyślać o planach
wakacyjnych. Niestety, będziecie mieli
odrębne zdania na ten temat. Nie warto
jednak sprzeczać się o tak błahe sprawy. 
rAK (22.06. – 22.07.) – Wiosna sprawi,
że Twoje myśli będą krążyć jedynie
wokół pewnego bruneta. Czy jesteś
jednak pewna, że jego myśli także krążą
wokół Ciebie? Czeka Cię duża impreza
rodzinna. To świetna okazja, aby
odświeżyć rodzinne kontakty, czego
ostatnio Ci brakowało. Postanowisz
nawet tegoroczne wakacje spędzić
w gronie rodzinnym, a nie na wczasach
dla singli, jak to zazwyczaj bywało. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Początek roku
minął Ci bardzo szybko. Natłok
obowiązków sprawił, iż zapomniałeś
o tym, co najważniejsze. Postaraj się
spędzić więcej czasu z najbliższymi. Nie
musicie od razu wyjeżdżać na wczasy,
ale wiosna to doskonały czas, aby
wybrać się na długi, rodzinny spacer.
pANNA (24.08. – 22.09.) – Ostatnio nie
doceniasz tego, co masz. Pora to zmienić
i skończyć z narzekaniem. Pomyśl
o wizycie u specjalisty, gdyż ciągłe bóle
głowy to może być początek czegoś
poważniejszego. Z początkiem wiosny
postanowisz także zadbać o swoją
kondycję. Biegi może nie są dla Ciebie, ale
codzienna kilkukilometrowa wycieczka
rowerowa przyniesie same korzyści. 
WAgA (23.09. – 22.10.) – Od początku
roku wszystko układa się wTwoim życiu
jak należy. Nie martw się, bo
najprawdopodobniej cały rok będzie taki!
Samotne wagi powinny „wyjść do ludzi”.
Nie uważasz, że wolny czas spędzasz
jedynie przed telewizorem? W ten
sposób nie spotkasz miłości swojego
życia. Pora więcej czerpać z życia!
SKOrpION (23.10. – 21.11.) –
Od początku roku praktycznie cały czas
chorujesz. Gdy jednak w końcu choroba
odpuści, wykorzystaj stary urlop i wyjedź
do miejsca, gdzie będziesz mógł
pooddychać świeżym powietrzem.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
z urlopu nie wrócisz sam… Postaraj się
też poukładać swoje sprawy zawodowe.
Nie chcesz chyba do końca roku
pracować tam, gdzie nie możesz
spełniać swoich ambicji?
STrZELEC (22.11. – 21.12.) – Ostatnio
zbyt często kłócisz się ze swoim
partnerem. Musisz postarać się
poświęcać mu więcej czasu. Zrezygnuj
z nadgodzin w pracy, a wolny czas
poświęć na sprawy rodzinne. Szczęście
sprzyjać Ci będzie w grach losowych.
Z pozoru niewielka wygrana, może
czasem okazać się miłym zastrzykiem
gotówki. Może wystarczy na krótki urlop?
KOZIOrOŻEC (22.12. – 19.01.) –
Uważaj na siebie, bo nieszczęście może
spotkać Cię na z pozoru prostej drodze!
Samotnym koziorożcom aura nie
sprzyja. Nie licz na pasmo randek,
a raczej na pasmo niepowodzeń. Nie
martw się, chwila samotności dobrze Ci
zrobi. Wolny czas wykorzystaj
na spotkania z przyjaciółmi. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nie możesz
narzekać w tej chwili na zmęczenie, gdyż
kolejny urlop czeka Cię dopiero
w przyszłym roku. Aura sprzyja za to
zakochanym wodnikom. Może pora
na kolejny krok? Nie ma co dłużej zwlekać
z tą decyzją. Czeka Cię wielka rodzinna
niespodzianka. Oby nie okazała się jednak
dla Ciebie zbyt wielkim szokiem.  red

KINOreklama

TEATR - marzec  2015

03 wt godz. 19.30 Teatroteka: Walentyna/Julia Kijowska, Wojciech
Faruga
04 Śr godz. 10.00 Tango/Sławomir Mrożek
godz. 18.00 Tango/Sławomir Mrożek 
05 Czw godz. 19.00 Między nami dobrze jest/Dorota Masłowska 
06 Pt godz. 19.00 Najdroższy/Francis Veber
07 Sb godz. 18.00 Najdroższy/Francis Veber
08 Nd godz. 11.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
10 Wt godz. 11.00 Balladyna/ J. Słowacki – gościnnie Teatr Nowy
z Zabrza
11 Śr godz. 10.00 Balladyna/ J. Słowacki – gościnnie Teatr Nowy
z Zabrza
12 Czw godz. 10.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka

13 Pt godz. 19.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos
14 Sb godz. 18.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos
15 Nd godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
17 Wt godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
18 Śr godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
21 Sb. godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
22 Nd godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
27 Pt godz. 19.00 Korzeniec/Z. Białas, T. Śpiewak
28 Sb godz. 18.00 Najdroższy/Francis Veber
29 Nd godz. 18.00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?
31 Wt godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery

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,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
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)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej
kwoty 2 zł.

DLA NASZyCH CZyTeLNiKóW mAmy
3 PODWójNe ZAPROSZeNiA:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Szewczyk Dratewka”

w dniu 08.03.2015 r. (niedziela), godz. 11.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”

w dniu 13.03.2015 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek”

w dniu 22.03.2015 r. (niedziela), godz. 18.00

Re per tu ar Ki na He lios So sno wiec
6.03 – 12.03.2015.

KiNO KONeSRA
,, DZIKA DROGA”” WYŁĄCZNIE W PONIEDZIAŁEK
komedia/obyczajowy, od 15 lat, Polska, 104 min, NAPISY
GODZ. 19.30
PRZeDPRemieRy
,, CHAPPIE”” WYŁĄCZNIE WE WTOREK thriller/akcja, od 15 lat,
USA/Meksyk, 120 min, NAPISY GODZ. 20.30
PRemieRy
,, FOCUS” 14.30, 19.00, 21.15 komedia/kryminał, od lat 15, 104
min, NAPISY ,, FRU!” 12.30, 16.30 komedia/animacja, b/o,
USA, 91 min, DUBBING, FRU! 3D”” 10.30*, 14.30, 17.30
komedia/animacja, b/o, USA, 91 min, DUBBING *z wyjątkiem
wtorku i środy
,, BODY/CIAŁO”” 18.30 dramat, od lat 15, 93 min, Polska
,, BÓG NIE UMARŁ” 12.00
dramat, od 12 lat, Polska, 113 min, NAPISY
fiLmy TyGODNiA
,, DISCO POLO” 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30
komedia, od 15 lat, Polska, 104 min , PIĘĆDZIESIĄT TWARZY
GREYA”” 19.30*, 22.00 dramat/romans, od 17 lat, USA, 124
min, NAPISY*z wyjątkiem poniedziałku
,,SNAJPER” 20.45* dramat/akcja/wojenny, od lat 15, USA, 132

min, NAPISY*z wyjątkiem wtorku
,,ASTERIX I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 2D”” 10.00, 17.00
komedia/animacja/przygodowy, b/o, Francja, 85 min, DUBBING
,,ASTERIX I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 3D” 13.15
komedia/animacja/przygodowy, b/o, Francja, 85 min, DUBBING
,,SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄDZIE 2D” 11.00
komedia/animacja/przygodowy, b/o, USA, 93 min, DUBBING
,,SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄDZIE 3D” 15.15
komedia/animacja/przygodowy, b/o, USA, 93 min, DUBBING
,,PINGWINY Z MADAGASAKRU”” 9.15*, 9.30**
komedia/animacja/przygodowy, b/o, USA, 92 min. DUBBING
*wyłącznie w piątek
**z wyjątkiem piątku

W Tym TyGODNiu RePeRTuAROWym fiLmAmi
ZASTRZeŻONymi Są:  
-,, ASTERIX I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 3D”” DUBBING
-,, SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄDZIE 3D”” DUBBING
-„FRU! 3D””
-,, PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA”” NAPISY

uWAGA! Dla naszych Czytelników mamy 
14 pojedynczych zaproszeń do kina, 

do odbioru w naszej redakcji.

RoZRywka

„Teatroteka” w Teatrze Zagłębia

Spektakle na dużym ekranie

WALeNTyNA – julia Kijowska, Wojciech faruga,
reż. Wojciech faruga
WALiZKA – małgorzata Sikorska-miszczuk, reż.
Wojciech Kostrzewski
NAD – reż. Tekst, scenariusz mariusz bieliński
TRASH STORy – magda fertacz, reż. marta
miłoszewska
CuKieR STANiK – Zyta Rudzka, reż. Agata Puszcz
KORONACjA – marek modzelewski, reż. Sebastian
Chondrokostas
CHłOPieC mALOWANy – Piotr Rowicki, 
reż. Piotr Ratajczak
miSS HiV – maciej Kowalewski, 
reż. Krzysztof Czeczot

Dodatkowo wybrane przedstawienia poprzedzone
zostaną prelekcją wprowadzającą widzów w
kontekst przedstawienia. Część realizacji posiada
napisy w języku angielskim.

Najbliższe projekcje:

3 marca, wtorek,  godz. 19.30 
WALeNTyNA, julia Kijowska, Wojciech faruga, reż.
Wojciech faruga
bilety: 10 zł

29 kwietnia, środa, godz. 19.30
CuKieR STANiK – Zyta Rudzka, reż. Agata Puszcz
bilety: 10 zł 

WiDZOWie TeATRu ZAGłębiA PODCZAS COmieSięCZNyCH SeANSóW ZObACZą 
OSiem SPeKTAKLi, CZyLi WSZySTKie DOTyCHCZASOWe ReALiZACje POWSTAłe 
W RAmACH „TeATROTeKi”:

Ar te Cre atu ra Te atr Mu zycz ny
za pra sza na ope ret kę pt. „Ze msta
nie to pe rza” Jo han na Straus sa II,
któ ra od bę dzie się 28 mar ca
o godz. 18.00 w Ener ge tycz nym
Cen trum Kul tu ry w So snow -
cu.  Ope ret ka „Ze msta nie to pe -
rza” Jo han na Straus sa II nie bez
po wo du uzna wa na jest za ge nial -
ną. Po sia da jed no z naj lep szych
w ope ret ko wej li te ra tu rze li bret -
to, któ re tak za in try go wa ło
Straus sa, że w re kor do wym cza -
sie sze ściu ty go dni skom po no wał
do nie go mu zy kę. Ope ret ka, któ -
rej ak cja roz gry wa się pod ko -
niec XIX wie ku, prze sy co na jest
ta necz nym ryt mem i wie deń ską
ra do ścią ży cia. Ba wi pu blicz ność
pi kan te rią sy tu acji i dia lo gów.
Ty tu ło wa ze msta to prze wrot -
na in try ga dok to ra Fal ke, któ ry
mści się za ka wał, ja ki zro bił mu
Eisen ste in, po rzu ca jąc go nad ra -
nem po kar na wa ło wej ma ska ra -
dzie pi ja ne go w prze bra niu nie -
to pe rza. Fal ke snu je za gma twa ną
in try gę, w któ rą wcią ga ca łe gro -
no przy ja ciół. Wszyst ko koń czy
się, oczy wi ście, szczę śli wie, a at -
mos fe ra za ba wy i upo je nia to wa -
rzy szą ca bo ha te rom na wet
w wię zie niu, prze ni ka za rów no
tekst, jak i po ry wa ją cą słu cha czy
mu zy kę. Do dat ko wym atu tem
pol skiej wer sji jest fakt, że li bret -
to zna ko mi cie i dow cip nie prze -
ło żył na ję zyk pol ski Ju lian Tu -

wim. W nie zwy kle barw nym
i peł nym ope ret ko wych prze bo -
jów spek ta klu wy stą pią: Ewa Ko -
wa luk ja ko Ro sa lin da, Ja ro sław
We wió ra ja ko Eisen ste in, Jan Żą -
dło / Ka mil Zde bel ja ko dr Fal ke,
Be ata Wit kow ska -Glik ja ko Ade -
la, Da riusz Pie trzy kow ski ja ko
Al fred, Mar ta Ga bry el czak -Pa -
proc ka / Alek san dra Po kryw -
czyń ska ja ko ksią żę Or lo fsky,
Ma riusz Ha nu lak ja ko Frank, Ja -
kub Ber gel ja ko dr Blind
i Frosch, Edy ta No wic ka ja ko Ida
oraz Ze spół Wo kal ny Te atru Mu -
zycz ne go Ar te Cre atu ra. Śpie wa -
kom to wa rzy szy Or kie stra Te atru
Mu zycz ne go Ar te Cre atu ra
pod dy rek cją Woj cie cha Gwisz -
cza.

Bi le ty kosz tu ją 30 zł (nor mal -
ny) i 20 zł (ulgo wy). Pro jekt jest
współ fi nan so wa ny przy udzia le
gmi ny So sno wiec. red

„Zemsta nietoperza”
w Energetycznym 
Centrum Kultury

„ZemSTA NieTOPeRZA”

Reżyseria: barbara bielaczyc
Produkcja i scenografia: 
jarosław Wewióra
Kostiumy: Dorota Wewióra
Realizacja świateł: 
Kamil michalski
Organizator: Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych
z siedzibą w Sosnowcu

arc Teatr Zagłębie
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

W ubie głym ro ku bu dżet oby wa tel ski
w So snow cu miał swo ją pre mie rę. Mia -
sto po dzie lo ne by ło wów czas na 7 okrę -
gów, a w pu li by ło 5 mln zł. Te raz środ -
ki zo sta ną zwięk szo ne o mi lion zło tych,
a stref bę dzie po nad dwa ra zy wię cej. 

Pro jekt za kła da, że mi lion zło tych
zo sta nie prze zna czo ny na tzw. stre fę
edu ka cji, w któ rej to swo je po my sły
zgła szać bę dą mo gły pla ców ki oświa to -
we. Da na szko ła bądź przed szko le bę -
dzie mo gło zgła szać pro jek ty zwią za ne
np.: z bu do wą bo isk czy też pla ców za -
baw. W tym przy pad ku pu la mi lio -
na zło tych zo sta nie roz dzie lo na nie
na okrę gi, na da ny pro jekt gło so wać bę -
dą mo gli miesz kań cy z ca łe go mia sta.

Po zo sta łe pięć mi lio nów tra fi do po -
dzia łu na 16 stref. Każ da dziel ni ca do -
sta nie środ ki w opar ciu o po wierzch nię
i licz bę lud no ści. W związ ku z tym naj -
wię cej pie nię dzy tra fi na Po goń,

do dziel ni cy Cen trum oraz Za gó rze Po -
łu dnie. Po zo sta łe za pro po no wa ne dziel -
ni ce to Mi lo wi ce, Sta ry So sno wiec, Ku -
ku łek i Sie lec, Śro du la, Ka li no wa, Niw -
ka, Mo drze jów/Ję zor, Za gó rze Pół noc,
Kli mon tów, Ju liusz, Ka zi mierz Gór ni -
czy, Ostro wy Gór ni cze i Macz ki.

– W stycz niu zbie ra li śmy opi nie
od miesz kań ców do ty czą ce pierw szej
edy cji. Chcie li śmy po znać ich zda nie,
uwa gi, ewen tu al ne pro po zy cje. W opar -
ciu o nie stwo rzy li śmy za sa dy ko lej nej
edy cji bu dże tu. Naj wię cej uwag miesz -
kań ców do ty czy ło ma łej licz by stref. Je -

stem prze ko na ny, że te raz, gdy po dwo -
ili śmy ich ilość, so sno wi cza nie bę dą za -
do wo le ni. Miesz kań cy mie li tak że za -
strze że nia co do cza su gło so wa nia, ich
zda niem zbyt krót kie go. Ten pro blem
tak że zo sta nie roz wią za ny – pod kre śla
Mi chał Sta rzyń ski z Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji UM w So snow cu.

W te go rocz nym bu dże cie skła da ne
przez miesz kań ców propozycje zo sta ną
po dzie lo ne na dwie stre fy te ma tycz -
ne – miesz kań ca i pie sze go, a co za tym
idzie, su ma na dziel ni ce rów nież zo sta nie
po dzie lo na na dwa. Czy li je śli na da ną

dziel ni cę prze zna czo na bę dzie kwo ta 200
tys. zł, to war tość naj wyż sze go pro jek tu
w jed nej ze stref nie prze kro czy 100 tys.
zł. W stre fie miesz kań ca znaj dą się stre -
fy ak tyw no ści, pla ce za baw itd., a w stre -
fie pie sze go np.: chod ni ki czy też ław ki.

Co waż ne, w po rów na niu z ro kiem
ubie głym tym ra zem ist nieć bę dzie
moż li wość gło so wa nia na pro jek ty zgło -
szo ne w in ne dziel ni cy niż ta, któ rą się
za miesz ku je. Do ty czyć to bę dzie pro -
jek tu ogólnomiejskiego ze stre fy edu ka -
cji. Po nad to bę dzie moż na od dać gło sy
na pro jek ty ze stre fy miesz kań ca i pie -
sze go w dziel ni cy za miesz ka nia.

Ko lej ną no wo ścią jest fakt, iż do za -
twier dze nia bu dże tu oby wa tel skie go nie
bę dzie po trzeb na uchwa ła. Tym ra zem

zo sta nie on wdro żo ny w ży cie za rzą dze -
niem pre zy den ta mia sta, któ ry li czy, że
w te go rocz nej edy cji za in te re so wa nie
miesz kań ców bę dzie więk sze niż w ro -
ku ubie głym. – W ubie głym ro ku
pod gło so wa nie pod da no 123 pro jek ty,
a w su mie od da no oko ło 30 tys. gło sów,
z cze go spo ro by ło nie waż nych. Ma rzy
mi się, aby fre kwen cja w gło so wa niu
wy nio sła pięć dzie siąt pro cent. W ten
spo sób na praw dę mo że my de cy do wać
o tym, co dzie je się i po wsta je w na -
szym mie ście. Ko rzy staj my z te go pra -
wa – za chę ca do wzię cia udzia łu w bu -
dże cie oby wa tel skim pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Wię cej o bu dże cie czy taj na stro nie
www.kon sul ta cje.so sno wiec.pl

Re wo lu cja w bu dże cie oby wa tel skim

6 mi lio nów do po dzia łu 
Mia sto po dzie lo ne na 16 dziel nic, a w pu li prze zna czo nej na in we sty cje 6 mln zł. To naj waż niej sze zmia ny w te go rocz nym pro jek cie bu dże tu oby wa tel skie go.

juŻ W mARCu ZAPRASZAmy WSZySTKiCH mieSZKAńCóW NA KONSuLTACje
SPOłeCZNe DOTyCZąCe PROPONOWANyCH ZmiAN W ii eDyCji buDŻeTu
ObyWATeLSKieGO NASZeGO miASTA.

Spotkania odbędą się:
• 7.03.2015, godz. 10.00, Centrum informacji miejskiej, ul. Warszawska 3/20
• 10.03.2015, godz. 11.00, Klub Kiepury, ul. będzińska 6
• 13.03.2015, godz. 17.00, miejska biblioteka Publiczna, ul. będzińska 6
• 17.03.2015, godz. 17.00, miejski Dom Kultury Kazimierz, ul. Główna 18
• 19.03.2015, godz. 17.00, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska

Polskiego 8
• 25.03.2015, godz. 17.00, urząd miejski, al. Zwycięstwa 20

arc UM w Sosnowcu

Najwięcej pieniędzy trafi na Pogoń i dzielnic Centrum oraz Zagórze Południe. 


