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14 nowoczesnych Solarisów zasiliło flotę
PKM Sosnowiec. Spółka zamierza zakupić
także autobusy elektryczne i hybrydowe.
PKM Sosnowiec to obecnie największy
przewoźnik w strukturach KZK GOP.
Właścicielem przedsiębiorstwa są cztery
miasta: Sosnowiec, Dąbrowa
Górnicza, Będzin i Czeladź. 

Hokeiści Zagłębia
Sosnowiec zagrają
wśród najlepszych!
Sosnowiczanie po
dwóch latach
nieobecności wracają
do ekstraligi. 

www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy
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Nowoczesny tomograf dla sosnowieckiego szpitala
Krzysz tof Po lacz kie wicz

Ko lej na in we sty cja w so sno wiec ki szpi tal. Miej ska
pla ców ka za ku pi ła wła śnie no wo cze sny to mo -
graf.  Szpi tal uzy skał do fi nan so wa nie  Mi ni ster stwa
Zdro wia na re ali za cję za da nia pn. „Za kup apa ra tu ry
dia gno stycz nej dla wcze sne go wy kry wa nia no wo -
two rów” w ra mach pro gra mu zdro wot ne go „Na ro -
do wy pro gram zwal cza nia cho rób no wo two ro wych”.
Do fi nan so wa nie wy nio sło 2 747 500 zł, co sta no -
wi 78,5% war to ści sprzę tu. Po zo sta łą kwo tę, czyli
prawie 782 tys. zł., w ra mach środ ków wła snych
wy ło żył szpi tal. – Za kup to mo gra fu kom pu te ro we -
go So ma tom De fi ni tion AS+ wraz z oprzy rzą do -
wa niem opie wał w su mie na kwo tę ponad 3
mln 529 tys. zł. Kosz ty te nie obej mo wa ły fi nan -
so wa nia do sta wy, za in sta lo wa nia sprzę tu, ser wi so -
wa nia go oraz prze szko le nia per so ne lu w za kre sie
je go ob słu gi, za któ re za pła cił szpi tal – tłu ma czy
Mag da le na Kot, kie row nik dzia łu or ga ni za cyj ne -
go Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

Za ku pio ny w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne -
go – 64-rzę do wy to mo graf kom pu te ro wy – wśród
wie lu no wo cze snych roz wią zań po sia da opro gra -
mo wa nie on ko lo gicz ne. – Za pew nia on wy so kiej
ja ko ści ba da nia sze ro kie go spek trum ba dań on ko -
lo gicz nych, a tak że na czy nio wych, mó zgo wych,
w ob sza rze klat ki pier sio wej, brzu cha, pro ce dur
kar dio lo gicz nych, or to pe dycz nych, neu ro lo gicz -
nych i in nych – do da je Mag da le na Kot.

Apa rat SO MA TOM De fi ni tion AS Open dys po -
nu je wszyst ki mi nie zbęd ny mi moż li wo ścia mi tech -
nicz ny mi i in te li gent nym opro gra mo wa niem, któ -
re uła twia ją speł nie nie co raz wyż szych, klu czo -
wych wy ma gań w za kre sie ja ko ści ob ra zu.

– To ko lej na in we sty cja w so sno wiec ki szpi -
tal. Chce my le czyć na szych miesz kań ców
w kom for to wych wa run kach, na naj lep szym
sprzę cie. Ten za kup to du ża szan sa dla wie lu so -
sno wi czan, jak rów nież miesz kań ców oko licz -
nych miast – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca.

– On ko lo dzy pro gno zu ją, że w cią gu naj bliż -
szych dzie się ciu lat za cho ro wal ność na no wo two ry
bę dzie ro sła. Jest to zwią za ne z pro ce sem sta rze nia
się spo łe czeń stwa. Ry zy ko za cho ro wa nia na więk -
szość no wo two rów zło śli wych wzra sta wraz z wie -
kiem pa cjen ta. Istot ny wzrost za cho ro wal no ści bę -
dzie do ty czył ra ka je li ta gru be go i płu ca. Po wo dze -

nie le cze nia tych no wo two rów bar dzo sil nie za le ży
od stop nia za awan so wa nia cho ro by. Wy kry te zbyt
póź no – pro wa dzą do śmier ci. Sku tecz ność pro fi -
lak ty ki i wcze snej dia gno sty ki w wal ce z no wo two -
ra mi po twier dza za ha mo wa nie wzro stu śmier tel no -
ści ko biet z po wo du ra ka pier si i spa dek z po wo du
ra ka szyj ki ma ci cy. Tu taj in ten syw na kam pa nia pro -
fi lak tycz na w po sta ci mam mo gra fii, czy ba dań cy -
to lo gicz nych trwa od lat. Uczest ni czy w niej rów -
nież Szpi tal Miej ski oraz miasto So sno wiec, fi nan -
su jąc ba da nia mam mo gra ficz ne dla ko biet
po ni żej 50 ro ku ży cia – pod kre śla Ar tur No wak,
pre zes za rzą du spół ki.

Nowoczesny tomograf posiada m.in.
oprogramowanie onkologiczne. 

Włą cze nie Szpi ta la Miej skie go do „Na ro do we go
pro gra mu zwal cza nia cho rób no wo two ro wych” ma
tym więk sze zna cze nie, że jest on jed nym z dwóch
szpi ta li w wo je wódz twie ślą skim, któ re otrzy ma ły
do ta cję na to mo graf kom pu te ro wy.

So sno wiec ki szpi tal in we stu je w sprzęt, trwa ją
w nim tak że pra ce mo der ni za cyj ne. Do koń ca
kwiet nia po trwa ją,  opie wa ją ce na kwo tę oko ło mi -
lio na zło tych, pra ce re mon to we  izby przy jęć,
przy ul. Szpi tal nej w So snow cu -Za gó rzu.
Dobiegają tak że koń ca pra ce ma ją ce na ce lu wy -
mia nę czę ści na wierzch ni chod ni ków i miejsc po -
sto jo wych wo kół bu dyn ku przy ul. Szpi tal nej w ra -
mach za da nia  „Ter mo mo der ni za cja seg men tu za -
chod nie go bu dyn ku Szpi ta la oraz wy mia na czę ści
na wierzch ni chod ni ków i miejsc po sto jo wych So -
sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go sp. z o.o.”.
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Zakup tomografu to kolejna ważna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom
Sosnowca i okolicznych miast. 

Wszystkiego co najlepsze
z okazji Świąt
Wielkanocnych 
życzy Redakcja 
„Kuriera Miejskiego”



Czter na ście no wych au to bu sów fir -
my So la ris na łącz ną kwo tę 17
mln 300 tys. zł zo sta ło ofi cjal nie
włą czo nych do flo ty PKM So sno -
wiec. Au to bu sy zo sta ły za pre zen -
to wa ne 23 mar ca w sa mo po łu dnie
na par kin gu PKM. Sześć no wo cze -
snych au to bu sów to po jaz dy dwu -
na sto me tro we, a osiem to osiem na -
sto me tro we „prze gu bow ce”.

– Są to eko lo gicz ne au to bu sy
z ze spo ła mi na pę do wy mi, któ re
speł nia ją naj wyż szą nor mę emi -
sji – Eu ro 6. Są wy po sa żo ne mię -
dzy in ny mi w kli ma ty za cję i bez -
prze wo do wy in ter net. To pierw sze
au to bu sy w So snow cu, któ re po -
sia da ją wbu do wa ne ła do war ki
USB. W Pol sce wie le ta kich au to -
bu sów nie jeź dzi – mó wi Ma rek
Pi ku ła, pre zes PKM So sno wiec. 

Au to bu sy bę dą wy ko rzy sty wa -
ne do ob słu gi li nii: 815 (So sno -

wiec – Ka to wi ce), 723 (So sno -
wiec – Cze ladź) oraz 811 (Dą bro -
wa Gór ni cza – So sno wiec –  Ka to -
wi ce). 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, 902N, 635, 808. Naj -
waż niej sze ele men ty wy po sa że -
nia, oprócz kli ma ty za cji dla pa sa -
że rów, sie ci Wi Fi i ła do wa rek
USB, to al ko blo ka dy, ozna cza ją -
ce, że uru cho mie nie au to bu su jest
nie moż li we bez spraw dze nia sta -
nu trzeź wo ści kie row cy, mo ni to -
ring wie lo ka me ro wy, do świe tle nie
we wnętrz ne i ze wnętrz ne wyj ścia
z au to bu su, świa tła dro go we i mi -
ja nia wy ko na ne w tech no lo gii
LED. Po nad to za po wie dzi przy -
stan ków bę dą sły sza ne nie tyl ko
we wnątrz au to bu su, ale rów nież
przez pa sa że rów cze ka ją cych
na przy stan kach.

– Ty mi au to bu sa mi zaj mo wa -
łem się nie mal od „po czę cia”, dla -
te go cie szę się, że uda ło się uru -
cho mić środ ki z li sty re zer wo wej
i za koń czyć tę in we sty cję. Ca ły
czas pla nu je my roz wi jać trans port
pu blicz ny w mie ście i prze ko ny -
wać, że ja dąc do cen trum, war to
prze siąść się z sa mo cho du do au -
to bu su – stwier dził Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

W pre zen ta cji au to bu sów
uczest ni czy li tak że m. in. pre zy -
dent Dą bro wy Gór ni czej Zbi -
gniew Pod ra za, bur mistrz Cze la -
dzi Zbi gniew Sza le niec oraz po -
sło wie Wal de mar An dzel, Wi told
Kle pacz, Ja ro sław Pię ta i Ka ta rzy -
na Sta cho wicz.

Pro jekt za ku pu czter na stu au to -
bu sów był 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. Do fi nan so wa nie wy nio sło
oko ło 11 mln 800 tys. zł.

W pla nach w ra mach Zin te gro -
wa nych In we sty cji Te ry to rial nych
PKM So sno wiec za mie rza za ku -
pić au to bu sy elek trycz ne i hy bry -
do we. – Bę dzie to no wa ja kość
w wo je wódz twie. Au to bus hy bry -
do wy od zy sku je ener gię, jest du -
żo bar dziej przy ja zny dla śro do wi -
ska, cich szy i spa la mniej pa li wa.
To au to bus na mia rę XXI wie ku.
Od wie lu lat użyt ku je my dwa au -
to bu sy hy bry do we, któ re za ku pi li -
śmy z wła snych środ ków. Spra wu -
ją się świet nie. Chciał bym, by du -
żą część ta bo ru w przy szło ści
sta no wi ły au to bu sy hy bry do -
we – za po wie dział Ma rek Pi ku ła.

PKM So sno wiec to obec nie naj -
więk szy prze woź nik w struk tu rach
KZK GOP. Wła ści cie lem przed -
się bior stwa są czte ry mia sta: So -
sno wiec, Dą bro wa Gór ni cza,
Będzin i Czeladź. SK
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Syl wia Ko sman

– To ko lej na waż na in we sty cja,
któ ra przy czy ni się do mo der ni -
za cji na szych obiek tów kul tu ral -
nych i zwięk szy ja kość i moż li -
wość pro wa dzo nych dzia -
łań – mó wi Ma te usz Ry ka ła,
za stęp ca pre zy den ta mia sta, któ -
ry pod pi sy wał umo wę. 

– Za kres prac bę dzie sze ro ki.
Po za drob ny mi re mon ta mi nie
by ły pro wa dzo ne pra ce na więk -
szą ska lę. Obiekt nie był tak że
dostosowany do po trzeb osób nie -
peł no spraw nych, po nad to nie po -
sia dał od po wied nie go sys te mu
za bez pie czeń an ty kra dzie żo wych
i prze ciw po ża ro wych. Ca ła in we -
sty cja obej mu je dwa za mó wie nia
na wszyst kie ro bo ty bu dow la ne.
Bę dzie tak że pod pi sy wa na od -
ręb na umo wa na re wi ta li za cję
par ku, w czę ści za mknię tej wo -
bec zam ku – za po wie dział Ma te -
usz Ry ka ła. Za go spo da ro wa nie

par ku bę dzie do dat ko wo kosz to -
wać oko ło 170 tys. zł. 

Ter min wy ko na nia prac mi ja
w kwiet niu, ale urzęd ni cy wy stą -
pi li już o prze dłu że nie te go ter -
mi nu do Urzę du Mar szał kow -
skie go z te go wzglę du, że dłu żej
niż za kła da no, trwa ło po stę po -
wa nie kon kur so we. Po uzy ska -
niu zgo dy pra ce naj praw do po -
dob niej po trwa ją do za koń cze nia
wa ka cji. Ro bo ty wy ko na bę dziń -
ska fir ma Ar ka da, któ rej wła ści -
cie lem jest Ra do sław Na wa ra,
by ły miej ski kon ser wa tor za byt -
ków w Bę dzi nie. 

– W ob rę bie dział ki na ze -
wnątrz Zam ku Sie lec kie go bę dzie
wy ko na ny ogród w sty lu ba ro ko -
wym – za po wia da Jo lan ta Sko rus,
dy rek tor ka Zam ku Sie lec kie go
w So snow cu. – Zo sta nie wy ko na -
ny tak że par king oraz cześć ogro -
dze nia, by z do tych cza so wym,
sta no wił jed no li tą ca łość. W sa -
mym obiek cie zo sta nie od re stau -

ro wa na po li chro mia w skrzy dle
po łu dnio wym, któ ra do tej po ry
nie by ła udo stęp nio na zwie dza ją -
cym ze wzglę du na to, że nie by -

ła od re stau ro wa na i usy tu owa -
na w miej scu, któ re nie by ło udo -
stęp nia ne zwie dza ją cym. Bę dą
tak że wy eks po no wa ne od kryw ki

ar che olo gicz ne w skrzy dle pół -
noc nym, któ re w ca ło ści bę dzie
pod le ga ło pra com re mon to wo -bu -
do wal nym – do da je.

Po nad to zo sta ną od da ne sa le
eks po zy cyj ne, na par te rze dla
dzia łu re gio nal ne go, a na pię trze
dla Ga le rii Extra va gan ce oraz
ma ga zy ny na dzie ła sztu ki.
Obiekt zo sta nie do sto so wa ny
do po trzeb osób nie peł no spraw -
nych. Zo sta nie za mon to wa -
na win da, któ rą bę dzie się moż -
na po ru szać od piw nic na pię tro
oraz plat for ma dla nie peł no -
spraw nych przy wej ściu głów -
nym do obiek tu. Obiekt zo sta nie
oświe tlo ny i tym sa mym na być
pięk nie eks po no wa ny. 

Pro jekt jest 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. Koszt ca łe -
go za da nia wy no si prawie 2 mln
550 tys. zł. Do fi nan so wa nie
kształ tu je się na po zio mie 85
pro cent.

Nowe oblicze Zamku Sieleckiego
Pra wie 2 mln 550 tys. zło tych bę dą kosz to wać pra ce ada pta cyj ne Zam ku Sie lec kie go. Umo wa na wy ko na nie prac zo sta ła pod pi sa na 17 mar ca w Urzę dzie
Miejskim w So snow cu. 

Nowoczesne Solarisy już na drogach Sosnowca

Mateusz Rykała, zastępca prezydenta miasta, podpisał umowę z Radosławem Nawarą,
właścicielem firmy Arkada.

No wa sie dzi ba Ko men dy Miej -
skiej Po li cji ma po wstać przy ul.
Ja now skie go w So snow cu. Mia sto
prze zna czy ło na ten cel dział kę
o war to ści oko ło 2 mln 400 tys. zł.
To nie je dy ne środ ki, któ re prze -
zna czy ło mia sto na rzecz so sno -
wiec kiej po li cji. W cią gu ostat -
nich lat gmi na prze ka za ła na po -
trze by po li cji  łącz nie po nad 3
mln 400 tys. zł oraz dział kę bu -
dow la ną na rzecz bu do wy no wej
ko men dy. 

Nowa komenda policji
ma powstać w ciągu
trzech lat. 

– Obec nie trwa ją pra ce pla ni -
stycz ne oraz po zy ski wa ne są
środ ki na bu do wę. Na la ta 2015-
2018 mia sto zo bli go wa ło się
prze ka zać na ten cel dwa mi lio -

ny zło tych. Pla no wa ny ter min
od da nia do użyt ku no wej sie dzi -
by Ko men dy Miej skiej Po li cji
w So snow cu to 2018 rok – po in -
for mo wał pod insp. Da riusz Pa -
nas, rzecz nik pra so wy KMP
w So snow cu. 

Tyl ko w tym ro ku na Fun dusz
Wspar cia Po li cji za pla no wa no
prze zna czyć z bu dże tu mia sta
kwo tę 600 tys. zł, z cze go 540 tys.
zł na wy dat ki in we sty cyj ne, zwią -
za ne z bu do wą no wej ko men dy,
a 60 tys. zł na wy dat ki bie żą ce. 

Za koń czo na zo sta ła tak że bu -
do wa I Ko mi sa ria tu. Uro czy ste
otwar cie od by ło się 6 mar ca i zo -
sta ło po łą czo ne z wrę cze niem
sztan da ru Ko men dzie Miej skiej
Po li cji. W su mie in we sty cja kosz -
to wa ła po nad 8 mln 500 tys. zł.
No wy bu dy nek speł nia współ cze -
sne stan dar dy. Jest no wo cze sny,
prze stron ny i wy god ny. Zo stał za -

pro jek to wa ny bez ba rier ar chi tek -
to nicz nych i wy po sa żo ny mię dzy
in ny mi w po cze kal nię oraz po -
miesz cze nia so cjal ne. Ma trzy
kon dy gna cje i po wierzch nię użyt -
ko wą o po wierzch ni 1425 m kw.
W no wej sie dzi bie peł ni służ bę
po nad 80 po li cjan tów. 

Ślą ski Ko men dant Wo je wódz ki
Po li cji nad insp. Ja ro sław Szym -
czyk ofi cjal nie otwo rzył no wo wy -
bu do wa ną sie dzi bę ko mi sa ria tu,
a w uro czy sto ściach wzię li udział
m. in. za stęp ca Ko men dan ta
Głów ne go Po li cji, in spek tor Ce za -
ry Po pław ski, par la men ta rzy ści,
wła dze wo je wódz twa i mia sta oraz
licz nie za pro sze ni go ście.

– Gdy by łem tu w lip cu 2012
ro ku, roz ma wia łem z ko men dan -
tem ko mi sa ria tu w pro gu, bo je go
po kój był tak ma ły, że nie mie ścił
dwóch osób. Chciał bym ser decz -
nie po dzię ko wać wła dzom mia sta
za wspar cie i po moc. Bę dzie my
słu żyć miesz kań com naj le piej jak
po tra fi my – stwier dził mł. insp.
An drzej Po pra wa, Ko men dant
Miej ski Po li cji w So snow cu.

– Zda rzy ło mi się być w sta rym
bu dyn ku po li cji ja ko po szko do -
wa ny. To co by ło wte dy, a to co
jest te raz, to dwa świa ty. W ko lej -
nych la tach za mie rza my na dal ści -
śle współ pra co wać z po li cją.
W tej chwi li je ste śmy na fi ni szu
roz mów do ty czą cych po ro zu mie -
nia i za pi sa nia w wie lo let nim pla -
nie wy dat ków mia sta ko lej nych
fun du szy na bu do wę no wej ko -
men dy – stwier dził Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Ko mi sa riat Po li cji I w So snow -
cu dzia ła od 16 mar ca. W tym
dniu Po wia to wy In spek tor Nad zo -
ru Bu dow la ne go w So snow cu wy -
dał po zy tyw ną de cy zję na użyt ko -
wa nie bu dyn ku. SK

Jest komisariat, będzie komenda! 
W ciągu siedmiu lat miasto przekazało na rzecz sosnowieckiej policji prawie 6 mln złotych!

Sylwia Kosman

Hanna Michta
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Cały czas planujemy rozwijać transport publiczny w mieście,
zapowiedział Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Otwarcie komisariatu zostało połączone z wręczeniem
sztandaru KMP w Sosnowcu.
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RADA MIEJSKA

9. sesja Rady Miejskiej 

Pakiet dla mieszkańca i przedsiębiorcy 
Syl wia Ko sman

Pierw sze sto dni pra cy na sta no wi sku pre -
zy den ta mia sta, pod su mo wał pod czas
mar co wej se sji Ar ka diusz Chę ciń ski. Pre -
zy dent przed sta wił pierw sze re zul ta ty pra -
cy no wych władz i przed sta wił za da nia
i ce le, wy zna czo ne na naj bliż sze mie sią ce.
Zo sta ły one uję te w Pa kie cie Miesz kań ca
i Pa kie cie Przed się bior cy. Rad ni w naj -
bliż szych ty go dniach zaj mą się pra cą
nad pro po no wa ny mi pro jek ta mi uchwał. 

Pierwsze obietnice już
sPełnione

Zgod nie z za po wie dzia mi w bu dże cie
mia sta zo sta ły za bez pie czo ne środ ki po -
trzeb ne na do ku men ta cję zwią za ną z bu -
do wą ba se nu oraz z prze bu do wą dwóch
bo isk szkol nych. – W tym i przy szło rocz -
nym bu dże cie ma my za bez pie czo ne
500 ty się cy złotych, któ re w więk szo ści
zo sta ną prze zna czo ne na wy ko na nie do -
ku men ta cji po trzeb nej do wy bu do wa nia
ba se nu przy szko le przy ul. Bo ha te rów
Mon te Cas si no. To po zwo li nam ubie gać
się o środ ki ze wnętrz ne, któ re po mo gą
nam wy bu do wać ba sen – wy ja śnił Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow -
ca. – Po sia da my tak że pie nią dze po trzeb -
ne na prze bu do wę dwóch bo isk szkol -
nych. Pierw szy nich znaj du je się
w Macz kach przy Ze spo le Szkół Ogól -
no kształ cą cych nr 11, a dru gi na Śro du li
przy Szko le Pod sta wo wej nr 42  – do dał. 

Pre zy dent za po wie dział tak że, że
w szko łach w Ostro wach Gór ni czych
i Ju liu szu po wsta ną miej sko -szkol ne
ośrod ki kul tu ry. – Za mie rza my uru cho -

mić w szko łach bo ga tą ofer tę, speł nia ją -
cą po trze by na szych miesz kań ców – za -
po wie dział. 

Dla cze go war to za miesz kać
w so snow cu?

W naj bliż szych mie sią cach naj waż -
niej sze są uchwa ły do ty czą ce miesz kań -
ców i przed się bior ców. W Pa kie cie
Miesz kań ca znaj du je się sie dem ele men -
tów. Zo sta ną m. in. wpro wa dzo ne no we
za sa dy Bu dże tu Oby wa tel skie go. W no -
wym pro jek cie mia sto zo sta ło po dzie lo -
no na 16 ob sza rów kon sul ta cyj nych, pu -
la środ ków do po dzia łu przez miesz kań -
ców wzro sła do 6 mln zł. Bę dzie
moż na gło so wać na pro jek ty z te re nu ca -
łe go mia sta, nie za leż nie od miej sca za -
miesz ka nia. Pro jek ty bę dą dzie lo ne te -
ma tycz nie do trzech stref: miesz kań ca,
pie szej i edu ka cyj nej.

– Pla nu je my zmie nić tak że za sa dy
i kry te ria wy naj mo wa nia so sno wiec kich
miesz kań. O na jem bę dą mo gły wy stę -
po wać oso by speł nia ją ce mniej wy gó ro -
wa ne kry te ria. W re gu la cji do ty czą cej
kry te riów kwa li fi ku ją cych zmie nio ne zo -
sta nie kry te rium me tra żo we z 5 me trów
kw. po wierzch ni na oso bę na 7 me trów
kw. oraz pod nie sio no kry te rium do cho -
do we w go spo dar stwie wie lo oso bo wym
z wy so ko ści 100 pro cent naj niż szej eme -
ry tu ry do 150 pro cent oraz w go spo dar -
stwie jed no oso bo wym z 150 pro cent naj -
niż szej eme ry tu ry do 200 pro cent – wy -
ja śnił pre zy dent. 

Zmie nio na zo sta nie tak że uchwa ła do -
ty czą ca przy zna wa nia miesz kań dla ab -
sol wen tów w So snow cu. – Za mie rza my

naj lep szym ab sol wen tom, od dzie się ciu
do dwu dzie stu rocz nie, przy znać pra wo
do lo ka lu miesz kal ne go. Weź nie my
pod uwa gę przede wszyst kim ich osią -
gnię cia, suk ce sy i do ko na nia na uczel -
ni – wy ja śnił Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Zo sta nie wdro żo ny w ży cie tak że  pro -
gram lo jal no ścio wy „Za miesz kaj w So -
snow cu” dla osób no wo za mel do wa nych,
a każ dy „no wy” so sno wi czan bę dzie
mógł li czyć na zniż ki i tań sze bi le ty
do ośrod ków kul tu ral nych, re kre acyj nych
i spor to wych. Już wia do mo, że Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji pro po nu je
np. 50 pro cent zniż ki na wszyst kie miej -
skie pły wal nie, lo do wi sko, kor ty te ni so -
we czy Gór kę Śro dul ską. Z ko lei Te atr
Za głę bia dla każ de go no wo za mel do wa -
ne go miesz kań ca So snow ca raz w mie -
sią cu (przez rok od za mel do wa nia) po -
dwój ną, bez płat ną wej ściów kę na swo je
spek ta kle, a np. Miej ski Klub „Macz ki”-
przez pierw szy rok od da ty za mel do wa -
nia w So snow cu bez płat ny wstęp
na wszyst kie płat ne za ję cia warsz ta to we
i kon cer ty or ga ni zo wa ne w Klu bie.

Pre zy dent za pro po no wał tak że, by
zwol nie nia od po dat ku od nie ru cho mo -
ści bu dyn ków miesz kal nych, w któ rych
wy ko na no re mont ele wa cji, roz sze rzyć
na wszyst kie nie ru cho mo ści w mie ście,
po nie waż obec nie ze zwol nień mo gą ko -
rzy stać oso by, któ re prze pro wa dzi ły re -
mont je dy nie w cen trum mia sta.

By za chę cić do za miesz ka nia w So -
snow cu,  zwol nie nia od po dat ku od nie -
ru cho mo ści bę dą obo wią zy wać tak że
w przy pad ku no wo wy bu do wa nych bu -
dyn ków miesz kal nych jed no ro dzin -
nych. – Zwol nie nie bę dzie przy słu gi wać

na okres 10 lat, po cząw szy od 1 stycz nia
ro ku na stę pu ją ce go po ro ku, w któ rym
bu do wa zo sta ła za koń czo na al bo w któ -
rym roz po czę to użyt ko wa nie bu dyn ku
lub je go czę ści przed osta tecz nym wy -
koń cze niem – za po wie dział pre zy dent.
Zo sta nie utwo rzo ny tak że ka ta log nie ru -
cho mo ści gmin nych z prze zna cze niem
pod bu dow nic two miesz ka nio we. 

ulgi Dla PrzeDsiębiorców
i niższe PoDatki

Na sze reg udo god nień mo gą li czyć tak że
przed się bior cy. Przede wszyst kim na zwol -
nie nia od po dat ku od nie ru cho mo ści, któ -
re bę dą obej mo wać bu dyn ki i bu dow le
zwią za ne z in we sty cją zre ali zo wa ną na te -
re nie mia sta. Po nad to in we sto rzy bę dą
mie li moż li wość wy dzier ża wie nia za tzw.
„zło tów kę” w dro dze pu blicz ne go prze tar -
gu spe cjal nie wy dzie lo ne te re ny gmin ne
o po wierzch ni   do 1000 me trów kw.
pod dzia łal ność pro duk cyj ną, usłu go wą
i rze mieśl ni czą. Ter min dzier ża wy prze wi -
dy wa ny jest na co naj mniej 10 lat. Wia do -
mo, że pierw sze ta kie te re ny zo sta ną uru -
cho mio ne przy ul. Woj ska Pol skie go,
w po bli żu Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz -
ne go, a po upły wie 10 lat przed się bior cy
bę dą mo gli wy stą pić w try bie bez prze tar -
go wym o wy kup tej nie ru cho mo ści

Wpro wa dzo ny zo sta nie tak że m.in.
pro gram „Lo kal na Kul tu rę”. – Pro gram
bę dzie do ty czył moż li wo ści wy na ję cia
w atrak cyj nej ce nie lo ka lu z prze zna cze -
niem na ce le kul tu ral ne. Do ty czy to
szcze gól nie lo ka li, któ re od wie lu lat sto -
ją pu ste. W pierw szej ko lej no ści spró bu -
je my wy na jąć czte ry lo ka le w cen trum

So snow ca – wy ja śnił Ar ka diusz Chę -
cień ski. 

Wła dze mia sta za pro po nu ją tak że  no -
we staw ki po dat ko we od środ ków trans -
por to wych na przy szły rok. – Wy so kość
nie któ rych sta wek zo sta nie ob ni żo -
na od kil ku na stu do kil ku dzie się ciu pro -
cent, zwłasz cza w przy pad ku trans por tu
cięż kie go, czy li ti rów – stwier dził pre zy -
dent. 

Zde cy do wa nej po pra wie ma ją ulec ob -
słu ga in we sto ra, któ re mu zo sta nie przy -
dzie lo ny in dy wi du la ny opie kun oraz zo -
sta nie skró co ny czas ocze ki wa nia na de -
cy zje urzę do we.

urząD czyn ny Dłu żej Dla
mieszkań ców

Naj praw do po dob niej już od ma ja zmie -
nią się go dzi ny pra cy so sno wiec kie go
urzę du. W tej chwi li urząd jest czyn ny
dłu żej tyl ko w po nie dzia łek. – W po nie -
dział ki pra cu je my do 17.00, a w po zo sta -
łe dni do 15.30. Po zmia nie dłu żej bę -
dzie my pra co wa li rów nież w czwart ki,
bo do go dzi ny 16.30. Naj wię cej spraw
w urzę dzie miesz kań cy za ła twia ją wła -
śnie w po nie dział ki i czwart ki, a naj -
mniej w piąt ki, dla te go po sta no wi li śmy
pra co wać dłu żej w te dwa dni, a w pią -
tek kró cej, do go dzi ny 13.00 – po in for -
mo wał pod czas se sji, Ma te usz Ry ka ła,
za stęp ca pre zy den ta So snow ca. 

Pod czas se sji wła dze mia sta na gro dzi -
ły ho ke istów Za głę bia, któ rzy wy wal czy -
li awans do eks tra li gi oraz dziew czę ta
z Ze spo łu Tań ca No wo cze sne go & Che -
er le aders Skan dal, któ re się gnę ły po ty tuł
mi strzyń Pol ski. 

reklama
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Syl wia Ko sman

Cał ko wi ty koszt przed się wzię cia wy -
niósł oko ło 1 mln 500 tys. zł, w tym do -
ta cja po nad 700 tys. zł. W ca łej Pol sce
po wsta ło już pra we 800 ta kich miejsc,
dzię ki wspar ciu Fun du szu Do płat, za -
rzą dza ne go przez Bank Go spo dar stwa
Kra jo we go. 

Do ce lo wo na schro nie nie w Do mu
Mat ki i Dziec ka mo że li czyć na wet 12
ma tek z dzieć mi. Dom po sia da trzy
kon dy gna cje, a je go łącz na po wierzch -
nia użyt ko wa to 632,5 me try kw. Skła -
da się z dzie wię ciu po koi po by tu (jed -
ne go na par te rze, któ ry przy sto so wa ny
jest do po trzeb osób nie peł no spraw nych
oraz ośmiu na pię trze) i dwóch po koi
do dat ko wych na pod da szu. Każ dy po -
kój po by tu po sia da ła zien kę i jest ume -
blo wa ny. Po nad to w Do mu mie ści się
tak że kuch nia o po wierzch ni 28 me trów
kw. z peł nym za ple czem go spo dar czym
oraz wy po sa że niem. Obok kuch ni znaj -
du je się wspól na ja dal nia o po wierzch -
ni 40 m kw., a po prze ciw nej stro nie
świe tli ca, prze zna czo na dla dzie ci.
Na par te rze znaj du je się po kój kie row -
ni ka, któ ry słu żyć bę dzie rów nież ja ko
po kój spo tkań in dy wi du al nych oraz po -
kój so cjal ny z ką ci kiem me dycz nym dla
per so ne lu. Do dys po zy cji pod opiecz -
nych przy go to wa na zo sta ła rów nież

pral nia z su szar nią oraz trzy sa ni ta ria ty
zbio ro we, w tym je den do sto so wa ny
do po trzeb osób nie peł no spraw nych.

Każ da ko bie ta, któ ra znaj dzie w Do -
mu swo je miej sce za miesz ka nia, zo sta -
nie ob ję ta in dy wi du al nym pla nem usa -
mo dziel nie nia. Mo że tak że li czyć
na po moc w szu ka niu i zna le zie niu pra -
cy. Sa mot ne mat ki mo gą li czyć tak że
na wspar cie pe da go ga, pra cow ni ka so -

cjal ne go oraz spe cja li stów pra cy z ro -
dzi ną. Zo sta ną tak że ob ję te po łoż ni czą
opie ką zdro wot ną i bę dą mo gły sko rzy -
stać z bez płat nych po rad praw nych
i opie ki dusz pa ster skiej. Do pla ców ki
bę dą przyj mo wa ne ko bie ty, kie ro wa ne
na wnio sek np. ośrod ków po mo cy spo -
łecz nej, cen trów po mo cy ro dzi nie czy
ośrod ków in ter wen cji kry zy so wej.
Przed przy ję ciem mu si zo stać prze pro -

wa dzo ny wy wiad śro do wi sko wy i pod -
sta wo we ba da nia le kar skie oraz na le ży
przy go to wać pi sem ną proś bę o przy ję -
cie do Do mu Mat ki i Dziec ka. Przy ję te
oso by bę dą mu sia ły za wrzeć spe cjal ny
kon takt oraz re ali zo wać in dy wi du al ny
plan usa mo dziel nie nia. Na te re nie pla -
ców ki bę dą pro wa dzo ne tak że za ję cia
z za kre su pro wa dze nia go spo dar stwa
do mo we go, zdro we go sty lu ży cia, za ła -
twia nia spraw w urzę dach. 

Każda matka zostanie objęta
indywidualnym planem
usamodzielnienia i może liczyć
na pomoc w szukaniu pracy.

Dom po wstał w wy ni ku prze bu do wy
bu dyn ku pa ra fial ne go, któ ry miał speł -
niać funk cję do mu pa ra fial ne go pa ra fii
Chry stu sa Kró la w So snow cu – Kli mon -
to wie. Pa ra fia prze ka za ła nie do koń czo ny
bu dy nek wraz z dział ką na rzecz Ca ri tas
Die ce zji So sno wiec kiej, by ukoń czyć bu -
do wę i za ło żyć Dom Mat ki i Dziec ka.
Bu do wa trwa ła od kwiet nia 2013 r.
do stycz nia 2015 r. i by ła do fi nan so wa -
na z rzą do we go pro gra mu fi nan so we go
wspar cia bu dow nic twa so cjal ne go, Ca ri -
tas Pol ska, da ro wizn osób pry wat nych,
zbió rek pu blicz nych oraz wspie ra -
na przez bi sku pa Grze go rza Ka sza ka. 

Po my sło daw czy nią bu do wy Die ce -
zjal ne go Do mu Mat ki i Dziec ka jest
Wie sła wa Spy ra, a dom zo stał po wo -
ła ny do ży cia de kre tem bi sku pa Grze -
go rza Ka sza ka z 15 grud nia 2010 ro -
ku. Re ali za cji in we sty cji pod ję li się
ksiądz To masz Fol ga, obec nie dy rek -
tor Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej
i ksiądz An drzej Cie ślik, ów cze sny
dy rek tor Die ce zjal ne go Cen trum
Służ by Ro dzi nie i Ży ciu, a obec nie
pro boszcz pa ra fii Chry stu sa Kró la
w Kli mon to wie. 

Z oka zji za in au gu ro wa nia dzia łal no -
ści oraz Dnia Mat ki, 25 ma ja, od bę dzie
się kon cert cha ry ta tyw ny po łą czo ny ze
zbiór ką fun du szy na rzecz Do mu i je go
dal sze go funk cjo no wa nia. Kon cert od -
bę dzie się w Sa li Kon cer to wej Ze spo łu
Szkół Mu zycz nych w So snow cu,
a gwiaz dą bę dzie Go lec uOr kie stra.
Współ or ga ni za to rem kon cer tu jest gmi -
na So sno wiec. 

Każ dy, kto chce wspo móc funk cjo -
no wa nie Do mu, mo że wpła cić środ ki
na spe cjal ne kon to Ca ri tas Die ce zji So -
sno wiec kiej: Ca ri tas Die ce zji So sno -
wiec kiej ul. Kor cza ka 5, 41-200 So sno -
wiec 04 2490 0005 0000 4600 7334 25
39. Wszyst kie in for ma cje o po stę pach
bu do wy Die ce zjal ne go Do mu Mat ki
i Dziec ka moż na zna leźć pod ad re sem:
www.dom mat ki.so sno wiec.pl.

Dach nad głową, wsparcie i pomoc na wagę złota oraz nadzieja na lepsze życie

Dom dla samotnych matek otwarty!
Pierwszy Diecezjalny Dom Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul. G. Zapolskiej 2 został otwarty 25 marca. 

W domu Matki i Dziecka może zamieszkać 12 matek z dziećmi. 

Hanna Michta
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W dniach od 10 do 12 kwiet nia
w Cen trum Kształ ce nia Za wo -
do we go i Usta wicz ne go w So -
snow cu przy ul. Ki liń skie go 25
od bę dzie się II edy cja Tur nie ju
E -spor to we go.

Pa tro nat nad im pre zą ob jął
pre zy dent mia sta So snow ca, Ar -
ka diusz Chę ciń ski.

W tym ro ku Za wod ni cy bę dą
mo gli ry wa li zo wać w Le ague of
Le gends. Ofer ta zo sta ła po sze -

rzo na o He ar th sto ne'a i Fi fę 15
na kon so lach PS3. Ubie gło rocz -
na edy cja cie szy ła się du żym za -
in te re so wa niem wśród gra czy.
Po eli mi na cjach, któ re od by ły
się za po śred nic twem in ter ne tu,
do So snow ca przy je cha ło 16 naj -
lep szych dru żyn.

Ze wzglę du na du że za in te re -
so wa nie, ist nie je moż li wość zor -
ga ni zo wa nia dodat ko wo Tur nie ju
w CS: GO. Jak po da ją or ga ni za to -

rzy, licz ba zgło szeń prze kro czy ła
już 100!

Mi ło nam po in for mo wać, że
na gro dy w po sta ci: 5x Te so ro
Exca li bur (kla wia tu ry) oraz 5x
Te so ro Ku ven An gel (słu chaw ki)
ufun do wał „Ku rier Miej ski”. 

Wię cej in for ma cji moż na śle -
dzić na bie żą co na Fa ce bo oko wym
pro fi lu tur nie ju:   www.fa ce bo ok.
com/events/1570920189831106/.

Sport elek tro nicz ny – e -sport
to dys cy pli na spor tu nie olim pij -
skie go, w któ rej przed mio tem
zma gań za wod ni ków są  gry
kom pu te ro we. Ry wa li za cja mię -
dzy ni mi od by wa się za rów no
w for mie re kre acyj nej, jak
i na tur nie jach gier kom pu te ro -
wych. Hi sto ria e -spor tu wią że
się ze wzra sta ją cą po pu lar no -
ścią roz gry wek sie cio wych. Po -
szcze gól ne gry kom pu te ro we
róż nych ga tun ków, w któ rych
to czy się roz gryw ka mię dzy za -
wod ni ka mi, są na zy wa ne dys -
cy pli na mi.

Me cze roz gry wa ne są na ży -
wo, a pu blicz ność mo że oglą dać
gra czy sie dzą cych przed kom -
pu te ra mi, zaś ich po su nię cia śle -
dzić na wiel kich  te le bi mach.
Roz gryw ki w in ter ne cie są wy -
ko rzy sty wa ne czę ściej przy eli -
mi na cjach. For mu ła spor tu elek -
tro nicz ne go przy cią ga co raz
więk sze rze sze gra czy w róż -
nym wie ku, głów nie dzię ki ni -
we lo wa niu ba rier fi zycz nych,
spo ty ka nych w spo rcie tra dy cyj -
nym, przy jed no cze snym za cho -
wa niu po czu cia ry wa li za cji
spor to wej.

W imie niu or ga ni za to ra za -
pra sza my. red

Turniej gier komputerowych
w Sosnowcu!Święto orchidei i kaktusów

W dniach 10 do 12 kwiet nia
w so sno wiec kim Eg zo ta rium
przy ul. Pił sud skie go 116 od bę -
dzie się wy sta wa pn. „Dni or -
chi dei i kak tu sów”. No wo ścią
pod czas wy sta wy bę dą zio ła
oraz ro śli ny bal ko no we. Każ dy
znaj dzie coś cie ka we go dla sie -
bie. 

– To już 16 edy cja tej wy sta -
wy i wciąż cie szy się ona nie -
słab ną cym za in te re so wa niem.
Świad czy o tym każ do ra zo wo
kil ku ty sięcz ny tłum zwie dza ją -
cych. Z ro ku na rok sta ra my się
pod no sić wa lo ry es te tycz ne
i edu ka cyj ne na szej wy sta wy.
Dla te go tak że tym ra zem za -
pro si li śmy no wych wy staw ców,
któ rzy wzbo ga cą wy sta wę
o wie le cie ka wych ga tun ków
i hy bryd. Oczy wi ście to or chi -
dee są na szą pa sją i za ra zem

te ma tem prze wod nim wy sta wy.
Do ło ży li śmy wie lu sta rań, by
po ka zać bo ga tą i cie ka wą eks -
po zy cję tych pięk nych ro ślin.
Cześć z nich bę dzie przy wie -
zio na spe cjal nie z wy sta wy or -
chi dei w Dreź nie, któ ra od by ła
się pod ko niec mar ca. Eg zo ta -
rium do słow nie za kwit nie
dzię ki bo ga tej ko lek cji stor czy -
ków bo ta nicz nych i cie ka wych
krzy żó wek. Nie któ re ro śli ny
za pre zen tu je my ja ko wi szą ce
ogro dy, czy li Ko ke da ma (for -
ma ja poń skiej ike ba ny), in ne
bę dą w szkla nych ogród kach.
Wie le po my słów bę dzie moż -
na pod pa trzeć i zre ali zo wać je
w do mu. Dla kon tra stu ze stor -
czy ka mi za pre zen tu je my też
kak tu sy i su ku len ty, któ re
w na tu rze wy stę pu ją w wie lu
re gio nach świa ta. Dla mi ło śni -

ków cie ka wych sma ków
w kuch ni bę dą zio ła w do nicz -
kach. Do peł nie niem ca ło ści
bę dą pięk ne bu kie ty i kom po -
zy cje kwia to we ze stor czy ków
wy ko na ne przez so sno wiec kie
kwia ciar nie. Jak za wsze wy sta -
wie to wa rzy szyć bę dzie kier -
masz, na któ rym moż na ku pić
wie le cie ka wych ro ślin
w atrak cyj nych ce nach oraz ak -
ce so ria do ich upra wy np. spe -
cja li stycz ne pod ło ża do stor -
czy ków, se ra mis, prze źro czy ste
do nicz ki w róż nych roz mia -
rach, a tak że od żyw ki i na wo -
zy  – in for mu je   Be ata Bia ła,
prze wod ni czą ca SKMO.

Wy sta wa bę dzie czyn -
na od piąt ku do nie dzie li
w godz. od 10.00 do 18.00.

Ce na bi le tu 3 zł (nor mal ny)
oraz 2 zł (ulgo wy). red

Ko lej ne do fi nan so wa nie dla So -
snow ca. Urząd Mar szał kow ski
w Ka to wi cach opu bli ko wał zak -
tu ali zo wa ną li stę pro jek tów z li -
sty re zer wo wej, któ re otrzy ma -
ły do fi nan so wa nie. Wśród nich
jest prze bu do wa skrzy żo wa nia
ulic Gro ta -Ro wec kie go i al. Mi -
rec kie go (na zdjęciu) wraz z sy -
gna li za cją świetl ną.

Za rząd Wo je wódz twa Ślą -
skie go do ko nał wy bo ru do do fi -
nan so wa nia pro jek tów z li sty re -
zer wo wej w ra mach pod dzia ła nia
„Mo der ni za cja i roz bu do wa klu -
czo wej sie ci dro go wej”. Wnio sek
zło żo ny przez mia sto otrzy mał
mak sy mal ne do fi nan so wa nie,
czy li 85 pro cent, to jest oko ło 2,2
mln zł. War tość ca łe go pro jek tu
wy no si 2,6 mln zł. – To wspa nia -
ła wia do mość. Miesz kań cy, nie
tyl ko Po go ni, od dłuż sze go cza -
su zwra ca li uwa gę, że jest to
new ral gicz ne skrzy żo wa nie i ko -
niecz na jest je go prze bu do wa.
Na pew no na jed nej z głów nych
dróg na sze go mia sta bę dzie bez -
piecz niej. Zda je my so bie spra wę
z utrud nień, ale na pew no każ dy
kie row ca, któ ry prze jeż dża przez
to skrzy żo wa nie, bę dzie wy ro zu -

mia ły dla nie do god no ści, któ re
tam wy stą pią. Pra ce po win ny
wy star to wać w dru giej po ło wie
ro ku i za koń czyć się jesz cze
w tym ro ku. Już te raz prze pra -
szam za utrud nie nia, któ re bę dą
mia ły miej sce, ale wszyst ko to
po to, aby po So snow cu jeź dzi ło
się kom for to wo i bez piecz -
nie – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca.

Pra ce na skrzy żo wa niu skon -
cen tru ją się na po sze rze niu jezd -
ni, co po zwo li na wy dzie le nie pa -
sa do skrę tu w le wo dla kie row -
ców ja dą cych uli cą Gro ta -
Ro wec kie go od stro ny ul. Or lej.
Na to miast kie row cy, ja dą cy

od stro ny uli cy Go spo dar czej, bę -
dą mie li osob ny pas do jaz dy
na wprost oraz pas do jaz dy
w pra wo. – Na uli cy Gro ta -Ro -
wec kie go po wsta ną rów nież wy -
sep ki dla pie szych, co po zwo li
na bez piecz niej sze prze cho dze nie
przez uli ce. Zmie ni się też wy lot
alei Mi rec kie go od stro ny ul. Pił -
sud skie go. Tu kie row cy bę dą
mie li je den pas do jaz dy w le wo
i je den pas do jaz dy na wprost
oraz w pra wo. Ca łe skrzy żo wa nie
wy po sa ży my w no wą sy gna li za -
cję – tłu ma czy Woj ciech Gu zik,
na czel nik Wy dzia łu Or ga ni za cji
Za rzą dza nia Dro ga mi i Ru chem
Dro go wym.

Skrzyżowanie ul. Grota-Roweckiego
i al. Mireckiego do remontu 
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W So snow cu roz po czę ła się wal -
ka z dzi ki mi wy sy pi ska -
mi.  – W ostat nich ty go dniach
czy stość mia sta się po pra wi ła,
ale na dal to nie jest to, cze go by -
śmy ocze ki wa li. Dla te go pro si -
my o wspar cie na szych miesz -
kań ców i prze sy ła nie zgło szeń
o dzi kich wy sy pi skach. Aby
przy spie szyć  re ak cję, zgło sze nie
po win no za wie rać na zwę, nu mer
dział ki, uli cy oraz nu mer nie ru -
cho mo ści. Nu mer dział ki moż -
na zna leźć za po mo cą So sno -

wiec kie go Sys te mu In for ma cji
Prze strzen nej. W przy pad ku,
kie dy po da nie nu me ru po se sji
lub dział ki nie jest moż li we, pro -
si my o okre śle nie cha rak te ry -
stycz ne go punk tu, dzię ki któ re -
mu moż li we bę dzie usta le nie lo -
ka li za cji dzi kie go wy sy pi ska
śmie ci – wy ja śnia Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Je śli zgło sze nie bę dzie do ty -
czy ło nie ru cho mo ści gmin nej, to
zo sta nie ona po sprzą ta na w cią -
gu kilku dni. W przy pad ku pry -

wat nych te re nów po stę po wa nie
w za kre sie wy eg ze kwo wa nia
upo rząd ko wa nia przez wła ści -
cie la pro wa dzo ne bę dzie przez
funk cjo na riu szy Stra ży Miej -
skiej. red

Dzikie wysypiska do likwidacji 

Zgłoszenia prosimy kierować:
wysypiska@um.sosnowiec.pl,
tel. 32 296 08 32 
lub straz@um.sosnowiec.pl 
oraz pod  numerem 
tel. 32 296 06 54. 

Po interwencji śmieci zostaną usunięte w ciągu kilku dni.
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Wystawę w Egzotarium każdego roku odwiedza kilka tysięcy miłośników kwiatów. 



Jo an na Bi niec ka, rzecz nik pra so wy ZUS

Po przed nio in for mo wa li śmy o za sa dach na by wa nia
upraw nień do eme ry tu ry wcze śniej szej dla osób, któ -
re udo ku men to wa ły okres pra cy w szcze gól nych wa -
run kach lub o szcze gól nym cha rak te rze. Te raz przed -
sta wia my za sa dy do ku men to wa nia ta kiej pra cy. 
Pod sta wo we do ku men ty to:
• świa dec two wy ko ny wa nia pra cy w szcze gól nych

wa run kach, wy sta wio ne we dług wzo ru sta no wią ce -
go za łącz nik do re sor to wych ak tów praw nych lub

• świa dec two pra cy za wie ra ją ce od po wied ni za pis
wska zu ją cy na wy ko ny wa nie prac w szcze gól nych
wa run kach oraz wska za nie dzia łu po zy cji i na zwy
ak tu praw ne go, w któ rych da ne sta no wi sko zo sta -
ło wy mie nio ne.

Do ku men ty po win ny zo stać spo rzą dzo ne przez: 
• za kład pra cy, w któ rym pra cow nik świad czył pra cę
lub
• na stęp cę praw ne go za kła du pra cy al bo Agen cję
Wła sno ści Rol nej Skar bu Pań stwa.

Przy usta la niu okre sów prac w szcze gól nych wa run -
kach obo wią zu ją na stę pu ją ce za sa dy:
• pra ca w szcze gól nych wa run kach mu si być wy ko ny -

wa na sta le i w peł nym wy mia rze cza su pra cy dla da -
ne go sta no wi ska pra cy. Wy ko ny wa nie pra cy w nie peł -
nym wy mia rze bądź wy ko ny wa nie róż ne go ro dza ju
prac, in nych niż wy ka za nych w roz po rzą dze niu Ra dy
Mi ni strów z 7.02.1983 r. w spra wie wie ku eme ry tal ne -
go pra cow ni ków za trud nio nych w szcze gól nych wa -
run kach lub szcze gól nym cha rak te rze, nie mo że sta -
no wić pod sta wy do uzna nia wska za ne go w świa dec -
twie okre su – ja ko okre su pra cy w szcze gól nych
wa run kach lub w szcze gól nym cha rak te rze,

• przy usta la niu okre su za trud nie nia w szcze gól nych
wa run kach lub w szcze gól nym cha rak te rze nie

uwzględ nia się okre sów nie wy ko ny wa nia pra cy,
za któ re pra cow nik otrzy mał po 14 li sto pa da 1991r.
wy na gro dze nie lub świad cze nia z ubez pie cze nia
spo łecz ne go w ra zie cho ro by i ma cie rzyń stwa,

• okre sy czyn nej służ by woj sko wej, przy pa da ją ce
od 29 li sto pa da 1967 r. do 31 sierp nia 1979 r. pod -
le ga ją za li cze niu do pra cy w szcze gól nych wa run -
kach, je że li w cią gu 30 dni od dnia zwol nie nia z tej
służ by pra cow nik zgło sił pra co daw cy swój po wrót
do pra cy w ce lu pod ję cia za trud nie nia na tych sa -
mych wa run kach, u któ re go był za trud nio ny w chwi -
li po wo ła nia do służ by. Za sa dy tej nie sto su je się
przy usta la niu upraw nień do eme ry tu ry na pod sta -
wie art. 46 w związ ku z art. 32 usta wy o eme ry tu -
rach i ren tach z FUS,

• przy usta la niu okre su pra cy w szcze gól nych wa -
run kach; pra ce wy ko ny wa ne na sta no wi skach
wska za nych w wy ka zie B wy mie nio ne go roz po rzą -
dze nia mo gą być za li cza ne do okre sów pra cy wy -
ko ny wa nych na sta no wi skach wy mie nio nych
w wy ka zie A. Jed nak pra ce wy mie nio ne w wy ka -
zie A nie mo gą zo stać za li czo ne do prac wy mie nio -
nych w wy ka zie B.

Sta no wi sko, na któ rym wy ko ny wa na by ła pra ca
w szcze gól nych wa run kach, po win no być zgod ne
z wy ka zem prac w szcze gól nych wa run kach za war -
tym w jed nym z na stę pu ją cych ak tów praw nych: 
roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 7 lu te go 1983
r. w spra wie wie ku eme ry tal ne go pra cow ni ków za -
trud nio nych w szcze gól nych wa run kach lub w szcze -
gól nym cha rak te rze lub za rzą dze niach, uchwa łach re -
sor to wych wy da nych na pod sta wie §1 ust. 2 wy mie -
nio ne go roz po rzą dze nia – przez wła ści wych dla
da ne go re sor tu mi ni strów, kie row ni ków urzę dów cen -
tral nych oraz cen tral ne związ ki spół dziel cze dla pod le -
głych i nad zo ro wa nych za kła dów pra cy – do ty czy za -
kła dów pra cy, w któ rych ta kie wy ka zy obo wią zy wa ły.

kwiecień 2015 nr 46

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

W skład spad ku wcho dzą nie tyl ko ak ty wa, ale i dłu gi spad ko -
daw cy. W ra zie pro ste go przy ję cia spad ku spad ko bier ca po no si
od po wie dzial ność za dłu gi spad ko we bez ogra ni cze nia, z ca łe go
swe go ma jąt ku.
Przy przy ję ciu spad ku z do bro dziej stwem in wen ta rza, spad ko -
bier cy od po wia da ją na dal ca łym swo im ma jąt kiem, do wy so ko ści
jed nak war to ści uzy ska ne go spad ku. Ozna cza to, że je że li war -
tość dłu gów, jest wyż sza niż ak ty wów – spad ko bier ca nie po no -
si od po wie dzial no ści za dłu gi. Do chwi li dzia łu spad ku spad ko -
bier cy po no szą so li dar ną od po wie dzial ność za dłu gi spad ko we.
Ozna cza to, że wie rzy cie le mo gą skie ro wać rosz cze nia do wy bra -
ne go spad ko bier cy (np. te go któ ry ma naj lep szą sy tu ację fi nan -
so wą) i ścią gnąć z nie go ca łość dłu gu. Jed nak że w ta kiej sy tu acji
spad ko bier ca, któ ry speł nił świad cze nie, mo że żą dać zwro tu
od po zo sta łych spad ko bier ców w czę ściach, któ re od po wia da ją
wiel ko ści ich udzia łów. Od chwi li dzia łu spad ku spad ko bier cy po -
no szą od po wie dzial ność za dłu gi spad ko we w sto sun ku do wiel -
ko ści udzia łów.
Do chwi li dzia łu spad ku wraz ze spad ko bier ca mi so li dar ną od -
po wie dzial ność za dłu gi spad ko we po no szą tak że oso by,
na któ rych rzecz spad ko daw ca uczy nił za pi sy win dy ka cyj ne,
jed nak ta od po wie dzial ność jest ogra ni czo na do war to ści
przed mio tu za pi su win dy ka cyj ne go we dług sta nu i cen z chwi li
otwar cia spad ku.
W tym miej scu na le ży wspo mnieć o pla no wa nych zmia nach
w pra wie spad ko wym w za kre sie re guł od po wie dzial no ści za dłu -
gi spad ko we – sto sow na zmia na usta wy zo sta ła uchwa lo -
na przez Sejm w lu tym bie żą ce go ro ku, a prze pi sy praw do po dob -
nie wej dą w ży cie jesz cze przed koń cem 2015 r. Zmia na prze pi -
sów po le ga na wpro wa dze niu – ja ko za sa dy – od po wie dzial no ści
za dłu gi spad ko we z tzw. do bro dziej stwem in wen ta rza (tj. do wy -
so ko ści war to ści ak ty wów spad ko wych), w miej sce obo wią zu ją -
cej wcze śniej za sa dy od po wie dzial no ści nie ogra ni czo nej. Brak

oświad cze nia spad ko daw cy w przed mio cie przy ję cia bądź od rzu -
ce nia spad ku w ter mi nie sze ściu mie się cy od dnia, w któ rym do -
wie dział się on o ty tu le swe go po wo ła nia jest jed no znacz ny
z przy ję ciem spad ku z do bro dziej stwem in wen ta rza.
Je że li spa dek przy pa da kil ku spad ko bier com, sta ją się oni współ -
wła ści cie la mi ma jąt ku spad ko we go w czę ściach ułam ko wych,
pro por cjo nal nie do ich udzia łów w spad ku.
Dział spad ku mo że na stą pić bądź na mo cy umo wy mię dzy
wszyst ki mi spad ko bier ca mi, je śli są zgod ni co do spo so bu znie -
sie nia współ wła sno ści, bądź na mo cy orze cze nia są du na żą da -
nie któ re go kol wiek ze spad ko bier ców. Je że li do spad ku na le ży
nie ru cho mość, umo wa o dział po win na być za war ta w for mie ak -
tu no ta rial ne go.
Po stę po wa nie w przed mio cie dzia łu spad ku pro wa dzo ne jest
w try bie nie pro ce so wym, przez sąd spad ku, któ rym jest co do za -
sa dy sąd ostat nie go miej sca za miesz ka nia spad ko daw cy, sąd
miej sca po ło że nia ma jąt ku spad ko we go lub je go czę ści (w przy -
pad ku bra ku moż li wo ści usta le nia ostat nie go miej sca za miesz -
ka nia spad ko daw cy) al bo sąd re jo no wy dla m. st. War sza wy
(w bra ku moż li wo ści usta le nia wła ści wo ści miej sco wej dwóch
po przed nich są dów). Od tej za sa dy ist nie ją jed nak od stęp stwa.
Moż li we jest prze ka za nie spra wy do roz po zna nia są do wi re jo no -
we mu, w któ re go okrę gu znaj du je się spa dek lub je go znacz -
na część al bo są do wi re jo no we mu, w któ re go okrę gu miesz ka ją
wszy scy współ spad ko bier cy.
Są do wy dział spad ku po wi nien obej mo wać ca ły spa dek. Jed nak -
że z waż nych po wo dów mo że być ogra ni czo ny do czę ści spad ku.
Z do ko na niem dzia łu spad ku usta je wspól ność ma jąt ku spad ko -
we go, ja ka po wsta je w wy ni ku na by cia spad ku przez kil ku spad -
ko bier ców, a po szcze gól nym spad ko bier com przy pa da ją okre ślo -
ne ak ty wa spad ko we (np. okre ślo na su ma pie nięż na, sa mo chód,
nie ru cho mość lub w niej udział, itp.).
Na pod sta wie dzia łu spad ku nie jest moż li wy po dział dłu gów
spad ko wych wcho dzą cych w skład spad ku, a je dy nie po dział ak -
ty wów wcho dzą cych w skład spad ku.

reklama reklama

PORADY

ZUS RADZI

Jak dokumentować pracę
ADWOKAT RADZI

Odpowiedzialność za długi spadkowe 
i dział spadku 
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Polsko-węgierskie powitanie wiosny

Dzieciaki witają wiosnę. Najmłodsi na starcie biegu.

Burmistrz Komarom odbiera z rąk prezydenta
Sosnowca rzeźbę wykonaną przez uczniów Zespołu
Szkół Specjalnych nr 4.

reklama

Tan cer ki, któ re na co dzień
tre nu ją w Miej skim Klu bie
im. J. Kie pu ry w Sosnowcu,
pod czas za wo dów spi sa ły
się na me dal – i to niejeden.
W ka te go rii ju nior fre esty le
pom wszyst kie dziew czę ta
wy wal czy ły pierw sze miej -
sce, zło ty me dal i ty tuł Mi -
strza Pol ski, po ko nu jąc ry -
wa li z ca łej Pol ski i tym sa -
mym bę dą nasz kraj, mia sto
So sno wiec i sie bie re pre -
zen to wać na Mi strzo stwach
Eu ro py ECU, któ re w tym
ro ku od bę dą się w Sło we nii
w Lu bja nie. Rów nież na sze
dwa du ety oka za ły się re we -
la cyj ne. Mi strzy nia mi Pol -
ski w ju nior fre esty le pom
zo sta ły Alek san dra Mi cha -
lak i Jo an na Gaw lik, a II
Wi ce mi strzy nia mi Pol ski
Ka ro li na Ba dzioch i We ro -
ni ka Pilch.

Wszyst kie pod opiecz ne
Ka ta rzy ny Pilch wró ci ły
do So snow ca bar dzo szczę -
śli we i świa do me ogrom nej
od po wie dzial no ści, ja ka
na nich te raz spo czy -
wa – nikt w na szym wo je -
wódz twie w ka te go rii ju -
nior fre esty le pom nie wy -
wal czył ty tu łu mi strza.

Dziew czę ta za bie ra ją się
do dal szej, cięż kiej pra -
cy – bo to nie tyl ko tre nin -
gi i wy jaz dy, ale rów nież
szko ła sta wia przed ni mi
du że wy ma ga nia, ale jak to
przy szło na Skan da list ki,

one za wsze da ją ra dę. Nie -
ste ty, za nim zi ści się ich
sen o Mi strzo stwach Eu ro -
py, a to już pod ko niec
czerw ca, bę dą po trzeb ne
jesz cze środ ki fi nan so we
na ten cel. red

Skandal na miarę medalu
W piątek, 13 marca, dziewczęta z Zespołu Tańca Nowoczesnego 
& Cheerleaders Skandal wystartowały na Mistrzostwach Polski
Cheerleaders i… wygrały.

W So snow cu go ści li śmy de le ga cję wę gier skie go
mia sta part ner skie go Ko ma rom, któ ra za wi ta ła
do na sze go mia sta z oka zji 10. rocz ni cy pod pi sa nia
umo wy o współ pra cy part ner skiej. Go ście z Wę gier
zwie dza li mia sto, uczest ni czy li w spo tka niu w Urzę -
dzie Miej skim, a tak że za wi ta li na Stawikach, gdzie
od by ło się po wi ta nie wio sny.

Pod czas spo tka nia w Urzę dzie Miej skim pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski prze ka zał
na rę ce At ti li Mol na ra, bur mi strza Ko ma rom, pa -
miąt ko wą rzeź bę wy ko na ną przez pod opiecz nych
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4. – Dzię ku ję za 10
lat do tych cza so wej współ pra cy. Na sze spo tka nie
wpi su je się w ob cho dy dnia pol sko -wę gier skiej
przy jaź ni, któ ry przy pa da 21 mar ca. Mam na dzie -
ję, że pod czas pań stwa po by tu roz ma wiać bę dzie -
my rów nież o przy szło ści na szej współ pra cy – mó -
wił pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – Chcie li by śmy za cie śnić na szą współ pra cę
i po głę bić ją w przy szłych la tach, a jej głów ne ele -
men ty, czy li edu ka cję i kul tu rę roz sze rzyć o ob szar
go spo dar czy – po wie dział z ko lei bur mistrz Ko ma -
rom At ti la Mol nar.

Go ście z Wę gier po ja wi li się tak że na so sno wiec -
kich Sta wi kach, gdzie od by ło się pol sko -wę gier skie
po wi ta nie wio sny. Na Miej ski Bieg Ulicz ny, „Wbie -
gnij w wio snę po wę gier sku”, zło żył się bieg dla do -
ro słych na dy stan sie 2 km o Pu char Pre zy den ta Mia -
sta So snow ca i Bur mi strza Ko ma rom oraz bie gi dla
dzie ci na dy stan sie 100 i 200 me trów. Na krót szym
dy stan sie ry wa li zo wa ły dzie cia ki w wie ku od 3 do 5
lat, a na dwu krot nie dłuż szym dziew czę ta i chłop cy
w wie ku 6-8 lat. Nie za bra kło tak że do dat ko wych
atrak cji. By ły po ra dy dla bie ga czy, de gu sta cja po -
traw kuch ni pol skiej i wę gier skiej, atrak cje dla naj -
młod szych, m. in.: ma lo wa nie bu zi, wa ta cu kro wa,
po kaz ba niek my dla nych, po kaz udzie le nia pierw -
szej po mo cy przez uczniów II LO im. E. Pla ter,
a tak że po li cyj ne sta no wi sko. KP

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu
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Skandalistki będą walczyć w Mistrzostwach Europy ECU. 



Syl wia Ko sman

– Ten rok jest dla nas bar dzo waż -
ny, bo za rów no re ali za cja ce lów
bie żą cych, jak i re ali za cja ce lu in -
we sty cyj ne go, wymagają ol brzy -
mich środ ków fi nan so wych. Je -
den pro cent po dat ku prze zna czo -
ny na ce le ho spi cyj ne jest dla nas
bez cen ny. Ape lu je my do miesz -
kań ców na sze go mia sta i re gio nu,
by ten je den pro cent zo stał lo kal -
nie za in we sto wa ny – prze ko nu je
Mał go rza ta Cza pla. 

In ten syw ne przy go to wa nia
do roz po czę cia in we sty cji i fi nan -
so we go mon ta żu po wsta nia cen -
trum ho spi cyj ne go roz po czę ły się
po nad dwa la ta te mu. – Spraw dzi -
li śmy w Urzę dzie Mar szał kow -
skim, czy w ogó le ma my szan sę
na po zy ska nie fun du szy unij nych.
Uzy ska li śmy wów czas bar dzo
istot ną in for ma cję, iż nie ma szans
na po zy ska nie pie nię dzy na bu do -
wę ho spi cjum od fun da men tów.

Mu sie li śmy za nie chać pod ję tych
już wcze śniej dzia łań, po le ga ją -
cych na tym, że uzy ska li śmy
w uży cze nie od Urzę du Mia sta
dział kę pod bu do wę przy ul. Po -
pie łusz ki. Kie dy do wie dzie li śmy,
że nie ma moż li wo ści po zy ska nia
środ ków na bu do wę od pod staw,
mu sie li śmy zmie nić kie ru nek na -
sze go dzia ła nia. Wie dzie li śmy, że
mu si my zna leźć nie ru cho mość,
któ ra na da je się do ada pta -
cji – wy ja śnia Mał go rza ta Cza pla. 

Ini cja ty wa bu do wy ho spi cjum
spo tka ła się z bar dzo du żym zro -
zu mie niem i wiel ką życz li wo ścią
ze stro ny władz mia sta oraz
wszyst kich rad nych. Oka za ło się,
że jest moż li wość re ali za cji in we -
sty cji w ra mach Zin te gro wa nych
In we sty cji Te ry to rial nych. Urząd
Mia sta za pro po no wał bu dyn ki,
w któ rych wcze śniej mie ści ły się
szko ły. Sto wa rzy sze nie wy bra ło
nie ru cho mość przy ul. Hu ba la
Do brzań skie go. 

– Zo sta li śmy wpi sa ni przez
gmi nę na li stę ZIT -ów. Gdy by in -
we sty cja po wsta nia ho spi cjum nie
zo sta ła wpi sa na rok te mu, dzi siaj
na wszyst ko by ło by już za póź no.
Przy go to wu je my się obec nie
do pro ce du ry kon kur so wej. Mu si -
my zło żyć wnio sek apli ka cyj ny,
a in we sty cja bę dzie re ali zo wa -
na w part ner stwie z gmi ną. Obec -
nie bę dzie my opra co wy wać for -
mu łę na szej współ pra cy. Kil ka dni
te mu po ja wi ły się do pie ro „uszcze -
gó ło wie nia” do Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go – za po wia da
Mał go rza ta Cza pla. 

Sto wa rzy sze nie po dej mie
dzia ła nia dwu to ro wo. Z jed nej
stro ny bę dzie sta rać się o środ ki
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go na tzw. pro -
jekt twar dy, po le ga ją cy na ada -
pta cji i roz bu do wie bu dyn ku,
w któ rym do ce lo wo bę dzie się
mie ści ło ho spi cjum. Z dru giej
stro ny zo sta nie przy go to wa ny

wnio sek do Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go na kil ka za -
kre sów dzia łań: za pew nie nie ca -
ło do bo wej opie ki dla cho rych
w ho spi cjum sta cjo nar nym,
stwo rze nie dzien ne go ośrod ka
opie ki dla cho rych mo bil nych,
stwo rze nie ośrod ka re ha bi li ta cji
i wspar cia psy cho lo gicz ne go dla
osób w róż nych fa zach cho ro by.
Nie któ re z pla no wa nych dzia łań
znaj dą swo je miej sce w sta rej
bry le szko ły, na to miast dla czę -
ści be ne fi cjen tów, zwłasz cza le -
żą cych cho rych, bu dy nek zo sta -
nie roz bu do wa ny. 

Obec nie pod opie ką do mo we -
go ho spi cjum znaj du je się sta le
po wy żej 120 cho rych po zo sta ją -
cych w swo ich śro do wi skach
i 40-50 cho rych ko rzy sta ją cych
z opie ki w po rad ni. – Po moc
i opie ka świad czo na ta kiej licz bie
osób wy ma ga z na szej stro ny za -
an ga żo wa nia, zgra ne go in ter dy -
scy pli nar ne go ze spo łu opie ki ho -

spi cyj nej, okre ślo nych środ ków
fi nan so wych i bar dzo do brej or -
ga ni za cji pra cy, opar tej na sil nych
struk tu rach i po praw nych pro ce -
du rach. Dba my o to, aby na sza
opie ka me dycz na szła w pa rze
z re ali za cją fi lo zo fii opie ki ho spi -
cyj nej, czy li ho li stycz nej tro ski
o czło wie ka oraz je go cia ło i du -
cha. Na sza dzia łal ność, ja ko or ga -
ni za cji po za rzą do wej, dzię ki kon -
trak to wi z NFZ fi nan su ją ce mu
świad cze nia me dycz ne, jest pro -
fe sjo nal na i kom plek so wa, a co
naj waż niej sze, jest cią gła i nie za -
wod na, a nie za pew nia na tyl ko
okre so wo od pro jek tu do pro jek -
tu. Bu do wa sta cjo nar ne go ho spi -
cjum jest nie zbęd na, zwłasz cza
w ob li czu nie ubła ga nych fak tów.
We dług sta ty styk już w co trze -
ciej ro dzi nie jest lub bę dzie oso -
ba, któ ra za cho ru je na ra ka. Two -
rząc cen trum opie ki ho spi cyj nej,
za mie rza my słu żyć jak naj le piej
na szej spo łecz no ści lo kal -

nej – pod su mo wa ła Mał go rza ta
Cza pla. 

Sto wa rzy sze nie od kil ku lat
zbie ra środ ki na bu do wę ho spi -
cjum. Obec nie z prze pro wa -
dza nych rok rocz nie ak cji, kon -
cer tów i od pi sów 1 pro cen ta
uda ło się ze brać oko ło 2 mln
zł. Każ da zło tów ka prze ka za -
na na ho spi cjum jest obec nie
na wa gę zło ta, po nie waż udział
wła sny sto wa rzy sze nia, któ ry
jest wy ma ga ny przy do fi nan so -
wa niu ze wnętrz nym, bę dzie
wy no sić co naj mniej 15 pro -
cent, ale nie jest wy klu czo ne,
że trze ba mieć co naj mniej 35
pro cent in we sty cji. 
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Każda złotówka, podarowana przez podatników, jest na wagę złota. Dokładnie na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum

Hospicjum powstanie 
Około 10 milionów złotych będzie kosztować stacjonarne hospicjum w Sosnowcu. Jeśli uda się pozyskać środki unijne na ten cel, zaadaptowany
i rozbudowany będzie budynek po Zespole Szkół Usługowych przy ul. Mjr Hubala Dobrzańskiego w Sosnowcu. Budynek, przekazany na rzecz stowarzyszenia
ze strony Urzędu Miejskiego, został już zinwentaryzowany i został wykonany projekt architektoniczno-budowalny. – Czekamy na pozwolenie na budowę
i zamierzamy starać się o środki unijne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy w przyszłym roku – zapowiada Małgorzata Czapla, prezes
stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu. 

Przekaż 1 procent podatku!
Hospicjum Sosnowieckie 
św. Tomasza Ap. 
KRS 0000056797
Więcej informacji:
www.hospicjum.sosnowiec.pl

Beata Bandura i Małgorzata Czapla omawiają plany adaptacji i rozbudowy budynku,
w którym mieścić się będzie hospicjum. 

Sylw
ia Kosm
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Ode bra ła Pa ni na gro dę Ni ke
za książ kę „Ciem no, pra wie noc”.
To za wsze jest ta ki mo ment, kie dy
czy tel ni cy i kry ty cy ocze ku ją
od lau re ata na gro dy, że po fru nie
jesz cze wy żej. Mo że to być tak że
mo ment pa ra li żu ją cy. Pro szę po -
wie dzieć, jak to by ło u Pa ni…
My ślę, że w każ dej pra cy
i w każ dym za wo dzie na le ży się
sta rać, że by nie prze kro czyć ta -
kie go mo men tu, w któ rym ca łe
je ste stwo mó wi czło wie ko wi, że
mu si zwol nić i od po cząć, nie za -
leż nie od te go, czy jest się mat -
ką, któ ra pra cu je tyl ko w do mu,
le ka rzem czy pi sar ką. Ja bar dziej
by łam znu żo na po trzech po wie -
ściach niż od czu wa łam ja kąś
pre sję po Ni ke. Ta na gro da tak
na praw dę nie zmie nia du żo. Jest
wpraw dzie ry tu ałem przej ścia,
nie sie coś w ro dza ju ulgi, jak
i sa tys fak cji. Nie jest to jed nak
ża den ka mień mi lo wy w ży ciu.
Na pi sa łam w cią gu czte rech lat
trzy gru be po wie ści. Po książ ce
„Ciem no, pra wie noc” wszyst ko
mi mó wi ło: „Zrób coś bez in te re -
sow ne go, nie ule gaj gło so wi wy -
daw cy, któ ry cią gle py ta, kie dy
bę dzie ko lej na po wieść?”. Z te -
go po czu cia, pra gnie nia, zro bie -
nia cze goś in ne go, sza lo ne go,
in ne go, wła sne go, bez in te re sow -
ne go, krok po kro ku ro dził się
po mysł na książ kę „Wy spa łza”.

Je śli Pa ni po zwo li, za cy tu ję: „Ja,
wiecz na po szu ki wacz ka zna ków
i olśnień, prze czy ta łam w ga ze cie
po rzu co nej przez ko goś w ka wiar -
ni, że fi zy cy stwo rzy li ni szę w cza -
sie. Wie dzia łam, że to zda nie cze -
ka ło wła śnie na mnie. Wy obra zi -
łam so bie ni szę w cza sie jak coś
w ro dza ju kie sze ni kan gu rzy cy,
w któ rej moż na się skryć, znie ru -
cho mieć, jed no cze śnie pę dząc
przez pre rię. Za wszel ką ce nę pró -
bo wa łam unik nąć ba na łu de pre syj -
ne go za ła ma nia i twór cze go kry zy -
su, bo nie mie ścił się w mo jej wi zji
ży cia, po dob nie jak de wo cja re li gij -
na i ope ra cje pla stycz ne czy od bi -
cie męż czy zny przy ja ciół ce. Aż
w koń cu po ja wi ła się San dra Va -
len ti ne. Po sta no wi łam wyjść jej
na spo tka nie. Go to wa na wszyst ko,
na co mnie cze ka, na wet na to, że
aby wy tłu ma czyć się z te go bzi ka,
bę dę mu sia ła opo wie dzieć wła sną
hi sto rię…”. Książ kę de dy ku je Pa ni
San drze Va len ti ne i in nym, któ re
znik nę ły bez śla du. To „zni kły bez
śla du” po wta rza Pa ni kil ku krot nie
i sta ło się to zda nie in spi ra cją, by
kon struk cję po wie ści oprzeć na tej
au ten tycz nej oso bie…
Kie dy skoń czy łam, „Ciem no,
pra wie noc”, za czę ły mnie prze -
śla do wać ta kie sło wa: „Zni kła
bez śla du…”. Są zwo len ni cy
form zni kła lub znik nę ła. My
wy bra li śmy w wy daw nic twie
„Znak” for mę: zni kła. Te sło wa

mnie prze śla do wa ły. To nie jest
tak, że te sło wa po ja wi ły się zni -
kąd. Ten mo tyw za wsze wy da -
wał mi się fa scy nu ją cy. Ma my
co naj mniej dwie stro ny zni ka nia
bez śla du. Za cznij my od tej stro -
ny po zy tyw nej. Po 35 ro ku ży cia
za czy na się tur bo przy spie sze nie
i czło wiek zda je so bie spra wę, że
po dro dze po rzu cił in ne dro gi.
Nie zna czy, że by ły one lep sze,
by ły to in ne ży cia. Mo głam zo -
stać w Ja po nii, pra co wać
na uczel ni, wy kła dać fi lo zo fię
i mieć zu peł nie in ny świat, in ny
ko smos. Znik nąć bez śla du mo -
że ozna czać, że po dru giej stro -
nie rze ki, na ja kiejś wy spie, za -
cznie się wszyst ko od no wa. Jest
to fa scy nu ją ce. Któż z nas nie
miał ocho ty, by znik nąć tak
po pro stu, na do bre i nic nie tłu -
ma czyć?
Dru gi aspekt zni ka nia bez śla du
jest czar ny i do ty czy zni ka -
nia – raz a do brze – czy li śmier -
ci. Nie pa mię tam, gdzie to prze -
czy ta łam, że gdy by w naj czar -
niej sze no ce, obok na sze go
łóż ka był ma ły czer wo ny gu zi -
czek, któ ry moż na na ci snąć, to
cie ka we, ile osób by wciąż tu taj
zo sta ło. Kie dy te sło wa do mnie
wró ci ły z ta ką ob se syj ną si łą
po na pi sa niu „Ciem no, pra wie
noc”, myślałam, że na pi szę ko -
lej ną po wieść. Nic się jed nak nie
otwie ra ło. Sie dzia łam w in ter ne -
cie, wpi sy wa łam te sło wa w wy -
szu ki war kę i czy ta łam hi sto rie
ko biet, któ re zni kły bez śla du;
hi sto rie fa scy nu ją ce, z do brym
za koń cze niem, a naj czę ściej ze
złym za koń cze niem. Tyl ko jed -
na hi sto ria, z po wo dów któ rych
ni gdy nie zro zu miem, po cią gnę -
ła mnie i uwio dła. Hi sto ria San -
dry Va len ti ne, mło dej Ame ry -
kan ki, któ ra 25 lat te mu prze pa -
dła bez wie ści na Sri Lan ce.
Ni gdy nie od na le zio no jej cia ła

i do tej po ry nie wia do mo, co się
z nią sta ło. Ta nie zna jo ma ko bie -
ta sta ła się dla mnie kimś w ro -
dza ju prze wod nicz ki, wcie le -
niem mo jej mrocz nej bliź niacz -
ki. Po czu łam, że mam ocho tę
zro bić coś sza lo ne go, po je chać
tam i zo ba czyć, co ona ma mi
do do da nia, ja ką hi sto rię, co tam
się bę dzie dzia ło ze mną i z pi -
sa niem. 

Jak dłu go trwa ła ta po dróż?
Trwa ła tyl ko mie siąc. Ale był to
dłu gi mie siąc. 

Idzie Pa ni tro pem San dry. Oprócz
niej jest jesz cze An na Karr, któ ra
po ja wia się ja ko bo ha ter ka Pa ni
ko lej nej książ ki, któ rą już Pa ni pi -
sze…
Książ ka, „Wy spa łza”, któ ra nie
jest po wie ścią, ale ese jem in tym -
nym, jest tak że te ase rem, za po -
wie dzią mo jej po wie ści. An -
na Karr na Sri Lan ce przy bie ra
kon kret ną po stać. Jest bo ha ter ką
ko lej nej mo jej po wie ści „Rok
kró li ka”. An na Karr pi sze ro -
man se hi sto rycz ne i stoi
na przed dzień znik nię cia bez
śla du. 

Ta mrocz na sio stra bliź niacz ka…
do kąd Pani pro wa dzi?
Sri Lanka mnie za sko czy ła. Rze -
czy wi stość w po dró ży jest dla
mnie bar dzo hoj na. Ze wnętrz nie
dzie je się du żo rze czy. Tam dzia -
ło się re la tyw nie mniej niż pod -
czas mo ich in nych po dró ży.
Wszyst ko pro wa dzi ło mnie po -
za Sri Lan kę, na mo ją wła sną
wy spę (…). Z jed nej stro ny Sri
Lanka jest olśnie wa ją co pięk na,
a z dru giej stro ny od koń ca
lat 70. do 2009 r. to czy ła się bra -
to bój cza, krwa wa woj na. We -
dług nie peł nych sza cun ków zgi -
nę ło tam oko ło stu ty się cy lu dzi.
Cień te go kon flik tu, jesz cze

czuć, czuć w ra ju za pach spa le -
ni zny. Ten kon flikt cią gle ży je
w umy słach lu dzi, w nie do po -
wie dze niach, w we wnętrz nych
ani mo zjach. Zde rze nie te go tro -
pi kal ne go pięk na z cie niem woj -
ny, ze świa do mo ścią, że w la -
sach cią gle gni ją ludz kie szcząt -
ki, by ło dość doj mu ją ce i trud ne
po pro stu. To nie by ła raj ska
przy jem na wy pra wa. Być mo że
wró cę tam jesz cze w in ny spo -
sób, być mo że re por ta żo wy. To
nie jest raj. 

Dzię ki Pa ni książ kom mo gę szu kać
tak że sie bie i bar dzo mi się te tro -
py po do ba ją. Przed każ dym roz -
dzia łem za miesz cza Pa ni mot to ja -
kie goś pi sa rza. Przy wo łu je Pa ni
mię dzy innymi Wit ka ce go. Dla cze -
go Sri Lanka i Wit ka cy?
Wit ka cy to by ła mo ja wiel ka li -
ce al na mi łość. Nie wiem, ile
szes na sto let nia dziew czy na mo -
że zro zu mieć z Wit ka ce go, ale
coś na pew no. Kie dy za czę ła mi
się ta cej loń ska po dróż, to na gle
mó wię: „Ra ny! To dzie je się
prze cież rów ne sto lat po pa mięt -
nej po dró ży Wit ka ce go na Cej -
lon, na któ ry w 1914 r. wy je chał
z Bro ni sła wem Ma li now skim”.
By li zresz tą wiel ki mi przy ja ciół -
mi. Wit ka cy stra cił na rze czo ną,
któ ra po peł ni ła sa mo bój stwo.
Był w roz pa czy. Z ko lei Bro ni -
sław Ma li now ski był po hi sto rii
mi ło snej nie moż li wej. Po je cha li
ra zem, uwiel bia jąc się i sza nu -
jąc. Tam sta ło się mię dzy ni mi
coś bar dzo złe go. Są róż ne po -
dej rze nia. Jest książ ka szwedz -
kiej au tor ki, któ ra wska zu je, że
mie li oni ja kiś ro dzaj ero tycz ne -
go związ ku, któ ry tę przy jaźń
roz wa lił. Zna la złam pen sjo nat,
w któ rym Wit ka cy spę dził noc,
po dob no jed no z tym miejsc,
gdzie miał ocho tę strze lić so bie
w łeb. Ten pen sjo nat cią gle jest.
Na je go ty łach le ża ła gó ra sta -
rych me bli. Tak so bie po my śla -
łam, że mo gły by być to me ble,
któ re by ły wte dy uży wa ne, kie -
dy prze by wał w tym miej scu
Wit ka cy. Je go już nie ma, ale je -
go duch tam zo stał. 

Du żo Pa ni pi sze o me lan cho lii, na -
wią zu jąc też do swo jej sy tu acji
i wska zu jąc, że Pa ni też jest me -
lan cho licz ką. Czy zro dzi ła się
w Pa ni myśl, by na pi sać książ kę
o tych mrocz nych do świad cze -
niach i sio strze bliź niacz ce? Pa ni
od róż nia me lan cho lię od de pre sji…
Są róż ne od cie nie tej ciem no ści.
Ja je stem kla sycz ną me lan cho -
licz ką. Mo że nie co bar dziej niż
prze cięt na oso ba od czu wam eg -
zy sten cjal ny fakt, że… wszy scy
umrze my. Raz po „Ciem no…”
by łam już bli sko tej gra ni cy,
za któ rą po ja wia się kli nicz -
na cho ro ba. Sta ty sty ki są prze ra -

ża ją ce. Co trze cia oso ba do zna
w swym ży ciu de pre sji – dłu go -
trwa łej lub bę dą cej re ak cją
na trau ma tycz ne wy da rze nie.
Jest de pre sja en do gen na, któ ra
przy cho dzi, kie dy czło wiek jest
szczę śli wy, bo ga ty i speł nio ny,
i być mo że przez to jesz cze
strasz niej sza. Bo lu dzie mó wią:
„Ale wszyst ko masz i co jesz cze
ci smut no, weź się w garść!”.
W każ dym przy pad ku smut ku
le ka rze od ra zu da ją le kar stwa.
Być mo że war to spró bo wać, wy -
cią gnąć się za wło sy i nie prze -
oczyć tej gra ni cy, kie dy sa me mu
już się nie da. Cie szę się z obec -
no ści mo jej mrocz nej sio stry
i niech ona już pro wa dzi. Nie
pla nu ję na pi sać żad nej książ ki
o de pre sji. 

Skąd Pa ni bie rze od wa gę, że by pi -
sać? Pi sar stwo to prze cież bar dzo
trud ny za wód…
Jest trud ny. Trud no jest na przy -
kład, kie dy do cho dzi się do mo -
men tu, że jest się bar dzo wy eks -
po no wa ną oso bą i trze ba ucie kać
na im pre zie, by nie po zo wać
na ścian ce. Nie są to jed nak pro -
ble my, któ re mo gą czło wie ko wi
zła mać ży cie. Ten za wód przy -
no si wiel kie na gro dy i nie mam
tu na my śli ta kich na gród jak Ni -
ke czy in nych. Bar dzo lu bię spo -
tka nia z czy tel ni ka mi. Są rze czy,
któ rych nie zno szę, czy li pro mo -
cyj ne obo wiąz ki me dial ne, ale
da się to zro bić. Jest na przy kład
strach, że ko lej na po wieść nie
przyj dzie. I co wte dy? Wi dzia -
łam już wie le ka rier roz po czę -
tych świet ną książ ką i… ko niec.

Co jest ta kie go w Wał brzy chu? Coś
w po wie trzu?
Mam dwie od po wie dzi na to py -
ta nie, w za leż no ści od te go, jak
to czu ję. Jed na brzmi tak: gdy -
bym by ła z So snow ca, to pi sa ła -

bym ta kie książ ki o So snow cu,
ale je stem z Wał brzy cha. A dru -
ga jest ta ka, że rze czy wi ście jest
to miej sce szcze gól ne. Jed nak
bliż sza je stem tej pierw szej od -
po wie dzi. Ja nie wy bra łam te go
mia sta, ale to mia sto sa mo mnie
wo ła ło w tych trzech książ kach 
i nic się na to nie da ło po ra dzić.

25 lat te mu na Sri Lan kę po je cha ła
pol ska pi sar ka Jo an na Ba tor. Za gi -
nę ła tam bez śla du i nie od na le zio -
no jej cia ła. Po 25 la tach po je cha ła
tam in na pi sar ka, San dra Ve len ti -
ne, spę dzi ła tam mie siąc, nie od na -
le zio no jej cia ła, nie do wie dzia ła
się ni cze go, ale na pi sa ła in ną bio -
gra fię. Czy to jest uczci we? 
Za sta na wia łam się oczy wi ście,
czy nie wy ko rzy stu ję tej hi sto rii.
Z dru giej jed nak stro ny, ja ką re -
al ną krzyw dę mo gę wy rzą dzić
za po mo cą książ ki? Ja zło ży łam
San drze Ve len ti ne ta ki sio strza -
ny hołd. Za sta na wia łam się, co
my śla ła ta mło da ko bie ta, kim
by ła, prze szłam jej wszyst kie
śla dy na tej wy spie. Jej już nikt
nie szu ka. Za de dy ko wa łam jej
książ kę i tyl ko ty le mo głam dla
niej zro bić. 

Na pi sa ła Pa ni ta kie zda nie: „Gdy by
za gi nio ne bez śla du od na la zły się,
by ły by ich mi lio ny, a świat za drżał -
by, gdy by opo wie dzia ły, co im się
przy da rzy ło”.
Ja je stem czy tel nicz ką ta blo idów.
Z ta kie go wzglę du, że ko lek cjo -
nu ję dziw ne na głów ki, bo są mi
po trzeb ne, a nie ma lep sze go
źró dła niż „Fakt” i „Su per
Express”. Bez prze rwy gi ną ko -
bie ty. Jest to prze ra ża ją ce. Nie -
któ re się za raz znaj du ją, jak dwie
ma łe dziew czyn ki, któ re po peł ni -
ły sa mo bój stwo, ale ty le z nas
gdzieś po pro stu prze pa da…

Spi sa ła: Syl wia Ko sman
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Po szu ki wacz ka zna ków i olśnień
Pisarka, publicystka, felietonistka, jurorka międzynarodowej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz laureatka Nagrody Literackiej Nike (2013)
za powieść „Ciemno, prawie noc”, czyli Joanna Bator, była kolejną bohaterką wieczoru autorskiego, zorganizowanego 5 marca w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Sosnowcu. Najwięcej mówiła o swojej ostatniej powieści, czyli „Wyspie łzie”. Zanim została pisarką, pracowała jako adiunkt w Instytucie Filozofii
i Socjologii PAN oraz wykładała m. in. w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Dwukrotnie przebywała na stypendiach w New School
for Social Research w Nowym Jorku, Londynie i trzykrotnie w Tokio jako stypendystka JSPS, Cannon Foundation in Europe oraz Japan Foundation. Spotkanie
prowadziła poetka i powieściopisarka, Marta Fox. Czytelnicy mieli także okazję, by zadać pytanie i porozmawiać z pisarką. 

Sylwia Kosman
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Przed na mi Wiel ka noc, na zy wa -
na tak że Wiel ką Nie dzie lą, Zmar -
twych wsta niem Pań skim, w pra -
wo sła wiu: Pas cha. Naj star sze
i naj waż niej sze świę to chrze ści -
jań skie upa mięt nia ją ce zmar -
twych wsta nie Je zu sa Chry stu sa.
Jak ob cho dzo no je w na szym re -
gio nie w daw nych la tach? Ja kie
nie sie ze so bą zwy cza je i ob rzę dy?
Wszyst ko to w krót kim opra co wa -
niu, w któ rym po mo gła nam m.
in.: Do bra wa Sko niecz na -Gaw lik
z Mu zeum Za głę bia w Bę dzi nie.

Zwy cza je i ob rzę dy zwią za ne
z Wiel ka no cą roz po czy na w Śro -
dę Po piel co wą Wiel ki Post, czy li
czas przy go to wa nia do śmier ci
i zmar twych wsta nia Chry stu sa.
Nie dzie lę Zmar twych wsta nia po -
prze dza Wiel ki Ty dzień, któ ry
roz po czy na nie dzie la pal mo wa,
w Za głę biu na zy wa na „wierzb -
ną”. Jak wy ja śnia Do bra wa Sko -
niecz na -Gaw lik, nie dzie le po -
prze dza ją ce Wiel ka noc mia ły
swo je na zwy. – W chwi li obec nej
pew nie tyl ko wą ska gru pa osób
o tym wie, ale na zy wa ły się one
Nie dzie la Sta ro za pust na, Mię so -
pust na, Za pust na, Nie dzie la
Wstęp na (I nie dzie la po st na), Su -
cha (II nie dzie la po st na), Głu cha
(III nie dzie la po st na), Śród post -
na (IV nie dzie la po st na), Nie dzie -
la Mę ki Pań skiej (V nie dzie la po -
st na) i Nie dzie la Pal mo wa
(VI nie dzie la po st na) – wy li cza.

Za trzy maj my się przy Nie -
dzie li Pal mo wej. W Za głę biu Dą -
brow skim pal my mia ły oko ło me -
tra wy so ko ści, wy ko na ne były
z trzci ny po spo li tej, na zy wa nej
pal mą, a tak że ci su, ko ca nek, tj.
ga łą zek wierz by iwy, so sny, ja -
łow ca, brzo zy oraz z róż nych ziół
ta kich jak: bar wi nek czy dziu ra -
wiec z do dat kiem za su szo nych
kwia tów oraz wkom po no wa ny mi
w to ele men ta mi sztucz nych
kwia tów, bi bu ły czy ko lo ro we go
pa pie ru. Za zwy czaj wy ko ny wa ły
je ca łe ro dzi ny na kil ka dni
przed Nie dzie lą Pal mo wą.
Po świę ce niu prze cho wy wa no je
m. in.: za ob ra za mi świę tych.
W nie któ rych obej ściach uży wa -

no palm do oka dza nia krów,
wkła da no je do uli i gniazd gę -
sich. Po świę co nym palmom przy -
pi sy wa no tak że wła ści wo ści lecz -
ni cze. Wśród zwy cza jów obo wią -
zy wał prze sąd, któ ry mó wił
o lecz ni czych wła ści wo ściach ba -
zi, zwłasz cza w kon tek ście je dze -
nia ich przez dziec ko. Po ły ka nie
pącz ków ga łąz ki wierz bo wej,
mia ło za po biec cho ro bom gar dła,
płuc i wszel kim bó lom. Rów nież
by dłu po da wa no w pa szy aby za -
po biec cho ro bom. 

Bez po śred nio Wiel ka noc po -
prze dza ło Tri du um Pas chal ne,
czy li Wiel ki Czwar tek, Wiel ki
Pią tek i Wiel ka So bo ta. Każ dy
z tych dni to oczy wi ście ce le bro -

wa nie uro czy sto ści re li gij nych.
Oczy wi ście był to tak że czas
wzmo żo nych przy go to wań do ra -
do sne go dnia Zmar twych wsta nia.
Sprzą ta no do my i obej ścia, roz po -
czy na ły się też przy go to wa nia ku -
li nar ne. W Wiel ki Pią tek tak jak
obec nie po szczo no, stro nio no tak -
że od cięż kiej pra cy fi zycz nej. Nie
oszczę dza no się za to w kuch ni,
co do ty czy ło oczy wi ście głów nie
płci żeń skiej. – Pra cy w kuch ni
nie bra ko wa ło. W Wiel ki Pią tek
ma lo wa no, dra pa no i okle ja no jaj -
ka. Naj czę ściej far bo wa no w łu pi -
nach ce bu li, okle ja no je rdze niem
z si to wia, ko lo ro wą włócz ką, a na -
wet skraw ka mi tka nin – wy li cza
Do bra wa Sko niecz na -Gaw lik.

W Wiel ki Pią tek przy go to wy -
wa no tak że po tra wy do świę con -
ki – szyn ka, kieł ba sa, cie lę ci -
na wę dzo na, ja ja, ser, chrzan, sól,
pieprz, pie czo no tak że chle by
i plac ki z se rem. W wo dzie po zo -
sta łej po umy ciu na czyń, w któ -
rych za ra bia no cia sto, my to rę ce
i twarz, co mia ło za pew nić uro dę
i gład ką ce rę.  Na to miast w wo -
dzie po zo sta łej po ugo to wa niu ja -
jek dziew czę ta my ły wło sy wie -
rząc, że bę dą pięk ne i lśnią ce.

W Wiel ką So bo tę świę co no
po tra wy, a wie czo rem tak że ogień
i wo dę. – Jesz cze w pierw szych
la tach po dru giej woj nie świa to -
wej ist niał zwy czaj wkła da nia
do po świę co ne go ognia dre wie -

nek zło żo nych w krzyż. Opa lo ne
krzy ży ki za ty ka no póź niej
na krań cach pól w dru gi dzień
Świąt. Wie rzo no, iż uchro ni to
po la przed klę ska mi ży wio ło wy -
mi i za pew ni uro dzaj – wy ja śnia
et no graf z bę dziń skie go Mu zu em.

W daw nych cza sach w do mach
bo ga tych lu dzi świę co ne zaj mo wa -
ło kil ka izb miesz kal nych. Oczy -
wi ście wte dy ksiądz ob jeż dżał pa -
ła ce, dwo ry, za ścian ki i wio ski,
świę cąc przy go to wa ne po kar my.
Lud ność wiej ska przy no si ła po tra -
wy w kil ku ko szach pod dwór, zo -
sta wia jąc ka pła no wi część jaj.

Wiel ka noc roz po czy na ła się,
po dob nie jak dziś, od po ran nej
mszy świę tej, czy li Re zu rek cji.
Na stęp nie za sia da no do sto łu,
dzie ląc się świę con ką. W tym
dniu daw niej nie moż na by ło roz -
pa lać ognia w pie cu, dla te go
więk szość po traw spo ży wa no
na zim no, cza sa mi je tyl ko lek ko
pod grze wa jąc. W tym dniu pa no -
wał pod nio sły na strój. Czas spę -
dza no w to wa rzy stwie bli skich
i ro dzi ny. Je dy nie w oko li cach Ża -
rek, Mrzy gło du, Kro mo ło wie,
Ko zie głów mło dzi chłop cy ob -
cho dzi li do my są sia dów z ży cze -
nia mi, za co do sta wa li po ka wał ku
wę dli ny i plac ka.

Dru gi dzień świąt to La ny Po -
nie dzia łek, w Za głę biu zwany mo -
krym po nie dział kiem i śmin gu sem.
W tym dniu do mi no wa ła za ba wa

i har ce. Wo dą ob le wa no nie mal
każ de go, oszczę dza jąc je dy nie oso -
by star sze. Mó wi ło się, że ob la nie
dziew czy ny świad czy o jej po wo -
dze niu. Po la nie wo dą mia ło za pew -
nić jej szyb kie za mąż pój ście.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz
Wykorzystano materiały m.in.: 
z blogiceo. nq. pl/zaglebianki/
„Wiosenne zwyczaje ludowe na Górnym Śląsku
i w Zagłębiu Dąbrowskim” – K. Kaczok

O Wielkanocy i świątecznych zwyczajach w Zagłębiu

WielKANoc
„Na Wielkanoc przygotowują
tutaj następujące święcone:
szynkę, kiełbasę, cielęcinę
wędzoną niekiedy jaja; ser,
chrzan, pieprz i sól. Pieką też
kołac i baby. Zabierając się
do jedzenia święconego,
przegryzają najpierw po kawałku
chrzanu, następnie przygotowują
następującą potrawę.
Do zagotowanej serwatki,
w której pływają zwarzone gruzły
sera, wkładają pokrojoną
w kawałeczki szynkę, kiełbasę
itp. poczem jak trochę pomoknie
zabierają się do jedzenia.
Po zjedzeniu tej zupy jedzą
dopiero święcone na zimno”
Wzmianki o potrawach
sięgają 1886 r. wg opracowania
Stanisława ciszewskiego „lud
rolniczo-górniczy z okolic
Sławkowa w powiecie olkuskim”.

Młodzi kultywują tradycje. Muzeum Zagłębia w Będzinie
od kilku lat organizuje konkurs „Zagłębiowskie Palmy
Wielkanocne”, który cieszy się sporą popularnością.

Bartosz Gawlik/Muzeum Zagłębia w Będzinie
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Krzysztof Polaczkiewicz

– To ta kie na sze ma łe mi strzo stwo Pol -
ski. W 30. rocz ni cę zdo by cia ostat nie go
ty tu łu mi strza Pol ski przez Za głę bie cie -
szy my się z awan su do eks tra li gi. Ze -
spół sta nął na wy so ko ści za da nia – nie
krył ra do ści po ostat nim me czu fi na łu
tre ner so sno wi czan Je rzy Paw łow ski.

Za nim so sno wi cza nie przy stą pi li
do fi na ło wej ba ta lii z eki pą z To ru nia,
w pół fi na le play -off I li gi mu sie li zmie -
rzyć się ze Stocz niow cem Gdańsk.
Emo cji w tej ry wa li za cji nie za bra kło.
Za czę ło się od nie spo dzie wa nej po raż -
ki Za głę bia w So snow cu, ale dwa ko lej -
ne me cze, naj pierw na wy jeź dzie a na -
stęp nie na Sta dio nie Zi mo wym, za koń -
czy ły się wy gra ną na szej dru ży ny.

Fi nał, któ re go fa wo ry tem by li za -
wod ni cy z To ru nia, roz po czął się
od wy gra nej ry wa li, ale trzy ko lej ne me -
cze na swo ją ko rzyść roz strzy gnę li gra -
cze Za głę bia. Dwa de cy du ją ce spo tka -
nia so sno wi cza nie wy gra li na Zi mo -
wym przy nad kom ple cie wi dzów,
któ rzy zna ko mi cie do pin go wa li swój
ze spół. Czwar ty mecz wy gra ny 9:1 oka -
zał się for mal no ścią, za to praw dzi wa
dra ma tur gia to wa rzy szy ła trze cie mu
spo tka niu. Po pierw szej ter cji to ru nia nie

pro wa dzi li już 3:1 i wy da wa ło się, że
go ście, któ rzy pro wa dzi li w I li dze przez
ca ły se zon za sad ni czy, roz strzy gną to
spo tka nie na swo ją ko rzyść. Za głę bie
nie poddało się jed nak i w kolejnej od -
sło nie strze li ło kon tak to wą bram kę,
a w 46 mi nu cie po tra fie niu Pio tra Sar -
ni ka do pro wa dzi ło do wy rów na nia. Ry -
wa le raz jesz cze zdo ła li jed nak wyjść
na pro wa dze nie i wy da wa ło się, że nie
od da dzą go do koń co wej sy re ny. Nie sie -

ni ka pi tal nym do pin giem so sno wi cza -
nie zdo ła li jed nak wy rów nać na 9 se -
kund przed koń cem, kie dy to krą żek
w bram ce przy jezd nych umie ścił Ka mil
Du szak. W do gryw ce bram ki już nie
pa dły i o wszyst kim decydowały rzu ty
kar ne, któ re sku tecz nie eg ze kwo wa li
na si za wod ni cy. De cy du ją cy oka zał się
strzał Ka mi la Du sza ka i Za głę bie mo -
gło świę to wać dru gą wy gra ną w fi na ło -
wej ry wa li za cji. Krop kę nad „i” Za głę -

bie po sta wi ło w ko lej nym me czu, któ ry
oka zał się spo tka niem do jed nej bram -
ki. – Je stem dum ny z dwóch rze czy, że
je stem Za głę bia kiem, a tak że z fak tu, że
chło pa ki wy bra li mnie na ka pi ta na ze -
spo łu. Nie pa mię tam ta kiej at mos fe ry
na tym sta dio nie. Oczy wi ście, gdy by -
łem na lo dzie. Pa mię tam mecz z Po lo -
nią By tom, gdy Za głę bie 10 lat te mu
awan so wa ło, jed nak wte dy by łem
na try bu nach, gdyż gra łem w in nym
klu bie. Te raz mia łem okazję za grać. Ki -
bi ce do da li nam skrzy deł, nie śli nas do -
pin giem. Nie wiem, skąd mie li śmy dziś
ty le si ły, mo że wła śnie od ki bi ców? Te -
raz nieważ ne skąd, nieważ ne jak, waż -
ne, że awan so wa li śmy. Na po cząt ku,
gdy po wsta wa ła ta dru ży na, niewie le
osób w nas wie rzy ło, przy tra fi ły nam
się wpad ki, ale z bie giem cza su wszy -
scy na bie ra li śmy pew no ści sie bie i wia -
ry. Naj waż niej sze, że w play -off da li -
śmy ra dę – mó wił po de cy du ją cym me -
czu ka pi tan so sno wi czan Łu kasz
Za cha riasz.

– Krót ko pod su mo wu jąc, dwa ostat -
nie me cze śmia ło moż na po wie dzieć, że
w pierw szym przy pad ku wy gra li śmy ser -
cem, a na stęp nie gło wą i umie jęt no ścia -
mi – do dał tre ner Paw łow ski, któ ry nie
krył uzna nia dla so sno wiec kich ki bi -

ców. – To był do ping, o któ rym ma rzy
każ dy spor to wiec. Ki bi ce nie śli dru ży nę
ku zwy cię stwom – pod kre ślał Paw łow ski.

Przy po mnij my, że sek cja ho ke ja
w se nior skim wy da niu zo sta ła wskrze -
szo na przed roz po czę ciem bie żą cych
roz gry wek. W 2013 ro ku za dłu żo ny
klub nie przy stą pił do roz gry wek eks tra -
li gi. La tem ubie głe go ro ku na cze le za -
rzą du klu bu sta nął Le szek To karz, le -
gen da so sno wiec kie go ho ke ja, by ły
olim pij czyk, mistrz Pol ski, któ ry mógł
li czyć na wspar cie so sno wiec kich biz -
nes me nów: Hen ry ka Skwar ka i Ada ma
Lip ki. Spo ry wkład wnio sła tak że bę -
dziń ska fir ma Ba ni mex. Stro ną spor to -
wą za jął się du et Mie czy sław Na hun ko -
-Je rzy Paw łow ski. Małymi kro ka mi
uda ło im się zbu do wać cie ka wy ze spół,
któ ry sta no wi swo istą mie szan kę ru ty -
ny z mło do ścią. Si łą na pę do wą sta li się
wy cho wan ko wie, któ rzy chęt nie wró ci li
na Zi mo wy. Przed klu bem ko lej ne wy -
zwa nie, przy go to wa nie dru ży ny
na przy szły se zon. – Daj cie nam tro chę
po świę to wać. Je stem do brej my śli.
Przed star tem te go se zo nu wie lu nie da -
wa ło nam szans, a tym cza sem się uda -
ło. Fi nał play -off po ka zał, że ho kej
w tym mie ście ma ra cję by tu – pod kre -
śla pre zes klu bu, Le szek To karz.

So sno wi cza nie znów wśród naj lep szych

Ho ke jo we Za głę bie wra ca do eks tra li gi!
Po dwóch latach nieobecności hokeiści z Sosnowca wracają do ekstraligi. W finale play-off pierwszej ligi Zagłębie pokonało KS Toruń HSA. W rywalizacji
do trzech zwycięstw zespół Mieczysława Nahunki oraz Jerzego Pawłowskiego pokonał w pięknym stylu rywali 3:1.

Hokeiści Zagłębia w przyszłym sezonie zmierzą się z najlepszymi.

W ATeNAcH oDbyły Się
MiSTRZoSTWA ŚWiATA
W ju-jiTSu juNioRóW Do lAT 18
oRAZ MłoDZieżoWcóW
Do lAT 21. ŚWieTNy START
ZANoToWAli  W NicH ZAWoDNicy
buDoWlANycH SoSNoWiec,
KTóRZy ZDobyli 8 MeDAli.

W gru pie ju nio rów do lat 18
zło ty me dal w kon ku ren cji Ne
Wa za (bra zy lij skie Ju -Jit su) zdo -
by ła Wik to ria Lis w wa dze
+ 70 kg. Ta sama za wod nicz ka
wy wal czy ła srebr ny me dal
w kon ku ren cji Fi gh ting (wal ka,
w któ rej sto su je się ude rze nia,
kop nię cia, rzu ty oraz wszel kie
tech ni ki w par te rze). Srebr ny
me dal wy wal czył tak że Ma te usz
Osiak w wa dze do 55 kg w kon -
ku ren cji Ne Wa za. Z ko lei brą -
zo wy krą żek w kon ku ren cji Fi -
gh ting zdo był Piotr Ko ko sza,
w wa dze 60 kg. W gru pie mło -

dzie ży do lat 21 dwa me da le
zdo by ła Ju sty na Sit ko – zło to
w Ne Wa za oraz brąz w Fi gh -
ting -u (wa ga +70kg). Zło ty me -
dal w wa dze do 77 kg w kon ku -

ren cji Ne Wa za zdo był tak że
Ka rol Ka nia, na to miast po me -
dal brą zo wy w kon ku ren cji Fi -
gh ting się gnę ła Mar ta Wa lo tek
(wa ga 62 kg).

W kla sy fi ka cji me da lo wej re -
pre zen ta cja Pol ski, któ rej głów -
ną si łą by li so sno wiec cy re pre -
zen tan ci, za ję ła czwar te miej sce
za Ro sją, Bel gią i Niem ca mi. KP

Zna ko mi ty start Ju lii Za bo ro -
wicz, za wod nicz ki Gór ni ka So -
sno wiec, a za ra zem uczen ni cy
Gim na zjum nr 16, pod czas Zi -
mo wych Mi strzostw Pol ski Ju -
nio rów Młod szych do lat 14. So -
sno wi czan ka zdo by ła pięć me da -
li, w tym dwa zło te na dy stan sie

200 m sty lem do wol nym i 800 m
sty lem do wol nym. Po nad to na -
sza pły wacz ka się gnę ła po sre -
bro na dy stan sie 400 m sty lem
do wol nym oraz po brą zo we me -
da le na 100 m sty lem mo tyl ko -
wym i 200 m sty lem mo tyl ko -
wym. KP

Re pre zen tan ci So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te zostali mi strza mi Ślą -
ska. Pod opiecz ni Eu ge niu sza Da dzi bu ga nie mie li so bie rów nych
pod czas XXXV Mi strzostw Ma kro re gio nu Ślą skie go, któ re od by ły
się w Sie mia no wi cach Ślą skich.

Triumf w kla sy fi ka cji koń co wej da ło pięć zło tych oraz dwa brą -
zo we me da le, któ re wy wal czy li so sno wiec cy ka ra te cy. Na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nę li: An ge li ka Krysz to for ska, Alek san dra
Tar nas, Ka mi la Krzak, Je rzy Pry ga i Mar cel Rudz ki. Na to miast brą -
zo we me da le wy wal czy li Krzysz tof Bia łas i Mar cin So del. KP

ZAleDWie jeDeN MecZ RuNDy
WioSeNNej PiłKARZe ZAgłębiA
ZAgRAli PoD WoDZą MiRoSłAWA
SMyły. Po PoRAżce 0:1
Z oKociMSKiM bRZeSKo
DoTycHcZASoWy
SZKoleNioWiec ZoSTAł
ZDyMiSjoNoWANy.

– Mi nę ły trzy mie sią ce przy go -
to wań do run dy re wan żo wej dru -
giej li gi, a my je ste śmy w tym
sa mym miej scu co je sie nią.
Oczy wi ście, że de cy zje sę dzie go
nam nie po mo gły, ale to nie
zmie nia fak tu, że za gra li śmy źle.
Prze gra li śmy ten mecz na po zio -
mie wo li cjo nal nym. Po ka zał to

już po czą tek spo tka nia, gdy
Oko cim ski usta wił nas w ro li te -
go słab sze go – ko men to wał
pierw szy wio sen ny mecz, jak
i de cy zję o od wo ła niu Smy ły
pre zes Za głę bia Mar cin Ja ro -
szew ski.

Opie kę nad ze spo łem prze ję li
do tych cza so wi asy sten ci Ro bert
Sta nek i Ar tur Der bin oraz włą -
czo ny do szta bu szko le nio we go
To masz Łu czy wek. Pierw sze
dwa me cze od wo dzą „no wej
mio tły”, zwa nej so sno wiec ką
„ban dą”, Za głę bie wy gra ło 3:1
z Błę kit ny mi Star gard Szcze ciń -
ski oraz 4:3 z Li ma no vią Li ma -
no wa. KP

Bu dow la ni z me da la mi

Ju lia na piąt kę

Ka ra te cy naj lep si w re gio nie

So sno wiec ka „ban da” 
za miast Smy ły

W STolicy oDbyły Się MiSTRZoSTWA PolSKi
Do 23 lAT W SZAbli KobieT i MężcZyZN. Pięć
MeDAli ZDobyli W NicH RePReZeNTANci
ZAgłębioWSKiego Klubu SZeRMieRcZego
SoSNoWiec. 

Kla są bły snę ły dziew czę ta, któ re wy wal czy -
ły trzy me da le w tur nie ju in dy wi du al nym
oraz się gnę ły po zło to w ry wa li za cji dru żyn.
Dwa zło te krąż ki wywalczyła An ge li ka Wą -
tor, któ ra trium fo wa ła w zma ga niach in dy wi -
du al nych i po pro wa dzi ła do zło ta dru ży nę
ZKS So sno wiec. W fi na le tur nie ju in dy wi -
du al ne go Wą tor po ko na ła klu bo wą ko le żan -

kę, Ka ro li nę Wal czak. Na po dium sta nę ła
tak że Pa me la War szaw ska, któ ra bój o fi nał
prze gra ła z Ka ro li ną Wal czak.

W tur nie ju dru ży no wym Wą tor, Wal czak
i War szaw ska o zło to zmie rzy ły się z AZS
AWF War sza wa. – Miej sco we sta wi ły nie -
zwy kle za cię ty opór. W trak cie me czu pro -
wa dze nie prze chy la ło się raz na na szą ko -
rzyść, raz na ko rzyść ry wa lek. De cy du ją ce
oka za ły się trzy ostat nie zmia ny. Naj pierw
Ka ro li na na wią za ła fan ta stycz ną wal kę z ry -
wal ką, nie da jąc spro wo ko wać się i wytrącić
z rów no wa gi. Na stęp nie Pa me la sto czy ła wy -
rów na ny po je dy nek z du żo bar dziej do świad -

czo ną za wod nicz ką, a na ko niec An ge li ka
do koń czy ła dzie ła i wy gra ła za le d wie jed -
nym tra fie niem, koń cząc mecz sta -
nem 45: 44 – ko men to wał tre ner Da wid Ada -
mow ski.

Pią ty krą żek do rzu cił ry wa li za cji męż -
czyzn je dy ny za wod nik ZKS -u Mi chał Ko -
chan. – W fa zie gru po wej wal czył ze zmien -
nym szczę ściem, ale w pu cha rach po ka zał
praw dzi wy cha rak ter i do tarł do pół fi na łów.
Tu nie ste ty nie spro stał za wod ni ko wi z Ko -
ni na, któ ry te go dnia był nie do za trzy ma nia
i osta tecz nie Mi chał zdo był brą zo wy me -
dal – do dał Ada mow ski. KP

Sza bli ści ZKS zdo by li War sza wę

Zawodnicy Budowlanych Sosnowiec  pokazali klasę na mistrzostwach świata w Ju-Jitsu. 

arc Budowlani Sosnowiec

arc Zagłębie Sosnowiec
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

MIASTO

Kościółek kolejowy
oficjAlNie NoSi WeZWANie
NAjŚWięTSZego SeRcA PANA jeZuSA,
Ale WŚRóD SoSNoWicZAN oD PoKoleń
ZNANy jeST jAKo KoŚciółeK
KolejoWy. WZNieSioNo go W STylu
NeogoTycKiM W lATAcH 1861-62. SWą
PoTocZNą NAZWę ZAWDZięcZA
NieWielKiM gAbARyToM, uloKoWANiu
W beZPoŚReDNiM SąSieDZTWie
DWoRcA KolejoWego oRAZ
SPecjAlNoŚci ZAWoDoWej SWycH
fuNDAToRóW. DlA SPRAWieDliWoŚci
NAleży DoDAć, że DARcZyńcAMi byli
Nie TylKo KolejARZe, Ale RóWNież
PRZeDSTAWiciele iNNycH PRofeSji.
DZiAło Się To W cZASAcH żyWiołoWo
RoDZącego Się MiASTA, KTóRe Kolei
żelAZNej ZAWDZięcZA SWój RoZKWiT. 

Od za ra nia swe go ist nie nia ko śció łek
pod le gał zwierzch nic twu pro bo stwa cze -
ladz kie go. Pierw szy mi opie ku na mi
świą ty ni by li oj co wie Pau li ni z Le śnio wa
ko ło Ża rek. W So sno wi cach (So snow cu)
po ja wi li się oni już wcze śniej, spra wu jąc
pie czę nad ka pli cą Mat ki Bo żej z Lo ur -
des. Zo sta li jed nak usu nię ci przez wła -

dze ro syj skie w związ ku z za an ga żo wa -
niem w spra wy po wsta nia stycz nio we go.
Sam ko śció łek był świad kiem burz li -
wych wy da rzeń zwią za nych z tą na ro do -
wą in su rek cją. Pod czas słyn nej Bi twy
o So sno wiec (7 lu te go 1863 roku) głów -
nym ce lem ata ku by ła znaj du ją ca się
w po bli żu ko mo ra cel na. 

Waż ną da tą w dzie jach te go bo że go
przy byt ku jest 12 sierp nia 1958 ro -
ku – te go dnia po dzie więć dzie się ciu
sze ściu la tach od za koń cze nia bu do wy
bi skup czę sto chow ski Zdzi sław Go liń -
ski uro czy ście ery go wał pa ra fię pod we -
zwa niem Naj święt sze go Ser ca Pa na Je -
zu sa.

Za by tek po ło żo ny jest na te re nie mi -
nia tu ro we go uro cze go par ku, w któ rym
znaj du ją się ka pli ce Mat ki Bo żej z Lo ur -
des, św. An to nie go Pa dew skie go i Gro bu
Chry stu so we go. Znaj dzie my tu taj tak że
ka mien ną rzeźbę Chry stu sa dłu ta Pru -
szyń skie go oraz... ze gar sło necz ny.
Na mu rze za my ka ją cym park od po łu -

dnia umiesz czo no sta cje dro gi krzy żo wej.
Nie gdyś ucho dzi ły one za dzie ło sa me go
mi strza Wło dzi mie rza Tet ma je ra, jed nak
eks per ty zy wy klu czy ły ta ką moż li wość. 

We wnę trzu na szcze gól ną uwa gę
za słu gu ją: prze pięk ny oł tarz głów ny, fi -
gu ra Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa,
or ga ny oraz wi tra że. Je den z nich przed -
sta wia po stać św. Jo za fa ta Kun ce wi -
cza – unic kie go ar cy bi sku pa, któ ry zgi -
nął śmier cią mę czeń ską w Wi teb sku.
Je go imię no si rów nież da to wa ny
na 1863 rok dzwon. Pew ną ta jem ni cę
sta no wi po wód, dla któ re go imię świę te -
go od la no w dość nie ty po wy spo sób.
Mo że do szło do zwy kłej po mył ki, a mo -
że by ło to za mie rzo ne dzia ła nie dzie -
więt na sto wiecz nych lu dwi sa rzy? Spra -
wa ta na ra zie po zo sta je za gad ką… 

Po mi mo że ko ścio łek usy tu owa ny
jest w peł nym gwa ru i zgieł ku cen trum,
to sta no wi swe go ro dza ju en kla wę,
w któ rej moż na za rów no do znać du cho -
wej od no wy, jak i skosz to wać odro bi ny
świę te go spo ko ju. 

Tekst i zdjęcia: Ar tur Pta siń ski

W tym ro ku Mię dzy na ro do wy
Dzień Zie mi przy pa da już 22
kwiet nia. Dzień ten jest wy jąt ko -
wy, gdyż na ca łej pla ne cie trwa
on ty le sa mo, co noc. W sta ro żyt -
nych kul tu rach rol ni czych rów -
no noc wio sen na zwią za na by ła
ze świę tem ro dzą ce go się ży cia.
Na to miast w świe cie współ cze -
snym czę sto są dzi się, iż jest to
dzień swo istej rów no wa gi, mo gą -
cej po móc w od rzu ce niu wza -
jem nych róż nic mię dzy ludź mi
od mien nych ras i re li gii. Jed nak
nie za leż nie od prze ko nań, wy -

zna wa nej wia ry, czy przy na leż -
no ści ra so wej, na ro do wej lub et -
nicz nej, wszy scy lu dzie za miesz -
ku ją tę sa mą pla ne tę, któ ra jest
na szym wspól nym do mem.

– Z wielką ochotą i ra do ścią
włą czy li śmy się do wspól nej,
cen nej ak cji na rzecz nie tyl ko
na szej dziel ni cy, ale przede
wszyst kim kształ to wa nia na tu -
ral ne go po czu cia od po wie dzial -
no ści za czy stość wo kół
nas – mó wi Mał go rza ta Wierz -
bic ka, dy rek tor ka Szko ły Pod sta -
wo wej Nr 10 w So snow cu. red

Akademia Przyszłości
isosnowiecka „Dziesiątka”
wekologicznej akcji dla Pogoni!

Ja ka bę dzie edu ka cja przy szło ści
i ja kie za wo dy bę dą na to pie
za kil ka lat? Na to py ta nie pró -
bo wa li od po wie dzieć au to rzy
kon fe ren cji „Edu zmie nia cze
kreu ją ka rie ry”, któ ra od by ła
się 27 i 28 mar ca w Par ku Na -
uko wo -Tech no lo gicz nym w So -
snow cu. Kon fe ren cja by ła czę -
ścią pro jek tu, któ re go au to ra mi
są: na uczy ciel ka ro ku w kon kur -
sie MEN i Gło su Na uczy ciel -
skie goi Bar ba ra Hal ska oraz
Mar cin Paks, Szkol ny Or ga ni za -
tor Roz wo ju Edu ka cji w Ka to wi -
cach. Ini cja to rzy te go po my słu
wy szli z za ło że nia, iż zna jo mość
kom pe ten cji ICT – wy ko rzy sta -
nia tech no lo gii kom pu te ro wej,
in ter ne tu oraz urzą dzeń mo bil -
nych to klu czo we za da nia edu ka -
cji XXI wie ku.

Wy kład in au gu ra cyj ny wy -
gło si ła prof. Mar le na Ple bań ska,
za li cza na do pre kur so rów pol -
skiej e -edu ka cji, spe cja li zu ją ca
się za rzą dza niem wie dzą, e -le ar -
nin giem i za gad nie niem De sign
Thin king. Ab sol went ka Po li -
tech ni ki War szaw skiej, North
East Wa le sIn sti tu te of Hi gher
Edu ca tion, Szko ły Głów nej
Han dlo wej i Stan ford Uni ver si ty.
Wy stą pi ła, przed sta wia jąc te mat
„Współ cze sna mło dzież?
Współ cze sna edu ka cja”. Wska -
zy wa ła, iż zmia nę, któ ra jest
pew na i nie uchron na, na le ży
trak to wać ja ko sta łe wy zwa nie.
Ba da nia do wo dzą, iż po nad 40

pro cent uczniów bę dzie pra co -
wa ło w za wo dach, któ re nie ist -
nie ją. Jak za tem przy go to wać
mło dzież do sku tecz ne go kon ku -
ro wa nia na ryn ku pra cy? I ja kie
to bę dą za wo dy? 

Oprócz wy kła dów, bar dzo du -
żą po pu lar no ścią cie szy ły się
warsz ta ty, któ re do ty czy ły naj -
now szych zdo by czy edu ka cji
i spraw dzo nych me tod pra cy
z wy ko rzy sta niem no wo cze snej
tech no lo gii. Uczest ni cy mie li oka -
zję prze ko nać się, w ja ki spo sób
w cią gu 15 mi nut moż na prze pro -
wa dzić do świad cze nie che micz ne

i to nie tyl ko przy wy ko rzy sta niu
pro stych czuj ni ków z udzia łem
kom pu te ra czy ta ble tu. 

Jak wy ko rzy stać ta ble ty
w edu ka cji wcze snosz kol nej?
Na to py ta nie od po wie dzia ła na -
uczy ciel ka prak tyk, czy li Mo ni -
ka Wal ko wiak, któ ra po ka za ła,
jak z urzą dze nia mo bil ne go
stwo rzyć zna ko mi te na rzę dzie
edu ka cyj ne i ja ki po ży tek przy -
nie sie on już… przed szko la kom. 

Uczest ni cy mie li tak że oka zję
prze ko nać się, na czym po le ga pra -
ca w sys te mie BY OD i jak efek -
tyw nie wy ko rzy stać na lek cji róż -

ne go ro dza ju sprzęt elek tro nicz ny,
w tym naj bar dziej do stęp ny i po -
pu lar ny, czy li te le fon ko mór ko wy. 

Za pre zen to wa ne zo sta ły dru -
kar ki 3D oraz moż li wo ści ich wy -
ko rzy sta nia ja ko po mo cy dy dak -
tycz nych. Uczest ni cy kon fe ren cji
mo gli tak że do wie dzieć się, jak
zdo być środ ki na cie ka we pro jek -
ty edu ka cyj ne, a tak że na no wo -
cze sne po mo ce edu ka cyj ne. 

Pa tro na mi kon fe ren cji by li
Agen cja Roz wo ju Lo kal ne -
go S.A. oraz fir ma In tel, a pa tro -
nat me dial ny ob jął m. in. „Ku rier
Miej ski”. SK

Eduzmieniacze  kreują kariery

,, DNA – En cy klo pe dia Ży cia” to ogól no pol -
skie przed się wzię cie ko or dy no wa ne przez
Aka de mic kie Sto wa rzy sze nie Stu den tów Bio -
tech no lo gii, któ re od by wa się co rocz nie
w naj więk szych mia stach Pol ski, m. in. Kra -
ko wie, Lu bli nie, Gdań sku, Po zna niu, czy
Wro cła wiu. W tym ro ku, już po raz dru gi,
przed się wzię cie or ga ni zo wa ne jest tak że

w So snow cu. Warsz ta ty od bę dą się 17 kwiet -
nia w godz. od 10.00 do 17.00 na wol nym pa -
tio przy Pla cu Stu le cia w So snow cu. Ce lem
warsz ta tów jest po pu la ry zo wa nie wie dzy
z za kre su bio tech no lo gii, in spi ro wa nie mło -
dych lu dzi do zdo by wa nia wie dzy, uświa da -
mia nie, jak waż ny jest roz wój na uki i ba dań
na uko wych, a tak że sze rze nie po zy tyw ne go

wi ze run ku mia sta. Ini cja ty wę po parł tak że
pre zy dent mia sta, Ar ka diusz Chę ciń ski.

W trak cie wy da rze nia za pla no wa no po ka zy
do świad czeń na uko wych, de gu sta cję kuch ni
mo le ku lar nej, pre zen ta cję pre pa ra tów mi kro -
sko po wych, wy sta wę zdjęć pro pa gu ją cą bio -
tech no lo gię oraz kon kur sy z udzia łem prze -
chod niów oraz za pro szo nych uczniów. red

VIII edycja warsztatów ,,DNA – Encyklopedia Życia”

W Parku Naukowo-Technologicznym dyskutowano o współczesnej i przyszłej edukacji. 

Roman Kurbiel
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100-LATKOWIE
25 lutego swoje setne urodziny
obchodziła Pani Teofila Borkowska,
urodzona w Dzierążni. Pochodzi z
wielodzietnej rodziny. Pani Teofila
wychowała pięcioro dzieci – trzech
synów oraz dwie córki. Dzisiaj
Jubilatka może pochwalić się
również siedmioma wnukami,
wnuczką oraz aż jedenastką
prawnuków. Pomimo upływu czasu
Pani Teofila wciąż ma dobrą pamięć i
szerokie zainteresowania. Bardzo
lubi czytać książki. Życzenia
szanownej Jubilatce złożył Zbigniew
Byszewski, pełnomocnik prezydenta
do spraw edukacji.

Pan Albin Węgrzyn urodził się 28 lutego 1915 r.
w miejscowości Karcin na terenie Niemiec, gdzie
jego rodzice wyjechali w celu poszukiwania
pracy. Po powrocie do Polski wraz z rodziną
zamieszkał w miejscowości Siersza, w okolicach
Trzebini. W 1945 r. przyjechał do Sosnowca,
skąd pochodziła jego żona Leokadia. Przez
prawie dwa lata pracował Hucie im. M. Buczka,
a od 1947 r. aż do przejścia na emeryturę
w kopalni Sosnowiec jako ślusarz szybowy.
Wychował jednego syna. Ulubionym zajęciem
Pana Albina było wędkarstwo, które uprawiał
czynnie do 89 roku życia. Jego pasją są książki,
szczególnie historyczne, które lubi czytać do tej
pory. Życzenia szanownemu Jubilatowi złożył
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. 

MIASTO

Syl wia Ko sman

Kre atyw ność, in no wa cja, ener gia
i moc wy obraź ni! Dwie dru ży ny,
re pre zen tu ją ce VI LO im. J. Kor -
cza ka, wal czy ły w fi na le ogól no -
pol skie go kon kur su – „Ody se ja
Umy słu”, któ ry od był się w ostat -
ni week end mar ca w Gdań sku.
Roz wią za nie pro ble mu jed nej
dru żyn by ło tak do bre i kre atyw -
ne, że wy gra li fi nał w USA i wy -
jazd do Mi chi gan! Zo sta li wi ce -
mi strza mi w swo jej ka te go rii. 

Wcze śniej, 7 mar ca, aż trzy
dru ży ny z „Kor cza ka” wzię ły
udział w re gio nal nych eli mi na -
cjach kon kur su, gdzie mu sie li za -
pre zen to wać ory gi nal ne przed sta -
wie nia, uru cho mić po ciąg do wy -
zwań, pod dać pró bie
wy trzy ma ło ści kon struk cje z bal -
sy czy wy pu ścić nie szczę ścia
z pusz ki Pan do ry, by z ni mi wal -
czyć w grze kom pu te ro wej. W te -
go rocz nej edy cji kon kur su udział
bie rze 3039 uczest ni ków i w su -
mie 453 dru ży ny z ca łej Pol ski,
więc suk ces uczniów „Kor cza ka”
jest im po nu ją cy. 

Dwóm dru ży nom pod czas re -
gio nal nych eli mi na cji uda ło się
po ko nać kon ku ren cję. Ju ro rzy do -
ce ni li ich kre atyw ność i spo sób
roz wią za nia pro ble mu oraz da li
im szan sę udzia łu w fi na le ogól -
no pol skim.

Osta tecz nie, dru ży na w skła -
dzie: Mar ty na Or szu lak, Ma ciej
Ko ba, Mi ko łaj Maj cher, Ja kub
Sa ce wicz i Mar cin Za jąc mu sia ła
roz wią zać pro blem pn. „Po ciąg
do wy zwań”. Gru pa  za pro jek to -
wa ła i zbu do wa ła tor, trzy po jaz -
dy i czte ry sta cje, któ re sta no wią
sce no gra fię do hi sto rii o za baw -
nym kon duk to rze.  – Spo ty ka li -
śmy się pra wie co dzien nie,

zwłasz cza przed sa mym kon kur -
sem, bo trze ba by ło wszyst ko wy -
my śleć i skon stru ować. Mu sie li -
śmy zbu do wać to ry oraz po jaz dy,
któ re bę dą się sa me po ru sza ły.
Uży li śmy sil nicz ków z sa mo cho -
dów le go. Po wsta ły mię dzy in ny -
mi to ry ze sklej ki, sta cja, prze -
szko dy – opo wia da Mi ko łaj Maj -
cher. Przy go to wa ny zo stał tak że
ośmio mi nu to wy spek takl. – Po -
ciąg prze miesz cza się po mię dzy
róż ny mi kra ina mi, wy spa mi. Wy -
my śli li śmy mię dzy in ny mi Kra inę
Słod ką, Kra inę Po dusz ko wą
i Rów ną Wy spę, gdzie wszy scy
oby wa te le są rów ni i przy go dy,
któ re spo ty ka ją po dró żu ją -
cych – do da ją Ma ciej Ko ba i Ja -
kub Sa ce wicz. 

Tre ne ra mi dru ży ny są na uczy -
ciel ki, Bar ba ra Ja strzęb ska i Mo -
ni ka Szcze pa nik. – Je dzie my
do Mi chi gan już w ma ju – cie szy
się Mo ni ka Szcze pa nik. – Cią gle
jesz cze z ma łym nie do wie rza -
niem pod cho dzi my do te go, że
nasz po mysł spodo bał się ju ro -
rom. Ucznio wie są cią gle za sko -
cze ni, ale bar dzo szczę śli wi i wie -
rzą, że to bę dzie po dróż ich ży -
cia – do da je. 

Dru gi z ze spo łów w skła dzie:
Lu cy na Przy by cień, Na ta lia Ja -
ni szew ska, Pau li na Mru ga ła,
Mar ty na Wiel ko po lan, Ma ja
Wie ja cha, Be ata Ko ła ciak i Ma -
te usz Ole siń ski po ra dził so bie
bar dzo do brze i za jął pią te miej -
sce. Sę dzio wie na gro dzi li pięk -
nie wy ko na ną de ko ra cję, pro fe -
sjo nal ną grę ak tor ską, a przede
wszyst kim no wa tor skie roz wią -
za nie pro ble mu. – Mu sie li śmy
po ka zać pro blem z pusz ką Pan -
do ry, a do kład nie grę vi deo
opar tą na tym mi cie – zdra dza
Lu cy na Przy by cień. – Głów nym

gra czem jest bab cia, któ ra słu -
cha jąc au dy cji ra dio wej, za sy pia,
a kie dy się bu dzi, jest w grze
kom pu te ro wej – do da je. Spo ty -
ka ją ją wszel kie nie szczę ścia
i prze śla du je ją pech w po sta ci
są siad ki, cho ro by i ko le jek, ja kie
fun du je NFZ, ko niecz no ści cze -
ka nia na wi zy tę le kar ską oraz
zrzę dze nie dziad ka. – Na dzie ją
na po ko na nie pe cha jest… mi -
łość – prze ko nu ją człon ko wie
ze spo łu. 

Trze cia dru ży na, któ rą two rzy -
li Kin ga Kie ra siń ska, Kin ga Go -
luch, Ju lia Łu ka sie wicz, Na ta lia
Su per nak, Oli wia Ja nus, Mi chał
Do bosz i Ad rian Ja nik, za pro jek -
to wa ła i wy ko na ła z drew na bal sy
oraz kle ju struk tu rę, któ ra mia ła
utrzy mać jak naj więk szy cię żar.
Obec ny re kord Pol ski wy no -
si 300 kg, a kon struk cja, któ ra jest

w sta nie go unieść, wa ży nie wię -
cej niż 18 g. Po cząt ko wo struk tu -
ra mia ła do dat ko wo za wie rać kil -
ka szkla nych ku lek, któ re na stęp -
nie na le ża ło   ko lej no uwol nić.
Wszyst ko zo sta ło wple cio ne
w przed sta wie nie i fa bu łę do ty -
czą cą „od la ty wa nia od rze czy wi -
sto ści” i po pa da nia w sza leń stwo.
Zgod nie zresz tą z ty tu łem pro jek -
tu „ Od leć cie w kul ki”. Nie ste ty,
dru ży na nie za kwa li fi ko wa ła się
do fi na łu. 

Obec nie zwy cię ska dru ży na
pro wa dzi ak tyw ne dzia ła nia, nie
tyl ko nad do pra co wa niem swo je -
go pro jek tu, ale nad ze bra niem
su my po trzeb nej na wy jazd do
Mi chi gan. Wstęp nie, kosz ty wy -
jaz du jed ne go uczest ni ka osza co -
wa no na oko ło 5 ty się cy zło tych.
Spon so rzy i wspar cie fi nan so we
są pil nie po szu ki wa ni! 

Dwie drużyny „Korczaka” wzięły udział w ogólnopolskim finale konkursu Odyseja Umysłu. Jedna z nich wygrała superfinał w USA!

Otwórz umysł i daj się ponieść wyobraźni  

cZyM jeST oDySejA uMySłu? 

odyseja umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów.
odyseusze pracują w drużynach, które zwykle liczą od 5 do 7 osób. opiekę
nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę, ale nie
sugeruje ani nie narzuca własnych pomysłów. jesienią każdego roku
publikowanych jest pięć problemów długoterminowych. Drużyna wybiera
jeden z nich i przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje
i udoskonala jego rozwiązanie. efektem pracy jest ośmiominutowa
prezentacja. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z problemem
spontanicznym, czyli niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego
treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy się w zaledwie kilka
minut. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze
wyniki podczas eliminacji regionalnych, awansują do finału ogólnopolskiego.
jego zwycięzcy mogą z kolei reprezentować Polskę podczas finałów
światowych w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory w finałach w uSA drużyny
z Polski 22-krotnie zdobyły Złoty Puchar i tytuł Mistrzów Świata, 17 razy
sięgnęły po srebrne medale, 8 razy – po medale brązowe, 6 razy po Nagrodę
Ranatra fusca za Wybitną Kreatywność i 3 razy po Nagrodę omera
za Postawę fair-Play. Polska edycja programu realizowana jest
pod auspicjami fundacji odyssey of the Mind Polska. W tym roku szkolnym
w odysei umysłu bierze udział 3039 młodych Polaków, skupionych w 453
drużynach z 233 szkół i innych placówek oświatowych z całego kraju.

By wygrać, konieczne są oryginalne pomysły i niebanalne rozwiązania. 

Syl wia Ko sman

Ucznio wie szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych, słu cha cze
kwa li fi ka cyj nych kur sów za wo do -
wych, do rad cy za wo do wi oraz
pra co daw cy wzię li udział w kon -
fe ren cji „Pra co daw ca bli sko Cie -
bie”, zor ga ni zo wa nej przez Cen -
trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go w So snow -
cu. – Ce lem przed się wzię cia jest
przede wszyst kim pro mo cja
kształ ce nia za wo do we go wśród
mło dzie ży so sno wiec kich szkół,
po pra wa ja ko ści i efek tyw no ści
szkol nic twa za wo do we go w za -
kre sie do pa so wa nia do po trzeb
ryn ku pra cy – mó wi Gra ży na Sie -
piel ska -Ba ła ban, wi ce dy rek tor ka
ds. kształ ce nia w CKZiU. 

Pro gram kon fe ren cji był bar -
dzo sze ro ki. – Zor ga ni zo wa li śmy
pa nel dys ku syj ny pod na zwą
„Kreu je my współ cze sne kształ ce -
nie za wo do we”, w któ rym wzię li
udział m. in. dy rek to rzy ban ków,
ho te li i wła ści cie le firm odzie żo -
wych. Pa nel pro wa dził Mi chał
Wój cik, dy rek tor Izby Rze mieśl -
ni czej w Ka to wi cach – mó wi Gra -
ży na Sie piel ska -Ba ła ban. – Po -
nad to od by ły się warsz ta ty dla
gim na zja li stów pro wa dzo ne przez
pra co daw ców i na uczy cie li przed -
mio tów za wo do wych, za pre zen to -
wa li śmy kie run ki kształ ce nia
w CKZIU oraz na si ucznio wie
mie li oka zję wziąć udział
w warsz ta tach pro wa dzo nych
przez przed sta wi cie li in sty tu cji
ryn ku pra cy – do da je.

Ucznio wie mie li oka zję za po -
znać się z ofer ta mi edu ka cyj ny mi
szkół wyż szych i zna leźć pra cę
na wa ka cje. – Waż ną czę ścią kon -
fe ren cji by ły Tar gi Pra cy, pod czas
któ rych swo je ofer ty za pre zen to -
wa ło oko ło 30 pra co daw ców ze

wszyst kich branż. Za pre zen to wa -
li śmy oko ło 500 ofert pra cy, skie -
ro wa nych do sze ro kie go gro -
na od bior ców, przy go to wa nych
dla uczniów, osób nie peł no spraw -
nych, jak i po szu ku ją cych pra cy.
Za in te re so wa nie by ło spo -
re – przy zna ła Re na ta No wa ra,
po śred nik pracv w Punk cie Po -
śred nic twa Pra cy w So snow cu,
któ ry był współ or ga ni za to rem te -
go wy da rze nia. 

Gim na zja li ści uczest ni czy li
w warsz ta tach pro wa dzo nych
przez na uczy cie li przed mio tów
za wo do wych, zwią za nych z kie -
run ka mi kształ ce nia w CKZiU.
Ucznio wie za in te re so wa ni na uką
eko no mii i re kla my wzię li udział
w warsz ta tach: „Czy wiesz,
na czym po le ga prze strzen ne pro -
jek to wa nie?”, „Czy wiesz, jak za -
ło żyć wła sną fir mę?” oraz „Do -
ku men ta cja dzia łal no ści biz ne so -
wej”. Efek ty ich prac zo sta ły
za pre zen to wa ne po za koń cze niu
warsz ta tów i bę dą wy sta wio ne
w „Ga le rii Ład niej”. Po nad to
ucznio wie Tech ni kum nr 1 Eko -
no micz ne go uczest ni czy li w spo -
tka niu z by łym mi ni strem skar bu
pań stwa, Mi ko ła jem Bu dza now -
skim, któ ry mo ty wo wał mło dzież
do re ali za cji wła snych pla nów
i ma rzeń, pod kre ślał zna cze nie
na uki ję zy ków ob cych, wska zy -
wał, ja kie umie jęt no ści są szcze -
gól nie ce nio ne przez pra co daw -
ców i prze ko ny wał, że nie na le ży
bać się po dej mo wa nia no wych
wy zwań. 

– Ta kie ini cja ty wy, jak dzi siej -
sza kon fe ren cja i warsz ta ty, są po -
trzeb ne. Po win ni śmy wie dzieć,
jak wy glą da sy tu acja na ryn ku
pra cy i ja kie przed na mi trud no ści
i per spek ty wy – przy zna ły Ka ro -
li na Ćwie ląg i Ka ta rzy na Dzie wit,
uczen ni ce CKZiU w So snow cu.

Pra co daw ca bli sko cie bie 
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Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną
wyższych uczelni. 

Sylw
ia Kosm

an
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co? gdzie? kiedy?

Po zio mo: 1 – ame ry kań ski my śli wy, 5 – przy pra wa do ka pu sty
i mięs, 8 – mocz, 9 – ósmak, 10 – kwia to wa grząd ka, 11 – fu trza -
ny szal, 12 – prze ci wień stwo eks por tu, 14 – po kry wa me -
ble, 16 – tam ku pisz ga ze tę, bi let, pa pie ro sy, 17 – drze wo li ścia -
ste, 19 – ła twopal na ciecz, roz pusz czal nik, 21 – ar chi pe -
lag, 22 – ma go wiel błąd, 25 – Ce za ry z „Przed wio śnia”, 28 – nie -
jed na po desz czu, 29 – spo sób ży wie nia, 30 – rze czy kon kret -
ne, 32 – ku ra te la, 34 – sto li ca na szych po łu dnio wych są sia -
dów, 35 – daw na część dam skiej gar de ro by, 36 – kra sno lu -
dek, 37 – z pi ra mi da mi, 38 – na pój bo gów, 39 – la ik.

Pio no wo: 1 – ope ra Ver die go, 2 – we wnętrz ny dzie dzi -
niec, 3 – gra ha zar do wa, 4 – spe cja li sta od bu do wy, funk cji i po -
dzia łu ko mó rek, 5 – na czy nie na tru nek, 6 – przy pra wa, 7 – 15
mi nut, 13 – do pi sa nia li stów, 15 – u nie go pod pi su je się waż -
ne umo wy, 18 – bez, 20 – ma te riał bu dow la ny, 23 – au stra lij ski
tu by lec, 24 – opo wia da prze bieg ak cji, 26 – pa te fon, 27 – in sy -
gnia kró lew skie, 28 – gra w kar ty, 31 – wę gier ski kom po zy -
tor, 33 – imi ta cja skó ry.

Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2015 – KAMIL JANICKI – DAMY ZŁOTEGO WIEKU
Na gro dy otrzy mu ją: Anna Pająk, Mirosław Koniuk oraz Jan Najgebauer z Sosnowca.
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  4

✂

Awan tur ni cze ży cie twór cy kul to we go Cho lon ka.

Ja nosch – pi sarz, ry sow nik, mę drzec i he re tyk,
bluź nier ca i czło wiek bo ży. Nie chęt nie udzie la
wy wia dów, a jed nak za ufał An ge li Ba jo rek i od -
sło nił przed nią swo je ta jem ni ce, dzię ki cze mu
stał się bo ha te rem jed nej z naj bar dziej fan ta stycz -
nych bio gra fii, ja ką moż na so bie wy obra zić.
Uro dził się w ro bot ni czej dziel ni cy Za brza. Kosz -
ma ry dzie ciń stwa przez dłu gie la ta eg zor cy zmo wał
al ko ho lem. Wy rzu co ny z Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Mo na chium zy skał sła wę ja ko ry sow nik o nie pod -

ra bial nym sty lu. Stwo rzo -
na przez nie go pa ra bo ha te rów
Miś i Ty gry sek, po pu lar no ścią
prze bi ła po sta ci z kre skó wek
Di sneya. 
Je go ży cie to pa smo ma low ni czych i awan tur ni -
czych epi zo dów: pa ry skie la ta wy peł nio ne jaz zem,
mo to cy klo we włó czę gi po La zu ro wym Wy brze żu,
hip pi sow skie ba lan gi w Mo na chium, spa le nie ca łe -
go do byt ku i uciecz ka na Wy spy Ka na ryj skie. Oca -
le nie i szczę ście pod słoń cem po łu dnia. Wol ność,
anar chizm i oświe ce nie mą dro ścią Wscho du. 

Angela Bajorek

HERETYK z familoka. 
Biografia Janoscha (Wyd. ZNAK)

Je śli my ślisz, że kot kie dy kol wiek zo stał udo mo -
wio ny, to się my lisz! 

Kot – iko na po pkul tu ry, naj po pu lar niej szy bo ha ter
in ter ne tu, obiekt zbio ro wej hi ste rii. Te raz mo żesz
po znać je go hi sto rię: od cza sów bo skie go kul tu
w sta ro żyt nym Egip cie, przez sto sy śre dnio wie cza,
aż po po wrót w chwa le na współ cze sne sa lo -
ny.  Ludz kość ni gdy nie roz gry zła ko tów. Ich dro ga

przez hi sto rię to jed na z naj bar -
dziej burz li wych po dró ży
w dzie jach. Ko ty by ły zwia stu -
na mi nie szczę ścia i pu pi la mi
cza row nic. Z czar nych wy ra -
bia no „lek” na śle po tę. Je den
zo stał na wet ofi cjal nym kan dy -
da tem na pre zy den ta Sta nów Zjed no czo nych. Jed ni
je ko cha ją, in ni nie na wi dzą. Ko ty ma ją to gdzieś.

Madeline Swan

Historia kotów (Wyd. ZNAK)

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 24 kwietnia pod adres redakcji: 
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

1.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11: Kino w Bibliotece – Literatura
w Kinie – projekcje filmowe
8.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece -Literatura w Kinie – projekcje filmowe
8.04 godz. 19.00 Sala Koncertowa, 
ul. Wawel 2: XIV Międzynarodowy Festiwal
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej
i Nieznanej – SINFONIETTA CRACOVIA
8.04 godz. 19.00 Energetyczne Centrum Kultury, 
ul. Będzińska 65: XIV Międzynarodowy Festiwal
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej
i Nieznanej – MAGDALENA IDZIK – mezzosopran,
ROBERT MORAWSKI – fortepian
10.04 godz. 19.00 Pałac Dietla, ul. Żeromskiego
2A: XIV Międzynarodowy Festiwal Sosnowieckie Dni
Muzyki Znanej i Nieznanej – Zespół TRIFOLIUM
10.04-12.04 Expo Silesia, ul. Braci
Mieroszewskich 124: 6. Międzynarodowe Targi
Łowieckie
10.04 godz. 18.00 Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1:
Mecz II ligi piłki nożnej: Zagłębie
Sosnowiec – Nadwiślan Góra
11.04 godz. 19.00 Kościół p. w. A. Boboli, ul.
Słowiańska 2/III: XIV Międzynarodowy Festiwal
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej – Męski
Zespół Wokalny LIPA VINKOVCI
11.04 godz. 18.00 MDK „Kazimierz”, ul. Główna
19: VII METALFEST 2015 – festiwal muzyki metalowej
11.04 godz. 11.00 Aula Biblioteki Głównej: Familijne
Kino w Bibliotece – projekcja filmu animowanego
11.04 godz. 11.00 CIM, ul. Warszawska 3/20: Świat
na Patelni – Autostopem przez Bałkany
12.04 godz. 19.00 Kościół p. w. św. Joachima, ul. ks. J.
Popiełuszki 46: XIV Międzynarodowy Festiwal
Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej – Zespół
Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA
13.04 godz. 12.00 Aula Biblioteki Głównej: Echa
Katynia – projekcja trzech filmów dokumentalnych,
połączona z prelekcją Eweliny Małachowskiej z Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach
14.04 godz. 17.00 Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2:
Wykład z filozofii pt.: „Kobieca pieśń uwielbienia, czyli
miejsce kobiety w średniowiecznej codzienności”

15.04 godz. 10.00 Klub Kiepury, ul. Będzińska 6: Mały
Etnograf: Strój ludowy – zagłębiowski połączony
z prezentacją poszczególnych elementów stroju
kobiecego i męskiego
15.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie – projekcje filmowe 
16.04 Pływalnia kryta, ul. Żeromskiego 5:
IV Integracyjne Zawody Pływackie
16.04 godz. 17.00 MDK „Kazimierz”: „Kwietniowy
przeplataniec”- koncert poetycko-muzyczny
uczniów II LO im. E. Plater
17.04 godz. 16.00 Klub Kiepury: Cobra i Franca:
Sosnowieccy hip-hopowcy na rzecz Ośrodka
Opiekuńczo – Wychowawczego
18.04 godz. 14.00 Kompleks Sportowy, 
al. Mireckiego 31: Mecz ekstraklasy kobiet: KKS Czarni
Sosnowiec – 1. FC AZS AWF Katowice
21.04 godz. 17.00 Zamek Sielecki: Wykład pt. „Losy
Teresy Kunegundy Sobieskiej – córki Jana III Sobieskiego
i Marysieńki”
22.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Spotkanie
autorskie z pisarką – Małgorzatą Kalicińską – z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
22.04-23.04 Expo Silesia: Targi Transportu, Spedycji
i Logistyki
23.04 godz. 10.00 – 15.00 Biblioteka Główna, 
ul. Zegadłowicza 2: Światowy Dzień Książki
z biblioteką! – akcja czytelnicza promująca czytelnictwo
24.04 godz. 18.00 Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2:
Wernisaż wystawy Krzysztofa Kiwerskiego pt.: 
„Cisza obrazów wędrujących w czasie”
25.04 godz. 18.00 Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1:
Mecz II ligi piłki nożnej: Zagłębie Sosnowiec – Energetyk
ROW Rybnik
25.04 godz. 16.00 Zamek Sielecki: Koncert dla dzieci pt.:
„Harfa, flet, klarnet, fagot… w krainie Królowej Nocy”
25.04 godz. 17.00 Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4:
Premiera spektaklu „Wakacje z duchami”
27.04 godz. 18.00 Sala konferencyjna Biblioteki
Głównej: Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
29.04 Teatr Zagłębia: „Cukier Stanik” – Cykl Teatroteka
29.04 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie – projekcje 
filmowe

Mi łość i ta jem ni ca ukry te w za pa chu bzów.

Ma low ni cze,  ci che mia stecz ko ukry te w Su de tach.
Miej sce, gdzie czas i mi łość le czą ra ny.  Pew ne go dnia
przed skle pem ze sta ro cia mi za trzy mu je się ta jem ni -
czy męż czy zna. Pa ni Le on ty nie gi nie pier ścio nek
prze ka zy wa ny z po ko le nia na po ko le nie. Czy to prze -
szłość za czy na się o nią upo mi nać? Le on ty na wy ru sza
więc w peł ną no stal gicz ne go uro ku po dróż do kra iny

pach ną cej bza mi.  Do cza sów ra -
do sne go dzie ciń stwa na Kre sach,
wiel kiej mi ło ści i woj ny, któ ra
wszyst ko zmie ni ła. Jak mó wi sa -
ma au tor ka, „Ta jem ni ca bzów”
to słod ko -gorz ka opo wieść o ży -
ciu, tę sk no cie, woj nie i ma gii. Po ru sza ją ca hi sto ria sil -
nej i mą drej ko bie ty, któ rej przy szło żyć, ko chać  i ma -
rzyć w nie zwy kłych cza sach. 

Magdalena Kordel

Malownicze. Tajemnica Bzów (Wyd. ZNAK)

ROZRYWKA

Z okazji 400 numeru „Kuriera Miejskiego” dla
naszych Krzyżówkowiczów mamy do rozlosowania
trzy albumy pt. „Sosnowiec między wojnami.
opowieść o życiu miasta 1918 -1939”. 
Dotyczy krzyżówki kupon nr 4

Nagrody ufundował urząd Miejski w Sosnowcu
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Za pra sza my wszyst kich tro pi cie -
li przy gód, skar bów i du chów
na sce nicz ną in sce ni za cję po wie -
ści Ada ma Bah da ja „Wa ka cje
z du cha mi”. Pa ra gon, Man dża ro
i Pe reł ka spę dza ją wa ka cje
w miesz ka niu ciot ki na wiel kim
blo ko wi sku. Po byt za po wia da
się kom plet nie nie cie ka wie,
za oknem sza ro, bu ro, pa da
deszcz i wie je nu dą. Je dy ną
atrak cją jest kot Ha tor, któ ry, jak
to kot, cha dza wła sny mi dro ga -
mi. Gdy gu bi się po raz ko lej ny,
chłop cy na prze kór nu dzie za kła -
da ją agen cję de tek ty wi stycz ną.
Na po ło żo nym w po bli żu miesz -
ka nia ciot ki sta rym zam ku wła -
śnie roz po czę ła się prze bu do -
wa. I po ja wił się wy ma chu ją cy
to po rem duch! Ma ło te go,
w oko li cy za czę ło krę cić się spo -
ro po dej rza nych ty pów… Agen -
cja de tek ty wi stycz na od tej po ry
bę dzie mia ła peł ne rę ce ro bo ty!
Pre mie ra „Wa ka cji z du cha mi”
już 25 kwiet nia o godz. 17.00.
Za po wia da się bar dzo dy na micz -

ny i pla stycz ny spek takl, pe łen ru -
chu i mu zy ki. A przede wszyst -
kim do brej za ba wy dla każ de go,
kto chciał by od kryć w so bie de -
tek ty wi stycz ny zmysł. red

Ho ro skoP
baran (21.03. – 19.04.) – Z racji tego, że
kwiecień należy do baranów, ten miesiąc
będzie dla Ciebie wyjątkowo udany.
Znajdziesz czas, zarówno na pracę, jak
i przyjemności. Aura sprzyja też samotnym
baranom. Podczas spaceru w piękny
wiosenny dzień jest duża szansa
na spotkanie bratniej duszy. Szczęście
sprzyjać będzie też baranom
poszukującym pracy.
byk (20.04. – 22.05.) – Kobieta zmienną
jest, ale mężczyźni też miewają swoje
kaprysy. Niestety, przekonasz się o tym
w najbliższym czasie. Bądź jednak
cierpliwa, a kryzys minie i wszystko wróci
do normy. Podczas gdy Twój partner
będzie miał „gorsze dni”, nie wchodź mu
w drogę. Wykorzystaj wolne chwile
i przeczytaj zaległą książkę. 
bliŹnięta (23.05. – 21.06.) – Czas
na odpoczynek. W tegoroczne święta
zamiast sprzątać i gotować, postanowisz
wyjechać z rodziną na krótki urlop.
Wszystkim wyjdzie to na dobre. Wspólne
chwile z pewnością poprawią wasze
relacje. Po powrocie, pełnej energii łatwiej
będzie Ci wrócić do pracy i codziennych
obowiązków.
rak (22.06. – 22.07.) – Jeśli tego lata
po raz kolejny nie chcesz narzekać
na swoje ciało, nie trać czasu i zapisz się
na zajęcia fitness. Skup się też
na świątecznych porządkach, gdyż
ostatnio nie miałaś na nic czasu. W czystym
i pachnącym mieszkaniu, nie tylko milej się
mieszka, ale też w końcu będziesz mogła
zaprosić przyjaciółki na zaległy babski
wieczór. 
lew (23.07. – 23.08.) – Wiosenna aura
wpłynie na Ciebie bardzo pozytywnie.
Postanowisz zrzucić kilka zbędnych
kilogramów i wykorzystać piękną pogodę,
spędzając więcej czasu na spacerach
i jeździe na rowerach. Może nawet
zdecydujesz się na rolki, o których
od dawna marzyłaś? Samotne lwice nie
będą narzekać na brak zainteresowania ze
strony mężczyzn. Lwy szukające partnerki
same powinny jednak przejąć inicjatywę. 
Panna (24.08. – 22.09.) – Czekają
na Ciebie kłopoty w pracy. Jeżeli w porę
nie zareagujesz, sprawa może zakończyć
się zwolnieniem. Na szczęście w trudnych
chwilach, jak zwykle, będziesz mogła liczyć
na wsparcie najbliższych. Święta będą dla
Ciebie czasem odpoczynku i relaksu.
Przyda Ci się chwila spokoju
przed trudnymi wyzwaniami. 
waga (23.09. – 22.10.) – W kwietniu
czeka na Ciebie masa rodzinnych spotkań.
Niestety, nie wszystkie będą miłe
i przyjemne. Te chwile z pewnością scalą
całą Twoją rodzinę. Pora też, abyś więcej
zaczęła myśleć o sobie, a mniej
przejmowała się innymi. Fryzjer?
Kosmetyczka? Wystarczy może nawet
długi, odprężający spacer zamiast kolejne
popołudnie spędzone w kuchni. 
skorPion (23.10. – 21.11.) – Samotne
skorpiony wreszcie zaczną wierzyć
w swoje powodzenie. Cykl wiosennych
randek wywoła u Ciebie doskonały humor
i energię na życie. Nie jest istotne, czy
któraś znajomość przerodzi się w coś
więcej. Wreszcie poczujesz, że warto z życia
czerpać jak najwięcej. 
strzelec (22.11. – 21.12.) – Czeka Cię
awans w pracy i nowe wyzwania. Nie ze
wszystkim sobie jednak poradzisz od razu.
Ciężka praca sprawi jednak, że staniesz się
ekspertem w nowej dziedzinie. Pomyśl
nad miłym weekendem z ukochanym,
gdyż ostatnio czuje się bardzo zaniedbany. 
koziorożec
(22.12. – 19.01.) – Zapowiada się ciekawy
miesiąc pod każdym względem. W pracy
szef doceni Twoje starania i nagrodzi Cię
wysoką premią. Koziorożce w związkach,
nie będą narzekać na nudę, a samotne
czeka ciekawa przygoda. Powoli zaczniesz
myśleć też o wakacjach, co sprawi, że Twój
humor jeszcze bardziej się polepszy. 
woDnik (20.01. – 18.02.) – Czy nie
wydaje Ci się, że ostatnio zaniedbujesz
ukochanego? O miłość trzeba dbać, bo
niestety nie trwa wiecznie. W pracy czeka
Cię stabilny okres. Święta spędzisz
w gronie najbliższych, co sprawi, że wasze
relacje znacznie się poprawią. Ostatnio
zbyt mało czasu poświęcasz rodzinie,
a zbyt dużo na przyjemności. Zadbaj też
o swoje zdrowie, wiosenne przesilenie
może wywołać u Ciebie nieciekawe skutki.
ryby (19.02. – 20.03.) – Nie ma na co
czekać. Weź sprawy w swoje ręce
i zorganizuj romantyczną kolację dla
nowego znajomego. On tylko czeka
naTwój ruch. Z pewnością odwdzięczy Ci
się, zabierając Cię na wycieczkę
w majówkę. Być może Twoje miłosne
sprawy wreszcie nabiorą tempa.
Poważnie pomyśl nad wiosenną
metamorfozą. Od dawna marzyłaś
o radykalnej zmianie fryzury i teraz jest
na to idealny moment! red

KINOreklama

TEATR - kwiecień  2015

06 Pon godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
09 Czw godz. 19.00 Czerwone Zagłębie/ Jarosław
Jakubowski
10 Pt godz. 19.00 Najdroższy/ Francis Veber
11 Sob godz. 18.00 Najdroższy/ Francis Veber
14 Wt godz. 20.00 Koń, kobieta i kanarek/ Tomasz
Śpiewak transmisja dla TVP Kultura, Telewizyjny
Festiwal Teatrów Polski
16 Czw. godz. 19.00 Najdroższy/Francis Veber
17 Pt godz. 19.00 Wij. Ukraiński horror/M. Gogol, Ł. Kos
18 Sob godz. 18.00 Wiedeń moich marzeń – gościnnie
Gliwicki Teatr Muzyczny

19 Nd godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
25 Sob. 17.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
26 Nd godz. 11.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
godz. 18.00 Prywatna klinika J. Chapman, D. Freeman
28 Wt. godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
29 Śr godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
godz. 19.30 Teatroteka: Cukier Stanik/ Zyta Rudzka
30 Czw godz. 19.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti

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 4
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 „Czerwone Zagłębie” w dniu 9.04.2015 r.

(czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror” w dniu 17.04.2015 r.

(piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Cukier-stanik” w dniu 29.04.2015 r. (środa),

godz. 19.30

Re per tu ar Ki na He lios So sno wiec03.04 – 09.04.2015.

uPRZejMie iNfoRMujeMy, że W NieDZielę
WielKANocNą 5. iV. 2015 KiNo bęDZie NiecZyNNe. 

KiNo KoNeSeRA.WyłącZNie W PoNieDZiAłeK 
„TAJEMNICE LASU” 19.00 Komedia/fantasy/musical, od 12lat,
USA, 124min, NAPISY
PRZeDPReMieRy:

„DOM” 13.30*, 18.00* Animacja/fantasy/przygodowy, b/o,
USA, 94min, DUBBING* wyłącznie w poniedziałek i wtorek
„DOM 3D” 11.15*, 15.45* Animacja/fantasy/przygodowy, b/o,
USA, 94min, DUBBING * wyłącznie w poniedziałek i wtorek
filMy TygoDNiA:
„GUNMAN.ODKUPIENIE” 13.30*, 18.30**, 21.15**
Thriller/Akcja/Kryminał, od 15lat, Hiszpania/Wielka
Brytania/Francja, 115min, NAPISY * z wyjątkiem niedzieli,
poniedziałku i wtorku  ** z wyjątkiem niedzieli 
„OCULUS” 19.30*, 21.45* Horror, od 15lat, USA, 104min, NAPISY *
z wyjątkiem niedzieli
„DOONBY. KAŻDY JEST KIMŚ” 16.45* Thriller, od lat 15,
USA/Irlandia, 104min, NAPISY * z wyjątkiem niedzieli
„BIAŁA JAK MLEKO, CZERWONA JAK KREW” 19.00*
Dramat/komedia, od 15lat, Włochy, 102min, NAPISY
* z wyjątkiem niedzieli i poniedziałku 
„SERIA NIEZGODNA.ZBUNTOWANA”” 11.00*, 11.30**, 13.45*,
18.00** science-fiction/akcja/romans, od 12 lat, USA, 119 min,
NAPISY * wyłącznie w poniedziałek i wtorek ** z wyjątkiem

niedzieli, poniedziałku i wtorku 
,, SERIA NIEZGODNA.ZBUNTOWANA 3D”” 20.15*, 21.00** science-
fiction/akcja/romans, od 12 lat, USA, 119 min, NAPISY * wyłącznie
w poniedziałek i wtorek** z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku
i wtorku 
,, DISCO POLO”” 10.00*, 11.00**, 16.15***, 20.30*** 21.00*
komedia, od 15 lat, Polska, 104 min * wyłącznie w poniedziałek
i wtorek ** z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku  ***
z wyjątkiem niedzieli
,, CHAPPIE”” 11.45* thriller/akcja, od 15 lat, USA/Meksyk, 120 min,
NAPISY * z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku 
BÓG NIE UMARŁ”” 14.15*dramat, od 12 lat, Polska, 113 min,
NAPISY* z wyjątkiem niedzieli 
filMy DlA DZieci:
„KOPCIUSZEK” 12.00*, 14.30*, 17.00* familijny, od 6 lat, USA, 101
min., DUBBING * z wyjątkiem niedzieli 
,, FRU!”” 10.00*, 12.15**, 16.00* komedia/animacja, b/o, USA, 91
min, DUBBING* z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku
** wyłącznie w poniedziałek I wtorek 
,, FRU! 3D”” 10.00*, 14.00** komedia/animacja, b/o, USA, 91 min,
DUBBING * wyłącznie w poniedziałek i wtorek
* z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku 

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMEM ZASTRZEŻONYM
JEST:  – „DOM 3D”, ,, SERIA NIEZGODNA.ZBUNTOWANA 3D””
-„FRU! 3D””

uWAgA! Dla naszych czytelników mamy 14 pojedynczych
zaproszeń do kina, do odbioru w naszej redakcji.

Wakacje z duchami

W dru giej od sło nie Te atro te -
ki – pro jek tu, w ra mach któ re go
zre ali zo wa no ekra ni za cje te atral -
ne wy bra nych sztuk mło dej pol -
skiej dra ma tur gii – w so sno wiec -
kim Te atrze Za głę bia, 29 kwiet -
nia wy świe tlo ny zo sta nie
„Cu kier Sta nik” Zy ty Rudz kiej
w re ży se rii Aga ty Puszcz.

Przed spek ta klem, o go dzi -
nie 19.00, bę dzie moż na wziąć
udział w warsz ta tach bra fit tin gu:
„Jak pra wi dło wo do pa so wać biu -
sto nosz”. – To nie ty po we, sta ni -
ko we spo tka nie w Te atrze po pro -
wa dzi do świad czo na bra fit ter ka,
wła ści ciel ka Bra fit tin go we go Sa -
lo nu z Bie li zną MiG w Ka to wi -
cach – Mo ni ka Nie miec.

Spek takl, wy świe tlo ny w ra -
mach Te atro te ki, to za baw na,
cie pła i no stal gicz na opo wieść
o lu dziach, któ rzy rzu ca ją wy -
zwa nie świa tu ta niej tan de ty. Ty -
tu ło wy „Cu kier Sta nik” to na zwa

ro dzin nej pra cow ni gor se ciar -
skiej. Do jej wła ści cie la po ręcz -
nie szy te sta ni ki przez wie le lat
przy cho dzi ły w PRL za rów no
żo ny to wa rzy szy, jak i gwiaz dy
es tra dy. Ale dziś w warsz ta cie
klien tek brak. Wszyst kie wo lą
ta nie, choć tan det ne wy ro by
chiń skie. Sta rze ją cy się mistrz
kra wiec ki i je go sio stra, wła ści -

cie le pra cow ni gor se ciar skiej
„Cu kier Sta nik”, po dej mu ją wal -
kę z kon ku ren cją chiń skich biu -
sto no szy, a wo kół nich po wo li
two rzy się wspól no ta lu dzi, dla
któ rych z róż nych po wo dów
waż ny jest rze mieśl ni czy kunszt
oraz sta ran nie wy ko na na pra ca.
Coś, co dziś wy da je się już prze -
żyt kiem. red

Spotkanie z brafitterką, czyli
o biustach w teatrze

ROZRYWKA

ADAPTAcjA i DRAMATuRgiA: 
Piotr Rowicki
ReżySeRiA: 
jerzy jan Połoński
SceNogRAfiA: 
Marika Wojciechowska
MuZyKA:
joanna Piwowar-Antosiewicz
cHoReogRAfiA: 
jarosław Staniek
ASySTeNTKA cHoReogRAfA:
Natalia Staninska
obSADA:
Agnieszka bieńkowska, 
edyta ostojak, Michał bałaga,
Aleksander blitek, 
Kamil bochniak, Przemysław
Kania, Krzysztof Korzeniowski,
grzegorz Kwas, Tomasz
Muszyński, Andrzej Śleziak,
Piotr Zawadzki

Dwie nominacje do Złotych Masek
Spektakl „Koń, kobieta i kanarek” Tomasza Śpiewaka w reżyserii
Remigiusza brzyka otrzymał dwie nominacje do najważniejszych nagród
teatralnych w województwie śląskim, Złotych Masek w kategoriach:
przedstawienie roku oraz reżyseria. „Koń, kobieta i kanarek” to
poruszająca historia o prawie decydowania o sobie, w małej
patriarchalnej społeczności miasteczka u podnóży kopalni. Warto dodać,
że nie jest to pierwszy sukces spektaklu, gdyż jest on zdobywcą lauru
Konrada, Nagrody głównej XVi ogólnopolskiego festiwalu Sztuki Reżyserskiej interpretacje (2014).
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Aktorzy przygotowują się do kolejnej premiery.

„Cukier Stanik” zostanie wyświetlony w Teatrze Zagłębia. 



kwiecień 2015 nr 416

reklama

reklamareklama

REKLAMA


