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Czy warto wybrać kształcenie zawodowe?
W dniach 21-22 maja CKZiU organizuje imprezę
pod hasłem „Kariera zawodowa zaczyna się
w szkole – Festiwal Zawodów”. Wszyscy, którzy
jeszcze się wahają, czy wybrać szkołę zawodową
czy liceum, mają okazję poznać ofertę szkoły
i ostatecznie zdecydować, co dalej,
po gimnazjum.

Ray Wilson zagra na otwarciu nowej
„Muzy”. Sala koncertowo-taneczna w dawnym
kinie „Muza” zostanie otwarta 28 maja. Nie
będzie tradycyjnego przecinania wstęgi, ale
będzie niesamowity wokalista. Z okazji otwarcia
„Muzy” wystąpi Ray Wilson, twórca projektu
Genesis Classic, który prezentuje wybrane
kompozycje zespołu Genesis. 

Koszykarki JAS-FBG Sosnowiec
awansowały do ekstraklasy!W drugim
meczu półfinału play-off rozgrywek I ligi
zespół pokonał AZS Politechnika Korona
Kraków i przypieczętował awans do elity. To
historyczny, pierwszy awans koszykarek
z Sosnowca do najwyższej klasy
rozgrywkowej.

Najlepsi sportowcy i trenerzy,
powinni być nagrodzeni, dlatego
„Kurier Miejski” ogłasza konkurs na
Sportowca Roku 2014 w
następujących kategoriach:„Sportowa
Nadzieja Roku 2014”, „Sportowiec Roku
2014”, „Trener Roku 2014”. Regulamin
konkursu można znaleźć na łamach tego
numeru KM i stronie internetowej:
www.kuriermiejski.com.pl. Wnioski można
składać do 8 maja 2015 r. 
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W pierwszy weekend czerwca zapraszamy do Parku Sieleckiego na wielkie świętowanie 

Dni Miasta coraz bliżej
Sylwia Kosman

Boys, Ka te Ry an, Vi deo, Ewe li -
na Li sow ska, An drzej „Pia sek”
Pia secz ny i Krzysz tof Kraw czyk
to naj więk sze gwiaz dy te go rocz -
ne go świę ta mia sta. Im pre -
za z oka zji Dni Mia sta ru szy już
w pią tek, 5 czerw ca i po trwa trzy
dni. – Tra dy cyj nie na Dni Mia -
sta za pra sza my do Par ku Sie lec -
kie go w pierw szy week end
czerw ca. Sta ra li śmy się tak za -
pla no wać te go rocz ne świę to
mia sta, by nie kon ku ro wać z po -
dob ny mi im pre za mi w Za głę biu
Dą brow skim. Wia do mo, że Dni
Mia sta w Dą bro wie Gór ni czej
i Bę dzi nie od bę dą się w in nych
ter mi nach – za po wie dział Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. – Chciał bym, aby każ dy
z miesz kań ców w przy go to wa -
nym pro gra mie mógł zna leźć
coś dla sie bie. Po sze rza my ofer -
tę, aby by ła de dy ko wa na dla
wszyst kich miesz kań ców, a nie
tyl ko do lu dzi mło dych. Ma my
na dzie ję, że ta ka for ma do tar cia
do wszyst kich miesz kań ców się
spraw dzi – do dał pre zy dent. 

Pierw szy dzień upły nie
w dys ko te ko wych brzmie niach
i pod ha słem „So sno wiec
w ryt mie di sco”. Za gra ją D -
-Bomb, Long&Ju nior, Ka te Ry -
an oraz ze spół Boys. – Ka te Ry -
an nie trze ba ni ko mu przed sta -

wiać. Jest to oso ba sze ro ko zna -
na pu blicz no ści, któ ra czę sto
kon cer tu je w Pol sce i ma
na swo im kon cie wie le prze bo -
jów. Gru pa Boys ze bra ła bar dzo
do bre oce ny pod czas kon cer -
tów w in nych mia stach i gwa -

ran tu je do brą za ba wę – stwier -
dził pre zy dent. 

Dru gi dzień po wi nien przy cią -
gnąć fa nów roc ka i po pu. „So -
sno wiec brzmi do brze” to ty tuł
prze wod ni so bot nich wy stę pów.
Wy stą pią zna ni ar ty ści pol skiej

sce ny. Za gra ją Vi deo, Ewe li -
na Li sow ska, a gwiaz dą wie czo -
ru bę dzie An drzej „Pia sek” Pia -
secz ny. – Są to bar dzo po pu lar ni
ar ty ści. An drzej Pia secz ny mie -
siąc te mu wy dał no wy al bum,
któ ry już w pierw szym dniu po -
krył się pla ty ną. Zna ko mi te re -
cen zje i mul ti pla ty nę otrzy mał
za pły tę na gra ną z Se we ry nem
Kra jew skim – mó wił Ar ka diusz
Chę ciń ski. Z ko lei nie dzie la to
„ka wa łek mło do ści”. Wy stą pi
Krzysz tof Kraw czyk, któ ry bę -
dzie śpie wał przed… przed Sa lą
Kon cer to wą Ze spo łu Szkół Mu -
zycz nych. – To swe go ro dza ju
no wość. Chce my wy ko rzy stać
tak że ple ner wo kół Sa li Kon cer -
to wej, jak i sa mą sa lę – za po wie -
dział pre zy dent So snow ca.

Wia do mo, że dzia łać bę dzie
tak że sce na al ter na tyw na. Za pre -
zen tu ją się za głę biow skie ka pe le
i mło dzi, obie cu ją cy ar ty ści. Nie
za brak nie atrak cji tak że dla naj -
młod szych. W par ku sta ną po pu -
lar ne „dmu chań ce” i we so łe
mia stecz ko z ka ru ze la mi. Dla
sma ko szów znaj dą się ory gi nal -
ne kur to sze, przy sma ki za głę -

biow skiej kuch ni oraz sło dy cze
i lo do we de se ry. 

So sno wi cza nie są za do wo le ni,
że mu zycz nie kli ma ty są tak róż -
no rod ne. – Oso bi ście uwiel biam
ze spół Vi deo oraz Pia ska. Cie -
szę, że bę dę mia ła oka zję wy słu -
chać ich na ży wo, więc na pew -
no wy bio rę się do Par ku Sie lec -
kie go, zwłasz cza że bę dzie to
dłu gi week end i aku rat ni gdzie
nie wy jeż dżam. Wstęp nie umó -
wi łam się już ze zna jo my mi,
tak że z są sied nich miast, że so -
bo tę spę dza my w So snow -
cu – mó wi An na Ja błoń ska,
miesz kan ka So snow ca. – Boys
to wpraw dzie nie jest mo ja mu -
zycz na baj ka, ale wiem, że bar -
dzo wie le osób wy bie ra się wła -
śnie na ten kon cert i są prze ko na -
ni, że bę dą świet nie się ba wić.
Ze spół jest w koń cu gwiaz dą
mu zy ki di sco po lo, a prze bój
„Je steś sza lo na”, kró lu je wła ści -
wie na wszyst kich im pre zach,
nie za leż nie od wie ku – do da ła. 

Kon cer ty w pią tek po pro wa dzi
Mi chał Wa sik, a w so bo tę go spo -
da rzem im pre zy bę dzie Krzysz -
tof „Jan kes” Jan kow ski. 
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Sosnowiec na pewno będzie brzmiał dobrze podczas tegorocznego święta miasta.



27 kwiet nia roz po czę ło się przyj -
mo wa nie wnio sków do II edy cji
Bu dże tu Oby wa tel skie go. Bę dą
one przyj mo wa ne do 22 ma ja.
W tej edy cji do po dzia łu mię dzy
szes na ście ob sza rów za bez pie czo -
no kwo tę sze ściu mi lio nów zło tych.

Aby pro jekt zo stał za kwa li fi -
ko wa ny do gło so wa nia, mu si być
moż li wy do zre ali zo wa nia i zgod -
ny z pra wem. Po nad to mu si do ty -

czyć spraw, któ re znaj du ją się
w kom pe ten cjach gmi ny, a co naj -
waż niej sze je go re ali za cja mu si
być pla no wa na na grun tach miej -
skich i zgod nie z pla nem za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go.

– Pro jekt mu si zo stać zgło szo -
ny na spe cjal nym for mu la rzu, któ -
ry moż na otrzy mać w jed nym
z punk tów kon sul ta cyj nych znaj -
du ją cych się na te re nie mia sta lub

po bie ra jąc go ze stro ny: www.kon -
sul ta cje.so sno wiec.pl. Zgło sze nia
na le ży skła dać w Wy dzia le Roz -
wo ju i Pro mo cji Mia sta w bu dyn -
ku przy ul. Ma ła chow skie go 3,
pok. 37 lub w Biu rze Ob słu gi In -
te re sen ta w bu dyn ku głów nym
przy Al. Zwy cię stwa 20. Dla tych,
któ rzy bę dą mie li ja kieś pro ble -
my, uwa gi z wy peł nie niem wnio -
sku, cze ka my 11 ma ja w Cen trum
In for ma cji Miej skiej na Pla cu Stu -
le cia w godz. 9.00-17.00, kie dy to
od bę dzie się ma ra ton pi sa nia pro -
jek tów. Oso ba, któ ra zgła sza pro -
jekt, mu si mieć ukoń czo ne 16 lat
i miesz kać w stre fie, w któ rej ten
pro jekt do ty czy – tłu ma czy Mi -
chał Sta rzyń ski z Wy dzia łu Roz -
wo ju i Pro mo cji Mia sta.

Mię dzy czerw cem a wrze -
śniem zgło szo ne pro jek ty zo sta ną
pod da ne oce nie przez od po wied -
nie ko mór ki Urzę du Miej skie go.

We wrze śniu zwe ry fi ko wa ne pro -
jek ty uj rzą świa tło dzien ne.
W dniach 2-9 paź dzier ni ka od bę -
dzie się gło so wa nie.

Każ dy miesz ka niec ma moż li -
wość od da nia 3 gło sów: po jed -
nym w Stre fie Miesz kań ca,
w Stre fie Dro go wej oraz w Ob -
sza rze Edu ka cji z te re nu ca łe go
mia sta. Gło sy od da ne wie lo krot -
nie zno szą się, po wo du jąc unie -
waż nie nie wszyst kich gło sów
miesz kań ca. Oprócz wska za nia
po pie ra ne go pro jek tu, gło su ją cy
mu si po dać swo je da ne oso bo we.

– Za pra szam miesz kań ców
do wzię cia udzia łu w ko lej nej
edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go.
Mam na dzie ję, że w tym ro ku fre -
kwen cja bę dzie lep sza niż w ro ku
ubie głym i do pro jek tu włą czy się
jak naj wię cej so sno wi czan – mó -
wi pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski. KP
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Sylwia Kosman

Sa la wi do wi sko wo -kon cer to wa w daw -
nym ki nie „Mu za” zo sta nie otwar ta 28
ma ja. Nie bę dzie tra dy cyj ne go prze ci -
na nia wstę gi, ale bę dzie nie sa mo wi ty
wo ka li sta. Z oka zji otwar cia „Mu zy”
wy stą pi Ray Wil son, twór ca pro jek tu
Ge ne sis Clas sic, któ ry pre zen tu je wy -
bra ne kom po zy cje ze spo łu Ge ne sis.

– Wszy scy wie dzie li, że prze bu do wa
ki na „Mu za” bę dzie za koń czo na, ale za -
po mnia no o otwar ciu tej in we sty cji,
przy go to wu jąc bu dżet. Nie by ło środ -
ków na te dzia ła nia, ale szyb ko na pra -
wi li śmy ten błąd i otwar cie sa li kon cer -
to wej bę dzie ta kie, o któ rym przez ja kiś
czas i nie tyl ko w So snow cu, bę dzie się
du żo mó wić i dłu go wspo mi nać – wy -
ra ził na dzie ję pre zy dent So snow ca, Ar -
ka diusz Chę ciń ski. 

– Sa la w „Mu zie” ma być miej scem
spo tkań miesz kań ców, nie za leż nie
od te go, ja kie ma ją sym pa tie mu zycz ne

czy kul tu ral ne. Dzię ki te mu, że ma my
moż li wość scho wa nia krze seł i two rze -
nia par kie tu, bę dzie moż na rów nież tań -
czyć. Sa la ma więc ogrom ne moż li wo -
ści i bę dzie mieć zu peł nie in ny pro fil
niż Sa la Kon cer to wa przy Ze spo le
Szkół Mu zycz nych – wy ja śnił pre zy -
dent. 

Za po mo cą jed ne go przy ci sku fo te le
bę dzie moż na bo wiem zsu nąć i scho wać
pod sce ną, dzię ki cze mu sa la za mie ni
się w ta necz ny par kiet. W bu dyn ku
daw ne go ki na bę dzie się mie ścić sa la
wi do wi sko wo -kon cer to wa oraz klub
jaz zo wy. Wi do wi ska oglą dać bę dzie
mo gło jed no cze śnie 500 osób, do kład -
nie 318 na do le (w tym trzy miej sca dla
nie peł no spraw nych) i 182 na bal ko nie.

Do te go doj dzie za ple cze tech nicz -
no -biu ro we. W tym miej scu ma ją od by -
wać się kon cer ty mu zycz ne, wy stę py
te atral ne, ka ba re to ny, kon fe ren cje
i szko le nia, pro jek cje am bit ne go ki -
na i in ne wy da rze nia kul tu ral ne. Jak

prze ko nu je pre zy dent, ma to być miej -
sce, gdzie każ dy miesz ka niec znaj dzie
coś dla sie bie. 

W „Mu zie” na po cząt ku czerw ca za -
pla no wa no już or ga ni za cję ga li wrę cze -
nia Na gród Mia sta So snow ca, któ rą ma
po pro wa dzić Ka ba ret Mło dych Pa nów. 

Pre zy dent So snow ca pod czas śnia -
da nia pra so we go po in for mo wał tak że
o zmia nach do ty czą cych re zer wa cji
miejsc dla lo kal nych VIP -ów na im pre -
zach or ga ni zo wa nych przez miej skie in -
sty tu cje. W dal szym cią gu bę dą otrzy -
my wać za pro sze nia, ale bę dą mu sie li
za pła cić, gdy bę dą za mie rza li na tę im -
pre zę przyjść. Ma to za po biec wol nym
miej scom za re zer wo wa nym dla za pro -
szo nych osób, a zwięk szyć udział
miesz kań ców w im pre zach kul tu ral nych
w mie ście. – Bę dę w uprzy wi le jo wa nej
po zy cji, po nie waż za pro sze nie otrzy -
mam, ale je śli bę dę za mie rzał pójść
na im pre zę, to ku pię bi let – zo bo wią zał
się pre zy dent. SK

Wielkie otwarcie sali widowiskowo-koncertowej już w maju

Ray Wilson zagra na otwarciu nowej „Muzy” 

Oko ło mi lio na zło tych bę dzie
kosz to wać re mont ul. Go spo -
dar czej w So snow cu. Sam re -
mont na wierzch ni na od cin ku
oko ło 600 me trów to nie
wszyst ko. W osi jezd ni ma zo -
stać wy ty czo na ścież ka ro we ro -
wa. Wia do mo, że re mont ul.
Go spo dar czej obej mie od ci nek
od skrzy żo wa nia z ul. Gro ta -
-Ro wec kie go do skrzy żo wa nia
z ul. Sta ro po goń ską. – Pra ce
ma ją się roz po cząć po wa ka -
cjach. W osi jezd ni za mie rza -
my wy ty czyć ścież kę ro we ro -
wą, któ ra bę dzie w ko lo rze
czer wo nym. Pod czas re mon tu
pla nu je my tak że po wsta nie no -
wych miejsc par kin go -
wych – za po wie dział Ma te usz
Ry ka ła, I za stęp ca pre zy den ta
So snow ca.

Nie jest na ra zie prze są dzo ne,
czy ścież ki ro we ro we zo sta ną
wy ty czo ne po obu stro nach jezd -
ni zgod nie z kie run ka mi jaz dy,

czy też po jed nej stro nie w obu
kie run kach. Wstęp nie sza cu je
się, że pra ce re mon to we bę dą
kosz to wać oko ło mi lio na zło -
tych, a prze pro wa dzi je Miej ski
Za kład Usług Ko mu nal nych. 

– Pra ce roz pocz nie my jed nak
do pie ro po wa ka cjach, naj praw -
do po dob niej we wrze śniu, po za -
koń cze niu prze bu do wy skrzy żo -
wa nia ul. Gro ta -Ro wec kie go
z al. Mi rec kie go. W trak cie te go
re mon tu uli ce Sta ro po goń ska
i Go spo dar cza bę dą sta no wić al -
ter na ty wą dla kie row ców – za po -
wie dział Grze gorz Bar czyk, dy -
rek tor MZUK w So snow cu.

Nie wia do mo jesz cze, ja ki
bę dzie do kład ny za kres prac re -
mon to wych. – Opra co wa ne zo -
sta ną dwie, trzy kon cep cje prze -
pro wa dze nia re mon tu ul. Go spo -
dar czej. Ma my na to jesz cze
kil ka mie się cy i wy bie rze my tę
naj lep szą – za po wie dział Bar -
czyk. SK

Gospodarcza do remontu 

W„Muzie” mają odbywać się koncerty, spektakle teatralne, kabaretony,
konferencje i szkolenia. 
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Hanna Michta

Remont ul. Gospodarczej ruszy prawdopodobnie po
wakacjach. 

Budżet Obywatelski – zostań projektantem swojej okoliczy

Decyduj, głosuj, zmieniaj!

Tramwaje mocniej połączą miasta Zagłębia i Śląska

Szybciej do Katowic i Dąbrowy 
Bu do wa li nii tram wa jo wej z Mi -
lo wic do Bo gu cic, prze dłu że nie
li nii nr 27 do osie dla Wa go wa
i li nii nr 24 do cen tral nej czę ści
osie dla Śro du la oraz prze dłu że -
nie li nii z Za gó rza do Dą bro wy
Gór ni czej (wzdłuż ul. Bra ci
Mie ro szew skich do alei Róż).
Tak am bit ne pla ny roz wo jo we
Tram wa jów Ślą skich do ty czą ce
roz wo ju sie ci w So snow cu,
przed sta wił Ta de usz Fre isler,
pre zes Tram wa jów Ślą skich,
pod czas tar gów ko mu ni ka cji,
któ re pod ko niec kwiet niu od by -
wa ły się w Expo Si le sia.

– To per spek ty wa na la ta
po 2020 ro ku, ale nie wy klu czo -
ne, że nie któ re z tych in we sty cji
uda ło by się zre ali zo wać wcze -
śniej. So sno wiec w tych pla nach
zaj mu je bar dzo waż ne miej sce.
Szcze gól nie po łą cze nie So snow -
ca i Dą bro wy Gór ni czej wzdłuż

uli cy Bra ci Mie ro szew skich
do Alei Róż jest cie ka we
i na pew no skró ci ło by po dróż
tram wa jem mię dzy mia sta -
mi – stwier dził Ta de usz Fre isler.

Pla no wa ne jest tak że al ter na -
tyw ne po łą cze nie So snow ca
z Ka to wi ca mi. – W tej chwi li oba
mia sta łą czy tram waj li nii 15.
W przy szło ści za mie rza my po łą -
czyć mia sta przez Mi lo wi ce
i Bo gu ci ce. Tam gdzie bę dzie to
moż li we, po sta ra my się wy ko -
rzy stać śla dy po to ro wi skach zli -
kwi do wa nych ko palń – wy ja śniał
Ta de usz Fra isler.

Kie run ki roz wo ju sie ci tram -
wa jo wej na Ślą sku i w Za głę biu
przy go to wa li dr Ja kub Ha lor
oraz dr Adam Mo lec ki, któ rzy
opra co wa li stu dium roz wo ju
tram wa jów w aglo me ra cji.
W opi nii Ja ku ba Ha lo ra klu czo -
we zna cze nie ma wła śnie bu do -

wa po łą cze nia So snow ca z Ka -
to wi ca mi przez Mi lo wi ce i Bo -
gu ci ce, któ ra po zwo li na od cią -
że nie dro gi eks pre so wej S86. 

– Z ogrom ną cie ka wo ścią
wy słu cha łem słów pre ze sa Fra -
isle ra. Pla ny są im po nu ją ce
i je śli wszyst kie da ło by się zre -
ali zo wać, to miesz kań cy na sze -

go mia sta na pew no na tych
zmia nach spo ro by zy ska li. Je -
ste śmy do dys po zy cji i bę dzie -
my ki bi co wać dzia ła niom
Tram wa jów Ślą skich, z któ ry -
mi współ pra ca ukła da nam się
bar dzo do brze – pod su mo wał
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. SK

Plany Tramwajów Śląskich są imponujące.
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Tym opTymiSTyczNym hASłem
zoSTAło opATRzoNe i FoRum
pRzeDSiębioRczości
W SoSNoWcu, kTóRe
oDbyWAło Się W DNiAch 14
i 15 kWieTNiA. pRzeDSiębioRcy,
SAmoRząDoWcy i mieSzkAńcy
DySkuToWAli m.iN. o oFeRcie
bizNeSoWej miASTA oRAz
o NAjWAżNiejSzych DlA
SoSNoWiczAN SpRAWAch.

Pierw szy dzień fo rum zo stał
zor ga ni zo wa ny w So sno wiec -
kim Par ku Na uko wo -Tech no -
lo gicz nym. Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent mia sta, za pre -
zen to wał „Pa kiet Miesz kań ca”
oraz „Pa kiet Przed się bior cy”,
prze ko nu jąc, dla cze go war to
in we sto wać, roz wi jać swo ją
dzia łal ność i miesz kać w So -
snow cu. „Pa kiet Przed się bior -
cy” za wie ra m.in. ulgi, ta kie
jak zwol nie nia od po dat ku
od nie ru cho mo ści oraz wy -
dzier ża wia nie na rzecz in we -
sto rów grun tów gmin nych
za „zło tów kę”. Z ko lei miesz -
kań ców ma ją przy cią gnąć m.
in. zwol nie nia od po dat ku
od nie ru cho mo ści dla no wo
wy bu do wa nych bu dyn ków
miesz kal nych jed no ro dzin -
nych oraz miesz ka nia dla naj -
lep szych stu den tów – ab sol -
wen tów miesz ka ją cych w So -
snow cu.

Uczest ni cy fo rum mie li
oka zję do wie dzieć się, m. in.
jak zdo być środ ki unij ne na cie -
ka we pro jek ty. Przed sta wi cie le

Ślą skie go Cen trum Przed się -
bior czo ści zaprezentowali, jak
kształ tu je się naj bliż sza unij -
na per spek ty wa fi nan so wa
i na ja kie pro jek ty bę dą prze -
zna czo ne środ ki eu ro pej skie.
Ofer ty wspar cia dla przed się -
bior ców przed sta wi li pra cow ni -
cy Agen cji Roz wo ju Lo kal ne go
oraz So sno wiec kie go Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz ne go.
O smart spe cja li za cjach opo -
wie dzia ła An na Je dy nak, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta,
a pro po zy cję edu ka cyj ną za pre -
zen to wa ła Wyż sza Szko ła Hu -
ma ni tas. 

Nie bra ko wa ło cie ka wych
i do cie kli wych py tań do pre zy -
den ta mia sta, jak i na czel ni ków
wy dzia łów, przy go to wu ją cych
ulgi dla miesz kań ców i przed -
się bior ców. Po ofi cjal nej de ba -
cie roz mo wy oraz wy mia na po -
glą dów i kon tak tów to czy ły się
w ku lu arach. 

Dru gi dzień Fo rum od był
się w Wyż szej Szko le Hu ma ni -
tas i skła dał się z kil ku pa ne li
dys ku syj nych. Uczest ni cy de -
ba to wa li m. in. o re wi ta li za cji
cen trum miasta, mar ce i po ten -
cja le wi zy tó wek So snow ca, czy -
li Ja nie Kie pu rze i Po li Negri,
edu ka cji za wo do wej, szan sach
na ryn ku pra cy, jak i w dzie dzi -
nie spor tu oraz dzia ła niach, ja -
kie na le ży pod jąć, by od zy skać
daw ną spor to wą po zy cję i jak
za chę cić miesz kań ców do ko -
rzy sta nia z ofer ty spor to wej
i re kre acyj nej SK 

I Forum Przedsiębiorczości już za nami 

Koniec narzekania
10. sesja Rady Miejskiej 

Gratulacje dla sportowców!
Sylwia Kosman

Kom plet kil ku dzie się ciu uchwał przy ję li rad -
ni pod czas ostat niej se sji. Wy słu cha li tak że
m.in. spra woz da nia z dzia łal no ści Miej skie -
go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej, dzia łal no -
ści Pań stwo we go Po wia to we go In spek to ra
Sa ni tar ne go i re ali za cji Rocz ne go Pro gra mu
Współ pra cy Mia sta So snow ca z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi. Naj wię cej emo cji wzbu -
dził te mat sta nu śro do wi ska w mie ście, a do -
kład nie uciąż li we go za pa chu w Mi lo wi -
cach. – Mó wiąc wprost, roz no si się tam
smród, któ ry za tru wa po wie trze i miesz kań -
cy cią gle in ter we niu ją w tej spra wie. Co
zmie ni ło się w tym te ma cie od ubie głe go ro -
ku? Pro sił bym tak że o przy go to wa nie ta kiej
in for ma cji rów nież za rok – ape lo wał rad ny
Adam Wol ski. 

– In ter we nio wa li śmy w tej spra wie
w Urzę dzie Miej skim w Ka to wi cach.
Otrzy ma li śmy pi smo, że Miej skie Przed -
się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej jest
w trak cie mo der ni za cji i prze bu do wy in -
sta la cji. Trud no po wie dzieć, czy pro blem
znik nie, bo sa ma kom po stow nia jest le ci -
wa i ma 26 lat – mó wił An drzej Szczy gieł,
na czel nik Wy dzia łu Mo ni to rin gu Śro do wi -
ska w WIOŚ w Ka to wi cach. To jed nak nie
ko niec złych in for ma cji, a śmier dzieć mo -
że jesz cze… bar dziej. Jed no cze śnie wy da -
no de cy zję do ty czą cą oczysz czal ni ście -
ków w Dą brów ce, któ ra otrzy ma ła zgo dę
na zbie ra nie i kom po sto wa nie na otwar tych
pry zmach z kra ter wy bie ra nych z róż nych
punk tów zlew nych, a sa ma zgo da zo sta ła
wy da na do 2024 ro ku. – Czy ktoś z Urzę -
du Miej skie go w Ka to wi cach kon tak to wał
się z wła dza mi mia sta? – py tał rad ny
Adam Wol ski. Już dziś wia do mo, że

WIOŚ ma się ubie gać o uchy le nie tej de -
cy zji, a po nad to wła dze So snow ca tak że
bę dą in ter we nio wać w tej spra wie. 

W ra mach przed sta wia nia in for ma cji
o pra cy w okre sie mię dzy se syj nym, Ma te usz
Ry ka ła, I za stęp ca pre zy den ta mia sta, po in -
for mo wał, że od 1 ma ja za cznie ofi cjal nie
dzia łać no wy Re fe rat ds. Kształ to wa nia Prze -
strze ni Pu blicz nej, któ ry bę dzie zaj mo wał się
kształ to wa niem ma łej ar chi tek tu ry i kom -
plek so wym utrzy ma niem miej skich pla ców
za baw. Bę dzie tak że dbał o wpro wa dze nie
ele men tów stre et -ar tu na te re ny zie lo ne oraz
prze pro wa dze niem kon kur sów dla miesz -
kań ców zwią za nych z es te ty za cją prze strze -
ni miej skiej.

– No wy re fe rat bę dzie zaj mo wał się
pro jek to wa niem i nad zo ro wa niem wy ko ny -
wa nia za go spo da ro wa nia zie le ni na te re nie
mia sta oraz pro jek to wa niem no wych pla -
ców za baw, utrzy ma niem tych ist nie ją cych
oraz dzia ła nia mi na kie ro wa ny mi na po pra -
wę es te ty ki w mie ście. Bę dzie my przed sta -
wiać na sze pro po zy cje w ra mach ko lej nych
eta pów pra cy, któ re re fe rat bę dzie wy ko -
ny wał – wy ja śnił pod czas se sji, Ma te usz
Ry ka ła. Re fe rat, któ re go kie row ni kiem zo -
sta ła An na Mak sym, bę dzie dzia łał w ra -
mach Wy dzia łu In we sty cji Miej skich.
Pierw sze efek ty prac już wi dać na uli cy
Mo drze jow skiej oraz War szaw skiej, gdzie
po ja wi ły się ol brzy mie do ni ce z gra ba mi.
Po za koń cze niu in we sty cji tram wa jo wej
ko lej ne ta kie do ni ce sta ną na ul. Ma ła -
chow skie go. 

Pod czas se sji go ści li ucznio wie i na -
uczy cie le z jed nej ukra iń skich szkół pod -
sta wo wych z Iwa no -Fran kow ska, którzy
przy je cha li do Pol ski w ra mach re ali zo wa -
ne go pro jek tu kul tu ro we go „Co wie my

o Pol sce i Ukra inie?”. Gra tu la cje od władz
mia sta ode bra li pra cow ni cy Miej skie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej, któ rzy już
w mar cu zo sta li na gro dze ni zło ty mi srebr -
ny mi i zło ty mi me da la mi za dłu go let nią
służ bę, nada wa ny mi przez Pre zy den ta RP.
Gra tu la cje i pa miąt ko we sta tu et ki za od -
nie sio ne suk ce sy ode bra li tak że za wod ni -
cy spor tów wal ki KS Bu dow la ni So sno -
wiec, ko szy kar ki JAS -FBG, któ re wy wal -
czy ły hi sto rycz ny awans do eks tra li gi.
Gra tu la cje ode bra ła tak że Ju lia Za bo ro -
wicz, za wod nicz ka KS Gór nik So sno wiec,
któ ra pod czas Zi mo wych Mistrzostw Pol -
ski Ju nio rów Młod szych zdo by ła pięć me -
da li oraz jej tre ner ka, Agniesz ka Bu jo czek.
Przed se sją od by ło się pierw sze śnia da nie
mi strzów. Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski
spo tkał się z wy róż nio ny mi pod czas se sji
spor tow ca mi oraz ucznia mi Szko ły Pod sta -
wo wej nr 40 i Gim na zjum 16, któ rzy
w kla sy fi ka cji dru ży no wej zdo by li pierw -
sze miej sce w mi strzo stwach o Pu char So -
snow ca w pły wa niu. 

– W ta kiej for mu le spo ty ka my się
po raz pierw szy. Chciał bym za po cząt ko wać
ta kie spo tka nia z na szy mi mi strza mi. Dzię -
ki te mu mo że my się le piej po znać. My mo -
że my was na gro dzić, a wy po dzie lić się
swo imi pro ble ma mi, któ re, mam na dzie ję,
wspól nie bę dzie my roz wią zy wać. Ma cie
na sze wspar cie, oczy wi ście, w mia rę moż -
li wo ści mia sta. Gra tu lu ję wam osią gnięć,
trzy mam za was kciu ki, jak zresz tą
za wszyst kich na szych spor tow ców. Sport
kształ tu je oso bo wość, cha rak ter. Chciał -
bym, aby jak naj wię cej osób upra wia ło
sport, bo to jed na z naj waż niej szych dzie -
dzin ży cia – pod kre ślał pod czas spo tka nia
Ar ka diusz Chę ciń ski.
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Wspól ne śpie wa nie pie śni pa trio -
tycz nych i kon cert Ta dek Fir ma
So lo pod czas ob cho dów świę ta 3
Ma ja, po ka zy mi li tar ne i po kaz
sztucz nych ogni 8 ma ja pod czas
uro czy sto ści upa mięt nia ją cych 70.
rocz ni cę za koń cze nia II woj ny
świa to wej po łą czo nych z uro czy -
sty mi ob cho da mi Dnia Stra ża ka.
Wszyst ko to w So snow cu pod czas
ma jo we go świę to wa nia.

– Ser decz nie za pra szam
miesz kań ców So snow ca na ma -
jo we uro czy sto ści, któ re od bę dą
się na te re nie na sze go mia sta
w dniach 1, 3 i 8 ma ja. Oprócz

uro czy sto ści ofi cjal nych za pra -
sza my przed Urząd Miej ski,
gdzie od bę dą się kon cer ty, po ka -
zy mi li tar ne, wspól ne śpie wa nie
pie śni pa trio tycz nych czy po kaz
sztucz nych ogni. Za chę cam
do wspól ne go świę to wa nia, za -
rów no rocz ni cy wstą pie nia Pol -
ski do Unii Eu ro pej skiej, jak
rów nież rocz ni cy uchwa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja i ob cho dów
za koń cze nia II woj ny świa to -
wej – mó wi Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. Po ni -
żej pre zen tu je my szcze gó ło wy
har mo no gram im prez. KP

Majowe uroczystości

1 ma ja – rocz ni ca wstą pie nia pol ski do unii
eu ro pej skiej
godz. 10.00 Trój kąt Trzech ce sa rzy 
– uro czy sto ści ofi cjal ne
3 ma ja – rocz ni ca uchwa le nia kon sty tu cji
3 mA jA
godz. 11.00 po mnik kon sty tu cji 3 ma ja, 
Al. zwy cię stwa 17 – uro czy sto ści ofi cjal ne
godz. 11.30 prze marsz z or kie strą Dę tą
do ka te dry WNmp na ul. ko ściel ną
godz. 12.00 ka te dra WNmp ul. ko ściel -
na 1 – msza świę ta w in ten cji oj czy zny

koN ceRT

par king przed um
godz. 17.00 wy stęp Te atru mu zycz ne go
„od cza py” – śpie wa nie pie śni pa trio tycz -
nych
godz. 18.30 kon cert Ta dek Fir ma So lo
8 mA jA – 70. rocz ni ca za koń cze nia ii woj ny
świa to wej 
ob cho dy Dnia Stra ża ka
godz. 11.00 – pomnik na pamiątkę
bohaterom Sosnowieckiego batalionu obrony

Narodowej za udział w wojnie obronnej 1939
roku (cmentarz przy ul. będzińskiej)

pAR kiNG pRzeD um
godz. 10.00 – 15.00 po ka zy mi li tar ne (wo zy,
czoł gi, moź dzie rze, ar ma ty, ka ra bi ny, gru py
re kon struk cyj ne)
godz. 16.00 – 17.30 uro czy ste ob cho dy Dnia
Stra ża ka
godz. 20.00 po kaz fil mu w reż. Q. Ta ran ti no (w ro -
lach głów nych ch. Waltz i b. pitt), film od 18 lat
godz. 22.30 po kaz sztucz nych ogni

reklama

reklama

21 kwiet nia na Pla cu Stu le cia od był się kon cert cha ry ta tyw ny
na rzecz bu do wy so sno wiec kie go ho spi cjum sta cjo nar ne go im. św.
To ma sza Apo sto ła „Roz śpie wa ne Po la Na dziei” – pio sen ki Jac ka
Cy ga na.

Na sce nie wy stą pi ły: ze spół Kie pur ki, dzie ci i mło dzież so sno -
wiec kich szkół i przed szko li, ak to rzy Mło dzie żo wej Aka de mii Te -
atral nej oraz mistrzynie Polski w Tań cu No wo cze snym Che er le aders
Skan dal. – Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy wzię li udział w tym przed się -
wzię ciu. Cel pro wa dzo nej ak cji to nie tyl ko po zy ski wa nie środ ków
fi nan so wych na bu do wę ho spi cjum, ale rów nież sze rze nie idei ho -
spi cyj nej oraz uwraż li wie nie dzie ci i mło dzie ży na po trze by osób
cho rych – pod kre śla ła rad na Wan da Ol ko, jed na z or ga ni za to rek
przed się wzię cia. Przy po mi na my, że bu do wę moż na wspie rać rów -
nież po przez wpła ty na kon to: 46 1060 0076 0000 3200 0032 6767.

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob jął pre zy dent So snow ca, Ar -
ka diusz Chę ciń ski. KP

Dzieci śpiewały na rzecz
hospicjum

Kon kret nie ty dzień. Już po raz
trze ci w So snow cu z oka zji
Dnia Dziec ka od bę dzie się im -
pre za pod na zwą „Ty dzień
Dziec ka”. – Na szym zda niem
dzie ci po win ny świę to wać dłu -
żej niż je den dzień i dla te go or -
ga ni zu je my dla nich im pre zy
i za ba wy w okre sie od 25 ma ja
do 1 czerw ca – mó wi pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski.

Przez ca ły ty dzień, w róż -
nych punk tach w mie ście,
na naj młod szych cze kać bę dą
atrak cje przy go to wa ne przez
miej skie in sty tu cje kul tu ry. Im -
pre zy ple ne ro we od by wać się
głów nie na Gór ce Śro dul skiej,
któ ra w so bo tę i nie dzie lę, 30
i 31 ma ja sta nie się cen trum wy -
da rzeń. – Co dzien nie od godz.
17.00 na Gór ce wy świe tlać bę -
dzie my baj ki i fil my dla dzie ci
i mło dzie ży. 30 ma ja, or ga ni zu -
je my im pre zę Gór ka na spor to -
wo, a 31 ma ja wiel ki fi nał rów -
nież na Gór ce Śro dul -

skiej – pod kre śla Mi chał Sta -
rzyń ski z Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Mia sta.

Atrak cji nie za brak nie tak że 1
czerw ca. Na Pla cu Stu le cia po ja -
wią się wów czas m.in.: ak to rzy
z Te atru Za głę bia, któ rzy za pre -
zen tu ją swo je umie jęt no ści. Im -
pre zy dla naj młod szych od by wać

się bę dą tak że na Pla cu Pa pie -
skim, jak rów nież w Par ku Sie -
lec kim. – Ofer ta jest bar dzo zróż -
ni co wa na, je stem prze ko na ny, że
każ dy znaj dzie coś dla sie bie.
No wo ścią bę dzie wio ska in diań -
ska, któ ra po wsta nie 31 ma ja
na Gór ce Śro dul skiej. Wśród
atrak cji – pre zen ta cja pie śni i tań -

ców in diań skich, wal ka na rów -
no waż ni, po łów in diań skich ryb,
kon kurs strze la nia z łu ku, fut bol
in diań ski czy też pre zen ta cje
stro jów in diań skich – wy li cza
Mi chał Sta rzyń ski.

Szcze gó ło wy har mo no gram
na stro nie www.ty dzien dziec -
ka.pl. KP

W Sosnowcu dzień dziecka świętują dłużej

Tak na Górce Środulskiej świętowano „Tydzień Dziecka” w ubiegłym roku.

Pierw sze spo tka nie ze spo łu ds. re wi ta li za cji
cen trum od by ło się już w Urzę dzie Miej skim.
Wzię li w nim udział m. in. wła dze mia sta, rad -
ni, urzęd ni cy, przed się bior cy oraz miesz kań -
cy. Uczest ni cy spo tka nia zgło si li już swo je
pierw sze uwa gi, spo strze że nia, pro ble my. 

– Mia sto po win no za ofe ro wać coś ta kie -
go, że by lu dzie chcie li przyjść i mo gli usiąść
oraz spę dzić czas w przy jem nym oto cze niu.
Na do da tek, że by dzia ło się coś, co bę dzie
sta no wi ło al ter na ty wę dla cen trów han dlo -
wych. Bar dzo wie le rze czy dzie je się w So -
snow cu, ale nie ste ty miesz kań cy o tym nie
wie dzą, więc trze ba pro mo wać wszyst kie im -
pre zy, któ re ma ją miej sce w mie ście, nie tyl -
ko po to, że by sprze dać bi le ty, ale po to, by
uświa do mić lu dziom, że nie ko niecz nie trze -
ba je chać do Ka to wic – mó wi ła jed na z so -
sno wi cza nek.

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski nie ukry -
wał, że pod ję cie dzia łań, do ty czą cych re wi ta -
li za cji cen trum, to obec nie je den z prio ry te -
tów i pla ny ma ją być re ali zo wa ne jak naj -
szyb ciej. 

– Ogło si li śmy prze targ na wy ko na nie do -
ku men ta cji pro jek to wej dla prze bu do wy
frag men tów uli cy w ści słym cen trum mia -
sta – Mo drze jow skiej, War szaw skiej i 3 Ma -
ja. Do ty czy on wy ko na nia pro jek tów prze bu -
do wy Mo drze jow skiej od skrzy żo wa nia
z Ko ściel ną, War szaw skiej do skrzy żo wa nia
z Mo drze jow ską i 3 Ma ja, od ci nek od ul.
War szaw skiej do ul. Ma ła chow skie go.
W pro jek cie mia ły by się zna leźć ta kie rze -
czy jak wy mia na słu pów oświe tle nio wych
czy usta wie nie tzw. ma łej ar chi tek tu ry. To
na ra zie pro jek ty, a na chwi lę obec ną na Mo -
drze jow skiej wy mon to wa li śmy słup ki, la da

dzień po ja wi się tam mo bil na zie leń, czy ści -
my chod ni ki. Chce my wspól nie z przed się -
bior ca mi, miesz kań ca mi wy pra co wać plan
dzia ła nia, któ ry jak naj szyb ciej wdro ży my
w ży cie – stwier dził Ar ka diusz Chę ciń ski,
prze wod ni czą cy ze spo łu ds. re wi ta li za cji
cen trum. 

Pod czas spo tka nia po ja wił się tak że pro -
blem wpro wa dze nia płat ne go par ko wa nia.
Ta ki pro jekt po ja wił się w po przed niej ka -
den cji sa mo rzą du, ale osta tecz nie upadł.
Płat ne par ko wa nie ma swo ich zwo len ni ków,
jak i prze ciw ni ków. – Je stem zde cy do wa nie
prze ciw na. Uwa żam, że za le tą na sze go mia -
sta jest to, że moż na par ko wać za dar mo i nie
są dzę, że wpro wa dze nie par ko ma tów spo wo -
du je więk szą ro ta cję sa mo cho dów i szyb sze
zna le zie nie wol ne go miej sca – stwier dzi ła
jed na z uczest ni czek spo tka nia. SK

Ze spół ds. re wi ta li za cji cen trum już dzia ła

Chcą zmie nić wi ze ru nek mia sta 
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Impreza na„Patelni” trwała prawie cały dzień. 

arc U
M

 Sosnow
iec

arc U
M

 w
 Sosnow

cu



maj 2015 nr 5 5

MIASTO

Regulamin przyznania Nagrody „Sportowa Nadzieja Roku 2014”
§ 1.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznania
i pozbawienia oraz rodzaj i wysokość Nagrody „Sportowa Nadzieja
Roku 2014” (dalej: „nagroda”).

§ 2.
Laureatem nagrody może być zawodnik będący mieszkańcem miasta
Sosnowca.

§ 3.
1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który osiągnął w 2014 roku wysoki

wynik sportowy we współzawodnictwie sportowym w kategorii
wiekowej niższej niż kategoria seniora w dyscyplinie zespołowej lub
indywidualnej, tj.:
a) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w igrzyskach olimpijskich

młodzieży, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.
b) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w klasyfikacji generalnej

zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.
c) Reprezentował Polskę w igrzyskach olimpijskich młodzieży,

Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.
d) Zajął miejsce od czwartego do dziesiątego w klasyfikacji generalnej

zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.
e) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych

o randze Mistrzostw Polski.
2. Nagroda ma formę rzeczową i stanowi ją statuetka oraz pamiątkowy

dyplom.
§ 4.

1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każda osoba fizyczna bądź
osoba prawna działająca w obszarze sportu.

2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie
SOSNOWIECKIEJ KORPORACJI WYDAWNICZEJ „SCW” SP. Z O.O.:
41 – 200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11, pokoje: 216 – 218
w godz. 8: 00 – 16: 00. 

3. Wnioski należy składać w terminie od 9 kwietnia 2015 roku do 8
maja 2015 roku.

4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać na formularzu, którego
wzór został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.

5. Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć uwierzytelnioną przez
podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy lub przez
organizatora zawodów informację na temat osiągniętego wyniku
sportowego.

6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej
przyznaniem.

7. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia
w przypadku:
a) Złożenia wniosku po wyznaczonym terminie.
b) Pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
c) Braków formalnych.
d) Stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.

§ 5.
1. Nagrodę przyznaje Komisja do spraw Nagród (dalej: „Komisja”)

z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla miasta Sosnowca oraz
osiągniętego wyniku sportowego.

2. W skład Komisji wchodzą: 
a) Hanna Michta – Prezes Zarządu Sosnowieckiej Korporacji

Wydawniczej „SCW” Sp. z o.o.;
b) Rafał Łydek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Sosnowcu;
c) Tomasz Lewanda – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Sportu

w Miejskim Ośrodku Sportui Rekreacji w Sosnowcu.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu bądź o odmowie przyznania nagrody jest

ostateczna. Od decyzji w tym przedmiocie nie przysługuje odwołanie.
§ 6.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się
dnia 28 maja 2015 roku.

§ 7.
1. Komisja pozbawia zawodnika nagrody w przypadku:

a) Powzięcia informacji o anulowaniu wyniku sportowego zawodnika,
za który została przyznana nagroda.

b) Stwierdzenia, że nagroda została przyznana w oparciu
o nieprawdziwe dane.

2. O pozbawieniu nagrody Komisja pisemnie informuje zawodnika oraz
określa sposób zwrotu nagrody.

3. O pozbawieniu zawodnika nagrody Komisja informuje również podmiot,
który złożył wnioseko przyznanie nagrody.

3. Pozbawienie nagrody może nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc
od dnia powzięcia informacji o okolicznościach określonych w ust. 1.

Regulamin przyznania Nagrody „Sportowiec Roku 2014”
§ 1.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznania i pozbawienia
oraz rodzaj i wysokość Nagrody „Sportowiec Roku 2014” (dalej: „nagroda”).

§ 2.
Laureatem nagrody może być zawodnik będący mieszkańcem miasta Sosnowca.

§ 3.
1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który osiągnął w 2014 roku wysoki wynik

sportowy we współzawodnictwie sportowym w kategorii wiekowej seniora
w dyscyplinie zespołowej lub indywidualnej, tj.:
a) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w igrzyskach olimpijskich,

igrzyskach paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach
Europy.

b) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.

c) Reprezentował Polskę w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.

d) Zajął miejsce od czwartego do dziesiątego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.

e) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych o randze
Mistrzostw Polski.

2. Nagroda ma formę pieniężną oraz rzeczową.
3. Wysokość nagrody pieniężnej stanowi kwotę:

a) 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – za osiągnięcie
wyniku sportowego wskazanego w ust. 1 pkt a i b.

b) 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – za osiągnięcie
wyniku sportowego wskazanego w ust. 1 pkt c-e.

4. Nagrodę rzeczową stanowi statuetka oraz pamiątkowy dyplom.
5. W przypadku zawodników, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy

w dyscyplinie zespołowej, nagroda pieniężna w ramach jednego zespołu nie
może przekraczać łącznie wysokości określonej w ust. 3.

§ 4.
1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każda osoba fizyczna bądź osoba

prawna działająca w obszarze sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie SOSNOWIECKIEJ

KORPORACJI WYDAWNICZEJ „SCW” SP. Z O.O.: 41 – 200 Sosnowiec, 
ul. 3 Maja 11, pokoje: 216 – 218 w godz. 8: 00 – 16: 00. 

3. Wnioski należy składać w terminie od 9 kwietnia 2015 roku do 8 maja 2015
roku.

4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać na formularzu, którego wzór
został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.

5. Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć uwierzytelnioną przez
podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy lub przez organizatora
zawodów informację na temat osiągniętego wyniku sportowego.

6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej
przyznaniem.

7. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) Złożenia wniosku po wyznaczonym terminie.
b) Pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
c) Braków formalnych.
d) Stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.

§ 5.
1. Nagrodę przyznaje Komisja do spraw Nagród (dalej: „Komisja”)

z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla miasta Sosnowca oraz
osiągniętego wyniku sportowego.

2. W skład Komisji wchodzą: 
a) Hanna Michta – Prezes Zarządu Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej

„SCW” Sp. z o.o.;
b) Rafał Łydek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu;
c) Tomasz Lewanda – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Sportu w Miejskim

Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu bądź o odmowie przyznania nagrody jest

ostateczna. Od decyzji w tym przedmiocie nie przysługuje odwołanie.
§ 6.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się dnia 28
maja 2015 roku.

§ 7.
1. Komisja pozbawia zawodnika nagrody w przypadku:

a) Powzięcia informacji o anulowaniu wyniku sportowego zawodnika, za który
została przyznana nagroda.

b) Stwierdzenia, że nagroda została przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane.
2. O pozbawieniu nagrody Komisja pisemnie informuje zawodnika oraz określa

sposób zwrotu nagrody.
3. O pozbawieniu zawodnika nagrody Komisja informuje również podmiot, który

złożył wnioseko przyznanie nagrody.
4. Pozbawienie nagrody może nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia

powzięcia informacji o okolicznościach określonych w ust. 1.

Regulamin przyznania Nagrody „Trener Roku 2014”
§ 1.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznania i pozbawienia
oraz rodzaj i wysokość Nagrody „Trener Roku 2014” (dalej: „nagroda”).

§ 2.
Laureatem nagrody może być trener będący mieszkańcem miasta Sosnowca.

§ 3.
1. Nagrodę może otrzymać trener prowadzący szkolenie zawodnika, który

osiągnął w 2014 roku wysoki wynik sportowy w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinie zespołowej lub indywidualnej, tj.:
a) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w igrzyskach olimpijskich,

igrzyskach paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach
Europy.

b) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.

c) Reprezentował Polskę w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach
paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy.

d) Zajął miejsce od czwartego do dziesiątego w klasyfikacji generalnej
zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy.

e) Zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych
o randze Mistrzostw Polski.

3. Wysokość nagrody pieniężnej stanowi kwotę:
a) 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – za osiągnięcie

wyniku sportowego wskazanego w ust. 1 pkt a i b.
b) 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) – za osiągnięcie

wyniku sportowego wskazanego w ust. 1 pkt c-e.
4. Nagrodę rzeczową stanowi statuetka oraz pamiątkowy dyplom.

§ 4.
1. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każda osoba fizyczna bądź

osoba prawna działająca  w obszarze sportu.
2. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w siedzibie SOSNOWIECKIEJ

KORPORACJI WYDAWNICZEJ „SCW” SP. Z O.O.: 41 – 200 Sosnowiec, 
ul. 3 Maja 11, pokoje: 216 – 218 w godz. 8: 00 – 16: 00. 

3. Wnioski należy składać w terminie od 9 kwietnia 2015 roku do 8 maja 2015
roku.

4. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać na formularzu, którego wzór
został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.

5. Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć uwierzytelnioną przez
podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy lub przez organizatora
zawodów informację na temat osiągniętego wyniku sportowego.

6. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody nie jest równoznaczne z jej
przyznaniem.

7. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpatrzenia
w przypadku:
a) Złożenia wniosku po wyznaczonym terminie.
b) Pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
c) Braków formalnych.
d) Stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.

§ 5.
1. Nagrodę przyznaje Komisja do spraw Nagród (dalej: „Komisja”)

z uwzględnieniem znaczenia danego sportu dla miasta Sosnowca oraz
osiągniętego wyniku sportowego.

2. W skład Komisji wchodzą: 
a) Hanna Michta – Prezes Zarządu Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej

„SCW” Sp. z o.o.;
b) Rafał Łydek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Sosnowcu;
c) Tomasz Lewanda – Kierownik Działu Rozwoju i Promocji Sportu

w Miejskim Ośrodku Sportui Rekreacji w Sosnowcu.
3. Decyzja Komisji o przyznaniu bądź o odmowie przyznania nagrody jest

ostateczna. Od decyzji w tym przedmiocie nie przysługuje odwołanie.
§ 6.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się dnia 28
maja 2015 roku.

§ 7.
1. Komisja pozbawia trenera nagrody w przypadku:

a) Powzięcia informacji o anulowaniu wyniku sportowego, za który została
przyznana nagroda.

b) Stwierdzenia, że nagroda została przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane.
2. O pozbawieniu nagrody Komisja pisemnie informuje trenera oraz określa

sposób zwrotu nagrody.
3. O pozbawieniu trenera nagrody Komisja informuje również podmiot, który

złożył wniosek o przyznanie nagrody.
4. Pozbawienie nagrody może nastąpić w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia

powzięcia informacji o okolicznościach określonych w ust. 1.

Sosnowiecka korporacja Wydawnicza „ScW” Sp. z o.o.
w Sosnowcu – „kurier miejski” ogłasza konkurs 
na Sportowca Roku 2014 w następujących kategoriach:

„SpoRToWA NADziejA Roku 2014”
„SpoRToWiec Roku 2014”

„TReNeR Roku 2014” Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w siedzibie Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej „SCW” Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11/II p. lok. 216-218 w godzinach 8.00-16.00 w terminie od 9 kwietnia 2015 r. do 8 maja 2015 r. 

Wnioski do pobrania na stronie internetowej: www.kuriermiejski.com.pl



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

W tym ro ku wpro wa dzo no kil ka zmian w prze pi sach do ty czą -
cych skła dek. Otóż człon ko wie rad nad zor czych spra wu ją cy
swo ją funk cję od płat nie, pod le ga ją obo wiąz ko wo ubez pie cze -
niom eme ry tal ne mu i ren to wym.

Obo wią zek ubez pie czeń spo łecz nych człon ków rad nad zor -
czych wy ni ka z no we li za cji usta wy o sys te mie ubez pie czeń
spo łecz nych. Pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia
eme ry tal ne i ren to we tych osób sta no wi przy chód uzy ski wa -
ny z ty tu łu peł nie nia funk cji człon ka ra dy nad zor czej, z wy łą cze -
niem nie któ rych przy cho dów wy mie nio nych w roz po rzą dze niu
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 18 grud nia 1998 r.

Za człon ków rad nad zor czych nie opła ca się skład ki
na ubez pie cze nie cho ro bo we, wy pad ko we, Fun dusz Gwa ran -
to wa nych Świad czeń Pra cow ni czych i Fun dusz Eme ry tur Po -
mo sto wych. Na to miast skład ki na Fun dusz Pra cy na le ży pła -
cić wów czas, gdy speł nio ne zo sta ją wa run ki okre ślo ne prze pi -
sa mi usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy.
Na le ży tak że pa mię tać o ko niecz no ści opła ca nia skład ki
na ubez pie cze nie zdro wot ne, o ile czło nek ra dy nad zor czej
miesz ka w Pol sce.

Obo wią zek opła ca nia skła dek do ty czy wszyst kich człon ków
rad nad zor czych, któ rzy po bie ra ją wy na gro dze nie z te go ty tu -
łu, bez wzglę du na po sia da nie in ne go ty tu łu do ubez pie czeń
spo łecz nych, a tak że eme ry tów i ren ci stów.

Ko lej ną zmia ną do ty czą cą skła dek, jest fakt, że od po cząt -
ku te go ro ku płat ni cy skła dek ma ją mniej obo wiąz ków wo bec
ZUS i ubez pie czo nych. 

W związ ku z no we li za cją prze pi sów płat ni cy skła dek nie mu -
szą już do 30 kwiet nia każ de go ro ku spraw dzać pra wi dło wo -
ści da nych prze ka za nych do ZUS w po przed nim ro ku w imien -
nych ra por tach mie sięcz nych. Jed nak płat nik w dal szym cią gu
ma obo wią zek do ko ny wać ko rek ty tych ra por tów sa mo dziel -
nie, po stwier dze niu nie zgod no ści przez sie bie lub po wy kry -
ciu nie pra wi dło wo ści przez ZUS.

Od te go ro ku nie ma już tak że obo wiąz ku przed sta wia nia
nie któ rym ubez pie czo nym in for ma cji mie sięcz nej/rocz nej
o wy so ko ści prze ka za nej za nich skład ki zdro wot nej. Brak
te go obo wiąz ku do ty czy ubez pie czo nych, któ rzy pod le ga ją
wy łącz nie ubez pie cze niu zdro wot ne mu. Oczy wi ście za in te re -
so wa ni mo gą zwró cić się do płat ni ka skła dek z wnio skiem
o ta ką in for ma cję, nie czę ściej jed nak, niż raz w mie sią cu.
Płat nik nie ma w ta kim przy pad ku obo wiąz ku prze ka zy wa -
nia in for ma cji rocz nej. Pra wa do tej in for ma cji nie ma ją eme -
ry ci i ren ci ści. 

War to przy oka zji przy po mnieć, że opła ca nie skła dek i roz -
li cze nia z ZUS nie mu szą wią zać się już z ko niecz no ścią wi zy -
ty w sa li ob słu gi klien tów ZUS. Dzię ki apli ka cji ePłat nik przed -
się bior cy mo gą w bez piecz ny, szyb ki i bez płat ny spo sób za ła -
twić bie żą ce spra wy zwią za ne z pro wa dze niem dzia łal no ści
go spo dar czej przez in ter net.

Apli ka cja ePłat nik to część Plat for my Usług Elek tro nicz nych
PUE, bę dą cej in ter ne to wym od po wied ni kiem pro gra mu Płat -
nik, prze zna czo nym dla ma łych i śred nich przed się bior ców, za -
trud nia ją cych do stu osób. 

Aby móc ko rzy stać z tej apli ka cji, na le ży być za re je stro wa -
nym klien tem PUE, mieć nada ne upraw nie nia do ro li płat ni ka
oraz ak ty wo wać apli ka cję do te go płat ni ka. 

W apli ka cji ePłat nik moż na two rzyć i edy to wać do ku men ty
ubez pie cze nio we przy po mo cy kre ato rów oraz sa mo dziel nie,
moż na też prze glą dać, dru ko wać i wy sy łać do ZUS do ku men -
ty ubez pie cze nio we. Spe cjal ne kre ato ry uła twia ją wy peł nia nie
do ku men tów zgło sze nio wych i roz li cze nio wych. Pro wa dzą
użyt kow ni ka krok po kro ku, wy peł nia nie i prze ka zy wa nie
do ZUS do ku men tów jest więc przy ja zne i pro ste. 
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Ad rian na Peć, rzecz nik praw kon su men ta

Od 25 grud nia 2014 r. w ob ro cie kon su menc kim obo wią -
zu ją no we prze pi sy re kla ma cyj ne. Mi mo co raz więk szej
świa do mo ści kon su menc kiej, wie le osób na dal nie wie,
na czym po le ga gwa ran cja lub my li ją z od po wie dzial no -
ścią sprze daw cy z ty tu łu rę koj mi lub nie zgod no ści to wa ru
z umo wą. 

Gwa ran cja jest pra wem, któ re jest udzie la ne do bro wol -
nie przez gwa ran ta. Gwa ran tem zwy kle nie jest sprze daw -
ca, lecz naj czę ściej pro du cent, cza sem im por ter, dys try bu -
tor, itp. Aby mó wić o gwa ran cji, mu si ona za tem zo stać
udzie lo na. Da ne gwa ran ta – przed się bior cy – któ ry jej udzie -
la, po win ny być po da ne w oświad cze niu gwa ran cyj nym, np.
kar cie gwa ran cyj nej. Na to wa ry drob ne, co dzien ne go użyt -
ku, np. obu wie, odzież, gwa ran cji zwy kle nie ma. To nie
ozna cza, że nie moż na tych rze czy re kla mo wać. Jak naj bar -
dziej pod le ga ją one re kla ma cji, ale tyl ko z rę koj mi i do sprze -
daw cy. Je śli zo sta nie udzie lo na na to war gwa ran cja, wów -
czas ku pu ją cy dys po nu je dwo ma osob ny mi i nie za leż ny mi
pra wa mi: rę koj mią do sprze daw cy i gwa ran cją do gwa ran ta.
To ku pu ją cy wy bie ra, z któ re go pra wa przy re kla ma cji sko -
rzy sta. Nie jest do pusz czal ne je dy nie łącz ne – rów no cze sne
do cho dze nie rosz czeń z oby dwu praw. Ale je śli gwa rant nie
uzna re kla ma cji lub nie wy wią że się ze swo ich obo wiąz ków,
wów czas ku pu ją cy mo że się gnąć po rę koj mię i zło żyć re kla -
ma cję do sprze daw cy. Moż li wa jest rów nież sy tu acja od -
wrot na, sko rzy sta nie z gwa ran cji w sy tu acji, gdy sprze daw -
ca nie uzna re kla ma cji z rę koj mi. 

koN Su meN cie pA mię TAj:
Gwa ran cja to pra wo wo bec gwa ran ta, rę koj mia to pra wo wo bec
sprze daw cy. Mo że się zda rzyć, że sprze daw ca udzie li gwa ran cji.
Wów czas to on po no si od po wie dzial ność z rę koj mi i z gwa ran cji.
Wy bór na to miast, z któ re go pra wa zło żyć re kla ma cję, za wsze
na le ży do ku pu ją ce go. 

Za sa dy rę koj mi opi sa no w ko dek sie cy wil nym i dzia ła ona
z mo cy pra wa od wy da nia to wa ru. O udzie le niu zaś i za sa dach
gwa ran cji de cy du je gwa rant, a prze pi sy ko dek su cy wil ne go
o gwa ran cji sto su je się, gdy gwa rant nie okre śli w gwa ran cji wy -
ma ga nych ele men tów. Za wsze za tem na le ży za po znać się z tre -
ścią gwa ran cji, za nim z niej sko rzy sta my. 

koN Su meN cie WAż Ne!
No we za sa dy re kla ma cji z rę koj mi i z gwa ran cji do ty czą tyl ko
tych za ku pów, któ rych do ko na no od 25 grud nia 2014 r. 

Do to wa rów ku pio nych do 24 grud nia 2014 r. od no szą się
prze pi sy usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su -
menc kiej. 

Pra wo do re kla mo wa nia rze czy ru cho mej u sprze daw cy
na sta rych za sa dach na zy wa się nie zgod no ścią to wa ru
z umo wą. Gwa ran cja zaś przy słu gu je wo bec gwa ran ta i jej za -
sa dy okre śla sam gwa rant w do ku men cie gwa ran cyj nym lub
re kla mie. 

Do 24.12.2014 r.: 
1. Nie zgod ność to wa ru z umo wą do sprze daw cy – 2 la ta od wy -

da nia to wa ru. 
2. Gwa ran cja do gwa ran ta na za sa dach okre ślo nych w gwa -

ran cji.

od 25.12.2014 r.: 
1. Rę koj mia do sprze daw cy – 2 la ta od wy da nia to wa ru lub gdy

okre ślo no dłuż szy okres przy dat no ści to wa ru – trwa przez ten
okres. 

2. Gwa ran cja do gwa ran ta na za sa dach okre ślo nych przez gwa -
ran ta. Je śli nie okre ślo no ter mi nu, trwa 2 la ta.

PORADY

ZUS RADZI

Zmiany  składkowe
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Kiedy rękojmia, kiedy gwarancja

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a
uprzejmie informuje, że posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach lokale użytkowe, przeznaczone na działalność

gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych

jego dzielnicach.

Aktualny wykaz wolnych lokali i garaży do wynajęcia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe.

Zapraszamy również do wynajęcia garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych oraz telebimu
usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym ul. Warszawska 3 – Plac Stulecia w Sosnowcu.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 

DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH 
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY 

ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13

tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 

e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl
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MIASTO

Syl wia Ko sman

Kwa li fi ka cyj ne kur sy za wo do we są no wą
for mą kształ ce nia, któ ra zo sta ła wpro wa -
dzo na od wrze śnia 2012 r. Uczest ni czyć
w wy bra nym kur sie mo że każ da oso ba,
na któ rej nie cią ży obo wią zek na uki, nie za -
leż nie od ukoń czo nych form kształ ce nia,
a tak że ab sol went gim na zjum, któ ry nie
ukoń czył 18 lat i pod le ga obo wiąz ko wi na -
uki, mo że re ali zo wać ten obo wią zek po -
przez kształ ce nie na kwa li fi ka cyj nym kur -
sie za wo do wym. – Dzię ki ukoń cze niu kwa -
li fi ka cyj ne go kur su za wo do we go oso ba
uzy sku je no we kwa li fi ka cje za wo do we. Co
waż ne, kwa li fi ka cyj ny kurs za wo do wy jest
bez płat ną for mą kształ ce nia za wo do we go,
a po je go ukoń cze niu uczest nik przy stę pu -
je do eg za mi nu, któ ry po twier dzi kwa li fi -
ka cje w za wo dzie w za kre sie da nej kwa li fi -
ka cji – wy ja śnia Ja cek Gór ski, dy rek tor
CKZiU w So snow cu. 

W za leż no ści od po trzeb słu cha czy, kur -
sy mo gą być prze pro wa dzo ne w bar dzo ela -
stycz ny spo sób, np. w try bie wie czo ro wym,
week en do wym lub część za jęć teo re tycz -
nych moż na za li czyć, ko rzy sta jąc z for my
e -le ar nin go wej. CKZiU po sia da swo ją plat -
for mę do kształ ce nia na od le głość. Ma wy -
so ko wy kwa li fi ko wa ną ka drę i do świad cze -
nie w tej for mie kształ ce nia. Od 2008 r. na -
uczy cie le CKZiU pro wa dzą kur sy
i szko le nia z wy ko rzy sta niem tej plat for my.
Sam kurs, w za leż no ści od pro po zy cji i dys -
po zy cyj no ści słu cha czy, mo że trwać kil ka
lub kil ka na ście mie się cy. Sa mi pra co daw -
cy mo gą tak że wy se lek cjo no wa ną gru pę
pra cow ni ków wy słać na okre ślo ny kurs
i pod nieść ich kwa li fi ka cje. Licz ba uczest -
ni ków na kur sie wy no si od pięt na stu

do dwu dzie stu kil ku osób. Kur sy kwa li fi -
ka cyj ne na bie ra ją co raz więk sze go zna cze -
nia w uzu peł nia niu i na by wa niu kwa li fi ka -
cji za wo do wych. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
to obecnie najszybszy sposób na
zdobycie nowych kwalifikacji.

– Na zwa tej po zasz kol nej for my kształ ce -
nia usta wicz ne go, któ rej ukoń cze nie umoż -
li wia przy stą pie nie do eg za mi nu po twier -
dza ją ce go kwa li fi ka cje, któ rych kurs do ty -
czy, nie jest do koń ca do brze do bra na.
Część osób w ogó le nie chce sły szeć o kur -
sach, bo ko ja rzą się im z krót ki mi for ma -
mi, któ re nie wie le wno szą do ich ka rie ry
za wo do wej. Ale w rze czy wi sto ści spra wa
wy glą da zu peł nie ina czej – mó wi Zbi -
gniew Za las, wi ce dy rek tor CKZiU ds.
kształ ce nia za wo do we go i prak tycz ne -
go. – Kwa li fi ka cyj ny kurs za wo do wy koń -
czy się bez płat nym eg za mi nem pań stwo -
wym, or ga ni zo wa nym przez Okrę go wą
Ko mi sję Eg za mi na cyj ną. Uczest nik otrzy -
mu je świa dec two, po twier dza ją ce kwa li fi -
ka cje w za wo dzie lub uzy sku je dy plom,
po twier dza ją cy kwa li fi ka cje za wo do we.
Na le ży pa mię tać, że za wód skła da się
z kwa li fi ka cji. W za sad ni czej szko le za wo -
do wej z re gu ły jest to jed na kwa li fi ka cja.
Tech nik w więk szo ści za wo dów ma pierw -
szą kwa li fi ka cję ba zo wą ta ką sa mą jak za -
wód na po zio mie za sad ni czej szko ły za wo -
do wej, a na stęp nie in ną kwa li fi ka cję. Każ -
da kwa li fi ka cja koń czy się pań stwo wym
eg za mi nem. Po po zy tyw nym zda niu eg za -
mi nów z kwa li fi ka cji i uzy ska niu wy -
kształ ce nia ogól ne go na po zio mie po nad -

gim na zjal nym uzy sku je dy plom tech ni ka
w za wo dzie – wy ja śnia Za las. 

Przy kła do wo uczeń, któ ry po ukoń cze -
niu za sad ni czej szko ły za wo do wej zdo był
za wód me cha nik mon ter ma szyn i urzą -
dzeń, wy bie ra ko lej ną kwa li fi ka cję i zo sta -
je… tech ni kiem me cha ni kiem.

Na le ży prze ła mać my śle nie, iż kur sy
nie wie le zmie nią w sy tu acji pra cow ni ka
i pra co daw cy. Obec nie sta no wią pod sta wę
na by wa nia no wych kwa li fi ka cji za wo do -
wych. Co wię cej, moż na je zre ali zo wać
bez płat nie i… szyb ko. 

Czy war to wy brać kształ ce nie za wo do -
we? W dniach 21-22 ma ja CKZiU przy ul.
Ki liń skie go or ga ni zu je im pre zę pod ha -
słem „Ka rie ra za wo do wa za czy na się
w szko le – Fe sti wal Za wo dów”. Zo sta ną
przy go to wa ne sto iska za wo do we, na któ -
rych gim na zja li stom i ich ro dzi com za pre -
zen to wa na zo sta nie wie dza teo re tycz -
na i prak tycz na na te mat za wo dów po szu -
ki wa nych na ryn ku pra cy. Uczest ni cy
fe sti wa lu bę dą mo gli za po znać się z za kre -
sem obo wiąz ków i wa run ka mi pra cy
na sta no wi sku w okre ślo nym za wo dzie,
wska zać umie jęt no ści nie zbęd ne dla da ne -
go za wo du i wy ko nać ty po we za da nia za -
wo do we. Pod czas fe sti wa lu bę dzie dzia łał
tak że punkt do radz twa za wo do we go,
w któ rym gim na zja li ści bę dą mo gli po roz -
ma wiać ze spe cja li sta mi na te mat swo ich
pre dys po zy cji za wo do wych oraz pla no wa -
nia ścież ki za wo do wej. Od bę dą się tak że
Wo je wódz kie Tra gi Pra cy, któ rych współ -
or ga ni za to rem jest Cen trum Edu ka cji i Pra -
cy Mło dzie ży OHP w Ka to wi cach. Pod czas
trwa nia tar gów zo sta ną za pre zen to wa ne
ofer ty pra cy dla mło dzie ży i osób po szu ku -
ją cych pra cy oraz za gra nicz ne ofer ty pra cy.

Kariera zawodowa zaczyna się… w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wybierz dobry zawód i dobry
kwalifikacyjny kurs zawodowy
Prawie 1600 uczniów kształci się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którego główna siedziba mieści się przy ul. Kilińskiego 25
w Sosnowcu. Z roku na rok rośnie zainteresowanie kształceniem zawodowym. Coraz częściej, młodzi ludzie chcą mieć konkretny fach w ręku i poszerzać
swoje umiejętności i kwalifikacje. Wybierają zasadniczą szkołę zawodową, a wykształcenie średnie mogą zdobyć przez wybór liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych. Jeżeli wybiorą tę ścieżkę, rozpoczną naukę w liceum ogólnokształcącym już na poziomie II klasy. Co ważniejsze, oferta edukacyjna została
zbudowana w taki sposób, że w trakcie kształcenia uczniowie mogą wybrać kolejne kwalifikacyjne kursy zawodowe, dzięki którym będą mieli większe
szanse na znalezienie dobrej pracy. Taką samą szansę mają osoby już pracujące, które zamierzają się przekwalifikować lub poszerzyć swoje umiejętności
i zdobyć nowy zawód, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców lub własnym planami. 

Szeroka oferta dla uczniów i dorosłych
NA poziomie zASADNiczej Szkoły
zAWoDoWej w ramach ckziu
realizowane są takie kierunki jak:
mechanik pojazdów samochodowych,
mechanik monter maszyn i urządzeń,
operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych
(jedyna szkoła w polsce),
elektromechanik pojazdów
samochodowych, mechanik
motocyklowy, dekarz, elektryk,
monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie. – Na poziomie
szkoły zawodowej funkcjonuje także
klasa wielozawodowa, w ramach
której uczniowie wybierają jeden
z prawie dwudziestu zawodów.
kształcenie praktyczne odbywa się
w rzemiośle, a teoretyczne w szkole.
Działa także zasadnicza szkoła
zawodowa specjalna, która kształci
między innymi na kierunkach:
kucharz, cukiernik, murarz – tynkarz,
mechanik pojazdów samochodowych,
pracownik pomocniczy obsługi
hotelowej – mówi zbigniew zalas. 

NA poziomie TechNikum oferta jest
także bardzo bogata. można wybrać
m. in. zawód technika pojazdów
samochodowych, mechanika,
mechanika lotniczego, mechatronika,
transportu kolejowego, dróg
i mostów kolejowych, górnictwa
podziemnego, ochrony środowiska,
logistyki, spedytora, elektryka,
analityka, cyfrowych procesów
graficznych, architektury krajobrazu,
budownictwa, eksploatacji portów
i terminali, urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.

SzkołA policeAlNA DlA
DoRoSłych oferuje następujące
kierunki: technik bezpieczeństwa
i higieny pracy (trzy semestry),
technik administracji (cztery
semestry), technik eksploatacji
portów i terminali (cztery semestry),
technik drogownictwa (cztery
semestry), technik drogownictwa
(cztery semestry), technik geodeta
(cztery semestry), florysta (dwa
semestry), opiekunka środowiskowa
(dwa semestry), opiekun w domu
pomocy społecznej (cztery semestry). 
oferta kwalifikacyjnych kursów
zawodowych jest także bardzo
bogata. Wśród nich znajdują się:
prowadzenie sprzedaży,
wykonywanie i realizacja projektów
multimedialnych, organizacja
i prowadzenie ruchu pociągów,
planowanie i realizacja przewozów

kolejowych, przygotowywanie
materiałów graficznych do procesu
drukowania, montaż systemów
suchej zabudowy, wykonywanie
robót malarsko-tapeciarskich,
wykonywanie robót posadzkarsko-
okładzinowych, wykonywanie robót
związanych z montażem i remontem
instalacji sanitarnych, wykonywanie
robót dekarskich, wykonywanie
robót murarskich i tynkarskich,
prowadzenie prac renowatorskich
elementów architektury, organizacja
robót związanych z budową
i utrzymaniem dróg kolejowych,
organizacja robót związanych
z budową i utrzymaniem obiektów
mostowych, sporządzanie
kosztorysów oraz przygotowywanie
dokumentacji przetargowej, montaż
i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych, obsługa maszyn
i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych, diagnozowanie
i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych,
zakładanie i prowadzenie upraw
ogrodniczych, wykonywanie
kompozycji florystycznych.

zASADy RekRuTAcji W SzkołAch
DlA DoRoSłych
Do szkół dla dorosłych są
przyjmowane osoby pełnoletnie.
Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę
na przyjęcie do szkoły osoby, która
ukończyła 16 lat. W liceum
ogólnokształcącym dla Dorosłych
mogą zostać przyjęci kandydaci,
który ukończyli gimnazjum,
ośmioletnią szkołę podstawową lub
zasadniczą szkołę zawodową. 
Absolwenci zasadniczej szkoły
zawodowej mogą być przyjęci
od razu do klasy drugiej liceum
ogólnokształcącego. 
z kolei do Szkoły policealnej dla
Dorosłych przyjmuje się kandydatów,
którzy posiadają wykształcenie
średnie oraz zaświadczenie lekarskie,
zawierające orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki
zawodu, wydane zgodnie
z przepisami w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych,
uczniów tych szkół, studentów
i uczestników studiów doktoranckich. 
Więcej informacji na temat naboru,
znajduje się na stronie szkoły:
www.ckziu25.sosnowiec.pl. 

W dobrze wyposażonych pracowniach uczniowie uczą się zawodu.
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XIII edy cja So sno wiec kiej Olim pia dy
Spor to wej dla Dzie ci i Mło dzie ży Nie -
peł no spraw nej Ru cho wo od by ła się 17
kwiet nia w ha li spor to wej przy ul. Że -
rom skie go. Po nad 90 nie peł no spraw -
nych za wod ni ków z wie lu miast Ślą ska
i Za głę bia ry wa li zo wa ło w trzech ka te -
go riach wie ko wych. 

To by ła praw dzi wa spor to wa wal ka
i wspa nia ła za ba wa. Ra dość dzie ci, ich
spon ta nicz ne za cho wa nie, wo la wal ki,
a tak że chęć zwy cię stwa, mi mo nie peł -
no spraw no ści, wy wo ły wa ły, jak co ro ku,
ogrom ne wzru sze nie ro dzi ców, za pro -
szo nych go ści, spon so rów oraz ki bi ców.

Uczest ni cy spraw dza li swo je umie -
jęt no ści m. in. w ta kich kon ku ren cjach
jak rzut pił ką do ko sza, sla lom na wóz -
ku in wa lidz kim, rzu ty wo recz kiem
do ce lu, wy ści gi na peł za kach, skok
w dal z miej sca, rzut pił ką le kar ską,
krę gle czy tor prze szkód. Wzię li
udział tak że w boc cia, któ ra jest spor -

to wą dys cy pli ną pa ra olim pij ską, wy -
wo dzą cą się od wło skiej gry w bu -
le – boc ce. 

W im pre zie li czył się przede wszyst -
kim udział. Wszy scy za wod ni cy otrzy -
ma li pa miąt ko we me da le i ma skot ki.
Naj lep si spor tow cy otrzy ma li me da le,
pu cha ry i na gro dy za za je cie miejsc
na po dium. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej
pierw sze miej sce za ję ła Szko ła Pod sta -
wo wa nr 38 przy ZSO nr 5 w So snow -
cu. Dru gie miej sce na po dium przy pa -
dło w udzia le Ze spo ło wi Szkół Spe cjal -
nych w Cze la dzi, a trze cie miej sce za jął
Ośro dek Re ha bi li ta cyj no -Edu ka cyj no -
-Wy cho waw czy w Wol bro miu. W ka te -
go rii przed szko li naj lep si oka za li się
za wod ni cy Przed szko la Miej skie go
nr 43 w So snow cu. Tuż za ni mi zna lazł
się Od dział Przed szkol ny przy ZSO
nr 5 w So snow cu. Z ko lei trze cie miej -
sce na po dium zaję li re pre zen tan ci Spe -
cja li stycz ne go Nie pu blicz ne go Przed -

szko la Edu ka cyj no -Reha bi li ta cyj ne go
w Ka to wi cach. W kla sy fi ka cji boc cia
zwy cię żył Ośro dek Re ha bi li ta cyj no -
-Wy cho waw czy dla Dzie ci Nie peł no -
spraw nych w Ja worz nie. Dru gie miej -
sce za ję li za wod ni cy Ośrod ka Re ha bi -
li ta cyj no -Edu ka cyj no -Wy cho waw cze go
w Wol bro miu, a trze cie miej sce wy wal -
czy li re pre zen tan ci Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Cze la dzi.

Gra boc cia spodo ba ła się za pro szo -
nym go ściom, któ rzy sa mi spró bo wa li
swo ich sił i za gra li wspól nie z Ar ka diu -
szem Chę ciń skim, pre zy den tem
miasta. Im pre zę uświet ni ły wy stę py
ze spo łów mu zycz no -ta necz nych ZSO
nr 5 oraz po kaz ca po eira, wy ko na ny
przez pod opiecz nych Cen trum Spor -
to we go w So snow cu. Or ga ni za to rem
im pre zy był Ze spół Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 5 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi i Spe cjal ny mi w So snow cu
oraz Urząd Miejski i MO SiR. SK

Rywalizowali o medale i nagrody 

Pierw sza ślą ska de ba ta na te mat ko biet nie wi docz nych

Wal czą o do stęp do le cze nia,  by wy grać ży cie 

Syl wia Ko sman

– Ist nie ją ca przed 1 stycz nia 2015 ro ku
tzw. che mio te ra pia nie stan dar do wa by ła
pew ną opcją, ale fak tycz ny do stęp do le -
ków w ra mach tej pro ce du ry za le żał
w du żej mie rze od wo je wódz kie go od -
dzia łu NFZ. Od trzech lat sys te ma tycz -
nie zmniej sza ła się licz ba wy da wa nych
zgód w związ ku z za ostrza niem kry te -
riów do pusz cza ją cych no we le ki do fi -
nan so wa nia w ra mach che mio te ra pii nie -
stan dar do wej. Mo im zda niem każ dy lek
za re je stro wa ny w Pol sce czy na wet
w Unii Eu ro pej skiej po wi nien być re fun -
do wa ny. To od le ka rza po win no za le żeć,
ja ki lek bę dzie naj lep szy dla pa cjent -
ki – stwier dził dr n. med. An drzej Kał -
muk, spe cja li sta on ko lo gii kli nicz nej,
kie row nik Od dzia łu On ko lo gii Wo je -
wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go
w So snow cu. 

Uczest ni cy de ba ty pod kre śla li, że
wpro wa dze nie pa kie tu on ko lo gicz ne go,
pa ra dok sal nie do pro wa dzi ło do te go, iż
obec nie uprzy wi le jo wa ni są pa cjen ci
z no wo zdia gno zo wa ną cho ro bą. Pa -
cjent ki z za awan so wa nym ra kiem pier -
si sta ły się wła ści wie nie wi docz ne dla
sys te mu, a na sa me ba da nie mu szą cze -
kać o wie le dłu żej niż do tej po ry. – Pa -
cjent ki, u któ rych stwier dzo no na wrót
cho ro by lub by ły już le czo ne, są we -
dług sys te mu po za kar tą Di LO. Dla
nich czas ocze ki wa nia na ba da nia zna -
czą co się wy dłu żył – pod kre ślał An -
drzej Kał muk. Po twier dzi ła to Ur szu la
Szu ba, pa cjent ka z za awan so wa nym
ra kiem pier si z Czę sto cho wy. – Mia -
łam wzno wy w 2006 i 2013 ro ku. Je -
stem w trak cie hor mo no te ra pii. Z tej
ra cji nie kwa li fi ku ję się do za ło że nia
kar ty Di LO. Mó wią mi o tym sa mi le -
ka rze i roz kła da ją rę ce. Do tej po ry

na stan dar do we ba da nie – re zo nans
ma gne tycz ny czy to mo gra fię kom pu -
te ro wą cze ka łam oko ło trzech mie się -
cy. Te raz oba wiam się, że bę dę cze ka -
ła dwa a na wet trzy ra zy dłu żej, a mo -
ja cho ro ba wy ma ga obec nie sta łe go
mo ni to ro wa nia, bo ra ka, któ ry tym ra -
zem umiej sco wił się w ko ści, nie mo -
gę usunąć – wy ja śni ła.

Sa mo za ło że nie kar ty Di LO tak że
sta je się pro ble mem. Le ka rze pierw sze -
go kon tak tu ma ją trud no ści z za kła da -
niem kart, kie dy w ba da niu pal pa cyj -
nym wy czu wal ne są zmia ny w pier si.
Le ka rze POZ nie ma ją moż li wo ści zle -
ce nia ba da nia USG, któ re po twier dzi ło -
by ich po dej rze nia. Bez te go bo ją się za -
ło żyć „zie lo ną kar tę”, gdyż ma ją wy zna -

czo ny li mit przy pad ków błęd nej dia gno -
zy. Sa mo za ło że nie ta kiej kar ty po cząt -
ko wo trwa ło po nad go dzi nę, a sys tem
po pro stu się… za wie szał. – Kar ta Di -
LO w mo im przy pad ku to mit. Mam już
stwier dzo ne go zło śli we go ra ka pier si.
Tak się zło ży ło, że biop sja zo sta ła wy -
ko na na nie na pod sta wie skie ro wa nia le -
ka rza POZ, więc kie dy po pro si łam pa -
nią dok tor z przy chod ni o wystawienie
„zie lo nej kar ty”, to po wie dzia ła, że nie
mo że jej wy sta wić, wy ję ła ga ze tę i po -
ka za ła roz po rzą dze nie, iż le karz mo że
wy sta wić kar tę w mo men cie po dej rze -
nia zmian no wo two ro wych i je śli on kie -
ru je pa cjent kę na ba da nia. Ja już prze -
kro czy łam ten etap, bo mia łam wy ko na -
ne USG i biop sję, więc ode sła ła mnie

do przy chod ni, któ ra wy ko na ła mi ba da -
nia. Tam do wie dzia łam się, że w ga bi -
ne cie nie ma kom pu te ra z za in sta lo wa -
nym sys te mem i tej kar ty nikt mi i tak
nie wy sta wi, bo ta ki obo wią zek ma le -
karz POZ. Osta tecz nie, tę kar tę, po wie -
lu proś bach, pa ni dok tor POZ wy sta wi -
ła. Oczy wi ście, po ja wi ły się pro ble my
tech nicz ne, a na sa mym koń cu oka za ło
się, że pa ni dok tor nie ma upraw nień
do za twier dze nia tej kar ty. W ten spo sób
stra ci łam wie le dni od po sta wie nia dia -
gno zy do le cze nia – stwier dzi ła pa ni Be -
ata Kar kosz ka, jed na z uczest ni czek dys -
ku sji. 

– Mu si my mieć świa do mość, że dia -
gno sty ka to tyl ko pierw szy krok.
Za tym po win na iść szyb ka ścież ka le -

cze nia, do stęp do ba dań i wy kwa li fi ko -
wa nych le ka rzy oraz sku tecz nych le ków.
Na ra zie z dru gą czę ścią te go pro ce su
ma my ogrom ny pro blem, a i pierw sza
nie jest do sko na ła. Z na sze go do dat ku
do Ba ro me tru wy ni ka, że czas ocze ki -
wa nia od po dej rze nia ra ka pier si
do wdro że nia le cze nia dla ko biet, nie
po sia da ją cych kar ty Di LO, się wy dłu -
żył – pod kre ślał Ja cek Si wiec, eks pert
ds. zdro wia, wi ce pre zes Fun da cji Watch
He alth Ca re. 

Tym cza sem ba da nia prze pro wa dzo ne
w 11 kra jach Unii Eu ro pej skiej w ra mach
kam pa nii „tu i te raz” do wo dzą, że za stą -
pie nie ko bie ty pro wa dzą cej go spo dar stwo
do mo we opła ca nym pra cow ni kiem wią że
się z kosz tem w wy so ko ści 36 tys. 820 zł
rocz nie. Tym cza sem po dia gno zie za awan -
so wa ne go ra ka pier si więk szość ko biet re -
zy gnu je nie tyl ko z ży cia za wo do we go, ale
i ak tyw ne go uczest nic twa w pra cach do -
mo wych.

Ama zon ki przed sta wią wnio ski ze
ślą skiej dys ku sji pod czas ogól no pol skiej
de ba ty po świę co nej sy tu acji ko biet z za -
awan so wa ną po sta cią no wo two ru pier -
si. W każ dym z re gio nów za mie rza ją
prze pro wa dzić de ba tę na ten sam te mat.
De ba cie, któ ra pro wa dzi ła Ane ta
Chwal ba, dziennikarka Te le wi zji Ka to -
wi ce, przy słu chi wa li się m.in. Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca
oraz Wil helm Zych, wi ce prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej. Wy da rze nie zo sta ło
zor ga ni zo wa ne przez So sno wiec kie Sto -
wa rzy sze nie Ama zo nek „ŻY CIE” oraz
Fe de ra cję Sto wa rzy szeń Ama zon ki.
Po de ba cie uczest ni cy obej rze li mo no -
dram w wy ko na niu ak tor ki Agniesz ki
Ró żań skiej pt. „Jest jak jest”, przy go to -
wa ny na pod sta wie książ ki Ma li ny Stah -
re -Go dyc kiej  zatytułowanej „Dwie ko -
bie ty, jed na na dzie ja”. 

Brak dostępu do innowacyjnych leków i terapii, likwidacja procedury chemioterapii niestandardowej, problemy z wystawianiem „zielonych kart” oraz
przedłużające się i niejasne zasady refundacji świadczeń to najważniejsze problemy, z jakimi muszą się zmierzyć pacjentki, chorujące na raka piersi.
O prawdziwej drodze przez mękę, którą muszą pokonać kobiety z zaawansowaną postacią nowotworu, by walczyć o swoje życie i zdrowie, dyskutowali 21
kwietnia w Sosnowcu eksperci, lekarze oraz pacjentki podczas pierwszej regionalnej debaty na ten temat. Uczestnicy debaty podkreślali, że sytuacja
kobiet z zaawansowanym rakiem piersi po wejściu w życie pakietu onkologicznego jest coraz bardziej skomplikowana. Została zlikwidowana procedura
chemioterapii niestandardowej, a od 1 stycznia tego roku chorzy nie mają już dostępu do innowacyjnych leków na raka. Nie mają prawnej możliwości
złożenia wniosku o sfinansowanie leków, takich jak terapia celowana na hormonozależnego raka piersi w zaawansowanym stadium choroby, które były
dla pacjentek ostatnią szansą na prowadzenie samodzielnego życia.

Sylwia Kosman

Za diagnostyką powinna iść szybka ścieżka leczenia, przekonywał Jacek Siwiec, ekspert ds. zdrowia.

Jarosław Zaczkowski

Niepełnosprawni zawodnicy pokazali wolę walki i dobrze się bawili.
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Już od ośmiu lat tra dy cją Szko ły Pod sta -
wo wej nr 18 w So snow cu są cy klicz ne
im pre zy eko lo gicz ne – Świę to Drze wa,
od by wa ją ce się w paź dzier ni ku oraz
Mie siąc Kul tu ry Eko lo gicz nej, któ ry
jest or ga ni zo wa ny w kwiet niu. Zgod nie
z tą tra dy cją, 22 kwiet nia, w szko le od -
by ła się uro czy stość pod su mo wu ją ca
Mie siąc Kul tu ry Eko lo gicz nej, któ rej
głów nym punk tem pro gra mu by ło
przed sta wie nie pt. „Lis Bar na ba” w wy -

ko na nia uczniów (na zdję ciu). Pod czas
uro czy sto ści od by ło się rów nież pod su -
mo wa nie kon kur sów, wrę cze nie na gród
oraz dy plo mów lau re atom kon kur sów
mię dzysz kol no -przed szkol nych.

Im pre zom, or ga ni zo wa nym przez
szko łę, to wa rzy szą eko -uro czy sto ści
o za się gu lo kal nym, warsz ta ty eko lo -
gicz ne, kon kur sy oraz pre zen ta cje.
Szko ła bie rze tak że ak tyw ny udział
w ak cjach eko lo gicz nych oraz przez ca -

ły rok współ pra cu je z in sty tu cja mi
na rzecz pro mo wa nia dzia łań w za kre sie
ochro ny przy ro dy. So sno wiec ka pla ców -
ka za za słu gi edu ka cyj ne zdo by ła Cer -
ty fi kat Li de ra Edu ka cji Eko lo gicz nej
oraz na gro dy i wy róż nie nia Fun da cji
Eko lo gicz nej Si le sia w kon kur sie
„Na naj le piej pro wa dzo ną edu ka cję
na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju
w pla ców kach oświa to wych wo je wódz -
twa ślą skie go”. red

Eko -uro czy stość w SP nr 18

Sa ga „Dom nad roz le wi skiem” jest
nie zwy kle po pu lar na. W czym tkwi
si ła tych ksią żek?
Z ta kim py ta niem na le ży zgło sić
się do czy tel ni ków, bo tak na -
praw dę, od po cząt ku do koń ca
nie po tra fię so bie na to py ta nie
od po wie dzieć. Jest to dla mnie
bar dzo przy jem na wia do mość,
sza le nie za ska ku ją ca przez ca ły
czas. Ana li zo wa łam ostat nich
kil ka lat i po my śla łam so bie,
idąc in nym tro pem i tu po zwo lę
so bie na dy gre sję, że za słu cha -
łam się w po wie ści Ka zi mie rza
Or ło sia pt. „Dom pod lut nią”.
Jest to po wieść na pi sa na pięk -
nym pol skim ję zy kiem, pięk ną,
sta ro świec ką nar ra cją. To wspa -
nia ła li te ra tu ra. Po my śla łam so -
bie, że jest to pa ra lel ne do „Po -
wro tów nad roz le wi skiem”,
gdzie za war łam ta ki spo kój,
wiej skość, coś, co jest ła god ne,
do bre i ta kie do… przy tu le nia
się w prze ci wień stwie do te go,
co do sta je my od me diów każ de -
go wie czo ru. Przyj mu ję te
wszyst kie dra ma ty, tra ge die, któ -
ry mi nas kar mią me dia, ale ro -
zu miem, że me dia są tak skon -
stru owa ne, że mu szą się kar mić
ta ki mi in for ma cja mi. My, nor -
mal ni lu dzie, wie my, że jest to
tyl ko frag ment rze czy wi sto ści,
a na fa sze ro wa ni tym wia do mo -
ścia mi, chce my uciec do cze goś,
co nas wy ci szy, wy głasz cze. Jed -
ni słu cha ją mu zy ki kla sycz nej,
a in ni się ga ją po li te ra tu rę, któ ra
ich w ja kiś spo sób za do wo li,
uspo koi, prze nie sie do in ne go
świa ta. Mło dzi lu dzie czę sto się -
ga ją po li te ra tu rę scien ce fic tion
i fan ta sy po to, by zna leźć się
w in nym świe cie i ode rwać
od rze czy wi sto ści. Star si się ga ją
po in ną li te ra tu rę. W „Do mu
nad roz le wi skiem” dzie ją się
rze czy po zy tyw ne, do bre, ale
rów nież dzie ją się rze czy dra ma -
tycz ne, trud ne, któ rych ja jed nak
nie pod kre ślam gru by mi li te ra -
mi. Są one bar dziej skie ro wa ne
do wa szej wy obraź ni. Nie roz wi -
jam ich w ce lu epa to wa nia złem.
O do brych rze czach bar dzo lu bię
pi sać, stąd na przy kład… dłu gie
sce ny o sie ka niu szczy pior ku.

W Pa ni książ kach od naj du je my
wszyst ko to, o czym ma rzy przy naj -

mniej po ło wa z nas tu obec nych:
cie pła her ba ta, za pach do mo we go
cia sta, czas na waż ną roz mo wę. Czy
my śli Pa ni, że w tak za bie ga nych
cza sach je ste śmy w sta nie to
wszyst ko po go dzić?
Mo ja mat ka i bab ka mó wi ły mi,
że nie jest to praw dą, że my ży -
je my w ja kichś spe cjal nie za bie -
ga nych cza sach. Bo cza sy,
w któ rych one się wy cho wa ły
i pra co wa ły, by ły rów nie za bie -
ga ne. Po woj nie lu dzie pra co wa li
bar dzo du żo i cięż ko. Jed -
na z mo ich zna jo mych, dziś pa -
ni lat 87, po wie dzia ła mi tak:
„Mał go siu, my po woj nie pra co -
wa li śmy bar dzo du żo i bar dzo
cięż ko, po nie waż od bu do wy wa -
li śmy War sza wę, a po tem pró bo -
wa li śmy od bu do wać na sze ży cie
za wo do we. Pra co wa li śmy po 12,
14 go dzin na do bę i jed no cze -
śnie po tra fi li śmy zna leźć czas
na na sze dzie ci. Dla te go, że
w tam tych cza sach nie by ło te le -
wi zo ra. W związ ku z tym, w so -
bo tę się sprzą ta ło do po łu dnia,
po tem sia da ło się do obia du,
a dal sza część so bo ty i nie dzie la
by ła tyl ko i wy łącz nie dla ro dzi -
ny”. I przede wszyst kim się roz -
ma wia ło. Dziś wła ści wie wszy -
scy człon ko wie ro dzi ny współ -
ist nie ją ze swo im sprzę tem
elek tro nicz nym. Pan mąż oglą da
te le wi zję, pa ni żo na krzą ta się
po kuch ni, dzie ci sie dzą
przed kom pu te rem i ipho nem.
Nie je ste śmy w sta nie we wła -
snym do mu ze brać się do ku py.
Nie uwa żam, że by na sze cza sy
by ły ja koś szcze gól nie za bie ga -
ne. Nie umie my tyl ko tym cza -
sem go spo da ro wać. Wy star czy
cza sem wy łą czyć te le wi zor
i oka zu je się, że ma my mnó stwo
cza su. (…) Za po mi na my, że na -
le ży roz ma wiać ze so bą. Je stem
ab so lut nie wku rzo na i prze ra żo -
na na ta ki mo del ro dzi ny, w któ -
rej ro dzi ce zga dza ją się na to, by
pan mąż jadł obiad przed te le wi -
zo rem, pa ni żo na coś szyb ko
prze ły ka w kuch ni, a dzie ciom
sta wia ta le rzy ki przed kom pu te -
rem i dzie ci je dzą, nie od ry wa -
jąc się od kom pu te ra. Jak tak
moż na? Prze cież trze ba się ze -
brać przy tym po sił ku, wy łą czyć
wszyst kie sprzę ty i roz ma wiać
ze so bą. Nie ste ty, tak się nie

dzie je i w tym upa tru ję tak że
pew nych ele men tów roz pa du
współ cze snej ro dzi ny. Je śli po -
zwo li my na to, by każ dy jadł we
wła snym po ko ju, to nie jest ro -
dzi na, ale zbiór przy pad ko wych
bied nych lu dzi. 

Czę sto Pa ni po wta rza, że trze ba
mieć ma rze nia. W czym one po ma -
ga ją?
Ma rze nia są jak ża giel na łód ce.
Mo że my so bie sie dzieć w łód ce
i cze kać, do kąd ona sa ma po pły -
nie. Na to miast je śli mam ma rze -
nia, to są one ża glem i ste rem.
Je śli cze go bar dzo chce my i bar -
dzo o czymś ma rzy my, to po ja -
wia się pro jekt. Jak już ma my
pro jekt, to już bar dzo bli sko
do pla nu. A jak już ma my plan,
to już nie da le ko do je go re ali za -
cji. Ab so lut nie je stem zda nia, że
trze ba ma rzyć i mieć ab so lut nie
śmia łe ma rze nia do re ali za cji.
Cza sem tyl ko trze ba je tro chę
sko ry go wać. 

Co w pi sa niu ksią żek jest naj trud -
niej sze, a co naj pięk niej sze? 
Naj pięk niej szy jest mo ment, kie -
dy fir ma ku rier ska przy wo zi
pierwszą  pacz kę, jesz cze cie płą,
pro sto z dru kar ni. I mó wię:
„O mat ko, mo je dzie ło”. Jest to
fe no me nal ne uczu cie. Dru gie fe -

no me nal ne uczu cie jest wte dy,
kie dy wy daw ca mó wi i nie cho -
dzi o pie nią dze: „Po do ba się,
Go cha. Idzie”. Naj trud niej sze
jest kon stru owa nie po wie ści,
kon stru owa nie po sta ci i pi sa nie
z ta ką świa do mo ścią, czy to się
przyj mie, czy to się spodo ba.
Do pó ki nie ma tej mo ne ty
zwrot nej, kie dy wy daw ca mó wi:
„Ku pu ją”. Bar dzo trud ny jest
„hejt” w sie ci, dla te go już nie
czy tam ko men ta rzy w in ter ne -
cie, bo by wa ją bar dzo trud ne,
bo le sne i gorz kie. 

Przy zna ła Pa ni, że spa li ła swój pa -
mięt nik. Czy te raz te go Pa ni nie ża -
łu je?
W mło do ści by łam tak eg zal to -
wa ną gę sią, że ten mój pa mięt -
nik był na pi sa ny ta kim ję zy -
kiem… To by ła ta ka gra fo ma nia
ma xi ma, że He le na Mnisz ków -
na przy mnie po win na No bla do -
stać. Więc kie dy mia łam trzy -
dzie ści pa rę lat i zna la złam te pa -
mięt ni ki z pod sta wów ki i li ceum
i za czę łam je czy tać, to się
za gło wę zła pa łam z prze ra że nia.
To był tak wiel ce kwie ci sty ję -
zyk, w ogó le nie do czy ta nia.
Po my śla łam so bie z prze ra że -
niem, że je śli mi ce gła spad nie
na gło wę i dzie ci to znaj dą i za -
czną czy tać… Po pro stu je spa li -

łam. Mo że dziś tro chę żal, ale
da lej umie ra ła bym z prze ra że -
nia, co to bę dzie, je śli pa mięt ni -
ki do sta ną się w nie po wo ła ne rę -
ce. 

Przy zna ła Pa ni kie dyś, że nie mia ła
do bre go kon tak tu z ma mą. A jaką
ma mą jest Pa ni sa ma?
Nie je stem ide al ną mat ką. Na sto
pro cent. Pa mię tam jed nak, że
swe go cza su, mo ja cór ka mnie
za py ta ła, dla cze go ty je steś ta ka
in na od bab ci? To py ta nie bar dzo
mnie ucie szy ło, że mo je sta ra -
nia, że by być tro chę in ną ma mą,
się po wio dły. Mo jej ma mie bar -
dzo du żo za wdzię czam. Na uczy -
ła mnie do brze wła dać ję zy kiem
pol skim. Nie by ła mat ką awan -
tur ną ani prze mo co wą, ale nie
umia ły śmy ze so bą stwo rzyć ta -
kie go cie płe go pre cel ka: ma ma
i có recz ka. Być mo że dla te go, że
mo ja ma ma zo sta ła osie ro co na,
jak mia ła 12 lat i mo że w ja kiś
spo sób by ła nie umie jęt na ja ko
ma ma. Bar dzo du żo mi wy ja śni -
ła książ ka Han ny Sam son pt.
„Mi łość. Re ak ty wa cja”. Bar dzo
po le cam tę książ kę, zwłasz cza
ko bie tom, któ re ma ją du ży pro -
blem w re la cjach z wła sną mat -
ką. Ta książ ka bar dzo du żo tłu -
ma czy. My ślę, że ja by łam ma -
mą o wie le bar dziej ra do śniej szą,

z po czu ciem hu mo ru, bar dziej
ro zu mie ją cą swo je dzie ci i mniej
re stryk cyj ną. 

Ja kieś nie speł nio ne ma rze nie…
Ja bym chy ba zgrze szy ła, gdy -
bym po wie dzia ła, że mam jesz -
cze ma sę nie speł nio nych ma -
rzeń. Oczy wi ście, każ dy te ma -
rze nia po wi nien mieć, więc
jesz cze snu ję gdzieś te oso bi ste.
Mo gę się jed nak po dzie lić ta -
kim, że chcia ła bym wziąć ró zgę
i wy gnać z sie bie le nia, po nie -
waż go mam od ja kie goś cza su.
Od ja kie goś cza su nie je stem
w sta nie pi sać po wie ści. Tej po -
wie ści we mnie nie ma, mo że
dla te go, że ob ser wu ję ta kie tsu -
na mi po wie ścio we, że w tej na -
wał ni cy po wie ści oby cza jo wych,
nie mam już wie le do po wie dze -
nia. Nie ma we mnie po pro stu
zia ren ka, któ re wy kieł ku je we
mnie wiel ką po wieść. Za wsze
sta ra łam się, by w mo ich po wie -
ściach po ru szyć ja kiś pro blem
spo łecz ny. Dla te go wzię łam się
za coś, co na zy wam li te ra tu rą
fak tu. Nie jest to li te ra tu ra fak tu
sen su stric te, ale bli sko fak tu jest
mój blog. Za chę cam tak że do pi -
sa nia pa mięt ni ków. Je ste śmy to
win ni na szym dzie ciom. Do cho -
dzi do te go, że na sze dzie ci, któ -
re te raz ma ją w no sie hi sto rie ro -
dzin ne i po wta rza ją: „Ma mo,
prze stań nu dzić”, to jed nak po -
tem za da ją so bie py ta nia, kim
był mój dzia dek, bab cia i in ni
człon ko wie ro dzi ny. Mo ja kro ni -
ka ro dzin na zo sta ła wy da -
na w licz bie pię ciu eg zem pla rzy
na do mo wym kom pu te rze. Póź -
niej do sta ła nóg, bo mój wy daw -
ca stwier dził, że „Fi koł ki na trze -
pa ku” to opo wieść o na szym po -
ko le niu. Każ dy z nas po wi nien
prze lać kro ni ki ro dzin ne na pa -
pier. Moż na je pi sać na pięć,
sześć par rąk, po nie waż są w ro -
dzi nie sio stry, bra cia, bab cie,
a każ dy ma hi sto rię do opo wie -
dze nia. Tyl ko zrób my to, bo to
waż na książ ka w każ dej ro dzi nie.
A gdy już bę dzie my anio ła mi, to
na sze dzie ci bę dą nam z ra do ścią
przy no sić kwiat ki na grób i mó -
wić: „Ma mo, ta to! Jak do brze, że
nam to zo sta wi li ście…”. 

Spi sa ła: Syl wia Ko sman 

Wyłącz telewizor, włącz marzenie
MałGOrZaTa KalICIńSKa, powieściopisarka, blogerka, autorka bestselerowej serii książek o życiu nad rozlewiskiem, była 22 kwietnia gościem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Zanim zajęła się na dobre pisaniem, pracowała w kilku szkołach i była współwłaścicielką agencji reklamowej Camco-
Media. Od kilku lat prowadzi własny blog internetowy, gdzie pisze o sobie: „Jestem kobietą piszącą, ale nie zawsze tak było. Jak każda z nas - byłam
uczennicą, studentką, żoną, matką, Kobietą Domową, pracownicą w różnych miejscach. To już za mną. Dzisiaj jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mój
obecny zawód to też moja pasja”. Spotkanie prowadziła bibliotekarka, Joanna Grząba. 
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Krzysztof Polaczkiewicz

Uro dził się 7 grud nia 1930 ro ku
w So snow cu. Po woj nie roz po -
czął tre nin gi z dru ży ną Czar nych
So sno wiec, któ rzy w 1947 ro ku
po łą czy li się z RKU So sno wiec.
W ko lej nych la tach klub prze -
mia no wa no na Stal So sno wiec,
a w 1962 ro ku po wo ła no do ży -
cia Za głę bie So sno wiec. Nie mal
ca łą pił kar ską ka rie rę zwią za ny
był z So snow cem. Opu ścił go
tyl ko w se zo nie 1952/53. Wów -
czas tra fił do OWKS Kra ków
gdzie mu siał od słu żyć woj -
sko. – Tym spo so bem zo sta łem
wi ce mi strzem Pol ski – wspo mi -
nał po la tach. – Gra ło mi się tam
cał kiem do brze, zresz tą naj le piej
świad czy o tym fakt, że jak
skoń czył się mój przy dział to nie
chcie li mnie pu ścić do So snow -
ca. Ale ja bar dzo chcia łem grać
u sie bie. To był mój dom. Wy -
cho wa łem się tu taj, do ra sta łem.
Po woj nie trze ba by ło ja koś
wszyst ko so bie po ukła dać. Mia -
łem 15 lat, postawiłem na sport
i jak się oka za ło z per spek ty wy
cza su to był do bry wy bór. Zresz -
tą wów czas gra ło się we wszyst -
ko. Tak tra fi łem do sek cji ho ke -
ja na lo dzie, ale mi mo wszyst ko
le piej czu łem się na tra wie niż
na lo dzie. A wra ca jąc do Kra ko -
wa. To chy ba tam do ro bi łem się
ksyw ki „Pre zes”. W su mie nie
do koń ca wiem, skąd to się wzię -
ło. Mo że dla te go, że za wsze lu -
bi łem ga dać i mia łem swo je zda -
nie? – uśmie chał się Uznań ski,
któ ry po za koń cze niu ka rie ry
rzad ko udzie lał wy wia dów. –
Wspo mnie nia? Przy cho dzi ły mi
cięż ko. Przez wie le lat w ogó le
nie roz ma wia łem z me dia mi.
Na sta re la ta kil ka ra zy się zgo -

dzi łem, bo mło dzież na le ga ła.
W su mie faj nie, że ko lej ne po ko -
le nie chcia ło przy po mnieć tam te
la ta – pod kre ślał.

Pierw szy suk ces od niósł
w 1949. Wów czas Stal awan so -
wa ła do II li gi. Po po wro cie
z Kra ko wa w 1954 ro ku po pro -
wa dził Stal do zwy cię stwa na za -
ple czu eks tra kla sy, a już rok póź -
niej świę to wał z be nia min kiem
wi ce mi strzo stwo Pol ski. To wła -
śnie Uznań ski 20 mar ca 1955 ro -
ku w me czu z „Gór ni kiem” Ra -
dlin strze lił pierw sze go go la
w hi sto rii wy stę pów so sno wiec -
kiej dru ży ny w roz gryw kach eks -
tra kla sy. De biu tanc ki gol
na otwar cie Sta dio nu Lu do we go
to tak że je go wy czyn. Sta ło się
to 21 paź dzier ni ka 1956 ro ku
w me czu prze ciw ko „Gwar dii”
Byd goszcz. – Cóż, tak ja koś wy -
szło. Mam na dzie ję, że ko le dzy
po la tach nie mie li do mnie o to
pre ten sji. Ale sko ro już by łem
tym „Pre ze sem”… - śmiał się
Uznań ski.

„Prezes” strzelił pierwszą
bramkę dla Zagłębia
w ekstraklasie. 

Sko ro je ste śmy już przy hi sto -
rycz nych tra fie niach, to trze ba
wspo mnieć, że 20 li sto pa -
da 1955 ro ku na Sta dio nie „Sta -
li” przy Alei Mi rec kie go w me -
czu „Stal” So sno wiec – CWKS
War sza wa, Cze sław Uznań ski
już w 30 se kun dzie me czu zdo -
był go la dla so sno wi czan, któ ry
da wał dru ży nie „Sta li” pierw sze
Mi strzo stwo Pol ski. – Ra dość
zbyt dłu go nie trwa ła, bo w 14
mi nu cie Lu cjan Brych czy wy -
rów nał i osta tecz nie padł wte dy
re mis, któ ry dał ty tuł mi strza
Pol ski dru ży nie ze sto li cy. Tych
tłu mów przy Mi rec kie go ni gdy
nie za po mnę. Lu dzie sie dzie li
gdzie po pad nie, na wet na oko -
licz nych drze wach. To by ły cza -
sy. No a po tem był już czas Lu -
do we go. Lu dzie wa li li na Sta -
dion. Tam to by ły luk su sy

w po rów na niu z tym, co by ło
przy Mi rec kie go. Prysz ni ce, ma -
ły ba sen, chy ba też sau -
na – wspo mi nał.

Uznań ski strze lił pierw szą
bram kę dla Za głę bia w eks tra -
kla sie, a tak że bram kę nu -
mer 100 w naj wyż szej kla sie
roz gryw ko wej (30 czerw ca 1958,
w 16. mi nu cie star cia z Po lo nią
Byd goszcz – 1:3.

Uznań ski otwie rał Lu do wy,
za grał tak że na otwar cie Sta dio -
nu Ślą skie go. 22 lip ca 1956 ro -
ku, w obec no ści 100 ty się cy wi -
dzów, Pol ska po dej mo wa ła
na cho rzow skim gi gan cie eki pę
NRD. Skoń czy ło się po raż -
ką 0:2. Re pre zen ta cję pro wa dził
wów czas Ry szard Kon ce wicz,
któ ry dał Uznań skie mu szan sę
de biu tu w ka drze. Sta ło się to
w star ciu z Wę gra mi w prze gra -
nym 1:4 me czu z Wę gra mi.
Trze ci i jak się póź niej oka za ło
ostat ni mecz w bia ło -czer wo -
nych bar wach ro ze grał w star -
ciu z Nor we gią, wy gra nym
przez Po la ków 5:3. Wszyst kie
me cze za li czył we wspo mnia -
nym 1956 ro ku. W la tach 1956-
57 za li czył jesz cze trzy me cze
w ka drze „B”.

Uznański otwierał
Ludowy. Zagrał także na
otwarciu Stadionu
Śląskiego. 

W bar wach Za głę bia ro ze -
grał 212 li go wych spo tka niach,
z cze go aż 190 w ów cze snej I li -
dze, czy li dzi siej szej eks tra kla -
sie. Zdo był w nich 49 bra mek.
Oprócz wi ce mi strzo stwa Pol ski
z ro ku 1955 na kon cie miał
srebr ny me dal mi strzostw Pol ski
z ro ku 1964 ro ku. W la -
tach 1962-63 wraz z Za głę biem
się gał tak że po Pu char Pol ski.
Triumf w 1962 ro ku dał Za głę -
biu, ja ko pierw szej pol skiej dru -

ży nie udział w roz gryw kach Pu -
cha ru Zdo byw ców Pu cha rów.
Ka rie rę za koń czył w wie ku 35
lat. Od pił ki jed nak nie od szedł.
Był tre ne rem, głów nie grup
mło dzie żo wych. – Faj nie by ło
pa trzeć, jak z dzieciaka ro bił
się męż czy zna, jak roz wi jał się
na bo isku. Na pew no wszyst ko
by ło ła twiej sze od 1962 ro ku,
gdy opie kę nad pił ka rza mi
wzię ły na sie bie ko pal nie.
Zjeź dzi li śmy pół świa ta, by li -
śmy w Sta nach gdzie wal czy li -
śmy w Ame ry kań skiej In ter li -
dze, w Chi nach, w Mo skwie.
Dzię ki te mu mo głem do ro bić
się eme ry tu ry gór ni czej, co po -
zwo li ło na spo koj ną sta -
rość – pod kre ślał.

Cze sław Uznań ski zmarł 19
mar ca 2014 ro ku. 21 mar ca zo -
stał po cho wa ny na cmen ta rzu

na Po go ni. W stycz niu 2015 ro -
ku w ha li przy ul. Że rom skie go
od był się Ha lo wy Tur niej Old bo -
jóww Pił ce Noż nej Gwiazd Za -
głę bia. V edy cja po świę co na by -
ła wła śnie po sta ci Cze sła wa
Uznań skie go. Naj lep si oka za li
się old bo je War ty Za wier cie.
Pod czas zma gań nie za bra kło
naj bliż szych pa tro na im pre zy. To
wła śnie pod czas tam te go tur nie -
ju pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski przy znał, że jest
szan sa, by jed no z rond w So -
snow cu no si ło imię te go by łe go
wy bit ne go pił ka rza. – Cie szę się,
że ten zna ko mi ty pił karz, le gen -
da so sno wiec kie go klu bu, zo sta -
nie w od po wied ni spo sób uho -
no ro wa na. Tak chce my uho no ro -
wać to, co zro bił dla na sze go
mia sta – pod kre śla pre zy dent
So snow ca.
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Czesław Uznański – piłkarska legenda Sosnowca

Rondo dla „Prezesa”
Najprawdopodobniej przy okazji zakończenia budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej, na skrzyżowaniu al. Mireckiego i ul.
Piłsudskiego, wprowadzony zostanie ruch okrężny. Wiadomo już, że patronem nowego ronda zostanie zmarły w ubiegłym roku Czesław Uznański, jeden
z najlepszych piłkarzy w historii piłkarskiego Zagłębia. Na marcowej sesji stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli sosnowieccy radni. Z inicjatywą
uhonorowania „Prezesa”, bo tak nazywali piłkarza zarówno koledzy z boiska jak i kibice, wyszedł zarząd Zagłębia. Przy tej okazji na łamach „Kuriera”
postanowiliśmy przybliżyć sylwetkę nietuzinkowego piłkarza, którego starsi fani wspominają z rozrzewnieniem. a młodsi? Cóż, muszą na słowo uwierzyć, że
był to gracz wyjątkowy, który odnosił z Zagłębiem największe sukcesy.

Maciej Wasik arc Zagłębie Sosnowiec

W styczniu 2015 roku w hali przy ul. Żeromskiego odbył
się Halowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej Gwiazd Zagłębia. V edycja
poświęcona była właśnie  postaci Czesława Uznańskiego. Podczas zmagań
nie zabrakło rodziny piłkarza. Na zdjęciu w towarzystwie 
m. in. prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego.

Czesław Uznański wznosi Puchar Polski wywalczony w 1962 roku przez
Zagłębie po wygranym meczu z Górnikiem Zabrze. Obok bramkarz Józef
Machnik oraz Włodzimierz Śpiewak. Pierwszy z prawej, kapitan Górnika
Zabrze, Ernest Pol.
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Krzysztof Polaczkiewicz

So sno wi czan ki od po cząt ku sta -
ra ły się na rzu cić swój styl
i prze jąć kon tro lę nad wy da rze -
nia mi na par kie cie. W pierw szej
kwar cie ry wa li nie da ły jed nak
miej sco wym od sko czyć i na
pierw szą prze rwę dru ży ny ze -
szły przy 3-punk to wym pro wa -
dze niu JAS -FBG. W ko lej nej
od sło nie so sno wi czan ki co
praw da nie ustrze gły się błę dów,
ale gra ły sku tecz niej niż ry wal -
ki i po pierw szej po ło wie pro wa -
dzi ły ośmio ma punk ta mi. Po -
czą tek trze ciej kwar ty to ner -
wów ka ze stro ny na szych
za wod ni czek i do bra se ria kra -
ko wia nek, któ re zdo by ły pięć
punk tów i nie bez piecz nie zni -
we lo wa ły stra ty to trzech punk -
tów. O czas po pro sił wów czas
tre ner na szej dru ży ny. Krót ka
re pry men da po skut ko wa ła.
Za chwi lę za trzy punk ty tra fi ła
Mar ta Do bro wol ska, po tem
do ko sza tra fi ły Pau li na Dąb -
kow ska i Pa try cja Ka czor i prze -
wa ga na szej dru ży ny wy no si ła
już 11 punk tów. W ostat niej od -
sło nie ry wal ki pró bo wa ły ra to -
wać sy tu ację rzu ta mi za trzy
punk ty, ale w więk szo ści by ły to
pró by nie uda ne. Z każ dą ko lej -
ną mi nu tą eks tra kla sa by ła co raz
bli żej So snow ca. Na trzy mi nu -
ty przed koń cem na sza dru ży -
na pro wa dzi ła już pra wie 20
punk ta mi i sta ło się pew nym, że
awans JAS -FBG to fakt.

Pokazaliśmy, że ciężką
pracą można wiele
osiągnąć. 

– Ten klub pra co wał na ten ol -
brzy mi suk ces la ta mi. Pierw -
szy ze spół JAS -FBG to nie jest

sztucz ny twór, czy też ka prys
bo ga te go spon so ra. To cią gła
pra ca, któ ra przy nio sła efekt
w po sta ci awan su. Ten klub ma
so lid ne fi la ry. Jest mi nie zmier -
nie mi ło, że mo gę tu taj pra co -
wać i cie szyć się wraz z dziew -
czę ta mi z suk ce su, na któ ry
nie wie lu li czy ło. Po ka za li śmy,
że cięż ką pra cą moż na osią -
gnąć wie le. Je stem dum ny, że

mo gę pra co wać z ta ki mi dziew -
czy na mi. Eks tra kla sa to oczy -
wi ście nie co in na baj ka, ale je -
ste śmy do brej my śli – mó wił
po me czu tre ner so sno wi czan,
Mi ro sław Or czyk.

– Tak so bie po dró żo wa li -
śmy, po dró żo wa li śmy, aż do je -
cha li śmy do Tau ron Ba sket Li -
gi. Ten se zon róż nie się dla nas
to czył, cią gle się coś zmie nia -

ło. Jed nak już 6 stycz nia prze -
po wie dzia łem, że awan su ją So -
sno wiec i Po znań. Wy gra li śmy
ostat nie dzie więć me czów se -
zo nu z rzę du, nasz suk ces nie
jest przy pad ko wy – do dał tre -
ner Or czyk.

W fi na le roz gry wek play -off
so sno wi czan ki zmie rzy ły się
z JTC MUKS Po znań. Oba me -
cze za koń czy ły się zwy cię stwa -

mi po zna nia nek, ale spo tka nia te
mia ły już tyl ko cha rak ter pre sti -
żo wy, gdyż naj waż niej szy cel,
a więc awans do Tau ron Ba sket
Li gi zo stał osią gnię ty wcze śniej.

– Gra tu lu ję dziew czy nom,
od lat pod kre śla łem, że JAS -
-FBG to do sko na le pro wa dzo ny
klub. To nie sa mo wi te, ale
w prze cią gu kil ku na stu dni So -
sno wiec mo że cie szyć się z ko -

lej ne go awan su. Naj pierw ho ke -
iści, te raz ko szy kar ki. W mia rę
moż li wo ści bę dzie my oczy wi -
ście wspie rać ko szy kar ki, któ re
od nio sły hi sto rycz ny suk ces. Już
dziś za pra szam wszyst kich ki bi -
ców do oglą da nia na szych
wspa nia łych dziew cząt na par -
kie tach eks tra kla sy – pod kre śla
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Historyczny awans do Tauron Basket ligi! 

„Jaski” zagrają z najlepszymi
Koszykarki JaS-FBG Sosnowiec awansowały do ekstraklasy! W drugim meczu półfinału play-off rozgrywek I ligi zespół Mirosława Orczyka pokonał w hali przy
Żeromskiego aZS Politechnika Korona Kraków 56:40 i tym samym przypieczętował awans do elity. Pierwsze spotkanie tych drużyn w Krakowie także
zakończyło się wygraną sosnowiczanek. To historyczny, pierwszy awans koszykarek z Sosnowca do najwyższej klasy rozgrywkowej!

Ta ka eki pa to skarb. Dzie wię ciu re pre zen tan tów
Bu dow la nych wzię ło udział w za wo dach Pu cha ru
Pol ski Se nio rów w Ju -Jit su Ne Wa za. Na ma tach
w So cha cze wie wy stą pi ło 5 męż czyzn i 4 ko bie ty
i wszy scy z nich wy wal czy li me da le.

So sno wi cza nie aż pię cio krot nie sta wa li na naj -
wyż szym stop niu po dium. Zło to wy wal czy li: Mar -
ty na Bie roń ska w kat. 55 kg, Rok sa na Koł kow ska

w kat. 62 kg, Ju sty na Sit ko w kat. 70 kg, Pa weł
Bań czyk w kat. 77 kg oraz Bar tosz Kul czyc ki
w kat. 59 kg. Sre bro zdo by ła Mar ta Wa lo tek
w kat. 62 kg, a po brąz się gnę li: Ja kub Smo liń ski
w kat. 94 kg, Ra fał Ba lic ki w kat. 77 kg oraz Ni co -
la Sa wa ra w kat. 77 kg. 

W kla sy fi ka cji dru ży no wej so sno wiec ki klub
nie miał so bie rów nych i za jął pierw sze miej sce. KP

13 kwiet nia mi nę ła pierw sza rocz ni ca śmier ci wy bit -
ne go so sno wiec kie go sza bli sty Ra fa ła Sznaj de ra, któ -
ry zmarł pod czas roz gry wa nych w Buł ga rii Mi strzostw
Świa ta. Sznaj der, któ ry pod czas tych za wo dów był sę -
dzią, zo stał zna le zio ny mar twy na te re nie Tar gów
w Płow diw. Z oka zji rocz ni cy je go śmier ci w sa li szer -
mier czej, przy ul. Że rom skie go, któ ra no si je go imię,
od sło nię to ga blo tę z tro fe ami sza bli sty (na zdję ciu).

Przy po mnij my, że pod czas nada nia imie nia Ra -
fa ła Sznaj de ra sa li szer mier czej od sło nię to ta bli cę
pa miąt ko wą. Te raz po dzi wiać moż na tak że tro fea
sza bli sty, któ re prze ka za ła ma ma sza bli sty. – Ga -
blo ta zo sta ła ufun do wa na przez jed ne go z człon ków
To wa rzy stwa Mi ło śni ków Szer mier ki. Mi mo, że
mi nął rok, na dal trud no nam się otrzą snąć po tym
co się sta ło. Ra fał był wzo rem do na śla do wa nia.
Szko da, że mło dzi adep ci nie bę dą mo gli już ko rzy -
stać z je go po rad. Wcho dząc na sa lę szer mier czą
i wi dząc je go tro fea, bę dą mo gli przy naj mniej po pa -
trzeć na to, co osią gnął ich star szy ko le ga. Duch Ra -
fa ła ca ły czas bę dzie się tu uno sił – pod kre śla
Krzysz tof Wą tor, tre ner TMS Za głę bie. KP

Uda ny po czą tek run dy wio sen nej w wy ko na niu
pił ka rek Czar nych. Po dwóch bez bram ko wych,
wy jaz do wych re mi sach w pierw szym me czu run -
dy wio sen nej przed wła sną pu blicz no ścią eki pa
Agniesz ki Droz dow skiej urzą dzi ła so bie praw dzi -
wą strze la ni nę. So sno wi czan ki roz gro mi ły FC Ka -
to wi ce aż 11:0!

Łu pem bram ko wym po dzie li ły się w tym me -
czu: Ko niecz na 3, Oper skal ska, Ka let ka, Gęb ka
po 2, Wa ru nek, Szy ma now ska. – Po mi mo te go
że wie dzie li śmy, iż Ka to wi ce są osła bio ne, ten

wy nik to dla nas szok. Po dzię ko wa nia dla dziew -
czyn za wo lę wal ki, za an ga żo wa nie, za grę
do ostat nie go gwizd ka – mó wi ła po me czu tre -
ner Droz dow ska. – By ło wi dać zde cy do wa ną
prze wa gę na sze go ze spo łu. To, co za wo dzi ło
w po przed nich spo tka niach, dziś za czę ło funk -
cjo no wać w stu pro cen tach. W peł ni zre ali zo wa -
li śmy za ło że nia tak tycz ne i mi mo złej au ry po -
go do wej nie mo gły śmy za wieźć ki bi ców, któ rzy
licz nie przy by li nas wspie rać – do da ła ka pi tan
dru ży ny Ewe li na Pro kop. KP

Każ dy przy wiózł me dal

Wstrze li ły się w wio snę

Pa mię ta ją o ra fa le

Koszykarki JAS-FBG przeszły do historii. Po raz pierwszy zespół z Sosnowca zagra w kobiecej ekstraklasie.
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Las Zagórski
Po ło żo ny jest po mię dzy pół noc -
no -wschodnim Za gó rzem i Ka zi -
mie rzem Gór ni czym. Od pół no -
cy gra ni czy z dą brow ską dziel ni -
cą Sta szic, a na po łu dniu się ga
po Po rąb kę. Ad mi ni stra cyj nie
pod le ga Nad le śnic twu Sie wierz,
w ca ło ści wcho dząc w skład Le -
śnic twa Macz ki. Na le ży do naj -
bar dziej ma low ni czych za kąt -
ków na sze go mia sta, jest ide al -
nym miej scem na spa ce ry,
od po czy nek i kon tem plo wa nie
pięk na na tu ry.

Uro kli we, pod mo kłe łę gi i ol -
sy, ży zne grą dy, świe tli ste brze zi -
ny i pach ną ce ży wi cą mi nia tu ro -
we bo ry so sno we skła da ją się
na ob raz te go wy jąt ko we go miej -
sca. Oneg daj las ten był czę ścią
pra sta rej pusz czy Pa kosz ni cy,
któ ra po ra sta ła te re ny po mię dzy
Bę dzi nem a Bu kow nem. I dzi siaj
prze mie rza jąc le śne ostę py, mo -
że my na tknąć się na ma tecz ni ki
no szą ce w so bie wspo mnie nie
owej mi tycz nej, za głę biow skiej
pusz czy. O bo ga tych wa lo rach te -
go te re nu naj le piej świad czy fakt,
że usta no wio no tu taj aż trzy po -
wierzch nie przy rod ni czo cen ne,
gdzie oprócz przed sta wi cie li kró -
le stwa ro ślin znaj dzie my tak że

licz ne zwie rzę ta. Śmia łek, któ ry
ze chce spe ne tro wać naj dzik sze
za kąt ki za gór skiej kniei, mu si
więc być go tów na spo tka nie z je -
le niem, sar ną, dzi kiem, li sem, ku -
ną, za ją cem, za skroń cem i… rze -
kot ką drzew ną. W le sie nie bra -
ku je oka zów do rod nych,
sę dzi wych drzew. Naj star sze
z nich li czą so bie po nad 150 lat.
Po śród ga łę zi i szu wa rów do god -
ne wa run ki do gniaz do wa nia
znaj du je oko ło 30 ga tun ków pta -
ków. Nietrud no po śród le śnej głu -
szy do strzec po lu ją ce go ja strzę -
bia go łę bia rza czy so ko ła wę -
drow ne go. Bar dziej wy traw ni
ob ser wa to rzy mo gą de lek to wać
się wi do kiem rzad ko spo ty ka ne -
go błot nia ka sta wo we go, a w oko -
li cach Ro wu Mor ti me row skie go
sta nąć oko w oko z prze cud nie
ubar wio nym zi mo rod kiem. 

W za chod niej czę ści la su
znaj du ją się dwa sta wy po wy ro -
bi sko we o swoj sko brzmią cych
na zwach Her bat ka i Cioch (Cio -
cho). Jesz cze przed dwu dzie stu
kil ku la ty by ły one wy ko rzy sty -
wa ne przez oko licz nych miesz -
kań ców ja ko miej sca od po czyn -
ku i ką pie li. Dzi siaj sta no wią raj
dla ptac twa wod ne go, żab, ryb

i jasz czu rek. Na skra ju la su znaj -
du ją się rów nież zbior ni ki wod -
ne po cho dze nia za pa dli sko we go.
Są to: staw Za to pio ne (Za la ne,
We ne cja) i je zior ko Świ niar nia.
Nad wo dę war to wy brać się wio -
sną, gdy ła bę dzie nie me, kacz ki
krzy żów ki, ły ski, per ko zy dwu -
czu be i ko kosz ki wod ne wy pro -
wa dza ją swo je po tom stwo. Swe -
go ro dza ju cie ka wost kę sta no wi
wspo mnia ny wcze śniej Rów
Mor ti me row ski. Jest to ciek
wod ny za wdzię cza ją cy swą na -
zwę nie ist nie ją cej już ko pal ni

„Mor ti mer”. Do stru mie nia od -
pro wa dza ne są wo dy do ło we
z szy bu „Ry szard” zli kwi do wa -
nej ko pal ni „Po rąb ka -Kli mon -
tów”. Wo dy te po sia da ją in ten -
syw nie po ma rań czo wą bar wę,
któ ra spra wia, że ko ry to rzecz ki
wy glą da dość oso bli wie i eg zo -
tycz nie… Dzie je się tak za spra -
wą wy płu ki wa nych z ziem skich
cze lu ści związ ków pi ry tu. 

Oprócz buj nej, dzi kiej przy -
ro dy w le sie na po tka my licz ne
śla dy dzia łal no ści czło wie ka. Po -
śród zie lo ne go gąsz czu od kry je -

my pa miąt ki gór ni czej prze szło -
ści Za głę bia Dą brow skie go. Na -
le żą do nich licz ne szy by i upa -
do we: „Le śny”, „Pół noc ny”,
„Ka rol”, „Fran ci szek”, „Al bert”,
„Mor ti mer III”, Mor ti mer IV,
„Le śna II”, „Woj ciech”. W nie -
któ rych miej scach na po tkać
moż na ta jem ni cze do ły kil ku me -
tro wej głę bo ko ści. Są to po zo sta -
ło ści po bie da szy bach – nie le gal -
nych, pry mi tyw nych ko pal niach
po wsta ją cych głów nie pod czas
kry zy su go spo dar cze go w la -
tach 30-tych XX w. 

Dla mi ło śni ków ko lej nic twa
las za cho wał po zo sta ło ści li nii
Ko lei War szaw sko -Wie deń skiej
z 1908 ro ku, a pod Sta szi cem in -
te re su ją ce ru iny mo stu sze ro ko -
to ro wej Ko lei Iwa no grodz ko -
-Dą brow skiej. Rów nież mi ło śni -
cy for ty fi ka cji znaj dą dla sie bie
tłu sty ką sek – kil ka dzie siąt bun -
krów i ki lo me try oko pów nie -
miec kiej li nii obron nej B2
z 1944 ro ku. Zbie ra cze ska mie -
lin mo gą od dać się zbie rac kiej
pa sji, pe ne tru jąc sta re po ko pal -
nia ne hał dy. 

Przez las prze bie ga ją trzy zna -
ko wa ne szla ki tu ry stycz ne: „Szlak
Ro we ro wy La su Za gór skie go”,
„Szlak 25-le cia PTTK” oraz słyn -
na „Via Re gia” – trans eu ro pej ski
szlak re li gij no -kul tu ro wy do San -
tia go de Com po ste la w Hisz pa nii.
W pół noc no -wschod niej czę ści
kom plek su le śni cy wy ty czy li
ścież kę edu ka cyj ną oraz przy go to -
wa li miej sce do bi wa ko wa nia. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski 

koN TAkT: Cen trum In for ma cji Miej skiej
w So snow cu, ul. War szaw ska 3/20,
tel. 32 265 60 04, 
e -ma il: a.pta sin ski@um.so sno wiec.pl

Las Zagórski – staw Zatopione kryje w sobie tajemnice
zatopionych domostw...

Rów Mortimerowski – zagórska
Huang He (Żółta Rzeka).

Kul tu ra na wy cią gnię cie rę ki 
Wrę cze nie na gród w kon kur sie „Kul tu ra
na wy cią gnię cie rę ki”, w któ rym wzię li
udział gim na zja li ści z Za głę bia, od by ło
się 17 kwiet nia w Tech ni kum nr 6 Gra fi ki,
Lo gi sty ki i Śro do wi ska w So snow cu.
Ucznio wie mu sie li wy ka zać się ta len tem li -
te rac kim, zna jo mo ścią kul tu ry Za głę bia Dą -
brow skie go oraz pa sją dzien ni kar ską. Pod -

czas uro czy sto ści wrę cza nia na gród Da mian
Żak, re dak tor na czel ny „Pre kur so ra”, opo -
wia dał o bla skach i cie niach pra cy dzien ni -
ka rza -ama to ra. Ju ro rzy za de cy do wa li, że naj -
lep szy tekst na pi sa ła An na Go doń, uczen ni -
ca Gim na zjum nr 16 w So snow cu. II miej sce
za ję ła Jo an na To po rek, re pre zen tu ją ca Gim -
na zjum nr 2 w Cze la dzi, a III miej sce za ję ła

Zu zan na Bin kie wicz z Gim na zjum nr 16
w So snow cu. Wy róż nie nia zdo by ły Mag da -
le na Skrzyń ska oraz Do mi ni ka Le siak z Ze -
spo łu Szkół nr 7 w Dą bro wie Gór ni czej.
Głów nym fun da to rem na gród by ła Gór no ślą -
ska Wyż sza Szko ła Han dlo wa w Ka to wi -
cach, a „Ku rier Miej ski” ob jął pa tro nat me -
dial ny nad im pre zą. red

„Od dawien dawna pragnęłam obejrzeć film
Tima Burtona „Wielkie Oczy”.  Kiedy nastał
dzień premiery, odetchnęłam głęboko z ulgą,
że już spokojnie mogę zamówić bilety
na seans, rzecz jasna, drogą internetową. Gdy
kliknęłam na opcje repertuaru, struchlałam.
Od rana do wieczora, z małymi przerwami
w postaci produkcji o niższym budżecie, długi,
przerażający napis „Hobbit: Bitwa Pięciu
Armii”.  A parę linijek niżej, małym druczkiem:
„Kino Kobiet. Wielkie Oczy.
Jedynie  w czwartek o 18.30”. Pogodziłam się
z tym. Niestety, tak działa firma, jaką zwiemy
kinem. 
Owszem, można powiedzieć, że film ma swego
rodzaju klasę.  Dla niektórych przez wielkie,
dla innych przez małe „k”.  Ale odmówić tego
w żadnym wypadku mu nie można.  Jednak
morze efektów specjalnych zalewających cały
potencjalnie, dobry materiał fabularny,
można nazwać lekkim przerostem formy
nad treścią. Tu zaś kłócę się sama ze sobą:
przecież tutaj właśnie o to chodziło, aby
pokazać walory plastyczne filmu, cały
wachlarz dzisiejszych, coraz bardziej
niesamowitych możliwości twórców (jeszcze
stosunkowo niedawno twierdzono, że
ekranizacja książki Tolkiena nawet nie
wchodzi w rachubę), uwiecznić piękne,
nowozelandzkie krajobrazy i po prostu cieszyć
oko tym, co się stworzyło. Ale co z duszą
bohaterów? Są jakby przytłoczeni tymi

wszystkimi obrazami, niby zmuszeni
do siedzenia cicho w ich ramach, jakby
zabroniono im przypominać o swojej, jakże
przecież ważnej obecności na ekranie, nie
umiejąc przebić się przez ogrom kolorów
i świateł. Żadna rola nie ukazuje się nam jako
ta, która stara się trzymać ster tej historii
i prowadzić za sobą bohaterów. Wszyscy
po prostu odbębnili swój udział w produkcji.
Aktorzy śpiewali tak, jak im zagrano. Film
pachnie komercją? My też będziemy nią
pachnieć! Widz zapatrzony w całokształt
nawet nie zwróci na nas uwagi.  Ale co jak co:
kobiety wyglądają pięknie, lśniące długie
włosy spływają im na ramiona, sukni
pozazdrościć im może prawdziwy dom mody.
A mężczyźni? Ha, przystojny goni jeszcze
przystojniejszego. Odnoszę wrażenie, że tylko
jeden, biedny Bilbo Baggins, jak tak szedł
i szedł tam i z powrotem, zgubił gdzieś swoją
urodę i dlatego tak bardzo rzuca nam się
w oczy kontrast pomiędzy resztą bohaterów
a jego ubytkami w wyglądzie. Przynajmniej
wygląda jak rasowy krasnal, co niekoniecznie
tyczy się  naszego kochasia Kiliego, w którym
ślepo zakochała się nasza tylko i wyłącznie
filmowa elfka Tauriel. W sumie dlaczego
ślepo? Normalnie też nie byłoby trudno...
Sceny walk, na których opiera się
ogromna część widowiska, są imponujące, ale
momentami nużą i pozwalają naszemu
umysłowi uciec gdzieś daleko. Zapewniam, że

jeszcze dalej niż krainy Śródziemia. 
Apeluję do fanów Cate Blanchett! Jej postać
znika z pola widzenia już w pierwszej połowie
filmu, co zdecydowanie nie umiliło mi
oglądania. Człowiek łudzi się, że może chociaż
pogapi się na jedną ze swoich ulubionych
aktorek, a tu serwują mu jedną, mętną scenę
i do widzenia głupcze. 
Nie mam zielonego pojęcia, komu tak bardzo
przeszkadza, by filmy, szablonowo
zaadresowane do dzieci i młodzieży, podlegały
masakrze polskiego dubbingu. Rozumiem,
małym dzieciom potrzeba dobrej interpretacji
tekstu, by zdołały się zainteresować jego
treścią, ale przecież trylogia „Hobbita” ma
zwolenników nawet wśród dorosłych widzów.
Bywa, że głosy nie zgrywają się dobrze
z postaciami na ekranie, co wygląda zamiast
przyzwoicie, po prostu groteskowo i komicznie,
sprawia, że sytuacje robią się śmieszne. 
Patrząc na Thorina, nasunęła mi się
pewna refleksja. Może przedstawienie jego
obsesji miało być przestrogą na filmowców?
Może czasem warto nakręcić film, który skłoni
widzów do myślenia tylko i wyłącznie poprzez
zmysł artystyczny i inteligencję reżysera?
Prawdziwi artyści tworzą swoje dzieła dla
samospełnienia, dla radości. Nie dla złota
i pieniędzy, za sprawą których życie nie
zawsze staje się piękniejsze? 
„Hobbicie”, dziękuję, że przyszedłeś, ale nie
wracaj już więcej”. 

Nagrodzony tekst „Nie wszystko złoto, co się świeci”, autorstwa Anny Godoń,
uczennicy kl. i e Gimnazjum nr 16, publikujemy na łamach km:

zeSpół Szkół muzyczNych
W SoSNoWcu, SToWARzySzeNie
im. jANA kiepuRy, ceNTRum
eDukAcji ARTySTyczNej oRAz
pRezyDeNT SoSNoWcA
ARkADiuSz chęcińSki
zApRASzAją NA pRzeSłuchANiA
uczeSTNikóW oGólNopolSkieGo
koNkuRSu WokAlNeGo im.
jANA kiepuRy W SoSNoWcu.

Ter min nad sy ła nia zgło szeń mi -
nął 29 mar ca. Do udzia łu w kon -
kur sie zo sta ło za kwa li fi ko wa nych
aż 126 kan dy da tów z wy dzia łów
wo kal nych wszyst kich pol skich
uczel ni mu zycz nych oraz więk -
szo ści szkół mu zycz nych dru gie -
go stop nia. W czte rech ka te go -
riach wie ko wych uczest ni cy bę dą
wal czyć o na gro dy o łącz nej war -
to ści 40  tys. zł. 

Uczest ni ków oce niać bę dzie
ju ry, zło żo ne z wy bit nych śpie -
wa ków, pe da go gów oraz dy ry -
gen tów: prof. Ur szu la Kry ger
z Aka de mii Mu zycz nej w Ło dzi
(prze wod ni czą ca ju ry), prof.
Ewa Bie gas z Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach, Cze sław
Gał ka – so li sta Te atru Wiel kie -
go Ope ry Na ro do wej w War sza -

wie, Ma ciej Fi gas – dy rek tor
Ope ry No va w Byd gosz czy, Pa -
olo Fia min go – dy ry gent, dy rek -
tor mu zycz ny i re per tu aro wy
w Are na di Ve ro na. 

Prze słu cha nia kon kur so we
od bę dą się w trzech eta pach,
w pierw szym i dru gim z akom -
pa nia men tem for te pia nu, w trze -
cim z to wa rzy sze niem Or kie stry
Sym fo nicz nej Fil har mo nii Za -
brzań skiej pod dy rek cją Sła wo -
mi ra Chrza now skie go. Uczest ni -
cy, któ rzy wy bra li moż li wość
współ pra cy z pia ni stą kon kur su,
bę dą mieć oka zję wy stę pu z wy -
bit nym ka me ra li stą i ko re pe ty to -
rem – Grze go rzem Bie ga -
sem – pro rek to rem Aka de mii
Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach. Re -
per tu ar I Ogól no pol skie go Kon -
kur su Wo kal ne go im. Ja na Kie -
pu ry zo stał sta ran nie do bra ny,
aby umoż li wić uczest ni kom za -
pre zen to wa nie swo ich do świad -
czeń w wy ko ny wa niu mu zy ki
róż nych epok i sty lów. Prze słu -
cha nia roz po czy na ją się 11 ma -
ja. Wię cej in for ma cji moż -
na zna leźć na stro nie: www.kon -
kur skie pu ra.pl. red

XVIII edy cja kon kur su „So sno -
wiec – Mo je Mia sto” o Pu char
Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej w So snow cu od bę dzie
się  2 czerw ca o godz. 10.00.
Kon kurs prze zna czo ny jest dla
uczniów szkół gim na zjal nych
z te re nu So snow ca. Do fi na łu
każ da szko ła mo że zgło sić jed -
ną trzy oso bo wą dru ży nę, któ ra
zo sta je wy ło nio na w dro dze we -

wnętrz nych eli mi na cji. Te ma ty -
ka do ty czy wy da rzeń z hi sto rii
So snow ca i je go dziel nic
do cza sów współ cze snych. Dla
lau re atów kon kur su prze wi du je
się dy plo my i atrak cyj ne na gro -
dy rze czo we. Zwy cięz ca otrzy -
ma Pu char prze chod ni Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej
w So snow cu na okres jed ne go
ro ku. red

Sosnowiec, czyli moje miasto

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny
im. J. Kiepury
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

27 marca w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: prezydent miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, zastępcy prezydenta miasta,
Anna Jedynak i Krzysztof Haładus, kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Aniela i Leszek Banasikowie,
Stanisława i Ryszard Bandurscy,
Halina i Kazimierz Cichy, 
Krystyna i Tadeusz Domagałowie, 
Grażyna i Włodzimierz Dudowie,
Elżbieta i Marian Dąbrowscy, 
Danuta i Stanisław Flaszyńscy, 
Irena i Józef Gaikowie, 
Barbara i Stanisław Galonowie, 
Zofia i Stanisław Górowie, 
Janina i Zbigniew Gruszkowie,
Michalina i Henryk Grzeszkiewiczowie,
Krystyna i Marian Hernikowie,
Lucyna i Wilhelm Hausmanowie,
Elżbieta i Zdzisław Frączkowie,
Władysława i Zdzisław Grzankowie. 

Alina i Edmund Jasińscy, 
Teresa i Jan Janusowie, 
Janina i Zygmunt Kamińscy,
Maria i Stanisław Kacprzakowie,
Kazimiera i Stanisław Klusowie,
Barbara i Jan Kowalikowie, 
Janina i Władysław Kozikowie,
Maria i Bolesław Krupowie,
Krystyna i Kazimierz Makowscy,
Wanda i Jerzy Makuchowie,
Krystyna i Wincenty Malimonowie,
Krystyna i Józef Mielczarkowie,
Ewa i Sławomir Kowalowie, 
Irena i Jerzy Kruszakowie, 
Teodora i Władysław Koreptowie.

JUBILACI

Stanisława i Stanisław Narowscy,
Teresa i Stanisław Niemcowie,
Mieczysława i Andrzej Nowakowie,
Matylda i Marian Ostrowscy,
Klaudia i Jerzy Popielowie,
Henryka i Kazimierz Rajcowie,
Janina i Stanisław Rogóżowie,
Helena i Jerzy Rembkowie, 
Barbara i Waldemar Szmitowie,
Barbara i Antoni Wadylowie,
Jadwiga i Kazimierz Walaskowie,
Cecylia i Jerzy Wnorowscy, 
Helena i Gabriel Woźniakowie,
Barbara i Andrzej Warzechowie,
Kazimiera i Zdzisław Nowakowie,
Danuta i Władysław Raciborscy.

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: 
Gondela i Kazimierz Furmanowie,
Sabina i Edward Gajowcowie, 
Regina i Tadeusz Golańscy,
Weronika i Wacław Jeziorkowie,
Stanisława i Stanisław Kisielowie,
Albina i Michał Krupina, 
Teodozja i Henryk Miskowie,
Leokadia i Stefan Nagelowie, 
Maria i Eugeniusz Przecherowie,
Krystyna i Janusz Putowscy,
Lubomiła i Eugeniusz Rosowie,
Genowefa i Kazimierz Siemińscy,
Maria i Piotr Szopińscy, 
Kazimiera i Janusz Szymonowiczowie,
Halina i Stefan Ziębowie, 
Mirosława i Ryszard Zinczenkowie,
Halina i Edmund Sławińscy.
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Poziomo: 1 – bogacz, 5 – roślina na kwaśną zupę,
8 – lodowcowa lub kamienia łupanego, 9 – autor prawa
grawitacji, 10 – miasto w Turyngii, 11 – scena w cyrku,
12 – żołnierz przed przysięgą, 14 – twierdził, że dziwny jest ten
świat, 16 – huragan, 17 – ikra z jesiotra, 19 – eskimoski
skafander, 21 – kolor w kartach, 22 – najdrobniejszy gatunek
węgla, 25 – garaż samolotów, 28 – ozdoba lwiego łba,
29 – rodzaj ciastka, 30 – rzeczy konkretne, 32 – w chowanego
lub w ciuciubabkę, 34 – manekin, 35 – malec, 36 – zwierzę
futerkowe, 37 – na nim receptory smaku, 38 – stan w USA,
39 – kupalnik górski.

Pionowo: 1 – rodzaj umowy, 2 – korek, 3 – członek Senatu,
4 – pracuje na wybiegu, 5 – trawiasta formacja roślinna, 6 – kraj
w Ameryce Południowej, 7 – kobiece imię, 13 – kafejka,
15 – zamiast masła, 18 – w niej dętka, 20 – niejeden skreślony
na kuponie totka, 23 – w „niebieskich” zastępach, 24 – idzie
przez pustynię, 26 – oddźwięk, 27 – cukier gronowy, 28 – chleb
z tostera, 31 – radiotelegrafistka z „Czterech pancernych”,
33 – cement + żwir + woda.

rozwiązanie krzyżówki nr 4/2015 – EWa STaCHNIaK – CESarZOWa NOCY
Na gro dy otrzy mu ją: Zdzisława Król, Marta Olszewska oraz Marian Klimek z Sosnowca
UWaGa! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

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  5

✂

Od kryj trzy Ame ry ki, ja kich jesz cze nie znasz.
Bez kre sne te re ny Ala ski, pe ru wiań ska pu sty nia, bo -
li wij ski szlak raj du Da kar cze ka ją. Wy star czy tyl ko
ru szyć w dro gę. 
To mek Go raz dow ski sia da za kie row ni cą te re nów ki
i ru sza w po dróż przez trzy Ame ry ki. Za bie ra nas
na wy ścig psich za przę gów na Ala sce, kosz tu je lo -
kal nych trun ków w mie ście Te qu ila, za ja da ko kę ze
świę tym Ma xi mo nem w Gwa te ma li i od kry wa taj ni -
ki pro duk cji cy gar w Ni ka ra gui. Au tor książ ki od 20
lat jest dzien ni ka rzem spor to wym ra dio wej Trój ki.

Zwie dził już po nad 100 państw. Naj -
le piej jed nak czu je się na bo li wij skich
bez dro żach i mek sy kań skim wy brze żu. 
Już te raz prze żyj po dróż, o któ rej ma rzysz, bo każ -
dy ki lo metr z Tom kiem Go raz dow skim to no wa
przy go da. W książ ce moż na zna leźć tak że m. in.
nie za wod ne te ma ty do roz mów z cel ni ka mi, po ra dy
dla po dró żu ją cych po wy ma ga ją cych dro gach Ame -
ryk oraz prak tycz ne wska zów ki, jak uni kać man da -
tów w star ciu z po li cją.
Pre mie ra książ ki 21 ma ja.

Tomasz Gorazdowski

Przez trzy Ameryki. 30 000 kilometrów
z Alaski do Ziemi Ognistej (Wyd. ZNAK)

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 22 maja pod adres redakcji: 
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

Bo ga ta w no we fak ty i mo men ta mi od waż ne in ter -
pre ta cje bio gra fia.
Jak to moż li we, że po to mek za cnej zie miań skiej ro -
dzi ny sta nął na cze le par tii?
Dla cze go wy cho wa nek ka to lic kiej szko ły za an ga -
żo wał się w zwal cza nie Ko ścio ła?
Czy oso bi ście od po wia da za ofia ry Grud nia ‘70
i sta nu wo jen ne go?
Czy na praw dę roz wa żał po peł nie nie sa mo bój stwa
przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go?
Jak wy glą da ło je go ży cie pry wat ne? 

Książ ka au tor stwa zna ne go po li ty ka
i hi sto ry ka, Paw ła Ko wa la oraz ce nio -
ne go pu bli cy sty, Ma riu sza Cie śli ka, to
pró ba od waż nej, a mo men ta mi za ska ku ją cej in ter pre -
ta cji lo sów Woj cie cha Ja ru zel skie go. Czło wie ka, któ -
ry prze żył kil ka dzie siąt lat w głę bo kim roz dar ciu, po -
nie waż dla wła dzy za prze czył swo im ko rze niom,
wie rze, toż sa mo ści. Kosz ty de cy zji, któ re po dej mo -
wał, po nio sło mi lio ny Po la ków. W peł nym pa ra dok -
sów ży cio ry sie prze glą da się naj now sza hi sto ria Pol -
ski, któ ra dla tak wie lu oka za ła się tra gicz na.

Paweł Kowal, Mariusz Cieślik

Jaruzelski. Życie paradoksalne (Wyd. ZNAK)

Praw dzi wa hi sto ria le ka rza serc.
O Ada siu, „cu dow nie oca lo nym dziec ku z Pol ski”,
pi sa ły me dia na ca łym świe cie – od Flo ry dy po Sin -
ga pur. Tem pe ra tu ra je go cia ła spa dła do 12°C, a po -
mi mo te go chło piec prze żył. Le karz, któ ry po mógł
Pa nu Bo gu przy wró cić chłop ca do ży cia, od wie lu
lat wal czy o każ de go mło de go pa cjen ta. W du ecie
z Pa nem Bo giem ura to wał już nie jed no dzie cię ce
ser ce. 
Pro fe sor Ja nusz Skal ski, wy bit ny kar dio chi rurg, czło -
wiek głę bo kiej wia ry, któ ry do bro pa cjen ta sta wia po -

nad swo je. W 2007 ro ku od dał wła sną
krew no wo rod ko wi, któ re go na stęp nie
ope ro wał przez kil ka go dzin. Ja ko
pierw szy na świe cie prze pro wa dził za -
bieg wsz cze pie nia za staw ki płuc nej ser ca 5-let niej
dziew czyn ce. Sam do znał za wa łu w trak cie wal ki
o ży cie pa cjen ta. Je go ży cio rys to waż na lek cja dla
każ de go z nas – bo za wsze trze ba wal czyć…
Z le ka rzem, któ ry wal czył o ży cie Ada sia, roz ma -
wia Jo an na Bąt kie wicz -Bro żek, dzien ni kar ka „Go -
ścia Nie dziel ne go”.

Janusz Skalski

Mam odwagę mówić o cudzie (Wyd. ZNAK)

ROZRYWKA

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Po raz pierw szy w na szym
kra ju – ope ret ka pt. „Pi ra ci
z Pen zan ce” W. S. Gil l ber ta
i A. Sul li va na w pol skiej wer -
sji ję zy ko wej. Pięk ne cór ki ge -
ne ra ła, dziar scy pi ra ci, wa -
lecz ni po li cjan ci, no wo cze sny
Ma jor Ge ne rał oraz zwa rio wa -
na służ ka pi ra tów ocza ru ją,
za chwy cą i roz ba wią do łez
każ de go bez wy jąt ku wi dza.
„Pi ra ci z Pen zan ce” to prze za -
baw ny spek takl z po gra ni cza
mu si ca lu i ope ret ki, któ ry
skie ro wa ny jest do wi dzów
wszyst kich po ko leń. Barw ne
ko stiu my, baj ko wa sce ne ria,
iście hol ly wo odz ka mu zy ka
i an giel ski hu mor skła da ją się
na suk ces spek ta klu. Po ry wa

on peł ną przy gód fa bu łą opi -
su ją cą lo sy Fry de ry ka wy cho -
wa ne go przez pi ra tów. Mło -
dzie niec po osią gnię ciu peł no -
let no ści po sta na wia ze rwać
z prze stęp czym pół świat kiem
i chce do łą czyć do gro -
na uczci wych lu dzi. Pi ra ci od -
ma wia ją mu jed nak pra wa
do doj rza ło ści, sko ro pe cho -
wiec uro dził się 29 lu te go
w ro ku prze stęp nym i fak tycz -
nie ob cho dził uro dzi ny za le d -
wie 5 ra zy. Rów no cze śnie
na dro dze Fry de ry ka, któ ry
do tej po ry za wzór ko bie co ści
uwa żał sta rą opie kun kę, sta ją
pięk ne pan ny – cór ki Ge ne ra -
ła i sam spryt ny i no wo cze sny
Ma jor Ge ne rał. Jak po to czą

się lo sy Fry de ry ka? Czy da ne
mu bę dzie ze rwać z pi rac kim
lo sem i za kosz to wać ży cia
nor mal ne go oby wa te la? 

W spek ta klu wy stą pią ar ty -
ści Ar te Cre atu ra Te atru Mu -
zycz ne go. Śpie wa kom to wa rzy -
szy Or kie stra Te atru Mu zycz ne -
go Ar te Cre atu ra pod dy rek cją
Woj cie cha Gwisz cza.

Spek takl od bę dzie się 31
ma ja o godz. 17.00 w sa li kon -
cer to wo -wi do wi sko wej „Mu -
za”. Bi le ty są w ce nie 25 zł.
Dla na szych Czy tel ni ków przy -
go to wa li śmy jed no po dwój ne
za pro sze nie. Wy star czy tyl ko
przyjść do na szej sie dzi by
przy ul. 3 Ma ja 11 b z naj now -
szym eg zem pla rzem KM. red

Piraci z Penzance zaatakują w „Muzie”
Uważajcie piękne panie, odważni panowie i bezbronne dzieci! 
Piraci na horyzoncie! 

M
aria C

zem
pka-W

iew
ióra

Na scenie wystąpią artyści Arte Creatua Teatru Muzycznego. 
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HO RO SKOP
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym
miesiącu będziesz w wyjątkowo dobrej
formie. Wykorzystaj swój zapał
i uporządkuj zaległe sprawy. Poprawi
się również Twoja sytuacja finansowa.
Zaczniesz nawet powoli myśleć
o krótkim urlopie. Samotne byki
odczują, że zaczynają cieszyć się
powodzeniem. Czyżby tegoroczna
wiosna była aż tak owocna? 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Pomyśl
już dziś, jak poprawić swoją sytuację
finansową, gdyż w przeciwnym razie
może być ciężko. Partner wesprze Cię
jednak w tych codziennych
problemach i razem będzie wam
łatwiej myśleć o przyszłości. Miesiąc
sprzyja zawieraniu nowych znajomości,
dlatego nie odmawiaj znajomym
wspólnego wyjścia. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Nie czekaj
na pierwszy krok i zaproś go w końcu
na randkę. Co jeżeli Twój obiekt
westchnień jest tak nieśmiały jak Ty?
Nie chcesz chyba do końca życia
żałować, że nie zrobiłaś pierwszego
kroku. Pora na wizytę u fryzjera. Pomyśl
może o całkowitej zmianie fryzury.
Wiosenna metamorfoza z pewnością
poprawi Ci nastrój.
LEW (23.07. – 23.08.) – Jeżeli jeszcze
nie odpoczęłaś, zaplanuj krótki wyjazd.
Nieważne czy samej, czy z ukochanym,
dwa dni z dala od codzienności
znacznie poprawią Ci nastrój. Mimo
pięknej pogody za oknem Twój nastrój
jest raczej ponury. Może pora skończyć
z marudzeniem i zacząć doceniać coś,
co masz. Nie daj się wciąż prosić i wyjdź
ze znajomymi na imprezę.
PANNA (24.08. – 22.09.) – W ostatnim
czasie masz stanowczo za dużo
wolnego czasu, co niekorzystnie
wpływa na relacje z domownikami.
Zacznij robić coś dla siebie, co oderwie
Cię od domowych obowiązków. Czeka
Cię nagły przypływ gotówki. Pomyślisz
nawet o własnym biznesie. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Wraz
z nadejściem wiosny zmienią się Twoje
priorytety w życiu codziennym. Będą to
zmiany na dobre, które docenią
najważniejsze dla Ciebie osoby. Maj
spędzisz bardzo aktywnie,
na ciekawych wycieczkach i długich
wędrówkach. W życiu miłosnym
możesz liczyć na coć, czego najbardziej
potrzebujesz, czyli na stabilizację.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Twój
weekend majowy znacznie się
przedłuży. Po powrocie pora jednak
wrócić do codziennych problemów.
Pomyśl nad nową posadą. Stara praca
nie daje Ci żadnych perspektyw,
a finansowo też nie jest najlepiej.
Wyznasz sobie jakiś cel w życiu, w ten
sposób łatwiej będzie Ci zmotywować
się do działania. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Odezwą
się stare problemy zdrowotne. Nie
przejmuj się jednak, gdyż jest to
spowodowane jedynie
przepracowaniem. Tygodniowy urlop
z ukochaną sprawi, że od razu
poczujesz się lepiej. Po powrocie pełen
energii wrócisz do starych
obowiązków. Pomyśl nad nowym
samochodem. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Wiosną będziesz wulkanem energii.
Wykorzystasz to, namawiając
najbliższych na wspólne wycieczki.
Wszyscy będą zadowoleni. Zaczniesz
nawet myśleć o uprawianiu jakiegoś
sportu. Pod koniec miesiąca Twój
nastrój może ulec zmianie. Czeka Cię
strata bliskiej osoby. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nie bądź
skąpy i narusz domowy budżet. Zabierz
rodzinę na krótką majówkę. Wyjazd
poprawi wasze relacje i z pewnością nie
będziesz tego żałować. Może dopaść
Cię wiosenne przesilenie, dlatego
szczególnie zadbaj o siebie. Zapowiada
się wizyta dawnego znajomego. Może
wasze relacje odżyją na nowo?
RYBY (19.02. – 20.03.) – Nie rób
niczego na siłę. Samotność czasem też
ma swoje dobre strony. Masz przecież
więcej czasu dla siebie i znajomych.
Pomyśl o nowej pracy. Twoja wiedza
i ambicje nie zasługują na ciągłe bycie
pomocnikiem. Ostatnio miałaś mało
czasu dla rodziny. Pomyśl nad wizytą
u babci, rozmową z nią zawsze
poprawiała Ci nastrój.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Maj będzie
dla Ciebie wyjątkowo udanym
miesiącem. Natłok imprez i spotkań
z przyjaciółmi sprawi, ze zapomnisz
o problemach w pracy, a nawet
o rozstaniu z ukochanym. Z dużymi
pokładami energii łatwiej będzie Ci
zacząć nowe życie, nawet jako
singielce. 

KINOreklama

TEATR – maj  2015

03 Nd godz. 18.00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?
05 Wt godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
06 Śr godz. 09.00 Czerwone Zagłębie/ Jarosław Jakubowski  
07 Czw godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
08 Pt godz. 19.00 Najdroższy/Francis Veber
09 Sb godz. 18.00 Najdroższy/Francis Veber
10 Nd godz. 18.00 Najdroższy/Francis Veber
12 Wt godz. 10.00 Plastusiowy pamiętnik/ M. Kownacka
(Gościnnie Teatr Nowy z Zabrza)
13 Śr godz. 9.00 i 11.00 Plastusiowy pamiętnik/ M.
Kownacka (Gościnnie Teatr Nowy z Zabrza)
15 Pt 19.00 Korzeniec/Z. Białas, T. Śpiewak

16 Sb godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
17 Nd godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
23 Sb godz. 18.00 Czerwone Zagłębie/ Jarosław Jakubowski
– bilet za 250 groszy
24 Nd godz. 18.00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
26 Wt godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
godz. 19.30 Teatroteka: Trash story/ Magda Fertacz
27 Śr godz. 10.00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
28 Czw godz. 09.00 i 11.00 Najmniejszy bal świata/ Malina
Prześluga
29 Pt godz. 19.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos
30 Sb godz. 18.00 Wij. Ukraiński horror/ M. Gogol, Ł. Kos
31 Nd godz. 18.00 Prywatna klinika/J. Chapman, D. Freeman

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 5 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 „Koń, kobieta i kanarek”

w dniu 17.05.2015r. (niedziela), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na projekcję „Trash Story” w ramach

cyklu Teatroteka w dniu 26.05.2015r. (wtorek), godz. 19.30
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”

w dniu 29.05.2015r. (piątek), godz. 19.00

Re per tu ar ki na he lios So sno wiec 01.05 – 07.05.2015. 
kulTuRA DoSTępNA WyłączNie W czWARTek 
,, JACK STRONG”” GODZ. 18: 00 Dramat/biograficzny, od 12lat,
Polska, 127min 
kiNo koNeSeRA WyłączNie W poNieDziAłek
„SELMA” GODZ. 17: 15 Dramat/Biograficzny/Historyczny, od 15lat,
Wielka Brytania/USA, 128min, NAPISY
pRzeDpRemieRA:
„DRUGI HOTEL MARIGOLD” 19: 30* Komedia/Dramat, od 15lat, Wielka
Brytania/USA, 124min, NAPISY * wyłącznie w pt., sob. i nd.
pRemieRy:
„SAGA WIKINGÓW” 11: 00*, 13: 15*, 14: 15***, 14: 45**, 15: 30*,
17: 45*, 19: 00, 21: 15 Akcja/Przygodowy, od 15lat,
Szwajcaria/Niemcy/RPA, 99min, NAPISY * wyłącznie w pt. **
z wyjątkiem czw. i pt. *** wyłącznie w czw.
„UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA” 10: 00*, 12: 00**, 14: 00*, 16: 00**, 18: 00*
Animacja, b/o, Niemcy/Belgia/Luksemburg/Irlandia, 88min, DUBBING
* z wyjątkiem pt. i czw. ** wyłącznie w czw.
„3D UPS! ARKA ODPŁYNEŁA” 10: 00* 12: 00**, 14: 00* 16: 00**
Animacja, b/o, Niemcy/Belgia/Luksemburg/Irlandia, 88min, DUBBING
* wyłącznie w czw. ** z wyjątkiem pt. i czw.
„AVENGERS: CZAS ULTRONA” DUBBING 11: 00*, 14: 00*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12lat, USA, 141min, DUBBING
„AVENGERS: CZAS ULTRONA” 17: 00*, 20: 00*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12lat, USA, 141min, NAPISY
„3D AVENGERS: CZAS ULTRONA” DUBBING 12: 00*, 15: 00*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12lat, USA, 141min, DUBBING
„3D AVENGERS: CZAS ULTRONA” 18: 00*, 21: 00*
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12lat, USA, 141min, NAPISY* wyłącznie w czw.

Filmy TyGoDNiA:
„NOCNY POŚCIG” 12: 30* thriller/kryminał, od 15lat, USA, 110min,
NAPISY * z wyjątkiem czw.
Filmy NA poWTóRki:
„BOGOWIE” 16: 30*, 19: 30** Dramat/biograficzny, od 15lat,
Polska, 121min* wyłącznie w czw. ** wyłącznie w pon., w. i śr.
„UPROWADZONA 3” 20: 45 Thriller/akcja/kryminał, od 15lat,
Francja, 108min, NAPISY
,, DISCO POLO”” 15: 00* komedia, od 15 lat, Polska, 104 min 
* z wyjątkiem czw.
„WKRĘCENI 2” 18: 30* Komedia, od 12 lat, Polska, 95min * z wyjątkiem czw.
„SNAJPER” 20: 00* Dramat/akcja/wojenny, od 15lat, USA, NAPISY
* z wyjątkiem czw.
,, FRU!”” 14: 45*, 17: 00** komedia/animacja, b/o, USA, 91 min,
DUBBING * z wyłącznie w pt. ** z wyjątkiem czw.
„BARANEK SHAUN” 10: 30* Fantasy/przygodowy, od 12lat, Nowa
Zelandia/USA, 144min, NAPISY * z wyjątkiem czw.
„PADDINGTON” 12: 30* Komedia/familijny, b/o, Francja/Kanada/Wielka
Brytania, 95min, DUBBING * z wyjątkiem czw.
Filmy DlA Dzieci:
„DOM” 10: 15*, 11: 45** 17: 15*** Animacja/fantasy/przygodowy, b/o,
USA, 94min, DUBBING * z wyjątkiem czw. ** wyłącznie w czw.
** z wyjątkiem pon. i czw.
„KOPCIUSZEK” 10: 30*, 13: 00*, 15: 30*  familijny, od 6 lat, USA, 101
min., DUBBING  * z wyjątkiem czw.

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

„Trash story” w Teatrze Zagłębia

ROZRYWKA

Zre ali zo wa ny w kon wen cji hor ro ru spek takl „Trash Sto ry”
bę dzie ko lej ną od sło ną w ra mach Te atro te ki, czy li pro jek -
tu pre zen tu ją ce go ekra ni za cje naj cie kaw szych osią gnięć
mło dej pol skiej dra ma tur gii. Pod czas trze ciej pro jek cji zo -
ba czy my spek takl „Trash Sto ry” Mag dy Fer tacz, któ ry wy -
re ży se ro wa ła Aga ta Puszcz. 

Ekra ni za cja „Trash Sto ry” to hor ror o na wie dzo nym do -
mu, w któ rym de mo ny hi sto rii prze śla du ją współ cze snych
miesz kań ców. W nie wiel kiej miej sco wo ści na Zie miach Od -
zy ska nych stoi sta ry po nie miec ki dom. Spo tka ją się w nim
Mat ka, Wdo wa, Syn i… duch nie miec kiej dziew czyn ki, któ -
ra wraz z ro dzi ną miesz ka ła w tym do mu i w nim zgi nę ła
pod ko niec woj ny. Ich spo tka nie to opo wieść stwo rzo na z po -
je dyn czych lo sów, li stów, świa dectw. W od wie dzi ny do mat -
ki i szwa gier ki – wdo wy przy jeż dża Syn, któ ry od ma wia słu -
że nia w woj sku. Je go star szy brat – za wo do wy żoł nierz,
uczest nik pol skiej mi sji woj sko wej w Afga ni sta nie – za gi nął
przed kil ko ma la ty w nie ja snych oko licz no ściach. Mi mo tra -
ge dii ro dzi na co ro ku ob cho dzi je go uro dzi ny. Nie jest to jed -
nak zwy kła uro czy stość uro dzi no wa. To ra czej ob rzęd zmie -
rza ją cy do spro wa dze nia du cha zmar łe go, któ re go oko licz -
no ści śmier ci po zo sta ją nie zna ne. Do cza su. Na tra gicz ną
hi sto rię miesz kań ców do mu z cza sów woj ny na kła da się tra -
ge dia lu dzi dzi siaj go za miesz ku ją cych.

Sztu ka otrzy ma ła Gdyń ską Na gro dą Dra ma tur gicz ną
w 2008 ro ku i zo sta ła prze tłu ma czo na na kil ka na ście ję zy ków.
Pro jek cję za pla no wa no na 26 ma ja. Spek takl roz pocz nie się
o godz. 19.30. Bi le ty kosz tu ją 10 zł. red

Autorka sztuki: magda Fertacz
opracowanie tekstu i reżyseria: marta
miłoszewska 
Scenografia i kostiumy: ewa kochańska 
muzyka: bartosz chajdecki

obsada:
Aleksandra justa – matka
iza kuna – Wdowa 
eryk kulm – Syn 
piotr ligienza – brat 
marta Subda – ursulka 
kamila Worobiej – Głos ursulki 
ze specjalnym udziałem piotra
Fronczewskiego – Głos ojca

producent: Włodzimierz Niderhaus 
zdjęcia: jolanta Dylewska p. S. c. 
Scenografia i kostiumy: ewa kochańska
muzyka: bartosz chajdecki
montaż: Wojciech łebkowski
Dźwięk: Tomasz Wieczorek
kierownictwo produkcji: paweł mantorski
Redaktor prowadzący: krzysztof
Domagalik
opieka artystyczna: maciej Wojtyszko

czas trwania projekcji: 55 min.
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i Ty le wła śnie bę dzie kosz to wać
bi let na spek takl pt. „Czer wo ne
Za głę bie”, któ ry zo sta nie wy sta -
wio ny w Dniu Te atru Pu blicz ne -
go, czy li 23 ma ja. Wów czas te -
atry w ca łej Pol sce za gra ją spek -
ta kle za 2,5 zł w ra mach
or ga ni zo wa nej przez In sty tut Te -
atral ny im. Zbi gnie wa Ra szew -
skie go ak cji „Bi let za 250 gro -
szy”. W tym dniu o go dzi -

nie 18.00 w Te atrze Za głę bia
roz pocz nie się spek takl pt.
„Czer wo ne Za głę bie”, w re ży se -
rii Alek san dry Po pław skiej
i Mar ka Ka li ty. Sprze daż bi le tów
za 250 gro szy bę dzie pro wa dzo -
na od wtor ku, 12 ma ja i od by -
wać się bę dzie wy łącz nie w ka -
sie te atru (jed na oso ba mo że za -
ku pić mak sy mal nie pięć bi le tów
w spe cjal nej ce nie). red

Bilet za 250 groszy

Czwartki w kinie „Helios” 
„Kul tu ra Do stęp na w ki nach” to no wa ak cja ki na,, He lios”, któ ra ru -
szy ła 30 kwiet nia. 

Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 18.00, wy świe tla ne bę dą
pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt.,, Kul tu ra Do -
stęp na”. Głów ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są Na ro do we Cen trum
Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz
z ca łą sie cią kin He lios w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest przede
wszyst kim do osób spo łecz nie wy klu czo nych, ale tak że do tych, któ -
rzy po pro stu ko cha ją pol skie fil my i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd -
nej ce nie. Bi le ty kosz tu ją 10 zł. 

Na du żym ekra nie zo sta ną wy świe tlo ne: 30 kwiet nia – ,,Ida”, 7
ma ja – ,, Jack Strong”, 14 ma ja – Obiet ni ca, 21 ma ja - ,,Oby wa -
tel”, 28 ma ja – ,, Bo go wie”. 

Dla na szych Czy tel ni ków ma my do roz da nia dwa po dwój ne za -
pro sze nia na każ dy z se an sów w ra mach pro gra mu „Kul tu ra Do stęp -
na w ki nach”, do od bio ru w na szej re dak cji. SK

W ramach Teatroteki zostanie pokazany horror o nawiedzonym domu. 
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ROZRYWKA

Od maja Urząd Miejski w poniedziałki czynny do godz. 18.00

Uwaga mieszkańcy! Od 1 maja zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu. 

W poniedziałki UM będzie czynny do godz. 18.00.

Godziny pracy Urzędu od 1 maja 2015
poniedziałek – od 7.30 do 18.00

wtorek – czwartek – od 7.30 do 15.30
piątek – 7.30 do 13.00

sobota – od 7.30 do 15.30 (tylko referat zgonów)

Jednocześnie informujemy, że Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, mające siedzibę
w budynku przy Kościuszki 5, będzie czynne do godz. 18.00 w każdą środę. W poniedziałki, wtorki

i czwartki będzie czynne w godz. 7.30 – 15.30, a w piątek podobnie jak Urząd Miejski do godz. 13.00.

1.05 godz. 10.00 Trójkąt Trzech Cesarzy:
Rocznica wejścia Polski do Unii
Europejskiej – uroczystości oficjalne

3.05 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
godz. 11.00 Pomnik Konstytucji 3 Maja, Al.
Zwycięstwa 17: Uroczystości oficjalne
godz. 12.00 Katedra WNMP ul. Kościelna 1:
Msza święta w intencji Ojczyzny
godz. 17.00 Plac przed UM: Występ Teatru
muzycznego „Od Czapy” – śpiewanie pieśni
patriotycznych
godz. 18.30 Plac przed UM: Koncert Tadek
Firma Solo

5.05 – 6.05 Miejska Biblioteka
Publiczna: XI Sosnowieckie Dni Literatury

6.05 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11: Kino w Bibliotece – Literatura
w Kinie – projekcje filmowe

8.05 70. rocznica zakończenia II wojny światowej,
Obchody Dnia Strażaka 
godz. 10.00-15.00 Plac przed UM: Pokazy
militarne (wozy, czołgi, moździerze, armaty,
karabiny, grupy rekonstrukcyjne)
godz. 11.00 Cmentarz przy ul. Będzińskiej:
Pomnik na pamiątkę bohaterom Sosnowieckiego
Batalionu Obrony Narodowej za udział w wojnie
obronnej 1939 roku
godz. 16.00 – 17: 30 Plac przed UM: Uroczyste
obchody Dnia Strażaka

godz. 20.00 Plac przed UM: 
Pokaz filmowy 

8.05 godz. 17.00 Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2:
Wernisaż wystawy „Ach dzieckiem
być! – zabawki PRL-u”
8.05-15.05 Miejska Biblioteka Publiczna:
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – imprezy
czytelnicze

9.05 godz. 10.00 Energetyczne Centrum Kultury,
ul. Będzińska 65: Przesłuchania regionalne
do Festiwalu „INTERMUZA”
9.05 godz. 11.00 Centrum Informacji Miejskiej,
ul. Warszawska 3/20: Świat na Patelni – Cykl
spotkań podróżniczych
9.05 godz. 11.00 Aula Biblioteki Głównej:
Familijne Kino w Bibliotece – projekcja filmu
animowanego
9.05 godz. 18.00 Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1:
Mecz II ligi piłki nożnej: Zagłębie
Sosnowiec – Górnik Wałbrzych 
9.05-10.05 Expo Silesia, ul. Braci
Mieroszewskich 124: Targi Artykułów
Dziecięcych i Zabawek

11.05 godz. 19.00 Sala Koncertowa MUZA, ul.
Warszawska 2: Koncert Śląskiej Orkiestry
Kameralnej przed urodzinami Jana Kiepury
12.05 godz. 17.00 Zamek Sielecki: Wykład pt.
„Prerafaelici – tęsknota za piękną przeszłością”,
z cyklu „Między literaturą a sztukami
plastycznymi – XIX wiek”

12.05-13.05 Miejski Dom Kultury „Kazimierz”,
ul. Główna 19: XXII Festiwal Przedszkolnej
Twórczości Muzycznej

13.05 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie projekcie filmowe
13.05 Energetyczne Centrum Kultury: Mała
Akademia Jazzu: Gitara – królowa muzyki
rozrywkowej

14.05 Klub Kiepury, ul. Będzińska 6:
Stowarzyszenie Pokolenia: Spotkanie z okazji 70.
Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej

15.05 Miejski Dom Kultury „Kazimierz”: Kino
Przedszkolaka 
15.05 godz. 17.00 Energetyczne Centrum
Kultury: Prezentacja etiud i spektakli teatralnych
grup Młodzieżowej Akademii Teatralnej
15.05 godz. 18.00 Zamek Sielecki: Koncert grupy
folkowej Dikanda
15.05 godz. 19.00 Sala Koncertowa MUZA:
Superstars for International Guitar Night.
Wieczór z wirtuozami gitary
15.05-17.05 Expo Silesia: Targi Strzelectwa,
Militariów i Survivalu

16.05 godz. 9.00 Miejska Biblioteka Publiczna
w Sosnowcu – Filia nr 13 – Maczki, ul.
Krakowska 26: Odjazdowy Bibliotekarz – rajd
rowerowy
16.05 Uroczyste złożenie kwiatów z okazji 113
rocznicy urodzin Jana Kiepury
godz. 10.00 Tablica pamiątkowa, ul. Majowa 6 
godz. 10.30 Pomnik Jana Kiepury, Plac Stulecia 
16.05 godz. 10.00- 14.00 Plac Stulecia i ul.
Warszawska: Plener malarski Grupy Plastycznej
Relacje 
16.05godz. 15.00-19.00 Sala Koncertowa
MUZA, ul. Warszawska 2: Dzień Otwarty Sali
Koncertowej MUZA
20.05 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie – projekcie
filmowe

20.05 godz. 19.00 Stadion Ludowy: Mecz II ligi
piłki nożnej: Zagłębie Sosnowiec – MKS
Kluczbork
20.05-23.05 Zagłębiowskie Juwenalia 
23.05 godz. 10.00 Sala Koncertowa MUZA:
Przesłuchania finałowe INTERMUZA

23.05. godz. 12.00 – 19.00 Park im. Jacka
Kuronia w Sosnowcu Kazimierzu: „Sosnowiecka
Wiosna z NGO”
23.05 godz. 18.00 Sala Koncertowa MUZA:
Koncert galowy finalistów INTERMUZA
z udziałem gwiazdy wieczoru Mariusza Patyra

25.05-01.06 Tydzień Dnia Dziecka

26.05 godz. 15.30 Miejski Klub Maczki, ul.
Krakowska 26: I-GRAMY Z GLINĄ – warsztaty
ceramiczne dla dzieci
26.05. godz. 17.00 Zamek Sielecki: Wykład
z filozofii pt.: „Ikona, jako średniowieczne
uprawianie filozofii” z cyklu „Tajemnicze
średniowiecze”

27.05 godz. 18.00 Aula Biblioteki Głównej: Kino
w Bibliotece – Literatura w Kinie – projekcje
filmowe

28.05 godz. 19.00 Sala koncertowa Muza: Oficjalne
otwarcie Sali MUZA. Koncert Raya Wilsona

30.05 w godz. 10.00-15.00 Sala Koncertowa
MUZA: Słoneczny Turniej Tańca Towarzyskiego
30.05 godz. 20.00 Sala Koncertowa MUZA:
Spektakl charytatywny Teatru Vis a Vis: CHANSON
PARIS najpiękniejsze piosenki Edith Piaf

31.05 Expo Silesia: Oldtimerbazar – Największy
Bazar Motocyklowy w Polsce
31.05 godz. 16.00 Zamek Sielecki: Spektakl dla
dzieci pt: ,,Przygoda Misia” Teatr Pracownia
Kwadryga
31.05 godz. 17.00 Sala Koncertowa MUZA:
Spektakl operetkowy „Piraci z Karaibów”

co? gdzie? kiedy?


