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To był szalony i zwariowany
tydzień dziecka. Bo dzieci
zasługują na to, by bawić się
znacznie dłużej niż tylko jeden
dzień. W całym mieście odbywały
się imprezy dla dzieci. Świetnie
bawiły się nie tylko
dzieciaki, ale i… dorośli. 

Nie bez powodu sosnowieccy
uczniowie zostali liderami
dobroczynności. Kolejną imprezą, czyli
piknikiem rodzinnym „Gramy dla Kuby”,
udowadniają, że zasłużyli na ten zaszczytny
tytuł, bo warto pomagać. Przyjdź na piknik
rodzinny do VI LO im. J. Korczaka już 13
czerwca i też zagraj dla Kuby!

Prezydent miasta,
Arkadiusz Chęciński 
zaprasza na
„Dni Sosnowca 2015”. 
Impreza odbędzie się 
w Parku Sieleckim w dniach 
od 5 do 7 czerwca. 

www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy
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144 projekty zgłoszono w II edycji sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego

Sosnowiczanie zmieniają miasto
Krzysztof Polaczkiewicz

To wpraw dzie o 31 pro jek tów
mniej niż przed ro kiem, ale jak
pod kre śla ją so sno wiec cy urzęd -
ni cy, któ rzy ko or dy nu ją pra ce
nad bu dże tem, są one le piej na -
pi sa ne i ma ją mniej wad for mal -
nych.

– Pro jek ty są w więk szo ści
peł ne, nie wy ma ga ją uzu peł nień,
a przy tym są bar dziej róż no rod -
ne. Po dob nie, jak pod czas
pierw szej edy cji, spo ro jest pro -
jek tów do ty czą cych pla ców za -
baw i si łow ni. To w su mie 39
pro jek tów. Zgło szo no tak że 23
pro jek ty re mon tów chod ni ków
i 17 pro jek tów do ty czą cych zie -
le ni miej skiej – mó wi Mi chał
Sta rzyń ski z Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Mia sta.

Wśród naj cie kaw szych pro po -
zy cji zgło szo nych przez miesz -
kań ców są m.in. tor ro we ro wy
przy ul. Gac ka w ob sza rze kon -
sul ta cyj nym Kli mon tów, Dań -
dów ka, czy re wi ta li za cja fon tan -
ny „Ryb ka” wraz z prze bu do wą
niec ki ba se no wej i za bu do wą
w niej no wych urzą dzeń try ska ją -
cych w Ka zi mie rzu Gór ni czym.

Do 12 czerw ca na stą pi oce -
na for mal na wnio sków. – Ko lej -
nym eta pem bę dą Fo ra Miesz -
kań ców, pod czas któ rych au to rzy
z da nych ob sza rów, gdzie pro jek -
ty są po dob ne, mo gą po ro zu mieć
się i pod jąć de cy zję o tym, któ ry
z nich bę dzie miał więk szą szan -
sę po wo dze nia – do da je Sta rzyń -
ski. Gło so wa nie od bę dzie się
w dniach od 2 do 9 paź dzier ni -
ka 2015. 

Przy po mnij my, że w tym ro ku
obo wią zu ją no we za sa dy roz -
dzie la nia Bu dże tu Oby wa tel skie -
go. Mniej sze dziel ni ce ma ją

więk sze szan se na re ali za cję
swo ich pro jek tów, a łącz na pu la
zwięk szy ła się o mi lion zło tych.
Te raz do roz dy spo no wa nia jest 6
mln zł.

– Za le ży nam przede wszyst -
kim na tym, by by ła więk sza fre -
kwen cja. So sno wi cza nie bę dą
mie li wte dy re al ny wpływ
na roz dzie la nie pie nię dzy w swo -
im mie ście – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.
Zgod nie z pro po zy cja mi miesz -
kań ców w 2015 ro ku mia sto po -
dzie lo no na 16 ob sza rów – Mi lo -
wi ce, Śro du la, Ka zi mierz Gór ni -

czy, Ostro wy Gór ni cze, Macz ki,
Ju liusz, Kli mon tów, Sta ry So sno -
wiec, Po goń, Za gó rze Pół noc,
Za gó rze Po łu dnie, Cen trum,
Niw ka, Mo drze jów -Ję zor -Bór,
Ku ku łek, Ka li no wa. Dzię ki te -
mu, na wet nie wiel kie dziel ni ce
bę dą miały szan se na re ali za cje
pro jek tów w naj bliż szej oko li cy.

– Wszyst kie ob sza ry kon sul -
ta cyj ne podzielono na dwie
stre fy te ma tycz ne – miesz kań -
ca i dro go wą. Do dat ko wo zgod -
nie z ży cze niem miesz kań ców
zo sta ła utwo rzo na jed na ogól -
no miej ska stre fa edu ka cji. Pod -

czas gło so wa nia każ dy miesz -
ka niec bę dzie mógł od dać trzy
gło sy na pro jek ty z te re nu ca łe -
go mia sta: je den na stre fę
miesz kań ca, je den na stre fę
dro go wą i je den na stre fę edu -
ka cji. Wy gra ją te pro jek ty, któ -
re bę dą się cie szyć naj więk szą

po pu lar no ścią – wy ja śnia pre -
zy dent Chę ciń ski.

Już te raz za pra sza my miesz -
kań ców do za po zna nia się ze zło -
żo ny mi pro jek ta mi na stro nie in -
ter ne to wej www.kon sul ta cje.so -
sno wiec.pl oraz na czerw co we
Fo ra Miesz kań ców.
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Mieszkańcy na inwestycje mogą wydać 6 mln złotych. 

Data Godzina Miejsce Forum Obszar konsultacyjny

11.06. 17.00 MBP, ul. Wojska Polskiego 6
Niwka, Bobrek,
Modrzejów, Jęzor, Bór

13.06. 10.00 MBP, ul. Kisielewskiego 9A
Zagórze Północ,
Zagórze Południe

15.06. 17.00 MBP, ul. Kalinowa (pawilon)
Kalinowa, Klimontów,
Kukułek

17.06. 17.00
Centrum Informacji Miejskiej,
ul. Warszawska 3/20

Centrum

18.06. 17.00
Klub Kiepury, 
ul. Będzińska 6

Pogoń

20.06. 10.00
MDK Kazimierz, 
ul. Główna 19

Kazimierz, Ostrowy,
Maczki, Juliusz

22.06. 17.00
Sala Koncertowa Muza, 
ul. Warszawska 2

Edukacja

23.06. 17.00 MBP, ul. Kossaka Środula

24.06. 17.00 MBP, ul. Piłsudskiego 27
Milowice, Stary
Sosnowiec

Są mistrzami szabli!
Zawodnicy TMS Zagłębie,
Zagłębiowskiego Klubu
Szermierczego i MKS Fortis
Sosnowiec w Mistrzostwach
Polski Seniorów zdobyli pięć
medali. Pokazali klasę
i sportowy kunszt. str. 15



Sylwia Kosman

Oko ło 1,5 mln zło tych kosz to wał
re mont izby przy jęć w bu dyn ku
So  sno wiec kie go Szpi ta la Miej -
skie go przy uli cy Szpi tal nej. Ofi -
cjal nie izbę przy jęć po re mon cie
za pre zen to wa no 6 ma ja. W cią gu
kil ku mie się cy kom plek so wo wy -
re mon to wa no po miesz cze nia izby
przy jęć, a środ ki na re mont po -
cho dzi ły z miej skich fun du szy,
prze zna czo nych na pod wyż sze nie
ka pi ta łu So sno wiec kie go Szpi ta -
la Miej skie go. 

Po nad to po trwa ją cym po -
nad pół ro ku re mon cie, 19 ma ja,
w szpi ta lu przy ul. Ze ga dło wi -
cza 3, zo sta ły otwar te Od dział
Chi rur gii Ogól nej i Od dział Oto -
la ryn go lo gii. Dwa ko lej ne no wo -
cze sne i wy god ne od dzia ły Szpi -
ta la Miej skie go bę dą słu żyć
miesz kań com So snow ca i re gio -
nu. Re mont kosz to wał po nad 3
mln zło tych. 

Dzię ki mo der ni za cji izby przy -
jęć, jak i dwóch szpi tal nych od -

dzia łów, wzro śnie ja kość usług
świad czo nych przez izbę oraz
kom fort dla pa cjen tów. – W na szej
świa do mo ści to był je den z naj -
waż niej szych i naj pil niej szych re -
mon tów. To czę sto pierw sze miej -
sce w szpi ta lu, z któ rym pa cjent
ma stycz ność. Chce my, by czuł się
kom for to wo. Wkład mia sta jest
naj waż niej szy. To dla nas praw dzi -
we wspar cie – mó wi Ar tur No wak,
pre zes za rzą du So sno wiec kie go

Szpi ta la Miej skie go. – Prze ka zu jąc
środ ki na rzecz szpi ta la, ma my
pew ność, że in we sty cja zo sta nie
wy ko na na na czas, przy za cho wa -
niu naj wyż szych stan dar dów. Ży -
czę wszyst kim mi łej pra cy, a pa -
cjen tom nie na gan nej ob słu -
gi – stwier dzi ła An na Je dy nak,
za stęp ca pre zy den ta So snow ca.

W cią gu ro ku izbę przy jęć
przy ul. Szpi tal nej od wie dza oko -
ło 12 ty się cy pa cjen tów. Te raz bę -

dzie moż na przy jąć jesz cze wię -
cej pa cjen tów ze wzglę du
na zwięk szo ną licz bę po miesz -
czeń. Po ja wi ły się do dat ko wy
punkt ba dań, ga bi net za bie go wy,
kom plet  pra cow ni dia gno stycz -
nych EKG, UKG, EEG, EMG,
USG, USG Dop ple ra oraz no wo -
cze sny punkt re je stra cyj ny. Jest
tak że do dat ko we wej ście od stro -
ny uli cy Dwor skiej. 

Po za re mon tem izby przy jęć
uda ło się tak że prze pro wa dzić ter -
mo mo der ni za cję za chod nie go
seg men tu oraz wy mie nio no część
na wierzch ni chod ni ków, wy ko na -
no pod jazd dla osób nie peł no -
spraw nych oraz przy go to wa no
miej sca po sto jo we. Pra ce kosz to -
wa ły pra wie 1,1 mln zł, z cze -
go 700 tys. zł po cho dzi ło z bu dże -
tu mia sta, a resz tę środ ków szpi tal
po zy skał z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.  

Grun tow nie prze bu do wa no
po nad ty siąc me trów kwa dra to -
wych po wierzch ni przy ul. Ze ga -

dło wi cza, przez co Od dział Chi -
rur gii Ogól nej i Od dział Oto la -
ryn go lo gii zy ska ły do dat ko wą po -
wierzch nię użyt ko wą. Pa cjen ci
ma ją do dys po zy cji 18 kom for to -
wo wy po sa żo nych, mak sy mal nie
czte ro oso bo wych sal z wła sny mi
ła zien ka mi. Za ku pio no tak że wy -
po sa że nie i sprzęt me dycz ny, m.
in. 54 łóż ka ste ro wa ne pi lo tem
z szaf ka mi przy łóż ko wy mi oraz
do dat ko wym oprzy rzą do wa niem
zwięk sza ją cym kom fort i bez pie -
czeń stwo pa cjen ta i wóz ki
do trans por tu pa cjen tów. Uda ło
się tak że ku pić sprzęt me dycz ny,
m. in. kar dio mo ni to ry, pom py in -
fu zyj ne, de fi bry la to ry, re spi ra tor,
ssa ki elek trycz ne, apa ra ty EKG
czy pul sok sy me try. – Od dział chi -
rur gii znaj do wał się w ta kim sta -
nie tech nicz nym, że nie mógł
w ogó le funk cjo no wać. Prze pro -
wa dzo ny zo stał ge ne ral ny re mont.
Dzi siaj pa cjen ci ma ją do dys po zy -
cji po ko je mak sy mal nie czte ro -
oso bo we, a na po więk sze nie od -
dzia łu wykorzystaliśmy jeszcze
po miesz cze nia po daw nym od -
dzia le psy cho so ma tycz nym.
Zmia na jest ra dy kal na. Ma my
tak że na dzie ję, że uda nam się
zwięk szyć kon trakt z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia – nie ukry -
wał Ar tur No wak. – Za ple cze
tech nicz ne i za ku pio ny sprzęt po -
zwa la ją na to, by za jąć się ca ło -
ścio wo pa cjen tem z każ dym scho -
rze niem chi rur gicz nym – do dał. 

Do tej po ry od dzia ły Chi rur gii
Ogól nej i Oto la ryn go lo gii za opa -
try wa ły każ de go ro ku oko ło 2

tys. 300 pa cjen tów, a kon takt był
wy ko ny wa ny w po nad 100 pro -
cen tach. 

– Część od dzia łów zo sta ła
wy re mon to wa na. Ma my jed nak
na dzie ję, że w prze cią gu trzech,
czte rech lat, przy wspar ciu mia sta,
szpi tal za koń czy pra ce mo der ni -
za cyj ne. W naj gor szym sta nie
znaj du ją się mię dzy in ny mi Od -
dział Neu ro lo gii i dwa od dzia ły
we wnętrz ne przy ul. Szpi tal nej.
Ma my tak że dwa wol ne od dzia ły,
któ re za mie rza my za go spo da ro -
wać w cią gu naj bliż sze go ro ku.
My śli my o roz wi nię ciu cen trum
ge ria trycz ne go i roz wi nię ciu opie -
ki nad oso ba mi star szy mi. To bę -
dzie bar dzo du że przed się wzię cie,
sza co wa ne na oko ło 13 mln zło -
tych i bę dzie my sta ra li się po zy -
skać na ten cel środ ki ze wnętrz -
ne – zdra dził Ar tur No wak. –
Obec nie za mie rza my wy bu do wać
tak że blok ope ra cyj ny, od dział in -
ten syw nej te ra pii i no wo cze sne
po rad nie przy szpi tal ne. Za mie rza -
my za pew nić cią głość le cze nia.
Pa cjent bę dzie miał do stęp do od -
dzia łów szpi ta la i bez po śred nio
do po rad ni przy szpi tal nych za raz
po wyj ściu ze szpi ta la. 

Za do wo le nia nie ukry wał tak -
że Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta. – Cie szę się bar dzo, że ko -
lej ny od dział w szpi ta lu zo stał wy -
re mon to wa ny. Wie le jesz cze
przed na mi, ale będziemy re mon -
to wać pię tro po pię trze – za po wie -
dział Ar ka diusz Chę ciń ski. – Dzię -
ku ję wszyst kim pra cow ni kom
za wło żo ną pra cę – do dał. 
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Izba przyjęć w komfortowej odsłonie i dwa nowe oddziały po remoncie

Nowe oblicze Szpitala Miejskiego

Wstęgę przeciął m. in. Artur Nowak, prezes Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego. 
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Sa la kon cer to wo -ta necz na w daw nym
ki nie „Mu za” zo sta ła otwar ta 28 ma ja.
Nie by ło tra dy cyj ne go prze ci na nia wstę -
gi. Gwiaz dą wie czo ru był Ray Wil son,
twór ca pro jek tu Ge ne sis Clas sic. By ło
kli ma tycz nie, za chwy co na pu blicz ność
bi ła bra wa na sto ją co.

Ma łą gwiaz dą wie czo ru by ła tak że
Mi cha li na Plu ta (6 lat), któ ra na po cząt -
ku uro czy sto ści za śpie wa ła pio sen kę

o So snow cu. Pre zy dent za pro sił dziew -
czyn kę na in au gu ra cję „Mu zy”, po tym
jak do ce nił jej ta lent wo kal ny pod czas
fi na łu XXII edy cji Fe sti wa lu Przed -
szkol nej Twór czo ści Mu zycz nej. Mi cha -
li na w tym ro ku bra ła tak że udział
w Eu ro pej skim In te gra cyj nym Fe sti wa -
lu Pio sen ki Dzie cię cej IN TER MU ZA.

– 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 jest
moż li wość scho wa nia krze seł i stwo rze -
nia par kie tu, bę dzie moż na rów nież tań -
czyć. Sa la ma więc ogrom ny po ten cjał
i zu peł nie in ny pro fil niż Sa la Kon cer to -
wa przy Ze spo le Szkół Mu zycz nych.
Ma to być miej sce, gdzie każ dy miesz -
ka niec znaj dzie coś dla sie bie – po wie -
dział pre zy dent, Ar ka diusz Chę ciń ski.

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 do cho dzi za ple cze
tech nicz no -biu ro we. 

Tu taj 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.
Patrz plakat str. 10. red

Ray Wilson zagrał na otwarciu nowej „Muzy” 

„Muza” tętni kulturą
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Michalina Pluta piosenką o Sosnowcu zainaugurowała działalność „Muzy”. Ray Wilson zachwycił publiczność.
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12 sesja Rady Miejskiej

Nowy skarbnik powołany 
Syl wia Ko sman

Pa kiet uchwał przy ję li rad ni
pod czas ostat niej se sji. Naj waż -
niej szym punk tem se sji by ło od -
wo ła nie skarb ni ka i po wo ła nie
no we go. Od cho dzą ce go na eme -
ry tu rę Ja nu sza Ka czo ra na sta no -
wi sku skarb ni ka mia sta za stą pi -
ła An na Ga bryś. Za jej po wo ła -
niem gło so wa ło 18 rad nych,
a je dy nie 3 wstrzy ma ło się
od gło su. O sze ro kie po par cie
dla tej kan dy da tu ry ape lo wał Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta. – De cy zja by ła bar dzo
trud na, po nie waż moż na uznać,
że skarb nik jest naj waż niej szą
oso bą w mie ście. Pro szę za tem
pań stwa rad nych o po par cie tej
kan dy da tu ry. Mo je po par cie jest
peł ne – pod kre ślił Ar ka diusz
Chę ciń ski, dzię ku jąc za pra cę
wie lo let nie mu skarb ni ko wi mia -
sta, Ja nu szo wi Ka czo ro -
wi. – Mo gli śmy za wsze li czyć
na je go wie dzę i do świad cze nie.
Mu szę przy znać, że na uczył
mnie wie le z za kre su eko no mii
i bu dże tu i bę dzie mi bra ko wać
je go spo koj ne go, wy wa żo ne go
i sta now cze go gło su pod czas ze -
brań ko le gium – do dał. 

Funk cję skarb ni ka ob ję ła 43-
let nia An na Ga bryś. Do tej po ry
peł ni ła funk cję kie row ni ka Re fe -

ra tu Po bo ru i Księ go wo ści Po -
dat ko wej w Wy dzia le Po dat ków
w so sno wiec kim Urzę dzie Miej -
skim. Ukoń czy ła Wy dział Pra wa
i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu
Ślą skie go oraz po dy plo mo we
stu dia z za kre su za rzą dza nia i ad -
mi ni stra cji. Po sia da tak że cer ty -
fi kat Mi ni ster stwa Fi nan sów,
upo waż nia ją cy do pro wa dze nia

ksiąg ra chun ko wych. – Zro bię
wszyst ko, by po móc pa nu pre zy -
den to wi i pań stwu rad nym
w osią gnię ciu ce lu, ja kim jest
oży wie nie na sze go mia sta – za -
pew ni ła tuż przed gło so wa niem.

– Po szu ki wa nia od po wied niej
oso by na to sta no wi sko trwa ły
bar dzo dłu go. Roz ma wia łem
z wie lo ma oso ba mi. Osta tecz nie

uzna łem, że to do bra kan dy da tu -
ra. War to się sta rać, bo wte dy
każ dy ma szan se re ali zo wać ży -
cio we i za wo do we ma rze nie.
Zgod nie z za po wie dzia mi
w Urzę dzie do ko nu je się ewo lu -
cja, a nie re wo lu cja – nie ukry -
wał Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Za la ta pra ca oso bi ście po -
dzię ko wał tak że Ja nusz Ka czor,

któ ry na rzecz sa mo rzą du so sno -
wiec kie go pra co wał 20 lat,
w tym 12 lat na sta no wi sku
skarb ni ka. – Czu ję sa tys fak cję,
że mia łem moż li wość pra co wać
dla te go mia sta, w któ rym uro -
dzi łem się ja, moi ro dzi ce
i dziad ko wie. Pra wie od po cząt -
ku mo głem uczest ni czyć w re -
for mie sa mo rzą do wej i mia łem
moż li wość współ pra co wa nia ze
wspa nia łym ze spo łem pra cow ni -
ków. Dzię ku ję obec ne mu, jak
i po przed nie mu pre zy den to wi,
oraz pań stwu rad nym, z któ ry mi
łą czył nas bój o jak naj lep szy
kształt bu dże tu. Prze pra szam, że
cza sem by łem tak… ską -
py – stwier dził. 

Rad ni za de cy do wa li tak że m.
in. o po wo ła niu Ha li ny So bań -
skiej i Da nu ty Goj ny -Uciń skiej
ja ko przed sta wi cie lek Ra dy
Miej skiej do So sno wiec kiej Ra -
dy Dzia łal no ści Po żyt ku Pu -
blicz ne go. Nie wy klu czo ne, że
trze cim przed sta wi cie lem w ra -
dzie, po zmia nie prze pi sów
uchwa ły, bę dzie Ka mil Wnuk,
któ re go kan dy da tu rę zgło sił klub
„Nie za leż nych”. 

Rad ni pod ję li tak że uchwa łę
do ty czą cą utwo rze nia spół ki
z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią, czy li So sno wiec kiej Sie ci
Sze ro ko pa smo wej. Uchwa ła

wzbu dzi ła naj więk sze za in te re -
so wa nie rad nych. Wia do mo, iż
wy dat ki bu dże to we z ty tu łu
utwo rze nia spół ki wy nio są 350
tys. zł, a ta su ma zo sta nie prze -
zna czo na na po kry cie ka pi ta łu
za kła do we go spół ki. Sa mo jej
po wo ła nie jest ko niecz ne i wy -
ni ka z re ali za cji przez mia sto
pro jek tu „Roz wój Spo łe czeń -
stwa In for ma cyj ne go w Za głę -
biu Dą brow skim – Gmi na So -
sno wiec”. Część in fra struk tu ry
wy bu do wa nej sie ci sze ro ko pa -
smo wej, któ ra bę dzie prze zna -
czo na na ce le ko mer cyj ne, mu si
być za rzą dza na przez spół kę
gmin ną. 

Pod czas ob rad wła dze mia sta
uho no ro wa ły tak że so sno wiec -
kich spor tow ców, któ rzy w od -
no si li suk ce sy w kra ju, jak
i za gra ni cą. Gra tu la cje ode bra -
li tak że Iwo na Du rek -Sy pek,
dy rek to rka ZSS nr 4 i Le szek
Fa lis, dy rek tor Cen trum Usług
So cjal nych i Wspar cia, któ rych
pro gram „Świat Ide al ny”, zwy -
cię żył w kon kur sie sa mo rzą do -
wym „Do bry Kli mat dla Ro -
dzi ny”, or ga ni zo wa nym przez
pre zy den ta RP. So sno wiec
zwy cię żył w ka te go rii „Wspie -
ra nie ro dzin spra wu ją cych
opie kę nad oso ba mi nie peł no-
spraw ny mi”.

M
aciej Łydek

Anna Gabryś objęła funkcję skarbnika miasta. 



Syl wia Ko sman

W ra mach pierw szej edy cji Bu -
dże tu Oby wa tel skie go miesz -
kań cy po sta wi li przede wszyst -
kim na bu do wę pla ców za baw,
si łow ni i bo isk. Wia do mo, że
w 11 miej scach w So snow cu

po wsta ną no we pla ce za baw
i si łow nie. W su mie zo sta nie
za mon to wa nych oko ło 160 no -
wych urzą dzeń. Prze pro wa dzo -
ne pra ce bę dą kosz to wać po -
nad 2,5 mln zł. – W nie któ rych
przy pad kach bę dzie to za rów no
plac za baw, jak i si łow nia,

a cza sem jed no al bo dru gie.
Wy li czy li śmy, że na no wych
pla cach za baw za mon tu je my
po nad 100 urzą dzeń. Naj czę -
ściej bę dą to huś taw ki, pia skow -
ni ce oraz przy po mi na ją ce zam -
ki wie lo funk cyj ne urzą dze nia.
Bę dzie też kil ka nie spo dzia -

nek – mó wi Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca.

Wszyst kie pla ce za baw bę dą
wy po sa żo ne w na wierzch nie,
któ re za pew nią dzie ciom bez -
pie czeń stwo. Ory gi nal ne urzą -
dze nia po ja wią się w Kli mon to -
wie  przy uli cy Kra szew skie go,
gdzie oprócz tra dy cyj nych ele -
men tów na pla cach za baw,
miesz kań cy bę dą mie li do dys -
po zy cji pierw sze w mie ście
urzą dze nie do stre et wor ka -
out’u. Z ko lei na te re nie
przy Szko le Pod sta wo wej nr 9
przy ul. Bra ci Mie ro szew skich
po wsta nie… mi niob ser wa to -
rium z dwo ma te le sko pa mi,
a przy Przed szko lu nr  44 na ul.
Lu bel skiej dzie cia ki bę dą mia ły
oka zję wy ru szyć w rejs, po nie -
waż wła śnie tam za cu mu je sta -
tek.

Miesz kań cy za dba li rów nież
o miej sca re kre acyj ne, gdzie
moż na upra wiać sport i za de cy -
do wa li, że w mie ście po wsta ną
tak że si łow nie ple ne ro we oraz
ko lej ne bo isko do pił ki noż nej
oraz ręcz nej. – Cie szę się, że po -
wsta ną no we pla ce za baw. Ogró -
dek jor da now ski w Par ku Sie lec -
kim jest pięk ny i bar dzo lu bię
przy cho dzić tu taj z mo imi dzieć -
mi. W tym miej scu wy po czy wa -
ją nie tyl ko one, ale tak że i ja.
Wy bie ram si łow nię „pod chmur -
ką”. Uwa żam, że ta kie miej sca są
bar dzo po trzeb ne. Si łow nie są
bar dzo ob le ga ne przez miesz -
kań ców, nie za leż nie od wie ku
i cie szą się du żą po pu lar no -
ścią – przy zna ła An na Gaj da
z So snow ca. 

To nie wszyst kie in we sty cje.
Z ini cja ty wy miesz kań ców
w ra mach Bu dże tu Oby wa tel -
skie go po wsta ną tak że czte ry
no we bo iska wie lo funk cyj ne,
z któ rych bę dą mo gli ko rzy stać
so sno wi cza nie już po wa ka -
cjach. Uru cho mio na zo sta ła już
pro ce du ra prze tar go wa. 

Bo iska po wsta ną przy Szko le
Pod sta wo wej nr 17 przy ul.

Zam ko wej, SP nr 8 przy ul. Te -
atral nej,  Ze spo le Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 12 przy ul. B.
Ja sień skie go oraz przy SP nr 11
przy ul. Or ląt Lwow skich. – In -
we stor naj pierw mu si za pro jek -
to wać, a po tem wy bu do wać bo -
iska. Chce my, by w no wym ro -
ku szkol nym ucznio wie
i miesz kań cy mo gli ko rzy stać
z no wo cze snych bo isk – stwier -
dził Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Naj bardziej im po nu ją cy
obiekt i jed no cze śnie naj więk -
szy, po wsta nie w Ka zi mie rzu
Gór ni czym przy ZSO nr 12.
Miesz kań cy bę dą mo gli ko rzy -
stać z bo iska do pił ki noż nej
o sze ro ko ści 25 i dłu go ści 52
me trów oraz bę dą mo gli grać
tak że w pił kę ręcz ną, siat ków kę,
mi ni ko szy ków kę, bad min to -
na oraz te ni sa ziem ne go. Obiekt
zo sta nie ogro dzo ny i oświe tlo -
ny, a wo kół nie go po ja wi się
zie leń. 

W cen trum mia sta w miej -
scu sta re go as fal to we go bo iska
przy SP nr 8 przy uli cy Te -
atral nej po wsta ną wie lo funk -
cyj ne bo iska do gry w pił kę
noż ną i ręcz ną oraz siat ków ki,
mi ni ko szy ków ki, bad min to -
na i te ni sa ziem ne go. Wia do -
mo, że naj więk sze z bo isk bę -
dzie mia ło 20 me trów sze ro ko -
ści i 40 me trów dłu go ści.
Obiekt zo sta nie tak że oświe -
tlo ny oraz po ja wią się ka me ry,
któ re bę dą po łą czo ne z mo ni -
to rin giem szko ły. 

Trze cie bo isko zo sta nie zre -
ali zo wa ne przy Szko le Pod sta -
wo wej nr 17 przy uli cy Zam ko -
wej. Po wsta nie kom pleks do gry
w pił kę noż ną, ręcz ną oraz siat -
ków kę. Z ko lei przy Szko le
Pod sta wo wej nr 11 w Mo drze -
jo wie zo sta nie zbu do wa ne bo -
isko o roz mia rach 19 na 32 me -
try do ko szy ków ki oraz siat -
ków ki. Koszt in we sty cji
wy nie sie oko ło 2 mln zł. 

Wie lo funk cyj ne bo isko po -
wsta nie tak że przy Szko le

Pod sta wo wej nr 29 przy ul. Za -
głę biow skiej. Mia sto otrzy ma -
ło na ten cel oko ło 100 tys. zł
do fi nan so wa nia, a sam obiekt
bę dzie go to wy w cią gu dwóch
mie się cy. – Ostat nie bra ku ją ce
ele men ty to sztucz na na -
wierzch nia i ele men ty ma łej
ar chi tek tu ry, czy li ław ki, ko sze
i bram ki. Ter min zo bo wią zu je
wy ko naw cę do za koń cze nia
prac w czerw cu. Mam na dzie -
ję, że pra ce za koń czą się wcze -
śniej i bo isko szyb ciej bę dzie
od da ne do użyt ku – wy ja śnia
Ar ka diusz Chę ciń ski. Do fi nan -
so wa nie po cho dzi z Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki z pro -
gra mu do ty czą ce go roz bu do wy
ba zy spor to wej. W skład bu do -
wa ne go wie lo funk cyj ne go
kom plek su wcho dzą bo isko
do siat ków ki, ko szy ków ki, pił -
ki ręcz nej oraz kort te ni so wy
i bież nia ze skocz nią do sko ku
w dal. Cały kom pleks bę dzie
tak że oświe tlo ny, a je go bu do -
wę moż na ob ser wo wać
na stro nie Szko ły Pod sta wo wej
nr 29. 
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Trwa realizacja projektów w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego. O inwestycjach zadecydowali sami mieszkańcy.

Będą place zabaw i boiska 
GDzie pOWStANą
NOWe plAce zAbAW
i SiłOWNie?
• plac zabaw oraz siłownia

na świeżym powietrzu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,
ul. Wojska polskiego.

• Siłownia na świeżym
powietrzu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, 
ul. Orląt lwowskich.

• Siłownia na świeżym
powietrzu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, 
ul. powstańców/ul.
Skromna oraz plac zabaw
w parku Wygoda, ul.
powstańców/ul. Skromna.

• Siłownia na świeżym
powietrzu, 
ul. Maliny.

• budowa placu zabaw wraz
z siłownią na powietrzu, ul.
braci Mieroszewskich.

• budowa Strefy Aktywności
na osiedlu Ordonówny
w Sosnowcu.

• bezpieczne i przyjazne
przedszkole – budowa placu
zabaw wraz
z zagospodarowaniem
ogrodu   (przedszkole nr 57,
ul. Gospodarcza).

• budowa rodzinnego placu
zabaw w Sosnowcu, ul.
Rodakowskiego.

• Utworzenie parku rozrywki dla
dzieci i młodzieży (park
Klimontów, ul.
Kraszewskiego),

• plac zabaw i niewielka
siłownia na świeżym
powietrzu dla rodziców
(przedszkole nr 44, ul.
lubelska).

• budowa centrum
edukacyjno – Rekreacyjnego
(Szkoła podstawowa nr 9,  ul.
br. Mieroszewskich).

Sosnowiczanie poparli powstanie placów zabaw, parków rozrywki, siłowni i boisk wielofunkcyjnych.



czerwiec 2015 nr 6 5

MIASTO

Krzysztof Polaczkiewicz

Dzień 1 czerw ca przy niósł ko lej -
ne zmia ny w or ga ni za cji ru chu
tram wa jów w So snow cu, jak
rów nież spo re utrud nie nia dla
kie row ców. Te go dnia roz po czę -
ła się re ali za cja dwóch no wych
za dań – mo der ni za cja to ro wi ska
w ul. Sien kie wi cza i Pił sud skie -
go od ron da im. Gier ka do skrzy -
żo wa nia z ul. 3 Ma ja oraz prze -
bu do wa sa me go skrzy żo wa nia.
Jed no cze śnie na Niw ce za koń -
czy ły się pra ce zwią za ne z prze -
bu do wą to ro wi ska przy po wsta -
ją cym ron dzie, a to po zwo li ło
na po wrót tram wa ju na od cin ku
Dań dow ka -My sło wi ce.

Ca łość prac na to ro wi skach
wy ko na kon sor cjum firm
NDI S.A. i NDI Sp. z o.o., a ich
koszt wy nie sie 9,5 mln zł. War to
pod kre ślić, że zmo der ni zo wa ne
zo sta ną rów nież prze jaz dy tram -
wa jo we na skrzy żo wa niu ulic Ko -
ściel nej/Sien kie wi cza oraz Te atral -
nej/War szaw skiej/Sien kie wi -
cza/Pił sud skie go i naj waż niej sze

skrzy żo wa nie 3 Ma ja/Pił sud skie -
go.  W związ ku z prze bu do wą to -
ro wi ska w cen trum So snow cu,
każ dy z trzech prze jaz dów tram -

wa jo wych na skrzy żo wa niu ul.
Pił sud skie go i 3 Ma ja zo stał w po -
ło wie za mknię ty. Utrud nie nia cze -
ka ją więc tak że na kie row ców.

Z ru chu wy łą czo ny zo stał bo wiem
je den pas jezd ni w kie run ku Mi lo -
wic na od cin ku od skrzy żo wa nia
ul. War szaw skiej z Te atral ną do 3

Ma ja. Pra ce pro wa dzo ne są tak że
na to ro wi sku pod wia duk tem ko -
le jo wym, w związ ku z tym wy łą -
czo no z ru chu we wnętrz ne pa sy
jezd ni, czy li te, po któ rych kur su -
ją rów nież  tram wa je. Pla no wa ny
ter min za koń cze nia ro bót to ko -
niec sierp nia bie żą ce go ro ku. Po -
nad to roz po czął się re mont to rów
wzdłuż ul. 3 Ma ja na to rze pro wa -
dzą cym w stro nę Za gó rza. Z ru -
chu wy łą czo no we wnętrz ny pas
jezd ni od skrzy żo wa nia 3 Ma ja
i Pił sud skie go w kie run ku ul. Ma -
ła chow skie go. 

Mo der ni za cja to ro wi ska w ul.
Sien kie wi cza i Pił sud skie go wią -
że się z ko lej ny mi zmia na mi
w or ga ni za cji ko mu ni ka cji tram -
wa jo wej na li niach nr: 24, 26
i 27. Ko mu ni ka cja tram wa jo wa
funk cjo no wać bę dzie zgod nie
z na stę pu ją cy mi za sa da mi:
• tram wa je li nii nr 24 bę dą kur -

so wać na tra sie: So sno wiec
Kon stan ty nów Okrzei – So sno -
wiec Ostro gór ska,

• li nia nr 26 po zo sta nie za wie -
szo na, a jej za da nia na od cin ku

od My sło wic do So snow ca
Dań dów ki przej mie li nia nr 27,

• tram wa je li nii nr 27 bę dą kur -
so wać na tra sie: So sno wiec
Ka zi mierz Gór ni czy pę -
tla – My sło wi ce Dwo rzec PKP,

• uru cho mio na zo sta nie li nia au to -
bu so wej ko mu ni ka cji za stęp czej
T -27, kur su ją ca na tra sie: So sno -
wiec Dań dów ka Skrzy żo wa -
nie – So sno wiec Urząd Mia sta
z prze jaz dem uli ca mi: An der -
sa, 1 Ma ja, Sien kie wi cza, Pił sud -
skie go, 3 Ma ja, Mo ścic kie go,

• au to bu so wa li nia za stęp cza nr
T -26 zo sta nie za wie szo na.

– To chy ba naj trud niej sze za da -
nie, ja kie stoi przed Tram wa ja mi
Ślą ski mi w ostat nim cza sie.
Wszyst ko dzie je się w ści słym
cen trum, na pew no bę dą utrud -
nie nia, dla te go też pro szę kie -
row ców, jak i pa sa że rów, o wy ro -
zu mia łość. Dzię ki tym in we sty -
cjom kom fort jaz dy po na szych
dro gach w cen trum mia sta
na pew no wzro śnie – pod kre śla
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Krzysztof Polaczkiewicz

– Po cząt ko wo chcie li śmy, aby
or ga ni za cja ru chu zmie ni ła się
je sie nią, jed nak po sta no wi li śmy
zmie nić or ga ni za cję ru chu
wcze śniej. Tram wa je Ślą skie
za koń czy ły już pra ce przy prze -
jaz dach tram wa jo wych, dla te go
też przy spie szy li śmy nie co na -
szą de cy zję. Pro si my kie row -
ców o czuj ność, pa mię taj my, że
za miast skrzy żo wa nia ma my
w tym miej scu ron do – mó -
wi I za stęp ca pre zy den ta, Ma te -
usz Ry ka ła.

Bra mow ni ce, na któ rych za -
in sta lo wa na by ła sy gna li za cja
świetl na, na dal po zo sta ły. Zo sta -
ły od po wied nio ozna ko wa ne tak,
aby in for mo wać, że w tym miej -
scu obo wią zy wać bę dzie ruch
okręż ny. Świa tła w tym miej scu
bę dą dzia łać je dy nie w mo men -
cie, gdy do ron da do jeż dżać bę -
dą tram wa je. Wów czas kie row -
com za pa li się czer wo ne świa tło.

To nie ko niec in no wa cji
w cią gu uli cy Pił sud skie go.
Przy po mnij my, że ca ły czas
trwa ją pra ce przy bu do wie ron -
da u zbie gu ulic Pił sud skie go,

Gra bo wej, Kie ro ciń skiej. Po ich
za koń cze niu ruch okręż ny bę -
dzie obo wią zy wał na skrzy żo -
wa niu ulic Pił sud skie go i al.
Mi rec kie go. Ron do, któ re po -
wsta nie w tym miej scu, bę dzie
no sić imię Cze sła wa Uznań -
skie go. – Je stem prze ko na ny, że
ta kie roz wią za nie po pra wi za -
rów no kom fort jaz dy, jak i bez -
pie czeń stwo. Pra ce przy bu do -
wie ron da idą zgod nie z pla -
nem, pro szę jesz cze kie row ców
o tro chę wy ro zu mia ło ści – do -
dał Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. 

Rondo zamiast skrzyżowania Hol dworca już działa!
Uwaga kierowcy! W poniedziałek, 25 maja, zmieniła się organizacja ruchu
na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego, Piłsudskiego i Kilińskiego. Wprowadzony
został tam ruch okrężny.

Kolejne remonty na torach tramwajowych

Uwaga na utrudnienia i zmiany
w rozkładach jazdy

Nowe rondo powinno usprawnić ruch drogowy. 

W ścisłym centrum miasta kierowcy i piesi muszą uzbroić się w cierpliwość.

HOl DWORcA KOlejOWeGO SOSNOWiec GłóWNy
zOStAł UDOStępNiONy pODRóżNyM
pO KilKUletNiej pRzeRWie.

Re mont, któ ry roz po czął się na po cząt ku ro ku
i kosz to wał pra wie mi lion zło tych, za koń czył się
hucz nym otwar ciem. Zo sta ły uru cho mio ne trzy ka -
sy, w któ rych pa sa że ro wie mo gą ku pić bi le ty PKP
In ter ci ty. Okien ka ka so we Ko lei Ślą skich nie zo sta -
ły prze nie sio ne i na dal znaj du ją się w tu ne lu. Pa sa -
że ro wie ma ją do swo jej dys po zy cji po cze kal nię,
a tak że zo stał uru cho mio ny no wo cze sny sys tem in -
for ma cji pa sa żer skiej. Z dwor ca mo gą ko rzy stać tak -
że oso by nie peł no spraw ne. Win da uła twi prze do sta -
nie się z ho lu do pod zie mi tu ne li pro wa dzą cych
na pe ro ny sta cji. W obiek cie znaj du je się tak że pę -
tla in duk cyj na dla osób nie do sły szą cych. Dla osób,

po ru sza ją cych się na wóz kach in wa lidz kich, jed ną
z kas wy po sa żo no w okien ko z ob ni żo nym bla tem. 

Uda ło się tak że od no wić ele wa cję bu dyn ku. Sam
dwo rzec bę dzie otwar ty ca ło do bo wo, a nad bez pie -
czeń stwem bę dą czu wać pra cow ni cy ochro ny. 

– Dzię ki wzor co wej współ pra cy z PKP zo sta ła
przy wró co na nor mal ność i te raz miesz kań cy, po -
dróż ni i tu ry ści, bę dą mo gli w do god nych wa run -
kach ku pić bi let i za cze kać na po ciąg – stwier dził
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. – Dwo -
rzec jest jed nym z naj waż niej szych punk tów w hi -
sto rii na sze go mia sta. Wo kół te go miej sca two rzy -
ło się ca łe mia sto i ko lej war szaw sko -wie deń ska.
Pod sta wa pol skie go, a mo że i eu ro pej skie go ko lej -
nic twa – do dał. 

Pra ce re mon to we wy ko na ła P. P. U. H. AK CES
Bru non Kie loch. SK

Pasażerowie mają do dyspozycji trzy okienka kasowe, poczekalnię i system informacji
pasażerskiej. 
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Jo an na Bi niec ka, rzecz nik pra so wy ZUS

ZUS do fi nan so wu je dzia ła nia przed się -
bior ców na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa i zdro wia w miej scu pra cy. Na ich
re ali za cję moż na otrzy mać do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści od 40 tys. do 500
tys. zł.

Przed się bior cy ubie ga ją cy się o do -
fi nan so wa nie, po win ni zło żyć wnio sek
do ZUS -u. Prze ka zy wa nie pie nię dzy
na stę pu je po pod pi sa niu umo wy
w dwóch tran szach: pierw sza wy pła -
ca na jest w cią gu 14 dni od pod pi sa -
nia umo wy, dru ga – w ter mi nie 30 dni
od po zy tyw ne go od bio ru zre ali zo wa -
ne go przed się wzię cia. Pro gram
wspie ra przed się bior ców w dzia ła -
niach ma ją cych na ce lu zmniej sze nie
licz by wy pad ków przy pra cy i przy -
pad ków wy stę po wa nia cho rób za wo -
do wych. W ra mach pro gra mu moż -
na otrzy mać do fi nan so wa nie pro jek -
tu do rad cze go, ma ją ce go na ce lu
po pra wę za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy, w szcze gól no -
ści zo rien to wa nym na re ali za cję oce -
ny ry zy ka za wo do we go, wpro wa dza -
nie pro ce dur bez piecz nej pra cy oraz
pla no wa nie i mo ni to ro wa nie dzia łań
pre wen cyj nych w za kre sie bhp.

Przy kła do we dzia ła nia re ali zo wa ne
w pro jek tach do rad czych to: wy ko na -
nie po mia rów stę żeń i na tę żeń szko dli -
wych czyn ni ków wy stę pu ją cych
w miej scu pra cy, ta kich jak ha łas, drga -
nia, pro mie nio wa nie elek tro ma gne -
tycz ne, py ły, oświe tle nie, prze pro wa -
dze nie ana li zy i oce ny er go no micz no -
ści miejsc pra cy. 

Moż na otrzy mać tak że do fi nan so -
wa nie pro jek tu in we sty cyj ne go, od no -
szą ce go się do bez pie czeń stwa tech -
nicz ne go (roz wo ju, mo dy fi ka cji
i uspraw nie nia sta nu tech nicz ne go ma -
szyn, urzą dzeń oraz sys te mów i środ -
ków ochron nych).

Przy kła do we dzia ła nia re ali zo wa -
ne w pro jek tach in we sty cyj nych to:
za kup i in sta la cja osłon do nie bez -
piecz nych stref ma szyn i urzą dzeń
ochron nych (kur tyn świetl nych, ska -
ne rów la se ro wych), urzą dzeń ochron -
nych czu łych na na cisk (mat, pod łóg,
obrze ży, itd.), ka bin i obu dów dźwię -
ko izo la cyj nych, osłon i ekra nów chro -
nią cych przed pro mie nio wa niem
optycz nym, ha ła sem oraz po la mi
elek tro ma gne tycz ny mi, urzą dzeń słu -
żą cych po pra wie bez pie czeń stwa
pra cy w przy pad ku na ra że nia
na szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne,
urzą dzeń i ele men tów wen ty la cji na -
wiew nej (obu do wy, oka py itp.), pro -
jek tu in we sty cyj no -do rad cze go, łą -
czą ce go dzia ła nia wy mie nio nych pro -
jek tów. 

Pro gram jest ad re so wa ny
do wszyst kich płat ni ków skła dek, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem sek to -
ra ma łych i śred nich przed się biorstw.

Po ziom do fi nan so wa nia zo stał zróż ni -
co wa ny ze wzglę du na ro dzaj przed -
się bior stwa. Pro cent bu dże tu pro jek -
tu pod le ga ją cy do fi nan so wa niu to
w przy pad ku przed się biorstw:
• mi kro (1-9 pra cow ni ków): 90 pro -

cent,
• ma łych (10-49 pra cow ni ków): 80

pro cent,
• śred nich (50-249 pra cow ni ków): 60

pro cent,
• du żych (250 pra cow ni ków i wię -

cej): 20 pro cent.

Wnio ski na le ży prze sy łać na ad res:
Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych
De par ta ment Pre wen cji i Re ha bi li ta cji
ul. Sza moc ka 3, 5
01-748 War sza wa

Wnio sek jest do stęp ny na stro nie in -
ter ne to wej: www.zus.pl/pre wen cja.

Zło że nie wnio sku to pierw szy etap
re ali za cji pro jek tu. Dru gi etap po le ga
na oce nie pod wzglę dem for mal nym
oraz me ry to rycz nym przez eks per ta
z dzie dzi ny, któ ra ma być przed mio tem
dzia łań na praw czych i pre wen cyj nych.
Po po zy tyw nej oce nie wnio sku pod pi -
sy wa na jest umo wa, któ ra sta no wi
trze ci etap. Czwar ty etap to prze ka za -
nie pie nię dzy wnio sko daw cy. Po zre ali -
zo wa niu przed się wzię cia do ko ny wa -
na jest eks perc ka oce na koń co wa pro -
jek tu, co jest pią tym, ostat nim eta pem.
In for ma cje na te mat do fi nan so wa nia
moż na uzy skać na stro nie:
www.zus.pl/pre wen cja lub za po śred -
nic twem ad re su e -ma il: pre wen -
cja@zus.pl .
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

In sty tu cja se pa ra cji mał żeń skiej zo sta ła
wpro wa dzo na do pol skie go sys te mu
praw ne go z dniem 16 grud nia 1999 ro -
ku. Na pod sta wie zmo dy fi ko wa nych
prze pi sów ko dek su ro dzin ne go i opie -
kuń cze go je że li mię dzy mał żon ka mi na -
stą pił zu peł ny roz kład po ży cia, każ dy
z mał żon ków mo że żą dać, że by sąd
orzekł se pa ra cję. Jed nak że mi mo zu -
peł ne go roz kła du po ży cia orze cze nie
se pa ra cji nie jest do pusz czal ne, je że li
wsku tek niej mia ło by ucier pieć do bro
wspól nych ma ło let nich dzie ci mał żon -
ków al bo je że li z in nych wzglę dów orze -
cze nie se pa ra cji by ło by sprzecz ne z za -
sa da mi współ ży cia spo łecz ne go. Je że li
mał żon ko wie nie ma ją wspól nych ma ło -
let nich dzie ci, sąd mo że orzec se pa ra -
cję na pod sta wie zgod ne go żą da nia
mał żon ków. 
Na wet po bież na ana li za po wyż szych re -
gu la cji wska zu je na wie le po do bieństw
do in sty tu cji roz wo du. Mi mo upły wu 15
lat ist nie nia in sty tu cji se pa ra cji, jest ona
czę sto utoż sa mia na z roz wo dem. Jed -
nak że mi mo wie lu po do bieństw, roz -
wód i se pa ra cja po zwa la ją na re ali za cję
zgo ła in nych ce lów dla mał żon ków, któ -
rzy de cy du ją się wy stą pić w tej spra wie

do są du. Po ni żej przed sta wię pod sta -
wo we po do bień stwa i róż ni ce obu in -
sty tu cji.

Róż Ni ce:
• Se pa ra cja nie po wo du je roz wią za nia

mał żeń stwa.
• Se pa ra cja mo że być znie sio na orze -

cze niem są du, co po wo du je usta nie
jej skut ków. Roz wód po wo du je osta -
tecz ne roz wią za nie mał żeń stwa.

• Do orze cze nia se pa ra cji wy star czy
stwier dze nie przez sąd zu peł ne go
roz kła du po ży cia, w przy pad ku roz -
wo du roz kład po ży cia mu si być nie ty -
ko zu peł ny, ale rów nież trwa ły, czy li
nie od wra cal ny. Przez wspól ne po ży -
cie mał żon ków na le ży ro zu mieć ogół
wię zi po mię dzy ni mi w sfe rze du cho -
wej, fi zycz nej i go spo dar czej.

• Mał żon ko wie po zo sta ją cy w se pa ra -
cji nie mo gą za wrzeć in ne go mał żeń -
stwa.

• Po orze cze niu se pa ra cji mał żo nek,
któ ry na sku tek mał żeń stwa zmie nił
na zwi sko, nie mo że wró cić do na zwi -
ska ro do we go.

• Mał żon ko wie, po zo sta ją cy w se pa ra cji,
są obo wią za ni do wza jem nej po mo cy,
je że li wy ma ga ją te go wzglę dy słusz no -
ści. Mał żon ków roz wie dzio nych ten
obo wią zek nie do ty czy. Na to miast, za -
rów no jed nych, jak i dru gich mał żon -
ków, mo że do ty czyć obo wią zek ali -
men ta cyj ny wzglę dem dru gie go mał -
żon ka. Przy czym, okres pła ce nia dru -
gie mu mał żon ko wi ali men tów po roz -
wo dzie mo że być w pew nych przy pad -
kach ogra ni czo ny do lat 5, pod czas gdy
przy se pa ra cji nie ma ta kie go ogra ni -

cze nia. Co wię cej, obo wią zek ten wy ga -
sa w ra zie za war cia przez mał żon ka
roz wie dzio ne go no we go mał żeń stwa.

pO DO bień StWA:
• O se pa ra cji, po dob nie jak o roz wo -

dzie, mu si orzec sąd. Za rów no spra -
wy o roz wód, jak i wszyst kie spra wy
o se pa ra cję, roz po zna je wła ści wy sąd
okrę go wy.

• Orze cze nie za rów no se pa ra cji, jak
i roz wo du, po wo du je usta nie mię dzy
mał żon ka mi wspól no ty ma jąt ko wej.

• Sąd jest zo bo wią za ny do zba da nia
przy czyn roz kła du po ży cia, na wet je -
że li mał żon ko wie zgod nie żą da ją roz -
wo du czy se pa ra cji.

• Sąd orze ka o wła dzy ro dzi ciel skiej
nad ma ło let ni mi dzieć mi i mo że ogra ni -
czyć wła dzę jed ne go z ro dzi ców za rów -
no przy roz wo dzie, jak i przy se pa ra cji.

• Mał żo nek po zo sta ją cy w se pa ra cji,
po dob nie jak mał żo nek roz wie dzio ny,
nie dzie dzi czy spad ku w ra zie śmier -
ci dru gie go mał żon ka.

• Orze cze nie se pa ra cji, jak i roz wo du,
nie jest do pusz czal ne w sy tu acji, gdy
wsku tek ta kie go orze cze nia mia ło by
ucier pieć do bro wspól nych ma ło let -
nich dzie ci mał żon ków lub by ło by to
sprzecz ne z za sa da mi współ ży cia
spo łecz ne go.

• W to ku spra wy o roz wód lub o se pa ra -
cję nie mo że być wsz czę ta od ręb -
na spra wa o za spo ko je nie po trzeb ro -
dzi ny i o ali men ty po mię dzy mał żon ka -
mi al bo po mię dzy ni mi a ich wspól ny -
mi ma ło let ni mi dzieć mi co do świad -
czeń za okres od wy to cze nia po wódz -
twa o roz wód lub o se pa ra cję.

PORADY

ZUS RADZI

Dofinansowywanie przedsiębiorców
ADWOKAT RADZI

Rozwód a separacja – podobieństwa i różnice

reklama reklama
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Sylwia Kosman

Pro jekt do ty czył przy szłej re wi ta li za -
cji sied miu te re nów zde gra do wa nych
o po wierzch ni 132 hek ta rów. Dzię ki
po zy ska nym fun du szom uda ło się
prze pro wa dzić ba da nia geo lo gicz ne,
geo tech nicz ne i oce nić sto pień za nie -
czysz cze nia oraz przy go to wać eks per -
ty zę sta nu tech nicz ne go obiek -
tów. – Ma my du że do świad cze nie
w przy wra ca niu do ży cia te re nów
po daw nych ko pal niach czy hu tach.
Jed nak każ dy pro jekt, któ ry po zwo li
nam na po sze rze nie ofer ty, jest dla nas
bar dzo waż ny. Do ku men ta cja po zwo li
nam na ubie ga nie się o unij ne środ ki
na pro jek ty re wi ta li za cyj ne – mó wi
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca.

Go ściem spe cjal nym kon fe ren cji by -
ła Elż bie ta Bień kow ska, ko mi sarz UE
ds. ryn ku we wnętrz ne go i usług, prze -
my słu, przed się bior czo ści oraz ma łych
i śred nich przed się biorstw. Jak pod kre -
śla ła Bień kow ska, współ pra ca sa mo rzą -
dów, szcze gól nie w ko nur ba cji gór no -
ślą skiej, jest nie ty le do brą prak ty ką, ale
w obec nych cza sach ko niecz no ścią, by
sku tecz nie dbać o po trze by miesz kań -
ców te go re gio nu. 

– We wszyst kich po li ty kach Unii
Eu ro pej skiej za sa da part ner stwa jest

od mie nia na i cią gle po wta rza na. Ale
cóż to zna czy dla ta kie go miej sca jak
Śląsk? Tu taj bez współ pra cy – a do ty -
czy to wła ści wie każ dej du żej aglo me -
ra cji, gdzie ma my ko nur ba cję zło żo ną
z kil ku dzie się ciu miast – bez ta kiej
współ pra cy nie moż na dbać o miesz -
kań ców. Bo tu taj ży cie i praca tyl ko
w mie ście, gdzie się miesz ka, jest
wręcz nie moż li we – mó wi ła. – Za kil -
ka lat bę dzie my za do wo le ni, że za czę -
li śmy coś kon kret ne go bu do wać. Trze -
ba pa mię tać, że do 2020 r. jest jesz cze
szan sa na po zy ska nie du żych pie nię -

dzy ze środ ków ze wnętrz nych – pod -
kre śli ła.

Go spo darz kon fe ren cji, czy li pre zy -
dent My sło wic, Edward La sok, tłu ma -
czył, że to wła śnie Elż bie ta Bień kow -
ska w 2013 r. za chę ca ła wła dze My sło -
wic do ko rzy sta nia ze środ ków
unij nych w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Po moc Tech nicz na. – Nie tyl -
ko My sło wi ce ma ją pro ble my z za go -
spo da ro wa niem te re nów po prze my sło -
wych. Wspól nie z in ny mi mia sta mi
bę dzie je ła twiej po ko nać – stwier dził
La sok.

So sno wiec zgło sił do pro jek tu trzy
te re ny. Naj więk szy z nich obej mu je
ok. 48 ha przy ul. Wat ta. Ko lej ne nie ru -
cho mo ści, to oko ło 10-hek ta ro wy ob -
szar na hał dzie po ko pal ni KWK „Po -
rąb ka -Kli mon tów” oraz 6-hek ta ro wy
ob szar przy ul. Woj ska Pol skie go w po -
bli żu So sno wiec kie go Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz ne go. Koszt ca łe go pro -
jek tu za mknął się kwo tą 1,2 mln zł
(w tym ok. 1 mln zł z UE).

Dzięki wspólnym planom
będzie szansa na
przeprowadzenie rewitalizacji
i ściągnięcie inwestorów

Na mo cy po ro zu mie nia trzech miast,
któ re pod pi sa no już w 2014 r., roz po czę -
to dzia ła nia zmie rza ją ce do za go spo da ro -
wa nia m. in. te re nów po prze my sło wych
po KWK My sło wi ce. Jed nym z ele men -
tów pro jek tu by ły tak że kon sul ta cje, któ -
re od by ły się w każ dym z miast. Pod czas
spo tkań omó wio no wspól ne płasz czy zny
współ pra cy oraz dys ku to wa no, w ja ki
spo sób roz wią zać bie żą ce pro ble my. 

Obec nie My sło wi ce, Ja worz no i So -
sno wiec dys po nu ją te re na mi po prze my -
sło wy mi o wy so kim po ten cja le in we sty -
cyj nym o łącz nej po wierzch ni 132 ha.
Te raz dzię ki wspól nym pla nom, bę -

dzie szan sa na prze pro wa dze nie re wi -
ta li za cji oraz ścią gnię cie in we sto rów.
Łącz na war tość pro jek tu wy nio sła po -
nad 2 mln 479 tys. zł, z cze go do fi nan -
so wa nie po nad 2 mln 231 tys. zł. 

Trzy graniczące ze sobą miasta, czyli Sosnowiec, Jaworzno i Mysłowice, przygotowały Strategię Rozwoju Gospodarczego w oparciu o posiadany potencjał
terenów poprzemysłowych. Wspólnie podjęte działania zostały zaprezentowane podczas konferencji, która odbyła się 11 maja w Mysłowicach. 

So sno wiec, Ja worz no i My sło wi ce wspól nie za mie rza ją wal czyć o zde gra do wa ne te re ny

W gru pie si ła i szan sa na re wi ta li za cję

Wykonana dokumentacja pozwala na przyznanie środków unijnych,
przekonywał prezydent Arkadiusz Chęciński.

Władze Sosnowca przygotowały list,
w którym zwracają się o pomoc
przy przejmowaniu terenów, które należą
do Skarbu państwa. Otrzymają go m.in.
prezydent Rp, premier, posłowie,
marszałek województwa oraz
wojewoda. – takich terenów jest bardzo
dużo. Ważnym przykładem są tereny
po kopalni „Niwka-Modrzejów”. Mamy
wspólny projekt z Mysłowicami
i jaworznem, który jest oparty
na terenach, jakie należą do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. chcielibyśmy
ujednolicić własność. być może
znajdziemy inne rozwiązanie, stąd też
pismo do włodarzy miast, a także władz
centralnych. Nie jest normalne, że miasto
musiało odkupić m.in. budynki, gdzie
mieszczą się przedszkola czy też Dom
Kultury, jak miało to miejsce
w Kazimierzu. pewne sprawy powinny
być raz na zawsze uregulowane  –
podkreśla prezydent Sosnowca,
Arkadiusz chęciński, który o inicjatywie
miasta poinformował podczas spotkania
z dziennikarzami.  Kp

KSztAłtOWANie MAłej
ARcHiteKtURy i KOMpleKSOWe
UtRzyMANie MiejSKicH plAcóW
zAbAW – tO GłóWNe zADANiA,
KtóRyMi zAjął Się 
OD 1 MAjA NOWy ReFeRAt 
DS. KSztAłtOWANiA
pRzeStRzeNi pUbliczNej.
eFeKty pRAc jUż WiDAć.

– Ocze ku ję kom plek so we go
spoj rze nia na zie leń w mie ście,
cie ka wych pro jek tów za go spo -
da ro wa nia pla ców, skwe rów oraz
miej skich pla ców za baw, a tak że
od świe że nia ma łej ar chi tek tu ry.
Chce my, aby miesz kań cy po czu -
li, że prze strzeń pu blicz na jest
im przy ja zna – wy ja śnia Ma te -
usz Ry ka ła, za stęp ca pre zy den ta
So snow ca.

Re fe rat, któ re go kie row ni -
kiem zo sta ła An na Mak sym,
dzia ła w ra mach Wy dzia łu In we -
sty cji Miej skich i ma za za da nie
tak że wpro wa dza nie ele men tów
stre et -ar tu na te re ny zie lo ne oraz
or ga ni zo wa nie kon kur sów dla
miesz kań ców zwią za nych z es te -

ty za cją prze strze ni miej skiej.
Mak sym ukoń czy ła Uni wer sy tet
Rol ni czy w Kra ko wie, Wy dział
Ogrod ni czy o spe cjal no ści sztu -
ka ogro do wa oraz po dy plo mo we
stu dia w Wyż szej Szko le Tech -
nicz nej w Ka to wi cach – urba ni -
sty ka i pla no wa nie prze strzen ne.

Efek ty prac re fe ra tu już wi -
dać. W pierw szej ko lej no ści
na uli cach Mo drze jow skiej i War -
szaw skiej po ja wi ły się do ni ce
z gra ba mi. Do ni ce są w dwóch

ko lo rach – prze wa ża ją czar ne, ale
są też czer wo ne. – Gra by dla te go,
że są bar dzo wy trzy ma łe i spraw -
dzi ły się już w so sno wiec kich
wa run kach. Nie daw no po ja wi ły
się w par ku Śro du la i przy szko le
mu zycz nej. Skąd po mysł na czer -
wo ne do ni ce? Chcie li śmy wzbu -
dzić za in te re so wa nie  miesz kań -
ców i chy ba nam się to uda ło, bo
dzien ni ka rze bar dzo się tym te -
ma tem za in te re so wa li – po wie -
dzia ła An na Mak sym.

Ob li cze zmie nił tak że skwer
przy zbie gu ulic Mo drze jow skiej
i Ma ła chow skie go, któ ry za zie le -
nił się, a wszyst ko za spra wą ko -
so drze wi ny, kom po zy cji z de re ni,
a tak że ży wo pło tu z ta wu ły sza rej.

– Zgod nie z za po wie dzia mi
ten nie wiel ki te ren do pro wa dzi -
li śmy do po rząd ku. Zie leń po ja -
wi się tak że obok re mon to wa nej
uli cy Ma ła chow skie go. Sta ną
tam du że, ozdob ne do ni ce,
w któ rych po sa dzo ne bę dą

drzew ka igla ste – mó wi Ma te usz
Ry ka ła. Na skwe rze przy uli cy
Mo drze jow skiej po sa dzo no m.
in. 500 sztuk ko so drze wi -
ny. – Oprócz gór skich so sen po -
ja wi ła się tam rów nież róż no -
barw na kom po zy cja z de re ni,
a wszyst ko to oto czo no ży wo -
pło tem z ta wu ły sza rej – po in for -
mo wa ła An na Mak sym.

Przy skrzy żo wa niu ulic 3
Ma ja i Ma ła chow skie go przy
no wo po wsta łym par kin gu na sa -

dzo no z ko lei so snę gór -
ską. – Po dru giej stro nie par kin -
gu po sa dzo no drze wa li ścia ste,
któ re bę dą zie lo ne ca ły rok.
Do te go po ja wi ła się tam ta wu -
ła ja poń ska, któ ra jest ce nio -
na ze wzglę du na de ko ra cyj ne
li ście oraz zwar ty, gę sty po krój.
Na sa dzi li śmy  rów nież ce bul ki
tu li pa nów, któ re bę dzie moż -
na w peł nej kra sie po dzi wiać
w przy szłym ro ku – do da ła
Mak sym. KP

Zie leń w mie ście nie tyl ko z na zwy

arc. UM Sosnowiec

Na sosnowieckich ulicach pojawiły się już m.in. graby, kosodrzewina, sosny górskie i drzewa liściaste. 

arc U
M

 w
 Sosnow

cu
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Pod czas Dni So snow ca, w so bo -
tę 6 czerw ca, od godz. 10.00
do godz. 16.00, eks per ci Od dzia -
łu ZUS bę dą za in te re so wa nym
miesz kań com za kła dać kon ta
na Plat for mie Usług Elek tro nicz -
nych (PUE).

Każ dy po sia dacz kon ta bę -
dzie mógł zre ali zo wać więk szość
spraw zwią za nych z ubez pie cze -
nia mi spo łecz ny mi bez wy cho -
dze nia z do mu – przez in ter net.
Po zwa la to m.in. na uzy ska nie in -
for ma cji o ubez pie cze niach,

świad cze niach i płat no ściach,
a tak że na spraw dze nie wszel -
kich swo ich da nych w ZUS -ie.

Re je stra cja na PUE prze bie -
ga dwu eta po wo. Naj pierw na le -
ży za re je stro wać kon to na pue.
zus. pl. Na koń cu te go eta pu
klient do sta je po twier dze nie za -
ło że nia kon ta oraz uni kal ny nu -
mer iden ty fi ka cyj ny, czy li lo gin.
Dru gim eta pem re je stra cji jest
po twier dze nie toż sa mo ści. Dla te -
go ko niecz ny jest do wód toż sa -
mo ści. red

ZUS zakłada konta na PUE Nowy komendant policji
Mł. insp. Do mi nik Łą czyk, do -
tych cza so wy ko men dant po wia -
to wy po li cji w Bę dzi nie, zo stał
no wym sze fem so sno wiec kiej
po li cji. Mł. insp. Do mi nik Łą -
czyk za stą pił na tym sta no wi sku
ko men dan ta insp. An drze ja Po -
pra wę, któ ry w mar cu od szedł
na eme ry tu rę. 

Wpro wa dze nie no we go ko -
men dan ta od by ło się w so sno -
wiec kiej ko men dzie 5 ma ja. Mł.
insp. Do mi nik Łą czyk ode brał
no mi na cję z rąk in spek to ra Ro -
ma na Rabsz ty na, za stęp cy ślą -
skie go ko men dan ta wo je wódz -
kie go. Uro czy ste wpro wa dze nie
od by ło się tak że w obec no ści m.

in. pre zy den ta So snow ca, Ar ka -
diu sza Chę ciń skie go, Ma te usza
Ry ka ły, I za stęp cy pre zy den ta
oraz przed sta wi cie li pro ku ra tu ry,
du cho wień stwa, za pro szo nych
go ści oraz ka dry kie row ni czej
so sno wiec kiej jed nost ki.

Mł. insp. Do mi nik Łą czyk,
któ ry miesz ka w So snow cu, do -
tych czas peł nił służ bę ja ko ko -
men dant po wia to wy po li cji w Bę -
dzi nie. Od po cząt ku swo jej służ by,
czy li od 1992 ro ku, jest zwią za ny
z so sno wiec ką po li cją. Peł nił służ -
bę w tej jed no st ce przez kil ka na -
ście lat oraz kie ro wał tak że jed -
nost ka mi po li cji w Pie ka rach Ślą -
skich oraz Mysz ko wie. SK

Sylwia Kosman

Wię cej obo wiąz ko wych in for ma -
cji na ety kie tach i no wy spo sób ich
pre zen ta cji. To głów ne zmia ny, ja -
kie wpro wa dzi ło obo wią zu ją ce
od 13 grud nia ubie głe go ro ku roz -
po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy (UE) nr 1169/2011
z 25 paź dzier ni ka 2011 w spra wie
prze ka zy wa nia kon su men tom in -
for ma cji na te mat żyw no ści.

– W wy ni ku te go roz po rzą -
dze nia pro du cen ci są zo bo wią -
za ni do szcze gó ło we go po da wa -
nia kon su men to wi in for ma cji
na te mat skła du żyw no ści, sprze -
da wa nej lu zem. Ta kie pro duk ty,
jak pie czy wo, cia sta, droż dżów -
ki czy wę dli ny, mu szą być pre -
cy zyj nie opi sa ne, że by ku pu ją cy
miał świa do mość, co ku pu je i ja -
kie nie bez pie czeń stwo się z tym
wią że – mó wi Jo an na Ja siel ska,
kie row nicz ka Sek cji Hi gie ny
Ży wie nia, Żyw no ści i Przed mio -
tów Użyt ku w Po wia to wej Sta cji
Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej
w So snow cu.

Pro dukt mu si być za ety kie to -
wa ny w na stę pu ją cy spo sób: na -
zwa pro du cen ta, na zwa pro duk -
tu, ma sa net to i do kład nie po da -
ny skład, a po nad to wszyst kie
aler ge ny mu szą być wy raź nie
za zna czo ne. 

I tak przy kła do wo: buł ka cia -
ba ta po win na zo stać opi sa -
na w na stę pu ją cy spo sób: okre -
ślo ny pro du cent, buł ka cia ba -
ta, 100 gram, pie czy wo pszen ne
zwy kłe i do dat ko wo skład: mą ka

pszen na, wo da, sól, droż dże, su -
chy za kwas pszen ny. Pro dukt
mo że za wie rać so ję, orze chy, se -
ler, ja ja, mle ko, łu bin, do dat ko wo
ze wska za niem, któ re ze skład ni -
ków mo gą spo wo do wać aler gię.

– Za łącz nik nr 2 te go roz po -
rzą dze nia wska zu je, ja kie sub -
stan cje lub pro duk ty po wo du ją
aler gię lub re ak cję nie to le ran cji.
Wy mie nio no 14 pod sta wo wych
aler ge nów, naj bar dziej po wszech -
nych – wy ja śnia Jo an na Ja siel ska.

Obo wiąz ko we in for ma cje
na te mat żyw no ści mu szą być
umiesz czo ne w ta ki spo sób, aby
by ły do brze wi docz ne i wy raź -
nie czy tel ne. W przy pad ku żyw -
no ści opa ko wa nej mu szą się one
znaj do wać bez po śred nio na opa -
ko wa niu lub za łą czo nej do nie -
go ety kie cie i mu szą być wy dru -
ko wa ne w spo sób za pew nia ją cy
wy raź ną czy tel ność. No wo ścią
w prze pi sach żyw no ścio wych
do ty czą cych zna ko wa nia jest
usta le nie mi ni mal ne go roz mia -
ru czcion ki, ja ki na le ży sto so -
wać w od nie sie niu do in for ma -
cji obo wiąz ko wych wy dru ko wa -
nych   na opa ko wa niu lub
ety kie cie.

So sno wiec ki Sa ne pid bę dzie
pro wa dził dla miesz kań ców ak cję
pn. „Ety kie ta in for ma cją dla
klien ta”. – Bę dzie my się sta ra li
w cza sie tej ak cji in for mo wać
kon su men tów o przy słu gu ją cych
im pra wach, a tak że eg ze kwo wać
od pro du cen tów szcze gó ło we go
udo stęp nia nia in for ma cji – pod -
kre śla Jo an na Ja siel ska. – Wstęp -

nie za czę li śmy tę ak cję od prze ka -
zy wa nia wia do mo ści na te mat
obo wią zu ją cych prze pi sów pie ka -
rzom i cu kier ni kom. Więk szość
na szych pro du cen tów już opra co -
wa ła ety kie ty pro duk tów. Przy go -
to wa ne ety kie ty z po da nym wy -
ka zem skład ni ków po win ny być
udo stęp nio ne w każ dym skle pie,
gdzie ten to war jest sprze da wa ny.
Po nad to tych sa mych in for ma cji
bę dzie my wy ma gać w re stau ra -
cjach i punk tach ma łej ga stro no -
mii. Wła ści ciel re stau ra cji bę dzie
mu siał pod jąć de cy zję, czy in for -
ma cje do łą czyć przy kła do wo
do me nu czy umie ścić je w in nym
wi docz nym miej scu – do da je.

Do dat ko wo od 13 grud -
nia 2016 r. pro du cen ci i re stau -
ra to rzy bę dą mu sie li po da wać
in for ma cję o war to ści od żyw czej
pro duk tów.

Po da wa nie wy ka zu skład ni -
ków nie jest ko niecz ne, np.
w przy pad ku świe żych owo ców
i wa rzyw, w tym ziem nia ków,
któ re nie są ob ra ne, po kro jo ne,
wo dy ga zo wa nej, któ rej opis

wska zu je, że zo sta ła na sy co -
na dwu tlen kiem wę gla, octu uzy -
ska ne go wy łącz nie z jed ne go
pod sta wo we go pro duk tu me to dą
fer men ta cyj ną, pod wa run kiem,
że nie zo sta ły do da ne żad ne in ne
skład ni ki, se ra, ma sła, fer men to -
wa ne go mle ka i śmie ta ny, do któ -
rych nie zo sta ły do da ne skład ni ki
in ne niż prze two ry mlecz ne, en -
zy my spo żyw cze i kul tu ry drob -
no ustro jów nie zbęd ne do pro duk -
cji lub, a w przy pad ku se ra in ne -
go niż ser świe ży i ser to pio ny, sól
po trzeb na do je go pro duk cji.

Je że li pro du cen ci nie przy go -
tu ją wy ma ga nych in for ma cji
na te mat pro duk tu, zo sta nie wsz -
czę te po stę po wa nie ad mi ni stra -
cyj ne. Naj pierw zo sta nie wy da -
na de cy zja, na stęp nie upo mnie -
nie, a je śli pro du cent w dal szym
cią gu nie za sto su je się do obo -
wią zu ją cych prze pi sów, to zo sta -
nie na ło żo na na nie go grzyw na.
Je śli pro du cent nie wska że aler -
ge nów w skła dzie, to so sno wiec -
ki Sa ne pid wy stą pi o uka ra nie
do sta cji wo je wódz kiej.

Konsumenci mają prawo do informacji, a producenci więcej pracy

Bułka z etykietą. Wiesz, co jesz

Joanna Jasielska potwierdza, że większość producentów
opracowała etykiety produktów. 

Sylwia Kosman

arc. KMP Sosnowiec

arc UM w Sosnowcu

29 ma ja w go dzi nach przed po -
łu dnio wych sym bo licz nie na
po wierzch nię wy je cha ła ostat -
nia to na wę gla z ko pal ni Ka zi -
mierz -Ju liusz. Dzień wcze śniej
za koń czy ło się wy do by cie
w ostat niej so sno wiec kiej ko -
pal ni. 1 czerw ca do tych cza so wa
za ło ga ko pal ni zgło si ła się
do pra cy w ko pal niach Ka to -
wic kie go Hol din gu Wę glo we -
go. Li kwi da cja do łu ko pal ni ma
po trwać do koń ca 2016 ro ku.
Li kwi da cja po wierzch ni po trwa
dwa la ta dłu żej.

– Jest to bar dzo smut ny dla
nas wszyst kich dzień, ale zgod -
nie z za ło że nia mi po ro zu mie -
nia ko pal nia Ka zi mierz -Ju liusz
koń czy dziś wy do by cie. Szcze -
gól nie smut ny jest fakt, że to
ostat nia w Za głę biu ko pal nia
wę gla ka mien ne go  – po wie -
dział Krzysz tof Ku rak, pre zes
za rzą du KWK Ka zi mierz -Ju -
liusz.

Ża lu nie krył tak że pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski. – Cięż ko przy jąć do wia -
do mo ści, że to ko niec gór nic twa
w na szym mie ście i re gio nie.
Te raz przed na mi du żo pra cy,
aby te re ny te przy wró cić miesz -
kań com. Nie chce my po peł nić

tych sa mych błę dów, któ re zo -
sta ły po peł nio ne w la tach dzie -
więć dzie sią tych. W tym ce lu
po wo ła li śmy ze spół ds. re wi ta li -
za cji Ka zi mie rza Gór ni cze go,
Ostrów Gór ni czych i Ju liu sza.
Chce my jak naj le piej upo rząd -
ko wać wszyst kie kwe stie zwią -

za ne z li kwi da cją ko pal ni – po -
wie dział pre zy dent So snow ca,
któ ry chciał by, aby na te re nie
po ko pal nia nym stwo rzyć coś
w ro dza ju izby pa mię ci. – Pod -
pi sze my po ro zu mie nie z przed -
sta wi cie la mi spół ki o za bez pie -
cze nie na przy szłość nie któ rych
czę ści ko pal ni. W izbie tra dy cji
moż na by gro ma dzić pa miąt ki
po ko pal ni, tam też mógł by się
zna leźć wa go nik z sym bo licz ną,
osta ta nią to ną wę gla. Bę dzie my
tak że po dej mo wać dzia ła nia,
aby ura to wać ko lej kę wą sko to ro -
wą, któ ra łą czy dwie czę ści ko -
pal ni. W przy szło ści mo że stać
się ona atrak cją   tu ry stycz ną
dziel ni cy, mia sta. Mu si my tu taj
szyb ko dzia łać, bo są miej sca,
gdzie ko lej ka jest już roz kra da na.
Mam na dzie ję, że uda nam się ją
prze jąć. Wie rzę, że doj dzie my
do po ro zu mie nia z przed sta wi -
cie la mi spół ki – do dał pre zy dent
Chę ciń ski. KP

Kopalnia Kazimierz – Juliusz już nie fedruje

Mł. insp. Dominik Łączyk odebrał gratulacje od władz miasta. 

Symboliczna ostatnia tona węgla.
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So sno wiec na naj wyż szym stop niu po dium.
W Mię dzy na ro do wym Dniu Ro dzi ny, 15 ma ja, roz -
strzy gnię ty zo stał kon kurs dla sa mo rzą dów „Do bry
Kli mat dla Ro dzi ny”. Na sze mia sto trium fo wa ło
w ka te go rii „Wspie ra nie ro dzin spra wu ją cych opie -
kę nad oso ba mi nie peł no spraw ny mi” za pro gram
„Świat Ide al ny”,  opra co wa ny i re ali zo wa ny
przez Iwo nę Du rek – Sy pek i Lesz ka Fa li sa.

– Wy gra na do pin gu je nas do dal szych dzia łań.
Po ka zu je, że war to in we sto wać w to, co naj waż niej -
sze w na szym spo łe czeń stwie – w ro dzi ny. Edu ka -
cja, przy go to wa nie do za wo du czy za pew nie nie
miesz kań zin te gro wa nych nie peł no spraw nym, to
jesz cze nie wszyst ko, co ma my w pla nach. W tym
ro ku chce my stwo rzyć ogród po li sen so rycz ny czy
za pla no wać dal szy roz wój miesz kal nic twa i edu ka -
cji. Na pew no na sza wy gra na to du ży suk ces, ale

jesz cze wie le przed na mi – mó wi ła pod czas wrę -
cze nia na gród An na Je dy nak, za stęp ca pre zy den ta
So snow ca, która w imie niu pre zy den ta mia sta Ar -
ka diu sza Chę ciń skie go ode bra ła na gro dę pod czas
uro czy stej ga li, jaka od by ła się w War sza wie. Wraz
z An ną Je dy nak na gro dę ode bra li re ali zu ją cy pro -
gram „Świat Ide al ny” Iwo na Du rek -Sy pek,
dyrektorka Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4 w So -
snow cu oraz Le szek Fa lis, dy rek tor so sno wiec kie -
go Cen trum Usług So cjal nych i Wspar cia. Or ga ni -
za to rem kon kur su był pre zy dent RP Bro ni sław Ko -
mo row ski wraz z mał żon ką An ną. Na gro dy
przy zna no w trzech ka te go riach. „Wspie ra nie ro -
dzin spra wu ją cych opie kę nad oso ba mi nie peł no -
spraw ny mi”, „Wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych”
i „Sa mo rząd przy ja zny se nio rom”. Oprócz So snow -
ca trium fo wa ły Wisz ni ce i Dar ło wo. KP

W Sosnowcu „Dobry Klimat dla Rodziny” Uczniowie „Korczaka” zapraszają na piknik charytatywny „Gramy dla Kuby” 

Program opracowany przez Iwonę Durek – Sypek i Leszka Falisa okazał się najlepszy
w ogólnopolskim konkursie. 

Ucznio wie VII Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. K.
K. Ba czyń skie go w So snow cu zdo by li II miej sce
w kon kur sie „Li der Do bro czyn no ści”, zor ga ni zo wa -
nym przez Ko le gium Służb Spo łecz nych w Cze la -
dzi. Ich ko le dzy z so sno wiec kie go VI LO im. J. Kor -
cza ka zdo by li III miej sce, a wy róż nie nie przy pa dło
w udzia le III Li ceum Ogól no kształ cą ce mu im. Bo -
le sła wa Pru sa w So snow cu. Ucznio wie otrzy ma li na -
gro dy za naj bar dziej po my sło we i naj le piej zor ga ni -
zo wa ne ak cje spo łecz ne. Ce lem kon kur su by ło pro -
mo wa nie wo lon ta ria tu wśród mło dzie ży, idei
do bro czyn no ści oraz uho no ro wa nie mło dych lu dzi
o do brych ser cach i wy jąt ko wej wraż li wo ści. Pod -
czas uro czy sto ści wrę cza nia na gród, któ ra od by ła się
w Ko le gium Służb Spo łecz nych w Cze la dzi, lau re aci
mie li oka zję za pre zen to wać swo je dzia ła nia i przy -
bli żyć efek ty pra cy na rzecz in nych. 

– Każ da ze szkół mu sia ła przy go to wać pre zen ta -
cję na te mat pro wa dzo nych przez uczniów dzia łań
cha ry ta tyw nych. My po ka za li śmy na sze im pre zy
cha ry ta tyw ne, któ re or ga ni zu je my dla Ku by Maj -
zla, ucznia na szej szko ły, od lat cho ru ją ce go na za -
nik mię śni – mó wi Ju sty na Gil, te go rocz na ma tu -
rzyst ka VI LO im. J. Kor cza ka w So snow cu. W tym
ro ku już po raz pią ty ucznio wie „Kor cza ka” or ga -
ni zu ją im pre zę pod ha słem „Gra my dla Ku by”. Pik -

nik ro dzin ny od bę dzie się 13 czerw ca w godz.
od 13.00 do 19.00 na bo isku Ze spo łu Szkół Ogól -
no kształ cą cych nr 2 w So snow cu przy ul. Cze ladz -
kiej. – Za pro si li śmy do współ pra cy m. in Sto wa rzy -
sze nie Daw ców Uśmie chu, Otwar tą Pra cow nię Ar -
ty stycz ną O! PA, Skrzy dla tą Ży ra fę, Kom pa nię
Łucz ni czą. W trak cie pik ni ku na przy by łych go ści
cze ka wie le atrak cji, m. in mecz „Gwiaz dy”,
w którym bę dą uczest ni czyć so sno wiec kie zna ko -
mi to ści kon tra „Kor cza kow cy”, po kaz ba niek my -
dla nych, prze jażdż ka z Daw ca mi Uśmie chu, kuch -
nia po lo wa czy za ba wy w zam ku dmu cha nym.
Wszyst kich miesz kań ców ser decz nie za pra sza my.
Cel jest szczyt ny – do da je. Ca ły do chód z im pre zy
zo sta nie prze zna czo ny na re ha bi li ta cję Ku by, te go -
rocz ne go ma tu rzy sty. SK

zwy cięz cy kon kur su li der Do bro czyn no ści:
i miej sce – Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych – III Li ceum
Ogól no kształ cą ce w Ja worz nie i ex aequo – Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych i Tech nicz nych w Cze la dzi
ii miej sce – VII Li ceum Ogól no kształ cą ce im. K. K. Ba -
czyń skie go w So snow cu
iii miej sce – VI Li ceum Ogól no kształ cą ce im. J. Kor cza ka
w So snow cu i ex aequo – Po wia to wy Ze spół Szkół im. Ka -
ro la Miar ki w Pszczy nie
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Syl wia Ko sman

Fe sti wal za wo dów, zor ga ni zo wa ny 21
i 22 ma ja, zo stał skie ro wa ny przede
wszyst kim do gim na zja li stów, któ rzy
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, zo ba czyć, ja -
kie są umie jęt no ści nie zbęd ne dla da ne -
go za wo du i ty po we za da nia za wo do we
oraz za pla no wać swo ją przy szłość, bio -
rąc pod uwa gę swo je pa sje i za in te re so -
wa nia. Uru cho mio ny zo stał tak że punkt
do radz twa za wo do we go, w któ rym gim -
na zja li ści 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 za pla no wać swo ją
ścież kę za wo do wą.

W ra mach fe sti wa lu za wo dów przy go -
to wa no kil ka na ście sta no wisk za wo do -
wych. Ucznio wie mo gli zo ba czyć, jak
pra cu je m. in. tech nik po jaz dów sa mo -
cho do wych, lo gi styk, cu kier nik, ogrod -
nik-flo ry sta, me cha tro nik, elek tryk czy
gór nik. 

– Za mie rza my or ga ni zo wać cy klicz -
nie ta kie spo tka nia, by ucznio wie i ro dzi -
ce mo gli prze ko nać się i zo ba czyć, ja kie
jest po ten cjał na szych szkół i do świad -
czyć cha rak te ry stycz nych czyn no ści

w ra mach okre ślo nych za wo dów. Obec -
nie kształ ci my w 20 za wo dach, na po zio -
mie tech ni kum i szko ły za wo do wej. Wy -
mo gi eg za mi nów zmu sza ją nas do te go,
by w szko łach by ło wy po sa że nie naj wyż -
szej kla sy – stwier dził Ja cek Gór ski, dy -
rek tor CKZiU. 

– W ob rę bie Cen trum ma my czte ry
tech ni ka, czte ry za sad ni cze szko ły za wo -
do we, li ceum ogól no kształ cą ce oraz
szko ły dla do ro słych. Do tej po ry w każ -

dej ze szkół przez ty dzień przy go to wy wa -
li śmy za ję cia dla gim na zja li stów, ukie -
run ko wa ne na pokazanie konkretnych
zawodów. Po sta no wi li śmy po raz pierw -
szy pod su mo wać fe sti wal za wo dów i za -
pre zen to wać wszyst kie w jed nym miej -
scu. W przy szłym ro ku za mie rza my za -
pro sić do współ pra cy po zo sta łe szko ły
po nad gim na zjal ne i zor ga ni zo wać je den
wiel ki fe sti wal za wo dów – za po wie dzia -
ła Ewa Bar to siń ska, wi ce dy rek tor ka ds.

dy dak tycz nych i wy cho waw czych
w CKZiU. 

Ucznio wie i ro dzi ce zwie dza li ko lej -
ne sta no wi ska, po zna jąc spe cy fi kę pra cy
w da nym za wo dzie. Mo gli za dać py ta nia
uczniom i na uczy cie lom oraz prze ko nać
się, ja kie umie jęt no ści ma ją ucznio wie. 

– Po ukoń cze niu tech ni kum cy fro wych
pro ce sów gra ficz nych ucznio wie po tra fią
wy ko nać za pro sze nia, fol de ry, na klej ki,
ulot ki, dru ki wiel ko for ma to we i zło żyć
pro fe sjo nal ne cza so pi smo oraz przy go to -
wać róż ne pro jek ty gra ficz ne – mó wi Ane -
ta Gil, na uczy ciel ka Tech ni kum nr 6 Gra -
fi ki, Lo gi sty ki i Śro do wi ska. 

– Na sze Cen trum za ku pi ło dru kar -
kę 3D kil ka dni te mu. Bę dę mo gli z niej
ko rzy stać mię dzy in ny mi ucznio wie tech -
ni kum cy fro wych pro ce sów gra ficz nych.
Ma my tak że urzą dze nia do przy go to wa -
nia tzw. bu to nów, czy li przy ci sków,
znacz ków z na dru kiem i dzi siaj ucznio -
wie dru ku ją bu to ny zgod nie z za mó wie -
nia mi go ści – do da ła. 

Na uczy cie le za chę ca li do za pi sa nia
się do szkół, któ re uczniom wy da ją się
mniej atrak cyj ne. 

– Uczy my tech ni ków gór nic twa pod -
ziem ne go ja ko je dy na szko ła w So snow -
cu. Ucznio wie re ali zu ją prak ty ki w ko pal -

ni „Wu jek” w Ka to wi cach. W tym ro ku
ma my tak że prak ty ki w ko pal ni w Pie ka -
rach i do paź dzier ni ka re ali zo wa li śmy
prak ty ki w So snow cu. Wszyst kie za ję cia
prak tycz ne od by wa ją się pod zie mią,
w trze ciej i czwar tej kla sie, po nie waż do -
pó ki ucznio wie nie są peł no let ni, nie mo -
gą zjeż dżać na dół. Ka to wic ki Hol ding
Wę glo wy przy słał w tym ro ku za po trze -
bo wa nie dla wszyst kich na szych ab sol -
wen tów, pro po nu jąc im za trud nie -
nie – stwier dził na uczy ciel Ja nusz Bo ro -
wy, na uczy ciel Tech ni kum nr 6 Gra fi ki,
Lo gi sty ki i Śro do wi ska. 

W trak cie fe sti wa lu za wo dów od by ło
się tak że uro czy ste otwar cie mul ti me dial -
nej sa li ję zy ków ob cych spon so ro wa nej
przez Ar ce lor Mit tal Po land, a miesz czą -
cej się bu dyn ku przy uli cy Ki liń skie go 25. 

Z ko lei pod czas trwa nia tar gów za pre -
zen to wa no ofer ty pra cy sta łej i krót ko ter -
mi no wej dla mło dzie ży i osób po szu ku -
ją cych pra cy oraz za gra nicz ne ofer ty pra -
cy. Zor ga ni zo wa no tak że spo tka nia
in for ma cyj ne z za kre su pra wa pra cy,
przed się bior czo ści, ryn ku pra cy, au to pre -
zen ta cji. Współ or ga ni za to rem wo je wódz -
kich tar gów pra cy by ło Cen trum Edu ka -
cji i Pra cy Mło dzie ży OHP w Ka to wi -
cach.

Fe sti wal za wo dów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Wy bierz do bry za wód, a i pra ca się znaj dzie
Wojewódzkie targi pracy i festiwal zawodów zorganizowało Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Kilińskiego. Goście mieli okazję wziąć udział
w wojewódzkich targach pracy i poszukać dla siebie ofert pracy oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły podczas dwudniowej imprezy, przebiegającej
pod hasłem „Kariera zawodowa zaczyna się w szkole”. 

reklama

W Urzę dzie Miej skim pod pi sa no list in ten -
cyj ny o współ pra cy w za kre sie wspól ne go
pro jek tu edu ka cyj ne go „Uni wer sy tec kie VI
Li ceum Ogólnokształ cą ce im. Ja nu sza Kor -
cza ka w So snow cu – Li ceum Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go”. Pod li stem pod pi sa li
się Rek tor Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go w Ka to wi cach prof. dr hab. n. med. Prze -
my sław Ja ło wiec ki, pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Chę ciń ski oraz dy rektor VI Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Ja nu sza Kor cza ka
Ma rek Wie wió row ski.

– Dą że nie do pod wyż sza nia po zio mu
na ucza nia, wpro wa dza nie no wa tor skich form
na ucza nia oraz zwięk sza nie za in te re so wa nia
mło dzie ży po dej mo wa niem stu diów na kie -
run kach me dycz nych. To głów ne ce le współ -
pra cy, do któ rej wstę pem jest pod pi sa nie li stu
in ten cyj ne go – pod kre śla rek tor ŚUM, prof.
dr hab. n. med. Prze my sław Ja ło wiec ki.

Głów ne punk ty współ pra cy, któ ra wła -
śnie się roz po czę ła po mię dzy uczel nią a so -
sno wiec ką szko łą, to współ udział w re ali zo wa -
niu przed się wzięć dy dak tycz nych, pro wa dze nie
przez pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych
wy bra nych za jęć wspól nie z na uczy cie la mi
szko ły, uczest nic two w wy da rze niach or ga ni zo -
wa nych przez Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny,
ko rzy sta nie przez uczniów szko ły z uczel nia -
nych sal wy kła do wych i la bo ra to riów, współ -
dzia ła nie w po zy ski wa niu ze wnętrz nych
środ ków (w tym z Unii Eu ro pej skiej) na re -
ali za cję wspól nych pro jek tów edu ka cyj nych
i ba daw czych, umoż li wie nie uczniom
uczest nic twa w spo tka niach stu denc kich kół
na uko wych dzia ła ją cych na Ślą skim Uni wer -
sy te cie Me dycz nym.

– Ta kiej współ pra cy na li nii uczel nia
wyż sza, a na sza szko ła jesz cze nie by ło. To
ogrom ny pre stiż dla mia sta, a przede
wszyst kim szan sa dla na szych uczniów, bo
prze cież ich do bro jest dla nas naj waż niej -
sze. Chce my dać szan sę na uki z wi zją, uła -
twić ży cio we wy bo ry, któ re nie są ła twe.

Dzię ki ta kiej ini cja ty wie uczeń, któ ry ma
w pla nach pod ję cie stu diów na uczel ni me -
dycz nej, mo że już pod czas na uki w li ceum
do sko na le przy go to wać się do pod ję cia na -
uki w szko le wyż szej na pla no wa nym
przez sie bie kie run ku. Co za tym idzie,
stu dia po dej mie tak że w na szym mie ście,
a być mo że tak że bę dzie tu taj pra co -
wał – po wie dział pre zy dent So snow ca, Ar -
ka diusz Chę ciń ski.

Z uczel nia mi wyż szy mi na po dob nych
za sa dach bę dą tak że współ pra co wać in ne na -
sze szko ły. – Nie ba wem sto sow ne li sty in ten -

cyj ne w tej spra wie pod pi sze II Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. E. Pla ter, któ re współ -
pra co wać bę dzie z Uni wer sy te tem Ślą skim
oraz Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go w So snow cu przy ul. Ki liń -
skie go 25. Ich part ne rem bę dzie Cen trum
Na uko wo -Dy dak tycz ne Trans por tu Ko le jo -
we go Po li tech ni ki Ślą skiej, któ re go sie dzi bą
bę dzie od re stau ro wa ny i przy sto so wa ny
do funk cji dy dak tycz nych za byt ko wy bu dy -
nek dwor ca ko le jo we go w So snow cu Macz -
kach – do dał Zbi gniew By szew ski, peł no -
moc nik pre zy dent d/s edu ka cji. KP

W trosce o najwyższą jakość nauki

Rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki (od prawej), prezydent
Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz dyrektor VI LO im. Janusza Korczaka, Marek
Wiewiórowski prezentują list intencyjny.

Uczniowie prezentowali i zdradzali tajniki zawodów.
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Sylwia Kosman
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Krzysztof Polaczkiewicz

So sno wiec w tym ro ku inaczej
niż do tej pory świę to wał rocz ni cę
za koń cze nia II woj ny świa to -
wej. – Po sta no wi li śmy wyjść
do miesz kań ców. Kwia ty, wień ce,
upa mięt nie nie tych, któ rzy wal -
czy li za oj czy znę to jed no, ale
przy bli że nie hi sto rii, zwłasz cza
mło dzie ży, to dru gie. Stąd też
gru py re kon struk cyj ne, sprzęt
woj sko wy, po ka zy, a na za koń cze -
nie oglą da nie fil mu o te ma ty ce
wo jen nej i sztucz ne ognie.
Na pew no w przy szłym ro ku po -
sta ra my się o jesz cze wię cej atrak -
cji. Miesz kań cy mu szą wie dzieć,
że urząd, plac przed bu dyn kiem,
należą do nich. Tu taj wspól nie
chce my z so sno wi cza na mi świę -
to wać i na pew no przy al. Zwy cię -
stwa 20 spo tka my się jesz cze
nieraz – pod kre śla Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Sko ro o przy bli ża niu hi sto rii,
zwłasz cza mło dym, to za pew ne
nie wie lu z miesz kań ców re gio nu
wie, że rów nież so sno wi cza nie,
za głę bia cy, za pi sa li swo ją wła sną
kar tę hi sto rii w woj nie obron nej
Pol ski, wal cząc z Niem ca mi
od pierw szych dni wrze śnia 1939
ro ku.

Mo bi li zo wa ny od 24 sierp -
nia 1939 ro ku w So snow cu, Ba -

ta lion Obro ny Na ro do wej „So -
sno wiec” 1 wrze śnia sta wił czo ło
na cie ra ją cym woj skom nie miec -
kim na przed po lu Śmi ło wic (oko -
li ce Mi ko ło wa), któ re by ły czę -
ścią tzw. re du ty mi ko łow skiej.
Od parł wro ga i do pie ro na wy -
raź ny roz kaz Na czel ne go Wo dza
roz po czął od wrót na wschód
wraz z in ny mi jed nost ka mi Woj -
ska Pol skie go. BON „So sno -
wiec” wcho dził w skład Gru py
Ope ra cyj nej „Śląsk”, wy dzie lo -
nej z Ar mii „Kra ków” do obro ny
okrę gu prze my sło we go Gór ne go
Ślą ska i Za głę bia. Za głę bia cy
wal czy li na stęp nie z po wo dze -
niem pod Pro szo wi ca mi, Ka zi -
mie rzą Wiel ką, Stop ni cą, Osie -
kiem. – Wzię li udział w bi twie
o To ma szów Lu bel ski, przy czy -
nia jąc się do ode bra nia Niem com
wsi Ulów. Ce lem tych wy sił ków
by ło prze bi cie się do Lwo -
wa – nie ste ty nie uda ło się go zre -
ali zo wać. Szlak bo jo wy żoł nie rzy
z BON „So sno wiec” za koń czył
się 19 i 20 wrze śnia w la sach
na po łu dnie od To ma szo wa – tłu -
ma czy Mar cin Tu taj z Gru py Re -
kon struk cji Hi sto rycz nej – Gru pa
Ope ra cyj na „Śląsk”, któ ra ba da
dzie je so sno wiec kie go od dzia łu.

GRH – G. O. „Śląsk” dzia ła
od 2004 ro ku i zaj mu je się od -
twa rza niem syl we tek żoł nie rzy

pie cho ty z jed no stek wcho dzą -
cych w skład 23 Dy wi zji Pie cho -
ty, 55 Dy wi zji Pie cho ty re zer wo -
wej (skła da ją cej się z ba ta lio nów
obro ny na ro do wej) i Gru py For -
tecz nej Ob sza ru Wa row ne go
„Śląsk”, któ rzy we wrze -
śniu 1939 ro ku wal czy li na te re -
nie Gór ne go Ślą ska i Za głę bia
Dą brow skie go. – Przy po mi na my
i upo wszech nia my wie dzę o mię -
dzy wo jen nej hi sto rii 75 Puł ku
Pie cho ty z Cho rzo wa, 73 Puł ku
Pie cho ty z Ka to wic i 11 Puł ku
Pie cho ty z Tar now skich Gór, któ -
ry wy wo dził się z Za głę bia Dą -
brow skie go. Bie rze my udział
w in sce ni za cjach hi sto rycz nych,
pre zen ta cjach i wy da rze niach pa -
trio tycz nych – dzię ki współ pra cy
z Woj sko wą Ko men dą Uzu peł -
nień w Cho rzo wie, ma my pra wo
wy sta wiać po czet sztan da ro -
wy 75 Puł ku Pie cho ty z Cho rzo -
wa – pod kre śla Tu taj.

Hi sto rię Ba ta lio nu Obro ny
Na ro do wej „So sno wiec” roz po -
cząć na le ży od okre su mię dzy wo -
jen ne go. Wte dy to w So snow cu
nie sta cjo no wał ża den od dział
Woj ska Pol skie go. – Naj bliż sze
jed nost ki woj sko we kwa te ro wa ły
w Bę dzi nie (23 Pułk Ar ty le rii
Lek kiej) i Ka to wi cach (73 Pułk
Pie cho ty). Aby zwięk szyć stan li -
czeb ny ar mii po ko jo wej oraz

efek tyw nie wy ko rzy stać środ ki
pie nięż ne prze zna czo ne na zwal -
cza nie bez ro bo cia, na prze ło -
mie 1936/37 ro ku w wie lu mia -
stach w Pol sce, rów nież w So -
snow cu, za wią zy wa ły się
od dzia ły pod na zwą ba ta lio nów
obro ny na ro do wej. By ły to lo kal -
ne for ma cje cy wil no -woj sko we,
o cha rak te rze ochot ni czym, uzu -
peł nia ne nad wyż ka mi re zer wi -
stów. Ba ta lio ny róż ni ły się mię -
dzy so bą wy po sa że niem i wy -
szko le niem, część z nich mia ła
je dy nie cha rak ter war tow ni czy,
in ne nie mia ły bro ni prze ciw pan -
cer nej. Jed nak te, two rzo ne nie -
da le ko gra ni cy z III Rze szą, na te -
re nie Gór ne go Ślą ska i Za głę bia
Dą brow skie go, by ły prak tycz nie
rów no rzęd ne ba ta lio nom pie cho -
ty woj ska sta łe go i tak zo sta ły po -
trak to wa ne w pla nach mo bi li za -
cyj nych – wy ja śnia Mar cin Tu taj.

Pod ko niec sierp nia 1939 ro -
ku żoł nie rze BON „So sno wiec”
zgła sza li się w ko sza rach im.
Trau gut ta, przy ów cze snej ul. No -
wej, obec nie Or do nów ny. – Or ga -
ni za cyj nie so sno wiec ki ba ta lion
(d -ca kpt. Pa weł Stasz kie wicz)
wcho dził ra zem z BON „Ka to wi -
ce” i „Za wier cie” w skład 201
Puł ku Pie cho ty (d -ca ppłk Wła -
dy sław Adam czyk), a ten z ko lei
był jed nym z trzech puł ków w 55

Dy wi zji Pie cho ty re zer wo wej,
któ rą do wo dził so sno wi cza nin,
puł kow nik Sta ni sław Ka la biń -
ski – opo wia da Tu taj.

War to w tym miej scu przy po -
mnieć, że Ka la biń ski do cze kał
się nie daw no ron da swo je go
imie nia w sto li cy Za głę bia. To
ron do u zbie gu ulic Sta ni sła wa
Mi ko łaj czy ka, Ja me sa Wat ta
i Lud mi ła.

Ka la biń ski uro dził się w paź -
dzier ni ku 1890 w So snow cu.
Po wy bu chu I woj ny świa to wej
wstą pił do Le gio nów Pol skich
w któ rych słu żył w okre sie od 1
sierp nia 1914 do 17 lip ca 1917.
W sierp niu 1939 mia no wa ny zo -
stał do wód cą 55 Dy wi zji Pie cho -
ty (Re zer wo wej) i do wo dził nią
w kam pa nii wrze śnio wej (dy wi -
zja wal czy ła w skła dzie Gru py
Ope ra cyj nej „Śląsk”, Ar mii „Kra -
ków”). Do wo dząc dy wi zją, prze -
cho dzi szlak bo jo wy od Mi ko ło -
wa na Gór nym Ślą sku do oko lic
To ma szo wa Lu bel skie go. W
dniu 19 wrze śnia 1939 w oko li cy
miej sco wo ści Ulów z gru pą oko -
ło 300 żoł nie rzy po za cię tej wal -
ce prze bił się przez okrą ża ją ce
woj ska nie miec kie, a po wyj ściu
na ka zał ro zejść się żoł nie rzom.
W li sto pa dzie 1939 zo stał aresz -
to wa ny i 25 li sto pa da wy wie zio -
ny do ofla gu IX C Ro ten burg an

der Ful da. Tam w dniu 12 kwiet -
nia 1940 zo stał za trzy ma ny
pod za rzu tem „wy mor do wa nia
w dniu 9 wrze śnia 1939 ro ku
w Stop ni cy bez bron ne go od dzia -
łu” (or kie stry 15 Puł ku Pan cer ne -
go) i osa dzo ny w obo zie kon cen -
tra cyj nym Bu chen wald. Za mor -
do wa ny 15 sierp nia 1941.

29 i 30 sierp nia BON „So sno -
wiec” wraz z in ny mi od dzia ła mi
pod cho dził na swo je po zy cje
na tzw. re du cie mi ko łow skiej, cią -
gną cej się od miej sco wo ści Pia sek
na po łu dniu, przez Ko biór, Wy ry,
Go styń do pół noc nych przed mieść
Mi ko ło wa – Śmi ło wic. O wy da -
rze niach z kam pa nii wrze śnio wej
pi sa li śmy na po cząt ku tek -
stu. – Hi sto ria Ba ta lio nu Obro ny
Na ro do wej „So sno wiec” koń czy
się pod To ma szo wem żoł nie rze
so sno wiec kiej obro ny na ro do wej,
ra zem z in ny mi jed nost ka mi Gru -
py Ope ra cyj nej „Śląsk”, prze by li
we wrze śniu 1939 ro ku bli -
sko 400 km mar szem, sto czy li kil -
ka na ście po ty czek i więk szych bi -
tew i udo wod ni li, że od dzia ły
ochot ni cze po tra fią sku tecz nie sta -
wić czo ło wro go wi – po wie dział
na za koń cze nie Mar cin Tu taj.

Dzię ku ję Mar ci no wi Tu ta jo wi 
za udo stęp nie nie i prze ka za nie in for ma cji

Sosnowiec świętował zakończenie II wojny światowej

Historyczny rys Batalionu Obrony
Narodowej „Sosnowiec”
Transporter opancerzony, ciężarówka ZIŁ, wyrzutnia pocisków, działo oraz mnóstwo innego sprzętu. Wszystko to można było oglądać 8 maja pod budynkiem
sosnowieckiego magistratu przy alei Zwycięstwa z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że swoją kartę historii
w II wojnie światowej zapisały również oddziały z Zagłębia Dąbrowskiego, w tym Batalion Obrony Narodowej „Sosnowiec” – od 1 września 1939 roku sosnowiczanie
czynnie stawili opór wrogowi, a szlak bojowy zaprowadził ich aż pod Tomaszów Lubelski. Dziś historię tę przypominamy na łamach „Kuriera Miejskiego”.
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Pomnik poświęcony pamięci Batalionu Obrony Narodowej
„Sosnowiec” na cmentarzu przy ul. Będzińskiej. 8 maja
władze samorządowe naszego miasta, kombatanci oraz
młodzież oddali hołd żołnierzom i złożyli wiązanki kwiatów.

Katowice – Plac Powstańców Śląskich (obecnie Plac Sejmu Śląskiego). Przedstawiciele firmy optycznej „Wyk” podczas
wręczenia ufundowanych przez siebie ręcznych karabinów maszynowych Browning wz. 28 żołnierzom z oddziałów
Obrony Narodowej. Na drugim planie widoczny płk Józef Giza. 
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Krzysztof Polaczkiewicz

Po srebr ny me dal się gnę ła dru ży -
na sza bli stek Za głę biow skie go
Klu bu Szer mier cze go, któ re
w fi na le ule gły sza blist kom AZS
AWF War sza wa 33:45. Pod -
opiecz ne Lesz ka Chło sty oraz
Grze go rza i To ma sza Do mi ni ka
wy stą pi ły w skła dzie:  Ka ro li -
na Wal czak, An ge li ka Wą tor, Pa -
me la War szaw ska oraz Ka ro li -

na Cie ślar. – W fi na le ry wal ki
wy so ko po sta wi ły na szym za -
wod nicz kom po przecz kę i nie ste -
ty, skoń czy ło się po raż ką dziew -
cząt, któ re w dro dze do fi na łu bi -
ły się per fek cyj nie – po wie dział
Le szek Chło sta, tre ner ZKS.
W tur nie ju in dy wi du al nym naj -
le piej z gro na za wod ni czek Za -
głę biow skie go Klu bu Szer mier -
cze go za pre zen to wa ła się Ka ro li -
na Wal czak, któ ra by ła 7.

Brąz w zma ga niach sza bli -
stek wy wal czy ła za to Mar ta
Pu da z TMS Za głę bie. – To był
do bry tur niej w wy ko na niu
Mar ty, po le gła tyl ko w pół fi na -
le. W ry wa li za cji dru żyn na sza
eki pa za ję ła pią te miej sce – po -
wie dział Krzysz tof Wą tor, tre -
ner w TMS.

Naj wię cej me da li, bo aż trzy,
wszyst kie z brą zo we go krusz cu
wy wal czy li re pre zen tan ci MKS

For tis So sno wiec. W ry wa li za cji
pa nów na naj niż szym stop niu
po dium upla so wa li się bra cia
Mar cin i Piotr Ko niusz. Po nad to
w tur nie ju dru ży no wym For tis
się gnął po brąz, wal cząc w skła -
dzie Bar tosz Ko niusz, Mar cin
Ko niusz, Piotr Ko niusz, Pa weł
Kwiat kow ski. W zma ga niach
dru ży no wych pa nów szó ste
miej sce za jął ZKS, a siód my był
TMS Za głę bie.

For tis, TMS Za głę bie oraz Za głę biow ski Klub Szer mier czy na po dium

Sosnowieccy szabliści
z medalami mistrzostw Polski
Trzy kluby, pięć medali. W Mistrzostwach Polski Seniorów w szermierce wzięły udział trzy sosnowieckie
teamy. Wszystkie rywalizowały w gronie szablistek i szablistów. TMS Zagłębie, Zagłębiowski Klub
Szermierczy oraz MKS Fortis Sosnowiec w sumie z Warszawy przywiozły pięć medali.

Pod czas Mi strzostw Eu ro py
w ka ra te ky oku shin, któ re od by -
ły się w Ber li nie, srebr ny me dal
w ku mi te wy wal czy ła An ge li ka
Krysz to for ska, za wod nicz ka So -
sno wiec kie go Klu bu Ka ra te.

An ge li ka Krysz to for ska
w dro dze do fi na łu sto czy ła
czte ry wal ki. W pierw szej po -
ko na ła za wod nicz kę z Ro sji,
w dru giej z Wę gier, w trze ciej
swo ją ro dacz kę. W czwar tej, fi -
na ło wej wal ce mi ni mal nie ule -
gła Ro sjan ce. – Świet ny start

An ge li ki. Zło to by ło na praw dę
bli sko, Ro sjan ka by ła ciut lep -
sza. Bli sko po dium by ły tak że
dwie in ne na sze za wod nicz ki
Ka mi la Krzak oraz Ola Tar -
nas – po wie dział tre ner Eu ge -
niusz Da dzi bug.

Wspo mnia ne Krzak oraz Tar -
nas za ję ły w ka ta od po wied nio 5
i 6 miej sce. 11 miej sce wśród
męż czyzn za jął Piotr Mól.

W su mie w za wo dach wy -
star to wa ło 575 za wod ni ków z 27
kra jów. KP

Kobieca ekipa Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego w komplecie.
W rywalizacji drużynowej sosnowiczanki sięgnęły po srebrny medal MP.

Na zdjęciu Marta Puda wraz z trenerem
Krzysztofem Wątorem.
Reprezentantka TMS Zagłębie zdobyła
brąz w turnieju indywidualnym.

Srebr na An ge li ka

Te ni si ści sto ło wi UKS Hu ra gan
pod czas In dy wi du al nych i Dru ży -
no wych Mi strzostw Pol ski Ju nio -
rek i Ju nio rów oraz Mi strzostw
Pol ski Mło dzi ków zdo by li trzy
me da le, w tym je den zło ty.

Na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nął naj lep szy ju nior na -
sze go wo je wódz twa, Jan Szym -
czyk, któ ry zdo był zło to w grze
po dwój nej, gra jąc w pa rze ze
Sła wo mi rem Do szem (LKS Po -
goń Lę bork). Szym czyk się gnął
tak że po me dal brą zo wy w grze
mie sza nej z Ka ro li ną La lak
(UPKS Ar ka Ry ki). W grze sin -
glo wej za jął 5 miej sce, prze gry -
wa jąc w ćwierć fi na le z Mar kiem
Ba dow skim, póź niej szym trium -
fa to rem za wo dów 2:4. W tur nie -
ju in dy wi du al nym Mar ty na Zy -
ga dło za ję ła 25 miej sce, na to -
miast Szy mon Twar dow ski
był 33. Dru ży na Ju nio rów Hu ra -
ga nu w skła dzie Jan Szym czyk,
Szy mon Twar dow ski, Ja kub Ha -
ła dus i Mi chał Skór ski upla so -
wa ła się na 9 miej scu. Na po -
dium sta nę ła tak że dru ży na mło -

dzi czek UKS Hu ra gan So sno -
wiec w skła dzie Bo gu sła wa Ma -
jew ska i Na ta lia Szym czyk, któ -
ra wy wal czy ła brą zo wy me dal
pod czas za wo dów w Lu bo niu.
W za wo dach wy stą pi ły 32 dru -
ży ny wy ło nio ne w eli mi na cjach
wo je wódz kich (li sta ran kin go wa
PZTS w War sza wie obej mu -
je 584 mło dzicz ki). – Na sze te -
ni sist ki star tu jąc z wy so kim
czter na stym nu me rem, nie by ły
fa wo ryt ka mi za wo dów. Po ko na -
nie w tur nie ju gru po wym dru ży -
ny MKS Ro ki ta Brzeg Dol ny
(roz sta wio nej z nu me rem 3) oraz
w ćwierć fi na le dru ży ny go spo -
da rzy LKTS Lu boń (nu mer 6)
by ło dla mo ich pod opiecz nych
du żym osią gnię ciem. W za wo -
dach trium fo wa ły za wod nicz ki
KU AZS UE Wro cław. Suk ces
dziew cząt po twier dza czo ło we
miej sce w Pol sce ja kie zaj mu je
UKS Hu ra gan So sno wiec
w szko le niu dzie ci i mło dzie -
ży – po wie dział Sta ni sław Szy -
dło, tre ner so sno wiec kich te ni si -
stów sto ło wych. KP

Sukcesy tenisistów

Przed ma jo wą se sją Urzę dzie
Miej skim od by ło się ko lej ne
śnia da nie mi strzów. Pre zy dent
Ar ka diusz Chę ciń ski spo tkał się
z so sno wiec ki mi spor tow ca mi,
któ rzy w ostat nim cza sie się ga li
po me da le, za rów no na are nie
kra jo wej, jak i mię dzy na ro do wej.

W spo tka niu udział wzię li
przed sta wi cie le trzech klu bów
szer mier czych: TMS Za głę bie
So sno wiec, Za głę biow ski Klub
Szer mier czy oraz For tis So sno -
wiec, któ rzy w ma ju zdo by li
pięć me da li pod czas Mi strzostw
Pol ski Se nio rów, re pre zen tant ka
So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te,
te ni si ści sto ło wi UKS Hu ra gan
So sno wiec oraz za wod ni cy upra -
wia ją cy tzw. fut bol w kla ce,
a więc gra cze jor ky ball.

– W ta kiej for mu le spo ty ka -
my się po raz dru gi. Cie szę się,
że ko lej na gru pa spor tow ców,
któ ra się ga po me da le i ty tu ły,
po ja wi ła się w Urzę dzie. Kil ka
twa rzy jest mi zna jo mych, nie -
któ rych wi dzę po raz pierw szy.
Dzię ki ta kim spo tka niom, w luź -
nej at mos fe rze, mo że my się po -
znać, spo koj nie po roz ma wiać,
wy mie nić uwa gi. Gra tu lu ję wam
osią gnięć, trzy mam za was kciu -
ki, jak zresz tą za wszyst kich na -
szych spor tow ców – pod kre ślał
pod czas spo tka nia pre zy dent Ar -
ka diusz Chę ciń ski.

Na si spor tow cy na stęp nie
uda li się na se sję Ra dy Miej -
skiej, pod czas któ rej tak że zo -
sta li na gro dze ni za osią gnię te
re zul ta ty. KP

Majowe śniadanie mistrzów

Ży cio wy suk ces so sno wi czan ki na kor tach
Ro land Gar ros. De biu tu ją ca we French Open
Pau la Ka nia w I run dzie zma gań po ka pi tal -
nym wy stę pie po ko na ła 41. te ni sist kę świa to -
we go ran kin gu Mo nę Bar thel 5:7, 6:2, 6:4.
W II run dzie po cho dzą cą z na sze go mia sta za -
wod nicz kę po ko na ła in na Niem ka, An ni ka
Beck, któ ra w I run dzie upo ra ła się z Agniesz -
ką Ra dwań ską. Po lka ule gła ry wal ce 2:6, 2:6.

To nie ko niec do brych wie ści bo Ka nia
i part ne ru ją ca jej Ja net te Hu sa ro va ze Sło -
wa cji po ko na ły roz sta wio ne z nu me rem 16.
Klau dię Jans -Igna cik i An dre ję Kle pac
w I run dzie tur nie ju gry po dwój nej. 22-let -
nia Ka nia w dro dze do głów nej dra bin ki mu -
sia ła przejść trzy run dy kwa li fi ka cji. Naj -
pierw wy gra ła z Ro sjan ką Ał łą Ku driaw ce -
wą 7:5, 6:4. Po tem po ko na ła Chloe Pa qu et
z Fran cji 6:2, 4:6, 6:4. W ostat niej fa zie eli -
mi na cji by ła lep sza od Ame ry kan ki Jes si ki
Pe gu li (7:5, 6:2). Tym sa mym so sno wi czan -
ka po raz trze ci w ka rie rze awan so wa ła
do wiel kosz le mo we go tur nie ju w ta ki spo -
sób. Przed nie speł na ro kiem do ko na ła te go
sa me go w Wim ble do nie. Tam w pierw szym
spo tka niu zmie rzy ła się z nie gra ją cą już
Chin ką Na Li. Po nie złym wy stę pie Pau la
prze gra ła 5:7, 2:6. Po tem uda ło jej się
przejść eli mi na cje w US Open, ale też nie
by ła w sta nie awan so wać do dru giej fa zy. Jej
po grom czy nią oka za ła się in na kwa li fi kant -
ka, Chin ka Qiang Wang. Te raz jej prze ciw -

nicz ką by ła kla sy fi ko wa na na 41. miej scu
Mo na Bar thel. Niem ka ostat nio mia ła tra -
gicz ną se rię. Prze gra ła w pię ciu ko lej nych
tur nie jach w pierw szej run dzie. Ka nia, któ -
ra w po przed nich dwóch se zo nach bez sku -
tecz nie pró bo wa ła do stać się do French
Open, od po cząt ku wy glą da ła bar dzo do -
brze. Wi dać by ło, że na kor cie czu je się
pew nie i ab so lut nie nie boi się ry wal ki.

Po po raż ce w pierw szym se cie dwa ko lej ne
roz strzy gnę ła na swo ją ko rzyść.

W star ciu z Beck Ka nia, któ ra czu ła już
w no gach czte ry wcze śniej sze me cze nie
mia ła zbyt wie le do po wie dze nia z mą drze
bro nią cą się Niem ką. II run da w Pa ry żu to
i tak ży cio wy suk ces 22-let niej te ni sist ki. Po -
zwo li on jej na awans ze 160. miej sca w ran -
kin gu WTA w oko li ce 130. KP

Pierw sze ta kie zwy cię stwo
Mi chał Zom ber

Wy jaz do wa wy gra na 1:0 nad Ko twi cą Ko ło brzeg spra wi ła, że
przed ostat nią ko lej ką pił ka rze Za głę bia po trze bu ją już tyl ko punk tu,
aby za pew nić so bie awans do I li gi. W nie dzie lę w me czu koń czą -
cym te go rocz ne roz gryw ki so sno wi cza nie zmie rzą się na Sta dio nie
Lu do wym z Pusz czą Nie po ło mi ce. Po czą tek me czu godz. 16.00.

Bram kę da ją cą wy gra ną w Ko ło brze gu strze lił Kon rad Bu -
dek. – Chcie li śmy szyb ko zdo być bram kę i to nam się uda ło. Jesz cze
przed prze rwą mo gli śmy pod wyż szyć wy nik. Po prze rwie ry wa le, któ -
rzy wal czy li o utrzy ma nie, po sta wi li wszyst ko na jed ną sza lę. Do wieź li -
śmy wy nik do koń ca, te raz u sie bie chce my po sta wić krop kę nad „i”.
Dzię ku ję ki bi com za do tych cza so we wspar cie i za pra szam wszyst kich
w nie dzie lę na Lu do wy – po wie dział tre ner Za głę bia Ro bert Sta nek. KP

Punkt do awan su
To był udany debiut Pauli Kani we French Open. 
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Hi sto ria ro dzi ny Scho enów by ła
te ma tem prze wod nim im pre zy
zor ga ni zo wa nej w ra mach mię -
dzy na ro do wej No cy Mu ze ów.
W tym ro ku so sno wiec kie Mu -
zeum, już po raz je de na sty, za -
pro si ło miesz kań ców i tym ra -
zem zor ga ni zo wa ło spo tka nie
w ple ne rze. Nie za bra ło atrak cji
dla dzie ci i do ro słych. Dzie cia ki
z za par tych tchem śle dzi ły przy -
go dy Knia zia Po pie la i Pia sta
Ko ło dzie ja. Spek takl za pre zen to -
wa li ar ty ści Art -Re Stu dio Ma -
łych Form Te atral nych z Kra ko -

wa, któ rzy za bra li wi dzów w mi -
tycz ną po dróż w prze szłość pań -
stwa pol skie go, opar tą na hi sto -
rycz nych wąt kach opo wie ści Jó -
ze fa Igna ce go Kra szew skie go.
Du żą po pu lar no ścią cie szy ły się
warsz ta ty pla stycz ne „Na szkle
ma lo wa ne”, pod czas któ rych
uczest ni cy ręcz nie ma lo wa li
szkla ne na czy nia. Naj czę ściej
wy bie ra li mo ty wy ro ślin ne, m.
in. kwia ty po lne, ale po ja wi ły się
też mo ty le i ory gi nal ne, nie po -
wta rzal ne abs trak cyj ne kom po -
zy cje. W kli mat ro dzin nej hi sto rii

pierw szych wła ści cie li pa ła cu,
wpro wa dzi ły za ję cia „Drze wo
ge ne alo gicz ne ro dzi ny Scho -
enów”. Go ście wy ko na li m.in.
ar ty stycz ne ta bli ce po tom ków
Chri stia na Got tlo ba Scho ena
i Jo han ny Oberlander.

W dru giej czę ści im pre zy, już
wie czo rem, hi sto ryk An na Ma kar -
ska, przy bli ży ła hi sto rię ro du so -
sno wiec kich prze my słow ców –
Scho enów, a noc w mu zeum za -
koń czy ła się ple ne ro wym se an sem
fil mo wym i nie sa mo wi tym ob ra -
zem – „Ży cie jest pięk ne”. SK

Noc w Muzeum z rodziną Schoenów

Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Czerw co wy wie czór, kil ka mi -
nut po go dzi nie 18.00, na par -
kin gu przy hi per mar ke cie Au -
chan lą du je pa pie ski śmi gło wiec.
Chwi lę póź niej „pa pa mo bi le”
prze mie rza tłum nie ob le ga ne
uli ce, by do trzeć do pla cu
przy uli cy Ry dza -Śmi głe go,
gdzie na spo tka nie z Ja nem Paw -
łem II przy by ło oko ło 320 ty się -
cy wier nych. Na pa pie ża  cze ka
rów nież po lo wy,  pro sty w for -
mie, a jed no cze śnie sym bo licz -
ny w swej wy mo wie oł tarz.
Nie bra ku je w nim ak cen tów na -
wią zu ją cych do hi sto rii sto li cy
Za głę bia Dą brow skie go  – pięt -
na sto me tro wej so sny, od któ rej
mia sto za po ży czy ło swe imię
oraz sta lo wej kra tow ni cy pod -
kre śla ją cej prze my sło wy cha rak -
ter re gio nu. Wkrót ce pa da ją
słyn ne sło wa bi sku pa Ada ma
Śmi giel skie go o Czer wo nym
Za głę biu, czer wo nym „(…)
z mi ło ści do Bo ga i Oj czy zny”...

Tak oto dzień 14 czerw -
ca 1999 ro ku stał się waż ną da tą
w dzie jach So snow ca i za ra zem
otwo rzył no wą kar tę w hi sto rii
miej sca, któ re so sno wi cza nie za -
czę li na zy wać Pla cem Pa pie -
skim. 

W ro ku 2001 dla uczcze nia
so sno wiec kiej piel grzym ki
wznie sio no na skra ju pla cu
krzyż. Wła śnie pod tym krzy -
żem, po śmier ci Ja na Paw ła II (2
kwiet nia 2005), za czę li spon ta -
nicz nie gro ma dzić się miesz kań -
cy So snow ca. Sza cu je się, że po -
nad 80 ty się cy osób od da ło tu taj
cześć Wiel kie mu Po la ko wi. Już
w kil ka dni póź niej w no cy z 7
na 8 kwiet nia sta ra niem księ ży
z za gór skiej pa ra fii św. Jo achi -
ma, przy wspar ciu Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej oraz wo lon ta riu -
szy, obok krzy ża, usta wio no wy -

ko na ną z ma sy ży wicz nej fi gu rę
pa pie ża. 

21 kwiet nia 2005 ro ku
Uchwa łą Ra dy Miej skiej nr
621/XVIII/05 plac otrzy mał
ofi cjal ną na zwę Pla cu im. Pa -
pie ża Ja na Paw ła II. W tym sa -
mym cza sie pod ję to de cy zję
o bu do wie po mni ka, któ ry uro -
czy ście od sło nię to 14 czerw -
ca 2006. Mie rzą ca 4,5 me tra
rzeź ba o wa dze 1345 kg au tor -
stwa Ja na Fun ka, zo sta ła
umiesz czo na na po stu men cie
ta kiej sa mej wy so ko ści. Po
trzech ko lej nych la tach przy stą -

pio no do bu do wy tzw. bar ki,
któ ra obec nie sta no wi pod sta wę
po mni ka. Jed no cze śnie jest wy -
ko rzy sty wa na ja ko sce na lub oł -
tarz pod czas or ga ni zo wa nych
kon cer tów i uro czy sto ści. Bar ka
ma 40 m dłu go ści, 13,5 m sze -
ro ko ści i po wierzch nię 385,3 m
kw. Na bur cie stat ku umiesz -
czo no dwa dzie ścia czte ry her by
miast i gmin Die ce zji So sno -
wiec kiej. W 2010 ro ku wraz
z ukoń cze niem bu do wy bar ki
za go spo da ro wa no te ren pla cu,
dzie ląc go na część sa kral ną
oraz re kre acyj ną. Po wsta ło

wów czas Ka len da rium Pon ty fi -
ka tu Ja na Paw ła II – na stu czte -
rech ta bli cach umiesz czo no in -
for ma cje do ty czą ce po dró ży za -
gra nicz nych pa pie ża piel grzy ma.
Po śród bru ku two rzą ce go Ka len -
da rium znaj dzie my tak że trzy
spe cjal ne lam py. Bia ła przy po -
mi na o da cie wy bo ru Ka ro la
Woj ty ły na pa pie ża – 16 paź -
dzier ni ka 1978, czer wo na o za -
ma chu na pla cu św. Pio tra
w Rzy mie w dniu 13 ma -
ja 1981, a nie bie ska upa mięt nia
po wo ła nie Die ce zji So sno wiec -
kiej. 

Po śród pa mią tek po wi zy cie
Oj ca Świę te go w So snow cu
miej sce szcze gól ne zaj mu je tron,
na któ rym za sia dał pod czas uro -
czy sto ści. Znaj du je się on
w kościele św. Jo achi ma. W po -
bli że ko ścio ła prze nie sio no rów -
nież pierw szy, wspo mnia ny
wcze śniej po mnik wy ko na ny
z ma sy ży wicz nej. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski 

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, tel. 32 265 60 04, 
e-mail: a.ptasinski@um.sosnowiec.pl 

Sylwia Kosman

Be ne fis słyn ne go kre ato ra mo dy, sty li -
sty oraz współ twór cy le gen dar nej Mo dy
Pol skiej – Je rze go Ant ko wia ka (na zdję -
ciu), od był się 20 ma ja w Te atrze Za głę -
bia. W ten spo sób ucznio wie CKZiU
w So snow cu – Tech ni kum nr 7 Pro jek -
to wa nia i Sty li za cji Ubio ru uczci li 80.
rocz ni cę uro dzin ju bi la ta oraz 10-le cia
współ pra cy z mi strzem. Ju bi lat, w zna -
ko mi tym na stro ju, sy pał aneg do ta mi
i opo wia dał hi sto rie o swo jej wie lo let -
niej przy go dzie z mo dą, pro jek to wa niu
ubrań i bu do wie mo do we go im pe rium. 

– To ja wsze dłem w im pe rium. Mo -
da Pol ska by ła wspa nia łą le gen dą
na tam te cza sy, ale w epo ce racz ku ją ce -
go ka pi ta li zmu to by ła fir ma pań stwo -
wa, so cja li stycz na, któ ra nie mia ła ra cji
by tu w no wych cza sach – opo wia -
dał. – W mo ich cza sach szy ło się ubra -
nia na mo del ki. Przy cho dzi ły mo del ki

na mia ry. A te raz wy glą da to zu peł nie
ina czej. Roz ma wia łem na ten te mat
z To ma szem Osso liń skim, któ ry przy -
znał, że on te raz szy je po pro stu ubra nia
na słu pa, na ma ne kin. A te mo del ki, za -
py ta łem. To mi kor po ra cja przy wo zi,
od parł. I tak po zwa lasz na to, by te two -
je ciu chy ktoś za kła dał, ale tu trze ba koł -
nierz po sta wić, po pra wić? Dzi wi łem się.
Ale te raz tak po pro stu jest. Tam ta mo -
da to by ła mo da dla ży wych lu dzi. Mo -
del ki cho dzi ły, roz ma wia ły, cza sem się
uśmie cha ły, wy głu pia ły. Zda rza ło się, że
Mał goś ka Nie men mó wi ła: ja kieś ta kie
miesz czań skie ubra nie mam na so bie, to
nie jest w mo im sty lu. Ja mó wi łem:
okpij to po pro stu, że ma muś ka cię ubra -
ła w strój ko ścio ło wy, a to bie on nie pa -
su je. A te raz to mo del ki idą i idą, i pew -
nie nie wie dzą, co na grzbie cie ma -
ją – stwier dził. 

W trak cie ju bi le uszu od by ły się m.
in. tak że pre zen ta cja au tor skiej ko lek cji

Je rze go Ant ko wia ka  oraz pre zen ta cja
ar ty stycz na w for mie po ka zu mo dy
„MY 2015”   ko lek cji au tor stwa
uczniów. Nie za bra kło ser decz nych ży -
czeń, gra tu la cji i pre zen tów od licz nie
zgro ma dzo nych go ści. Je rzy Ant ko wiak
zo stał tak że ho no ro wym na uczy cie lem
Tech ni kum nr 7 Pro jek to wa nia i Sty li za -
cji Ubio ru w So snow cu, a je go no mi na -
cji do ko nał Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

Je rzy Ant ko wiak ukoń czył Wy dział
Ma lar stwa Pań stwo wej Wyż szej Szko ły
Sztuk Pla stycz nych we Wro cła wiu.
W 1961 r. roz po czął ja ko pro jek tant
w Mo dzie Pol skiej. W 1968 r. wraz
z piąt ką pro jek tan tów stwo rzył no wy ze -
spół Mo dy Pol skiej. W la tach 70. Dom
Mo dy Pol skiej był człon kiem „Cham bre
Syn di ca le de la Hau te Co utu re”.
Od 1979-do 1985 ro ku Je rzy Ant ko wiak
był dy rek to rem ds. wzor nic twa w Mo -
dzie Pol skiej.

Jerzy Antkowiak świętował 80. rocznicę urodzin i 10 –lecie współpracy z CKZIU

Wszystkiego najlepszego, mistrzu!

Plac Papieski   
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JUBILACI

100-LATKOWIE

Pani Marii oraz Jubilatom 
dużo zdrowia i radości 
na dalsze lata życia 

życzy Redakcja

30 kwietnia swoje setne urodziny obchodziła Pani
Maria Piestrzyńska, urodzona w chłopskiej rodzinie,
w Charsznicy, koło Miechowa. Miała siedmioro
rodzeństwa. Ukończyła szkołę rolniczą. W 1934
roku wyszła za mąż i przeprowadziła sie
do Sosnowca, gdzie mieszka do chwili obecnej.
Pracowała w Spółdzielni Inwalidów. Pani Maria
wychowała w trudnych warunkach wojennych
i powojennych czwórkę dzieci. Doczekała się
również szóstki wnuków oraz dziesięciorga
prawnuków. Pani Maria zawsze była osobą bardzo
rodzinną. Od dziesięciu lat jest osobą
niepełnosprawną, wymagającą pełnej opieki.
Szanownej Jubilatce w dniu jej setnych urodzin
nagrodę wręczył i życzenia złożył sekretarz miasta,
Grzegorz Frugalski. 
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

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

Zofia i Tadeusz Baranowie
Maria i Jan Barzykowie
Elżbieta i Jan Błaszczykowie
Maria i Józef Ceterowie
Elżbieta i Witold Ciesielscy
Danuta i Andrzej Dziurowiczowie
Anna i Kazimierz Foltynowie
Alicja i Józef Kajdanowie
Maria i Wiktor Kowalczykowie
Kazimiera i Tadeusz Kułagowie
Zdzisława i Mirosław Kozłowscy
Genowefa i Jan Klimczykowie
Janina i Stanisław Kapałowie
Barbara i Krzysztof Jakubowscy
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: 
Regina i Zdzisław Zawalonka  
Janina i Antoni Antolakowie   

Danuta i Zbigniew Korczowie
Maria i Bogusław Krawczyńscy
Krystyna i Karol Lamprechtowie
Jadwiga i Andrzej Lechowie
Kazimiera i Ludwik Mazurowie
Zofia i Jerzy Moskwowie
Stefania i Jan Makosiowie
Teresa i Stanisław Modlińscy
Anna i Jerzy Nabrdalikowie
Barbara i Stefan Nowińscy
Maria i Stefan Pukowie
Władysława i  Henryk Pielachowie
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: 
Marianna i Józef Olesińscy                                                         
Genowefa i Marian Micałowie      
Helena i Eugeniusz Kowal     

Helena i Marian Purchlowie
Anna i Stefan Sajdakowie
Anna i Józef Stańczakowie
Stanisława i Leszek Stępniowie
Maria i Zbigniew Sowowie
Ewa i Tadeusz Szostakowie
Barbara i Witold Szar
Danuta i Ryszard Wąsowiczowie
Alicja i Jan Ziębowie
Janina i Jacek Zgajewscy
Janina i Jan Zębalowie
Helena i Ryszard Żychowiczowie
Krystyna i Władysław Żywczewscy
Wanda i Czesław Podsiadłowie
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo: 
Maria i Ryszard Słocińscy          
Maria i Henryk Jeziorkowie     
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Kulturalne czwartki w kinie „Helios”

Po zio mo: 1 – owo ce + wo da + cu kier, 5 – mi ło śnik, 8 – je den
zpo sił ków,9 –pro te stanc ki du chow ny,10 –ma ły bę ben,11 –trzę -
sa wi sko, 12 – oświe tle nie na noc nym sto li ku, 14 – z rzep ką, 16
– ry ba z ro dzi ny kar pio wa tych, 17 – mo carz, 19 – stan
w USA, 21 – dia beł, 22 – kwiat lub cu kie rek, 25 – ry su nek na cie -
le, 28 – pa pier na ścia nie, 29 – imię Orzesz ko wej, 30 – wło skie
mia sto, 32 – ro dzaj na wierzch ni bież ni, 34 – sce na w cyr ku, 35
– okup, 36 – spra woz da nie, 37 – ko te ria, 38 – nic poń, 39 – al -
bum dla fi la te li sty.

Pio no wo: 1 – pa na ma lub bor sa li no, 2 – część try lo gii Sien kie -
wi cza, 3 – jest nim kan gur, 4 – słyn ny ame ry kań ski wo do spad, 5
– pra cu je w są dzie, 6 – ma sa pla stycz na do pro duk cji pla sti ko -
wych szkieł optycz nych, 7 – zwi nię te śle dzie, 13 – jest nią tar -
sjusz, 15 – nie pi je al ko ho lu, 18 – jak ma kiem za siał, 20 – wro -
cław ski ka ba ret, 23 – au tor „Pu stel ni par meń skiej”, 24 – spodnie
+ ma ry nar ka + ka mi zel ka, 26 – przed la ty mia ło du szę, 27
– ubiór słu żą ce go, 28 – po ra sta brze gi je zio ra, 31 – ja ka pra ca,
ta ka..., 33 – jed nost ka mo ne tar na In dii.

Rozwiązanie krzyżówki nr 5/2015 – MAREK KRAJEWSKI – WŁADCA LICZB
Na gro dy otrzy mu ją: Bożena Watoła z Sosnowca, Elżbieta Skowrońska z Dąbrowy Górniczej oraz Jarosław Czub 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  6

✂

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

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

Jed na z naj bar dziej po ru sza ją cych opo wie ści o do -
świad cze niach z po gra ni cza śmier ci. 
Cia ło Bet ty nie da wa ło żad nych oznak ży cia. Nie
od po wia da ło na pró by re ani ma cji. Le ka rze my śle li,
że umar ła. Tym cza sem ona mia ła wra że nie, że
oglą da wszyst ko z gó ry. Wi dzia ła tak że świa tło,
któ re za pra sza ło ją do sie bie. Póź niej do świad czy -
ła nie wy obra żal ne go szczę ścia… Zro zu mia ła, że
jest nie tyl ko bio lo gicz nym or ga ni zmem, ale też

isto tą du cho wą, któ ra ni gdy nie prze -
sta nie ist nieć. Bet ty prze ży ła śmierć
kli nicz ną i wró ci ła do ży cia z prze -
sła niem mi ło ści: „Ko chaj cie się, bo
to jest naj waż niej sze”. Re la cja Bet ty to pro sta
i pięk na opo wieść o tym, cze go do świad czy ła. Oka -
zu je się, że pa ra dok sal nie, prze ży cia z po gra ni cza
śmier ci mo gą nas na uczyć, jak żyć. Ta hi sto ria to
do wód na to, że śmierć nie jest koń cem. 

Betty J. Eadie, Curtis Taylor 

Po schodach do nieba (Wyd. ZNAK)

Suki Kim

Pozdrowienia z Korei. Uczyłam dzieci
z północnokoreańskich elit (Wyd. ZNAK)

Każ dy miał mo tyw. Każ dy ma ali bi. 
Au tor ką książ ki jest mi ło śnicz ka po wie ści kry mi nal -
nych, a za ra zem au tor ka kil ku z nich. Ka ta rzy na Kwiat -
kow ska to po zna nian ka, za fa scy no wa na dwo ra mi wiel -
ko pol ski mi, kul tu rą i tra dy cja mi. Pew nie dla te go ak cja
„Zbrod ni w szkar ła cie” to czy się w dwo rze w Je zio -
rach pod Po zna niem. Jest 1900 rok. Trwa ją go rącz ko -
we przy go to wa nia do ślu bu dzie dzicz ki. Przy stoj ny,
szar manc ki i in te li gent ny zie mia nin sły ną cy z za mi ło -
wa nia do kry mi nal nych za ga dek – Jan Mo raw ski – po -

ma ga ro dzi nie w po szu ki wa niach skar -
bu dziad ka. No cą pa da śmier tel ny
strzał. Po dej rza ni są wszy scy. Wkrót ce
wy cho dzi na jaw, że go spo da rze sto ją na skra ju ban -
kruc twa, ro dzin ną po sia dłość chce prze jąć pru ski za -
bor ca, a pan na mło da nie chce wyjść za mąż. Czy Mo -
raw ski oca li ro dzi nę przed hań bą? Czy moż na zor ga ni -
zo wać we se le w roz pa da ją cym się dwo rze,
w to wa rzy stwie tru pa i pru skiej po li cji? Co łą czy skarb
dziad ka, mor der cę i szkar łat ny po kój? 

Katarzyna Kwiatkowska 

Zbrodnia w szkarłacie (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

„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: 11 czerw ca –
„Mun dial. Gra o wszyst ko”, 18
czerw ca – „Fo to graf” oraz 25
czerw ca „Ser ce, Ser dusz ko”.

Trwa na bór na wa ka cyj ne warsz ta ty te atral ne
w Te atrze Za głę bia. Pro jekt „Tak to wi dzę: szko -
ła” or ga ni zo wa ny jest w ra mach ak cji „La to w te -
atrze” i do fi nan so wa ny zo stał przez In sty tut Te -
atral ny im. Zbi gnie wa Ra szew skie go. W ra mach
pro jek tu od bę dą się warsz ta ty w trzech gru pach:
ak tor skiej, sce no gra ficz no -ko stiu mo wej oraz mul -
ti me dial nej. Co dzien nie przez dwa ty go dnie
uczest ni cy bę dą pra co wać nad spek ta klem
pod opie ką pro fe sjo nal nych ar ty stów. Na ko niec
przed sta wie nie zo sta nie dwu krot nie za pre zen to -
wa ne pu blicz no ści na sce nie Te atru Za głę bia. Te -
ma tem pro jek tu jest szko ła i edu ka cja – to jak mło -
dzież wi dzi w niej swo je miej sce – czy czu je się
je go part ne rem, ja kie ma do świad cze nia w związ -
ku w wy sta wia niem ocen, co ją in spi ru je, po ru sza
i da je po zy tyw ną ener gię. To wy po wie dzi, prze -
my śle nia i sko ja rze nia zwią za ne z do świad cze -

niem edu ka cji bę dą naj waż niej sze – one sta ną się
two rzy wem spek ta klu. Pro jekt skie ro wa ny jest
do mło dzie ży w wie ku od 13 do 16 lat. Warsz ta -
ty bę dą od by wa ły się od 3 do 14 sierp nia w godz.
od 9.00 do 15.00. Po ka zy fi na ło we za pla no wa ne
są na dni 15 i 16 sierp nia. Uczest nic two warsz ta -
tach jest bez płat ne pod wa run kiem udzia łu w ca -
łym dwu ty go dnio wym cy klu oraz w spo tka niu or -
ga ni za cyj nym, któ re od bę dzie się 22 czerw ca. Na -
bór trwa do 15 czerw ca. Wa run kiem jest
wy peł nie nie for mu la rza zgło sze nio we go wraz
z czę ścią opi so wą oraz wy sła nie go pocz tą elek -
tro nicz ną bądź do star cze nie do Biu ra Ob słu gi Wi -
dzów Te atru Za głę bia do 15 czerw ca. Licz ba
miejsc jest ogra ni czo na, a o za kwa li fi ko wa niu się
do pro jek tu uczest ni cy zo sta ną po wia do mie ni
do 18 czerw ca. For mu larz zgło sze nio wy moż -
na po brać na stro nie: www.te atrza gle bia.pl. red

Reportaż kobiety, która spędziła 200 dni w Korei
Północnej.
„Po zdro wie nia z Ko rei” to oso bi sta hi sto ria ko bie ty
wy cho wa nej w kul tu rze Za cho du, któ ra tra fi ła w sam
śro dek naj okrut niej sze go re żi mu świa ta.
Przed wy jaz dem Su ki otrzy ma ła cen ne wska zów ki:
„Gdy bę dziesz wy cho dzi ła na za ję cia, za łóż ma ry -
nar kę i spód nicz kę. Dżin sy są za bro nio ne! Uni kaj bi -
żu te rii. Nie wol no ci po sia dać za gra nicz nych ma ga -
zy nów ani ksią żek, chy ba że wcze śniej zo sta ły za ak -
cep to wa ne. Uwa żaj na to, co mó wisz. Je śli ktoś
za py ta cię o po li tycz ną spra wę, od po wiedz tyl ko:
„Nie wiem” i za kończ szyb ko roz mo wę. Nie po rów -

nuj ota cza ją cej rze czy wi sto ści do tej
z two je go ro dzin ne go kra ju – mo że to
zo stać uzna ne za kry ty kę. Pod czas wy jaz dów za bro -
nio ne jest roz ma wia nie i wspól ne je dze nie po sił ków
z miej sco wy mi. Miesz ka nie w Pjonj gan gu jest jak
ży cie w akwa rium. Co kol wiek po wiesz i co kol wiek
zro bisz, zo sta nie usły sza ne i do strze żo ne”.
Do Ko rei Su ki Kim po je cha ła, by uczyć an giel skie go
dzie ci wy so ko po sta wio nych dy gni ta rzy par tyj nych.
Ży jąc w ab sur dal nym i prze ra ża ją cym świe cie ko mu -
ni stycz ne go ter ro ru, mia ła oka zję po znać men tal ność
mło dych Ko re ań czy ków i ich spo sób ro zu mie nia świa -
ta, wy krzy wio ny przez pro pa gan dę pań stwo wą. 

Lato w teatrze 

Dla naszych czytelników
mamy do rozdania dwa
podwójne zaproszenia
na każdy z seansów
w ramach programu „Kultura
Dostępna w kinach”,
do odbioru w naszej redakcji. 
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HO RO SKOP
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W tym
miesiącu będziesz w wyjątkowo dobrej
formie fizycznej. Swoje pokłady energii
wykorzystasz zarówno podczas
zaległych porządków, jak i rodzinnych
wycieczek. Z powodu złej sytuacji
finansowej postanowisz zmienić pracę.
Poszukiwania zacznij od rozeznania
wśród najbliższych przyjaciół. Nową
posadę znajdziesz szybciej niż myślisz. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Przed Tobą
wiele zmian w sprawach uczuciowych.
Niestety, chyba nie na wszystkie jesteś
już gotowy. Nie uciekaj jednak
przed problemami. W pracy czekać
na Ciebie będzie miła niespodzianka.
Szef wreszcie doceni Twoje
zaangażowanie i dostaniesz upragniony
awans.
LEW (23.07. – 23.08.)– Pora zacząć
oszczędzać. W przeciwnym razie
wakacje spędzisz co najwyżej
na miejskim kąpielisku. Świetnym
pomysłem może okazać się wyjście
na spacer, za każdym razem kiedy
pomyślisz o zakupach. Zyska nie tylko
Twój portfel, ale i figura. Samotne lwice
mogą liczyć na duże powodzenie.
Wykorzystaj dobrą aurę i nie daj się
długo prosić na romantyczną randkę. 
PANNA (24.08. – 22.09.)– Samotne
panny będą w doskonałym nastroju
i otwarte na nowe znajomości. Miesiąc
okaże się w nie wyjątkowo owocny.
Powoli zaczniesz rozmyślać
o wakacyjnych planach. Ktoś złoży Ci
wspaniałą propozycję wyjazdu
w niezwykłe miejsce. Będzie to jednak
trochę kosztowało. Uważaj, aby w chwili
marzeń nie dać naciągnąć się
na podejrzaną ofertę kredytową, gdyż
może się to źle skończyć. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Słoneczna
pogoda sprawi, że Twój ponury nastrój
odejdzie w zapomniane. Zaczniesz
częściej spotykać się ze znajomymi,
a Twój partner będzie zachwycony
zmianami, jakie postanowisz wcielić
w życie. Samotne wagi spróbują zmienić
kryteria poszukiwań drugiej połówki,
gdyż z wiekiem zrozumieją, że liczy się
przede wszystkim wnętrze człowieka. 
SKORPION (23.10. – 21.11.)– To będzie
wyjątkowo imprezowy miesiąc.
Pamiętaj jednak, że czasy licealne już
dawno za Tobą i oprócz przyjemności
musisz mieć jeszcze siłę na obowiązki.
W przeciwnym razie Twoją od dawna
wymarzoną posadę zajmie ktoś inny.
Na samotne skorpiony nie czekają
żadne zmiany. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.)– Zrobisz
się wyjątkowo leniwy. Trudno będzie Cię
wyciągnąć gdziekolwiek z domu,
nieważne czy do pracy, czy na grilla
z przyjaciółmi. Uważaj jednak, gdyż
Twoja druga połówka
w przeciwieństwie do Ciebie będzie
w wyjątkowo imprezowym nastroju,
a na brak towarzystwa z pewnością nie
będzie narzekać. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
Pomimo iż wokół Ciebie krąży tłum
adoratorów, będziesz w wyjątkowo
ponurym nastroju. Twoje myśli będą
krążyły wokół o wiele poważniejszych
spraw. Znajdź jednak chwilę
na odpoczynek i wyjedź na krótki urlop.
Tydzień bez problemów dobrze Ci zrobi.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Czerwiec
to Twój ulubiony miesiąc. W tym czasie
jesteś nadzwyczaj ambitny
i pomysłowy. Wykorzystaj dobre
nastawienie i zaproś kogoś
wyjątkowego na wspólny weekend
za miastem. Po powrocie wróć jednak
do rzeczywistości i zajmij się
zaległościami w domu i w pracy. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wbrew
wszystkim postanowisz zrobić coś tylko
dla siebie i wybierzesz się
na ekskluzywny weekend w SPA. Gdy
wrócisz do domu pełna energii, Twoi
bliscy zrozumieją, jak bardzo było Ci to
potrzebne. Odpoczynek sprawi, że
nabierzesz więcej energii do życia
i postanowisz szukać nowej pracy. To
dobry moment, aby zapisać się też
na dodatkowy kurs. 
BARAN (21.03. – 19.04.)– Zaczniesz
marzyć o wakacjach. Egipt, Hiszpania
a może Włochy? Po analizie funduszy
i wysłuchaniu drugiej połówki
wybierzecie jednak Mazury. Ale nie
martw się, przecież tam też jest pięknie.
Wyjazd będzie szczególnie udany, kiedy
pojedziecie razem z przyjaciółmi.
BYK (20.04. – 22.05.) – Odezwie się
do Ciebie dawny znajomy. Pamiętaj, że
kilka lat temu bardzo Ci pomógł.
Po latach będziesz miał okazję, żeby się
zrewanżować. Początek lata to dobry
czas na rozmowy o podwyżce. Wreszcie
będziesz mógł zabrać drugą połówkę
na wymarzone wakacje. Być może
spełnią się nawet Twoje marzenia
o domku letniskowym nad jeziorem. red

KINOreklama

TEATR – czerwiec  2015

02 Wt godz. 10:00 Alicja w krainie czarów / Lewis
Carroll
03 Śr godz. 10:00 Królewna Śnieżka/ wg baśni braci
Grimm  
06 Sb godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
07 Nd godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
09 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, 
P. Rowicki
10 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, 
P. Rowicki

11 Czw godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/ Maria
Kownacka 
13 Sb godz. 18:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
14 Nd godz. 18:00 Mayday / Ray Cooney (Gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
21 Nd godz. 18:00 Prywatna klinika/J. Chapman, 
D. Freeman
27 Sb godz. 18.00 Sala Królestwa/ Tomasz Śpiewak
PREMIERA
28 Sb godz. 18.00 Sala Królestwa/ Tomasz Śpiewak

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 6 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 „Najdroższy” w dniu 06.06.2015 r. (sobota), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Prywatna klinika” w dniu 21.06.2015 r. (niedziela),

godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Sala Królestwa” w dniu 28.06.2015 r. (niedziela),

godz. 18.00

Re per tu ar Ki na He lios So sno wiec
29.05.-04.06.2015r.

pReMieRA
„KRAINA JUTRA” DUBBING 11.30*, 18.00**
Science-Fiction, od 8 lat, USA, 130 min, DUBBING
* z wyjątkiem wtorku
** z wyjątkiem czwartku
„KRAINA JUTRA” NAPISY 14.15, 20.00
Science-Fiction, od 8 lat, USA, 130 min, NAPISY
„RECHOTEK” 10.00*, 12.00, 14.00, 16.00, 17.30
Aminacja, b/o, USA/Malezja, 85 min, DUBBING
* z wyjątkiem niedzieli, poniedziałku i wtorku
„POLTERGEIST” 15.30
Thriller/Horror, od 15 lat, USA, 92 min, NAPISY
„3D POLTERGEIST” 19.30, 21.30
Thriller/Horror, od 15 lat, USA, 92 min, NAPISY
„KAPITAN SZABLOZĘBY I SKARB PIRATÓW” 10.30, 16.15
Animacja, od 5 lat, Norwegia, 96 min, DUBBING
,, SAN ANDREAS”” 18.00*, 21.00*
Akcja, od 15 lat, USA, 138 min, NAPISY
* wyłącznie w czwartek

FilMy tyGODNiA
„MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU” 11.00, 21.00* 
Thriller/Akcja/Przygodowy, od 15 lat, USA/Australia, 140
min, NAPISY*z wyjątkiem czwartku
„3D MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU” 13.30, 18.30
Thriller/Akcja/Przygodowy, od 15 lat, USA/Australia, 140
min, NAPISY
„WIEK ADALINE” 13.00
Dramat/Romans, od 12 lat, USA, 113 min, NAPISY
„AVENGERS: CZAS ULTRONA” DUBBING 17.00
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12 lat, USA, 141 min,
DUBBING
„3D AVENGERS: CZAS ULTRONA” 20,45
Akcja/Fantasy/Przygodowy, od 12 lat, USA, 141 min,
NAPISY

W tyM tyGODNiU RepeRtUAROWyM FilMAMi
zAStRzeżONyMi Są:  
– „3D AVENGERS: CZAS ULTRONA”
– „3D MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU”

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

Miej ski Klub im. Ja na Kie pu -
ry – Ener ge tycz ne Cen trum Kul -
tu ry oraz Ar te Cre atu ra Te atr Mu -
zycz ny za pra sza ją na Ga lę Ope ro -
wą dla Kie pu ry, któ ra od bę dzie
się 18 czerw ca o godz. 18.00.
Gwiaz dą wie czo ru bę dzie wło ski
te nor, Gio ac chi no Git to. Pod czas
kon cer tu wy stą pią tak że so li ści
Ar te Cre atu ra Te atru Mu zycz ne -
go – Be ata Wit kow ska -Glik (so -
pran), Ka mi la Len dzion (so pran),
Ewe li na Sob czyk (so pran), Ja ro -

sław We wió ra (te nor) oraz Ra do -
sław Rze pec ki (ba ry ton). 

So li stom to wa rzy szyć bę dą
Do ro ta Agno let to (for te pian), An -
drzej Rud ny (skrzyp ce), Ka ta rzy -
na Rze szu tek (for te pian) oraz Mi -
chał Lech (wio lon cze la). W pro -
gra mie moż na bę dzie usły szeć
wło ską mu zy kę ope ro wą. Bi le ty
są w ce nie 15 i 25 zł. Wię cej in for -
ma cji moż na zna leźć na stro nie:
na www.kie pu ra.pl oraz www.ar -
te cre atu ra.art.pl. red

Ga la dla Kie pu ry Premiera w Teatrze Zagłębia 
Sztu ka „Sa la Kró le stwa” to
naj now sza pro po zy cja Te atru
Za głę bia, któ rej pre mie rę za -
po wie dzia no na ko niec
czerw ca. Ar ty ści przed sta wią
opo wieść o lu dziach, któ rzy
ist nie ją wśród nas i któ rych
po zor nie zna my. Pu ka ją
do na szych drzwi, chcą z na -
mi roz ma wiać, wra ca ją, je śli
nie otwie ra my. Opi nie na ich
te mat są róż ne – z jed nej stro -
ny są po strze ga ni ja ko ser -
decz ni i uczyn ni lu dzie,
a z dru giej ja ko fa na ty cy otu -
ma nie ni przez re li gij ną or ga -
ni za cję. Świad ko wie Je ho -

wy – kim są? Co ich mo ty -
wu je? 

Bez względ ny za kaz
trans fu zji krwi obej mu ją cy
wszyst kich świad ków, rów -
nież w kon tek ście od mo wy
ra to wa nia ży cia, jest aspek -
tem, któ ry wy wo łu je szcze -
gól ne kon tro wer sje. Kim jest
czło wiek, któ ry po świę ca
swo je ży cie w imię wia ry?
Kim je ste śmy my, że da je my
so bie pra wo do oce ny?
Czym jest wol ność wy bo ru?
Pre mie ra spek ta klu od bę dzie
się 27 czerw ca o godz.
18.00. red

ReżySeRiA: tomasz Śpiewak
DRAMAtURGiA: tomasz Śpiewak
SceNOGRAFiA i KOStiUMy: Anna Met
MUzyKA: bartosz Dziadosz
pRzyGOtOWANie WOKAlNe: ewa zug

ObSADA:
Agnieszka bieńkowska
Maria bieńkowska
beata Deutschman
Dorota ignatjew
edyta Ostojak
Michał bałaga
piotr bułka
zbigniew leraczyk
tomasz Muszyński

M
aciej Stobierski

Próba spektaklu „Sztuka Królestwa”.
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