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Zakończyła się kolejna inwestycja
w Miejskim Przedsiębiorstwie
Gospodarki Odpadami. Rozbudowano
sortownię i zamontowano najnowocześniejsze
urządzenia, segregujące odpady.
Wyselekcjonowane surowce przekazywane są
do recyklingu, a na składowisko trafia
niewielka część odpadów. 

www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy
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Rok 2015 rok przyniósł wielką radość
kibicom i piłkarzom Zagłębia
Sosnowiec.W czerwcu drużyna świętowała
awans do I ligi, a rok zakończyła na trzecim
miejscu na zapleczu ekstraklasy i awansem
do półfinału rozgrywek Pucharu Polski. Teraz
czas na awans do ekstraklasy?
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Ewa i Anatolij Hołodko z ukraińskiego
Stachanowa znaleźli swój nowy dom
w Sosnowcu. Klucze do nowego
mieszkania odebrali dzień przedWigilią. 
– Tu jest nasza ziemia ojczysta. Bardzo się
cieszymy i dziękujemy. Zaczynamy nowe
życie. To jakaś bajka – podsumowała Ewa
Hołodko. str. 7
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Syl wia Ko sman

– Na Gór kę Śro dul ską za pra sza my już
od go dzi ny 10.00. Bę dzie mnó stwo
atrak cji i kon cer tów. Wy stą pią m.
in.  Ani ma tors, Se ar ching for Calm oraz
Len nie Boy cott, a gwiaz dą wie czo ru bę -
dzie gru pa Dżem. So sno wiec ki fi nał
po pro wa dzi Krzysz tof „Jan kes” Jan -
kow ski z ra dia Eska – za po wia da Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 
A to do pie ro po czą tek atrak cji i sze ro -
kiej ak cji na rzecz wspar cia dzie ci i se -
nio rów. W tym ro ku 120 ty się cy wo lon -
ta riu szy w ca łym kra ju bę dzie zbie rać
pie nią dze na za kup urzą dzeń me dycz -
nych dla od dzia łów pe dia trycz nych oraz
dla za pew nie nia god nej opie ki me dycz -
nej se nio rów. 

– Apa ra tu rę od Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy moż na u nas zo ba -
czyć na wie lu od dzia łach, w tym na od -
dzia le ge ria trycz nym w bu dyn ku
przy uli cy Szpi tal nej, jak i w Cen trum
Opie ki nad Mat ką i No wo rod kiem
przy ul. Ze ga dło wi cza. Ser decz nie na -
ma wiam do udzia łu w Or kie strze. Nasz

szpi tal jest do wo dem na to, że po moc
i sprzęt tra fia ją do po trze bu ją -
cych – prze ko nu je Ar tur No wak, pre zes
za rzą du So sno wiec kie go Szpi ta la Miej -
skie go sp. z o.o. 

Im pre zę na Gór ce Śro dul skiej po pro -
wa dzi Krzysz tof „Jan kes” Jan kow ski,
a fi nał roz pocz nie się już od godz. 10.00

i po trwa do 21.00. Miesz kań cy mo gą li -
czyć m. in. na po ka zy stra ża ków Ko -
men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej, przed sta wia ją cych ak cję ra tow -
ni czą po wy pad ku sa mo cho do wym, po -
ka zy psów ra tow ni czych WOPR, mi ło -
śni ków Klu bu Mo to cy klo we go Har ley
Da vid son, fotobudkę a tak że mo gą

wziąć udział w li cy ta cjach i wes przeć
or kie strę. Na li cy ta cję tra fi ły m.in. ko -
szul ki pił ka rzy i ho ke istów Za głę bia So -
sno wiec, ko szul ka Paw ła Za gum ne go
z au to gra fa mi re pre zen ta cji Pol ski
w pił ce siat ko wej i będzie można także
wy grać prze jażdż kę ra tra kiem po sto ku
Gór ki Śro dul skiej. 

FINAŁ NA GÓRCE ŚRODULSKIEJ:
14.00 – Lennie Boycott
15.30 – Searching for Calm
17.00 – Animators
18.45 – Dżem
20.00 – światełko do nieba
21.00 – zakończenie imprezy 

To niejedyne wydarzenia WOŚP w Sosnowcu.
Przy ul. Kresowej odbędą się Mistrzostwa Piłki
Nożnej o Puchar WOŚP Sosnowiec (godz. 8.00
na boisku treningowym), a stowarzyszenie
Harpagan Sosnowiec organizuje II Sosnowiecki
Bieg „Policz się z cukrzycą”. Zgłoszenia były
przyjmowane drogą elektroniczną pod adresem:
zapisy@harpagansosnowiec.pl. W zgłoszeniu
należało podać imię i nazwisko oraz datę
urodzenia uczestnika zawodów, który w dniu
biegu musi mieć ukończone 16 lat. Potwierdzenie
rejestracji lub rejestracja zawodników będzie miała
miejsce 10 stycznia 2016 r. od godziny 10.00
do 10.45. Start biegu zaplanowano na godz. 11.00,
a trzeba będzie pokonać ok. 6 km. Opłata startowa
wynosi minimum 20 zł i jest w całości
przeznaczona na wieki finał orkiestry. Dodatkowo
sztaby zostaną także uruchomione w II LO im.
Emilii Plater przy ul. Parkowej, Gimnazjum nr 13
przy ul. Zamenhofa i CKZiU przy ul. Kilińskiego.
Tam również nie zabraknie atrakcji, konkursów,
pokazów i występów artystycznych. 

Wielki finał WOŚP już 10 stycznia! Otwórzmy serca i pomóżmy najmłodszym i… najstarszym

Orkiestra zagra w Sosnowcu 



Wa żą się lo sy Cen trum Na uko -
wo -Dy dak tycz ne go Trans por tu
Ko le jo we go Po li tech ni ki Ślą skiej
w Gli wi cach, któ re ma po wstać
w So snow cu w Macz kach. No wa
ra da nad zor cza PKP zwró ci ła się
z proś bą o do dat ko we uza sad nie -
nie ce lo wo ści ada pta cji za byt ko -
we go dwor ca ko le jo we go
w Macz kach. De cy zja w tej spra -
wie zo sta nie pod ję ta 16 stycz nia.
„W imie niu miesz kań ców So -
snow ca zwra cam się z proś bą
o po par cie dzia łań zmie rza ją -
cych do po wsta nia w So snow cu -
-Macz kach Cen trum Na uko wo -
-Dy dak tycz ne go Trans por tu Ko -
le jo we go Po li tech ni ki Ślą skiej
w Gli wi cach”, na pi sał Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -

snow ca w li ście skie ro wa nym m.
in. do pre mier Be aty Szy dło. Pi -
smo zo sta ło tak że prze ka za ne
za głę biow skim par la men ta rzy -

stom i tra fi ło do mi ni stra in fra -
struk tu ry i bu dow nic twa.

List in ten cyj ny po mię dzy wła -
dza mi PKP S.A. a Po li tech ni ki
Ślą skiej do ty czą cy utwo rze nia
pla ców ki zo stał pod pi sa ny w lip -
cu ubie głe go ro ku. Pro jekt za -
kła da, iż w bu dyn ku daw ne go
dwor ca ko le jo we go ma po wstać
Cen trum Na uko wo -Dy dak tycz -
ne Trans por tu Ko le jo we go Po li -
tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.
Po nad to oprócz dwor ca ma zo -
stać wy re mon to wa ny jesz cze je -
den bu dy nek, któ ry ma peł nić
funk cję usłu go wo -han dlo wą
i ga stro no micz ną, zwią za ną
z ob słu gą stu den tów, pra cow ni -

ków uczel ni oraz miesz kań ców
Ma czek. Kon cep cja za kła da tak -
że bu do wę przej ścia pod ziem ne -
go łą czą ce go bu dy nek, sta no -
wią cy po zo sta łość po hi sto rycz -
nej za bu do wie w oto cze niu
nie ist nie ją cej daw nej ko mo ry
cel nej (przy ul. Kra kow skiej)
z bu dyn kiem by łe go dwor ca ko -
le jo we go. 

– Pla no wa ne utwo rze nie Cen -
trum Trans por tu Ko le jo we go
sta no wić ma od po wiedź na za -
po trze bo wa nie ryn ku pra cy
na in ży nie rów – spe cja li stów
z za kre su trans por tu ko le jo we go.
W cen trum kształ cić ma ją się
ka dry dla PKP oraz in nych prze -
woź ni ków. Po za kształ ce niem
Po li tech ni ka Ślą ska za mie rza
w no wej jed no st ce pro wa dzić
pra ce ba daw czo -roz wo jo we
i wdro że nio we. Dzia łal ność cen -
trum wpły nie z pew no ścią
na zwięk sze nie in no wa cyj no ści
tej ga łę zi trans por tu w na szym
kra ju. Po wo ła nie cen trum
uwzględ nia rów nież ce le stra te -
gii roz wo ju trans por tu w Pol sce
i w Eu ro pie do ro ku 2020, za kła -
da ją cej wzrost kon ku ren cyj no ści
ko lei – pod kre śla rek tor Po li -
tech ni ki Ślą skiej, prof. An drzej
Kar bow nik. SK
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Syl wia Ko sman

„Wspól nie dla So snow ca” to po ro -
zu mie nie, pod któ rym pod pi sa ło
się 13 rad nych. Na ra zie nie jest to
więk szość, ale pre zy dent Ar ka -
diusz Chę ciń ski li czy, że do po ro -
zu mie nia przy łą czą się ko lej ni
rad ni. 16 grud nia pre zy dent So -
snow ca po in for mo wał o współ pra -
cy mię dzy mia sta mi Za głę bia,
a przy tej oka zji so sno wiec cy rad -
ni pod pi sa li się pod no wą ini cja ty -
wą. – To po ro zu mie nie mię dzy
rad ny mi róż nych opcji po li tycz -
nych. Dzia ła nie na rzecz So snow -
ca jest waż niej sze od po dzia łów
po li tycz nych – mu si my dzia łać dla
do bra mia sta. Po sta no wi li śmy
z po zo sta ły mi rad ny mi, w tym
trud nym okre sie, chwi lę przed bu -
dże tem, spo tkać się w jed nym pro -
jek cie – „Wspól nie dla So snow -

ca”. Ma my na dzie ję, że głów ne
dzia ła nia, któ re chce my zre ali zo -
wać z ra mach ZIT-ów, a tak że in -
nych du żych pro jek tów, bę dą ła -
twiej sze do osią gnię cia w gru -
pie – mó wił pre zy dent Chę ciń ski.

Do ku ment o współ pra cy pod -
pi sa ło 13 rad nych: dzie wię ciu
z klu bu Plat for my Oby wa tel skiej
(Da nu ta Goj na -Uciń ska, Ja nusz
Ku bic ki, Woj ciech Ku la wiak,
Wan da Ol ko, An na Spo rysz kie -
wicz, Wie sław Su wal ski, Ewa
Szo ta, Mi chał Za jąc i Wil helm
Zych), trzech z „TAK dla So snow -
ca” (Ka ta rzy na Ki da wa -Kał ka,
Adam Wol ski i Zyg munt Wit kow -
ski) oraz Jan Bo sak, któ ry nie tak
daw no opu ścił sze re gi klu bu PO.
Jak przy znał, chce jed nak wspie -
rać roz wój mia sta. –Wie rzę, że po -
ro zu mie nie przy słu ży się mia stu,
choć mam peł no obaw i wąt pli wo -

ści co do fi nan so wa nia i nie któ rych
szcze gó łów. Po ro zu mie nie jest
ogól ni ko we i w tej for mu le pod pi -
sa łem się – stwier dził Jan Bo sak. 

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń -
ski wy ja śnił, że ini cja ty wa ma
wspie rać in we sty cje, któ re So sno -
wiec bę dzie re ali zo wał dzię ki
unij nym do ta cjom z tzw. Zin te -
gro wa nych In we sty cji Te ry to rial -
nych, a tak że du że pro jek ty, któ re
ma ją szan se na wspar cie z pro gra -
mów unij nych. Pod po ro zu mie -
niem pod pi sał się tak że To masz
Szczer ba, bur mistrz Woj ko wic,
któ ry wy ja śniał, że to za lą żek po -
ro zu mie nia mię dzy mia sta mi Za -
głę bia Dą brow skie go, któ re ma
przy słu żyć się m. in. roz wo jo wi
wspól nej sie ci ko mu ni ka cyj nej,
a tak że roz wią za niu bie żą cych
pro ble mów i prze for so wa niu
wspól nych dzia łań i ini cja tyw.

Będziemy działać na rzecz miasta i współpracować z miastami Zagłębia, zapewnia prezydent Sosnowca

Koalicja klubów „Wspólnie dla Sosnowca” 

Przed samymi feriami, czyli 13 lutego, ma ru szyć
pły wal nia w Kli mon to wie. Po re mon cie ca łe go
obiek tu i prze kształ ce niu go w Cen trum Ak tyw no ści
Ro dzin nej, miesz kań cy oprócz ba se nu bę dą mo gli
sko rzy stać z si łow ni oraz sal, w któ rych bę dą pro wa -
dzo ne za ję cia fit ness, na uka tań ca czy gim na sty ka ko -
rek cyj na.

Na prze bu do wę obiek tu mia sto otrzy ma ło 3 mln
zł po życz ki z fun du szu Jes si ca. Do tej su my trzeba
do ło żyć pra wie ko lej ne 3 mln zł. Wstęp nie pla no wa -
no, że trwa ją ce od lu te go ubiegłego roku pra ce za -
koń czą się w paź dzier ni ku, ale przed wy ko naw cą,

czy li bę dziń ską firmą Ba ni mex, pię trzy ły się ko lej -
ne re mon to we trud no ści. Na le ża ło m.in. wzmoc nić
klat kę scho do wą, któ rej fun da men ty znaj do wa ły się
w fa tal nym sta nie tech nicz nym, co wy dłu ży ło okres
prac i zwięk szy ło kosz ty re mon tu.

W po miesz cze niach na dru gim pię trze Cen trum
Ak tyw no ści Ro dzin nej od by wać się bę dą za ję cia kul -
tu ral no -edu ka cyj ne. Obec nie two rzo ny jest plan wy -
ko rzy sta nia po miesz czeń. Miej ski Ośro dek Spor tu
i Re kre acji za pra sza or ga ni za cje bądź przed się bior -
stwa, któ re mo gą uroz ma icić pro gram, do wza jem nej
współ pra cy i skła da nia ofert. SK

Centrum Aktywności Rodzinnej rozpocznie działalność w nowej odsłonie w ferie zimowe

Basen, taniec i fitness na początek 

Tak dla powstania Centrum Transportu Kolejowego
Prezydent apeluje o wsparcie dla przełomowej inwestycji w Maczkach

Hanna Michta

H
anna M

ichta

Dokument o współpracy podpisało 13 radnych różnych klubów. 

Trwają już ostatnie prace remontowe. 

Powstanie centrum kolejowego to szansa na rozwój całej
dzielnicy. 

Sylw
ia Kosm

an

NIE ZAPRZEPAŚćMy TEJ SZANSy
W imieniu mieszkańców Sosnowca zwracam się z prośbą o poparcie
działań zmierzających do powstania w Sosnowcu-Maczkach Centrum
Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach.
List intencyjny pomiędzy PKP S.A. a Politechniką Śląską o zamiarze
utworzenia Centrum podpisano w lipcu 2014 roku. Gmina Sosnowiec
od początku wspiera tą ważną nie tylko dla miasta, ale całego regionu
inicjatywę. Odrestaurowanie i przystosowanie do pełnienia nowej
funkcji dworca kolejowego w Maczkach to olbrzymia szansa, zarówno
na uratowanie zabytkowego dworca, jak również przyczynek
do rewitalizacji Maczek, dzielnicy, której historia związana jest
z rozwojem kolei. Działania podjęte już w tej sprawie nie mogą pójść
na marne, dlatego proszę o pomoc i wsparcie. Nie zaprzepaśćmy
szansy na budowę ośrodka, który może służyć kolejnym pokoleniom.
Jednocześnie deklaruję, że miasto ze swej strony także będzie w tym
rejonie realizować inwestycje w infrastrukturę za ponad 30 milionów
złotych.
Po wybudowaniu Centrum w nowoczesnych warunkach kształcić się
będzie młodzież, która za kilka lat zasili kolejowe kadry. Kadry,
z których na zasłużone emerytury przechodzi coraz więcej
fachowców. Tych, będą mogli w przyszłości zastąpić właśnie
absolwenci Centrum. Umożliwmy im tę szansę.
W imieniu własnym, jak również radnych Rady Miejskiej w Sosnowcu
zapewniam, że miasto od początku mocno wspiera inicjatywę
powstania Centrum, współpracuje i pomaga PKP.

Licząc na wsparcie,
z poważaniem

Arkadiusz Chęciński,
Prezydent Sosnowca
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RADA MIEJSKA

23. sesja Rady Miejskiej 

Radni poparli budżet
Syl wia Ko sman

Dys ku sja nad przy szło rocz nym bu dże tem i wie lo let -
nią pro gno zą fi nan so wą wzbu dzi ła naj dłuż szą dys ku -
sję rad nych pod czas ostat niej se sji Ra dy Miej skiej.
Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski przed sta wił pro jekt
bu dże tu i pla no wa ne in we sty cje. W bu dże cie na przy -
szły rok po stro nie do cho dów prze wi dzia no po -
nad 737 mln zł, a wy dat ki osza co wa no na su mę po -
nad 738 mln zł. Trze ba bę dzie spła cić oko ło 18 mln zł
kre dy tu prze zna czo ne go na wkład wła sny ZIT
i przewidziano 28 mln zł spła ty ra ty za emi sję ob li ga -
cji z po przed nich lat. Wśród pla no wa nych wy dat ków
zna la zły się m. in. 1,96 mln zł na prze bu do wę Dro go -
wej Tra sy Śred ni co wej Wschód, 600 tys. zł na efek -
tyw ne ener ge tycz ne oświe tle nie w gminie, 250 tys. zł
na bu do wę ki na stu dyj ne go w Muzie czy 950 tys. zł
na ścież ki ro we ro we. Wy go spo da ro wa no środ ki
na prze bu do wę cen trum mia sta, za go spo da ro wa nie
par kin gu przed dwor cem, ter mo mo der ni za cje sze re -
gu bu dyn ków, pro jekt bu do wy Za głę biow skie go Par -
ku Spor to we go, mo der ni za cję in fra struk tu ry au to bu -
so wo -tram wa jo wej, prze bu do wę ul. Go spo dar czej,
skrzy żo wa nia DK 94 z ul. Dłu go sza, za kup no wych
au to bu sów czy kom plek so we uniesz ko dli wie nie od -
pa dów za wie ra ją cych azbest. 

Szef klu bu Plat for my Oby wa tel skiej, Ja nusz Ku bic -
ki, za ape lo wał do rad nych o po par cie bu dże tu. – Wia -
do mo, że pie nię dzy nie ma my za du żo. Cho dzi o to, by
po sia da ne pie nią dze do brze wy da wać. Wy da je się, że
ten bu dżet moż na uznać za bu dżet re ali stycz ny, bu dżet
na mia rę na szych moż li wo ści, na pew no nie na szych
ma rzeń. Z peł nym prze ko na niem mój klub bę dzie gło -
so wał za przy ję ciem te go bu dże tu – stwier dził. 

Kry tycz nie na te mat bu dże tu wy po wia da li się by ły
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski i rad ny Ka rol Wi niar ski.
Naj wię cej emo cji wzbu dzi ła wła śnie dys ku sja po mię -

dzy obec nym i by łym pre zy den tem So snow ca. Ka zi -
mierz Gór ski pod kre ślał, że pla no wa ne in we sty cje
opie ra ją się głów nie na pla nie po zy ska nia środ ków
w ra mach ZIT -ów. – W ubie głym ro ku klub SLD
wstrzy mał się od gło su, po nie waż był strasz nie kry ty -
ko wa ny pod czas kam pa nii, więc te raz je stem za do wo -
lo ny, że bu dżet zo stał wy ko na ny i dzi siaj jest ele men -
tem, któ rym moż na się szczy cić. Moż na po wie dzieć,
że na le ży się cie szyć, że jest cią głość w sa mo rzą dzie,
cho ciaż nie któ rzy ca ły czas twier dzą, że jest źle. ZIT -
-y by ły ele men tem wzmoc nie nia aglo me ra cji ja ko ca -
ło ści. To co dziś wi dzi my, to za mie rze nia nadwa ko lej -
ne la ta, ze wspar ciem unij ne go fi nan so wa nia. Sły szę
gło sy, że to jest bu dżet tro chę pi sa ny w pia skow ni cy.
Faj nie dla spor tu, kul tu ry i za ba wy, ale nie wi dać
w nim jed nak wi zji. Ży czę wszyst kie go naj lep sze go,
ale peł ni obaw da lej wstrzy mu je my się odgło su, bo nie
kon sul to wa no z na mi pew nych kwe stii – po wie dział
Gór ski.

Rad ny Ka rol Wi niar ski wy po wia dał się nie tyl ko
w swo im imie niu, ale i rad ne go Grze go rza Pi sal skie -
go, za rzu ca jąc tak że przede wszyst kim brak kom plek -
so wej wi zji roz wo ju mia sta. – Co wi dzi my w tym bu -
dże cie? Po pierw sze, nie ma żad nych no wych zna czą -
cych źró deł przy cho du, nie ma na wet pró by po szu ki -
wa nia ja kichś do dat ko wych środ ków. Po dru gie, co
naj waż niej sze, nasz bu dżet wczę ści in we sty cyj nej, jest
pra wie wstu pro cen tach opar ty nado fi nan so wa niu ze -
wnętrz nym. Nie ma my żad nych po waż niej szych in we -
sty cji, któ re by ły by wstu pro cen tach re ali zo wa ne zna -
szych środ ków. Ja kie są te go kon se kwen cje? Że nie je -
ste śmy wsta nie ni cze go za pla no wać naprzy szłość. Bo
nie wie my, na co do sta nie my pie nią dze, kie dy i w ja -
kiej wy so ko ści – stwier dził. 

Od mien ne go zda nia był rad ny Adam Wol ski z klu -
bu TAK dla So snow ca. – To, co ko le ga Wi niar ski
uzna je za sła bość te go bu dże tu, ja uzna ję za je go atut.

Wszy scy chcie li by śmy mieć to, co przed sta wio no
na pre zen ta cji. Bio rąc od po wie dzial ność za na sze
decyzje, chcie li by śmy, by zo sta ły prze pro wa dzo ne
wszyst kie pro jek ty, któ re wi dzie li śmy na pre zen ta cji.
Trud no jed nak mó wić o stra te gicz nym roz wo ju mia -
sta, po mi ja jąc fakt ze wnętrz ne go fi nan so wa nia, któ ry
de ter mi nu je to, co w mie ście moż na za pla no wać. Je -
ste śmy jak naj bar dziej za po par ciem bu dże tu. Wręcz
trud no by ło by zna leźć ar gu men ty, aby za gło so wać
prze ciw – pod kre ślił Wol ski. Bu dżet w peł ni po parł
tak że Pa weł Woj tu siak, któ ry wy po wia dał się w swo -
im imie niu i Ka mi la Wnu ka. Ze wzglę du na brak
wspól ne go sta no wi ska w klu bie Nie za leż nych, rad ny
zre zy gno wał z peł nie nia funk cji prze wod ni czą ce -
go. – Bu dżet przy szło rocz ny speł nia na sze ocze ki wa -
nia oraz wy bor cze obiet ni ce na sze go sto wa rzy sze nia.
Wie le pro jek tów, któ re zo ba czy li śmy przed mo men -
tem, umie ści li śmy w pro gra mie – mó wił Woj tu siak.
Wska zał m.in. mo der ni za cję Szpi ta la Miej skie go i bu -
do wę blo ku ope ra cyj ne go, pro gram bez płat nych ba -
dań dla miesz kań ców, wy mia nę oświe tle nia na ener -
go osz częd ne, bu do wę ście żek ro we ro wych, ho spi -
cjum, ter mo mo der ni za cję bu dyn ków czy bu do wę no -
we go od dzia łu żłob ka na Za gó rzu. – Sko ro te wszyst -
kie za da nia zo sta ły wpro wa dzo ne do bu dże tu, to nie
wiem, jak spoj rzał bym w oczy wy bor com, któ rzy od -
da li na mnie swo je gło sy – po wie dział Pa weł Woj tu -
siak. – Bę dzie my pro mo wać wspól ne ini cja ty wy i po -
prze my ten do bry dla So snow ca i so sno wi czan bu -
dżet – do dał.

Wod po wie dzi nawszyst kie za rzu ty pre zy dent Chę -
ciń ski przy ta czał frag men ty pro gra mu wy bor cze go
Ka zi mie rza Gór skie go z 2010 ro ku. – Za cznę od ko -
pal ni Ka zi mierz, bo to dla nas naj waż niej sza spra wa,
dla te go od ra zu po wo ła łem ze spół ds. re wi ta li za cji tej
czę ści mia sta, by śmy mo gli przed sta wiać pro jek ty
i dys ku to wać wspól nie, jak roz wią zać pro ble my. Pi sał

pan wpro gra mie, że bę dzie my wspie rać ko pal nię ja ko
na szą ostat nią za głę biow ską ko pal nię. Nie wiem,
na czym mia ło po le gać to wspie ra nie, bo ko pal nia zo -
sta ła zli kwi do wa na… Kry ty ku je pan to, co zo sta ło za -
pla no wa no wZIT -ach. Ale wZIT -ach nie by ło naprzy -
kład re wi ta li za cji cen trum mia sta. W mo men cie,
w któ rym roz po czę li śmy pra cę w Urzę dzie, oka za ło
się, że każdy pro jekt na le ży zmie nić i roz bu do wać. Jak
moż na re mon to wać ron do i za po mnieć, że na le ży do -
dać oświe tle nie, ścież kę ro we ro wą czy za pla no wać zie -
leń? A na do dat ko we pra ce, któ re na le ża ło wy ko nać,
moż naby ło otrzy mać do fi nan so wa nie, któ re go nie ma -
my. Część in we sty cji re ali zu je my tyl ko zwła snych pie -
nię dzy. Ma my się nie sta rać o środ ki ze wnętrz ne, je śli
jest ta ka moż li wość? Wszyst ko ma my ro bić za swo -
je? – py tał Ar ka diusz Chę ciń ski. – To nie jest bu dżet
ma rzeń, tak sa mo ja ko na sze do mo we bu dże ty. Za wsze
bę dą ma rze nia, któ re bę dą wy prze dza ły na sze moż li -
wo ści – stwier dził. 

Osta tecz nie bu dżet zo stał przy ję ty. Zagło so wa ło15
rad nych, a 12 wstrzy ma ło się od gło su. W dys ku sji nie
za bie ra li gło su przed sta wi cie le Pra wa i Spra wie dli wo -
ści. Osta tecz nie za pro jek tem opo wie dzia ło się dzie -
wię cio ro rad nych z klu bu PO, trzech z klu bu TAK dla
So snow ca, nie zrze szo ny rad ny Jan Bo sak idwóch rad -
nych z klu bu Nie za leż nych. Po zo sta li obec ni rad ni
wstrzy ma li się od gło su. Nikt nie był prze ciw. 

– Chcia łem bar dzo ser decz nie po dzię ko wać za po -
par cie bu dże tu na2016 rok. Wszcze gól no ści dziękuję
wszyst kim pra cow ni kom, któ rzy go przy go to wy wa li.
Przedna mi te raz du żo pra cy – pod su mo wał Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Wprze rwie ob rad har ce rze prze ka za li Be tle jem skie
Świa tło Po ko ju, któ re przy by ło doPol ski już po raz25.
Je go wę drów ce to wa rzy szy ha sło „Za uważ czło wie -
ka”, a prze ka zu jąc świa teł ko, har ce rze chcą obu dzić
i po głę bić wraż li wość na po trze by in nych.
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Syl wia Ko sman

To je dy na re stau ra cja w Za głę biu, któ ra
zo sta ła wpi sa na do pre sti żo we go, żół te go
prze wod ni ka Gault&Mil lau i otrzy ma ła
sym bo licz ną cza pecz kę. Wy róż nio na Re -
stau ra cja War szaw ska znaj du je się w pod -
zie miach Ho te lu Cen trum So sno wiec. 

Aran ża cja lo ka lu jest „te ma tycz na”
i kon cen tru je się wo kół mię dzy wo jen nej
War sza wy. Ce gla ne ścia ny, sto ły na kry -
te bia ły mi ob ru sa mi, ele ganc kie wy ście -
ła ne krze sła, czar no -bia łe zdję cia. To
wszyst ko (plus nie na gan ne za cho wa nie
kel ne rów) rze czy wi ście stwa rza mi ły re -
tro kli mat jak sprzed 90 lat. Go ście mo -
gą od nieść wra że nie, że kie dy znów
wyj dą na uli cę, bę dą po niej jeź dzi ły za -
byt ko we au to mo bi le, a nie no wo cze sne
sa mo cho dy” – tak roz po czy na się re -
cen zja Re stau ra cji War szaw skiej
w prze wod ni ku Gault&Mil lau. Au tor ką
pro jek tu wy stro ju wnętrz jest Do ro ta
Pło szaj, któ ra wy ko na ła go we dług wła -
snej wi zji. 

Dru ga edy cja pre sti żo we go prze wod -
ni ka ku li nar ne go Gault&Mil lau mia ła
swo ją pre mie rę w ubiegłym miesiącu.
Gault&Mil lau zo stał za ło żo ny w 1965
ro ku we Fran cji przez kry ty ków ku li -
nar nych Hen rie go Gaul ta i Chri stia -
na Mil lau. Do prze wod ni ka wpi sy wa ne

są naj lep sze re stau ra cje z ca łe go kra ju,
na pod sta wie oce ny „in spek to rów” od -
wie dza ją cych bez za po wie dzi wy bra ne
lo ka le.

Me nu sze fa kuch ni, któ rym jest Bar -
tło miej Kor nac ki, two rzą po tra wy świa -
to we, jak i re gio nal ne, któ re są po da wa -
ne czę sto w nie zwy kłych od sło -

nach. – Do brze wie my, że ja kość ser wo -
wa nych dań wpły wa na opi nię o lo ka lu.
Wie lu go ści mó wi nam, że tra fi li do nas
z po le ce nia swo ich zna jo mych czy ro dzi -
ny. Świa do mość, że do bra opi nia pa nu je
nie tyl ko wśród miesz kań ców, ale rów -
nież kry ty ków, mo ty wu je nas jesz cze
bar dziej – mó wi Bar tło miej Kor nac ki,

szef kuch ni Re stau ra cji War szaw -
skiej. – Cie szę się z ca łą mo ją za ło gą, że
dba łość o de ta le i naj wyż szą ja kość re -
gio nal nych i świa to wych pro duk tów jest
do ce nia na. Sta ra my się wy cho dzić na -
prze ciw po trze bom na szych go ści, stąd
też ofer ta śnia da nio wa czy lun che. W Za -
głę biu jest ty le in spi ra cji ku li nar nych, że

na si go ście mo gą spo dzie wać się wciąż
no wych po zy cji w me nu – do da je. 

Go ście ja ko przy staw kę mo gą wy brać
np. pie czo ny ser ko zi w pra żo nych mig -
da łach, ka wior ze śli ma ka na twa roż ku
szczy pior ko wym z pu ree z man go czy
śle dzi ka bał tyc kie go z orze cha mi wło ski -
mi i kon fi tu rą z czer wo nej ce bu li i śli wek.
Ja ko da nie głów ne szef kuch ni ser wu je
m. in. du szo ne w koź la ku po licz ki wo ło -
we, gnoc chi z po lę dwi cą wie przo wą
i szpi na kiem z do dat kiem sa łat ki z ka czy -
mi ję zy ka mi, so sem wi śnio wym i po mi -
do ra mi tru skaw ko wy mi oraz w me nu nie
bra ku je tra dy cyj nych dań re gio nal nych.
Mi ło śni cy de se rów nie po ża łu ją, je śli sku -
szą się na tort li mon ko wo -ma ra ku jo wy
czy kre mo wy „pasz tet” śliw ko wy. 

– Wy róż nie nie w prze wod ni ku
Gault&Mil lau to dla na sze go ze spo łu
wiel ki za szczyt. Tym bar dziej, że funk -
cjo nu je my do pie ro od ro ku. Miej sce
w żół tym prze wod ni ku ozna cza dla nas
jesz cze więk szą mo bi li za cję. Sta wia my
na ja kość, fi lo zo fię SLOW, re gio nal ne
pro duk ty i cią gły roz wój. To wszyst ko
nas zo bo wią zu je, a opi nie wie lu za do -
wo lo nych go ści, po twier dza ne przez fa -
chow ców, utwier dza ją w prze ko na niu,
że to co ro bi my, ma sens – pod su mo wał
Ro bert Cza pla, dy rek tor Ho te lu Cen -
trum i Re stau ra cji War szaw skiej. 

Adrian Larisz

Retro klimat sprzed lat, wyjątkowa obsługa i potrawy w niezwykłych odsłonach przyciągają miłośników
dobrej kuchni.

2 stycz nia do ko na no pod pa le nia czę ści urzą dzeń
na pla cu za baw przy Przed szko lu Miej skim nr 57 przy
uli cy Gospodarczej w So snow cu. W wy ni ku dzia łań
pod ję tych za rów no przez po li cję, jak i Urząd Miej ski,
któ ry za wska za nie spraw ców pod pa le nia wy zna czył na -
gro dę w wy so ko ści 3 tys. zł, usta lo no, że de wa sta cji do -
ko na ła gru pa mło dych miesz kań ców w prze dzia le wie -
ko wym 12-14 lat.

Plac za baw po wstał w ra mach Bu dże tu Oby wa tel -
skie go. Do użyt ku zo stał od da ny je sie nią ubie głe go ro -
ku. W wy ni ku pod pa le nia cał ko wi cie zo sta ły znisz czo -
ne trzy urzą dze nia wie lo funk cyj ne oraz część pod ło -
ża. – Dzię ku ję wszyst kim miesz kań com, któ rzy
przy czy ni li się do ich uję cia, dzię ku ję po li cji za szyb ko
pod ję te dzia ła nia. Nie bę dzie przy zwo le nia na te go ty pu
de wa sta cje. Bę dzie my tę pić wszyst kie ta kie zaj ścia. La -
da mo ment wy star tu je my z pro gra mem So sno wiec Bez -
piecz ne Mia sto, któ ry spra wi, że na si miesz kań cy bę dą
się czu li jesz cze bezpieczniej niż do tej po ry. Dzię ku ję
so sno wi cza nom za bły ska wicz ną re ak cję. To po ka zu je,
że je ste śmy od po wie dzial ni za na sze mia sto i za to, co
wspól nie dla nie go ro bi my – pod kre śla pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. KP

Mło do cia ni spraw cy pod pa li li plac za baw

arc U
M

 w
 Sosnow

cu

W wyniku podpalenia zostały zniszczone
część podłoża i wielofunkcyjne urządzenia. 

Restauracja Warszawska w żółtym przewodniku kulinarnym Gault&Millau

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

W li sto pa do wym wy da niu „Ku rie ra Miej skie go” in for mo wa li śmy
o elek tro nicz nych zwol nie niach le kar skich, zwa nych e -ZLA, któ re
od stycz nia ubie głe go ro ku mo gą wy sta wiać le ka rze oraz o ko rzy -
ściach, ja kie z ta kiej for my prze ka zy wa nia do ku men tów bę dą mie -
li pra co daw cy. Jed nak aby z niej sko rzy stać (do koń ca 2017 r. jest
do bro wol na), na le ży po sia dać pro fil na Plat for mie Usług Elek tro -
nicz nych ZUS (PUE ZUS). Nie każ dy pra co daw ca ma ta ki pro fil, tym -
cza sem je go za ło że nie jest bar dzo pro ste i nie wy ma ga wie le cza -
su. 
Moż na to zro bić w dwóch kro kach. Naj pierw trze ba się za re je stro -
wać. Wy star czy wejść na stro nę www.zus.pl i wy brać opcję „Za re -
je struj pro fil”. Pod czas re je stra cji otrzy mu je się lo gin i wy bie ra ha -
sło do swo je go pro fi lu PUE.
Na stęp nie, ze wzglę du na bez pie czeń stwo da nych oso bo wych, któ -
re są do stęp ne na PUE, w cią gu sied miu dni od dnia re je stra cji na -
le ży po twier dzić swo ją toż sa mość. Moż na to zro bić:
• oso bi ście w jed no st ce ZUS – wy star czy jed na krót ka wi zy ta z do -

ku men tem po twier dza ją cym toż sa mość al bo
• elek tro nicz nie – oso by, któ re ma ją pro fil za ufa ny ePU AP lub

cer ty fi kat kwa li fi ko wa ny, mo gą po twier dzić toż sa mość już pod -
czas re je stra cji i wte dy wi zy ta w pla ców ce ZUS nie jest po -
trzeb na.

Aby za lo go wać się na swój pro fil na PUE, na stro nie in ter ne to wej:
www.zus.pl, na le ży wpi sać lo gin i ha sło PUE oraz wy brać przy cisk
„Za lo guj”. Moż na rów nież lo go wać się przy uży ciu pro fi lu za ufa ne -
go ePU AP lub cer ty fi ka tu kwa li fi ko wa ne go.
Przy za kła da niu pro fi lu na PUE oraz w ra zie wąt pli wo ści do ty czą -
cych e -ZLA moż na sko rzy stać z po mo cy pra cow ni ków ZUS:
• w Cen trum Ob słu gi Te le fo nicz nej (kon sul tan ci są do stęp ni w dni

ro bo cze od po nie dział ku do piąt ku w godz. od 7.00 do 18.00
pod nu me rem 22 560 16 00 (koszt po łą cze nia we dług umo wy
klien ta z ope ra to rem te le ko mu ni ka cyj nym),

• za po śred nic twem ad re su e -ma il: cot@zus.pl,
• przez ko mu ni ka tor Sky pe na stro nie www.zus.pl lub

zus_cen trum_ob slu gi_tel.,
• przez czat na stro nie: www.zus.pl,
• w naj bliż szej pla ców ce ZUS.

Każ dy przed się bior ca, po sia da ją cy pro fil na PUE, bę dzie miał na -
tych mia sto wą wie dzę o zwol nie niu wy sta wio nym pra cow ni ko wi.
Nie bę dzie mu siał spraw dzać, czy pra cow nik do star czył zwol nie nie
w ter mi nie 7 dni od je go otrzy ma nia, a je śli płat ni kiem za sił ku jest
ZUS, elek tro nicz ne zwol nie nie tra fi do ZUS au to ma tycz nie.
Po nad to elek tro nicz ne zwol nie nia le kar skie e -ZLA umoż li wią szyb -
szą kon tro lę po praw no ści wy ko rzy sty wa nia zwol nie nia przez pra -
cow ni ków. Do ty czy to zwłasz cza krót kich zwol nień, któ re są czę -
sto do star cza ne z opóź nie niem, przez co nie moż li we jest prze pro -
wa dze nie kon tro li. Moż na bę dzie rów nież zło żyć elek tro nicz nie
w ZUS wnio sek o kon tro lę pra wi dło wo ści wy sta wie nia zwol nie nia. 
Na pro fi lu PUE przed się bior ca bę dzie miał sta ły do stęp do zbio ru
zwol nień swo ich pra cow ni ków wraz z moż li wo ścią eks por tu ich
do pli ku. 
Je śli przed się bior ca nie bę dzie miał pro fi lu na PUE, to od 1 stycz -
nia 2016 r., gdy le karz wy sta wi e -ZLA je go pra cow ni ko wi, pra -
cow nik ten mu si do star czyć pra co daw cy wy druk ze zwol nie nia.
Za da niem płat ni ka bę dzie nie zwłocz ne prze ka za nie do ZUS (nie
póź niej niż w ter mi nie 7 dni od otrzy ma nia) wnio sku ubez pie czo -
ne go o za si łek wraz z nie zbęd ny mi (ta ki mi jak do tych czas) do -
ku men ta mi do wy pła ty. 
Je śli przed się bior ca za ło ży pro fil na PUE w 2016 r. lub póź niej,
mu si po wia do mić swo ich pra cow ni ków w for mie pi sem nej
w cią gu 7 dni od utwo rze nia pro fi lu, o usta niu obo wiąz ku do -
star cza nia wy dru ku e -ZLA
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Spe cy ficz ną for mą uzy ska nia wła sno ści nie ru cho mo -
ści jest prze ję cie jej przez za sie dze nie, do któ re go do -
cho dzi, gdy oso ba, któ ra nie jest praw nym wła ści cie -
lem a tyl ko użyt kow ni kiem nie ru cho mo ści, na by wa
pra wo wła sno ści tej nie ru cho mo ści i to – co jest do -
dat ko wo atrak cyj ne – nie od płat nie. Nie odzow ne jest
jed nak speł nie nie wa run ków, okre ślo nych w prze pi -
sach Ko dek su cy wil ne go.
Przede wszyst kim mu si po sia dać nie ru cho mość
nie prze rwa nie od lat 20 ja ko po sia dacz sa mo ist ny,
któ rym jest ten, kto nią fak tycz nie wła dał jak wła ści -
ciel. Ta kie za cho wa nie uwi dacz nia się wo bec in -
nych przez to, że po sia dacz pła ci po dat ki i in ne da ni -
ny ob cią ża ją ce nie ru cho mość, upra wia zie mię i ko -
rzy sta z plo nów, ale tak że prze pro wa dza re mon ty,
bu du je, roz bu do wu je lub bu rzy bu dyn ki, wy naj mu -
je al bo wy dzier ża wia nie ru cho mość itp. Na le ży jed -
nak pod kre ślić, że po sia da czem sa mo ist nym nie
jest ten, kto swo je po sia da nie na by wa na pod sta -
wie wo li fak tycz ne go wła ści cie la, bę dąc po sia da -
czem za leż nym, np. na mo cy umo wy dzier ża wy, naj -
mu, za sta wu, itp.
Na to miast po sia dacz sa mo ist ny, któ ry na był po sia da -
nie w złej wie rze, na by wa jej wła sność do pie ro
po upły wie 30 lat od wej ścia w po sia da nie. Po sia dacz
sa mo ist ny w złej wie rze to ktoś:
• kto ko rzy sta z rze czy (czy li na przy kład upra wia

grunt rol ny), trak tu jąc ją ja ko swo ją wła sność,
• wie, że nie jest wła ści cie lem lub po wi nien o tym

wie dzieć.
Dla przy kła du po sia da czem nie ru cho mo ści w złej
wie rze bę dzie np. oso ba, któ ra upra wia grunt opusz -
czo ny przez są sia da, pła ci po dat ki, zbie ra plo ny. De -
cy du ją ce zna cze nie ma stan do brej lub złej wia ry
w chwi li uzy ska nia po sia da nia. Po zo sta wa nie w do -

brej wie rze w chwi li na by cia po sia da nia prze są dza
o sto so wa niu krót sze go (dwu dzie sto let nie go) ter mi -
nu za sie dze nia.
Za sie dze nie skut ku je na by ciem wła sno ści nie ru -
cho mo ści z mo cy pra wa przez jej po sia da cza sa mo -
ist ne go. Za tem je dy nie dla po trzeb do wo do -
wych – dla for mal ne go usta le nia le gi ty ma cji wła -
ści cie la na stę pu je są do we „stwier dze nie za sie dze -
nia”. Po sta no wie nie są du ma cha rak ter de kla ra to -
ryj ny. Po stę po wa nie są du to czy się w try bie nie pro -
ce so wym. Po stę po wa nie wsz czy na się na wnio sek
za in te re so wa ne go, skie ro wa ny do są du re jo no we -
go, w któ re go okrę gu znaj du je się nie ru cho mość.
Zło że nie wnio sku wią że się z ko niecz no ścią wnie -
sie nia opła ty są do wej w sta łej wy so ko ści 2 tys. zło -
tych.
W to ku swe go po stę po wa nia sąd ba da i usta la prze -
słan ki za sie dze nia. Usta la więc sa mo ist ne po sia da nie
rze czy (nie ru cho mo ści), cią głość po sia da nia, do brą
lub złą wia rę po sia da cza, upływ ter mi nu za sie dze nia.
W swym po sta no wie niu sąd stwier dza na by cie wła -
sno ści ozna czo nej nie ru cho mo ści przez jej po sia da -
cza sa mo ist ne go. Pra wo moc ne orze cze nie sta no wi
pod sta wę wpi su do księ gi wie czy stej.
Przed mio tem na by cia wła sno ści w dro dze za sie dze -
nia mo że być tak że rzecz ru cho ma. Po sia dacz rze -
czy ru cho mej nie bę dą cy jej wła ści cie lem na by wa
wła sność, je że li po sia da rzecz nie prze rwa nie od lat
trzech ja ko po sia dacz sa mo ist ny, chy ba że po sia da
w złej wie rze.
Dla za sie dze nia rze czy ru cho mej prze pis wy ma ga
„cią głej” do brej wia ry. Utra ta do brej wia ry w okre sie
za sie dze nia wy klu cza za sie dze nie rze czy ru cho mej.
Na by cie wła sno ści rów nież w przy pad ku rze czy ru -
cho mej na stę pu je z mo cy pra wa i nie wy ma ga stwier -
dze nia przez sąd, cho ciaż w nie któ rych sy tu acjach ta -
kie postępowanie mo że oka zać się nie zbęd ne.

ZUS RADZI

Jak założyć profil na PUE ZUS ?
ADWOKAT RADZI

Nabycie własności w drodze
zasiedzenia 

PORADY

Za pra sza my na szko le nie

W poniedziałek, 11 stycznia o godz. 9.00 w oddziale ZUS
w Sosnowcu, rozpocznie się bezpłatne szkolenie dotyczące:
zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. w zakresie
zbiegów tytułów ubezpieczeń zleceniobiorcy
wprowadzonych ustawą z dnia 23 października 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku
chorobowego oraz opiekuńczego w sytuacji, gdy
niezdolność do pracy została udokumentowana
elektronicznym zaświadczeniem lekarskim (e-ZLA).

reklama
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Do po sa że nie li nii sor tow ni czej, trwa ją -
ce od 13 paź dzier ni ka do 30 li sto pa -
da 2015 ro ku, po le ga ło na jej uzu peł nie -
niu o naj no wo cze śniej sze urzą dze -
nia – do dat ko we se pa ra to ry optycz ne
umoż li wia ją ce roz po zna wa nie po szcze -
gól nych su row ców wtór nych, np. opa ko -
wań z PET, PS, PP, PE, Te tra pak oraz
roz dział ma te ria łu ze wzglę du na ko lor,
np. bu te lek PET. Ist nie ją ca tech no lo gia
zo sta ła roz bu do wa na o urzą dze nie wy -
dzie la ją ce ze stru mie nia od pa dów ko -
mu nal nych frak cję opa ko wań wie lo ma -
te ria ło wych – tzw. Te tra pak (np. kar to -
ni ki po na po jach) oraz se pa ra tor
optycz ny, wy dzie la ją cy frak cję pre –
RDF (wy so ko ka lo rycz ne od pa dy, sta no -
wią ce wsad do pro duk cji pa li wa al ter -
na tyw ne go). W ra mach prze pro wa dzo -
nych prac do bu do wa no część ka bi ny
sor tow ni czej wraz z wen ty la cją i in fra -
struk tu rę po trzeb ną do pra cy se pa ra to -
rów (do dat ko we prze no śni ki ta śmo we,
pod łą cze nie do sta cji sprę ża rek) oraz
do pa so wa no je w ciąg ist nie ją cej li nii
tech no lo gicz nej.

Głów nym ce lem do po sa że nia li nii
sor tow ni czej o se pa ra tor do frak cji
pre – RDF jest zmniej sze nie ilo ści
skła do wa nych od pa dów ka lo rycz nych
oraz zwięk sze nie od zy sku su row ców
ta kich jak two rzy wa sztucz ne. Na to -

miast uzu peł nie nie cią gu se pa ra to rów
o urzą dze nie do wy dzie le nia frak cji
Te tra pak ma na ce lu uspraw nie nie pra -
cy li nii oraz od cią że nie po zo sta łych

ma szyn. Za in sta lo wa ny se pa ra tor da je
rów nież moż li wość wy dzie le nia
oprócz opa ko wań wie lo ma te ria ło wych
in nych su row ców jak bu tel ki PET z po -

dzia łem na ko lo ry, czy two rzy wa PS
(po li sty ren). Za sto so wa ne roz wią za nia
po zwo li ły więc na zop ty ma li zo wa nie
i mo der ni za cję pra cy li nii sor tow ni czej

speł nia ją cej naj wyż sze stan dar dy eu ro -
pej skie i zwięk sze nie od zy sku su row -
ców wtór nych.

Wszyst kie od pa dy ko mu nal ne tra fia -
ją ce do MPGO sp. z o.o. z te re nu gmi ny
So sno wiec są prze twa rza ne w sor tow ni.
Z od pa dów wy dzie la ne są su row ce ta kie
jak two rzy wa sztucz ne, pa pier i kar ton,
me ta le że la zne i nie że la zne, szkło bia łe
i ko lo ro we, drew no, fo lie, opa ko wa nia
z PET, opa ko wa nia z PE (po li ety le nu),
PP (po li pro py le nu), PS, opa ko wa nia
wie lo ma te ria ło we Te tra pak oraz wsad
do pro duk cji pa li wa al ter na tyw ne go.
Wy se lek cjo no wa ne w ten spo sób su row -
ce prze ka zy wa ne są do re cy klin gu.
Na skła do wi sko od pa dów tra fia tyl ko
nie wiel ka ich część, nie na da ją ca się
do po now ne go wy ko rzy sta nia. red

Zakończyła się kolejna inwestycja w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu, która jest związana z doposażeniem linii
sortowniczej i udoskonaleniem technologii wykorzystywanej w sortowni odpadów działającej od września 2014 roku. Rozbudowa sortowni została
przeprowadzona w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko, a jej koszt to 2 mln 815 tys. 224 zł. 

Marcin Kurowski

Separator optyczny precyzyjnie rozsortowuje odpady 

MPGO jeszcze bardziej nowoczesne

W sortowni zamontowano nowoczesne urządzenia, umożliwiające rozpoznanie poszczególnych surowców wtórnych. 

Sosnowiec nowym domem 
dla Polaków z Ukrainy
Krzysz tof Po lacz kie wicz

Ewa i Ana to lij Ho łod ko, mał żeń stwo
z ukra iń skie go Sta cha no wa zna la zło swój
no wy dom w So snow cu. Dzień przed Wi -
gi lią Bo że go Na ro dze nia pań stwo Ho łod -
ko ode bra li klu cze doswo je go miesz ka nia. 

No wi so sno wi cza nie przez20 lat pro wa -
dzi li w Za głę biu Do niec kim Pol skie Sto -
wa rzy sze nie „Kra ko wia ka”, pro pa gu ją ce
ję zyk i kul tu rę pol ską w Sta cha no wie,
obec nie za ję tym przez se pa ra ty stów.
Za dzia łal ność po lo nij ną wie lo krot nie by li
na gra dza ni me da la mi oraz od zna ka mi m.
in.: „Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej”, „Zło -
ty Me dal Wspól no ty Pol skiej”, Od zna ka
Ho no ro wa Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej,
Zło ty Me dal „Wspól no ty Pol skiej”.

Na po cząt ku woj ny na wscho dzie
Ukra iny mał żeń stwo zo sta ło we zwa ne
do Ra dy Mia sta w Sta cha no wie, gdzie zo -
sta ło po in for mo wa ne o li kwi da cji Sto wa -
rzy sze nia oraz za su ge ro wa no im jak naj -
szyb sze opusz cze nie mia sta. – Na sza
dzia łal ność zo sta ła przez miej sco we wła -
dze uzna na ja ko wro ga, po nie waż ak tyw -
nie gło si li śmy pro eu ro pej skie war to ści,
szcze gól nie nie wy god nym dla tam tej -
szych „no wych” władz by ło gło sze nie pa -
mię ci o Ka ty niu – tłu ma czy  Ewa Ho łod -
ko. Póź niej oka za ło się, że  „no wa wła -
dza” na ka za ła aresz to wać pa nią Ewę i pa -

na Ana to li ja przy ewen tu al nej pró bie po -
wro tu do mia sta. 

Jak pań stwo Ho łod ko zna leź li się
w So snow cu? O swo je cięż kiej sy tu acji
opo wie dzie li pre zy den to wi So snow ca
pod czas Igrzysk Po lo nij nych, któ re la tem
od by ły się m.in. w na szym mie -
ście. – Wów czas na ro dził się po mysł, aby
po móc pań stwu Ho łod ko i ścią gnąć ich

do So snow ca. By ła to dla nich na pew no
trud na de cy zja, ale wie dzie li, że mu szą
ją pod jąć. Ze swo jej stro ny zro bi li śmy co
w na szej mo cy, aby jak naj szyb ciej spro -
wa dzić ich do nas. Cie szę się, że są już
w So snow cu, w swo im no wym miesz ka -
niu, któ re zo sta ło wy re mon to wa ne
i przy go to wa ne na ich przy jazd. Przyj -
mij my ich ser decz nie w na szym mie ście.

Od dziś są jed ny mi z nas, so sno wi cza na -
mi – mó wi pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski. Pod czas wrę cze nia klu -
czy do miesz ka nia obo je nie kry li wzru -
sze nia. – Ty le ser decz no ści, do brej wo li
i ludz kiej życz li wo ści. Dzię ku ję wszyst -
kim, któ rzy przy czy ni li się do te go, że je -
ste śmy w So snow cu. Za czy na my no we
ży cie. Bar dzo nam się tu taj po do ba. Ni -

gdy nie mia łam ta kich świąt i ta kich nie -
spo dzia nek. To ja kaś baj ka. To jest mo ja
zie mia oj czy sta, tu taj się uro dzi łam i tu taj
wró ci łam. Bar dzo się cie szy my i dzię ku je -
my. Lu dzie są tu taj ser decz ni, więc na wet
nie bę dzie my mieć cza su tę sk nić. Utrzy -
mu je my kon takt z człon ka mi sto wa rzy sze -
nia. Mo że uda się zor ga ni zo wać ja kąś po -
moc, mo że jesz cze ko goś tu taj ścią gnie -
my? – pod kre śla ła pa ni Ewa.

Pan Ana to lij ma 75 lat. Przez 55 lat pra -
co wał ja ko na uczy ciel, m.in.: hi sto rii i pla -
sty ki do 2014 ro ku, do roz po czę cia woj ny.
Ukoń czył stu dia pe da go gicz ne oraz wyż -
szą szko łę ma lar stwa. Pa ni Ewa ma 68 lat.
Uro dzi ła się wPol sce, wKo zło wie, wdaw -
nym wo je wódz twie ka to wic kim. Ukoń czy -
ła Wyż szą Szko łę Han dlo wą w Do niec ku.
Przez 34 la ta pra co wa ła w han dlu ja ko
księ go wa.

– Ma my ukra iń skie eme ry tu ry, te raz bę -
dzie my się sta rać o eme ry tu ry spe cjal ne
w Pol sce. Przy naj mniej rok bę dzie my mu -
sie li pra co wać tu taj, aby na być do niej pra -
wa. Nie bo imy się wy zwań – mó wi pa ni
Ewa.

Wła dze mia sta za de kla ro wa ły po moc
tak że i w tej spra wie. – Nie zo sta ną zo sta -
wie ni sa mi so bie. To ope ra tyw ni, pra co wi -
ci lu dzie. Chcą pra co wać, chcą być po -
trzeb ni. Na pew no znaj dzie my ja kieś roz -
wią za nie – de kla ru je pre zy dent So snow ca.

Maciej Łydek

Ewa i Anatolij Hołodko podziękowali za nowy dom i przyjęcie, jakie zgotowali im władze Sosnowca
i mieszkańcy. 
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Trzecia sesja Rady Seniorów

Potrzebny ośrodek dziennej opieki medycznej
Syl wia Ko sman

Te mat pro mo cji zdro wia i zdro -
we go try bu ży cia se nio rów zdo -
mi no wał ostat nią se sję Ra dy Se -
nio rów, któ ra od by ła się 2 grud -
nia. Ob ra dom przy słu chi wał się
tak że pre zy dent Ar ka diusz Chę -
ciń ski, któ ry przed sta wił pro -
gram gru dnio wych ob cho dów
Świąt Bo żo na ro dze nio wych, or -
ga ni zo wa nych przez Urząd Miej -
ski, za pra sza jąc se nio rów
do udzia łu i prze ka zu jąc ży cze -
nia świą tecz ne.

Ser decz ne gra tu la cje za zdo by -
cie ty tu łu „Wo lon ta riu sza Ro ku”
ode brał od ze bra nych Jó zef Krzy -
nó wek, apre zen ta cję na te mat ja ko -
ści ży cia se nio rów w So snow cu
w per spek ty wie spo łecz nej przed -
sta wi ła prof. Ma ria Zra łek. –
W świet ny i bar dzo czy tel ny spo -
sób za po zna ła nas wszyst kich zza -
sa da mi or ga ni za cji spo łe czeń stwa
w ob li czu zmian de mo gra ficz nych
oraz wska za ła kie run ki, w ja kim
po win no po dą żać mia sto. Pro po zy -
cja mi dla władz So snow ca we dług
opra co wa nej dia gno zy de mo gra -
ficz nej są mię dzy in ny mi od po wie -
dzial ność za two rze nie wa run ków
sprzy ja ją cych po pra wie ja ko ści ży -
cia lu dzi star szych, two rze nie wa -
run ków dla pro mo cji zdro wia i tro -
ski o prze strzeń spo łecz ną przy -

chyl ną se nio rom – wy ja śnia Je rzy
Lip niew ski, rzecz nik Ra dy Se nio -
rów. – Z prze pro wa dzo nych ba dań
i ana li zy wy ni ków wy ło nił się wi -
ze ru nek so sno wiec kie go se nio -
ra – je go po trze by, pro ble my, suk -
ce sy, przy zwy cza je nia, po sta wy,
za cho wa nia, war to ści i sty le ży -
cia – do da je. 

Kon ty nu acją te ma tu by ło wy -
stą pie nie Ar tu ra No wa ka, pre ze -
sa za rzą du Szpi ta la Miej skie go
w So snow cu, któ ry prze ko ny -

wał, że so sno wiec ki szpi tal jest
przy ja zny se nio rom, a znaj du ją -
cy się w je go struk tu rze od dział
ge ria trycz ny mo że stać się wio -
dą cym ośrod kiem w na szym
wo je wódz twie. Ar tur No wak
zwró cił się tak że do Ra dy Se nio -
rów z proś bą o wspar cie pro jek -
tów do ty czą cych po zy ski wa nia
środ ków na re ali za cję pla nów
roz bu do wy szpi ta la o do dat ko we
miej sca od dzia łu ge ria trii. Rad -
ni pod ję li sto sow ną uchwa łę

i opo wie dzie li się za po zy ski wa -
niem środ ków na re ali za cję pla -
nów roz bu do wy szpi ta la o do -
dat ko we miej sca od dzia łu ge ria -
trii i za utwo rze niem w szpi ta lu
ośrod ka dzien nej opie ki me -
dycz nej dla se nio rów. 

Rad na Ra dy Miej skiej, Wan da
Ol ko, przed sta wi ciel ka Ko mi sji
Zdro wia, Ro dzi ny i Opie ki Spo -
łecz nej, za pro po no wa ła spo sób
na in te gra cję śro do wi ska lo kal ne -
go na przy kła dzie klu bu se nio ra

dziel ni cy Za gó rze, któ ry po wstał
z jej ini cja ty wy. Z ko lei na czel nik
Wy dzia łu Zdro wia i Po li ty ki Spo -
łecz nej UM, Ha li na Cza pla, przy -
bli ży ła rad nym -se nio rom za gad -
nie nia do ty czą ce roz wi ja nia i pro -
pa go wa nia ini cja tyw i dzia łań
sprzy ja ją cych in te gra cji na rzecz
so sno wiec kich se nio rów. By ła
mo wa o usłu gach opie kuń czych
świad czo nych w miej scu za miesz -
ka nia, usłu gach re ali zo wa nych
w ośrod kach wspar cia i o moż li -

wo ści po by tu w do mach po mo cy
spo łecz nej. Z ko lei Agniesz ka Zi -
mo ląg, przed sta wi ciel ka Wy dzia -
łu Współ pra cy z Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi, przed sta wi ła
sze ro ki za kres dzia łań wy dzia łu
skie ro wa nych do se nio rów. Są to
m. in. pro gra my ob słu gi kom pu te -
ra, na uki ję zy ków ob cych, krze -
wie nie tu ry sty ki i kra jo znaw stwa,
po zna wa nie hi sto rii swo je go mia -
sta czy swo jej dziel ni cy.

– W od czu ciu Ra dy Se nio rów
je dy nym man ka men tem jest nie -
sku tecz ny prze kaz in for ma cji dla
du żej rze szy se nio rów, któ rzy nie
ma ją do stę pu do in ter ne tu, jak
rów nież nie sku tecz ny prze kaz in -
for ma cji do lo kal nych me -
diów – uwa ża Je rzy Lip niew ski. 

Rad ni Ra dy Se nio rów za pra sza -
ją na swo je dy żu ry, któ re od by wa -
ją się wsie dzi bie Cen trum Ak tyw -
no ści Spo łecz nej60+ przyul. War -
szaw skiej 9/110 w każ dy po nie -
dzia łek w go dzi nach od 11.00
do 13.00. Dla pierw szych 30 osób,
któ re ja ko pierw sze po ja wią się
na dy żu rze, przy go to wa no pły -
tę DVD z kur sem kom pu te ro wym
dla se nio rów. 

Po sie dze nie za koń czy ły in ter -
pe la cje rad nych, dys ku sja oraz ży -
cze nia świą tecz ne i no wo rocz ne.
Na stęp ną se sję za pla no wa no
na 13 stycz nia. 

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Radni dyskutowali na temat opieki zdrowotnej w mieście, a także o potrzebach,
problemach i postawach seniorów. 

Józef Krzynówek, czyli
„Wolontariusz Roku”. 

Ma ry sia Polacz kie wicz z
Przed szko la nr 12 w So snow -
cu wy śpie wa ła pierw sze
miej sce w XIV Kon kur sie
Twór czo ści Mu zycz nej i Pla -
stycz nej Dzie ci i Mło dzie ży
o za się gu re gio nal nym
pod na zwą „Ko lę da i Kart ka
Bo żo na ro dze nio wa”, któ ry
od by wał się w Bę dzi nie. Ma -
ry sia w czę ści wo kal nej
trium fo wa ła z pa sto rał ką
„Bo sy pa stu szek”. Ce lem
kon kur su, któ ry zor ga ni zo -
wa ła Szko ła Pod sta wo wa nr 4
oraz Przed szko le Miej skie
nr 6 w Bę dzi nie, by ło stwo -
rze nie moż li wo ści za pre zen -
to wa nia twór czo ści mu zycz -
nej i pla stycz nej dzie ci, przy -
bli że nie tra dy cji Świąt Bo że -
go Na ro dze nia, a przede
wszyst kim pobudzenie ak -
tyw no ści twór czej dzie ci. red

SOSNOWIECKIE TECHNIKUM NR 6
(GRAFIKI, LOGISTyKI
I ŚRODOWISKA), DAWNA SZKOŁA
GÓRNICZA, WCHODZąCE OBECNIE
W SKŁAD CKZIU, ŚWIęTOWAŁO
70-LECIE ISTNIENIA.
W UROCZySTOŚCIACH WZIęLI
UDZIAŁ M. IN. ABSOLWENCI
I EMERyTOWANI PRACOWNICy
PLACÓWKI. NIE ZABRAKŁO
PRZEDSTAWICIELI WŁADZ MIASTA
ORAZ RADNyCH.

Sło wo wstęp ne pod czas uro czy stej
aka de mii wy gło si ła Gra ży na Ma -
ryn ka, wi ce dy rek tor ka CKZiU
Tech ni kum nr 6. W swo im wy stą -

pie niu pod kre śli ła istot ne zna cze -
nie szko ły w ży ciu każ de go
z nas. 70 lat ist nie nia pla ców ki od -

kry wa praw dę o da nej in sty tu cji
oświa to wej. Z pew nym sen ty men -
tem, a tak że dawką hu mo ru, zwią -

zek ze szko łą pod kre śli li za pro sze -
ni go ście, za sia da ją cy kie dyś
w szkol nych ła wach w bu dyn ku
przyul. Le gio nów9. Zko lei dy rek -
tor CKZiU  Ja cek Gór ski w swo im
wy stą pie niu pod kre ślił, że nie moż -
na two rzyć przy szło ści bez spoj rze -
nia na to, co by ło wcze śniej. Tra dy -
cje gór ni cze po wo li od cho dzą
w prze szłość, a po ja wia ją się kie -
run ki po szu ki wa ne przez pra co -
daw ców na ryn ku pra cy. W dal szej
czę ści uro czy sto ści prym wio dła
mło dzież. Sen ty men tal ną po dróż
moż naby ło prze żyć pod czas zwie -
dza nia wy sta wy przy go to wa nej
przez na uczy cie li. KP

Wy śpie wa ła pierw sze miej sce

Marysia Polaczkiewicz wraz
z wychowawcą Jolantą Ciołczyk.

Technikum przy ul. Legionów świętowało 70-lecie istnienia

7 lu te go od bę dą się wy bo ry
do rad dziel nic Ka zi mierz Gór ni -
czy oraz Po rąb ka. Już dziś za chę -
ca my za in te re so wa nych do wzię -
cia udzia łu w wy bo rach.

W związ ku ze zło że niem wnio -
sków przez gru py za ło ży ciel skie
o utwo rze nie jed no stek po moc ni -
czych – dzielnicy Ka zi mierz Gór -
ni czy oraz dzielnicy Po rąb ka, Ra -
da Miej ska w So snow cu, po wcze -
śniej szym prze pro wa dze niu kon -
sul ta cji spo łecz nych, 29 paź dzier -

ni ka 2015 r. pod ję ła uchwa ły o ich
utwo rze niu.

Uchwa łą z 17 grud nia 2015 r.
Ra da Miej ska w So snow cu za -
rzą dzi ła ter min wy bo rów do wy -
żej wy mie nio nych rad na 7 lu te -
go 2016 r. Wszel kie in for ma cje
do ty czą ce wy bo rów znaj du ją się
na stro nie in ter ne to wej Urzę du
Miej skie go w So snow cu: bip.
um. so sno wiec. pl w za kład ce
Wy bo ry/ Wy bo ry do Ra dy
Dziel ni cy 2015. KP

Wybory do rad dzielnic Kazimierz
Górniczy i Porąbka

Ju bi le usz 115 lat szkol nic twa
w Ostro wach Gór ni czych ob cho -
dzo no w obec nej szko le, tj. Ze -
spo le Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 6 w So snow cu. Z tej oka zji 11
grud nia od by ła się uro czy sta
i wy jąt ko wa aka de mia. Swą
obec no ścią za szczy ci li szko łę m.
in. prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej, Wil helm Zych, pre zy dent
mia sta So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski, rad ni Ha li na So bań -
ska i Jan Bo sak, przed sta wi cie le
związ ków za wo do wych – Zo fia
Dy ba ła oraz Mał go rza ta Po cho -
pień, prze wod ni czą ca Ra dy
Dziel ni cy Ostro wy Gór ni cze,
Kry sty na Cen cek, Ce za ry Lem -
pa – przed sta wi ciel WOM, Krąg

Se nio rów ZHP „Ko rze nie” z ko -
men dan tem Je rzym Sier ką oraz
po przed nim ko men dan tem Wi -
tol dem Ku cem. Obec ni by li rów -
nież dy rek to rzy szkół, na uczy cie -
le eme ry ci, ro dzi ce, a wśród ab -
sol wen tów m.in. pro fe sor UŚ –
Re nar da Kuc.

Go rą cy mi okla ska mi przy ję to
wy stęp pierw sza ków, któ rzy kro -
kiem ta necz nym w ryt mie mar -
sza przy wi ta li zgro ma dzo nych
go ści oraz za śpie wa li pio sen ki
o Za głę biu i So snow cu. Wy stę py
uczniów do star czy ły wie lu wzru -
szeń i emo cji. Uczest ni ków za -
chwy cił wy stęp chó ru szkol ne go
pro wa dzo ne go przez Bar tło mie -
ja Śle far skie go, a tak że nie co -

dzien ne wy ko na nie „Świ te zian -
ki” w re ży se rii i cho re ogra fii na -
uczy cie lek – Ja dwi gi Gro dec kiej
i Alek san dry Stro iń skiej. Przed -
sta wio no rów nież hi sto rię szko ły
od 1900 ro ku i frag men ty fil mi -
ków z po przed nich ju bi le -
uszy – pre zen ta cje opra co wa ła
Ilo na Wą so wicz, któ ra tak że
przy go to wa ła gim na zja li stów
do po lo ne za, za tań czo ne go
na za koń cze nie uro czy sto ści. 

Szcze gól ne wra że nie na go -
ściach wy warł wy stęp uczen ni cy,
któ ra przy go to wa ła wspa nia ły
układ ta necz ny do mo ty wu z ba -
le tu „Je zio ro Ła bę dzie” i wy ko -
na ła go na rol kach. Rów nie pięk -
nie pre zen to wa ła się tań czą ca

uczen ni ca, ukry ta w te atrzy ku
cie ni. Wzru sza ją cy był tak że ta -
niec „ła bę dzi”, za pre zen to wa ny
przez uczen ni ce młod szych klas.
Po ry wa ją ca mu zy ka Pio tra Czaj -
kow skie go by ła tłem dla re cy ta -
to rów i ak to rów, bio rą cych udział
w przed sta wie niu i po tę go wa ła
ar ty stycz ne do zna nia. 

Wy stę py uczniów po wtó rzo -
no 14 grud nia dla wszyst kich
chęt nych ro dzi ców oraz miesz -
kań ców dziel ni cy. Ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 33 oraz
Gim na zjum nr 27 spi sa li się
na me dal. W or ga ni za cję ju bi le -
uszu włą czy ło się tak że Sto wa -
rzy sze nie Szko ła dla Ostrów –
Ostro wy dla Szko ły. red

115 lat za ni mi

Ma ją po wo dy do du my
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W szkole odsłonięto tablicę upamiętniającą jubileusz. 
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Grand Prix konkursu AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN zdobyła Joanna Kucharczyk

Dźwięki zaklęte w muzycznych perłach Szpilmana
Syl wia Ko sman

Jo an na Ku char czyk zo sta ła te go rocz ną
lau re at ką pią tej edy cji Ogól no pol skie go
Kon kur su Pio sen ki AL LE GRO. TRI -
BU TE TO SZPIL MAN. Zdo by ła pa -
miąt ko wą sta tu et kę Grand Prix oraz
czek, opie wa ją cy na su mę 5 tys. zł. Zwy -
cięż czy ni po rwa ła ju ro rów in ter pre ta cją
utwo rów „To przy pa dek” (sł. Ka zi mierz
Win kler) oraz „Tak ma ło Cię znam” (sł.
Je rzy Ju ran dot).

Fi nał kon kur su od był się 6 grud nia
w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej
Mu za. In ter pre ta cjom utwo rów Wła dy -
sła wa Szpil ma na przy słu chi wa li się
w szcze gól no ści Ha li na Szpil man, żo -
na Wła dy sła wa Szpil ma na oraz Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca,
któ rzy ob ję li kon kurs ho no ro wym pa -
tro na tem.

– To dla mnie bar dzo waż ne wy róż -
nie nie – stwier dzi ła Jo an na Ku char -
czyk, lau re at ka Grand Prix. – Ogrom -
nie mi ło jest być do ce nio nym przez tak
sza cow ne ju ry: An drze ja Ja go dziń skie -
go, Ka ta rzy nę Gro niec oraz Ma ria -
na Opa nię. Twór czość Wła dy sła wa
Szpil ma na to mo zai ka mu zycz nych pe -
re łek, w któ rej moż na od na leźć wie le
wspa nia łych dźwię ków. War to je „od -
świe żać”, szu kać aran ża cji i in ter pre ta -

cji atrakcyjnych dla młod sze go po ko -
le nia, dać im „dru gie ży cie”. My ślę, że
wo ka li ści tę sk nią cy do pięk nych pol -
skich pio se nek, po win ni jak naj wię cej
czer pać z twór czo ści so sno wiec kie go
pia ni sty i kom po zy to ra – do da ła. 

Lau re at ka Grand Prix jest ab sol went -
ką Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach.
Kon ty nu owa ła edu ka cję mu zycz ną
w Kon ser wa to rium w Oden se w Da nii.
W 2013 r. zdo by ła dru gie miej sce na fe -

sti wa lu Nom me Jazz w Es to nii oraz
otrzy ma ła ty tuł Naj lep sze go Wo ka li sty
na Joh ny Ra du ca nu's Jazz Fe sti wal
w Ru mu nii. Jest tak że lau re at ką pierw -
sze go miej sca kon kur su pio se nek Je re -
mie go Przy bo ry „Sta cja Kut no” oraz
wy róż nie nia w kon kur sie „Pa mię taj my
o Osiec kiej”.

– Dla nas to wiel ki za szczyt, że pa ni
Ha li na po raz ko lej ny zna la zła czas
na wi zy tę w So snow cu w związ ku z ko -

lej ną edy cją Kon kur su Pio sen ki AL LE -
GRO. TRI BU TE TO SZPIL -
MAN – pod kre śla Piotr Ce lej, rzecz nik
pra so wy. – By li śmy wzru sze ni fak tem,
jak cie pło i ser decz nie wy po wia da ła się
o idei kon kur so wych zma gań oraz jak
wiel ką przy jem ność spra wia jej słu cha -
nie utwo rów mę ża w róż no ra kich aran -
ża cjach i in ter pre ta cjach. Pod kre śla ła
tak że fakt, iż te go rocz na edy cja od by wa
się w 104. rocz ni cę uro dzin Wła dy sła -
wa Szpil ma na, co sta ło się do dat ko wą
oka zją do wspo mnień – do da je Ce lej.

Ju ry w skła dzie: An drzej Ja go dziń ski,
Ma rian Opa nia oraz Ka ta rzy na Gro niec
nie mia ło ła twe go za da nia. Ju ro rzy oce -
nia li zma ga nia pię ciu fi na li stek, czy li
Jo an ny Moż dżan, Bar ba ry Pio trow skiej,
Ka ro li ny Ło puch, Mo ni ki No wo tyń skiej
oraz Jo an ny Ku char czyk. Pierw szą na -
gro dę ex aequo zdo by ły Jo an na Moż -
dżan („Do wi dze nia Ted dy”) oraz Ka ro -
li na Ło puch („Deszcz”, akomp. To masz
Kał wak). Lau re at ki otrzy ma ły na gro dę
w wy so ko ści 2,5 tys. zł. Dru ga na gro da
oraz 1,2 tys. zł zo sta ła przy zna na Mo ni -
ce No wo tyń skiej za in ter pre ta cję pio sen -
ki pt. „W ma łym ki nie” (akomp. To masz
Kał wak). Trze cią na gro dą oraz kwo -
tą 800 zł zo sta ła wy róż nio na Bar ba ra
Pio trow ska, któ ra wy ko na ła utwór
„Traf”. 

Pu blicz ność wy słu cha ła rów nież re ci -
ta lu Ka ta rzy ny Gro niec, któ ra na es tra -
dzie „Muzy” za śpie wa ła utwo ry z pły ty
„ZOO” z pio sen ka mi Agniesz ki Osiec -
kiej. Na bis ar tyst ka za pre zen to wa ła
aran ża cję utwo ru Wła dy sła wa Szpil ma -
na „W ma łym ki nie”. Ga lę fi na ło wą te -
go rocz nej edy cji po pro wa dzi li dzien ni -
ka rze Te le wi zji Pol skiej Ane ta Chwal ba
oraz Ma rek Dur ma ła.

Dzień przed fi na ło wą ga lą w „Mu zie”
od był się tak że fe no me nal ny kon cert, to -
wa rzy szą cy kon kur so wi, któ re go gwiaz -
dą był zna ko mi ty ame ry kań ski pia ni sta
kla sycz ny i jaz zo wy, czy li Uri Ca ine. To -
wa rzy szy li mu Woj ciech Tra czyk (kon -
tra bas) i Ro bert Rasz (per ku sja). 

Ar ty sta za grał utwo ry, po cho dzą ce
z al bu mu „Szpil man”. Na gra nia do ko -
na no pod czas Tza dik Fe sti val w Po zna -
niu w 2013 ro ku, a rok póź niej, na kła -
dem Mul ti kul ti Pro jekt i Na ro do we go
In sty tu tu Au dio wi zu al ne go, uka za ła się
sa ma pły ta. 

Or ga ni za to rem pią tej edy cji Ogól no -
pol skie go Kon kur su Pio sen ki AL LE -
GRO. TRI BU TE TO SZPIL MAN by ła
gmi na So sno wiec. Or ga ni za cję biu ra
kon kur su oraz pro duk cję, re ali za cję
prze słu chań kon kur so wych i fi na łu, za -
pew nił Miej ski Klub im. Ja na Kie pu ry
w So snow cu.

Ucznio wie ZSO nr 5 w So snow cu wzię -
li udział w Mię dzy na ro do wym In te gra -
cyj nym Tur nie ju Boc cia „Pro me teus
Bar bór ko wy”, któ ry od był się 5 grud nia
w Hut kach ko ło Czę sto cho wy. Po za cię -
tej ry wa li za cji w ka te go rii dru ży no wej
ze spół z So snow ca, w skła dzie: Oli wia
Ro gow ska, Ka mil Skó ra, Łu kasz Wię -
cek, za jął I miej sce. II miej sce za ję ła
eki pa START Kiel ce, a III – eki pa Ju -
raj ska Czę sto cho wa. W eli mi na cjach

ucznio wie nie prze gra li żad ne go me czu.
Po ko na li dru ży ny z Pol ski i Sło wa cji,
w skła dzie któ rych by li do ro śli, do -
świad cze ni za wod ni cy. Ucznio wie ZSO
nr 5 w So snow cu wy ka za li się wy so ki -
mi umie jęt no ścia mi gry i du chem spor -
to wej wal ki. 

Spor tow cy pre zen to wa li bar dzo do -
bry po ziom gry, choć cza sem za wo dzi -
ła pre cy zja lub do pi sy wa ło szczę ście
i spraw dza ła się tak ty ka przy ję ta przez

ka pi ta nów dru żyn. – Ta kie wspól ne
spo tka nia sprzy ja ją lep sze mu  po zna niu
się nie tyl ko na po lu  to wa rzy skim, ale
i w ry wa li za cji spor to wej, więc z du żym
re spek tem, kon cen tra cją uwa gi i po ko -
rą przy stę pu je my do każ dej ry wa li za cji
w du chu świet nej spor to wej za ba -
wy – stwier dzi ła jed na z za wod ni czek. 

Wię cej in for ma cji o tur nie ju moż -
na uzy skać na stro nie or ga ni za to ra:
www.pro me teus.b3b.pl. SK

Jak kochankowie oszukali… Opinię Publiczną
Or fe usz w pie kle to pierw sza wiel -
ka ope ret ka Ja cqu es'a Of fen ba cha
z nie za po mnia nym ra do snym kan -
ka nem. Jej pre mie ra od by ła się 21
paź dzier ni ka 1858 ro ku, wy wo łu -
jąc w Pa ry żu spo re po ru sze nie
i go rą cy aplauz pu blicz no ści. Bły -
sko tli wa kpi na z na pu szo ne go mi -
tycz ne go świa ta i wspa nia ła mu zy -
ka przy nio sły Of fen ba cho wi wiel -
ki suk ces. 

Ak cja ope ret ki roz gry wa się
w sta ro żyt nej Gre cji. W Te bach
znu dze ni so bą Or fe usz i je go pięk -
na żo na Eu ry dy ka roz my śla ją, jak
ze rwać mał żeń skie kaj da ny i oszu -
kać zły los – Opi nię Pu blicz ną,
któ ry zgo to wał im ro lę naj czul -
szych ko chan ków mi tycz ne go
świa ta. Szczę śli wie Eu ry dy kę po -
ry wa bóg pie kieł – Plu ton. Mał żo -
nek, chcąc nie chcąc, zmu szo ny
przez Opi nię Pu blicz ną do po szu -
ki wań za gi nio nej, uda je się
na Olimp. Tam sam Jo wisz po sta -
na wia za in te re so wać się po rwa -

niem i sfru wa jąc do pie kła pod po -
sta cią mu chy, „bzy czy” Eu ry dy ce
uwo dzi ciel ską pieśń. W ten spo sób
pod bi ja ser ce ziem skiej pięk no ści.

Ura żo ny Plu ton ka że Jo wi szo wi
od dać ko chan kę mę żo wi, z cze go
wszy scy są nie za do wo le ni. Or fe -
usz, jak mó wi mit, wy pro wa dza jąc

Eu ry dy kę z pie kła, od ru cho wo
spo glą da za sie bie i wów czas tra ci
żo nę na za wsze. Jak przy sta ło
na ope ret kę, hi sto ria koń czy się

więc szczę śli wie, a ura do wa ny Or -
fe usz wra ca sam na zie mię!

W ro lach głów nych wy stą pią
śpie wa cy Te atru Mu zycz ne go Ar -
te Cre atu ra – Ja ro sław We wió ra
ja ko Or fe usz, Be ata Wit kow ska -
-Glik ja ko Eu ry dy ka, Mi chał Mu -
sioł / Ka mil Pę ka la / Adam Ża ak
ja ko Jo wisz, Pa try cy Hau ke / Wi -
told Wro na ja ko Plu ton / Ary ste -
usz, Mar ta Ga bry el czak -Pa proc ka
ja ko Ku pi do, Ewe li na Sob czyk ja -
ko Dia na, An na Ja skół ka -Ha śnik
ja ko We nus, Edy ta No wic ka ja ko
Ju no na / Mi ner wa, Piotr Ry bak ja -
ko Styks / Mars / Mer ku ry, Ja kub
Ber gel ja ko Opi nia Pu blicz na.

Bi le ty są w ce nie 20 i 25 zł,
a spek takl roz pocz nie się
o godz. 18.00. red

Śpiewakom towarzyszy
Orkiestra Teatru
Muzycznego Arte Creatura,
dyrygent: Bogusław Jan
Bemben.

Libretto: Ludovic Halévy
i Hector Crémieux
Przekład: Jerzy
Merunowicz
Reżyseria: Dariusz
Niebudek
Produkcja: Jarosław
Wewióra, Beata
Witkowska-Glik
Kostiumy: Dorota Wewióra 
Choreografia: Zbigniew
Mikolasz
Scenografia:
Magdalena Dużej, Kuba
Bergel

Więcej informacji
na stronie: www.kiepura.pl
i www.artecreatura.art.pl.

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy jedno podwójne
zaproszenie na operetkę
do odebrania w redakcji. 

Niepokonani Prometeusze 
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Wspaniała muzyka, utwory i gra aktorska. Widzowie mogą liczyć na niezapomniane widowisko. 

Michał Kusiak 

Laureaci konkursu odebrali nagrody i gratulacje. 

Oliwia Rogowska, Kamil Skóra i Łukasz Więcek zwyciężyli w turnieju boccia. 

M
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ióra



10 styczeń 2016 nr 1

MIASTO

TaK śWięTOWaliśMy 
i WiTaliśMy NOWy ROK

Wspólnie kolędowaliśmy w„Muzie”. Były serdeczne życzenia i dzielenie się opłatkiem. Podczas zabawy sylwestrowej mieszkańcy bawili się razem w towarzystwie...

Michała Wasika...Ślizgawka pod gołym niebem przyciąga mieszkańców w każdym wieku. 

Lodowisko, które jest czynne do późnych godzin wieczornych, cieszy się wielką popularnością. 

Świąteczne drzewko stanęło w centralnym puncie miasta, przed Urzędem Skarbowym
i Urzędem Miejskim. Bracia Golcowie śpiewali z zespołem i mieszkańcami w kościele pw. św. Tomasza na Pogoni. 
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Podczas zabawy sylwestrowej mieszkańcy bawili się razem w towarzystwie... Pawła Stasiaka, wokalisty grupy Papa Dance...

... i prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego.Elizy Wietrzyńskiej...Michała Wasika...

Jarmark świąteczny wprowadził sosnowiczan w klimat świąt
Bożego Narodzenia. Mieszkańcy Sosnowca wspólnie przywitali Nowy Rok. 

zdjęcia: M
ariusz Binkiew

icz, Sylw
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an, M
aciej Łydek
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Zu peł nie nie pa su je do naj bliż szej
oko li cy i spra wia wra że nie, że
zna la zła się tu taj w spo sób ty leż
przy pad ko wy co ta jem ni czy. Bar -
dziej pa so wa ła by do baj ko we go
kra jo bra zu po bli skiej Ju ry niż
do so sno wiec kie go Za gó rza.

Hi sto ria owej naj star szej so sno -
wiec kiej świą tyń ki owia na jest nim -
bem ta jem ni cy.

Jak do tąd nie uda ło się w spo -
sób jed no znacz ny usta lić da ty jej
po wsta nia. Są ta cy, któ rzy twier dzą,
że le ci we mu ry mo gą pa mię tać
mrocz ne cza sy śre dnio wie cza, in ni
za Ma ria nem Kan to rem -Mir skim
skła nia ją się ku te mu, że ist nia ła już
na po cząt ku XVIII wie ku. Zda -
niem więk szo ści hi sto ry ków bu -
dow lę wznie sio no na prze ło -
mie XVIII i XIX stu le cia. 

Po za nie zna nym cza sem po -
wsta nia za sta na wia ją ca jest rów nież
bry ła bu dow li. Ścia ny wy mu ro wa -
no w spo sób, któ ry pro wo ku je
do snu cia roz ma itych do my słów
nate mat po wo dów, ja ki mi kie ro wa -
li się daw ni maj stro wie. Próż no szu -
kać tu taj ką tów pro stych. Na wę wy -
bu do wa no napla nie rów no le gło bo -
ku, a przy le ga ją cą odpo łu dnia wie -
żę na pla nie ko ła. 

Nie wie dzieć dla cze go, daw ny -
mi cza sy ka pli cę na zy wa no „ciem -
ną”, choć jej wnę trze by ło dość do -
brze do świe tlo ne. Wścia nach znaj -
do wa ło się sześć du żych „go tyc -
kich” okien, przez któ re mu sia ła
wpa dać wy star cza ją ca ilość świa tła. 

Jak za tem na le ży tłu ma czyć po -
cho dze nie tej na zwy? 

Być mo że klu czem do roz wią -
za nia za gad ki jest fakt, że daw ni
miesz kań cy Za gó rza jak by stro ni li
od te go miej sca twier dząc, że
w no cy przy by wa ją tu taj du sze
zmar łych… Wspo mi na o tym po -
cho dzą cy z Za gó rza, zna ny za głę -
biow ski ka płan ks. Grze gorz Au -
gsty nik. 

Od naj star szych miesz kań ców
dziel ni cy moż na rów nież usły szeć,
że ka pli ca zo sta ła wznie sio nazpry -
wat nej ini cja ty wy, ja ko wo tum
za oca le nie ży cia, jed nak bez od po -
wied nie go po zwo le nia. Są rów nież i
ta cy, któ rzy twier dzą, że ma my tu taj
do czy nie nia z daw nym (być mo że
prze bu do wa nym) zbo rem ariań -
skim. Hi po te za to cie ka wa i mo że
tłu ma czyć do pusz cze nie do kiep -
skie go sta nu tech nicz ne go bu dow li. 

Już na fo to gra fii sprzed po -
nad osiem dzie się ciu lat wi dać, że
ka pli ca chy li się ku ru inie. O ile
mu ry wy glą da ją jesz cze na do brze
za cho wa ne, to za rów no sło mia ny
dach na wy, jak i kry ta gon tem wie -
ża, są już nad wą tlo ne zę bem cza su.
W kon se kwen cji bra ku szczel ne go
po kry cia da cho we go mu ry
pod wpły wem wil go ci stop nio wo
za czę ły się roz sy py wać. Po II woj -
nie świa to wej ka pli ca po pa dła
w cał ko wi tą ru inę. Do pie ro w la -
tach osiem dzie sią tych XX wie ku
przy stą pio no do prac ma ją cych
na ce lu za bez pie cze nie bu dow li
przed nie chyb nym znisz cze niem.
Ubyt ki w mu rach zo sta ły uzu peł -
nio ne. W cza sie tych prac do ko na -
no tak że zmia ny kształ tu otwo rów
okien nych, prze bu do wu jąc je z do -
sko na le wkom po no wa nych stro łu -
ko wych, na mniej atrak cyj ne dla
oka wą skie pro sto kąt ne szcze li ny
przy po mi na ją ce otwo ry strzel ni cze.
Do pie ro te raz ze wzglę du nami zer -
ną ilość świa tła wpa da ją ce go
do wnę trza, okre śle nie „ka pli ca
ciem na” jest w peł ni uza sad nio ne. 

Do ro ku 1999 ka pli ca po zo sta -
wa ła wfor mie czę ścio wo za bez pie -
czo nej ru iny – bra ko wa ło da chu,
okien idrzwi. Wła śnie w tym okre -
sie człon ko wie so sno wiec kie go od -
dzia łu Świa to we go Związ ku Żoł -
nie rzy Ar mii Kra jo wej przy stą pi li
do od bu do wy te go cen ne go za byt -
ku. Przy wy dat nym wspar ciu so -
sno wiec kie go ma gi stra tu oraz pa ra -
fii św. Jo achi ma uda ło się prze pro -
wa dzić re mont ka pi tal ny, na da jąc
ka pli cy wy gląd, ja ki mo że my dzi -
siaj po dzi wiać. Nie ste ty, jak do tąd
nie zre ali zo wa no in te re su ją ce go
pro jek tu utwo rze nia wo kół bu dow li
la pi da rium po świę co ne go żoł nie -
rzom Pol ski Wal czą cej. Dzień 23
czerw ca 2002 ro ku to waż na da ta
w hi sto rii na sze go za byt ku. Wte dy
to ka pli ca zo sta ła kon se kro wa -
na przez bi sku pa Die ce zji So sno -
wiec kiej Ada ma Śmi giel skie go
pod we zwa niem Mat ki Bo skiej
Akow skiej. Od te go cza su znaj du je
się w do sko na łym sta nie tech nicz -
nym ico raz czę ściej sta no wi cel dla
od wie dza ją cych Za gó rze wy cie -
czek szkol nych oraz  tu ry stów.

Zka pli cą zwią za na jest tak że le -
gen da:

Był rok 1864. Po wsta nie Stycz -
nio we do ga sa ło. Po przez Za głę bie

Dą brow skie pro wa dził szlak, któ -
rym reszt ki roz bi tych od dzia łów
po wstań czych wy co fy wa ły się
za kor don gra nicz ny do Ga li cji i
na pru ski wów czas Śląsk. Strasz li -
we by ły to prze mar sze. Smut ne
pro ce sje lu dzi, któ rym ode bra no
ostat nią na dzie ję. 

Wła śnie je den z ta kich zdzie -
siąt ko wa nych od dzia łów zo stał oto -
czo ny i za ata ko wa ny przez Ko za -
ków w oko li cy dwo ru za gór skie -
go. Po wstań cy bro ni li się dziel nie,
ale wi dząc że sy tu acja jest bez na -
dziej na, po czę li powo li tra cić wia -
rę woca le nie. Wie lu prze czu wa jąc
naj gor sze, drżą cym gło sem od ma -
wia ło sło wa mo dli twy. In ni wra ca li
my śla mi do naj bliż szych po zo sta -
wio nych gdzieś hen da le ko w uko -
cha nej ro dzin nej zie mi. Nad szedł
czas że gna nia się z ży ciem, czas
że gna nia się z Oj czy zną, o któ rą
przy szło im wal czyć i dla któ rej
za chwi lę mie li po nieść naj wyż szą
ofia rę. 

Nie mo gąc kon ty nu ować nie -
rów nej wal ki z prze wa ża ją cy mi si -

ła mi prze ciw ni ka, po wstań cy do tar -
li doka pli cy, któ ra mia ła się stać ich
ostat nią re du tą. Nie za mie rza li jed -
nak ta nio od dać swo jej skó ry... 

W ślad zani mi po spie szy li mo -
ska le, szczel nym pier ście niem ota -
cza jąc to skrom ne for ta li cjum.

I wte dy, gdy chwi le po wstań -
czej kom pa nii by ły już po ra cho wa -
ne, opatrz ność nie spo dzie wa nie od -
wró ci ła zły los...

W prze past nej ot chła ni ludz kiej
nie pa mię ci za gu bi ły się szcze gó ły,
któ re mo gły by wy ja śnić, jak do szło
do te go cu dow ne go oca le nia, nie
do wie my się, kto był wy baw cą pol -
skich żoł nie rzy. Mo że czło wiek ów,
ja ko miej sco wy oby wa tel, zna ją cy
ta jem ni ce ka pli cy, spra wił, że wy -
bór ostat nie go gniaz da par ty zanc -
kie go opo ru nie był przy pad ko wy?
Amo że zwie dziaw szy się opo tycz -
ce, do tarł on w spo sób nie zau wa -
żal ny dla nie przy ja ciół i nie spo -
dzie wa ny dla obroń ców, downę trza
ka mien nej bu dow li? 

Je że li tak by ło w isto cie, to jak -
że mu sie li zdzi wić się, a za ra zem

wiel ce ura do wać po wstań cy, gdy
zo ba czy li, że oto nad cho dzi ra tu -
nek przed nie chyb ną śmier cią
z rąk ko stu chy przy odzia nej w ko -
zac ką pa pa chę. Jak że mu sie li być
ra dzi z po mo cy o ja ką pro si li nie -
bio sa, a któ ra na de szła z ziem -
skich cze lu ści.

Za pew ne wiel kie mu sia ło ma lo -
wać się tak że zdzi wie nie na ka -
mien nych ob li czach car skich soł da -
tów, któ rzy sfor so waw szy wro ta,
pew ni swe go wdar li się do ka pli cy
po to, by zna leźć je no pu ste ścia ny. 

Na si dzia do wie do słow nie za -
pa dli się pod zie mię... Za spra wą
swe go do bro czyń cy uszli ca ło, oca -
la jąc ży cie, wy ku tym w ska le ta -
jem nym tu ne lem. 

Tak oto pod ziem ne ko ry ta rze,
któ re swe go cza su ka zał w Za gó rzu
zgłę bić hra bia Jó zef Mie ro szew ski
da ły schro nie nie i swo bo dę obroń -
com cie mię żo nej Oj czy zny. 

Za gó rza cy do dzi siaj wspo mi -
na ją owe ta jem ne lo chy, któ re znaj -
do wać się ma ją za rów no w oko li -
cach ka pli cy, pa ła cy ku, jak i par ko -

wych grot hra bie go Jó ze fa. Wspo -
mi na ją tak że o dziw nych zja wi -
skach, ja kie ma ją miej sce tu w
mgli ste, chłod ne no ce. Wte dy to
spóź nio ny prze cho dzień, któ ry zgu -
biw szy dro gę, za wę dru je w te od -
lud ne oko li ce, usły szeć mo że
szczęk orę ża i głu che ude rze nia pi -
sto le to wej sal wy. Z cza sem milk ną
wszel kie od gło sy i na sta je ci sza,
któ ra oznaj mia na dej ście po ran ka.

Obec nie w ka pli cy znaj du je się
wy sta wa fo to gra fii po świę co nażoł -
nie rzom Ar mii Kra jo wej. To szcze -
gól ne miej sce, gdzie we dług le gen -
dy wal czy li li sto pa do wi po wstań cy,
upa mięt nia te raz ich na stęp -
ców – żoł nie rzy AK. Moż na by
rzec, że hi sto ria w pew nym sen sie
za to czy ła ko ło...

Tekst izdję cia: Ar tur Pta siń ski 
Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu, 
tel. 32 265 60 04, e-mail: artur-ptasinski@wp.pl
W sprawie zwiedzania kaplicy należy
kontaktować się z parafią pw. św. Joachima –
Sosnowiec-Zagórze, ul. ks. Popiełuszki 44, 
tel. (32) 263 38 57.  

Ciemna, powstańcza, akowska i… tajemnicza 
Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Kaplica w zimowej odsłonie.

Kaplica w wiosennej szacie.
Lata 30. XX wieku. Zdjęcie pochodzi z zagłębiowskiej
Monografii Mariana Kantora Mirskiego.

1 listopada – Światło Pamięci Żołnierzom Polski Walczącej.
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Urazy kończyn występujące w porze zimowej

ZDROWIE

O najczęstszych
zimowych urazach,
zasadach postępowania
w przypadku skręceń
i stłuczeń oraz
metodach rehabilitacji
opowiada fizjoterapeuta
z Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego sp.
z o.o., Justyna ćwieląg. 

Skręcenie stawu skokowego (lub bardziej poważne, jego
złamanie) to jedne  z najczęstszych skutków obecnej pory
roku. Jak przy każdym urazie najważniejsza jest
diagnostyka, dlatego jeżeli zostanie stwierdzone złamanie
lub pęknięcie jednej  z kości w obrębie stawu skokowego,
konieczne jest unieruchomienie stawu na okres 
4-6 tygodni. Istotne jest, aby już na tym etapie rozpocząć
rehabilitację, korzystając  z zabiegów wykorzystujących
pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Jest to zabieg
nietermiczny, który może być stosowany w ostrym stadium
choroby, jak również przez gips, bandaż, a nawet
przy wszczepionych metalowych implantach.
Magnetoterapia pobudza procesy energetyczne
w komórkach oraz przyspiesza zrost kostny. Wykonywanie
również ruchów w sąsiednich stawach (ćwiczenia
ipsilateralne) jest istotne, gdyż pobudzają krążenie,
zapobiegają opuchliźnie oraz powstawaniu zaników
mięśniowych. Jeżeli zostało stwierdzone zwichnięcie lub
skręcenie, wystarczy opaska uciskowa i odciążenie
kończyny do momentu, aż dolegliwości bólowe nie ustąpią.
Dopiero wtedy zaczyna się właściwy proces usprawniania
ruchowego – włącza się kinezyterapię (mającą na celu
przywrócenie sprawności ruchowej stawu) oraz
fizykoterapię – terapię wspomagającą usprawnianie
ruchowe. Podobne postępowanie powinno być wdrożone
po zdjęciu opatrunku gipsowego.

Poważniejszym urazem dotyczącym kończyny dolnej
jest złamanie szyjki głowy kości udowej. Konsekwencją
tego zdarzenia jest zabieg operacyjny, lecz już 
w 2-3 dobie po operacji rozpoczyna się rehabilitację
ruchową. Jeżeli istnieją istotne przeciwskazania
do zabiegu operacyjnego, poleca się unieruchomienie
pacjenta do momentu wystąpienia zrostu kostnego.
Następnie pacjenta należy spionizować i rozpocząć naukę
chodu. Początkowo odbywa się to przy użyciu pomocy
ortopedycznych takich jak balkoniki, zastępując je
następnie kulą (bądź trójnogiem), kończąc
na samodzielnym chodzie. Należy zwrócić uwagę, aby
stopniowo obciążać operowaną kończynę, jednocześnie
pamiętając, że bezruch może spowodować zaniki
mięśniowe oraz osłabienie siły mięśniowej. 

Podczas upadków nie tylko kończyny dolne są
narażone na obrażenia, lecz również kończyny górne.
Chcąc zamortyzować upadek, często przewracamy się
na wyprostowaną kończynę górną, czego konsekwencją
może być złamanie w obrębie stawu nadgarstkowego lub
dalszej nasady kości promieniowej (złamanie typu
Collesa). Postępowanie jest podobne jak w przypadku
urazu stawu skokowego – unieruchomienie w ortezie,

bądź łusce na okres 4-6 tygodni. Istotne jest zwrócenie
uwagi, aby opatrunek nie był założony zbyt ciasno, by nie
doszło do tzw. zespołu Sudecka (zespół charakteryzujący
się bólem i obrzękiem kończyny połączonym 
z zaburzeniami krążenia i zmianami troficznymi skóry
i osteoporozą). Po ściągnięciu opatrunku rehabilitacja
powinna obejmować zabiegi z zakresu laseroterapii
(przyspiesza proces regeneracji tkanek), pola
magnetycznego niskiej częstotliwości i hydroterapii
(kąpiele wirowe kończyn górnych). Powyższe zabiegi
powinny być uzupełnieniem kinezyterapii, która jest
dostosowana do stanu funkcjonalnego kończyny.

Poważniejszą kontuzją jest uraz stawu barkowego.
Jeżeli mamy do czynienia za stłuczeniem, to odciążenie
kończyny w ortezie Dessaulta powinno wystarczyć.
Natomiast gdy wystąpią złamania, bądź zwichnięcie
w obrębie stawu barkowego, konieczna jest konsultacja
z lekarzem, a nawet zabieg operacyjny (gdy nastąpi
złamanie z przemieszczeniem odłamów kostnych).
Niezmiennie istotne jest to, aby po okresie ostrym
rozpocząć rehabilitację. Krioterapia (forma
zimnolecznictwa  z zastosowaniem temperatur
kriogenicznych), ultradźwięki lub elektroterapia 
(np. jonoforeza) to jedne z wielu zabiegów z działu
fizykoterapii pomagające  w usprawnianiu. Jednakże
niezmiennie należy pamiętać o usprawnianiu ruchowym 
i ćwiczeniach. Ich wykonywanie pod bacznym okiem
fizjoterapeuty przyspieszy  i ułatwi proces zdrowienia.
Zastosowanie metody PNF (proprioceptywne nerwowo-
mięśniowe torowanie ruchu), terapii manualnej bądź
ćwiczeń w odciążeniu zwiększy zakres ruchomości w stawie
oraz spowoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

W razie wystąpienia urazu, gdy podejrzewane jest
złamanie kości bądź stłuczenie ze współistniejącą
opuchlizną lub bólem, należy niezwłocznie skonsultować
się z lekarzem. Pamiętać należy także o możliwości
refundacji sprzętu ortopedycznego w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, po uprzednim wypisaniu
wniosku przez lekarza specjalistę. Po ustąpieniu ostrego
okresu chorobowego dopuszczalne jest wykonywanie
ćwiczeń samodzielnie w warunkach domowych
po wcześniejszej konsultacji z fizjoterapeutą.
Dział Fizjoterapii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego
oferuje swoim pacjentom bardzo szeroki zakres usług
z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu oraz
metod rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. Zespół
rehabilitantów i fizjoterapeutów tworzą specjaliści, którzy
stale podnoszą swoje kwalifikacje. Przy ich pomocy
pacjenci szybko wracają do maksymalnej sprawności
przy jednoczesnym minimalizowaniu bólu. 

reklama reklama

Autorka artykułu, Justyna ćwieląg to absolwentka
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz
St. George’s University of London na kierunku
rehabilitacja. Jest pracownikiem Działu Fizjoterapii
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.
Na co dzień zajmuje się rehabilitacją pacjentów ze
schorzeniami neurologicznymi oraz po zabiegach
operacyjnych i przebytych urazach.

– Jest na praw dę su per. Uczę się do pie ro jeź dzić
na łyż wach, ale ra dzę so bie co raz le piej. Przy -
cho dzę bar dzo czę sto, bo to po pro stu faj na za -
ba wa i ra zem ze zna jo my mi wspól nie spę dza my
czas na łyż wach – mó wi 13-let nia An na Ja błoń -
ska z So snow ca. 

Od 15 grud nia na par kin gu przed Urzę dem
Miej skim przy al. Zwy cię stwa lo do wi sko już jest
czyn ne. – Chce my, aby lo do wi sko by ło do stęp -
ne dla miesz kań ców do koń ca lu te go. Je śli bę -
dzie cie szy ło się po pu lar no ścią, a wa run ki po -
go do we na to po zwo lą, być mo że bę dzie otwar -
te do koń ca mar ca. To bę dzie obiekt, któ ry
speł nia wszyst kie stan dar dy oraz wy mo gi do ty -
czą ce bez pie czeń stwa użyt ko wa nia – wy ja śnia
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Śli zgaw ka o wy mia rach 18 na 22 me try jest
oświe tlo na oraz od gro dzo na ban dą, a do dys po -
zy cji miesz kań ców jest szat nia oraz wy po ży -
czal nia ły żew. – Za ja kość lo du od po wia da rol -
ba, ma szy na do od śnie ża nia i pie lę gna cji lo du.
Dla osób, któ re wcze śniej nie pró bo wa ły swo ich
sił na lo dzie, cze ka ją spe cjal ne cho dzi ki do na -
uki jaz dy na łyż wach – wy ja śnia Ra fał Ły dek,
dy rek tor Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji. 

Lo do wi sko jest czyn ne w godz. od 9.00
do 21.00 z prze rwą na kon ser wa cję lo du mię dzy
godz. 15.00 a 16.00 a w dni świą tecz ne i week -

en dy (od piąt ku do nie dzie li) do godz. 22.00.
W godz. 9.00 do 15.00 bi let wstę pu na lo do wi sko
kosz tu je 1 zł, a w godz. od 16.00 do 21.00 – 2 zł.
Wy po ży cze nie ły żew kosz tu je 2 zł za pa rę. 

– My ślę, że dzię ki ni skim ce nom z lo do wi ska
bę dzie ko rzy sta ło jak naj wię cej osób. Je ste śmy bar -
dzo cie ka wi, jak spodo ba się ten po mysł miesz kań -
com. Je śli wszyst ko się uda, być mo że w przy -
szłym ro ku zde cy du je my się na za kup lo do wi ska.
W tym ro ku jest ono wy naj mo wa ne. Stwo rzy li śmy
też do dat ko wy par king od da lo ny o 100 me trów
od bu dyn ku urzę du, tak by za pew nić ko lej ne miej -
sca po sto jo we – pod kre śla pre zy dent Chę ciń ski.

Po dob nie jak w po przed nich la tach dzia ła już
tak że lo do wi sko Bia ły Or lik przy Pla cu Pa pie -
skim (ul. 11 li sto pa da). W dni po wsze dnie
w godz. od 8.00 do 15.00 z lo do wi ska ko rzy stać
mo gą ucznio wie, a od godz. 16.00 do 21.00 ta -
fla jest ogól no do stęp na. W so bo ty i nie dzie le
Bia ły Or lik jest ogól no do stęp ny w godz.
od 10.00 do 15.00 oraz w godz. od 16.00
do 21.00. Ko rzy sta nie z lo do wi ska jest bez płat -
ne, ale trze ba mieć swo je łyż wy. Dostęp na jest
tak że ta fla „B” Sta dio nu Zi mo we go. Lo do wi sko
jest czyn ne od po nie dział ku do czwart ku
w godz. od 9.00 do 21.00 oraz w week en dy
i świę ta w godz. od 9.00 do 22.00. Wstęp jest
tak że bez płat ny. SK

Trzy od kry te lo do wi ska już dzia ła ją, a miesz kań cy mo gą śli zgać się na łyż wach od ra na do wie czo ra

Sza leń stwa na lo dzie 

Przy al. Zwycięstwa godziny lodowiska zostały wydłużone do godz. 22.00 w dni
świąteczne oraz od piątku do niedzieli. 
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Krzysztof Polaczkiewicz

– To hi sto rycz ny dzień. Nie tyl ko
dla te go, że od no si my się do hi sto -
rycz nych wy da rzeń. Po raz pierw -
szy w sto li cy Za głę bia w ta ki spo -
sób od da je my hołd bo ha te rom
tam tych dni. Rocz ni ca wpro wa -
dze nia sta nu wo jen ne go na te ry to -
rium na sze go kra ju w So snow cu
ni gdy nie by ła upa mięt nia na. Dziś
spo tka my się w Niw ce, przy ron -
dzie no szą cym imię So li dar no ści.

Cie szę się, że jest z na mi spo ro
mło dzie ży, dla któ rej to za mierz -
chłe cza sy, zna ne tyl ko z prze ka -
zów te le wi zyj nych, czy też od ro -
dzi ców. Mu si my pa mię tać o tym,
co się wy da rzy ło, ja kie kon se -
kwen cje po no si li ci, któ rzy wal -
czy li o wol ną Pol skę. W sa mym
tyl ko So snow cu aresz to wa no oko -
ło stu osób. Dziś je ste śmy w tym
miej scu, ale w przy szłym ro ku,
w 35. rocz ni cę wpro wa dze nia sta -
nu wo jen ne go bę dzie my ob cho -

dzić tak że w cen trum mia -
sta – mó wił pod czas uro czy sto ści
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski, któ ry wcze śniej zło żył
kwia ty tak że w Ka to wi cach
pod ko pal nią Wu jek.

Oprócz pre zy den ta wła dze mia -
sta re pre zen to wał prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej Wil helm Zych oraz
peł no moc nik pre zy den ta ds. edu ka -
cji Zbi gniew By szew ski.

Stan wo jen ny w Pol sce obo -
wią zy wał od 13 grud nia 1981

do 22 lip ca 1983 ro ku. Zo stał
wpro wa dzo ny na te re nie ca łej
Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do -
wej, nie zgod nie z Kon sty tu cją
PRL. Zo stał za wie szo ny 31 grud -
nia 1982 ro ku, a znie sio no go 22
lip ca 1983 ro ku. W trak cie je go
trwa nia z rąk mi li cji oraz SB zgi -
nę ło kil ka dzie siąt osób.

Stan wo jen ny wpro wa dzo no
na mo cy pod ję tej nie jed no gło śnie
uchwa ły Ra dy Pań stwa z dnia 12
grud nia 1981 ro ku, na po le ce nie

Woj sko wej Ra dy Oca le nia Na ro -
do we go – po za kon sty tu cyj ne go
tym cza so we go or ga nu wła dzy,
fak tycz nie nad rzęd ne go wo bec
kon sty tu cyj nych władz pań stwo -
wych. Zo stał po par ty przez Sejm
PRL uchwa łą z dnia 25 stycz -
nia 1982 ro ku.

13 grud nia (noc z so bo ty
na nie dzie lę) o północy od dzia ły
ZO MO roz po czę ły ogól no kra jo -
wą ak cję aresz to wań dzia ła czy
opo zy cyj nych. W dniu wpro wa -

dze nia sta nu wo jen ne go w dzia ła -
niach na te ry to rium kra ju wzię ło
udział ok. 70 tys. żoł nie rzy Woj -
ska Pol skie go, 30 tys. funk cjo na -
riu szy MSW oraz bez po śred nio
na uli cach miast 1750 czoł gów
i 1400 po jaz dów opan ce rzo -
nych, 500 wo zów bo jo wych pie -
cho ty, 9000 sa mo cho dów oraz
kil ka eskadr he li kop te rów i sa mo -
lo ty trans por to we. 25 procent
wszyst kich sił skon cen tro wa no
w War sza wie i oko li cach.

Uczcili pamięć bohaterów stanu wojennego
W no cy z 12 na 13 grud nia na ron dzie im. So li dar no ści w So snow cu -Niw ce zło żo no kwia ty oraz za pa lo no zni cze. W ten spo sób upa mięt nio no 34. rocz ni cę
wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go. Mi mo że od tam tych wy da rzeń mi nę ło już ty le lat, w So snow cu po raz pierw szy w ten spo sób uczczo no pa mięć tam tych dni.
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153. rocznica Powstania Styczniowego

Bitwa o Sosnowiec

Już za kil ka ty go dni bę dzie my ob -
cho dzić 153. rocz ni cę Powstania
Styczniowego. Jed ną z naj bar dziej
zwią za nych z po wsta niem miej -
sco wo ści w Za głę biu Dą brow skim
jest so sno wiec ka dziel ni ca Macz -
ki – daw niej Gra ni ca. Po dob nie jak
w la tach ubie głych, tak że i w tym
ro ku miesz kań cy Ma czek, jak
rów nież in nych czę ści na sze go
mia sta uczczą wy da rze nia sprzed
lat, na któ re już dziś w imie niu pre -
zy den ta So snow ca Ar ka diu sza
Chę ciń skie go ser decz ne za pra sza -
my. Uro czy sto ści roz pocz ną się
w macz kow skim ko ście le pw. św.
Apo sto łów Pio tra i Paw ła, na stęp -
nie zaś ze bra ni przej dą na tzw. Ry -
nek, gdzie znaj du je się ka mień,
upa mięt nia ją cy po wstań ców od -
dzia łu Apo li na re go Ku row skie go,
któ rych dzia łal ność przy po mi na -
my dziś na ła mach Ku rie ra. Pa -

mięć po wstań ców zo sta nie
uczczo na tak że pod czas uro czy -
sto ści pod dwor cem PKP.

Na te re nach Za głę bia sta cjo -
no wa ły sto sun ko we nie wiel kie
od dzia ły ro syj skie. Ce lem po -
wstań ców sta ło się opa no wa nie
sta cji ko le jo wych, wraz z ko mo ra -
mi cel ny mi oraz przej ścia mi gra -
nicz ny mi w Mo drze jo wie i Cze la -
dzi. Po wy zwo le niu Ma czek si ły
po wstań ców uda ły się do So -
snow ca, gdzie w no cy z 6 na 7 lu -
te go sto czy ły po tycz kę o tam tej -
szy dwo rzec, któ ra prze szła do hi -
sto rii ja ko bi twa o So sno wiec. 

Od dzia ły po wstań cze Apo li -
na re go Ku row skie go z Oj co wa
wy ru szy ły 5 lu te go nad ra nem
w stro nę Ol ku sza. Od dział skła dał
się z jaz dy, ko sy nie rów i strzel -
ców w si le ok. 150 osób. W Prze -
gi ni po wstań ców za si li ła do dat ko -

wo gru pa ok. 100 lu dzi. Po noc le -
gu w Ol ku szu po wstań cy skie ro -
wa li się do Sław ko wa i po od po -
czyn ku wy ru szy li do Ma czek,
gdzie do łą czy ło do nich kil ku
gór ni ków.

W Macz kach ko le ja rze uzbro -
ili po ciąg zło żo ny z dwóch lo ko -
mo tyw i dzie się ciu wa go nów to -
wa ro wych, któ re obu do wa no pod -
kła da mi ko le jo wy mi. O go dzi -
nie 21.00 od dział wy je chał z Ma -
czek przez Ząb ko wi ce i Dą bro wę
do So snow ca. O go dzi nie 2.00
w re jo nie Siel ca pie cho ta i ka wa -
le ria opu ści ły po ciąg i ru szy ły
pie szo do dwor ca i są sia du ją cej
z nim ko mo ry cel nej.

Na sta cji po wstań cy za ata ko -
wa li ob sa dzo ną przez ro syj skich
po gra nicz ni ków ko mo rę cel ną.
Po kil ku sztur mach po wstań cy
wdar li się do bu dyn ku, a Ro sja nie

ucie kli. Ucie ka ją cych Ro sjan
mia ła za mknąć w ko tle po wstań -
cza ka wa le ria, jed nak więk szość
ucie ki nie rów zdo ła ła zbiec, głów -
nie za gra ni cę pru ską lub do Mo -
drze jo wa. Po przy by ciu nie do bit -
ków z So snow ca od dział ten jed -
nak że też prze kro czył gra ni cę
pru ską.

Po wstań cy zdo by li w So snow -
cu 40 ko ni, broń i 97 tys. ru bli. Po -
ło wa pie nię dzy zo sta ła ode sła -
na Rzą do wi Na ro do we mu.
W efek cie ak cji w So snow cu
przez dwa ty go dnie oko li ce Za -
głę bia Dą brow skie go by ły kon tro -
lo wa ne przez ad mi ni stra cję po -
wstań czą, a na bu dyn kach pu -
blicz nych by ły wy wie szo ne pol -
skie fla gi.

Od dział Ku row skie go wró cił
po ak cji do Dą bro wy, gdzie urzą -
dzo no kwa te rę w miesz ka niu Jó -

ze fa Pa try ce go Ciesz kow skie go.
Ku row ski po dzie lił pie nią dze
zdo by te w So snow cu. Ku pił u Ży -
dów bę dziń skich po ob ni żo nej ce -
nie za pas ko żu chów, bu ty i in ne
nie zbęd ne wy po sa że nie. Ży dzi
ofia ro wa li przy tym Ku row skie -
mu uzbie ra ne w swo im gro -
nie 10 000 pol skich zło tych.

Dwu dnio wy po byt od dzia łu
Apo li na re go Ku row skie go w Dą -
bro wie za koń czył się uro czy stą
mszą po lo wą z udzia łem miesz -
kań ców i miej sco wej or kie stry
gór ni czej. Przy dźwię kach Ma -
zur ka Dą brow skie go, po wstań cy
wy ma sze ro wa li w kie run ku
Sław ko wa i Ol ku sza. Na cze le od -
dzia łu szła jed no li cie umun du ro -
wa na or kie stra, któ rej człon ko wie
wzię li po tem udział w po wstań -
czych po tycz kach.

Apo li na ry Ku row ski po są dza -
ny o nie udol ne do wo dze nie
w cza sie bi twy pod Mie cho wem
(17 lu te go 1863 ro ku) i walk
o utrzy ma nie trój ką ta gra nicz ne -
go mię dzy za bo ra mi, zo stał usu -
nię ty ze sta no wi ska wo je wo dy.
Uszedł do Ga li cji. Do pie ro w lu -
tym 1864 ro ku po ja wił się w Kon -
gre sów ce, ja ko do wód ca dy wi zji

kra kow skiej w II kor pu sie Jó ze fa
Hau ke -Bo sa ka, a na stęp nie szef
szta bu w tym kor pu sie. 21 lu te -
go 1864 bez sku tecz nie sztur mo -
wał Opa tów. Na stęp nie wy emi -
gro wał do Szwaj ca rii.

Po wsta nie stycz nio we wy bu -
chło 22 stycz nia 1863 r. w Kró le -
stwie Pol skim i 1 lu te go 1863 r.
na Li twie, a trwa ło do je sie -
ni 1864 r. Za się giem ob ję ło tyl ko
zie mie za bo ru ro syj skie go: Kró -
le stwo Pol skie oraz Zie mie Za -
bra ne. By ło efek tem na ra sta ją ce -
go ter ro ru ro syj skie go wo bec
bier ne go pol skie go opo ru i naj -
więk szym pol skim po wsta niem
na ro do wym, któ re spo tka ło się
z po par ciem mię dzy na ro do wej
opi nii pu blicz nej. Mia ło cha rak ter
woj ny par ty zanc kiej, w któ rej sto -
czo no ok. 1200 bi tew i po ty czek.

Mi mo po cząt ko wych suk ce -
sów za koń czy ło się klę ską po -
wstań ców, z któ rych kil ka dzie siąt
ty się cy zo sta ło za bi tych w wal -
kach, bli sko 1 tys. stra co nych,
ok. 38 tys. ska za nych na ka tor gę
lub ze sła nych na Sy be rię,
a ok. 10 tys. wy emi gro wa ło.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz

SOSNOWICZANIE PAMIęTAJą O POWSTAńCACH

Oprócz wspomnianego kamienia w Maczkach upamiętniającego
powstańców oddziału Apolinarego Kurowskiego, w Sosnowcu są także
inne miejsca, które przypominają o powstańcach styczniowych z 1863 r.
Tablica pamiątkowa znajduje się na Dworcu Głównym, a mieści się
na niej napis ku pamięci „wszystkich Polaków, którzy oddali swoje życie
za Wolną Polskę”. Na rogu ulic Staszica i Szewczyka znajduje się z kolei
zbiorowa mogiła 30 powstańców z 1863 r. wraz z kapliczką. W tym
miejscu jeden z oddziałów Langiewicza, cofając się w kierunku granicy
prusko-austriackiej, stoczył bitwę z wojskami rosyjskimi. Tuż
pod krzyżem widnieje napis: „Tu spoczywają powstańcy styczniowi
z 1863 – 1864 r. polegli w walce o wolność ich ojczyzny cześć ich
pamięci''. Na cmentarzu przy ulicy Jędryczki można zobaczyć odnowioną
mogiłę powstańców styczniowych.

Pamiątkowe zdjęcie z rocznicowych obchodów. 
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Rok 2013. Rekonstrukcja bitwy o Sosnowiec przed budynkiem dworca PKP. 
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Niezwykle udany rok za piłkarzami Zagłębia

W drodze po ekstraklasę?!

Krzysztof Polaczkiewicz

Je sien ną run dę zma gań pił ka rze Za głę bia
za koń czy li z do rob kiem 33 punk tów,
ustę pu jąc je dy nie Wi śle Płock i Ar ce
Gdy nia. Do li de ra z Płoc ka tra ci my czte -
ry punk ty, do dru giej Ar ki trzy „oczka”.
W su mie je sie nią ro ze gra no 19 spo tkań,
w tym dwa awan sem z run dy wio sen nej.
W run dzie re wan żo wej ro ze gra my więc
tyl ko pięt na ście spo tkań. Każ dy z nich
mo że mieć de cy du ją cy wpływ na to, jak
osta tecz nie za koń czą się dla na szych pił -
ka rzy zma ga nia w pierw szym po awan sie
z II li gi se zo nie na za ple czu eks tra kla sy.

Jesz cze kil ka mie się cy te mu ki bi ce
na Lu do wym ra do wa li się z awan su
do I li gi. Świet ną grą pod opiecz ni Ar tu -
ra Der bi na roz bu dzi li jed nak ape ty ty fa -
nów, któ rym te raz ma rzy się eks tra kla -
sa. – Tak to się ja koś po to czy ło, że już
w pierw szym se zo nie po uwol nie niu się
z II li gi sta nę li śmy przed szan są awan su
do eks tra kla sy. My ślę, że je ste śmy już
w ta kim miej scu, że pew nych rze czy nie
moż na za trzy mać. Przez dłu gie la ta mó -
wi ło się o tym, że miej sce Za głę bia jest
wy żej niż II li ga, że czas na wią zać
do suk ce sów sprzed lat. No to na wią zu -

je my. Znów mo że my się szczy cić na -
zwą Za głę bia. Przed na mi trud na zi ma
i kil ka mie się cy, któ re da dzą od po wiedź
na py ta nie, na co nas stać. Jed no jest
pew ne. Ze spół ma my nie obli czal ny i to
mo że przy nieść nie zły efekt – pod kre -
śla pre zes Za głę bia Mar cin Ja ro szew ski.

Je śli wio sną ma my wal czyć o awans,
to wzmoc nie nia są nie zbęd ne. Na ra zie

po zna li śmy na zwi ska tych, któ rzy ode -
szli. Wio sną na Lu do wym na pew no nie
zo ba czy my To ma sza Sza ta na, Prze my -
sła wa Mi zga ły i To ma sza Mar go la. Ca -
ła trój ka roz wią za ła kon trak ty z Za głę -
biem, z ko lei Hu bert Ty lec do stał zgo -
dę na wy po ży cze nie. 

Za głę bie sta ra się po zy skać z Le gii
War sza wa trój kę: Mateusza Wieteskę,

Michała Kop czyń skie go i Ro ber ta Bart -
cza ka. Wie te ska i Bart czak to obroń cy,
z ko lei Kop czyń ski gra w dru giej li nii.
Wzmoc nie nia wy ma ga prak tycz nie każ -
da for ma cja. W de fen sy wie pro blemem
jest brak al ter na ty wy dla pra we go obroń -
cy Mar ci na Sier czyń skie go, jak rów nież
po zy cja środ ko we go obroń cy, gdyż Łu -
kasz So ło wiej do bre me cze prze pla tał
kiep ski mi, w któ rych zda rza ły mu się ju -
nior skie błę dy. Wzmoc nie nia wy ma ga
śro dek po mo cy jak rów nież atak, któ ry
mo że zo stać do dat ko wo osła bio ny odej -
ściem Ja ku ba Ara ka, trenującego na razie
w War sza wie. – Na pew no mu si my utrzy -
mać stan oso bo wy, a prze cież in ne klu by
nie śpią. Wie my, że kil ku gra czy, któ rzy
je sie nią od pa li li jak Mar tin Pri bu la, jest
na ce low ni ku klu bów eks tra kla sy, ale ma -
my za pew nie nie, że strat nie bę dzie.
Przed na mi cięż ki okres, mu si my przy go -
to wać się jak naj le piej do run dy re wan żo -
wej, któ ra bę dzie sto sun ko wo trud na.
Wraz z Tom kiem Łu czyw kiem i Ro ber -
tem Stan kiem opra co wa li śmy plan przy -
go to wań i mam na dzie ję, że wszyst ko bę -
dzie prze bie gać po na szej my śli. Po je -
dzie my zi mą na dwa obo zy – do Isteb nej
i Wał brzy cha. To bę dą krót kie, bo czte ro

i pię cio dnio we zgru po wa nia. Krót kie, bo
nie chce my, że by pił ka rze zmę czy li się
swo ją obec no ścią i za czę li na sie bie krzy -
wo pa trzeć. Do te go kil ka spa rin gów.
W więk szo ści tre no wać bę dzie my u sie bie,
bo ma my tu taj zna ko mi tą ba zę. Dla mnie
też bę dzie to swo je go ro dza ju no we wy -
zwa nie, bo wiem zi mą dru ży ny do roz gry -
wek nie przy go to wa łem. Mu si my zro bić
wszyst ko, aby to co uda ło się wy pra co wać
je sie nią, nie zo sta ło za prze pasz czo ne. Cza -
sem trze ba brać by ka za ro gi i my wła śnie
je ste śmy w takiej sy tu acji. Wie my, gdzie
są błę dy, gdzie trze ba wię cej po pra wić.
Na pew no zmo rą by ło je sie nią to tra ce -
nie bra mek. Wię cej błę dów nie bę dę wy -
ty kał pu blicz nie, bo ry wa le nie śpią.
Przed na mi ko lej ne sza lo ne mie sią ce,
któ re mo gą dać nam wszyst kich ko lej ne
po wo dy do ra do ści – pod kre śla tre ner
Za głę bia Ar tur Der bin.

Pierw szy mecz run dy wio sen nej so -
sno wi cza nie ro ze gra ją 5 mar ca w Su -
wał kach. W mar cu od bę dzie się tak że
pierw szy mecz pół fi na ło wy roz gry wek
Pu cha ru Pol ski. Przy po mnij my, że ry -
wa lem na szej dru ży ny bę dzie Lech Po -
znań. Pierw szy mecz od bę dzie się
w sto li cy Wiel ko pol ski.

W Szko le Pod sta wo wej nr 15 w So -
snow cu ro ze gra no Tur niej Sza cho wy
o ty tuł Mi strza Dziel ni cy Niw ka. Dru -
ży na Szko ły Pod sta wo wej nr 13, tre nu ją -
ca w UKS Dwój ka So sno wiec pod opie -
ką na uczy cie la Ad ria na Elia sza, zde cy -
do wa nie zde kla so wa ła po zo sta łych za -
wod ni ków, zdo by wa jąc 93 punk ty
i pierw sze miej sce.

Mi strzow ska dru ży na Szko ły Pod -
sta wo wej nr  13 wy stą pi ła w skła dzie:
Mar cin Mi ska (1 miej sce – 30 pkt), Se -
ba stian La tos (2 miej sce  – 25 pkt), Szy -
mon Kwa pień (5 miej sce  – 17 pkt), Da -
wid Kmie cik (6 miej sce – 16 pkt) i Da -
niel Jur czak (17 miej sce – 5 pkt.).

Ko lej ne miej sca w kla sy fi ka cji dru -
ży no wej za ję ły: Szko ła Pod sta wo wa
nr 10 – 48 pkt  (2 miej sce), Szko ła Pod -
sta wo wa nr 15 – 43 pkt (3 miej sce),
Szko ła Pod sta wo wa nr 46 – 38 pkt (4
miej sce) i Szko ła Pod sta wo wa nr 3 – 20
pkt (5 miej sce). In dy wi du al nie w ka te -
go rii „szko ły pod sta wo we” wy grał re pre -
zen tant SP nr 13  Mar cin Mi ska. Dru gie
miej sce za jął rów nież re pre zen tant SP nr
13, uczeń 2 kla sy, Se ba stian La tos, trze ci
był Da riusz Goz dek z SP nr 10.

W ka te go rii „gim na zja”   dru ży -
na z Gim na zjum nr 2 za ję ła miej sce
trze cie i zdo by ła pu char.  Gim na zjum
nr 2 re pre zen to wa li: Ju lian na Kwa pisz,
Se ba stian Gra dzik i Łu kasz Zno jek.
W kla sy fi ka cji dru ży no wej 1 miej sce
zdo by ło Gim na zjum nr 1, dru gie by ło
Gim na zjum nr 12, trze cie Gim na zjum
nr 2, czwar te Gim na zjum nr 9.

Nad prze bie giem roz gry wek czu wa li
sę dzio wie: Ja ro sław Kacz ma rek i Ad -
rian Eliasz, in struk tor sza cho wy w UKS
Dwój ka So sno wiec. KP

Tre ner skie ro sza dy na ław ce ho -
ke jo we go Za głę bia. Na stęp cą
du etu Mie czy sław Na hun ko -Je -
rzy Paw łow ski zo stał by ły gracz
so sno wiec kie go klu bu Piotr
Sar nik.

Sar nik de biu tu je w ro li
pierw sze go tre ne ra se nior skiej
dru ży ny. 135-krot ny re pre zen -
tant Pol ski od lip ca 2013 roku
asy stent tre ne ra re pre zen ta cji
Pol ski do lat 20. Od se zo -
nu 2013/14 tre ner w Szko le Mi -
strzo stwa Spor to we go PZHL
w So snow cu. Peł nił funk cję asy -
sten ta tre ne ra re pre zen ta cji Pol -

ski do lat 20 na mi strzo stwach
świa ta ju nio rów do lat 20
w 2014 i 2015 ro ku.

Z Za głę biem roz stał się tak że
ro syj ski na past nik, Alek siej Cze -
na diew, któ ry pod ko niec grud -
nia po wró cił do swo jej oj czy zny.
Ro sja nin ro ze grał w bar wach so -
sno wiec kie go ze spo łu sie dem na -
ście spo tkań (jed na bram ka,
osiem asyst). Je go miej sce w So -
snow cu naj praw do po dob niej zaj -
mie wy cho wa nek Pod ha la No wy
Targ, Piotr Kmie cik, któ re go po -
przed nim klu bem był UKH Dę -
bi ca. KP

Koń ców ka mi nio ne go ro ku by ła
nie zwy kle uda na dla ka ra te ków
So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te
Ky oku shin. So sno wi cza nie się -
ga li pome da le mi strzostw świa ta
iEu ro py, jak rów nież trium fo wa li
na kra jo wym po dwór ku.

Naj więk szy suk ces od niósł
Mi chał Krzak, któ ry w To kio
wy wal czył zło ty me dal mi -
strzostw świa ta w kat. se nio -
rów 35-39 + 80 kg. Pod opiecz -
ny Shi han Eu ge niu sza Da dzi -
bu ga (So sno wiec ki Klub Ka ra -
te) w dro dze po zło to w pół fi na -
le zmie rzył się z za wod ni kiem
z Ro sji Vic to rem Va sko vem,
na to miast w fi na le po ko nał wa -
żą ce go bli sko 120 kg – Bah ma -
na Bo or bo ora z Ira nu. – Wal kę
wy grał przed cza sem zdo by wa -
jąc ip pon – czy li pe łen punkt,
co w prak ty ce ozna cza nie zdol -
ność prze ciw ni ka do wal ki – re -
la cjo no wał Da dzi bug. Mi chał
Krzak na co dzień tre nu je

pod okiem Shi han Eu ge niu sza
Da dzi bu ga (od 2012 ro ku). Jest
re pre zen tan tem Pol skiej Ka dry
Na ro do wej, pię cio krot nym me -
da li stą Mi strzostw Eu ro py, sze -
ścio krot nym mi strzem Pol ski
i dwu krot nym zdo byw cą Pu -
cha ru Pol ski. Ty tuł Mi strza
Świa ta to naj waż niej sze osią -
gnię cie w je go do tych cza so wej
spor to wej ka rie rze.

Ośmiu za wod ni ków z So -
snow ca re pre zen to wa ło z ko lei
na Mi strzo stwach Eu ro py Open
oraz Pu cha rze Eu ro py ka ra te
ky oku shin. 

Va nes sa Goj za ję ła pierw sze
miej sce w ka ta ju nio rów oraz
trze cie miej sce w ku mi te. Dru -
gie miej sce w ka ta se nio rów za -
jął Piotr Mól. Był to je go pierw -
szy start w za wo dach tak wy so -
kiej ran gi. Trze cie miej sce w ku -
mi te ju nio rów za jął Fi lip Atłas.
Czwar te miej sce w ka ta ju nio -
rów za ję ła Alek san dra Tar nas.

Sen sei Ka mi la Krzak rów nież
ukoń czy ła za wo dy na czwar tym
miej scu w ka ta se nio rów. Za bra -
kło jej za le d wie pół punk tu, aby
sta nąć na po dium. W ku mi te
dziew cząt na pią tym miej scu za -
koń czy ła za wo dy Ale xan dra
Ma cie jew ska.

W Gdań sku z ko lei od by ły
się za wo dy XXXII Pu cha ru
Pol ski Se nio rów i XII Pu cha ru
Pol ski Ju nio rów i Mło dzi ków
w ka ra te ky oku shin.

W za wo dach wzię ło udział
po nad 300 za wod ni ków z 80
klu bów. Z So sno wiec kie go
Klu bu Ka ra te star to wa ło pię -
ciu za wod ni ków: Va nes sa Goj
za ję ła II miej sce w ka ta, Ka -
ro li na Ko prow ska – VII miej -
sce, rów nież w ka ta. W ku mi -
te Jan Szczot ka za jął III miej -
sce, a Mi ko łaj Brzo stow ski,
Ka ro li na Ko prow ska i Da wid
Pał ka za ję li V miej sca w ku -
mi te. KP

16 stycz nia w ha li przy ul. Że rom skie go od bę dzie się XXI me mo riał
im. Wło dzi mie rza Ma zu ra. Ry wa la mi na sze go Za głę bia bę dą: Olim -
pia El bląg, Ra ków Czę sto cho wa i Re kord Biel sko -Bia ła.

Zma ga nia spor to we po trwa ją od 10.00 do 15.00, do dat ko wo za -
pla no wa no mecz po ka zo wy Old bo je Za głę bia – Old bo je Ho ke istów,
a tak że wy stę py war szaw skiej gru py – Ha sao Show Dan ce & Che er -
le aders. Pod czas im pre zy nie za brak nie au kcji cha ry ta tyw nych.

Bi le ty na Me mo riał Ma zu ra są w ce nie 10 zł (gór ne try bu ny)
i 15 zł (dol ne try bu ny). Dzie ci do lat 6 wcho dzą za dar mo z opie ku -
nem. Wej ściów ki moż na na być w re stau ra cji 3Ko lo ry przy ul. Kre -
so wej co dzien nie od 10.00 do 19.00.  KP

HAR MO NO GRAM CZę ŚCI SPOR TO WEJ: 

10.00 – otwar cie Me mo ria łu Ma zu ra 
10.30 – Za głę bie -  Re kord Bielsko-Biała
11.00 – Ra ków Czę sto cho wa – Olim pia El bląg
11.30 – Old bo je Za głę bia – kon tra Old bo je Ho ke iści
12.00 – Ra ków – Za głę bie
12.30 – Re kord – Olim pia
13.30 – Re kord – Ra ków
14.10 – Za głę bie – Olim pia 
14.40 – ofi cjal ne wrę cze nie na gród i za koń cze nie tur nie ju

Sza cho we zma ga nia
w Niw ce

Sar nik tre ne rem ho ke jo we go Za głę bia

Poraz21. uczczą pa mięć  Włod ka Ma zu ra

Me da lo we żni wo ka ra te ków 

Napastnik Zagłębia Michał Fidziukiewicz to jedno z odkryć jesiennej
rundy zmagań. Oby wiosną był równie skuteczny…

Po dwój ną wy gra ną za wod ni ków Za głę biow -
skie go Klu bu Szer mier cze go za koń czy ły się za -
wo dy III Pu cha ru Pol ski ju nio rów, któ ry od był
się w So snow cu.

W ry wa li za cji pań trium fo wa ła Ka ro li na Cie -
ślar, któ ra nie da ła szans w fi na le Syl wii Ma tu -
szak z KKSz Ko nin. Na to miast ry wa li za cję pa -
nów roz strzy gnął ko lej ny re pre zen tant so sno -
wiec kie go klu bu, Krzysz tof Kacz kow ski.
W fi na le nasz za wod nik po ko nał Ma te usza Go -

dlew skie go z KKSz Ko nin. – Jest to już dru gi du -
blet ustrze lo ny w ostat nim cza sie prze na szych
sza bli stów. Wcze śniej na za koń cze nie zma gań
w sta rym ro ku w Ka to wi cach cie szy li się z wy -
gra nej w tur nie jach. Przy po mnę, że w mę skim
gro nie to tak że Krzysz tof trium fo wał w gro nie
se nio rów ja ko je den z młod szych za wod ni ków
z ko lei w ry wa li za cji ko biet zwy cię ży ła wów czas
Ka ro li na Wal czak – po wie dział Da wid Ada mow -
ski, tre ner sza bli stów ZKSz. KP

arc Zagłębie Sosnow
iec

Du blet dla sza bli stów ZKSz
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JUBILACI

Szanownym Jubilatom dużo 
zdrowia i radości 

na dalsze lata życia życzy Redakcja

SZaNOWNe JUBilaTKi

20 listopada swoją 100. rocznicę urodzin obchodziła Pani
Eleonora Łyp (z domu Knap). Pani Eleonora urodziła się
w Porąbce, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej.
Następnie kontynuowała naukę także w szkole podstawowej
w Pekinie i w prywatnej szkole średniej w Szczakowej. Przez 25
lat pracowała w aptece, a po odejściu na emeryturę pracowała
w przychodni rejonowej. Wolne chwile Pani Eleonora lubiła
spędzać w ogrodzie, uprawiając kwiaty i warzywa. Posiadała
zresztą dwa ogródki działkowe. Jubilatka jest osobą
towarzyską i do dnia dzisiejszego utrzymuje wiele kontaktów
z rodziną oraz przyjaciółmi. Z okazji 100. rocznicy urodzin
nagrodę wręczył i życzenia złożył Szanownej Jubilatce zastępca
prezydenta Sosnowca, Krzysztof Haładus.

Pani Anna Malesa (nazwisko rodowe Rymbak) urodziła się 15
grudnia 1911 roku w Łodzi. Kiedy miała trzy lata, wybuchła I wojna
światowa, w której udział wziął ojciec Jubilatki. Z uwagi na brak
środków do życia matka Pani Anny z dziećmi postanowiła
przeprowadzić się do siostry, do Sosnowca, która była w lepszej
sytuacji materialnej. W wieku 23 lat poznała swojego męża,
Kazimierza, z którym wzięła ślub 22 kwietnia 1935 roku. Mąż
pracował na kopalni, najpierw „Dorota”, później „Kazimierz”,
a po wojnie na kierowniczym stanowisku w Dąbrowskim
Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. Zginął śmiercią tragiczną, 31
grudnia 1953 roku. Pani Anna urodziła trzech synów – Henryka,
Mirona oraz Andrzeja. Kiedy została wdową, podjęła pracę
w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” w Sosnowcu. W okresie
swojej pracy pełniła zaszczytne funkcje, była także ławnikiem
sądowym, a w 1968 r. przeszła na zasłużoną emeryturę. Do 2008
roku mieszkała z synem Mironem. Po jego śmierci zamieszkała
z wnuczką Anną, która się Jubilatką opiekuje.
W 104. rocznicę urodzin dyplom oraz nagrodę jubileuszową na ręce
Szanownej Jubilatki złożyła zastępca prezydenta Sosnowca, Anna
Jedynak.

Pani Maria Morga (z domu Sowińska) urodziła się 18
listopada 1915 roku. Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Pani
Maria wykazywała zainteresowania szyciem, dlatego też
po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła naukę o kierunku
kroju i szycia. W 1938 roku wyszła za mąż za Marcina Morgę.
W 1941 roku urodziła córkę Krystynę, a pięć lat później na świat
przyszedł jej syn, Jerzy. Pani Maria pracowała w Hucie
„Buczek”. Po 27 latach przeszła na emeryturę, podjęła jednak
pracę na pół etatu w Przędzalni Czesankowej „Politex”
w Sosnowcu. Cały okres pracy zawodowej Pani Maria dzieliła
z pracą społeczną, głównie w ówczesnej Lidze Kobiet, za którą
była doceniana dyplomami oraz odznaczeniami. Szanownej
Jubilatce z okazji jej 100. rocznicy urodzin nagrodę wręczył
i życzenia złożył prezydent miasta Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński. 
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

11 grudnia 2015 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus, sekretarz
miasta Sosnowca, Grzegorz Frugalski, kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Helena i Szczepan Baranowie
Teresa i Stanisław Bieniowie
Stanisława i Eugeniusz Bednarzowie
Regina i Waldemar Będkowscy
Teresa i Jan Białachowie
Janina i Stanisław Boduszkowie         
Zdzisława i Jerzy Bykowscy
Barbara i Marian Czaińscy
Bogumiła i Bogdan Chajdugowie
Adela i Bronisław Duniec
Władysława i Alfred Dziurowie
Irena i Robert Flakowie
Barbara i Eugeniusz Grzywowie
Henryka i Ryszard Grelowie
Janina i Roman Chrzanowscy
Wanda i Kazimierz Pasichowie
Irena i Stefan Pełkowie
Wiktoria i Mieczysław Tumanowie

Ewa i Janusz Janochowie
Anna i Romuald Jastrzemscy
Stefania i Mirosław Kolczykowie
Helena i Zbigniew Kozłowscy
Antonina i Eugeniusz Krakowiakowie
Grażyna i Jan Kubalowie         
Urszula i Henryk Kasznia
Zenobia i Zdzisław Kosiń
Elżbieta i Henryk Łypowie
Daniela i Marian Łabuszewscy
Otolia i Mieczysław Małkowie
Wiesława i Edward Wydrzyńscy 
Danuta i Marek Rolnikowie
Janina i Stanisław Rynkowie
Bożena i Władysław Zimońscy

Lucyna i Jan Nowakowie
Krystyna i Jerzy Kubarowie 
Zofia i Kazimierz Migasowie
Anna i Henryk Morelowie
Elżbieta i Ryszard Noszczykowie
Romualda i Ryszard Nyczowie         
Lidia i Mieczysław Oleszkiewiczowie
Leokadia i Marian Pałysowie
Zofia i Stanisław Podwikowie
Danuta i Jerzy Rasiewiczowie
Alicja i Włodzimierz Romańscy
Maria i Jan Richterowie
Anna i Henryk Różańscy
Genowefa i Stanisław Stafirowie
Marianna i Eugeniusz Szreniawscy
Zofia i Czesław Kwecowie

Eulalia i Jan Ugarenkowie  
Leokadia i Stefan Ziętarowie 
Renata i Włodzimierz Stawińscy 

60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Lidia i Stefan Gałązkowie 
Jan i Teresa Jaskółowie
Krystyna i Tadeusz Kobierscy
Teresa i Czesław Kolasowie
Albina i Jerzy Liskowie         
Genowefa i Jan Narwojszowie
Zdzisława i Bolesław Przybysławscy
Barbara i Bogusław Sztylerowie
Irena i Czesław Zychowie
Genowefa i Romuald Wójcikowie
Danuta i Marian Kucharscy

JUBILACI
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Poziomo: 1 – objaw przeziębienia, 5 – obrazkowa historyjka,
8 – pełzak, 9 – odnowa, 10 – spotkanie zakochanych,
11 – czerwony kamień szlachetny, 12 – umizgi, 14 – Indianin
Ameryki Północnej lub fryzura punka, 16 – zeszycik
do notatek, 17 – ozdabia bożonarodzeniowe drzewko,
19 – rozgrywki sportowe, 21 – wewnątrz świecy,
22 – amator, 25 – wiązany pod szyją, 28 – akt prawny,
29 – wirnik, 30 – szyje nią szewc, 32 – czczony w hinduizmie,
34 – rodzaj nadwozia samochodu, 35 – początkowy wiersz
nowego fragmentu tekstu, 36 – o marnym winie, 37 – szczyt
w Tatrach Zachodnich, 38 – miłośnik, zwolennik, 39 – efekt
noszenia niewygodnych butów.

Pionowo: 1 – niejedna w wesołym miasteczku, 2 – metal
na obrączki, 3 – prymitywna ubikacja, 4 – „Dilmah” lub
„Lipton”, 5 – do zawieszania firanek, 6 – egzotyczny owoc,
7 – potrawa z grilla, 13 – oranżada, 15 – był nim Gall Anonim,
18 – materiał na pieluszki, 20 – zbiór map, 23 – Bułat, rosyjski
poeta, prozaik, piosenkarz, 24 – ... i główka to szkolna
wymówka, 26 – ciągnik, 27 – dawny mebel do leżenia,
28 – stroma, nieraz pionowa ściana brzegu morza,
31 – bezczelność, 33 – próbny rysunek.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11, DONNA TART – SZCZYGIEŁ
Na gro dy otrzy mu ją: Mariola Tutaj – Trzebińska z Sosnowca, Joanna Trzcionka z Wojkowic oraz Urszula Ciołka z Katowic.
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  1

✂

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

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

Czy eki pie Zuc kof fa pod czas wy pra wy w 2012 ro -
ku uda ło się do trzeć do wra ku sa mo lo tu?
Na prze ło mie 1942 i 1943 ro ku na Gren lan dii roz bi -
ły się trzy ame ry kań skie, woj sko we sa mo lo ty. Tuż
po pierw szych sy gna łach SOS ko lej ne ma szy ny
wzbi ja ły się w po wie trze w ce lu od szu ka nia za gi nio -
nych. Nie ste ty, wy grać nie rów ną wal kę z ark tycz ną
zi mą nie by ło ła two. Czter dzie sto stop nio wy mróz,
sza le ją ca wi chu ra i lo do we szcze li ny utrud nia ły tyl -
ko po szu ki wa nia. Za ło gi ma szyn, star tu ją cych na ra -
tu nek ko le gom, nie spo dzie wa ły się, że po dzie lą ich
tra gicz ny los. Przez 148 dni peł nych dra ma tycz nych

wy da rzeń, roz bit ko wie wal czy li
o prze trwa nie w naj cięż szych dla
czło wie ka wa run kach.

W ro ku 2012 Mit chell Zuc koff
wy ru szył na Gren lan dię w po szu ki wa niu śla dów ta -
jem ni czych wy da rzeń sprzed lat. Na świa tło dzien -
ne, po la tach, wy cho dzą szcze gó ły za gad ko wych
ka ta strof, lo sów za gi nio nych i de ta le jed nej z naj -
bar dziej spek ta ku lar nych ak cji ra tun ko wych w hi -
sto rii ame ry kań skie go lot nic twa. 

Lo do we pie kło to trzy ma ją ca w na pię ciu, praw -
dzi wa mę ska hi sto ria o wal ce o prze trwa nie.

Mitchell Zuckoff

Lodowe piekło. Katastrofa na Grenlandii (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Opo wieść o Wi sła wie Szym bor skiej, ja kiej do tej po -
ry nie znaliśmy.
Z ta kim tak tem, sub tel no ścią i wni kli wo ścią o no bli st -
ce mógł na pi sać tyl ko je den au tor. Mi chał Ru si nek był
se kre ta rzem Wi sła wy Szym bor skiej przez pięt na ście
lat. Z po cząt ku ich współ pra ca mia ła trwać przez trzy
mie sią ce, mię dzy przy zna niem a wrę cze niem po et ce
na gro dy No bla w 1996 ro ku. Zo stał jed nak na dłu żej. 
Książ ka przed sta wia Wi sła wę Szym bor ską, ja kiej
do tej po ry nie zna li śmy – oso bę nie prze cięt ną, da mę

o nie zwy kłym po czu ciu hu mo ru,
a za ra zem umie jęt no ści mó wie nia
o naj istot niej szych spra wach. Wo la -
ła roz mo wy ze zwy kły mi ludź mi niż
kon gre sy po etów i dys ku sje z in te lek tu ali sta mi. Dzię -
ki przed sta wio ne mu por tre to wi no blist ki mo że my
zbli żyć się do niej i isto ty jej po ezji. 
O tym, ja ka na praw dę by ła „pierw sza pol ska po et -
ka”, do wie my się z opo wie ści jej „pierw sze go se kre -
ta rza”. 

„Kul tu ra Do stęp na w ki nach” to ak cja ki na „He lios”, któ -
ra roz po czę ła się 30 kwiet nia 2015 ro ku. Co ty dzień,
w każ dy czwar tek o godz. 18.00, wy świe tla ne by ły pol -
skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt. „Kul -
tu ra Do stęp na”. Pro jekt umoż li wił sze ro kiej pu blicz no ści
do stęp do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów.
W stycz niu ru szy ła no wa edy cja „Kul tu ry Do stęp nej”.
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 do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol -
skie fil my i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie. Bi -
le ty na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu ją je -
dy nie 10 zł. Wię cej na: www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DUżyM EKRANIE
W NAJBLIżSZyM CZASIE ZOSTANą
WyŚWIETLONE:

14 stycznia – „Hiszpanka”
21 stycznia – „żyć nie umierać”
28 stycznia – „Ziarno prawdy”

Dla naszych Czytelników mamy dwa
podwójne zaproszenia na każdy
z seansów w ramach programu
„Kultura Dostępna w kinach”,
do odbioru w naszej redakcji.

Kulturalne czwartki 
w kinie „Helios”

Michał Rusinek

Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej (Wyd. ZNAK)

Ewy Błasz czyk – ko bie ta, ar tyst ka, ak tor ka fil mo wa
i te atral na, za ło ży ciel ka fun da cji „Ako go” oraz Kli ni -
ki „Bu dzik”, ale przede wszyst kim mat ka. 
15 lat te mu, niedłu go po nie spo dzie wa nej śmier ci uko -
cha ne go mę ża, Ewę Błasz czyk do tknę ła ko lej na tra ge -
dia. Na sku tek za ksztu sze nia się ta blet ką jed na z jej z có -
rek, bliź nia czek za pa dła w śpiącz kę. Jej ży cie zmie ni ło
się nie do po zna nia. Od tam te go dnia ak tor ka cią gle wal -
czy o zdro wie cór ki i jej pra wo do god ne go ży cia. 

„Wejść tam nie moż na” to przej mu ją -
cy por tret, w któ rym au tor ka opo wia -
da o swo jej barw nej dro dze ar ty stycz nej, sto sun ku
do spraw waż nych, trud nych i kon tro wer syj nych. Ak -
tor ka przy bli ża czy tel ni kom swo je ży cie oso bi ste, opo -
wia da o ku li sach za kła da nia fun da cji oraz kli ni ki. Dzię -
ki książ ce po zna je my hi sto rię oso by, któ rej barw ne ży -
cie w cią gu nie dłu gie go okre su za mie ni ło się w peł ne
cier pie nia i łez. 

Ewa Błaszczyk, Krystyna Strączek

Wejść tam nie można
Historia Kliniki „Budzik” (Wyd. ZNAK)
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HO RO SKOP
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.)– Wraz
z Nowym Rokiem zawitają u Ciebie
poważne zmiany w życiu osobistym.
Koziorożce w związkach zaczną myśleć
o powiększeniu rodziny. Decyzja ta
spowoduje jednak większe potrzeby
finansowe, co pociągnie za sobą z kolei
decyzję o zmianie pracy. Nic nie będzie już
tak jak dawniej, ale nie oznacza to
oczywiście, że będzie gorzej… wręcz
przeciwnie!
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Ten rok
obfitował będzie u Ciebie w ciekawe
podróże, zarówno prywatne, jak i służbowe,
do których nie będziesz jednak podchodził
negatywnie. Poznasz mnóstwo nowych
ludzi, z którymi nawiążesz bliższe
przyjaźnie. Czekają Cię zmiany w życiu
uczuciowym. Wreszcie przestaniesz
narzekać na brak zainteresowania płcią
przeciwną.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wszystko
wskazuje na to, iż ten rok będzie równie
udany jak poprzedni. W pracy odnosić
będziesz coraz większe sukcesy, a ukochany
wciąż będzie starał się oTwoje względy jak
przed ślubem. W połowie roku czekają Cię
małe kłopoty finansowe, ale
przy rozważnych działaniach szybko z nich
wybrniesz. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Rok
rozpoczniesz od przygotowania długiej listy
zadań do spełnienia w najbliższym czasie.
Pomyśl jednak, czy nie warto jej trochę
skrócić, gdyż może okazać się
niewykonalna. Większość planów uda Ci się
w pełni zrealizować, co przełoży się
na poprawę Twojej kondycji oraz
samopoczucia. Znajdź też chwilę, by
zadbać o swoje zdrowie.
BYK (20.04. – 22.05.)– Dopiero początek
roku, aTy już możesz zaliczyć go
do udanych. Nowo poznany znajomy
szybko stanie się dla Ciebie coraz bliższy.
Jeżeli sytuacja dalej będzie rozwijać się
w tym tempie, jeszcze w tym roku
przestaniesz martwić się statusem „starej
panny”. Powodzenia! Byki w związkach też
nie będą miały powodów do narzekań.
Ostatnie sprzeczki pójdą w zapomnienie
i wszystko będzie jak dawniej.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W tym roku
skupisz się na swoim życiu zawodowym. To
nie jest jednak dobry czas na to, aby szukać
nowej pracy. Postaraj się bardziej
zaangażować w starą, a z pewnością
będziesz zadowolona finansowo. Po co
ryzykować utratę pracy? Gdy znajdziesz
chwilę wolnego czasu, odwiedź starych
znajomych. Dawniej zawsze miałaś czas
na kawę z przyjaciółką, a teraz ominęły Cię
najważniejsze zmiany w jej życiu.
RAK (22.06. – 22.07.)– Samotne raki czeka
w tym roku wielka przygoda miłosna.
Będzie to jednak tylko przygoda, która
zakończy się w trzecim kwartale. Niczego
jednak nie będziesz żałować, a czasu
spędzonego na randkach nie uznasz
za stracony. Warto bardziej zadbać o dietę.
Praca w biurze nie sprzyja Twojej figurze.
Wystarczy trochę chęci, a zmieścisz się
w ulubioną sukienkę, kupioną kilka lat
temu. 
LEW (23.07. – 23.08.)– To będzie kolejny
fantastyczny rok, pełen przygód
i wycieczek. Wreszcie zaczniesz realizować
swoje podróżnicze cele. Zaplanuj wszystko
starannie, a sama będziesz w szoku, że
w ciągu roku można tyle zobaczyć.
Na samotne lwy czeka w tym roku wiele
atrakcji… zarówno pozytywnych, jak
i rozczarowań. Nigdy się jednak nie
poddawaj, każdy kiedyś trafia
na prawdziwą, wielką miłość.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Pora pomyśleć
nad nowymi wyzwaniami. W przeciwnym
razie kolejny rok upłynie bez większych
wrażeń. Zastanów się, co byś chciał kupić
lub jakie miejsce odwiedzić i staraj się dążyć
do wyznaczonego celu. Na samotne panny
niestety nie czekają żadne życiowe
rewolucje. Czasami jednak ich brak oznacza
spokój i więcej czasu dla siebie. Warto to
docenić i wykorzystać. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Czeka Cię sporo
zmian w życiu zawodowym. Nie obawiaj się
jednak, nie będą to zmiany na gorsze.
Szybko przyzwyczaisz się do nowych
obowiązków. Czas wakacyjny postanowisz
w pełni wykorzystać na podróżowanie.
W życiu uczuciowym pełna stabilizacja.
Dotyczy to zarówno wagi w związkach, jak
i samotne, co oznacza, że dalej takie
pozostaną.
SKORPION (23.10. – 21.11.)– Na początku
roku postanowisz przeprowadzić generalny
remont swojego mieszkania. Wykorzystasz
swoje wszystkie oszczędności, ale z efektem
będziesz zachwycony. Poprawi się Twoje
nastawienie do wielu otaczających Cię
spraw, co sprawi, że nieustannie będziesz
w dobrym nastroju. Czekają Cię też
odwiedziny dawno niewidzianych
znajomych. Uważaj jednak, by zbytnio nie
namieszali wTwoim życiu.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Początek
roku nie zaczął się najlepiej? Nie martw się,
czasem lepiej pozamykać pewne sprawy
raz na zawsze, niż w nich tkwić. Wiosną
poznasz osobę, dzięki której Twój świat
znów stanie się kolorowy. Zapomnisz
o szarej codzienności i postanowisz cieszyć
się chwilą. Zadbaj o swoje zdrowie, zanim
będzie za późno… red

KINOreklama

TEATR – styczeń  2016

02 Sob godz. 18:00 Dobry wojak Szwejk – PREMIERA/Jarosław
Haszek, Igor Gorzkowski
03 Nd godz. 18:00 Dobry wojak Szwejk – Sylwester na bis/Jarosław
Haszek, Igor Gorzkowski
06 Śr godz. 18:00 Dobry wojak Szwejk – Sylwester na bis/Jarosław
Haszek, Igor Gorzkowski
07 Czw godz. 19:00 Dobry wojak Szwejk – Sylwester na bis/Jarosław
Haszek, Igor Gorzkowski
08 Pt godz. 19 Dobry wojak Szwejk – Sylwester na bis/Jarosław
Haszek, Igor Gorzkowski
09 Sob godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?
10 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?
12 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
godz. 19:00 Koronacja/cykl Teatroteka
13 Śr godz. 9:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
14 Czw godz. 9:00 i 11:30 Tajemniczy ogród/ Frances Hodgson
Burnett/gościnnie Scena Polska Těšinskié 

Divadlo, Czeski Cieszyn
godz. 19:00 Kariera Romualda S./Jan Czapliński
15 Pt  godz. 19:00 Kariera Romualda S./Jan Czapliński
16 Sob godz. 18:00 Kariera Romualda S./Jan Czapliński – Rodzice
do teatru!
17 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing/Marc Camoletti
19 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/ Maria Kownacka
20 Śr godz. 10:00 Najmniejszy bal świata/ Malina Prześluga
21 Czw godz. 19:00 Najdroższy/ Francis Veber
22 Pt godz. 19:00 Najdroższy/Francis Veber
23 Sob godz. 18:00 Wij. Ukraiński horror/Mikołaj Gogol, Łukasz
Kos
24 Nd godz. 18:00 Wij. Ukraiński horror/Mikołaj Gogol, Łukasz Kos
26 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami / Piotr Rowicki
27 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami / Piotr Rowicki
28 Czw godz. 10:00 i 19:00 Czerwone Zagłębie/Jarosław Jakubowski
29 Pt godz. 19:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
30 Sob godz. 18:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
31 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing/Marc Camoletti

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/TeatrZaglebia

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 1 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 „Wij. Ukraiński

horror” w dniu 24.01.2016 r. (niedziela), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Sala Królestwa”

w dniu 29.01.2016 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Sala Królestwa”

w dniu 30.01.2016 r. (sobota), godz. 18.00

RE PER TU AR KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
8-14.01.2016 r.

KINO KONESERA WyŁąCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„MAMA” GODZ. 17.30 Dramat, od 15 lat,
Hiszpania/Francja, 111 min, napisy

KULTURA DOSTęPNA WyŁąCZNIE
W CZWARTEK
„HISZPANKA” GODZ. 18: 00
Dramat, od 15 lat, Polska, 127 min

PREMIERy:
„MOJE CÓRKI KROWY”
13: 15, 19: 00, 21: 00 Komedia/Dramat,
od 15 lat, 88 min, Polska

„LAS SAMOBÓJCÓW”
13: 30, 19: 30, 21: 45
Horror, od 15 lat, USA, 94 min, NAPISY

FILMy TyGODNIA:
„SŁABA PŁEĆ?”
11: 00, 15: 15, 18: 30, 20: 45 
Komedia, od 12 lat, Polska, 99 min

„GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE
MOCY”” DUBBING 13: 00 
Science-Fiction / Akcja / Przygodowy,
od 10 lat, USA, 136 min, DUBBING

,, GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE
MOCY”” 16: 00
Science-Fiction / Akcja / Przygodowy,
od 10 lat, USA, 136 min, NAPISY

,, 3D GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE
MOCY”” DUBBING 10: 30
Science-Fiction / Akcja / Przygodowy,
od 10 lat, USA, 136 min, DUBBING

,, 3D GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE
MOCY”” 20: 15*, 20.30**
Science-Fiction / Akcja / Przygodowy,
od 10 lat, USA, 136 min, NAPISY
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek

„LISTY DO M. 2” 15: 45 
Komedia romantyczna, od 15 lat,
Polska, 128 min 

FILMy DLA DZIECI:
„FISTASZKI: WERSJA KINOWA”
10.00, 14.30, 17.30* 
Animacja, b/o, USA, 98 min, DUBBING
* z wyjątkiem poniedziałku

„3D FISTASZKI: WERSJA KINOWA”
12: 15, 16.30 
Animacja, b/o, USA, 98 min, DUBBING

,,BELLA I SEBASTIAN 2”” 10: 45, 18.00* 
Przygodowy, od 7 lat, Francja, 98 min,
DUBBING
*z wyjątkiem czwartku

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM
FILMAMI ZASTRZEŻONYMI SĄ:  
- „3D GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE
MOCY”

- „3D FISTASZKI: WERSJA KINOWA”

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

do odbioru w naszej redakcji.

Z miejsca udawać idiotę

W Te atrze Za głę bia 2 stycz nia
od by ła się pre mie ra naj now sze go
spek ta klu – „Do bry wo jak
Szwejk” au tor stwa Ja ro sla va
Haška. Pod czas spek ta klu na sce -
nie Te atru Za głę bia za de biu to wa -
ła Mał go rza ta Sa niak. No wa ak -

tor ka so sno wiec kie go te atru jest
lu bli nian ką, ab sol went ką wy -
dzia łu ak tor skie go PWST we
Wro cła wiu. 

Kie dy sa mo chód ar cy księ cia
Fran cisz ka Fer dy nan da zwal -
niał przy jed nym z sa ra jew skich

mo stów, by za chwi lę mi nąć od -
da ją ce go strzał za ma chow ca, on
sie dział praw do po dob nie
przy ku flu pi wa, opo wia dał
aneg do ty i nie prze czu wał, że
już za mo ment wkro czy na sce -
nę I woj ny świa to wej. Za wsze to
mi ło zwie dzić za dar mo ja kieś
ob ce kra je – zwykł był ma wiać.
Być mo że po wie dział by tak
i tym ra zem. Ci, któ rzy go spo -
tka li, ma wia li o nim: kre tyn,
głu pek i no to rycz ny bał wan. On
sam o so bie: urzę do wo uzna ny
przez nad zwy czaj ną ko mi sję le -
kar ską za idio tę. Jó zef Szwejk
i je go spo sób na ży cie – głu po -
cie świa ta prze ciw sta wić wła -
sną głu po tę. Z miej sca uda wać
idio tę. Być mo że to je dy na sku -
tecz na me to da, by prze trwać
hor ror woj ny i ab sur dy rze czy -
wi sto ści? red

Przekład: Paweł Hulka-Laskowski
Reżyseria i adaptacja: Igor Gorzkowski
Scenografia: Jan Polivka
Kostiumy: Joanna Walisiak
Muzyka: Piotr Tabakiernik
Ruch sceniczny: Iwona Pasińska
OBSADA: Agnieszka Bieńkowska – Pani z towarzystwa, Inna Paniusia,
Kelnerka Beata Deutschman – Inna Pani z towarzystwa, Burdelmama,
Paniusia, Karczmarka
Małgorzata Saniak – Baronowa, Elly, Telegrafistka, Babunia,
Baba – debiut sceniczny
Michał Bałaga – Kapitan Lukasz, Zakochany Porucznik, żołnierz,
Podchorąży Marek
Aleksander Blitek – Kunert ordynans podporucznika Duba, Kolejarz,
Sierżant na posterunku dworcowym, Inny żołnierz, żandarm
Kamil Bochniak – Szeregowiec, Pan, Brat babuni, Włóczęga
Grzegorz Kwas – podporucznik Dub, Wachmistrz
Wojciech Leśniak – Szwejk ordynans kompanii
Tomasz Muszyński – sierżant rachuby Vaniek, kapral Fusch,
Zawiadowca, Kapral na posterunku dworcowym, Vodiczka
Andrzej Śleziak – Generał jeść srać i spać, Dowódca Garnizonu,
Generał serdeńko, Generał inspektor latryn, Łysy Pan, Karczmarz,
Rotmistrz
Piotr Zawadzki – Baloun ordynans kapitana Lukasza, Inny Pan,
Muzykant, Niemiec, Plutonowy
Sebastian Dąbek, Arkadiusz Giera, Piotr Labiś, Grzegorz
Rogulski – Niemcy, żołnierze
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Dobry wojak Szwejk to najnowsza propozycja Teatru Zagłębia. 

Edy ta Osto jak, ak tor ka Te atru Za głę bia
w So snow cu, otrzy ma ła na gro dę w dzie -
dzi nie kul tu ry, przy zna ną przez mar szał -
ka wo je wódz twa ślą skie go. Mar sza łek
Woj ciech Sa łu ga przy znał na gro dy ar ty -
stycz ne dla mło dych twór ców, za upo -
wszech nia nie i ochro nę dóbr kul tu ry,
a tak że za wy bit ne osią gnię cia w dzie dzi -
nie kon ser wa cji za byt ków. Ak tor ka Edy ta
Osto jak zo sta ła uho no ro wa na na gro dą dla

mło dych twór ców. Na gro da mar szał ka
wo je wódz twa ślą skie go dla mło dych twór -
ców przy zna wa na jest oso bom, któ re nie
prze kro czy ły 35 ro ku ży cia i sta no wi tak -
że for mę wspie ra nia i ho no ro wa nia przez
wo je wódz two ślą skie osią gnięć mło dych
ar ty stów re gio nu. Oprócz Edy ty Osto jak
na gro dę ode bra li Prze my sław Fi -
cek – mul tiin stru men ta li sta, współ za ło ży -
ciel i kie row nik mu zycz ny ka pel lu do wych

z re gio nu Be ski du Ży wiec kie go oraz Ewa
Ody jas – ar chi tekt i urba nist ka.

To nie je dy ny suk ces Te atru Za głę bia
w ostat nim cza sie. Przed sta wie nie „Koń,
ko bie ta i ka na rek” zwy cię ży ło w ple bi scy -
cie TVP Kul tu ra na naj lep szy spek takl Te -
le wi zyj ne go Fe sti wa lu Te atrów Pol ski.
W ry wa li za cji bra ło udział sześć przed sta -
wień ostat nich se zo nów. Te le wi zyj ny Fe -
sti wal Te atrów Pol ski zo stał za ini cjo wa ny

w ro ku ju bi le uszu 250-le cia Te atru Na ro -
do we go i pu blicz ne go w Pol sce przez TVP
Kul tu ra. W ra mach wydarzenia zor ga ni zo -
wa ne go przy wspar ciu lo kal nych sa mo rzą -
dów, od mar ca do paź dzier ni ka ubie głe go
ro ku, te le wi zja za pre zen to wa ła sześć re je -
stra cji i trans mi sji waż nych spek ta kli ostat -
nich se zo nów. „Koń, ko bie ta i ka na rek”
trans mi to wa ny był na ży wo z So snow ca
w kwiet niu ubie głe go ro ku. SK

Teatr Zagłębia triumfuje




