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Największy ogród jordanowski w regionie
powstanie jeszcze tym roku w Kazimierzu
Górniczym. Stanie się miejscem zabaw, rozrywki,
rekreacji i sportu. Na powierzchni 13 tys. m kw.
znajdą się m. in. strefa zabawy, muzyczna,
sportu, odpoczynku i seniora. Będzie także
siłownia, plac zabaw z oryginalnymi 
urządzeniami i fontanna.

www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy
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XXI edycja memoriału im. Włodzimierza Mazura
zainaugurowała obchody jubileuszu 110-lecia
piłkarskiego Zagłębia. W hali przy ul. Żeromskiego
triumfowali piłkarze z Sosnowca, którzy pokonali
Rekord Bielsko-Biała, Olimpię Elbląg oraz Raków
Częstochowa. Poznaliśmy także Jedenastkę Wszech
Czasów, którą wybrali sosnowieccy kibice.
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Około 40 milionów złotych będzie
kosztować przebudowa Egzotarium,
na którą mieszkańcy Sosnowca czekają
od lat. Powstanie nowoczesny
i przestronny obiekt, który ma stać się
ikoną miasta, atrakcją turystyczną oraz
wizytówką Śląska i Zagłębia. 
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Sylwia Kosman

Na wet je śli nie bę dzie śnie gu, nikt pod -
czas fe rii nie bę dzie się nu dzić. W pla nie,
przy go to wa nym przez miej skie in sty tu cje,
sa me cie ka we za ję cia: in spi ru ją ce wy -
ciecz ki, zaj mu ją ce spo tka nia, ory gi nal ne
warsz ta ty i moż li wość… zdo by cia zu peł -
nie no wych umie jęt no ści. Od zro bie nia
ku kieł ki, ta necz nych szli fów na par kie cie
i lo dzie po… kurs nur ko wa nia. 

MO SiR opra co wał kom plek so wą ofer -
tę, ofe ru jąc za ję cia spor to we, re kre acyj ne
i pół ko lo nie. Dzie ci i mło dzież bę dą mie li
do dys po zy cji wszyst kie obiek ty spor to we.
Mo gą wy brać bia łe sza leń stwo na łyż -
wach, san kach, nar tach lub snow bo ar dzie
na Gór ce Śro dul skiej, na ukę pły wa nia lub
jaz dy na lo dzie, a na wet zdać eg za min
na kar tę pły wac ką. Wy ciąg nar ciar ski, śli -
zgaw ki i kry te pły wal nie, bę dą udo stęp nia -
ne bez płat nie w okre ślo nych go dzi nach,
od po nie dział ku do piąt ku, naj czę ściej
od 9.00 do 15.00 dla dzie ci i mło dzie ży,
miesz ka ją cej na te re nie mia sta lub
uczniom so sno wiec kim szkół. Dzia łać bę -
dą tak że szkół ka nar ciar ska, jaz dy na łyż -
wach, pły wac ka, a tak że aka de mia nur ko -
wa nia. Co waż ne, bez płat ne za ję cia po pro -
wa dzą wy kwa li fi ko wa ni in struk to rzy. 

– Sta ra my się, by z każ dym ko lej nym ro -
kiem na sza ofer ta by ła co raz bar dziej atrak -

cyj na. Udo stęp nia my ca łą na szą ba zę spor -
to wą ire kre acyj ną dla miesz kań ców ima my
na dzie ję, że speł ni my ich ocze ki wa nia. Po -
za tym or ga ni zu je my tak że pół ko lo nie, któ -
re cie szą się ol brzy mią po pu lar no ścią – mó -
wi Ra fał Ły dek, dy rek tor Miej skie go
Ośrod ka Spor tu iRe kre acji wSo snow cu. 

Pół ko lo nie prze zna czo ne są dla
uczniów szkół pod sta wo wych, uro dzo -
nych w la tach 2003-2009, któ rzy są miesz -
kań ca mi So snow ca lub uczą się w szko -
łach na te re nie mia sta. Bę dą się od by wać
w dwóch pię cio dnio wych tur nu sach:
od 15 do 19 lu te go oraz od 22 do 26 lu te -
go. Koszt uczest nic twa w jed nym tur nu sie

wy no si 100 zł. W ra mach opła ty uczest ni -
cy bę dą mie li za pew nio ny dwu da nio wy
obiad, ubez pie cze nie NW, trans port po -
mię dzy obiek ta mi, opie kę wy cho waw ców
oraz wy kwa li fi ko wa ną ka drę in struk tor -
ską, pro wa dzą cą za ję cia z na uki jaz dy
na nar tach, na uki jaz dy na łyż wach oraz
pły wa nia. 

Z ko lei „Zi mo wy klub ra tow ni ków
zwie rząt!” to ha sło, pod któ rym bę dzie się
od by wać te go rocz na ak cja „Zi ma”
w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w So -
snow cu. – Na szym te ma tem prze wod nim
bę dzie ochro na za gro żo nych ga tun ków
zwie rząt, edu ka cja eko lo gicz na oraz ksią -

żecz ki ze zwie rza ka mi w ro lach głów -
nych. Za pla no wa li śmy dla dzie ci pro jek cje
fil mo we, warsz ta ty pla stycz ne, li te rac kie,
eko lo gicz ne, po ga dan ki, pre zen ta cje mul -
ti me dial ne, gry i za ba wy ru cho we, za ję cia
z wy ko rzy sta niem ta bli cy in te rak tyw nej,
gry plan szo we i sto li ko we – za po wia da
Kin ga Ba ra now ska -Ja wo rek, spe cja li sta
ds. pro mo cji i mar ke tin gu w Miej skiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej w So snow cu. Za ję cia
dla dzie ci i mło dzie ży bę dą się od by wać
we wszyst kich fi liach bi blio te ki i są bez -
płat ne. – Szcze gól nie po le ca my czte ry
pro jek cje fil mo we. Bę dą to fil my ani mo -
wa ne dla dzie ci. Ogło si my tak że kon kurs
pla stycz ny pod ty tu łem „Za gro że ni ulu -
bień cy”. Za chę ca my do wzię cia udzia łu
w kon kur sie. Na zwy cięz ców cze ka ją bar -
dzo atrak cyj ne na gro dy – do da je.

Uczest ni cy mo gą li czyć nasze reg atrak -
cji. Przy go to wa no m.in. te atrzyk ka mi shi -
bai – po dró że z Ko gut kiem Ziut kiem – Ja -
po nia czy Cha -ching, czy li za ję cia zedu ka -
cji fi nan so wej, a tak że po ran ki z po ezją,
któ re bę dą pro wa dzo ne w So sno wiec kim
Uni wer sy te cie Dzie cię cym Wyż szej Szko -
ły Hu ma ni tas, krzy żów ki, re bu sy, ko lo ro -
wan ki, ła mi głów ki,  bal prze bie rań ców,
kon kurs ta necz ny iwo kal ny, za ję cia bi blio -
tecz ne z za kre su edu ka cji przy rod ni czej
i ochro ny śro do wi ska, qu izy, ka lam bu ry,
kon kur sy i za gad ki nie tyl ko o eko lo gii.

Atrak cji nie za brak nie tak że w Miej -
skim  Do mu Kul tu ry „Ka zi mierz”. 11 lu -
te go o godz. 16.30 ak cję „Zi mę” za in au -
gu ru je wer ni saż wy sta wy zbio ro wej
„Od Ser ca do Ser ca”, po łą czo ny z au kcją
cha ry ta tyw ną. Im pre za zo sta nie zor ga ni -
zo wa na przy współ pra cy z Miej ską Bi -
blio te ką Pu blicz ną (fi lią nr 10). Po nad to
w cza sie fe rii in struk to rzy za pla no wa li
m. in. warsz ta ty pla stycz ne, pro jek cje fil -
mów ani mo wa nych, gry dla dzie ci i ma -
lo wa nie przy szta lu gach. Za ję cia oraz
pro jek cje fil mów ani mo wa nych pod czas
fe rii zi mo wych są bez płat ne (oprócz za -
jęć z dru ku 3D). Wszyst kie za ję cia prze -
zna czo ne są dla dzie ci po wy żej 6 ro ku
ży cia.

AkcjA „ZimA” w mieście 

więcej informacji szukaj na stronach:
www.mosir.sosnowiec.pl
www.biblioteka.sosnowiec.pl
www.mdk-kazimierz.pl
www.klubmaczki.pl
www.zameksielecki.pl
www.kiepura.pl
www.muzeum.org.pl
www.sosnowiec.pl 

Akcja „Zima w mieście” rusza pełną parą w połowie miesiąca 

To będą ferie na medal! 

I ZIMOWE WARSZTATY TANECZNO – MUSICALOWE
22 – 26 lutego 2016 / 5 dni po 5 godzin zajęć dziennie!

Katowice, ul. Ordona 7 (piętro I)
Niepubliczna Szkoła Baletowa 
Szkoła Sztuki Tańca ARABESQUE

PROMOCJA!!!
199 zł w terminie do 15 lutego 2016
Po terminie – 299 zł

Zajęcia odbywać się będą w następujących grupach wiekowych:
GRUPA I wiek 7-11 lat / GRUPA II wiek 12-15 lat

Więcej szczegółów na stronie internetowej www.arabesque.edu.pl
lub pod nr telefonu 32/209-73-17 w godz. 15.00-19.00

Dla dzieci i młodzieży, posiadających zdolności 
taneczno- muzyczno-aktorskie. Program warsztatów    
dostosowany jest do poziomu uczestników.

Kiedy?
Gdzie?

Dla kogo?

Cena?

Niepubliczna Szkoła Baletowa
Szkoła Sztuki Tańca 
ARABESQUE w Katowicach
www.arabesque.edu.pl
tel. 32/ 209-71-17
ul. Ordona 7, 40 – 164 Katowice
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Dzieciaki mogą liczyć na wspaniały wypoczynek i zabawę. 



SPółKA TRAMWAJE ŚLąSKIE JEST
GOTOWA DO REALIzACJI I ETAPU
PRzEDłUżENIA LINII
TRAMWAJOWEJ z PęTLI W zAGóRzU
W KIERUNKU KLIMONTOWA.
WłADzE MIASTA zGADzAJą SIę
NA INWESTyCJę I CzEKAJą
NA HARMONOGRAM PRAC. 

– Har mo no gram zo sta nie przy go -
to wa ny, ale na ra zie cze ka my
na po twier dze nie unij ne go wspar -
cia. Na pew no wstęp ny plan prze -
śle my do mia sta, któ re nas o to po -
pro si ło – pod kre śla An drzej Zo -
wa da, rzecz nik spół ki. – Na chwi -
lę obec ną mo gę do dać, że jest już
nie mal prze są dzo ne, że w bie żą -
cym, 2016 ro ku, roz pocz nie się
pierw szy etap in we sty cji – do da je
rzecz nik Tram wa jów Ślą skich.

W ra mach prze dłu że nia ma po -
wstać no we to ro wi sko o dłu go ści
po nad 10 ki lo me trów, za ku pio -

nych zo sta nie 10 no wo cze snych,
ni sko po dło go wych tram wa jów
oraz stwo rzo ne zo sta ną tak że dwa
cen tra prze siad ko we na Dań dów -
ce i w Za gó rzu.

Za da nie po dzie lo ne bę dzie
na dwa eta py. Pierw szy, któ re go

roz po czę cie pla no wa ne jest
w tym ro ku, obej mu je bu do wę to -
ro wi ska od pę tli w Za gó rzu
wzdłuż ulic Le nar to wi cza, Pa de -
rew skie go oraz Ry dza Śmi głe go
do skrzy żo wa nia z ul. Bra ci Mie -
ro szew skich. Co waż ne pod kre -
śle nia, ten etap prac ma już do ku -
men ta cję i po zwo le nie na bu do -
wę. Koszt pierw sze go eta pu to
oko ło 70 mln zło tych.

Ko lej ny etap obej mu je dal szą
bu do wę to ro wi ska od uli cy 11 Li -
sto pa da do po łą cze nia z to ro wi -
skiem na Dań dów ce. To koszt
(wraz z cen tra mi prze siad ko wy -
mi) 50 ml zło tych. Ko lej ne 70 mln
po chło nie za kup ta bo ru. 

O słusz no ści i ce lo wo ści tej in -
we sty cji spie ra li się za rów no rad -
ni, jak i miesz kań cy. W kon sul ta -

cjach zor ga ni zo wa nych w ubie -
głym ro ku przez Urząd Miej ski
więk szość miesz kań ców So -
snow ca opo wie dzia ła się za prze -
dłu że niem li nii. – Pa mię taj my, że
sa mo okre śle nie „prze dłu że nie li -
nii nr 15” jest dość nie for tun ne,
gdyż ska la in we sty cji ma o wie le
więk szy wy miar. Bu do wa to ro -
wi ska od pę tli w Za gó rzu do ron -
da Ja na Paw ła II i da lej do skrzy -
żo wa nia ul. An der sa i 11 Li sto pa -
da da mia stu moż li wość uru cha -
mia nia no wych we wnętrz nych li -
nii. Prze cież mo że po wstać li nia
o zu peł nie no wym nu me rze,
dzię ki cze mu z Za gó rza na Śro -
du lę, czy z Za gó rza do cen trum
bę dzie moż na się prze do stać
w cią gu pa ru mi nut. To cał ko wi -
ta zmia na sy te mu ko mu ni ka cyj -
ne go. Miesz kań cy Niw ki, Kli -
mon to wa, czy też Ku ku łek bę dą
mieć ła twy do stęp do cen trów
prze siad ko wych. Do dat ko wo
miesz kań cy sko rzy sta ją na bu do -
wie cen trów prze siad ko wych
w Za gó rzu i Dań dów ce, a na Za -
gó rzu po wsta nie 300-me tro wy
tu nel pod ta kim cen trum, gdzie
miesz kań cy bę dą mo gli się prze -
siąść na in ny śro dek ko mu ni ka cji.
Po za tym mo der ni za cja in fra -
struk tu ry dro go wej i chod ni ko wej
bę dzie to wa rzy szyć tram wa jo wej
in we sty cji – ar gu men tu je pre zy -
dent So snow ca, Ar ka diusz Chę -
ciń ski. KP
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MIASTO

Syl wia Ko sman

Sze ścio lat ki po win ny iść do szkół! Wła -
dze mia sta wal czą, by prze ko nać ro dzi -
ców, że war to roz po cząć edu ka cję
w tym wie ku. Je śli jed nak ro dzi ce sze -
ścio lat ków za de cy du ją ina czej, mo że to
przy nieść po waż ne kon se kwen cje.
Przede wszyst kim fi nan so we dla bu dże -
tu mia sta i ma so we zwol nie nia na uczy -
cie li, któ rzy w no wym ro ku szkol nym
nie bę dą mie li ko go uczyć i po pro stu
stra cą pra cę. 

– Obec nie przed na mi wie le nie wia -
do mych w za kre sie edu ka cji, ale ma my
już pew ność, że wpro wa dzo ne zmia ny
w oświa cie mo gą spo wo do wać po waż -
ne kon se kwen cje. Obec nie nie ma już
obo wiąz ku roz po czę cia na uki w wie ku
sze ściu lat. Bę dzie to te raz su we ren -
na de cy zja ro dzi ców, któ rą usza nu je my,
ale bę dzie my za chę cać ro dzi ców, by po -
sy ła li dzie ci sze ścio let nie do szko ły.
Znaj du je my się w sy tu acji, w któ rej szy -
ku je nam się je den pu sty rocz nik – za po -
wia da Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca. – Mo że się tak zda rzyć, że
kla sy bę dą kil ku oso bo we, a w jed nej ze
szkół, zgod nie z re jo ni za cją, do kla sy
mo że pójść… je den uczeń. W przed -
szko lach nie bę dzie miej sca dla trzy lat -
ków, cze go oba wia ją się ro dzi ce, któ rzy
pla no wa li wy słać dzie ci do przed szko la
w wie ku trzech lat lub których dzie ci
obec nie cho dzą do żłob ka. Oczy wi ście,
roz wa ża my róż ne wa rian ty i roz wią za -
nia, jak na przy kład zor ga ni zo wa nie ze -
ró wek w szko łach. Jed nak ze rów ka

w szko le ozna cza, że dzie ci będą de fac -
to po wta rzać to, cze go na uczy li się
w przed szko lu i zmar nu ją ca ły
rok – prze ko nu je pre zy dent. 

Obec nie w so sno wiec kich przed szko -
lach pu blicz nych prze by wa 4878 dzie ci,
w tym 134 dzie ci w wie ku 7 i 8 lat
oraz 1656 dzie ci 6-let nich. Do przed -
szko li nie pu blicz nych uczęsz cza 475
dzie ci, w tym 18 w wie ku 7 lat i 147
dzie ci 6-let nich. 

Je że li sze ścio lat ki nie roz pocz ną na -
uki, to w mie ście mo że po wstać za le d -
wie 7 od dzia łów klas pierw szych
w szko łach pod sta wo wych dla 134 dzie -
ci, któ re zo sta ły od ro czo ne od obo wiąz -
ku szkol ne go w bie żą cym ro ku szkol -
nym i ja ko dzie ci 7-let nie roz pocz ną na -
ukę w kla sie pierw szej. W pu blicz nych
szko łach pod sta wo wych uczy się obec -
nie 10302 dzie ci, a kla sę trze cią ukoń czy
w czerw cu 2016 ro ku 1279 dzie ci, co
sta no wi aż 74 od dzia ły. Je śli wszyst kie
sze ścio lat ki po zo sta ną w przed szko lach,
pra cę mo że stracić na wet 67 na uczy cie li
klas trze cich. 

– Za chę cam ro dzi ców dzie ci sze -
ścio let nich do za pi sa nia ich do klas
pierw szych. Dzie ci sze ścio let nie od by -
ły już rocz ne przy go to wa nie przed -
szkol ne, więc jest uza sad nio ne, by kon -
ty nu owa ły na ukę w szko łach, któ re są
do sko na le przy go to wa ne na ich przy ję -
cie. Szko ły pod sta wo we prze pro wa dzą
ak cje pro mo cyj ne swo ich pla có wek,
na uczy cie le bę dą spo ty kać się z ro dzi -
ca mi przed szko la ków, aby prze ko nać
ich o go to wo ści szkol nej dzie ci oraz

wska żą za le ty uczęsz cza nia dziec ka
do szko ły. Pa da ją py ta nia, czy mo je
dziec ko da so bie ra dę i po ra dzi so bie
w rze czy wi sto ści szkol nej? Więk szość
tych sze ścio let nich dzie ci, któ re już
cho dzą do szko ły, świet nie so bie ra dzi,
do kła da nie tak sa mo, a cza sem i le piej
niż dzie ci sied mio let nie – przekonuje
Zbi gniew By szew ski, peł no moc nik
pre zy den ta ds. edu ka cji. 

Po zo sta wie nie sze ścio lat ków wprzed -
szko lach ozna cza tak że po waż ne stra ty fi -
nan so we w bu dże cie mia sta. Je że li sze -
ścio lat ki, wbrew czar nym sce na riu szom,
roz pocz ną na ukę wpierw szej kla sie, mia -
sto mo że li czyć na sub wen cję oświa to -
wą w wy so ko ści ok. 10 mln 102 tys. zł.
Je śli jed nak zde cy du ją się po zo stać
w przed szko lach, do ta cja na edu ka cję
przed szkol ną tej gru py bę dzie wy no sić
za le d wie oko ło 2 mln 412 tys. zł. Przy -
go to wa no tak że trzy wa rian ty wydarzeń
przy za ło że niu, że ko lej no 60, 40 lub 20
pro cent sze ścio lat ków roz pocz nie na -
ukę w szko łach. W pierw szym przy pad -
ku (60 proc. sze ścio lat ków roz pocz nie
edu ka cję w szko le pod sta wo wej), do -
cho dy dla mia sta wy nio są po nad 7 mln
zł. W dru gim wa rian cie (40 pro cent sze -
ścio lat ków w szko łach) na stą pi ob ni że -
nie do cho dów do ok. 5 mln 530 tys. zł.
W naj bar dziej pe sy mi stycz nym wa rian -
cie, kie dy za le d wie 20 pro cent sze ścio -
lat ków roz pocz nie edu ka cję szkol ną,
do cho dy mia sta wy nio są ok. 3 mln 993
tys. zł. Od pra wy dla zwal nia nych na -
uczy cie li bę dą kosz to wać oko ło
1 mln 300 tys. zł. 

Jeśli sześciolatki nie rozpoczną nauki w nowym roku szkolnym, będą zwolnienia w szkołach i mniejsze wpływy do budżetu miasta

Szykuje się edukacyjna 
zapaść? 

Linia tramwajowa do Zagórza będzie przedłużona. To już pewne 

Już w tym roku rozpocznie się pierwszy etap modernizacji. 

H
anna M
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Parking wielopoziomowy
w centrum Sosnowca
Działka obok Sezamu w centrum miasta nie zostanie sprzedana.
W tym miejscu ma powstać wielopoziomowy parking. Inwestycja
za kilkanaście milionów złotych zostanie zrealizowana
przy okazji budowy małych węzłów przesiadkowych.

– Po kil ku nie uda nych pró bach sprze da ży
zre zy gno wa li śmy z ko lej ne go po dej ścia.
Tra fia ły do nas opi nie, że to te ren trud ny
podpry wat ne in we sty cje. Stąd po mysł na in -
ne roz wią za nie. Zwłasz cza, że sprzy ja ją nam
oko licz no ści, gdyż mo że my wtym przy pad -
ku li czyć nado fi nan so wa nie napo zio mie85
proc. Gdy po wsta wał pro jekt bu do wy i roz -
bu do wy ma łych wę złów prze siad ko wych,
Unia w swo ich za pi sach wy klu cza ła do fi -
nan so wa nie ta kich in we sty cji. Te raz jed nak
sy tu acja ule gła zmia nie i in we sty cja, któ rej
war tość wy nie sie kil ka na ście mi lio nów, mo -
że li czyć na wspar cie – pod kre śla pre zy dent
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Par king ma być czte ro kon dy gna cyj ny
na oko ło 400 miejsc, któ re zo sta ną roz -
miesz czo ne na pierw szym, dru gim i trze -
cim pię trze. Na par te rze pla no wa ne są po -
wierzch nie usłu go we.

W związ ku z tym, że in we sty cja mo że
zy skać unij ne do fi nan so wa nie, nie bę dzie

mo gła na sie bie za ra biać. To ozna cza, że
przez kil ka lat opła ty za par ko wa nie mo gą
być sym bo licz ne.

Co war te pod kre śle nia, w ogło szo nym
prze tar gu na do ku men ta cję zna la zła się in -
for ma cja, że ele wa cja par kin gu od stro ny
ul. 3 Ma ja po win na na wią zy wać do ele wa -
cji by łe go bu dyn ku z lat 20. XX wie ku,
w któ rym mie ści ła się re stau ra cja Sa voy.

Par king wie lo po zio mo wy obok Se za -
mu otwie ra furt kę do re ali za cji pro jek tu,
o któ rym wła dze mia sta my ślą już od ja -
kie goś cza su, czy li przeniesienia po mni -
ka Ja na Kiepury na dru gą stro nę i za go -
spo da ro wa nia pla cu przed dwor -
cem. – W te go rocz nym bu dże cie za re zer -
wo wa li śmy 100 tys. zł na przy go to wa nie
pro jek tu. Kie dyś by ła tam fon tan na, ła -
wecz ki. Dziś ma my tam płat ny par king.
Chcie li by śmy zmie nić cha rak ter te go
miej sca, tak aby słu ży ło ono miesz kań -
com – stwier dził pre zy dent Chę ciń ski. KP

Obok Sezamu powstanie czterokondygnacyjny parking. 

H
anna M

ichta

Pro ce du ra prze ję cia przez mia sto
sta dio nu przy ul. Bra ci Mie ro -
szew skich za koń czo na. 

1 lu te go pod pi sa no akt no ta -
rial ny, na mo cy któ re go obiekt
zo stał prze ka za ny gmi nie przez
Spół kę Re struk tu ry za cji Ko palń.

SRK wy ra zi ła zgo dę na zby -
cie w for mie da ro wi zny na rzecz
Gmi ny kom plek su obiek tów
spor to wych, na któ rą skła da ją się
pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go
dział ki  nr 605/11 (5,2ha) wraz
z pra wem wła sno ści bu dyn ków
i bu dow li, po ło żo nej w So snow -
cu w re jo nie uli cy Bra ci Mie ro -
szew skich.  – Bar dzo za le ża ło
nam na tym te re nie. Ca ły czas to -
czy się tam spor to we ży cie,
z obiek tu ko rzy sta ją pił ka rze

Gór ni ka, to waż ne miej sce w tej
czę ści mia sta, dla te go by li śmy
zde ter mi no wa ni w prze ję ciu te go
te re nu, któ ry był już przez spół -
kę wy sta wia ny na sprze daż.
Chce my ten te ren w mia rę szyb -
ko i nie wiel kim kosz tem upo -
rząd ko wać. Mu si my za sta no wić
się nad je go za go spo da ro wa -
niem. Cie szę się, że spra wa ma
po zy tyw ny fi nał. Jesz cze raz
oka za ło się, że do bra wo la i roz -
mo wa na ar gu men ty mo gą przy -
nieść efekt – pod kre śla pre zy dent
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Mia sto zo bo wią za ło się jed -
no cze śnie, że przez 10 lat nie
sprze da te go te re nu.

Za rząd cą obiek tu bę dzie so -
sno wiec ki MO SIR. KP

Stadion w Zagórzu w rękach miasta

Arkadiusz Chęciński złożył podpis pod aktem notarialnym, na
mocy, którego obiekt w Zagórzu jest już własnością miasta.
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26. sesja Rady Miejskiej 

Tak dla metropolii i inwestycji
w Maczkach
Syl wia Ko sman

Rad ni upo waż ni li pre zy den ta So -
snow ca do pod ję cia dzia łań zmie -
rza ją cych doutwo rze nia me tro po -
lii pod czas ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej. Tyl ko je den z rad nych
wstrzy mał się odgło su. Wcze śniej
pre zy den ci 14 miast two rzą cych
Gór no ślą ski Zwią zek Me tro po li -
tal ny za de kla ro wa li wo lę utwo rze -
nia związ ku me tro po li tal ne go
w try bie okre ślo nym usta wą.
Wstęp nie przy go to wa no trzy wa -
rian ty przy szłej me tro po lii.
Wpierw szym wa rian cie me tro po -
lię mia ły by two rzyć mia sta, któ re
już dziś są człon ka mi GZM
(wtym Dą bro wa Gór ni cza, So sno -
wiec i Ja worz no). Dru ga opcja za -
kła da po sze rze nie me tro po lii
odzie więć miast, w tym oBę dzin,
Cze ladź   i Woj ko wi ce. Trze ci
z moż li wych wa rian tów miał by
ob jąć aż 52 gmi ny. Obec nie naj -
wię cej zwo len ni ków ma wa riant
dru gi, wktó rym mo gła by po wstać
me tro po lia, skła da ją ca się z 23
miast, li czą ca oko ło2 mln200 tys.
miesz kań ców. 

– Jed nym zgłów nych za dań jest
wspól ny i ta ni trans port pu blicz ny,
ale to za da nie nie bę dzie ła twe, po -
nie waż na te re nie przy szłej me tro -

po lii dzia ła kil ku prze woź ni ków.
Napew no jed nak wspól ne roz wią -
za nie po win no zo stać opra co wa ne
i wdro żo ne – przy znał Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.
We dług wstęp nych pro gnoz me -
tro po lia mia ła by roz po cząć funk -
cjo no wa nie od1 stycz nia przy szłe -
go ro ku. 

Pod czas se sji nie za bra kło tak że
uro czy stych chwil. W uzna niu
za za słu gi w dzie dzi nie roz wo ju
iumac nia nia obron no ści RP mi ni -
ster obro ny na ro do wej wy dał de cy -
zję oprzy zna niu me da li zaza słu gi
dla obron no ści kra ju. Brą zo wy mi
me da la mi zo sta li od zna cze ni Do -
ro ta No wak, czło nek za rzą du
Przed się bior stwa Ko mu ni ka cji
Miej skiej i Ma rek Pi ku ła, pre zes

PKM w So snow cu. Z ko lei zło -
ty me dal otrzy mał Sła wo mir Pa -
jąk, pra cow nik PKM, zaj mu ją cy
się spra wa mi obron ny mi oraz Zbi -
gniew Krzyw kow ski, na czel nik
Wy dzia łu Spraw Oby wa tel skich
w UM w So snow cu. Na sto pień
ka pi ta na Woj ska Pol skie go zo stał
mia no wa ny por. re zer wy Bog dan
Mie rze jew ski, wi ce prze wod ni czą -
cy Świa to we go Związ ku Żoł nie -
rzy Ar mii Kra jo wej Ko ło So sno -
wiec. Brał on udział m. in. w wal -
kach ślą skiej or ga ni za cji pie cho ty

AK i był ku rie rem łącz no ści z od -
dzia ła mi par ty zant ki le śnej. 

W trak cie se sji zo stał tak że za -
pre zen to wa ny pro jekt In ter na tio nal
Kin der gar ten, w któ rym uczest ni -
czy ło Miej skie Przed szko le nr 40.
W ra mach te go in no wa cyj ne go
pro jek tu, or ga ni zo wa ne go przez
AIE SEC, trzy wo lon ta riusz ki, czy -
li Ve thi ka zSri Lan ki, An gie zKo -
lum bii i Wen dee z Chin uczy ły
przed szko la ków ję zy ka an giel skie -
go. Pod czas za jęć dzie ci mia ły
oka zję uczyć się ję zy ka i po zna nia
od mien nych kul tur. 

Jed nak naj więk szą nie spo dzian -
ką pod czas se sji by ła wi zy ta so sno -
wi cza ni na, Ro ber ta Krzysz to fi ka
i je go dwóch sy nów, Ka mi la i Igo -
ra. Oka za ło się, że 7-let ni Ka mil
Krzysz to fik wysłał list do mi ni stra
in fra struk tu ry ibu dow nic twa, An -
drze ja Adam czy ka. „Bar dzo pro -
szę o pie niąż ki na re mont dwor ca
wMacz kach. Mam na imię Ka mil
i mam 7,5 lat, ale już te raz ma rzę
o tym, aby stu dio wać ko lej nic two
na naj pięk niej szym dwor cu
w Macz kach”, na pi sał. Do li stu
do łą czył tak że ry su nek przed sta -
wia ją cy za byt ko wy obiekt. Ka mil
zde cy do wał, że w przy szło ści
chce… być sze fem ko lei. Chło piec
li czył, że bę dzie miał oka zję stu -

dio wać wMacz kach. – Kie dy oka -
za ło się, że lo sy in we sty cji są nie -
pew ne, był z te go po wo du bar dzo
roz cza ro wa ny. Za py tał mnie, kto
osta tecz nie po dej mie de cy zję wtej
spra wie. Po wie dzia łem, że naj waż -
niej szą oso bą jest mi ni ster in fra -
struk tu ry ibu dow nic twa – opo wia -
dał Ro bert Krzysz to fik

Ka mil na pi sał więc list w tej
spra wie, ami ni ster An drzej Adam -
czyk szyb ko od po wie dział. Stwier -
dził w li ście m. in.: „Du żo ra do ści
spra wił mi otrzy ma ny od Cie bie
list. Dzię ku ję szcze gól nie za ry su -
nek dwor ca w Macz kach. Uwa -
żam, że bu do wa szko ły na tym
dwor cu to do bry po mysł. Obec nie
szu ka my pie nię dzy na ten cel.
Wie rzę, że uda się to zro bić ikie dy
do ro śniesz, bę dziesz mógł uczyć
się w tej szko le. Dla te go ży czę Ci
du żo za pa łu do na uki”, po twier -
dza jąc, że wie le wska zu je na to, że
pie nią dze na in we sty cje się znaj dą. 

– To żad na pro pa gan da. Ten list
zo stał wy sła ny, za nim jesz cze roz -
po czę li śmy dzia ła nia, ma ją ce
na ce lu wspar cie in we sty cji
w Macz kach – pod kre ślił Ar ka -
diusz Chę ciń ski. – Bar dzo wam
ser decz nie dzię ku ję za tę ini cja ty -
wę. Je ste ście wspa nia li – stwier dził
pre zy dent. 

Nie bę dą się nu dzić tak że uczest -
ni cy zi mo wych wa ka cji, któ re or ga -
ni zu je Miej ski Klub „Macz ki”.
W cza sie fe rii zi mo wych Klub bę -
dzie czyn ny odpo nie dział ku dopiąt -
ku w go dzi nach 10.00 – 18.00.
W ofer cie przy go to wa nej dla dzie ci
i mło dzie ży znaj du ją się rajd pie szy,
spa cer nor dic wal king  oraz dwa wy -
jaz dy nakrę giel nie. –Wra mach pro -
jek tu MKM Ga ming od bę dzie się
kil ku dnio wy tur niej e - spor to -
wy – He ad Shot – Tur niej gry CS
Go – za po wia da Agniesz ka Ko ziń -
ska, dy rek tor ka  Miej skie go Klu bu
„Macz ki”. 

Dzie ci i mło dzież bę dą mo gli ko -
rzy stać zza jęć or ga ni zo wa nych na te -
re nie Klu bu i grać w sza chy i scrab -
ble, w te ni sa sto ło we go ibi lard. Bę dą
or ga ni zo wa ne tak że za ba wy spor to -
we i gry plan szo we oraz za ję cia pla -
stycz ne.

Za mek Sie lec ki tak że przy go to wał
ofer tę dla dzie ci w wie ku od 6 do 10
lat. – Or ga ni zu je my warsz ta ty pla -
stycz ne, w su mie czte ry spo tka nia
w okre sie fe rii, we wtor ki i czwart ki.
Pierw sze dwa spo tka nia bę dą po -
świę co ne baj ce w te atrze ku kieł ko -
wym, adwa ko lej ne mo ty wo wi ba jek
wksiąż ce – mó wi Mo ni ka Kem pa ra,
ku ra tor w Zam ku Sie lec kim. 

Wie le bę dzie się dzia ło w Miej -
skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry. Za ję -
cia bę dą się od by wać za rów no
w Klu bie przy ul. Bę dziń skiej 6,
„Mu zie” przyul. War szaw skiej2, jak
i Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
przy ul. Bę dziń skiej 65.

W „Mu zie” bę dą dzia łać m.in.
Mło dzie żo wa Aka de mia Te atral -
na i Aka de mia Wo kal na, dla dzie ci

w wie ku od 7 do 12 lat i po wy żej 13
lat, aw„Kie pu rze” m. in. Ma ła Aka -
de mia Tań ca zele men ta mi ba le tu lub
ele men ta mi hip -ho pu, Di sco -Szkra -
by i Di sco -Te am oraz za ję cia tań ca
to wa rzy skie go. W Ener ge tycz nym
Cen trum Kul tu ry bę dą or ga ni zo wa -
ne za ję cia ry sun ku i ma lar stwa dla
dzie ci od 9 lat.

Zko lei wso sno wiec kim Mu zeum
dla dzie ci i mło dzie ży zo sta nie udo -
stęp nio na wy sta wa „Trój kąt w Ko le.
Mar ka So sno wiec” oraz zo sta ną zor -
ga ni zo wa ne warsz ta ty pla stycz ne
oraz in te rak tyw na za ba wa. 

Dla… do ro słych tak że przy go to -
wa no atrak cyj ną ofer tę kul tu ral ną, nie
tyl ko naokres fe rii.  – Wlu tym za pra -
sza my m.in. na kon cert Grze go rza
Tur naua, stand -up co me dy Abe lar da
Gi zy iwy stęp Mi cha ła Ba jo ra. Wko -
lej nych mie sią cach po ja wią się u nas
Ma ciej Ma leń czyk, Ja cek Cy gan, Zbi -
gniew Wo dec ki, a po wa ka cjach, we
wrze śniu bę dzie my go ścić w„Mu zie”
An drze ja Pia sec kie go z naj now szym
pro jek tem „Ka lej do skop”. Wła ści wie
w każ dy week end w „Mu zie” czy
„Kie pu rze” cze ka ją atrak cyj ne wy da -
rze nia ar ty stycz ne – za pew nił Ja cek
Gó ral, dy rek tor Miej skie go Do mu
Kul tu ry im. Ja naKie pu ry wSo snow -
cu. Naza ję cia wpo szcze gól nych pla -
ców kach na le ży się wcze śniej za pi sać.
War to się śpie szyć, bo licz ba miejsc
jest ogra ni czo na. 

ciąg dalszy ze str. 1
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Sylwia Kosman

Miesz kań cy, wła dze mia sta, par la men ta -
rzy ści oraz przed sta wi cie le spół ki
PKP S.A. i Po li tech ni ki Ślą skiej wzię li
udział w ple ne ro wej i pierw szej nad zwy -
czaj nej se sji Ra dy Miej skiej, któ ra od by ła
się 18 stycz nia przy ul. Kra kow skiej
w Macz kach. Rad ni i miesz kań cy jed no -
gło śnie po par li apel w spra wie utwo rze nia
w dziel ni cy Cen trum Na uko wo -Dy dak -
tycz ne go Trans por tu Ko le jo we go w daw -
nym bu dyn ku dwor ca ko le jo we go. Ta in -
we sty cja to szan sa na no we ży cie dla Ma -
czek i moż li wość kom plek so wej
re wi ta li za cji tej czę ści mia sta. Wspar cie te -
go po my słu i „obro na” tej ini cja ty wy licz -
nie zgro ma dzi ła miesz kań ców i wła dze
So snow ca na „ry necz ku” w Macz kach.
Rad ni jed no gło śnie przy ję li list in ten cyj ny
do rzą du, w któ rym wy ra ża ją swo je po par -
cie, nie tyl ko dla sa mej bu do wy cen trum
ko le jo we go, ale dla sze re gu pla no wa nych
przed się wzięć, któ re ma ją być szan są dla
Ma czek i miesz kań ców. Swo je po par cie
wy ra zi li tak że miesz kań cy, któ rzy chęt nie
pod pi sy wa li się pod tą ini cja ty wą. Wła dze
spół ki PKP S.A. za sta na wia ją się, czy po -
przeć pla no wa ną in we sty cję, dla te go so -
sno wi cza nie po sta no wi li do wieść, że war -
to zre ali zo wać ten po mysł. 

– Dzię ku ję wszyst kim za wspar cie,
za lob bing. To spra wa nie tyl ko na sze go
mia sta.  Ten dwo rzec to per ła ar chi tek to -
nicz na. Cie szę się, że w mo men cie, gdy
po ja wi ły się pew ne wąt pli wo ści,  otrzy -
ma li śmy ty le gło sów po par cia. Już piąt -
ko we spo tka nie w War sza wie z pa nem Ja -

ro sła wem Ko ło dziej czy kiem z za rzą du
PKP da ło pod sta wy do te go, że znów
o in we sty cji w Macz kach mo że my my -
śleć  z opty mi zmem. Dzię ku ję rad nym,
któ rzy jed no gło śnie po par li apel  do rzą -
du. To przed się wzię cie jest szan są dla
Ma czek i szan są dla na sze go mia -
sta – pod kre ślał pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Chę ciń ski.

Pre zy dent przez ca ły czas lob bu je
na rzecz tej in we sty cji. Wy sto so wał m.
in. apel w spra wie Ma czek do sze fo wej
rzą du, mi ni stra in fra struk tu ry oraz za -
głę biow skich par la men ta rzy stów. Spo -
tkał się kilkanaście dni te mu w War sza -
wie z Ja ro sła wem Ko ło dziej czy kiem,
człon kiem za rzą du PKP. Pre zy dent
otrzy mał wów czas za pew nie nie, że za -
rząd PKP bę dzie wnio sko wał do Ra dy
Nad zor czej o po zy tyw ną opi nię w spra -
wie in we sty cji w Macz kach. Czło nek za -
rzą du PKP, Ja ro sław Ko ło dziej czyk,
obec ny na se sji pod kre ślił, że in we sty cja
nie mo że do ty czyć tyl ko prze bu do wy

dwor ca. – Tu cho dzi o to, by miesz kań -
cy wró ci li do dziel ni cy. O suk ce sie bę -
dzie moż na mó wić wte dy, kie dy bę dą
się tu taj bu do wa ły no we do my i miesz -
ka nia. Wte dy bę dzie tu taj ży cie. Wy da -
nie pie nię dzy tyl ko po to, aby wy re mon -
to wać dwo rzec, nie za wsze jest… sen -
sow ne. To wszyst ko mu si cze muś
słu żyć.  Suk ces pro jek tu bę dzie moż -
na do pie ro ogło sić za kil ka lat, kie dy po -
ja wią się no we miej sca pra cy, kie dy bę -
dzie tu ja kaś ka fej ka, kam pus aka de mic -
ki, pry wat ny ho tel – wy li czał. 

Przy po mnij my, że w 2014 r. do szło
do po ro zu mie nia po mię dzy wła dza mi
Po li tech ni ki Ślą skiej i PKP S.A., któ re
pod ję ły de cy zję o utwo rze niu Cen trum
Na uko wo -Dy dak tycz ne go Trans por tu
Ko le jo we go w bu dyn ku dwor ca ko le jo -
we go w so sno wiec kich Macz kach. W lip -
cu ubie głe go ro ku wła dze PKP S.A.
ogło si ły prze targ na pra ce bu dow la ne,
jed nak we wrze śniu zo stał on unie waż -
nio ny, po nie waż wszyst kie ofer ty prze -

kra cza ły bu dżet przed się wzię cia, czy li 35
mln zł. Po now ny prze targ na pra ce bu -
dow la ne, z ter mi nem skła da nia ofert 23
li sto pa da, nie zo stał do tąd roz strzy gnię ty.
Z ko lei no wa ra da nad zor cza PKP S.A.
po pro si ła o do dat ko we uza sad nie nie ce -
lo wo ści tej inwestycji. 

Cen trum ma przede wszyst kim
kształ cić in ży nie rów i spe cja li stów dla
bran ży ko le jo wej. Stu den ci Cen trum
mo gli by od by wać sta że i prak ty ki
w spół kach Gru py PKP, a w przy szło ści
mo gli by stać się pra cow ni ka mi spół ek
ko le jo wych. Zgod nie z pro jek tem,
oprócz dwor ca, miał zo stać wy re mon to -
wa ny jesz cze je den bu dy nek z prze zna -
cze niem na pro wa dze nie usług han dlu
i ga stro no mii, zwią za nych z ob słu gą
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. 

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski, w ce -
lu uzy ska nia po par cia dla tej in we sty cji,
spo tkał się z mi ni strem An drze jem Adam -
czy kiem, któ ry za pew nił, że bę dzie wspie -
rał jej realizację. – Po za po zna niu się ze
spra wą mi ni ster uznał in we sty cję za za -
sad ną i ca łym ser cem ją poprze. Przy znał,
że jest to wspa nia ły pro jekt – stwier dzi ła
po słan ka Ewa Ma lik. W pi śmie mi ni stra,
skie ro wa nym do po słan ki, czy ta my, że
mi ni ster stwo wes prze ini cja ty wę bu do wy
Cen trum Na uko wo -Dy dak tycz ne go, a po -
nad to uzna je ją za waż ną i cen ną. „Od re -
stau ro wa nie i przy sto so wa nie do peł nie nia
no wej funk cji dwor ca ko le jo we go
w Macz kach mo że stać się szan są
na uchro nie nie za byt ko we go bu dyn ku
przed znisz cze niem. (…) Dzi siaj mo gę
stwier dzić, że w wy ni ku prze pro wa dzo -
nych w ostat nich dniach roz mów z kie -
row nic twem PKP S.A. oraz po głę bio nych
ana liz kosz tów i efek tów spo łecz nych te go
przed się wzię cia, je go re ali za cja jest bar -
dzo praw do po dob na”, na pi sał mi ni ster.

Sa mo Cen trum Na uko wo -Dy dak tycz -
ne Trans por tu Ko le jo we go Po li tech ni ki
Ślą skiej, zgod nie z ocze ki wa nia mi władz
spół ki PKP, to do pie ro po czą tek in we sty -
cji, z któ rą ma ją być po wią za ne ko lej ne
przed się wzię cia. Urząd Miej ski za po wie -
dział wstęp nie war tą 35 mi lio nów zło tych
in we sty cję w ka na li za cję, re mon ty dróg,
a tak że środ ki prze zna czo ne w ca ły plan
re wi ta li za cji dziel ni cy. PKP S.A. ma pod -
jąć de cy zję w spra wie bu do wy cen trum
ko le jo we go jesz cze w tym mie sią cu. 

Nadzwyczajna sesja w sprawie powstania Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego 

Mieszkańcy i władze miasta walczą o dworzec! 

Prezydent Sosnowca nagrodzony

Laur za udany debiut
Pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski otrzy mał Zło ty Laur
Kom pe ten cji i Umie jęt no ści
w ka te go rii Uda ny De biut. To
pre sti żo we wy róż nie nie  przy -
zna ła Re gio nal na Izba Go spo -
dar cza w Ka to wi cach.

W za brzań skim Do mu Mu zy -
ki i Tań ca od by ła się XXIV Ga la
Lau rów Umie jęt no ści i Kom pe -
ten cji or ga ni zo wa na przez Re gio -
nal ną Izbę Go spo dar czą. Zo sta ły
wrę czo ne po dzię ko wa nia w kil -
ku na stu ka te go riach dla po -
nad 60 wy bit nych osób oraz wy -
róż nia ją cych się or ga ni za cji.
W tym za szczyt nym gro nie zna -
lazł się pre zy dent So snow ca.

– To dla mnie szcze gól ne wy -
róż nie nie, bo wiem zo sta ły za -
uwa żo ne na sze dzia ła nia
na rzecz mia sta. Pra gnę pod kre -
ślić, iż wszyst kie te po zy tyw ne
zmia ny są moż li we dzię ki sa -
mym miesz kań com, któ rzy ak -
tyw nie włą cza ją się w ży cie So -
snow ca – mó wił pre zy dent Ar ka -
diusz Chę ciń ski po wrę cze niu
Lau ru. – To ma ją być wspól ne
dzia ła nia i pro jek ty. Cho dzi prze -
cież o to, aby każ dy z nas czuł się
od po wie dzial ny za swo je mia sto,
aby był z nie go dum ny – do dał.

Lau ry Umie jęt no ści i Kom -
pe ten cji to co rocz ne wy da rze nie,
pod czas któ re go – w wy ra zie
wdzięcz no ści – wrę cza ne są sta -
tu et ki w dzie dzi nie go spo dar -
czej, na uko wej i kul tu ral nej.

– Lau ry wska zu ją au to ry te ty,
lu dzi suk ce su w róż nych dzie dzi -

nach i oso by po szu ku ją ce dia lo -
gu – pod kre ślał pre zes RIG, Ta -
de usz Do no cik.

Wszystkie pozytywne
zmiany są możliwe dzięki
mieszkańcom, którzy
aktywnie włączają się
w życie Sosnowca.

– Zmie nia się re gion, zmie nia
się Pol ska. To wła śnie dzię ki tym
lu dziom – pod kre śli ła ro lę lau re -
atów w swo im po wi ta niu Mał go -
rza ta Mań ka -Szu lik, pre zy dent

Za brza, któ ra by ła ho no ro wym
go spo da rzem im pre zy. – Tyl ko
zry wa nie ze ste reo ty pa mi da je
szan sę pój ścia do przo du, a nie
zry wa nie z tra dy cją – mó wi ła
w swo im po dzię ko wa niu by ła pre -
mier RP Han na Su choc ka, lau re -
at ka Dia men to we go Lau ru Umie -
jęt no ści i Kom pe ten cji. – Wła ści -
wie je stem już po za po li ty ką.
Za de cy do wa łam o tym sa ma, że
po po wro cie z Wa ty ka nu nie wra -
cam do po li ty ki. I to, że so bie
o mnie przy po mnia no, że jesz cze
ktoś chciał wspo mnieć tam ten
czas i uznać go za do bry, jest dla
mnie wiel kim, wiel kim wy róż nie -

niem – pod su mo wa ła de cy zję Ka -
pi tu ły o przy zna niu jej naj wyż sze -
go Lau ru.

Hi sto ria Lau rów się ga ro -
ku 1992, kie dy dzia ła cze sa mo -
rzą du go spo dar cze go sku pie ni
w Re gio nal nej Izbie Go spo dar -
czej w Ka to wi cach wy stą pi li
z ini cja ty wą dzię ko wa nia lu -
dziom nie prze cięt nym, wy róż -
nia ją cym się fir mom, or ga ni za -
cjom i in sty tu cjom, któ re ak tyw -
nie i sku tecz nie włą czy ły się
w pro ces two rze nia go spo dar ki
ryn ko wej, jej re struk tu ry za cji
oraz do sto so wa nia do stan dar -
dów eu ro pej skich. KP

Sosnowiczanie liczą na to, że władze PKP zdecydują się zrealizować inwestycję w Maczkach. 

zdjęcia: H
anna M

ichta

Prezydent  Arkadiusz Chęciński odebrał Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności w kategorii
Udany Debiut. 
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Zmiany na liniach autobusowych

Do bra wia do mość dla miesz kań ców
Ka zi mie rza Gór ni cze go i Gra bo ci -
na. Od 1 stycz nia au to bus li nii 49,
kur su ją cy po mię dzy Dą bro wą Gór -
ni czą aSław ko wem, ob słu gu je przy -
stan ki Gra bo cin Wo pi stów oraz Gra -
bo cin Ko ściusz kow ców. Na ra zie
napró bę domar ca. Zko lei od1 lu te -
go autobus linii nr 805 ja dąc do Ka -
towic, prze je dzie przez Mi lo wi ce.

Au to bu sy li nii nr 49 kur su ją
zDą bro wy Gór ni czej -My dlic przez
Ka zi mierz Gór ni czy i Strze mie szy -
ce do Sław ko wa. Do tej po ry tra -
sę1,1 ki lo me tra prze bie ga ją cą przez
So sno wiec, po ko ny wa ły bez za trzy -
my wa nia się na wy żej wy mie nio -
nych przy stan kach. W związ ku z pi -
sma mi kie ro wa ny mi m.in. do KZK
GOP przez miesz kań ców Ka zi mie -
rza iGra bo ci naor ga ni zu ją cy ko mu -
ni ka cję pu blicz ną w re gio nie, prze -
woź nik pod jął de cy zję o uję ciu
na tra sie prze jaz du dwóch do dat ko -
wych przy stan ków. – Od po cząt ku
ro ku au to bu sy li nii nr49 za trzy mu ją
się naobu przy stan kach, ale nara zie

tyl ko na okres trzech mie się cy.
W tym cza sie bę dzie my ob ser wo -
wać, czy za sad ne są te dwa do dat ko -
we przy stan ki – wy ja śnia An naKo -
te ras, rzecz nicz ka pra so wa KZK
GOP.

Kosz ty za trzy my wa nia się au to -
bu sów na przy stan kach Gra bo cin
Wo pi stów i Gra bo cin Ko ściusz -
kow ców po no si gmi na So sno -
wiec. – Mie sięcz nie ta ka ope ra cja
bę dzie nas kosz to wać 4,5 tysiąca
złotych – mó wi na czel nik WDR
UM w So snow cu Woj ciech Gu zik.

Z kolei od 1 lutego autobusy
linii 805 z przystanku Rudna
Prema-Milmet pojadą do Centrum
Handlowego, a dalej: Podjazdowa,
Hala Sportowa, Most i w Dąbrówce
Milowicka, Oczyszczalnia, Kościół,
Centrum Handlowe i Agata.

Tra sa po wrot na – Dą brów ka
Skrzy żo wa nie, Pod Mły nem,
Oczysz czal nia, Mi lo wic ka, Mi lo -
wi ce Most, Ha la Spor to wa, Za kła -
dy Mię sne, Pod jaz do wa i Cen trum
Han dlo we. KP

Koszty zatrzymywania się autobosów na przystankach
Grabocin Wopistów i Grabocin Kościuszkowców pokryje gmina. 
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MIASTO

Po modernizacji  obiekt ma stać się wizytówką nie tylko Sosnowca, ale i całego regionu 

Egzotarium na miarę XXI wieku 

W imieniu prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego serdecznie zapraszamy na
obchody 153. rocznicy Powstania Styczniowego, które na terenie naszego miasta odbędą
się w sobotę, 6 lutego. 

UROcZYSTOści OFicjALNe 6.02.2016 r. 

maczki
godz. 10.00 – Msza Święta w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła
godz. 10.45 – przemarsz na Rynek w Maczkach
godz. 11.00 – rozpoczęcie uroczystości (hymn)
godz. 11.05 – przemówienia okolicznościowe
godz. 11.15 – składanie kwiatów
godz. 11.20 – zakończenie uroczystości (hejnał)
godz. 11.30 – odśpiewanie pieści patriotycznych

Dworzec Główny – ul. 3 maja 16 – tablica upamiętniająca zdobycie budynku 
przez powstańców styczniowych:
godz. 12.55 - zbiórka uczestników              
godz. 13.00 - rozpoczęcie uroczystości (hymn)
godz. 13.05 - przemówienia okolicznościowe
godz. 13.15 - składanie kwiatów
godz. 13.20 – zakończenie uroczystości (hejnał)

imPReZY TOwARZYSZĄce 6.02.2016 r. 
XIV Rajd szlakami Powstania Styczniowego
Organizator PTTK (oddział Sosnowiec)

153. ROcZNicA
POwSTANiA
STYcZNiOweGO

Sylwia Kosman

No wo cze sny, lek ki, prze stron ny
i ja sny, a jed no cze śnie fu tu ry -
stycz ny obiekt, któ re go cha rak te -
ry stycz ną czę ścią są elementy
przy po mi na ją ce roz chy la ją ce się
kie li chy kwia tów, przy go to wu ją -
ce się do ze bra nia ro sy… Tak,
we dług wstęp nych za ło żeń, ma
wy glą dać zmo der ni zo wa ne Eg zo -
ta rium w Par ku Krucz kow skie go,
któ ry tak że zo sta nie prze bu do wa -
ny i bę dzie peł nił funk cję ro dzin -
ne go ogro du. Kon cep cja prze bu -
do wy Eg zo ta rium, przy go to wa -
na przez kra kow skie biu ro ARUP,
któ re ma na swo im kon cie ta kie
pro jek ty jak m. in. Zło te Ta ra sy
w War sza wie czy dwo rzec w Ka -
to wi cach, zo sta ła przed sta wio -
na pod czas ostat nie go śnia da nia
pra so we go. 

– To jed na z naj bar dziej ocze -
ki wa nych przez miesz kań ców
So snow ca in we sty cji, któ ra ma
być re ali zo wa na w na szym mie -
ście. Już od pew ne go cza su trwa -
ły pra ce pro jek to we. Obec nie
przy go to wu je my się do ogło sze -
nia prze tar gu na do ku men ta cję
tech nicz ną – za po wia da Ma te usz
Ry ka ła, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. 

Głów nym ce lem prze bu do wy
Eg zo ta rium jest utrzy ma nie więk -
szo ści obec nie znaj du ją cych się

w Eg zo ta rium ro ślin i zwie rząt
oraz wzbo ga ce nie po sia da nej ko -
lek cji o ga tun ki o du żych wa lo -
rach edu ka cyj nych i słu żą cych
ochro nie ga tun ko wej. Eg zo ta rium
jest od wie dza ne każ de go ro ku
przez oko ło 25 ty się cy osób rocz -
nie. – Li czy my, że po prze bu do -
wie te go obiek tu licz ba od wie -
dza ją cych osią gnie 70 ty się cy
rocz nie i bę dą przy jeż dżać do nas
nie tyl ko miesz kań cy Za głę bia,
ale tak że miesz kań cy spo za re gio -
nu – mó wi Ma te usz Ry ka ła. 

Głów na bry ła bu dyn ku o bo -
kach 71,5 me try na 35 me trów
ma w naj wyż szym miej scu wy -

so kość 25 me trów. Krót sze bo ki
ele wa cji zo sta ły ob ni żo ne, przez
co bry ła na bra ła dy na mi zmu.
Du ża wy so kość bu dyn ku zo sta ła
rów nież optycz nie zmniej szo na,
po przez za sto so wa nie na sy pów
wzdłuż bu dyn ku. Wnę trze Eg zo -
ta rium po dzie lo no na trzy stre fy
kli ma tycz ne – tro pi kal ną, śród -
ziem no mor ską oraz pu styn ną.
Część eks po zy cji oraz sze reg
funk cji do dat ko wych umiesz czo -
no w nie re gu lar nie ukształ to wa -
nych trzy kon dy gna cyj nych
obiek tach – wy spach. Naj wię cej
prze strze ni zaj mu je eks po zy cja
ro ślin na, któ ra prze pla ta się

z eks po zy cją zoo lo gicz ną. Sys -
tem kła dek i ta ra sów po zwa la
na oglą da nie ro ślin no ści z róż -
nych wy so ko ści. Du żą atrak cją
bę dzie zbior nik wod ny, znaj du ją -
cy się w stre fie tro pi kal nej, któ ry
moż na po dzi wiać, za rów no znad
lu stra wo dy, jak i – po przez akry -
lo we prze szkle nie – z po chyl ni
wzdłuż ca łe go zbior ni ka. W bu -
dyn ku znaj du ją się tak że sa la
edu ka cyj no -la bo ra to ryj na, sa la
au dio wi zu al na, ka wiar nia, część
ad mi ni stra cyj na, kom pleks akwa -
riów, bank na sion, za ple cze sa ni -
tar ne dla zwie dza ją cych oraz za -
ple cze so cjal ne.

– Za pla no wa li śmy po wsta nie
dy na micz nej bry ły z lek ko ob ni -
żo ny mi ścia na mi bocz ny mi, sta -
wia jąc jed no cze śnie na lek kość
kon struk cji. Prze strzeń ma być ja -
sna, przej rzy sta i otwar ta. Po -
wierzch nia za bu do wy bę dzie po -
dob na do obec nej, ale znacz nie
po więk szy li śmy po wierzch nię
użyt ko wą. Eks po zy cję bę dzie
moż na oglą dać z róż nych po zio -
mów, a w środ ku za pla no wa li śmy
m. in. po wsta nie ka wiar ni, gdzie
bę dzie moż na wy po cząć i mi ło
spę dzić czas – wy ja śnia Ja cek Za -
lew ski, przed sta wi ciel fir my
ARUP. 

Re ali za cję pro jek tu prze wi -
dzia no na la ta 2016-2018.
Na pod sta wie tej kon cep cji gmi -
na już w tym ro ku ma prze pro wa -
dzić prze targ na do ku men ta cję
tech nicz ną. Bu do wa wy star tu je
nie wcze śniej niż w dru giej po ło -
wie 2017 ro ku i ma się za koń czyć
jesz cze w tej ka den cji.

Koszt bu do wy, we dług wstęp -
nych sza cun ków, wy nie sie co naj -
mniej 40 mi lio nów zło tych. In we -
sty cja ma być współ fi nan so wa -
na ze środ ków unij nych w kwo cie
oko ło 18 mln zł, ale gmi na bę dzie
sta rać się o otrzy ma nie środ ków
z in nych fun du szy i pro gra mów.

Akcja podatkowa

informujemy, że wzorem roku ubiegłego, na okres od 1 lutego do 31 marca 2016 roku
kASY URZĘDU miejSkieGO zostają przeniesione do budynku 

przy ul. mościckiego 14, pokój 117-118 (i piętro).

kASY będą czynne w godzinach pracy Urzędu miejskiego.
jednocześnie przypominamy, że najszybszym sposobem uiszczenia opłat jest zapłata
przelewem bankowym.

RAcHUNki BANkOwe GmiNY:

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – rachunek wskazany w decyzjach w sprawie wymiaru
podatku od nieruchomości

2. UżyTKOWANIE WIECzySTE GRUNTóW GMINy – 66 1050 1142 1000 0008 0000 1281
3. UżyTKOWANIE WIECzySTE GRUNTóW SKARBU

PAŃSTWA – 56 1050 1142 1000 0022 2000 1339

Szczegółowe informacje w sprawie podatków: tel. (32) 296 05 09

Szczegółowe informacje w sprawie opłat:
wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. (32) 296 08 22, 296 07 54

wydział Finansowy tel. (32) 296 04 68, 296 04 94

Wpłat można również dokonać gotówką (bez dodatkowych opłat) w placówkach iNG Banku
śląskiego S.A. zlokalizowanych w Sosnowcu przy:

– ul. Stanisława Małachowskiego 7
– ul. Henryka Sienkiewicza 3

– ul. Wojska Polskiego 25
– ul. Braci Mieroszewskich 2

– ul. Gospodarczej 32

Ponadto w okresie od 07.03.2016r. do 18.03.2016r. udostępniony będzie punkt kasowy 
w MIEJSKIM KLUBIE „MACzKI” w Sosnowcu, ul. Krakowska 26
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

arc ARUP w Krakowie

Wnętrze ma być podzielone na trzy strefy klimatyczne: tropikalną, śródziemnomorską i pustynną. System kładek i tarasów umożliwi oglądanie ekspozycji
z różnych wysokości. 



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

Nie bę dzie do dat ko wych urlo pów ma cie rzyń -
skich. zo sta ną one włą czo ne do urlo pów ro dzi -
ciel skich. Dla te go za si łek ma cie rzyń ski za po -
cząt ko wy okres te go urlo pu bę dzie wy pła ca ny
w wysokości 100 procent. 

zmia ny obo wią zu ją od 2 stycz nia 2016 r.
Urlop ro dzi ciel ski i za si łek ma cie rzyń ski za je go
okres bę dzie moż na wy ko rzy stać jed no ra zo wo
al bo mak sy mal nie w czte rech czę ściach, jed nak
nie póź niej niż do cza su, aż dziec ko skoń czy
sześć lat. Do 21 dni zo sta nie rów nież wy dłu żo -
ny ter min na zło że nie wnio sku o urlop. 

No wo ścią jest rów nież to, że urlop ro dzi ciel -
ski, w wy mia rze 16 ty go dni, bę dzie moż na wziąć
po prze rwie – w okre sie, któ ry nie przy pa da bez -
po śred nio po po przed niej czę ści urlo pu ro dzi ciel -
skie go. Bar dzo waż ne są tak że skut ki łą cze nia
pra cy z ko rzy sta niem z urlo pu ro dzi ciel skie go
i za sił ku ma cie rzyń skie go w po sta ci wy dłu że nia
okre su urlo pu i wy pła ty za sił ku. 

Jed ną z waż niej szych zmian jest też moż li -
wość dzie le nia się upraw nie nia mi z ty tu łu ma -
cie rzyń stwa przez obo je ro dzi ców, rów nież gdy
jed no z nich jest pra cow ni kiem, a dru gie ko rzy -
sta z pra wa do urlo pu ma cie rzyń skie go al bo
urlo pu ro dzi ciel skie go na pod sta wie od ręb nych
prze pi sów.

zwięk szy się po nad to moż li wość ko rzy sta nia
z urlo pu i za sił ku ma cie rzyń skie go przez oj ca lub
in ne go człon ka naj bliż szej ro dzi ny. 

zmia ny do ty czą rów nież urlo pu oj cow skie go
i za sił ku ma cie rzyń skie go za okres te go urlo pu.
Moż li we bę dzie ich wy ko rzy sta nie w dwóch czę -
ściach do ukoń cze nia przez dziec ko 24 mie sią -
ca ży cia.

Ro dzi ców rów nież in te re su ją m. in. prze pi sy
zwią za ne z za sił kiem opie kuń czym, przy słu gu -
ją cym w sy tu acji, gdy dziec ko za cho ru je i wy ma -
ga opie ki pra cu ją ce go za wo do wo ro dzi ca. Otóż

za si łek ta ki przy słu gu je przez okres zwol nie nia
od wy ko ny wa nia pra cy z po wo du ko niecz no ści
oso bi ste go spra wo wa nia opie ki, nie dłu żej jed -
nak niż przez:
• 60 dni w ro ku ka len da rzo wym, je że li pod opie -

ką po zo sta je dziec ko do 14 ro ku ży cia,
• 14 dni w ro ku ka len da rzo wym, je śli dziec ko

ukoń czy ło 14 lat.
Obo wią zu je też za sa da, że za si łek opie kuń -

czy przy słu gu je łącz nie na opie kę nad dzieć mi
i in ny mi człon ka mi ro dzi ny za okres nie dłuż szy
niż 60 dni w ro ku ka len da rzo wym.

zda rza ją się jed nak sy tu acje nie ty po we, jak
np. nie daw no w przy pad ku pa ni Ma rii z So snow -
ca, któ ra wy ko rzy sta ła 20 dni opie ki nad cho rym
sy nem – od 1 do 20 li sto pa da 2015 r. Jej syn 21
li sto pa da był na dal cho ry, jed nak w dniu tym
ukoń czył 14 lat. Pa ni Ma ria zwró ci ła się do zUS -
-u z py ta niem, czy na dal bę dzie przy słu gi wał jej
za si łek opie kuń czy. Oto od po wiedź:

„Od 1 do 20 li sto pa da mia ła pa ni pra wo do za -
sił ku opie kuń cze go na dziec ko przez mak sy mal -
nie 60 dni, na to miast od 21 li sto pa da – przez 14
dni. Do li mi tu 14 dni nie wli cza się za sił ku opie -
kuń cze go wy pła ca ne go na dziec ko w da nym ro -
ku ka len da rzo wym przed ukoń cze niem przez
nie 14 lat. Jed nak ze wzglę du na to, że za si łek
opie kuń czy przy słu gu je łącz nie za okres nie dłuż -
szy niż 60 dni w ro ku ka len da rzo wym na opie kę
nad dzieć mi i in ny mi człon ka mi ro dzi ny, na le ży
usta lić, czy okres ten nie zo stał prze kro czo ny.
Gdy by do 21 li sto pa da wy ko rzy sta ła pa ni np. 51
dni na opie kę, to po ukoń cze niu przez dziec ko 14
lat mo że pa ni wy ko rzy stać okres po zo sta ły
do wy czer pa nia 60 dni, czy li mak sy mal nie 9 dni,
tzn. 60 dni mi nus 51 dni”. 

Pod sta wą praw ną jest art. 33 usta wy z 25
czerw ca 1999 r. o świad cze niach pie nięż nych
z ubez pie cze nia spo łecz ne go w ra zie cho ro by
i ma cie rzyń stwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159
z poźn. zm.).
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Ad rian na Peć, rzecz nik Praw Kon su men ta

„Do mo je go miesz ka nia zgło sił się przed sta wi ciel
za kła du ener ge tycz ne go i po in for mo wał, że bę dzie
wy mia na licz ni ków ener gii elek trycz nej na no wo -
cze sne, elek tro nicz ne. Po pro sił o mój ra chu nek
za prąd i mój do wód oso bi sty. Wy peł nił do ku men ty,
po pro sił o pod pis. Pod pi sa łem, ale nie otrzy ma łem
eg zem pla rza pod pi sa nych do ku men tów. Po wyj -
ściu przed sta wi cie la za dzwo ni łem do mo je go za kła -
du ener ge tycz ne go i do wie dzia łem się, że ni ko go
do mnie nie wy sy ła no i nie jest pla no wa na wy mia -
na licz ni ka”. 

Te go ro dza ju pro ble mów i zgło szeń kon su men -
tów jest bar dzo du żo. Wy ni ka ją one czę sto z nie -
uczci wych prak tyk przed sta wi cie li han dlo wych, ale
nie ste ty tak że z nad mier ne go za ufa nia i bra ku
ostroż no ści ze stro ny kon su men tów oraz nie do ło że -
nia mi ni mal nej na wet sta ran no ści. We wszyst kich
te go ro dza ju przy pad kach cho dzi ło o zmia nę sprze -
daw cy ener gii elek trycz nej. 

Moż li wość zmia ny sprze daw cy prą du ist nie je
od dnia 1.07.2007 r. Do te go cza su od bior ca w go -
spo dar stwie do mo wym ku po wał ener gię i usłu gę
dys try bu cji tej ener gii od jed ne go – te go sa me go
przed się bior cy – spół ki dys try bu cyj nej, któ ra by ła
przy pi sa nym te ry to rial nie przed się bior stwem ener -
ge tycz nym, świad czą cym usłu gi na pod sta wie za -
war tej jed nej umo wy, tzw. umo wy kom plek so wej.
Ta ka umo wa jest po wszech nie sto so wa na w ob ro -
cie kon su menc kim. Na pod sta wie tej umo wy do ko -
ny wa na jest sprze daż ener gii elek trycz nej i jej do sta -
wa, czy li dys try bu cja. Kon su ment ma za tem jed ną
umo wę na dwa świad cze nia – sprze daż ener gii i jej
prze sył. Na ryn ku dzia ła wie le firm ofe ru ją cych
sprze daż ener gii elek trycz nej. Kon su ment nie mu si
jej ku po wać cią gle od tej sa mej fir my. Od bior ca mo -
że za wrzeć no wą umo wę sprze da ży z in nym sprze -
daw cą. Wów czas za miast jed nej umo wy kom plek -
so wej na dwa świad cze nia łącz nie, zo sta ną za war te

dwie umo wy – osob no na sprze daż i osob no na dys -
try bu cję, czy li trans port ener gii. Kon su ment wów -
czas za miast jed ne go łącz ne go ra chun ku za sprze -
daż i prze sył ener gii otrzy ma dwa osob ne ra chun -
ki – je den za sprze daż ener gii, dru gi za jej dys try bu -
cję. Moż li we jest tak że za war cie no wej umo wy kom -
plek so wej z in nym przed się bior stwem na obie te
usłu gi łącz nie. 

W przy pad ku gdy kon su ment za warł umo wę
w swo im do mu lub miesz ka niu, to umo wa ta ka bę -
dzie trak to wa na ja ko za war ta po za lo ka lem przed -
się bior stwa. W przy pad ku te go ro dza ju umów kon -
su ment jest szcze gól nie chro nio ny przez pra wo
i przy słu gu je mu upraw nie nie do od stą pie nia od tej
umo wy w ter mi nie 14 dni od jej za war cia, pod wa -
run kiem wszak że, że wie, z kim ta ka umo wa zo sta -
ła za war ta. W zna ko mi tej więk szo ści przy pad ków
kon su men ci nie czy ta ją pod pi sy wa nych do ku men -
tów, nie dba ją o ich otrzy ma nie, a je śli już je otrzy mu -
ją, od kła da ją do szu fla dy i re agu ją do pie ro po otrzy -
ma niu ra chun ków. 

Kon su men cie pa mię taj: wy mia na licz ni ka na stę -
pu je na pod sta wie pi sem ne go zle ce nia przez
upraw nio ne do te go przed się bior stwo ener ge tycz -
ne. Wy mia na znaj du je po twier dze nie w pro to ko le,
któ re go eg zem plarz otrzy mu je od bior ca po do ko na -
niu wy mia ny. Pra cow nik zgła sza ją cy się do wy mia -
ny licz ni ka po wi nien mieć sto sow ne upo waż nie nie
do jej do ko na nia. Je śli masz wąt pli wo ści, naj le piej
na tych miast skon tak to wać się ze swo im za kła dem
ener ge tycz nym – nr in fo li nii po da ny na ra chun -
ku – ce lem spraw dze nia, czy przy sła no do cie bie
pra cow ni ka. za wia do mie nia o pla no wa nych wi zy -
tach in ka sen tów od czy tu ją cych zu ży cie ener gii rów -
nież są uprzed nio wy wie sza ne w bu dyn kach. za -
wsze masz pra wo upew nić się, czy rze czy wi ście
przy sy ła no pra cow ni ków ce lem od czy tu licz ni ka lub
in ne go ro dza ju czyn no ści.

za nim pod pi szesz, za dzwoń do za kła du ener ge -
tycz ne go.

Czę sto wy star czy prze czy tać sam po czą tek do -
ku men tu – zwy kle pierw sze zda nie lub ty tuł – aby
zo rien to wać się, że ma my do czy nie nia z umo wą i to
z in nym przed się bior stwem niż nasz do tych cza so -
wy do staw ca. Cza sem wy star czy po pa trzeć na lo -
go – cha rak te ry stycz ny znak fir mo wy sto so wa ny
przez sprze daw cę, aby zo rien to wać się, że ma my
do czy nie nia z in nym sprze daw cą. War to też, je śli
nie je ste śmy pew ni o co cho dzi, po pro sić o po moc
są sia dów, a tym bar dziej je śli nie do wi dzi my lub nie
ro zu mie my, o co cho dzi, nie skła dać żad nych pod -
pi sów, nie prze ka zy wać do ku men tów toż sa mo ści
i nie po zwo lić na ich fo to gra fo wa nie. 

Je śli umo wa zo sta ła za war ta w do mu od bior -
cy – kon su men ta ma on pra wo od stą pie nia w ter mi -
nie 14 dni odda ty jej za war cia. Naj le piej ta kie oświad -
cze nie zło żyć pi sem nie. Doza cho wa nia te go ter mi nu
wy star czy nada nie ta kie go pi sma na po czcie Je śli
przed się bior ca nie do peł ni obo wiąz ku in for ma cyj ne -
go, kon su ment ma pra wo od stą pić od umo wy w cią -
gu 12 mie się cy i 14 dni od dnia za war cia umo wy. 

Opi sa ny na wstę pie przy pa dek jest jed nym z naj -
gor szych, gdyż kon su ment mi mo przy słu gu ją cych
praw, nie jest w sta nie z nich sko rzy stać, gdyż nie
wie, z kim zo sta ła za war ta umo wa i do ko go wy słać
oświad cze nie z od stą pie niem. Pierw szym pod mio -
tem, któ ry zo sta nie po wia do mio ny o no wej umo -
wie, jest do tych cza so wy sprze daw ca ener gii, gdyż
to wła śnie do nie go wpły nie wy po wie dze nie do tych -
cza so wej umo wy. War to za tem skon tak to wać się
z do tych cza so wym sprze daw cą ce lem usta le nia,
czy zo sta ła wy po wie dzia na umo wa kom plek so wa
i ja ka fir ma zło ży ła wy po wie dze nie. 

Kon su men cie pa mię taj, że pod pi su jąc do ku men -
ty bez czy ta nia, ro bisz to na wła sne ry zy ko. Pod pis
ozna cza ak cep ta cję, na wet je śli nie prze czy ta łeś
pod pi sa ne go do ku men tu. Je śli po twier dzi łeś pod pi -
sem rów nież otrzy ma nie eg zem pla rza umo wy, mo -
że nie być moż li we udo wod nie nie, że go nie do sta -
łeś i że do ko na no nie uczci wej prak ty ki ryn ko wej.

ZUS RADZI

Zasiłki macierzyńskie po zmianach
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Umowa o sprzedaż energii elektrycznej zawarta w domu 
– trzy grzechy  główne konsumenta 

PORADY
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Szkieletor do wyburzenia
Sko ro nie uda ło się go sprze dać,
zo sta nie naj praw do po dob niej wy -
bu rzo ny. Mo wa o szpe cą cym
obiek cie w cen trum mia sta, po pu -
lar nym szkie le to rze. Se nat uczel -
ni pod jął już de cy zję o wy bu rze -
niu, te raz mu si być ona jesz cze
za ak cep to wa na przez mi ni stra
skar bu pań stwa.

Se nat ŚUM napo cząt ku2014 ro -
ku wy ra ził zgo dę na sprze da nie 38
dzia łek w re jo nie so sno wiec kich
ulic: Ostro gór skiej, Roz wo jo wej,
Bia łej iCe gla nej, któ re obej mu ją te -
ren uczel ni. W pier wot nej wer sji
uczel nia chcia ła sprze dać nie ru cho -
mość wraz ze zde wa sto wa nym bu -

dyn kiem, ale chęt nych nie by ło.
W tej sy tu acji po sta no wio no pójść
tro pem Za brza, gdzie wy bu rzo no
Aka de mic kie Cen trum Me dycz ne.
Po wy bu rze niu nie ru cho mość po -
now nie zo sta nie wy sta wio -
na na sprze daż. Bez szpe cą ce go
obiek tu dział ka wcen trum So snow -
ca zy ska naatrak cyj no ści iza pew ne
bę dzie ją moż na ła twiej sprze dać.

Przy po mnij my, że bu dy nek, któ -
ry miał słu żyć uczel ni, roz po czę to
bu do wać w dru giej po ło wie lat 70.
ubie głe go wie ku. Po zmia nach
ustro jo wych w 1991 ro ku pod ję to
de cy zję oprze rwa niu prac. Odtam -
tej po ry bu dy nek nisz cze je. KP

Za na mi dru gi etap kon kur su eko lo gicz ne go pro wa dzo ne go w so sno -
wiec kich pla ców kach oświa to wych. Zbiór ka ma ku la tu ry i zu ży tych ba -
te rii zor ga ni zo wa na przez Miej skie Przed się bior stwo Go spo dar ki Od pa -
da mi ru szy ła peł ną pa rą i trwa za go rza ła wal ka o po zy cje li de ra w czte ro -
eta po wym kon kur sie. Star cie fi na ło we ro ze gra się jesz cze przed wa ka -
cja mi, ale na ra zie na gro dze ni zo sta ną zwycięzcy run dy dru giej.

Wy ni ki II eta pu kon kur su, któ re po zna li śmy 31 stycz nia, są im po -
nu ją ce. Li der zbiór ki ma ku la tu ry – Ze spół Szkół Nr 1 – ze brał w tym
eta pie aż 1820 kg te go su row ca. Szko łą, któ ra ze bra ła naj wię cej zu ży -
tych ba te rii, jest Gim na zjum Nr 26 z Od dzia ła mi Przy spo sa bia ją cy mi
do Pra cy. Na to miast przed szko la ki naj le piej trosz czą ce się o na sze śro -
do wi sko w ostat nich mie sią cach uczęsz cza ją do Przed szko la Nr 5.

klasyfikacja ogólna po zakończeniu ii etapu przedstawia się
następująco:

Półmetek rywalizacji

Sosnowiecki Lider Ekologii

W Kazimierzu Górniczym powstanie ogród jordanowski z prawdziwego zdarzenia

Zabawa, sport i rekreacja w jednym miejscu

– Zgod nie z opra co wa ną kon cep -
cją ogród bę dzie po dzie lo ny
na kil ka czę ści. Po wsta ną stre fa
za ba wy, stre fa spor tu, stre fa od po -
czyn ku, se nio ra oraz si łow nia ze -
wnętrz na. Bę dzie to miej sce,
gdzie czas wspól nie bę dą mo gły
spę dzać ca łe ro dzi ny i za rów no
dzie ci, jak i se nio rzy, znaj dą prze -
strzeń dla sie bie – za po wia da Ra -
fał Ły sy, rzecz nik pra so wy UM
w So snow cu. 

W stre fie pla cu za baw, któ ra
zo sta nie po dzie lo na dla dzie ci
w róż nym wie ku, naj więk szą
atrak cją bę dzie kom pleks li na -
riów, czy li stre fa „śred nia ka”, któ -
rej czę ścią bę dzie m. in. 10-me tro -
wa wie ża. Ca ły pro jekt bę dzie
kosz to wał ok 500 tys. zł. Dru gą
z atrak cji bę dzie war ty oko ło 300
tys. zł dwu wie żo wy ze staw z kil -
ko ma zjeż dżal nia mi i most ka mi
dla ma łych dzie ci.

Co istot ne, wszyst kie urzą dze -
nia bę dą przy sto so wa ne do po -
trzeb dzie ci nie peł no spraw nych.
W ogro dzie zo sta nie umiej sco -
wio na tak że stre fa mu zycz na i po -
ja wią się m.in. cym bał ki. Nie za -
brak nie tak że zjeż dżal ni z tu ne la -
mi i dwóch wi do wi sko wych wież,
któ re po wsta ną na spe cjal nie usy -
pa nym wznie sie niu. W ca łym
ogro dzie bę dą tak że urzą dze nia

spraw no ścio we i nie ty po we huś -
taw ki. 

W środ ku ogro du, do któ re go
bę dą pro wa dzi ły alej ki, zo sta nie
wy bu do wa na fon tan na wraz
z urzą dze nia mi try ska ją cy mi
wo dą w kształ cie ża bek, ra ków
czy kwia tów. Obok alej ki po -

wsta nie rów nież per go la, któ ra
w no cy bę dzie pod świe tlo na.
Od po cząć bę dzie moż na na ław -
kach, któ re zo sta ną roz miesz -
czo ne w ca łym ogro dzie, a sa ma
fon tan na tak że zo sta nie „oto czo -
na” ław ką, two rzą cą pier ścień
wo kół te go urzą dze nia. Ścież ki

zo sta ną wy ko na ne z eko lo gicz -
nej wo do prze pusz czal nej na -
wierzch ni, co ma za po biec po -
wsta wa niu ka łuż. 

Ogród zo sta nie od da ny
do użyt ku pod ko niec sierp nia lub
na po cząt ku wrze śnia, a bę dzie
kosz to wał oko ło 2 mln zł. SK

Naj więk szy ogród jor da now ski w re gio nie po wsta nie jesz cze tym ro ku w Ka zi mie rzu Gór ni czym. Bę dzie
się mie ścił na po nad 13 tys. m kw. Do dat ko wo par king zaj mie po wierzch nię oko ło 8 tys. m kw. Ozna cza
to, że bę dzie to naj więk szy te go ty pu obiekt w re gio nie.

Artur Ptasiński
arc M

PG
O

ZBióRkA mAkULATURY w SZkOłAcH

miejsce 
w rankingu 
po ii etapie

Nazwa szkoły
ilość zebranej
makulatury
kg/ucznia

1.
zespół Szkół Nr 1 w Sosnowcu /  

ul. zamkowa 17
9,485

2. Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Marii
Skłodowskiej Curie / ul. Składowa 5 9,092

3.
zespół Szkół Katolickich im. Św. J. Bosko

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa / 
ul. Mariacka 18

8,690

4.
Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II /  

ul. Kalagi 9 A
7,924

5. Gimnazjum Nr 3 w zSO Nr 10 im. Czesława
Miłosza / ul. Czołgistów 12 7,250

ZBióRkA ZUżYTYcH BATeRii w PRZeDSZkOLAcH

miejsce 
w rankingu 
po ii etapie

Nazwa szkoły
ilość zebranych 

baterii 
kg/ przedszkolaka

1. Przedszkole Miejskie Nr 5 / 
ul. Ostrogórska 37 1,312 kg

2.
Niepubliczne Przedszkole Małego

Sportowca „Bajkowo i Sportowo” / 
ul. Kukułek 57

1,049 kg

3. Przedszkole Miejskie Nr 59 / 
ul. Długosza 11 A 0,909 kg

4. Przedszkole Miejskie Nr 54  / 
ul. Kalinowa 115 A 0,770 kg

5. Przedszkole Miejskie Nr 39 / 
ul. R. Dmowskiego 18 A 0,758 kg

Ucznio wie szkół, któ re wy su nę ły się na pro wa dze nie po pierw -
szym eta pie kon kur su, wzię li udział w za ję ciach przy go to wa nych
spe cjal nie dla nich. Warsz ta ty eko lo gicz ne po świę co ne by ły te ma -
tom re cy klin gu, spo so bom po now ne go wy ko rzy sty wa nia su row -
ców wtór nych, ale przede wszyst kim przy po mnie niu, jak wy glą da
pra wi dło wa se gre ga cja od pa dów na te re nie gminy So sno wiec oraz
jak po stę pu je się z ni mi w za kła dzie wy ko rzy stu ją cym naj no wo -
cze śniej sze tech no lo gie, ja kim jest z ca łą pew no ścią MPGO w So -
snow cu.

Na pół met ku ry wa li za cji o ty tuł So sno wiec kie go Li de ra Eko lo gii
ma my ko lej nych zwy cięz ców. Dla nich zo sta ną przy go to wa ne rów -
nie cie ka we spo tka nia i warsz ta ty. Gra tu lu je my wszyst kim pla ców -
kom za an ga żo wa nym w wal kę o eko lo gicz ny So sno wiec. red

Park im. Jacka Kuronia – wejście od strony ul. Jasieńskiego. W tle pomnik „pary górniczej”
witającej gości przybywających do parku.

ZBióRkA ZUżYTYcH BATeRii w SZkOłAcH

miejsce 
w rankingu 
po ii etapie

Nazwa szkoły

ilość
zebranych

baterii 
kg/ucznia

1.
zasadnicza Szkoła zawodowa Specjalna

w Centrum Kształcenia zawodowego
i Ustawicznego / Szymanowskiego 3B

3,640

2.
zespół Szkół Katolickich im. Św. J. Bosko

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa /
ul. Mariacka 18

0,966

3.
Gimnazjum Nr 26 z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy / 

ul. Braci Mieroszewskich 42
0,881

4. Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Marii
Skłodowskiej Curie / ul. Składowa 5 0,869

5. Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej
/ ul. Ligonia 3 A 0,640 Uczniowie kl. Ia podczas warsztatów w Gimnazjum Nr 9 

im. J. Pawła II. 

Już od 8 lu te go roz po czy na się przyj mo wa nie
ofert na kon kurs „Lo kal na kul tu rę”. Ce lem
kon kur su jest wy ło nie nie na jem ców lo ka li
użyt ko wych za rzą dza nych przez Miej ski Za -
kład Za so bów Lo ka lo wych z prze zna cze niem
na pro wa dze nie dzia łal no ści kul tu ral nej, ar ty -
stycz nej, twór czej. W tej edy cji do kon kur su
wy ty po wa no sześć ta kich lo ka li – ul. War szaw -
ska 6c, ul. War szaw ska 3 (Pa saż han dlo wy),
ul. 3 Ma ja („Pla ster mio du”), ul. So bie skie go 3a, ul. Or do nów ny 3a, 
ul. Swo bod na 11. W za mian za cie ka we po my sły na kul tu ral ne za go spo -
da ro wa nie lo ka li, ofe ren ci bę dą pła ci li atrak cyj niej szą staw kę naj mu. 

O wy bo rze zwy cięz ców za de cy du je spe cjal nie po wo ła na Ko mi sja
kon kur so wa, któ ra do ko na ana li zy ofert pod ką tem: do rob ku ar ty stycz -
ne go i twór cze go uczest ni ka kon kur su, pro po no wa ne go za kre su dzia łal -
no ści, kwa li fi ka cji za wo do wych, wstęp nej kon cep cji za go spo da ro wa nia
lo ka lu oraz in te re su zbio ro we go miesz kań ców.

Oso by za in te re so wa ne bę dą mia ły moż li wość obej rze nia lo ka li za -
nim zło żą ofer tę. Ofer ty moż na skła dać oso bi ście lub pocz tą do 4 mar -
ca 2016 r. w Wy dzia le Roz wo ju i Pro mo cji Mia sta Urzę du Miej skie go
w So snow cu, ul. Ma ła chow skie go 3, po kój 33. red
wię cej in for ma cji na www.so sno wiec.pl. 

Rusza I edycja konkursu  „Lokal na kulturę”



IV Li ceum Ogól no kształ cą ce im.
S. Sta szi ca jest naj lep szych li ceum
w Za głę biu. Wy ni ki Ran kin gu
Szkół Po nad gim na zjal nych Per -
spek ty wy 2016 są jed no znacz ne.
W ran kin gu uwzględ nio no 500
naj lep szych w kra ju szkół po nad -
gim na zjal nych. Pierw sze miej sce
ka pi tu ła przy zna ła XIII Li ceum
Ogól no kształ cą ce mu ze Szcze ci -
na. So sno wiec ki „Sta szic” za jął
97. miej sce w kra ju. Jed no cze śnie
jest naj lep szym li ceum w Za głę -
biu, a ósmym na Ślą sku. Naj lep -
szym w wo je wódz twie ślą skim li -

ceum oka za ło V Li ceum Ogól no -
kształ cą ce z Biel ska -Bia łej (w su -
mie 22. miej sce w kra ju), a na dru -
gim miej scu znaj du je się III Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. A.
Mic kie wi cza w Ka to wi cach. 

– Je ste śmy Zło tą Szko łą 2016!
To ogrom ny suk ces i du że wy róż -
nie nie dla na szej szko ły. Bez wąt -
pie nia je ste śmy naj lep szym li -
ceum w So snow cu, co po twier dza
wy so kie 97. miej sce w ran kin gu.
Zaj mu jąc je, po pra wi li śmy wy nik
sprzed ro ku, kie dy to otrzy ma li -
śmy ty tuł Srebr nej Szko -

ły 2015 – ta ka ten den cja wzro sto -
wa świad czy o tym, że szko ła
wciąż się roz wi ja, pod no sząc ja -
kość kształ ce nia, na czym naj bar -
dziej nam za le ży. Krót ko mó wiąc:
nie spo czy wa my na lau rach i dłu -
go jesz cze nie spo cznie my! – za -
pew nia Grze gorz Wa lo tek, dy rek -
tor IV LO im. S. Sta szi ca. – Ten
suk ces to dla nas – na uczy cie li
i uczniów – na gro da za cięż ką
pra cę, ale tak że mo ty wa cja do te -
go, by nie zwal niać tem pa, dbać
o naj lep sze wa run ki kształ ce nia
na szej mło dzie ży i do pin go wać
ich do osią ga nia ko lej nych suk ce -
sów. Cie szy my się tym bar dziej,
że na ty tuł Zło tej Szko ły 2016 za -
pra co wa li wszy scy na uczy cie le
i ucznio wie, bo wiem zgod nie
z no wy mi kry te ria mi przy zna wa -
nia na gro dy, Ka pi tu ła Ran kin gu
pod uwa gę bie rze nie tyl ko suk ce -
sy olim pij czy ków, ale przede
wszyst kim wy ni ki ma tu ry, a na te
pra cu je ca ła szkol na spo łecz ność.
To naj lep sza wia do mość
dla IV Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go im. S. Sta szi ca, ja ka mo gła nas
spo tkać u pro gu no we go ro -
ku – pod su mo wał dy rek tor.

Ran king Per spek tyw zo stał
przy go to wa ny w opar ciu o wy ni -
ki eg za mi nów ma tu ral nych
(na po zio mie obo wiąz ko wym
i roz sze rzo nym) i suk ce sy szkół
w olim pia dach przed mio to wych,
a w przy pad ku tech ni ków
uwzględ nio no rów nież wy ni ki
eg za mi nów za wo do wych. SK

„Staszic” najlepszym liceum w Zagłębiu, 8. na Śląsku  i 97. liceum w kraju!

Złota szkoła 2016 „Kształ ce nie za wo do we bez gra nic...” w ra mach pro -
gra mu Era smus+ to pro jekt, któ ry re ali zu je od po -
przed nie go ro ku szkol ne go Cen trum Kształ ce nia
Usta wicz ne go i Za wo do we go przy ul. Gro ta Ro wec -
kie go 64 ja ko jed na z nie wie lu szkół w So snow cu.
Cel pro jek tu jest ja sny. Dzię ki nie mu ma ją zo stać
pod nie sio ne kom pe ten cje za wo do we uczniów i na -
uczy cie li. W ra mach pro jek tu ucznio wie od by wa -
ją 21-dnio we sta że w przed się bior stwach w Por tu ga -
lii i Hisz pa nii na kie run kach tech nik tech no lo gii
odzie ży, tech nik usług fry zjer skich oraz fo to tech nik.
Z ko lei na uczy cie le od wie dza ją kra je part ner skie
pod czas ty go dnio wych wi zyt w szko łach i pla ców -
kach oświa to wych, gdzie ma ją szan sę po znać in ne
pro gra my na ucza nia i me to dy kształ ce nia za wo do -
we go, w szcze gól no ści kształ ce nia kur so we go.
Ucznio wie po od by ciu za gra nicz nych sta ży zy sku ją
wie dzę i do świad cze nie, dzię ki cze mu ma ją więk sze
szan se na zna le zie nie pra cy. Du żym suk ce sem mo -
że po chwa lić się uczen ni ca We ro ni ka Dzie dzic, któ -
ra kształ ci się na kie run ku fo to tech nik. Pra ce, któ re
zo sta ły przez nią wy ko na ne pod czas sta żu w Por tu -

ga lii, zo sta ły do ce nio ne przez fir mę przyj mu ją cą
na staż EPD – Eu ro pe an Pro jects De ve lop ment, dzię -
ki cze mu uczen ni ca w na gro dę spę dzi ła sześć dni
w Bar ce lo nie. 

W kwiet niu na staż wy je dzie ko lej na 16-oso bo wa
gru pa uczniów. Cze ka ją ich trzy ty go dnio we prak ty ki
w Cor do bie w Hisz pa nii. 

Pro jekt w ra mach pro gra mu Era smus+ za koń czy
się we wrze śniu te go ro ku. SK
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Zyskują wiedzę i umiejętności 

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Muzycznych 

Powstanie Miejski Program
Polityki Senioralnej? 

IV sesja Rady Seniorów

Sylwia Kosman

Sze reg uchwał de cy du ją cych
o funk cjo no wa niu i za da niach Ra -
dy Se nio rów w no wym ro ku, po -
wo ła nie ze spo łów pro ble mo wych
oraz wnio sek do władz mia sta
o przy go to wa nie Miej skie go Pro -
gra mu Po li ty ki Se nio ral nej to naj -
waż niej sze punk ty ob rad ostat niej
se sji Ra dy Se nio rów. 

W pierw szej czę ści ob rad pod -
su mo wa no ostat nią edycję Bu dże -
tu Oby wa tel skie go. Jo an na Gra -
bar czyk i Piotr De ląg z Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji Mia sta omó -
wi li i za pre zen to wa li za sa dy dzia -
ła nia bu dże tu i za chę ca li rad -
nych – se nio rów do dys ku sji.
Rad ni w więk szo ści wy ra ża li po -
zy tyw ne opi nie o ce lach i za mie -
rze niach Bu dże tu Oby wa tel skie -
go, ale po ja wi ły się uwa gi co
do ce lo wo ści za dań wska zy wa -
nych przez miesz kań ców, wśród
któ rych do mi no wa ły pla ce za baw
i ple ne ro we si łow nie. – Ocze ki -
wa nia se nio rów są zde cy do wa nie
skie ro wa ne na więk szą tro skę
o lu dzi w po de szłym wie ku. Cie -
szy my się, że po wsta ją pla ce za -
baw czy ple ne ro we si łow nie. Na -

sze po trze by są jed nak znacz nie
skrom niej sze. Ocze ku je my, by
dla nas po ja wi ły się po pro stu no -
we ław ki na uli cach, skwer kach
czy pla cach – przy zna je Je rzy
Lip niew ski, rzecz nik Ra dy Se nio -
rów. 

W dys ku sji uczest ni czył tak że
m. in. prof. Ma rek Ba rań ski, któ ry
ja ko przed sta wi ciel pre zy den ta
mia sta bie rze udział w ob ra dach
Ra dy od sa me go po cząt ku jej po -
wo ła nia. Sam za chę cał se nio rów
do więk szej ak tyw no ści i wy stę -
po wa nia z wła sny mi wnio ska mi
do no we go Bu dże tu Oby wa tel -
skie go. 

Ob ra dom przy słu chi wał się
tak że Woj ciech Wy dmań ski, wi -
ce prze wod ni czą cy Mło dzie żo wej
Ra dy Mia sta, któ ry w ra mach
wza jem nej współ pra cy (wcze śniej
w se sji Ra dy Mło dzie żo wej
uczest ni czył prze wod ni czą cy Je -
rzy Kar piń ski), przed sta wił dwa
ob sza ry współ pra cy Mło dzie żo -
wej Ra dy Mia sta z Ra dą Se nio -
rów. Pierw szy z nich to po moc
w or ga ni zo wa niu ta kich przed się -
wzięć jak kon cer ty czy zbiór ki
cha ry ta tyw ne, a dru gie po le
współ pra cy mia ło by się opie rać

na wspól nym opi nio wa niu oraz
skła da niu wnio sków do władz
mia sta i rad nych. 

– Ta ka for ma współ pra cy zo -
sta ła przy ję ta przez Ra dę Se nio -
rów z apro ba tą. Uzna li śmy wspól -
nie, że to obie cu ją ce po łą cze nie
mło do ści z do świad cze niem mo -
że przy nieść po zy tyw ne re zul ta -
ty – uwa ża Je rzy Lip niew ski. 

Stycz nio wa se sja Ra dy Se nio -
rów by ła tak że oka zją do za pre -

zen to wa nia i uchwa le nia planu
pracy na la ta 2016-2017. Plan jest
owo cem wie lu kon sul ta cji i dys -
ku sji, jed nak naj więk szą pra cę
wy ko nał prze wod ni czą cy Ra dy
Je rzy Kar piń ski, któ ry opra co wał
osta tecz ną wer sję do ku men tu
uzu peł nio ną o Ra mo wy Plan Pra -
cy Ra dy Se nio rów Mia sta So sno -
wiec na rok 2016. Po nad to Ra da
Se nio rów po wo ła ła ze spo ły pro -
ble mo we: ds. Pro fi lak ty ki i Pro -

mo cji Zdro wia, ds. Stra te gii Roz -
wo ju oraz Bu dże tu Mia sta So -
snow ca, ds. Edu ka cji, Kul tu ry
i Wy po czyn ku, ds. Kon tak tu
z Miesz kań ca mi i Or ga ni za cja mi
Po za rzą do wy mi. 

– Bar dzo cie ka wą, a za ra zem
waż ną ini cja ty wą Ra dy Se nio rów,
jest wy stą pie nie do władz sa mo -
rzą do wych So snow ca z wnio -
skiem o przy go to wa nie do ku men -
tu do ty czą ce go lo kal nej po li ty ki

se nio ral nej, bę dą cym wie lo aspek -
to wym, wie lo let nim Miej skim
Pro gra mem Po li ty ki Se nio ral -
nej – mó wi Je rzy Lip niew -
ski. – Do ku ment ta ki jest nie zbęd -
ny dla efek tyw ne go pro wa dze nia
przez Ra dę dzia łal no ści do rad -
czej, kon sul ta cyj nej oraz ini cja -
tyw nej w spra wach do ty czą cych
śro do wi ska osób star szych, jak
i zwią za nych z za an ga żo wa niem
se nio rów w dzia ła niu na rzecz lo -
kal nej spo łecz no ści. Rad ni de kla -
ru ją tym sa mym za an ga żo wa nie
człon ków Ra dy Se nio rów w przy -
go to wa nie ma te ria łów do ty czą -
cych sy tu acji se nio rów w mie ście
(po moc w ba da niach an kie to -
wych, wy wia dach), współ pra cę
w przy go to wa niu czę ści dia gno -
stycz nej, współ pra cę w opra co wa -
niu pro gra mu na rzecz se nio rów,
usta le nie prio ry te tów, wy zna cze -
nie ce lów i okre śle nie dzia łań,
wska za nie mo de lu i po ten cjal -
nych źró deł fi nan so wa nia oraz
okre śle nie po dzia łu za dań, współ -
pra cę w prze pro wa dze niu kon sul -
ta cji spo łecz nych pro jek tu do ku -
men tu, mo ni to ring re ali za cji
i okre so wą ak tu ali za cję Pro gra -
mu – za pew nił Lip niew ski. 

Radni-seniorzy uchwalili plan pracy rady na dwa najbliższe lata. 

Mło da śpie wacz ka, Bar ba ra Dra -
twiń ska – so pran, z kla sy IV śpie -
wu so lo we go uczennica Mał go -
rza ty La so ty, wzię ła udział
w I Mię dzy na ro do wym Kon kur -
sie So lo wej Wo ka li sty ki Sa kral -
nej ARS ET GLO RIA, któ ry od -
był się w Aka de mii Mu zycz nej
im. Ka ro la Szy ma now skie go
w Ka to wi cach. W I ka te go rii
zdo by ła dru gą na gro dę, a pia ni sta
Mar cin Mo gi ła, otrzy mał wy róż -
nie nie dla pia ni sty akom pa nia to -
ra. W kon kur sie wzię ło udział

po nad 80 wy ko naw ców z Pol ski
i za gra ni cy. By li to ucznio wie
wy dzia łów wo kal nych szkół mu -
zycz nych II stop nia i stu den ci
wy dzia łów wo kal nych uczel ni
mu zycz nych. Głów nym or ga ni -
za to rem i po my sło daw cą kon kur -
su był ks. dr hab. Pa weł So bie raj -
ski. 

Z ko lei uczen ni ca Ze spo łu
Szkół Mu zycz nych, Ali cja Du da -
ła z kl. for te pia nu Jo lan ty Ja rosz,
zdo by ła III miej sce w XV Mię -
dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni -

stycz nym, któ ry od był się w Gor -
litz/Zgo rze lec. W kon kur sie
uczest ni czy ło po nad 100 uczniów
szkół mu zycz nych z naj więk -
szych ośrod ków Pol ski, m.in.
War sza wy, Wro cła wia, Po zna nia,
Gdań ska, Szcze ci na, Byd gosz -
czy, Kra ko wa, Rze szo wa, Ny sy
oraz Nie miec, Au strii, Czech,
Ukra iny i Ro sji. Ju ro rzy, wy bit ni
wy kła dow cy aka de mii mu zycz -
nych, pod kre śli li wy so ki po ziom
kon kur su i bar dzo do bre przy go -
to wa nie uczest ni ków. red

arc UM w Sosnowcu
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Tak grała 
WIELka OrkIESTra…

Tegoroczny finał brawurowo poprowadził Krzysztof Jankes Jankowski z Radia Eska.

Koncert rozpoczął zespół Lennie Boycott.

W całym województwie kwestowało 27 tys. wolontariuszy. Pokazy ratownicze strażaków zawsze budzą wielkie zainteresowanie.Bartosz Bednarczuk z grupy Animators.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński w towarzystwie syna Bartka oraz Mateusza Bochenka
(z lewej) i Mateusza Kruka.

Po wrzuceniu datku do odpowiedniej puszki można
było przejechać się quadem.

Światełko do nieba ściągnęło także ekipę Gwiezdnych Wojen.
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Koncert rozpoczął zespół Lennie Boycott. Światełko do nieba puścili piłkarze Zagłębia Sosnowiec i Arkadiusz Chęciński. Jedną z atrakcji były psy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Michał Maślak z zespołem  Searching for Calm.

Tłumy na koncercie Dżemu.W całym województwie kwestowało 27 tys. wolontariuszy. 

Koncert zakończył wiecznie młody Dżem.Finałowe atrakcje bawiły publiczność w każdym wieku.

Jankes, Szkolny Patrol z wielkim sercem i kombinezon Kajetana Kajetanowicza –
najdroższy na naszych aukcjach.

Światełko do nieba ściągnęło także ekipę Gwiezdnych Wojen.
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kują kulinarne talenty 

Nada nie Cen trum Kształ ce nia Za wo do -
we go iUsłu go we go cer ty fi ka tu „Kuź nia
Ta len tów Ku li nar nych” przez Sto wa rzy -
sze nie Ku cha rzy Pol skich oraz na wią za -
nie współ pra cy z ku cha rzem Re mi giu -
szem Rącz ką to naj waż niej sze punk ty
kon fe ren cji za wo do wej „Spo tka nie teo -
rii zprak ty ką”, któ ra od by ła się26 stycz -
nia w CKZiU – Tech ni kum Nr 3 Ga -
stro no micz no -Ho te lar skie przy ul. Wa -
wel w So snow cu. – To dla nas wiel kie
wy róż nie nie, po nie waż je ste śmy je dy ną
szko łą, któ ra otrzymała ten pre sti żo wy
cer ty fi kat wwo je wódz twie ślą skim. By -
li śmy pierw si, czy li je ste śmy naj lep -
si – mó wi Elż bie ta Czer nik, dy rek tor ka
CKZiU w So snow cu. 

Ty tuł jest przy zna wa ny szko łom,
któ re wy róż nia ją się wy so kim po zio -
mem na ucza nia, do sko na łą i wy kwa li -
fi ko wa ną ka drą i przede wszyst kim
ucznia mi, któ rzy kon se kwent nie dą żą
do osią gnię cia suk ce su w bran ży ga -
stro no micz nej. CKZiU w So snow cu
zna la zło się w gro nie sied miu szkół
w Pol sce re ko men do wa nych przez Sto -

wa rzy sze nie Ku cha rzy Pol skich. Dzię ki
te mu ucznio wie mo gą li czyć na wspar -
cie me ry to rycz ne oraz prak tycz ne pod -
czas przy go to wań do kon kur sów ku li -
nar nych. 

Pod czas kon fe ren cji przy zna no tak -
że na gro dę „Za wo do wiec Ro ku” dla
naj zdol niej szych uczniów kształ cą cych
się we wszyst kich za wo dach w ra mach
Cen trum, a sa ma kon fe ren cja sta ła się
oka zją, by pro mo wać kie run ki kształ -
ce nia w CKZiU. Po nad 130 gim na zja -
li stów mia ło oka zję po znać ofer tę edu -
ka cyj ną CKZiU i wziąć udział w przy -
go to wa nych warsz ta tach. Po nad to go -
ściem spe cjal nym spo tka nia był Re mi -
giusz Rącz ka, ku charz pro wa dzą cy
pro gram ku li nar ny „Rącz ka go tu je”.
W szko le pod czas po ka zu przy go to wał
m. in. „kacz kę na ró żo wo” i zdra dzał
ku li nar ne ta jem ni ce. Ko lej ne spo tka nie
z ku cha rzem od bę dzie się w ga le rii
„Ład niej” już w kwiet niu. Rącz ka bę -
dzie go to wał dla miesz kań ców i pro -
mo wał dru gi tom swo jej książ ki ku -
char skiej. SK

Czy media budują demokrację… 

Ja ką na praw dę ro lę peł nią dzien ni ka rze
me diów lo kal nych w bu do wa niu de mo kra -
cji? Czy wal czą o in te re sy grup wy klu czo -
nych spo łecz nie? Na te py ta nia sta ra li się
od po wie dzieć uczest ni cy kon fe ren cji, któ -
ra od by ła się 26 stycz nia  w Wyż szej Szko -
le Hu ma ni tas w So snow cu. 

– Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa -
na ja ko efekt gran tu, przy zna ne go przez
Mię dzy na ro do wy Fun dusz Wy sze chradz -
ki na prze pro wa dze nie okre ślo nych ba dań
skon cen tro wa nych wo kół ro li me diów
w bu do wa niu de mo kra cji i wol no ści grup
za gro żo nych wy klu cze niem spo łecz -
nym – wy ja śnia Iza be la Kie liś, rzecz nik
Wyż szej Szko ły Hu ma ni tas w So snow -
cu. – Ba da nia by ły pro wa dzo ne rów no le -
gle w Pol sce, Cze chach, na Wę grzech
i Sło wa cji. Wśród an kie to wa nych osób
zna leź li się przed sta wi cie le me diów lo kal -

nych, dzien ni ka rze, spe cja li ści z za kre su
Pu blic Re la tions oraz in sty tu cji zwią za -
nych z po mo cą spo łecz ną i śro do wisk sa -
mo rzą do wych oraz miesz kań cy – do da je. 

Pod czas spo tka nia zo sta ły przed sta wio -
ne wy ni ki pro jek tów ba daw czych, a po kło -
siem kon fe ren cji bę dzie tak że an glo ję zycz -
na mo no gra fia, w któ rej zo sta ną za war te re -
fe ra ty i wy ni ki ba dań. – An kie to wa ni wska -
za li m. in., że w me diach naj czę ściej po ka -
zy wa ne są wy klu cze nia spo łecz ne spo wo -
do wa ne eko no mią i pro ble ma mi zdro wot -
ny mi, a w świa do mo ści an kie to wa nych co -
raz czę ściej prze szko dą wy klu cze nia sta je
się… wiek. Me dia lo kal ne po win ny sku pić
się na tym pro ble mie. Po nad to oka za ło się,
że dzien ni ka rze nie w peł ni wy ko rzy stu ją
po ten cjał me diów no wo cze snych, ta kich
jak Fa ce bo ok czy In sta gram, a od bior ca mi
in for ma cji są oso by 50+. Jak w ta kim ra zie

wy cho wy wać so bie ko lej nych od bior ców,
je śli do nich nie tra fia my? Wy ni ki ba dań są
na praw dę cie ka we i in spi ru ją ce – mó wi dr
Kry stian Du dek, pre zes Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Pu blic Re la tions, dy rek tor In sty -
tu tu Dzien ni kar stwa i Ko mu ni ka cji Spo -
łecz nej WSH i Pre si dent of In ter na tio nal
Pu blic Re la tions Cen ter.

Pod czas kon fe ren cji za in au gu ro wa no
tak że dzia łal ność no wo po wo ła ne go
w struk tu rach WSH In ter na tio nal Pu blic
Re la tions Cen ter (IPRC), któ re ma na ce lu
stwo rze nie  plat for my wy mia ny wie dzy,
do świad czeń, pro mo cji naj wyż szych stan -
dar dów dzia łań ko mu ni ka cyj nych oraz
przestrzeni do współ pra cy spe cja li stów
z za kre su Pu blic Re la tions, re pre zen tu ją -
cych róż ne kra je, ta kie jak: Pol ska, Cze chy,
Sło wa cja, Wę gry, Wło chy, Niem cy, Ukra -
ina, Hisz pa nia czy An glia. SK
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W trakcie konferencji zostało zawarte porozumienie na rzecz kształtowania wizerunku pomocy społecznej, które
sygnowało 31 przedstawicieli placówek pomocy społecznej z całego województwa.

Elżbieta Czernik, dyrektorka CKZiU, z prestiżowym certyfikatem. 
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Starość. Czas spełnienia czy czas rozczarowań?
ZDROWIE

Dr n. med Tomasz misztalski, koordynator ds.
geriatrii Sosnowieckiego Szpitala miejskiego sp.
z o.o., wyjaśnia, czym jest geriatria i podpowiada,
jak sprawić, by starość była czasem realizacji
niespełnionych wcześniej marzeń. 

Pro ces sta rze nia jest wszech obec ny i nie unik nio ny.
Po okre sie dzie ciń stwa i ado le scen cji przy cho dzi czas do -
ro sło ści, by stop nio wo przejść w póź ną doj rza łość i sta -
rość. To wła śnie czas sta ro ści jest głów nym ob cią że niem
opie ki zdro wot nej. Bo wiem to oso by sta re wraz z upły wem
lat w co raz więk szym stop niu po trze bu ją po mo cy. Sta ją
się głów ną gru pą bior ców świad czeń me dycz nych, spo -
łecz nych, opie kuń czych. Czas sta ro ści, któ ry dla więk szo -
ści trwa dwie, trzy, czte ry de ka dy, jest cza sem za leż nym
wy łącz nie od nas. Czas, któ ry mo że być pie kłem lę ku
przed nie unik nio nym lub cza sem spo ko ju i re ali za cji nie -
speł nio nych wcze śniej ma rzeń. 
Wszy scy ma my swo bo dę wy bo ru. Ce chą ludz ką jest świa -
do mość sta rze nia się i umie ra nia oraz zdol ność pla no wa -
nia. W wie ku mło dzień czym pla nu je my dal szą ka rie rę, ży cie
oso bi ste. Osią ga jąc doj rza łość, od po wia da my za roz wój
dzie ci i ich przy szłość, póź niej wspie ra my ro dzi ców, za po -
mi na jąc o przy go to wa niu się i za pla no wa niu wła snej sta ro -
ści. Pro ble ma mi ty mi zaj mu je się ge ron to lo gia: na uka in ter -
dy scy pli nar na, któ ra sku pia lu dzi róż nych za wo dów wo kół
za gad nień zwią za nych ze sta rze niem się i sta ro ścią czło -
wie ka. ze wzglę du na spek trum za in te re so wań moż na ją
po dzie lić na ge ron to lo gię kli nicz ną (ge ria trię) i ge ron to lo gię
spo łecz ną. Naj waż niej szym za gad nie niem wy da ją się być
skut ki pro ce sów sta rze nia i sta ro ści czło wie ka dla nie go sa -
me go oraz skut ki sta rze nia i sta ro ści de mo gra ficz nej dla
spo łe czeń stwa. Ide ałem by ło by, gdy by wszy scy sta rzy lu -
dzie al bo przy naj mniej ich więk szość, cie szy ła się spraw no -
ścią i sa mo wy star czal no ścią, a spo łe czeń stwo by ło w sta -
nie za pew nić im do sta tecz ne wa run ki fi nan so we, miesz ka -
nio we, in fra struk tu rę miast i osie dli, od po wia da ją cą ich po -
trze bom, nie po no sząc ogrom nych wy dat ków, ja kie po cią -
ga za so bą pie lę gna cja osób cał ko wi cie i nie od wra cal nie
znie do łęż nia łych. Ce lem ge ron to lo gii jest po pra wa ja ko ści
ży cia star sze go czło wie ka w ta kim za kre sie i na tak dłu go,
jak to bę dzie moż li we. za dol ną gra ni cę sta ro ści uzna no
wiek 65 lat. Oso by w wie ku 65 – 75 lat za li cza się do star -
sze go wie ku (ol dest young), w wie ku 76 – 85 lat do wie ku
po de szłe go (ol dest old), lu dzi po wy żej 85 ro ku ży cia uzna -

je się za sę dzi wych lub dłu go wiecz nych. Po dział jest umow -
ny i nie mo że sta no wić kry te rium bio lo gicz nej i psy chicz nej
oce ny po je dyn cze go czło wie ka. Tym nie mniej ta kie roz róż -
nie nie lu dzi w star szym wie ku od po wia da zmia nom za cho -
dzą cym w sta ro ści. Nie zmie ni ła się by naj mniej naj wyż sza
moż li wa do osią gnię cia dłu gość ży cia. Mak sy mal ne trwa -
nie ży cia jest ce chą ga tun ku. Po zwa la czło wie ko wi prze kro -
czyć wiek 120 lat.
Sta rze nie się nie jest cho ro bą, lecz to ru je dro gę pa to lo gii.
Śmierć bar dzo rzad ko jest spo wo do wa na zmia na mi in wo -
lu cyj ny mi. Śred nia dłu gość ży cia czło wie ka jest o kil ka dzie -
siąt lat krót sza od mak sy mal ne go trwa nia ży cia, a sta rość
jest zdo mi no wa na przez cho ro by i nie do łę stwo. Wy zwa -
niem nie jest obec nie prze dłu że nie mak sy mal ne go trwa nia
ży cia, lecz prze kształ ce nie pro ce su sta rze nia z ty po we go
w po myśl ny, wol ny od scho rzeń i nie spraw no ści. Tak zwa -
ny „zdro wy tryb ży cia” nie jest tyl ko ko lej ną mo dą, lecz wy -
ni ka z ob ser wa cji i ba dań nad pro ce sa mi sta rze nia. Oczy wi -
ście na le ży do ce nić ge ne tycz ne de ter mi nan ty dłu go wiecz -
no ści i po myśl no ści sta rze nia, to jed nak wy raź ny wzrost
dłu go ści i ja ko ści ży cia w mi nio nym stu le ciu na le ży przy pi -
sać od dzia ły wa niom po za ge ne tycz nym. W ba da niach dłu -
go ter mi no wych uwzględ nia no kil ka na ście zmien nych po -
wią za nych z po myśl nym sta rze niem, kil ka wy ka zy wa ło sta -
ty stycz ny zwią zek z pro gno zo wa niem po myśl ne go sta rze -
nia. Pre dy ka to ra mi po myśl ne go sta rze nia oka za ły się: wyż -
szy po ziom wy kształ ce nia – w za kre sie utrzy ma nia funk cji
in te lek tu al nych, po sia da nie ży ją ce go współ mał żon ka, do -
bra sy tu acja ma te rial na, po zy tyw na sa mo oce na sta nu
zdro wia, wyż sza wyj ścio wa spraw ność fi zycz na, brak cho -
rób prze wle kłych, nie wiel kie wy ma ga nia od opie ki zdro -
wot nej, ide al na ma sa cia ła, abs ty nen cja ni ko ty no wa,
umiar ko wa na ilość al ko ho lu, ak tyw ność i upra wia nie ćwi -
czeń fi zycz nych. Ak tyw ność fi zycz na dzia ła na mózg jak
bal sam. Re gu lar ne ćwi cze nia sty mu lu ją układ krą że nia,
dzię ki cze mu mózg jest le piej od ży wio ny i do tle nio ny. Wpły -
wa ją rów nież na roz wój i sty mu lu ją pro ce sy po znaw cze na -
wet po 65. ro ku ży cia. Po lep sza się pa mięć, uwa ga i zdol -
ność do prze twa rza nia in for ma cji. Umysł wzmoc nią: na uka
ję zy ków ob cych, gra na in stru men tach, spo tka nia w gro nie
ro dzi nie i przy ja ciół, czy ta nie ksią żek, roz wią zy wa nie ła mi -
głó wek, gry lo gicz ne i krzy żów ki. War to tak że pa mię tać
o wła ści wej die cie, od po wied niej ilo ści cza su prze zna czo -
ne go na sen i wy po czy nek, utrzy my wa niu kon tak tów to wa -
rzy skich i ro dzin nych, hob by i re ali za cji za in te re so wań, po -
zy tyw nym na sta wie niu, ucze niu się i ćwi cze niu pa mię ci, mi -
ni ma li zo wa niu zmien no ści w oto cze niu, re gu lar nych, okre -
so wych ba da niach dia gno stycz nych i we dług po trzeb le -
kar skich. Waż ne miej sce zaj mu ją uwa run ko wa nia psy cho -
spo łecz ne: po czu cie wspar cia emo cjo nal ne go, sa tys fak cja
z obec ne go ży cia, utrzy ma nie au to no mii i kon tro li nad wła -
snym ży ciem. zde cy do wa nia więk szość osób pra gnie spę -
dzić ostat nie la ta ży cia we wła snym miesz ka niu. Tak się
jed nak nie dzie je. Roz pad mo de lu ro dzi ny wie lo po ko le nio -
wej i brak na dal wy star cza ją cej po mo cy śro do wi sko wej po -
wo du ją, że do mi nu ją cą for mą jest ca ło do bo wa opie ka in -
sty tu cjo nal na. Tym cza sem to od dzia ły ge ria trycz ne, dzia ła -
ją ce w opar ciu o mo del re ha bi li ta cyj ny, po win ny peł nić wio -
dą cą ro lę. Ce lem ich dzia ła nia jest bo wiem nie ty le po wrót
do zdro wia, ale przy wró ce nie lu dziom star szym zdol no ści

sa mo dziel ne go funk cjo no wa nia w miej scu za miesz ka nia,
po now ne pod ję cie czę ści obo wiąz ków spo łecz nych. Pa -
cjent w od dzia le o mo de lu re ha bi li ta cyj nym prze sta je być
tyl ko bior cą świad czeń, mu si wy ka zy wać mo ty wa cję
do osią gnię cia mak sy mal nej moż li wej spraw no ści i ści śle
współ pra co wać z per so ne lem. Pra cow ni cy od dzia łu sta ją
się człon ka mi ze spo łu wie lo spe cja li stycz ne go, ukie run ko -
wa ne go na dia gno sty kę, te ra pię, re ha bi li ta cję ru cho wą
i psy cho lo gicz ną. Wszel kie dzia ła nia ze wzglę du na ist nie -
nie li mi tu cza so we go mu szą być zsyn chro ni zo wa ne i kom -
plek so we lub po dzie lo ne na eta py. For ma re ha bi li ta cyj -
na wy ma ga in dy wi du al ne go po stę po wa nia z cho rym, ak -
tyw ne go i zróż ni co wa ne go dzia ła nia, współ pra cy z ro dzi ną,
po mo cą śro do wi sko wą i pod sta wo wą opie ką zdro wot ną.
Moż li wość re ali za cji te go wzor ca za le ży od do sta tecz nej
licz by wy kwa li fi ko wa nej i od po wied nio umo ty wo wa nej ka -
dry oraz do brze wy po sa żo nej ba zy dia gno stycz nej i re ha -
bi li ta cyj nej. Re ha bi li ta cyj ny od dział ge ria trycz ny spra wu je
fak tycz ną opie kę zdro wot ną nad ludź mi w star szym wie ku,
obej mu je swo im dzia ła niem więk szą licz bę cho rych. Umoż -
li wia czę ści pa cjen tów re zy gna cję z po mo cy in sty tu cjo nal -
nej lub re du ku je ją do po mo cy śro do wi sko wej. Przede
wszyst kim da je se nio rom szan sę po wro tu do god ne go ży -
cia. W So sno wiec kim Szpi ta lu Miej skim od 2012 ro ku ist -
nie je je dy ny 16-łóż ko wy Od dział Ge ria trycz ny. W za kre sie
świad czeń me dycz nych pra cu je zgod nie ze stan dar da mi
opie ki ge ria trycz nej: pro wa dzi dzia ła nia dia gno stycz no -
-lecz ni cze w sta nach po gor sze nia zdro wia se nio rów spo -
wo do wa nych sta na mi ostry mi lub czę ściej za ostrze niem
pro ce sów prze wle kłych, dą ży do spo wol nie nia prze bie -
gu cho rób prze wle kłych, zmie rza do po pra wy kom for tu
ży cia w cho ro bach prze wle kłych i nie ule czal nych, ra cjo -
na li zu je po stę po wa nie te ra peu tycz ne i ogra ni cza czę -
stość ho spi ta li za cji, za po bie ga ja tro pa to ge nii, róż ni cu je
ob ja wy za bu rzeń psy chicz nych od na stępstw za bu rzeń
so ma tycz nych, pro wa dzi edu ka cję cho rych i opie ku nów
w kie run ku wła ści we go zin dy wi du ali zo wa ne go po stę po -
wa nia, usta la oce nę funk cjo nal ną pa cjen tów, opty ma li zu -
jąc za po trze bo wa nie na świad cze nia me dycz ne i opie -
kuń cze, współ pra cu je z od dzia ła mi kla sycz ny mi, po rad -
nia mi spe cja li stycz ny mi, jed nost ka mi lecz nic twa prze wle -
kłe go i opie kuń czy mi do bie ra jąc od po wied nie for my dla
le czo nych pa cjen tów. Od dział Ge ria trycz ny po wi nien być
od dzia łem pierw sze go po by tu dia gno stycz ne go i te ra peu -
tycz ne go przy za ostrze niach cho rób prze wle kłych, w sta -
nach nie okre ślo ne go po gor sze nia sta nu zdro wia, za ła ma -
niu funk cjo no wa nia u osób po 60 ro ku ży cia. Po za koń cze -
niu po by tu w od dzia le pa cjent naj czę ściej po wra ca do do -
mu, cza sem dia gno sty ka i le cze nie wy ma ga uzu peł nie nia
w od dzia łach kla sycz nych lub po rad niach spe cja li stycz -
nych, nie kie dy wy ma ga prze dłu żo nych świad czeń lecz ni -
czych lub opie kuń czych. So sno wiec ki Szpi tal Miej ski pro -
wa dzi tak że cy klicz ną ak cję edu ka cyj no -pro fi lak tycz ną
pod na zwą „Szpi tal Przy ja zny Se nio rom”. Miej my jed nak
świa do mość, że żad na struk tu ra pań stwa nie udźwi gnie
na stępstw sta rze nia się spo łe czeń stwa i roz pa du ro dzi ny
wie lo po ko le nio wej. Dla te go za dbaj my o wła sną sta rość
pod wzglę dem zdro wot nym, psy chicz nym i eko no micz nym
i przy go tuj my się do niej tak, aby by ła cza sem speł nie nia
i re ali za cji ma rzeń.  red
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No wo cze sny blok ope ra cyj ny z sze ścio ma ope ra -
cyj ny mi sa la mi w So sno wiec kim Szpi ta lu Miej -
skim przy ul. Ze ga dło wi cza 3 to naj więk sze wy -
zwa nie in we sty cyj ne, ja kie obec nie cze ka miej ską
spół kę. Bu do wa pa wi lo nu szpi tal ne go, w któ rym
bę dą znaj do wać się blok ope ra cyj ny i od dział in -
ten syw nej opie ki me dycz nej, ma ru szyć już
w pierw szej po ło wie te go ro ku. 

Re ali za cja in we sty cji zaj mie oko ło 18 mie się -
cy. W no wym obiek cie po wsta nie blok ope ra cyj ny
szpi ta la z sa la mi ope ra cyj ny mi, prze zna czo ny mi
na po trze by chi rur gii, or to pe dii, uro lo gii, gi ne ko lo -
gii i oto la ryn go lo gii. Blok ma speł niać naj wyż sze
stan dar dy me dycz ne i uwzględ nić przede wszyst -
kim kwe stie bez pie czeń stwa pa cjen tów, jak rów -
nież per so ne lu me dycz ne go. – Za pla no wa li śmy
peł ną di gi ta li za cję sal ope ra cyj nych, co z jed nej
stro ny za pew ni szyb ki do stęp do wszel kich wy ni -
ków ba dań pa cjen ta i znacz nie uła twi po dej mo wa -
nie de cy zji co do dal sze go po stę po wa nia z cho rym.
Z dru giej zaś stro ny po zwo li na re je stra cję bie żą -
cych zda rzeń i ich od two rze nie w przy szło ści – za -
po wia da Ar tur No wak, pre zes za rzą du So sno wiec -
kie go Szpi ta la Miej skie go sp. z o.o. 

De cy zja o uru cho mie niu w So sno wiec kim Szpi -
ta lu Miej skim od dzia łu in ten syw nej opie ki me dycz -
nej wią że się z tym, że bra ku je te go ro dza ju usług
na ryn ku ochro ny zdro wia. Po wsta nie od dział,
w przy pad ku któ re go nie zbęd na jest ści sła współ -
pra ca le ka rzy wie lu spe cja li za cji, dla te go wska za ne
jest, by ta ki od dział funk cjo no wał w szpi ta lu wie lo -
pro fi lo wym, ja kim jest So sno wiec ki Szpi tal Miej -
ski. W dwu na sto łóż ko wym od dzia le in ten syw nej
te ra pii znaj dą opie kę naj cię żej cho rzy miesz kań cy
So snow ca i Za głę bia Dą brow skie go.

W pa wi lo nie znaj dzie się rów nież nie wiel ka sa -
la au dio wi zu al na. Jej po wsta nie jest po trzeb ne ze
wzglę du na co raz szer szą współ pra cę szpi ta la
z me dycz ny mi ośrod ka mi uni wer sy tec ki mi. – Za -
mie rza my szko lić i po zy ski wać no we ka dry, a tak -
że cią gle do sko na lić umie jęt no ści i wie dzę per so -
ne lu, by pod no sić po ziom świad czeń me dycz -
nych – mówi Artur No wak. 

Pa wi lon bę dzie skła dał się z trzech kon dy gna -
cji o łącz nej po wierzch ni użyt ko wej ok.
3 tys. 910 m kw. (po wierzch nia za bu do wy to
1 tys. 487 m kw.). Pierw sza w po zio mie przy zie -
mia (1 tys. 212 m kw.) sta no wić bę dzie za ple cze
tech nicz ne i in for ma tycz ne. Na par te rze na po -
wierzch ni 1 tys. 241 m kw. zo sta ną zlo ka li zo wa ne
od dział in ten syw nej opie ki me dycz nej i sa la au dio -
wi zu al na, a na pierw szym pię trze o po wierzch ni
1 tys. 268 m kw. zo sta nie zre ali zo wa ny peł no pro -
fi lo wy blok ope ra cyj ny. 

Zgod nie z pro jek tem bu dow la nym i wy ni ka mi
prze pro wa dzo ne go dia lo gu tech nicz ne go, koszt bu -
do wy wraz z wy po sa że niem me dycz nym zo stał osza -
co wa ny na po nad 40 mln zł. Ca łość in we sty cji zo sta -
nie zre ali zo wa na ze środ ków bu dże tu mia sta, ale ze
wzglę du na ska lę i kosz ty in we sty cji, jej fi nan so wa nie
bę dzie roz ło żo ne w cza sie na dzie sięć lat. SK

No wy blok ope ra cyj ny w So sno wiec kim Szpi ta lu Miej skim
bę dzie kosz to wał oko ło 40 mln zł

Bu do wa już w tym ro ku
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Sosnowiec pamięta
o Żołnierzach Wyklętych
1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w Sosnowcu odbędzie się lokalna edycja projektu „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W ramach projektu 28 lutego odbędzie się bieg na dystansie 1963 metrów, będących symbolem daty schwytania i śmierci
ostatniego spośród Żołnierzy Wyklętych. Start biegu zaplanowano o godzinie 12.00 z placu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu przy alei Zwycięstwa 20.
Miejskie uroczystości odbędą się także w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Pogoni, pod pomnikiem kobiet walczących w AK. O działalności
Żołnierzy Wyklętych przypomina także rondo ich imienia w Dańdówce u zbiegu ulic 11 Listopada, Klonowej i Makuszyńskiego.

Jed nym z waż niej szych, a za ra -
zem naj bar dziej po mi ja nych i za -
kła my wa nych wy da rzeń w hi sto -
rii na szej Oj czy zny, jest okres po -
wsta nia an ty ko mu ni stycz ne go
w la tach 1944-1963. In for ma cje
o wal ce i ofie rze ży cia bo ha te rów
kon spi ra cji an ty ko mu ni stycz -
nej – Żoł nie rzy Wy klę tych cią gle
jesz cze w zbyt ma łym stop niu do -
cie ra ją do pol skiej mło dzie ży
i osób do ro słych, dla te go też
na ła mach „Ku rie ra Miej skie go”
po sta no wi li śmy nie co przy bli żyć
te fak ty.

W 2011 ro ku zo sta ło uchwa -
lo ne przez Sejm RP świę to – 1
mar ca Na ro do wy Dzień Pa mię ci
Żoł nie rzy Wy klę tych. Dwa la ta

póź niej, w 2013 ro ku ob cho dzi li -
śmy Rok Żoł nie rzy Wy klę tych.
Przy padł on w 50. rocz ni cę za -
mor do wa nia przez bez pie kę ostat -
nie go par ty zan ta Rze czy po spo li -
tej – Jó ze fa Fran cza ka ps. „La -
lek”. Dzień 21 paź dzier ni ka 1963
ro ku, w któ rym zo stał za strze lo ny
pod czas ob ła wy, stał się da tą sym -
bo licz ną, stąd też bieg, któ ry 28
lu te go od bę dzie się w So snow cu,
ma tra sę o dłu go ści 1963 me trów.

Żoł nie rza mi Nie złom ny mi,
zwa ni by li tak że Żołnierzami
Niezłomnymi. Był to nie pod le gło -
ścio wy ruch par ty zanc ki, sta wia -
ją cy opór so wie ty za cji Pol ski
i pod po rząd ko wa niu jej ZSRR, to -
czą cy wal kę ze służ ba mi bez pie -

czeń stwa ZSRR i pod po rząd ko -
wa ny mi im służ ba mi w Pol sce.
Licz bę człon ków wszyst kich or -
ga ni za cji i grup kon spi ra cyj nych
sza cu je się na 120-180 ty się cy
osób. W ostat nich dniach II woj ny
na te re nie Pol ski dzia ła ło 80 ty się -
cy par ty zan tów an ty ko mu ni stycz -
nych. Ostat ni czło nek ru chu opo -
ru, wspo mnia ny Jó zef Fran czak
ps. „La lek” z od dzia łu kpt. Zdzi -
sła wa Broń skie go „Usko ka”, zgi -
nął w ob ła wie w Maj da nie Ko zic
Gór nych pod Pia ska mi (woj. lu -
bel skie), osiem na ście lat po woj -
nie. W prak ty ce jed nak więk szość
or ga ni za cji zbroj nych upa dła
na sku tek bra ku re ak cji mo carstw
za chod nich na sfał szo wa nie przez

PPR wy bo rów do Sej mu Usta wo -
daw cze go w stycz niu 1947 ro ku
i po wy bor czej amne stii, po któ rej
pod zie mie li czy ło nie wię cej niż
dwa ty sią ce osób. W wal kach
pod zie mia z ów cze sną wła dzą
zgi nę ło oko ło 15 tys. lu dzi, w tym
oko ło 7 tys. człon ków pod zie mia.

Przez ca łe la ta PRL -u na zy wa -
no ich „za plu ty mi kar ła mi re ak -
cji”, a wszyst kie nie pod le gło ścio -
we or ga ni za cje, do któ rych na le -
że li, okre śla no ja ko „fa szy stów”,
czy „ban dy re ak cyj ne spod zna ku
NSZ”. W za mian za ofiar ną wal -
kę w obro nie war to ści, ja ką by ła
nie pod le głość Oj czy zny, wie lu
z nich po le gło z bro nią w rę ku, in -
nych za mę czo no w wię zie niach
cią gły mi prze słu cha nia mi i tor tu -
ra mi, a jesz cze in ni po okrut nych
śledz twach prze cho dzi li po ka zo -
we pro ce sy, któ re by ły kpi ną z wy -
mia ru spra wie dli wo ści, a któ rych
wy rok był oczy wi sty – na tych -
mia sto wo wy ko ny wa no ka ry
śmier ci. Je dy nie nie licz nym uda ło
się prze trwać sta li now ski re żim,
aby żyć da lej przez dłu gie de ka dy
Pol ski Lu do wej z pięt nem „re ak -
cyj ne go ban dy ty”. 

„Żoł nie rza mi Wy klę ty mi”
zwy kło się na zy wać żoł nie rzy
pol skie go pod zie mia nie pod le -
gło ścio we go, któ rzy pięć lat oku -
pa cji nie miec kiej zmu sze ni by li
za mie nić na idą cy ze wscho du,
ni czym bu rza, sta li now ski re żim.
W od róż nie niu od tej czę ści spo -
łe czeń stwa, któ ra uzna ła wła dzę
lu do wą na rzu co ną od gór nie
na po le ce nie Jó ze fa Sta li na,
oni – wy klę ci przez ko mu ni stycz -
ny sys tem, nie zło ży li bro ni. Jesz -
cze raz po szli do la su bro nić miej -
sco wej lud no ści przed kra dzie ża -
mi i gwał ta mi MO, UB i NKWD.
Pod zie mie nie pod le gło ścio we
na sku tek bra ku re ak cji alian tów
na ko mu ni stycz ne fał szer stwo,
za miast de mo kra tycz nych wy bo -
rów oraz na fakt, iż pań stwa za -
chod niej Eu ro py uzna ły Pol skę
pod rzą da mi so wie tów, świa do mi
bra ku per spek tyw żoł nie rze nie -
pod le gło ścio wych or ga ni za cji,
zmu sze ni by li przy jąć sym bo licz -
ny kie lich go ry czy od ko mu ni -
stycz nych władz w po sta ci tzw.
„amne stii”, któ ra oka za ła się pod -
stęp ną pu łap ką. Na dal tro pio no
i mor do wa no nie tyl ko tych, któ -
rzy nie chcie li się ujaw nić, ale tak -
że tych, któ rzy to uczy ni li. 

Naj dłu żej ukry wał się
przed re żi mem Jó zef Fran czak ps.

„La lek”. Uro dził się w 1918 ro ku.
We wrze śniu 1939 ro ku zbiegł
z nie wo li so wiec kiej. Od 1940 ro -
ku w ZWZ -AK. W 1944 ro ku
wcie lo ny do 2 Ar mii WP, skąd
zde zer te ro wał w stycz niu 1945
ro ku. Rok póź niej aresz to wa ny
przez UB, zdo łał się wy swo bo -
dzić. Od 1947 ro ku pod roz ka za -
mi kpt. Zdzi sła wa Broń skie go ps.
„Uskok”.

Wy ko ny wał wy ro ki na kon fi -
den tach bez pie ki (m.in. tych,
przez któ rych zgi nę li do wód cy
od dzia łów: „Lew” i „Uskok”.
Od 10 lu te go 1953 ro ku ukry wał
się sa mot nie u po nad 200 współ -
pra cow ni ków. „W gro ma dzie Ko -
zi ce nie ma na sze go POP, wszy -
scy bo ją się ban dy Lal ka” – pi sa li
prze ra że ni pe zet pe row cy pod ko -
niec lat 50.

Chciał się ujaw nić po paź -
dzier ni ku 1956 ro ku, czy li tzw.

„od wil ży”, ale gro zi ło mu do ży -
wot nie wię zie nie. Z Da nu tą Ma -
zur miał sy na Mar ka, któ re mu
sąd do pie ro w 1992 ro ku przy -
znał pra wo do no sze nia na zwi ska
oj ca. Wy dał go – oczy wi ście
za sto sow ną opła tą – brat stry -
jecz ny żo ny, taj ny współ pra cow -
nik SB, ps. „Mi chał”. Zgi nął pod -
czas ob ła wy SB i ZO MO w Maj -
da nie Ko zic Gór nych. Z od cię tą
przez bez pie kę gło wą po cho wa ny
przez ro dzi nę w Pia skach.
W 2008 ro ku od zna czo ny Krzy -
żem Ko man dor skim Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski.

W po dob ny spo sób gi nę li in ni
Bohaterowie Wyklęci, któ rych
ży cio ry sy moż na zna leźć mię dzy
in ny mi na stro nach in ter ne to -
wych: www.zol nie rze wy kle ci.pl
czy www.od ra nie men.org.

Opra co wał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Ostatni partyzant Rzeczypospolitej Józef Franczak, 
ps. „Lalek”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy
1 marca.
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Zagłębie wygrało memoriał 
im. Włodka Mazura

Kibice wybrali Jedenastkę Wszech Czasów

Krzysz tof Polaczkiewicz

W su mie uho no ro wa no dwu na stu
za wod ni ków, gdyż Ro man Strzał -
kow ski i Zbi gniew My ga otrzy ma -
li ta ką sa mą licz bę gło sów. Peł -
na li sta wy róż nio nych pił ka rzy
znaj du je się w ram ce obok. Wła -
dze klu bu przy go to wa ły z tej oka -
zji nie spo dzian kę. W klu bo wej re -
stau ra cji 3 Ko lo ry moż na ku pić
pa miąt ko we ko szul ki z na zwi ska -
mi wy bit nych pił ka rzy na ple cach. 

Pił ka rze Za głę bia nie mie li
więk szych pro ble mów z po ko na -
niem ni żej no to wa nych ry wa li.
Wpraw dzie w każ dym po je dyn ku
na si gra cze prze gry wa li, ale
w osta tecz nym roz ra chun ku nie
po zo sta wia li złu dzeń prze ciw ni -
kom. – Me mo riał Ma zu ra ma swo -
ją re no mę i za wsze pod cho dzi my
do zma gań w tym tur nie ju z na leż -
ną po wa gą. Każ da wy gra na cie szy,
a w ta kim tur nie ju szcze gól -
nie – pod kre ślał tre ner Za głę bia
Ar tur Der bin.

Za głę bie zgar nę ło tak że dwie
na gro dy in dy wi du al ne. Naj lep -
szym pił ka rzem zo stał Mar tin Pri -
bu la, a kró lem strzel ców Łu kasz
Ma tu siak.

Oprócz głów nych zma gań nie
za bra kło do dat ko wych atrak cji. Dla
ki bi ców przy go to wa no mię dzy in -
ny mi kon kurs Sko dy Le mir, wktó -
rej mło dy pił karz wy grał dla swo -
ich ro dzi ców au to z peł nym ba -
kiem naweek end. Go rą cą at mos fe -
rę na par kie cie i na try bu nach pod -
trzy my wa ły z ko lei dziew czy ny
z gru py che er le aders Ha sao! 

Ki bi com za pre zen to wa li się tak -
że old bo je pił kar skie go Za głę bia
oraz ho ke jo wi old bo je. Na si
oldboje nie mie li li to ści dla ko le -
gów z lo do wi ska i wy gra li aż 12:5.

Nie za bra kło rów nież wy zwań
dla mło dych adep tów pił ki noż nej
zna szej aka de mii, któ rzy spraw dzi -
li się w kon kur sie „żon gler ki”. 110
pił ka rzy z Aka de mii – na 110-le cie
klu bu – pod bi ja ło pił ki w4 gru pach
wie ko wych. Z każ dej ka te go rii 4

najlepszych za wod ni ków otrzy ma -
ło na gro dy od władz klu bu. 

Pod czas tur nie ju nie za bra kło
rów nież ak cen tu cha ry ta tyw ne go.

W tym ro ku li cy to wa li śmy ga dże -
ty i zbie ra li śmy pie nią dze dla Ani
Stę pień, któ ra ma po waż ną wa dę
serca.  

XXI edycja memoriału im. Włodzimierza Mazura rozpoczęła obchody przypadającego w tym roku 110-lecia
piłkarskiego Zagłębia. W hali przy ul. Żeromskiego triumfowali piłkarze z Sosnowca, którzy pokonali Rekord
Bielsko-Biała, Olimpię Elbląg oraz Raków Częstochowa. Podczas imprezy zaprezentowano Jedenastkę Wszech
Czasów, którą wybrali sosnowieccy kibice.

wYNiki TURNiejU
żONGLeRki

GRUPA 1999-2002
1. michał kieca 
2. Bartłomiej wróbel 
3. Patryk Lipkiewicz 
4. Dawid Gurawski 
GRUPA 2003-2004
1. jakub kulesza 
2. maks Niemiec 
3. Piotr Płucienniczak 
4. jakub Pomykała 
GRUPA 2005-2006 
1. Aleksander Postrach 
2. Bartosz chamczyk 
3. Oskar chałupczak 
4. kacper kwaśniak 
GRUPA 2007-2008
1. jakub Orczyk 
2. jan charzyk 
3. marcin ślęzak 
4. jgor Stehlik 

„jeDeNASTkA wSZecH cZASów”

witold Szyguła - Roman Bazan, jerzy Pielok, witold majewski, Roman
Strzałkowski, józef Gałeczka, Andrzej Gaik, władysław Szaryński,
czesław Uznański, Zbigniew myga, Andrzej jarosik, włodzimierz mazur.

wYNiki TURNiejU 

Zagłębie Sosnowiec – Rekord Bielsko-Biała 6:3
Bramki dla Zagłębia: Fidziukiewicz, Fonfara, matusiak, Pribula, Dudek
Sierczyński. 
Raków częstochowa – Olimpia elbląg 3:4
Raków częstochowa 4-7 Zagłębie Sosnowiec 
Bramki dla Zagłębia: Pribula 2, matusiak 2, markowski 2 Fonfara.
Rekord Bielsko-Biała - Olimpia elbląg 2:3
Rekord Bielsko-Biała -Raków częstochowa 3:6
Zagłębie Sosnowiec 8-1 Olimpia elbląg 
Bramki: matusiak 3, Sieczyński 2, Pribula, Sołowiej, Dudek.
Zagłębie Sosnowiec:  Fabisiak, Dariusz maciejowski - Sołowiej, Fonfara,
Sierczyński, Fidziukiewicz, markowski, Dudek, Pribula, matusiak. 

Młodzi piłkarze Akademii zademonstrowali techniczne umiejętności.

W akcji najlepszy piłkarz turnieju – Martin Pribula.

Podczas imprezy Jerzy Pielok, Józef Gałeczka, Andrzej
Gaik, Władysław Szaryński i Zbigniew Myga odebrali
pamiątkowe koszulki. 

Suk ce sem za koń czył się start dżu -
do ków Bu dow la nych w Mi strzo -
stwach Ślą ska. So sno wi cza nie
pod czas zma gań mło dzi ków, ju -
nio rów młod szych i ju nio rów wy -
wal czy li sie dem me da li.

W ry wa li za cji mło dzi ków sre -
bro zdo był Bar tosz Po strach,
a brąz Woj ciech So sna. Z ko lei
wśród ju nio rów młod szych
po zło ty me dal się gnął Piotr Ko -
ko sza. Na naj wyż szym stop niu

po dium sta nę ła tak że ju nior ka
Mar ta Wa lo tek. Ju sty na Sit ko
i San dra Ro sa w zma ga niach ju -
nior skich wy wal czy ły srebr ne me -
da le, a Klau dia Paw łow ska ukoń -
czy ła za wo dy na trze cim miej scu.

Bli sko szczę ścia by ła tak że ju -
nior ka młod sza Klau dia Gór ska,
któ ra za ję ła 4 miej sce. Na 5 miej -
scu za wo dy ukoń czy li Klau dia
Bał szan, Ma te usz Osiak i Mar cel
Bzu ra. KP

Szczęśliwa siódemka dżudoków

W chwili zamykania numeru „Kuriera” jeszcze nie wiedzieliśmy, kto
będzie rywalem popularnego Diablo. Kandydatami są Łukasz
Rusiewicz (21-22, 12 KO) i Kai Kurzawa (36-4, 24 KO). Ten pierwszy
w swojej karierze walczył między innymi z Krzysztofem Głowackim,
Rachimem Czachkijewem, Olą Afolabim i Izu Ugonoham.

Włodarczyk ostatnią walkę stoczył we wrześniu 2014 roku. Przegrał
z Grigorijem Drozdem (40-1, 28 KO), tracąc pas WBC kategorii junior
ciężkiej.

„Diablo” miał wrócić na ring 18 grudnia 2015 roku. Planowano, że
zmierzy się wówczas z Bejbutem Szumenowem na gali w Las Vegas.
Kazach doznał jednak kontuzji i nic z tego nie wyszło. KP

„Diablo” w Sosnowcu
KRzySzTOF WłODARCzyK PO DłUGIEJ PRzERWIE WRACA NA RING!
„DIABLO” WySTąPI NA GALI BOKSERSKIEJ  W SOSNOWCU, KTóRA ODBęDzIE
SIę 4 MARCA W HALI PRzy UL. żEROMSKIEGO. 

ROBERT BARTCzAK I MICHAł
BAJDUR zASILą PIłKARSKIE
zAGłęBIE. OBAJ POMOCNICy
NA RUNDę WIOSENNą zOSTANą
WyPOżyCzENI z LEGII
WARSzAWA.

Bart czak ma 19 lat. W stycz niu
wraz z pierw szym ze spo łem Le -
gii prze by wał na obo zie na Mal -
cie, ale osta tecz nie tra fi do So -
snow ca, gdzie ma wy peł nić lu kę
na tzw. „dzie siąt ce”. – Po że gna -
li śmy Tom ka Sza ta na i Prze mka
Mi zga łę. Ro bert ma ich za stą -
pić – pod kre śla tre ner so sno wi -
czan Ar tur Der bin.

Je sie nią wy stę po wał głów nie
w trze cio li go wych re zer wach
Le gii, ale za li czył tak że dwa wy -
stę py w Pu cha rze Pol ski i je den
w zma ga niach Li gii Eu ro py.
Do tej po ry ma na kon cie je den
wy stęp w eks tra kla sie.

Baj dur z ko lei ma 21 lat. Naj -
czę ściej wy stę pu je na pra wej po -
mo cy. Je sie nią grał w Do lca nie
Ząb ki. W wy gra nym 4: 1 me czu
z Za głę biem So sno wiec wpi sał
się na wet na li stę strzel ców.

Sztab szko le nio wy na dal
szu ka wzmoc nień w de fen sy -
wie, a kon kret nie środ ko we go
obroń cy. KP

Zaciąg z Legii



Po grą żo ne w wiel kim smut ku
wciąż wspo mi na ją zły czas swych
na ro dzin. 

Bun kry oraz oko py nie miec -
kiej li nii obron nej b -2 znaj du ją się
na te re nie kil ku dziel nic So snow -
ca. Umoc nie nia te prze ci na ją mia -
sto z pół no cy na po łu dnie. Po -
cząw szy od dą brow skie go Sta szi -
ca i Al ber ta po przez Las Za gór ski,
Czar ne Mo rze, Po rąb kę, Kli mon -
tów, Bo brek, Bór, Niw kę i Ję zor
się ga ją do Ja worz na i My sło wic. 

Nazwa „kochbunkier”
pochodzi od nazwiska
Erica Kocha, gauleitnera,
nadprezydenta Prus
Wschodnich i zbrodniarza
wojennego.

Li nia b -2 swą ge ne zą się ga ro -
ku1944. Wte dy to Niem cy oba wia -
ją cy się nad cią ga ją cej Ar mii Czer -
wo nej przy stą pi li do bu do wy kil ku
li nii obron nych bie gną cych przez
te ry to rium dzi siej szej Pol ski z pół -
no cy na po łu dnie. Li nie te by ły od -
da lo ne od sie bie o oko ło 100 km
i zo sta ły ozna czo ne al fa be tycz nie:
a, b, c, d i e. Nie któ re z tych li nii zo -
sta ły wzmoc nio ne odo dat ko we pa -
sy for ty fi ka cji. Do ty czy ło to tak że
znaj du ją cej się na te re nie Za głę bia
li nii b -2, któ ra po prze dzo na by ła li -
nią b -1 (Ju ra Kra kow sko -Czę sto -
chow ska) oraz zlo ka li zo wa ną
na po łu dnie od Opo la li nią b -3. Po -
łu dnio wy kres li nii b -2 znaj do wał
się w oko li cach Zwar do nia. 

Do pierw szych prac ziem nych
przy stą pio no la tem 1944 ro ku.
Wy ko ny wa li je Po la cy pod nad -
zo rem nie miec kich in ży nie rów.
Ca ło ścią do wo dził gen. Fritz Be -
nic ke. By ły to pra ce przy mu so we,
choć wśród bu dow ni czych zda -
rza ły się tak że oso by sku szo ne
do dat ko wy mi ra cja mi żyw no ścio -
wy mi i gwa ran cją ochro ny
przed wy wie zie niem na tzw. ro -
bo ty do Rze szy. Ge bel sow ska
pro pa gan da prze ko ny wa ła, że
wzno sząc li nie obron ne, lud pol -
ski ochro ni chrze ści jań ską Eu ro -
pę przed bolszewicką nawałnicę... 

Je sie nią roz po czę to in sta lo wa -
nie w te re nie żel be to wych bun -
krów zwa nych „garn ka mi Ko cha”
lub po pro stu koch bun kra mi. Na -
zwa ta po cho dzi od na zwi ska Eri -
ca Ko cha, gau la ite ra, nad pre zy -
den ta Prus Wschod nich, a za ra -
zem zbrod nia rza wo jen ne go. 

Bun kry pro du ko wa no w for -
mie pre fa bry ka tów w be to niar -
niach oraz od le wa no na miej scu
prze zna cze nia po przez za sto so -
wa nie sza lun ków. Kon struk cje
ma ją róż ne wy mia ry i kształ ty.
Naj le piej wi dać to na przy kła dzie
„ka pe lu szy”, któ re w przy pad ku
mon ta żu „na miej scu” wy twa rza -
no sto su jąc drew nia ne for my
czwór dziel ne. For my te nie cha -
rak te ry zo wa ły się dłu go wiecz no -
ścią – być mo że w tym na le ży
upa try wać po wo dów nie sły cha nej
róż no rod no ści? 

Na nie któ rych bun krach moż -
na od na leźć od ci śnię te swa sty ki,
nu me ry, da ty, a na wet... sym bol
ser ca. We wnątrz bun krów zda -
rza ją się na pi sy ukrad kiem wy ko -
na ne przez bu dow ni czych – zna -
le zio no rów nież sło wa za pi sa ne
cy ry li cą. Mo że po śród przy mu -
so wych ro bot ni ków znaj do wa li
się tak że jeń cy ro syj scy? 

Bunkry nie wytrzymują
konfrontancji
z rozwijającą się miejską
infrastrukturą.
Często są wykopywane
i niszczone. A ich
największym wrogiem
jest upływający czas.

Pod czas dzia łań wo jen nych
w stycz niu 1945 r. li nia b -2 nie
ode gra ła więk szej ro li. By ło to
spo wo do wa ne za rów no ni skim

mo ra le wśród nie miec kich żoł -
nie rzy, jak i opóź nie niem w ob -
sa dze niu for ty fi ka cji – nie zdą -
żo no prze trans por to wać z Wę -
gier jed no stek 17 ar mii gen.
Schul za. Czer wo no ar mi ści nie
mie li więc więk szych pro ble -
mów z przedar ciem się przez
umoc nie nia i do tar ciem do ser ca
Za głę bia Dąbrowskiego. 

Z ro ku na rok jest ich co raz
mniej. By wa, że nie wy trzy mu ją
kon fron ta cji z roz wi ja ją cą się
miej ską in fra struk tu rą. Są wy ko -
py wa ne i nisz czo ne. Kil ka z nich
tra fi ło do Par ku Mi li tar no -Hi sto -
rycz ne go „Re du ta” przy dą brow -

skim Mu zeum  „Szty gar ka” – te
są bez piecz ne. Jed nak więk szość
trwa na dal na swych po ste run -
kach. Ich naj więk szym wro giem
jest czas, któ re go twar de zę by
bez li to śnie po że ra ją be to no wy
bu du lec. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski 
Centrum Informacji Miejskiej 
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20, 
tel. 32 265-60-04,  
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl

Więcej zdjęć 
można obejrzeć na stronie:
www.kuriermiejski.com.pl 
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

kochbunkry, swastyki i serce w betonie

UwAGA kONkURS! 
Dla osoby, która jako pierwsza wskaże lokalizację kochbunkra
z serduszkiem, mamy nagrodę książkową. 
Odpowiedzi (telefonicznie) przyjmuje centrum informacji miejskiej
wyłącznie w przededniu walentynek – 13 lutego w godzinach
9.00 –15.00 – tel. 32 265 60 04. 

Gdzieś w Lesie Zagórskim.

Liczba wszystkich kochbunkrów na terenie Sosnowca nie
jest dokładnie znana. Pasjonaci fortyfikacji szacują, że jest
ich co najmniej 150. Informacje dotyczące dokładnej
lokalizacji można zaczerpnąć m.in. z forum internetowego:
www.eksploratorzy.com.pl. Ten bunkier znajduje się
przy ul. Dmowskiego. 

Kochbunkier przy kopalni „Kazimierz-Juliusz” jest
przykładem na to, że na terenie Sosnowca znajdują się
również tego typu fortyfikacje niezwiązane bezpośrednio
z linią b-2. Najczęściej są one zlokalizowane w pobliżu
zakładów przemysłowych oraz innych miejsc ważnych ze
strategicznego punktu widzenia. 

Kapelusz z serduszkiem – w tym przypadku określenie kochbunkier zyskuje zupełnie
odmienne znaczenie...

Spotykamy je w różnych, czasem dość nietypowych miejscach. Dekorują przydomowe podwórka i stanowią atrakcję ogródków działkowych. Czasem
przybierają barwę soczystej zieleni lub biało nakrapianą czerwień muchomorów. Pośród leśnych ostępów niczym dorodne prawdziwki wystawiają ku słońcu
swe betonowe kapelusze. Nadszarpnięte bezlitosnym zębem czasu dogorywają pośród przydrożnych chaszczy i kwiecistych polnych ugorów.
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Poziomo: 1 – czworonożny przyjaciel bez rodowodu, 
5 – busola, 8 – siostra Balladyny, 9 – powtarza się w piosence,
10 – najlepszy wynik, 11 – nosi wodę, póki nie urwie mu się
ucho, 12 – dżuma, 14 – pokrywa niektóre naczynia kuchenne,
16 – rodzaj skrzyżowania, 17 – żywioł w górach, 
19 – wywietrznik, 21 – do okrycia a nie koc, 22 – stan w USA,
25 – miał giermka i nosił zbroję, 28 – Monet lub Chełmoński, 
29 – pełzak, 30 – wesołe miasteczko w Wiedniu, 32 – wóz 
z amunicją, 34 – zbiór map, 35 – średniowieczna baszta
obronna lub wieża, 36 – odgłos galopującego konia, 
37 – państwo na Półwyspie Dekańskim, 38 – lotnisko w
Warszawie, 39 – spotkanie zakochanych.

Pionowo: 1 – niejedna w wesołym miasteczku, 2 – koc dla
konia, 3 – o starym samochodzie, 4 – stolica Portugalii, 
5 – krwawnik, minerał, odmiana chalcedonu, 6 – najświętsze
miasto muzułmanów, 7 – mniejsza od stawu, 13 – francuska
lub październikowa, 15 – żyje z pożyczania pieniędzy dla zysku,
18 – przeciwny zenitowi, 20 – jezdnia + chodnik, 
23 – zanurzane w wodzie święconej, 24 – do butów lub
ubrania, 26 – poetycko o początku, 27 – dawna nazwa Grecji,
28 – brygadzista bardziej swojsko, 31 – groźna choroba
zakaźna, 33 – żeton.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1 /2016 , MARC PASTOR – CIENIE BARCELONY
Na gro dy otrzy mu ją: Anna Piskorczyk z Sosnowca, Zdzisława Jaskólska z Czeladzi oraz Ewa Rutka z Sosnowca
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

997, (32) 296 12 00, 296 12 55

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  2

✂

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

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

Po eta pol skiej pio sen ki mie rzy się z zu peł nie in ną
for mą li te rac ką.

Książ ka sta no wi zbiór opo wia dań, któ re do ty ka ją
te go, co nie uchwyt ne, ale za ra zem dla nas naj waż -
niej sze.

Bo ha te ro wie książ ki Jac ka Cy ga na, z po wo du po -
zor nie bła hych zda rzeń, sta ją przed ko niecz no ścią
prze war to ścio wa nia ca łe go swo je go ży cia. Za spra -
wą prze zna cze nia sta ją w zdu mie niu wo bec nie spo -
dzie wa ne go bie gu lo su, nie rzad ko za wie dze ni, bo

prze cież nie chcie li wie le, a in nym
ra zem nie wy tłu ma czal nie szczę śli -
wi.

Au tor za spra wą li te rac kiej wraż -
li wo ści do strze ga pod po wierzch nią co dzien no ści
wię cej i wy do by wa sens z po zor nie nic nie zna czą -
cych zda rzeń. Dzię ki te mu hi sto rie je go bo ha te rów
in spi ru ją do oso bi stych prze my śleń.

Czy prze zna cze nie ist nie je? Czy o na szym ży ciu
prze są dza je dy nie splot przy pad ków? 

Jacek Cygan

Przeznaczenie, traf, przypadek (Wyd. ZNAK)

Mi strzy ni li te ra tu ry oby cza jo wej, au tor ka „Obiet ni -
cy Łu cji” oraz „Ma rze nia Łu cji” po wra ca w wiel kim
sty lu z cał kiem no wą po wie ścią.

Głów ną bo ha ter ką „Pri ma ba le ri ny” jest Ni na. Kie -
dy sta nę ła przed bra mą sta rej, lwow skiej ka mie ni cy,
nie przy pusz cza ła, że kry je się za nią świat pe łen ro -
dzin nych se kre tów i ta jem nic z prze szło ści. To wła -
śnie tu taj, w swo im daw nym ży ciu, miesz ka ła kie dyś
jej przy ja ciół ka. Po dą ża jąc za hi sto rią słyn nej lwow -

skiej pri ma ba le ri ny, Ni na od kry wa,
że wła śnie w tym mie ście mo że od -
na leźć klu cze do swo jej wła snej
prze szło ści. Jak to jed nak by wa w ży ciu, ni gdy nie
mo że my prze wi dzieć, co przy nie sie ko lej ny dzień.
Dla Ni ny jest to dzień, w któ rym przy pad ko wo spo -
ty ka Mi cha iła. Obo je czu ją, że łą czy ich coś nie zwy -
kłe go. Czy Ni na roz po zna swo je uczu cie i bę dzie po -
tra fi ła za wal czyć o szczę ście?

Dorota Gąsiorowska

Nigdy nie wiadomo do końca, co przyniesie
nowy dzień (Wyd. ZNAK)

Po znaj se kre ty wiecz nie mło dej ce ry Azja tek.
Prze cięt na Eu ro pej ka o skó rze mó wi w kon tek ście

sa mych pro ble mów – zmarsz czek i nie do sko na ło ści
ce ry, któ re mu si tu szo wać gru bą war stwą ma ki ja żu.
Ko re an ki jed nak wie dzą od daw na, że ta kie po dej ście
pro wa dzi do ni kąd. Sa me sto su ją swo ją nie zwy kłą me -
to dę pie le gna cji, któ ra gwa ran tu je re we la cyj ne efek ty.

Char lot te Cho, cer ty fi ko wa na spe cja list ka w dzie -
dzi nie pie lę gna cji twa rzy, na wła snym przy kła dzie
oba la mit, że ide al na ce ra Ko re anek to za słu ga do -
brych ge nów. Udo wad nia, że wszyst ko za le ży

od wła ści wej pie lę gna cji. W książ ce
znaj dzie my kil ka pro stych, ale nie -
za stą pio nych spo so bów, by raz na za wsze po że gnać
się z nie do sko na ło ścia mi i za chwy cać wszyst kich
nie zka zi tel ną ce rą. 

W książ ce znaj dzie my tak że po ra dy, co po win no
znaj do wać się w na szej ko sme tycz ce, opis 10-stop -
nio we go pro gra mu dzien nej pie lę gna cji, na któ rą wy -
star czy nam je dy nie 15 mi nut, do kład ne wska zów ki,
ja kich pro duk tów po win ni śmy uży wać i wie le in nych
cen nych rad.

Charlotte Cho

Elementarz pielęgnacji. Sekrety urody
Koreanek (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

„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 są 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 wia sze ro kiej pu blicz no ści do stęp do no -
wych i do ce nia nych pol skich fil mów. 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:

4 lutego – „Panie Dulskie”
11 lutego – „król życia”  
18 lutego – „Ziemia obiecana”
(rekonstrukcja cyfrowa)  
25 lutego – „jack Strong”  

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

Kulturalne czwartki 
w kinie „Helios”
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HO RO SKOP
WODNIK (20.01. – 18.02.)– W ferie
postanowisz spełnić swoje pierwsze
noworoczne postanowienie… Wreszcie
zdecydujesz się na naukę jazdy na nartach.
Od tej pory w ferie zimowe będziesz mogła
aktywnie spędzać z rodziną na stoku, a nie
jak dotąd marznąć na ławce i patrząc, jak
inni świetnie się bawią. Luty do dobry okres
dla samotnych wodników. Duże szanse
na zawarcie nowych znajomości.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym roku
zamiast białego szaleństwa w ferie czeka
Cię zwiększona ilość pracy. Nie martw się
jednak, gdyż twoje poświęcenie zostanie
docenione, a za rok pozwolisz sobie
na wyjazd w Alpy, o którym do tej pory
mogłaś tylko pomarzyć. Jeżeli wciąż
do wakacji chcesz nauczyć się angielskiego,
to ostatni moment, by zapisać się na kurs.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Nie planuj
żadnych zajęć na 14 lutego, gdyż ukochany
szykuje dla Ciebie niespodziankę. Ten dzień
spędzicie w tym roku wyjątkowo. Nie
będzie kina, ani standardowej kolacji we
dwoje, ale z pewnością nie będziesz
narzekać. Samotne barany nie pożałują, jeśli
wybiorą się na walentynkowy wieczór dla
singli. 
BYK (20.04. – 22.05.) – Nie zauważyłaś, że
w ostatnim czasie coraz częściej narzekasz
na problemy zdrowotne? Czas skończyć
z nadzieją, że to nic takiego i w końcu
wybrać się do specjalisty. Pamiętaj, że
wizyta u lekarza nie oznacza od razu
fatalnej diagnozy. Spróbuj też znaleźć
więcej czasu na odpoczynek, aTwoje
samopoczucie od razu się poprawi.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.)– W ostatnim
czasie stałeś się stanowczo zbyt rozrzutny.
Pora zacisnąć pasa, bo inaczej wakacje
spędzisz co najwyżej na miejskiej pływalni,
a nie jak dotąd na zagranicznej plaży.
Do serc samotnych bliźniąt powoli zawita
wiosna. Nie bój się poznawać nowych osób
i korzystaj ze wszystkich zaproszeń
na imprezy od znajomych. 
RAK (22.06. – 22.07.) – W połowie miesiąca
wreszcie znajdziesz czas na odpoczynek.
Wykorzystaj krótki urlop i zabierz rodzinę
na weekend za miasto. Po powrocie pełna
energii na swoje codzienne obowiązki
będziesz patrzeć z zupełnie innej
perspektywy. Samotne raki nie czekają
żadne życiowe rewolucje. Wykorzystajcie
jednak ten monotonny czas, aby zadbać
o siebie. 
LEW (23.07. – 23.08.)– Luty to nie jest Twój
ulubiony miesiąc, ale na szczęście nie trwa
wiecznie. Zamiast użalać się nad sobą,
zacznij myśleć o czymś pozytywnym.
Zimowe wieczory sprzyjają planowaniu
letnich wycieczek. Spisz już teraz wszystkie
miejsca, które chcesz zwiedzić, aby później
nie zabrakło Ci wolnego czasu na realizację
swych planów. W tym roku uda Ci się
osiągnąć cel, o którym od dawna marzyłaś.
PANNA (24.08. – 22.09.)– Pora
na realizację noworocznych postanowień.
Zacznij od najprostszego, czyli zmiany diety.
Jeżeli sama nie będziesz się oszukiwać
w planowaniu menu, już wiosną zauważysz
pierwsze efekty zdrowego odżywiania.
Pomyśl też nad zmianą planu dnia – mniej
czasu spędzaj przed telewizorem, a więcej
na spacerach. Na samotne panny czeka
miła walentynkowa niespodzianka. Daj się
zaprosić na randkę w ciemno, gdyż może
się okazać ciekawym doświadczeniem.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Atmosfera
sprawiła, że masz już stanowczo dość zimy.
Nie martw się, już niedługo będziesz mogła
wybrać się na wycieczkę rowerową
i zapomnieć o ostatnich miesiącach.
W ostatnim czasie stanowczo za bardzo
przejmujesz się sprawami, które Cię nie
dotyczą. Zamiast dodawać sobie
niepotrzebnych zmartwień, znajdź sobie
przyjemniejsze zajęcia. Samotne wagi
czeka kryzys w poszukiwaniach prawdziwej
miłości. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Pora
na wielkie zmiany. Przyjaciółka już
od dawna sugeruje Ci zmianę fryzury.
Posłuchaj w końcu dobrych rad i zaryzykuj,
oddając włosy w ręce fryzjerki. Szybko
przekonasz się, że ryzyko się opłacało,
a nagle poszerzy się grono Twoich
adoratorów. Kolejną życiową decyzją
będzie zmiana pracy. Tego kroku nie
podejmuj jednak gwałtownie, lecz
przemyśl wszystkie opcje. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W tym
miesiącu, niestety, dalej musisz oszczędzać,
dlatego ferie zimowe spędzisz w domu.
Zaległy urlop wykorzystasz na odpoczynek
i domowe porządki. Zaczniesz też doceniać
wpływ codziennych spacerów na swoje
zdrowie i figurę. Strzelce w związkach czeka
mały kryzys. Nie poddawajcie się jednak,
a szybko go zażegnacie. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.)– Nie licz
na żadną walentynkową niespodziankę
od ukochanego, gdyż on nie ma zamiaru
jakoś specjalnie obchodzić tego święta.
Zamiast czekać na cud, przejmij inicjatywę
i zorganizuj krótki wyjazd w góry. Oboje
docenicie ten wyjazd. Wreszcie uda wam się
wypocząć i spędzić ze sobą więcej czasu. red

KINOreklama

TEATR – luty  2016

02 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka / Maria Kownacka
03 Śr godz. 16:00 Hamlet – gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza
z Częstochowy
04 Czw godz. 11:00 Lalka – gościnnie Teatr Polski z Bielska-Białej
05 Pt godz. 19:00 Kariera Romualda S. / Jan Czapliński
06 Sob godz. 18:00 Ostra jazda – gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy
07 Nd godz. 18:00 Ostra jazda – gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy
09 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
10 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami / Piotr Rowicki
11 Czw godz 11:00 i 19:00 Dobry wojak Szwejk / Jarosław
Haszek, Igor Gorzkowski

12 Pt godz. 19:00 Dobry wojak Szwejk / Jarosław Haszek, 
Igor Gorzkowski
13 Sob godz. 18:00 Najdroższy / Francis Veber
14 Nd godz. 18:00 Najdroższy / Francis Veber
17 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami / Piotr Rowicki
18 Czw godz. 19:00 Sala Królestwa / Tomasz Śpiewak
19 Pt godz. 19:00 Sala Królestwa / Tomasz Śpiewak
20 Sob godz. 18:00 Wij. Ukraiński horror/Mikołaj Gogol, 
Łukasz Kos
21 Nd godz. 18:00 Wij. Ukraiński horror/Mikołaj Gogol, Łukasz Kos
25 Czw godz. 19:00 Koń, kobieta i kanarek/ Tomasz Śpiewak
26 Pt godz. 19:00 Koń, kobieta i kanarek/ Tomasz Śpiewak
27 Sob godz. 18:00 Boeing, Boeing/Marc Camoletti
28 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 2 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 „kariera Romualda S.”

w dniu 05.02.2016 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Sala królestwa”

w dniu 18.02.2016 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „koń, kobieta i kanarek”

w dniu 25.02.2016 r. (czwartek), godz. 19.00

Re PeR TU AR ki NA He LiOS SO SNO wiec
5-11.02.2016 r.

kiNO kONeSeRA wYłĄcZNie
w PONieDZiAłek
„zUPEłNIE NOWy TESTEMENT”
GODz. 19: 00 Komedia, od 15lat,
Belgia/Francja/Luksemburg, 113min, napisy
kULTURA DOSTĘPNA wYłĄcZNie
w cZwARTek
„KRóL żyCIA” GODz. 18: 00
Komedia, od 15lat, Polska, 96min,
PRemieRY:
„PLANETA SINGLI”
10: 00*, 11: 30**, 12: 30, 15: 15, 18: 00, 20:45
Komedia, od 12lat, Polska, 136min,
* z wyjątkiem piątku, wtorku i czwartku
** wyłącznie we wtorek
„MISIEK W NOWyM JORKU” DUBBING
10: 30*, 11: 30**, 14: 30, 17: 00
Animacja, b/o, USA/Indie, 91min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
FiLmY TYGODNiA:
,, zJAWA”” 14: 00, 19: 00*, 20: 30 
Dramat, od 15 lat, USA, 156 min 

* z wyjątkiem poniedziałku
,, THE BOy”” 20: 00*, 22: 15*, 22: 30** 
Horror, od 15 lat, USA, 98 min 
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
.. BERNADETTA. CUD W LOURDES””
9: 00*, 11: 00**, 12: 15*** 
Dramat, od 12 lat, Francja, 115 min
* wyłącznie w czwartek
** wyłącznie we wtorek
*** z wyjątkiem wtorku i czwartku
„PITBULL. NOWE PORząDKI”
13: 00, 17: 30*, 20: 00**, 21: 15***, 22: 00*
***
Kryminał, od 15lat, Polska, 133min
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
*** wyłącznie w poniedziałek
**** z wyjątkiem poniedziałku
„GWIEzDNE WOJNy: PRzEBUDzENIE
MOCy”” DUBBING 9: 30* 
Science-Fiction / Akcja / Przygodowy, od 10
lat, USA, 136 min, DUBBING
* wyłącznie w piątek
,, TAJEMNICE POCząTKóW POLSKI –,,
WySPA WłADCóW”” 12.00*

Dokument, od 12 lat, Polska, 44 min
* wyłącznie w piątek
FiLmY DLA DZieci:
,, ODLOTOWA PRzyGODA”” DUBBING
16: 30, 18: 30 
Animacja, b/o, Hiszpania, 95 min, DUBBING 
,, 3D ODLOTOWA PRzyGODA”” DUBBING
9: 30*, 10: 15**, 10: 30*** 
Animacja, b/o, Hiszpania, 95 min, DUBBING
* wyłącznie we wtorek
** z wyjątkiem wtorku i czwartku
*** wyłącznie w czwartek
„ALVIN I WIEWIóRKI: WIELKA WyPRAWA”
10: 00, 12: 00, 15: 30 
Animacja, b/o, USA, 92min, DUBBING 

W TyM TyGODNIU REPERTUAROWyM
FILMAMI zASTRzEżONyMI Są:  
-„ 3D ODLOTOWA PRzyGODA”” DUBBING

Dla naszych czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru 
w naszej redakcji.  

Regulamin odbioru nagród znajduje się
na stronie: www.kuriermiejski.com.pl. 

Zgod nie z za po wie dzia mi ma my
dla Pań stwa pły ty z mu si ca lem
„Pró ba ge ne ral na”, o któ rym pi -
sa li śmy na ła mach gru dnio we go
„Ku rie ra Miej skie go”. Dzię ki
uprzej mo ści Szko ły Pod sta wo wej
nr 10 w So snow cu cze ka na Pań -
stwa dzie sięć płyt. Ode brać je
moż na w sie dzi bie re dak cji. Kto
pierw szy, ten lep szy! Po pły tę na -
le ży zgło sić się z lu to wym nu me -
rem KM. Przy po mnij my, że „Pró -
ba ge ne ral na” to przed się wzię cie
szkół pod sta wo wych nr 1 i nr 10.
Ucznio wie tych szkół ze swo im
spek ta klem za pre zen to wa li się
w mi nio nym ro ku na de skach Te -
atru Dzie ci Za głę bia w Bę dzi nie

oraz dwu krot nie w so sno wiec kiej
„Mu zie”.

– Cie szę się, że mu si cal „Pró -
ba ge ne ral na” tra fił na afi sze,
a tym sa mym na kul tu ral ną ma -

pę mia sta, sta jąc się tym sa mym
źró dłem po zy tyw nej pro mo cji
So snow ca – mó wi Mał go rza ta
Wierz bic ka, dy rek tor ka SP
nr 10. KP

„Próba generalna”  trafi do czytelników 

Z nowym rokiem, 
tanecznym krokiem

Być jak Afrodyta 

Fun da cja Edu ka cja i In te gra cja Spo łecz na za pra sza 11 lutego na spo -
tka nie dla ko biet „Być jak Afro dy ta”. Uczest ni cy spo tka nia bę dą roz -
ma wiać m. in. o zdro wym ży wie niu, spo so bach na za cho wa nie do brej
kon dy cji cia ła i umy słu, mod nej sza fie i do brym sa mo po czu ciu. Po czą -
tek o godz. 17.00 w so sno wiec kiej „Mu zie”. Wstęp jest wol ny. red

Stu dio Spor to we go Tań ca To wa rzy skie go
„Kie pu ra” roz po czę ło no wy rok in ten syw ny -
mi przy go to wa nia mi do dru giej czę ści se zo -
nu ta necz ne go. Oprócz tre nin gów, roz tań czeń
i szko leń w styczniu od by ły się dwu dnio we
warsz ta ty z ćwierć fi na li sta mi Mi strzostw
Świa ta 2015 za wo dow ców w tań cach la ty no -
ame ry kań skich - Nad ią Mar ty nen ko i Ja ku -
bem Ry bic kim. Ku ba z Nad ią to ak tu al nie
jed na z naj lep szych par za wo do wych w Pol -
sce, któ rzy szko lą pa ry z „Kie pu ry”. Ta ka
mo ty wa cja prze ło ży się na pew no na jesz cze
lep sze suk ce sy par na nad cho dzą cych tur nie -
jach. Pa ry z „Kie pu ry” już w po przed nim ro -
ku po ka za ły się z bar dzo do brej stro ny, zdo -
by wa jąc Mi strzo stwo Pol ski w 10 tań cach
w ka te go rii se nior 1, jak rów nież w ka te go -

rii 14-15 lat, zaj mu jąc trze cie miej sce na tur -
nie ju o pu char prof. Ma ria na Wie czy ste go
w Kra ko wie, bę dą ce go naj więk szym i jed -
nym z naj bar dziej pre sti żo wych tur nie jów
w Pol sce. Oprócz te go tan ce rze wie lo krot nie
wy gry wa li na ogól no pol skich tur nie jach tań -
ca to wa rzy skie go. 

In struk to rzy i tre ne rzy za pra sza ją przy -
szłych tan ce rzy na kur sy tań ca dla dzie ci,
mło dzie ży oraz do ro słych do Stu dia Tań ca
Kie pu ra. Uczest ni cy za jęć mo gą li czyć
na wspa nia łą przy go dę z tań cem to wa rzy skim,
któ ra ma szan sę prze ro dzić się w ta necz ną pa -
sję ży cia. Wszyst kie informacje moż na zna -
leźć na stro nie: www.ta niec.kie pu ra.pl, uzy -
skać w biu rze klu bu „Kie pu ry” lub bez po -
śred nio u tre ne rów. red

W musicalu wystąpili uczniowie SP nr 1 i SP nr 10. 

arc SP nr 10 w Sosnowcu

Studio Tańca Kiepura zaprasza wszystkich, którzy chcą nauczyć się
tańca towarzyskiego. 

Adam Szendzielorz




