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Zakończył się drugi etap projektu
„Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”.
Dzięki tej inwestycji prawie pięć tysięcy
mieszkańców Niwki, Jęzora,
Modrzejowa, Dańdówki i Klimontowa
nie musi już korzystać z uciążliwych
szamb i może przyłączyć się do sieci
kanalizacyjnej. str. 9

Krzysz tof Po lacz kie wicz

War szaw ska fir ma JSK Ar chi tek ci, od po -
wie dzial na mię dzy in ny mi za pro jekt Sta -
dio nu Na ro do we go i obiekt Le gii War sza -
wa, wy gra ła kon kurs na opra co wa nie kon -
cep cji urba ni stycz no -ar chi tek to nicz nej dla
Za głę biow skie go Par ku Spor to we go. Kon -
kurs prze pro wa dzi ło Sto wa rzy sze nie Ar -
chi tek tów Pol skich SARP z Ka to wic.

– To jed naznaj waż niej szych in we sty cji
w hi sto rii mia sta, dla te go też przy go to wu -
je my się do niej tak sta ran nie. Zde cy do wa -
li śmy się na kon kurs, bo na szym zda niem
in we sty cje o ta kim cha rak te rze nie po win -
ny się od by wać w tra dy cyj ny spo sób, czy li
pro jekt, na stęp nie za mó wie nia pu blicz ne,
naj niż sza ce na, bu do wa – tłu ma czył pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Wy ło nie nie naj lep szej kon cep cji mia -
ło swo ją opra wę. W kil ka chwil po za -
koń cze niu ob rad są du kon kur so we go
w obec no ści dzien ni ka rzy ze bra nych
w so sno wiec kiej Sa li wi do wi sko wo -kon -
cer to wej Mu za za pre zen to wa no zwy cię -
ską kon cep cję. Emo cji nie bra ko wa ło, bo
sąd kon kur so wy wy bie ra jąc naj lep szą
pra cę, nie wie dział jesz cze, kto za nią

stoi. Gło so wa nie by ło jaw ne i od by ło się
przez pod nie sie nie rę ki. Zwy cię ży ła pra -
ca o nu me rze ko do wym 205, któ rej po -
cząt ko wo przy po rząd ko wa no sy gna tu -
rę 741286. Na zwę zwy cię skiej fir -
my – JSK Ar chi tek ci po zna li śmy, gdy se -
kre tarz są du kon kur so we go otwo rzył ko -
per tę. Sie dzą cy wśród ze bra nych go ści

Piotr Bu ry, przedstawiciel war szaw skiej
fir my, któ ra oprócz Sta dio nu Na ro do we -
go i Le gii pro jek to wa ła tak że obiekt Ślą -
ska Wro cław, naj pierw lek ko się
uśmiech nął, a kil ka chwil później omó wił
kon cep cję Za głę biow skie go Par ku Spor -
to we go. – Naj waż niej sza by ła dla nas lo -
ka li za cja Par ku, a ta jest szcze gól na. To

te re ny zie lo ne, miej sce re kre acji. Za kła -
da my, że sta dion, ha la i lo do wi sko mu szą
się w ten kra jo braz wpa so wać. Na tu ra to
mo tyw prze wod ni. Za pro po no wa li śmy
trzy nie za leż ne bry ły, gdyż park bę dzie
bu do wa ny eta pa mi. Mię dzy sta dio nem,
ha lą i lo do wi skiem znaj dzie się prze strzeń
par ko wa, któ ra bę dzie słu ży ła miesz kań -
com. Funk cje tych trzech bu dyn ków rów -
nież bę dą bo ga te – po wie dział Piotr Bu ry.

O szcze gól nym cha rak te rze lo ka li za cji
wspo mi nał tak że pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Chę ciń ski. – Obiek ty ma ją po -
wstać na Gór ce Śro dul skiej. W miej scu,
w któ rym już wie le do bre go uda ło się zro -
bić. Za ło że nie, więc jest ta kie, że nie moż -
na te go znisz czyć. Waż ne by ły funk cjo nal -
ność, wy gląd, wpi sa nie się w sce ne rię gór -
ki. To nie mo że być tyl ko obiekt spor to wy.
To mu si być miej sce, któ re bę dzie funk cjo -
no wać przez ca ły rok. Wob rę bie par ku po -
wsta ną klu by, re stau ra cje, si łow nie. Bę dzie
też oczy wi ście miej sce na mu zeum za głę -
biow skie go spor tu. Wy da je mi się, że to
wszyst ko uda ło się osią gnąć. Chy ba nie bę -
dzie prze sa dy w tym, je śli po wiem, że wy -
bra li śmy pe reł kę – mó wił z uśmie chem
pre zy dent Chę ciń ski.

Za nim opra co wa ny zo sta nie szcze gó ło -
wy pro jekt, ana stęp nie plan bu do wy, na te -
mat in we sty cji, wy po wie dzą się miesz kań -
cy. W mar cu Urząd Miej ski pla nu je w tej
spra wie kon sul ta cje spo łecz ne. – Bę dę po -
wta rzał to jak man trę, ale So sno wiec jest
na ty le du żym i waż nym mia stem, mia -
stem dwustutysięcznym, że brak ta kie go
obiek tu popro stu nie przy stoi doran gi sto li -
cy Za głę bia. Dla te go też bę dę na ma wiał
miesz kań ców, aby da li nam zie lo ne świa tło
do bu do wy obiek tu, z któ re go w przy szło -
ści na pew no bę dzie my dum ni – za chę ca
pre zy dent So snow ca.

Przy go to wa nia do roz po czę cia bu do wy
ma ją po trwać oko ło ro ku. Ten etap to
oprócz opra co wa nia pro jek tu tak że za bez -
pie cze nie środ ków fi nan so wych. – Na
pierw szy ogień pój dzie sta dion. W Ty -
chach uda ło się go po sta wić w cią gu
20 mie się cy. My ślę, że w na szym przy -
pad ku ta ki ter min tak że wcho dzi
w grę – do da je pre zy dent.

Przy po mnij my, że w skład Za głę biow -
skie go Par ku Spor to we go ma ją wejść sta -
dion, ha la spor to wa oraz lo do wi sko.
Naostat ni zwy mie nio nych obiek tów środ -
ki ma za pew nić Mi ni ster stwo Spor tu.

Już wiemy, jak będzie wyglądał
Zagłębiowski Park Sportowy 

reklama

Piotr Bury prezentuje zwycięską koncepcję. 

Maciej Łydek

Zagłębiowski Park Sportowy to jedna
z najważniejszych i najdroższych
inwestycji w historii miasta. Zanim
powstanie szczegółowy projekt i ruszy
budowa, najpierw na temat inwestycji
wypowiedzą się mieszkańcy. 
W tym miesiącu ruszają szerokie
konsultacje społeczne. str. 5
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MIASTO

Syl wia Ko sman

Jed no ra zo wą wy praw kę w wy so -
ko ści 500 zł otrzy ma każ dy 6 i 7-
la tek, któ ry we wrze śniu roz pocz -
nie na ukę w pierw szej kla sie w so -
sno wiec kiej szko le. Oprócz pie -
nię dzy na wy praw kę gmi na za -
pew ni tak że pa kiet ba dań proz dro -
wot nych. Pre zy dent So snow ca nie
ukry wa, że cho dzi głów nie o to,
że by za chę cić ro dzi ców sze ścio -
lat ków do po sy ła nia dzie ci
do szkół.

– Prze ko nu je my ro dzi ców, aby
dzie ci, któ re wła śnie od by wa ją
rocz ne przy go to wa nie przed szkol -
ne, kon ty nu owa ły edu ka cję wszko -
łach. In for ma cje, ja kie otrzy mu je -
my od dy rek to rów so sno wiec kich
szkół, po ka zu ją, że sze ścio lat ki, któ -
re w ubie głym ro ku roz po czę ły
edu ka cję, ra dzą so bie do sko na le.
Dla te go rocz nych pierw sza ków
przy go to wa li śmy jed no ra zo wą wy -

praw kę w kwo cie 500 zł. Ro dzi ce
bę dą mo gli je wy dać na przy kład
na przy bo ry szkol ne. Po my słem
„za ra ził” nas  Pa weł Woj tu siak, rad -
ny Ra dy Miej skiej w So snow -
cu  – mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent mia sta.

Brak sze ścio lat ków w szko łach
mo że gro zić ma so wy mi zwol nie -
nia mi na uczy cie li, któ rzy w tym
ro ku „od da dzą” kla sy trze cie i mo -
że oka zać się, że nie bę dą mie li ko -
go uczyć w kla sach pierw szych.
A z dru giej stro ny bę dzie bra ko -

wać miejsc w przed szko lach dla
trzy lat ków. 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 za le d wie po -
nad 130 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. 

Wy praw ka w wy so ko ści 500 zł
bę dzie na le ża ła się każ de mu, kto
zde cy du je się wy słać dziec ko
do pierw szej kla sy, nie za leż nie
od do cho du. Wspar cie fi nan so we
dla ro dzi ców ofe ro wa ne bę dzie
w ra mach tzw. Pa kie tu Miesz kań -
ca. Dla przy szłych pierw szo kla si -
stów mia sto przy go to wa ło tak że
pa kie ty bez płat nych ba dań w kie -
run ku wy kry wa nia oty ło ści. W ra -
mach eta pu prze sie wo we go prze -
pro wa dzo ne zo sta ną ba da nia fi zy -
kal ne z po głę bio nym wy wia dem
w kie run ku ob cią że nia ry zy kiem
cho rób me ta bo licz nych, test wy -
dol no ści fi zycz nej i po miar ci śnie -
nia tęt ni cze go. Wszyst kie dzie ci,
za kwa li fi ko wa ne do ko lej ne go eta -
pu pro gra mu, zo sta ną skie ro wa ne
na ba da nia krwi w nie zbęd nym za -

kre sie, tak by oce nić moż li we cho -
ro by, przy czy ny i skut ki oty ło ści. 

Pod czas eta pu spe cja li stycz ne -
go, w ra mach któ re go pla no wa ne
są czte ry spo tka nia w od stę pach
trzy mie sięcz nych, dla wszyst kich
uczest ni ków oraz ro dzi ców od bę -
dą się in dy wi du al ne kon sul ta cje
z le ka rzem, psy cho lo giem, die te -
ty kiem oraz spe cja li stą ak tyw no -
ści fi zycz nej. W po ro zu mie niu ze
wszyst ki mi spe cja li sta mi, któ rzy
bę dą uczest ni czyć w eta pie in ter -
wen cyj nym pro gra mu, zo sta nie
opra co wa ny plan po stę po wa nia
zdro wot ne go dla dziec ka. Bę dzie
on obej mo wał zmia nę die ty, ak -
tyw ność fi zycz ną i za cho wa nia
zdro wot ne w ro dzi nie. Za koń cze -
niem pro gra mu bę dzie ostat nia,
kom plek so wa wi zy ta u le ka rza,
któ rej wy ni kiem bę dzie oce -
na rocz nej pra cy oraz wska za nie
dal szych kie run ków po stę po wa nia
proz dro wot ne go.

500 zł na wyprawkę szkolną i badania profilaktyczne w pakiecie dla pierwszoklasisty

Superwsparcie dla pierwszaka

–  Otrzy ma li śmy 719 ty się cy
zło tych. Po raz ko lej ny oka za ło
się, że do bre przy go to wa nie do -
ku men ta cji da nej in we sty cji się
opła ca. Bez tych środ ków by ło -
by nam trud niej prze bu do wać
dro gę, któ ra ko niecz nie wy ma -
ga re mon tu – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow -

ca. Pra ce obej mą nie tyl ko jezd -
nię. Po wsta ną rów nież miej sca
po sto jo we, ścież ka ro we ro wa
i no wy chod nik. Ca łość in we sty -
cji to koszt oko ło 1,5 mln zł. – In -
we sty cja mu si być za koń czo -
na w tym ro ku. 

– Je ste śmy do niej do brze
przy go to wa ni – pod kre śla Woj -

ciech Gu zik, na czel nik Wy dzia łu
Or ga ni za cji Za rzą dza nia Dro ga -
mi i Ru chem Dro go wym.

W pla nach jest rów nież
prze bu do wa od cin ka od uli cy
Za men ho fa do ul Su chej. Tak -
że i na ten frag ment mia sto
chce po zy skać środ ki ze -
wnętrz ne. KP

Gospodarcza do remontu. Jest dofinansowanie
Kolejne dobre wiadomości 
napłynęły do SoSnowca.  
miaSto otrzymało dofinanSowanie
z programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infraStruKtury 
drogowej na przebudowę ulicy
goSpodarczej od SKrzyżowania 
z ul. grota-rowecKiego
do ul. zamenhofa.

Do bra wia do mość dla miesz kań ców
So snow ca korzystających z ko mu ni ka -
cji miej skiej. Nie ba wem roz strzy gnię -
ty zo sta nie prze targ na wy mia nę czę ści
za da szeń na przy stan kach tram wa jo -
wych i au to bu so wych.

Wio sną na te re nie So snow ca po ja -
wi się 51 no wych wiat przy stan ko -
wych. Mia sto wy dzier ża wi te ren na 10
lat. Na wia tach po ja wią się re kla my,
z cze go ko rzy ści tak że bę dzie czer pa ło
mia sto. – Zwy cię ska fir ma bę dzie od -
po wie dzial na za kon ser wa cję i utrzy -
ma nie obiek tów – pod kre śla pre zy dent
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

No we wia ty bę dą mieć ok. 4 me -
trów dłu go ści i 2,6 me tra wy so ko ści.
Do mon ta żu prze wi dzia no dwa ro dza -
je wiat – głę bo ką (1,4 m) i płyt ką (0,8
m). Da chy bę dą wy pu kłe, a ław ki we -
wnątrz bę dą mia ły 2,8 m. Każ da
z wiat bę dzie mia ła miej sce na pa nel
re kla my, do któ re go bę dzie do pro wa -
dzo ny prąd.

No we wia ty zo sta ną po sa do wio ne
w na stę pu ją cych lo ka li za cjach: Dań -
dów ka Skrzy żo wa nie (5), Dań dów ka
Cmen tarz (2), Dę bo wa Gó ra Ta bel -
na (2), Dę bo wa Gó ra Za ko piań ska (1),
Osie dle Wan da (2), Ron do Lu dwik (5),
Sąd, Ostro gór ska (5), Ja giel loń ska (1),
Osie dla Zamkowa (4), Sie lec Szkol -
na (3), Te atral na (1), Wspól na (1), Ję -
zor Ja worz nic ka (2), Niw ka Ko ściół
(3), Mo drze jów Ry nek (1), Po goń Klub
Kie pu ry (1), Po goń Ko ściół (1), Ale ja
Zwy cię stwa (1), Osie dle Ka le ty (2),
Mi lo wi ce Cen trum Han dlo we (2), Sie -
lec Wa wel (2), Niw ka Pa wiak (1). KP

Wła dze mia sta chcą stwo rzyć ma ły skwer na
przeciwko siedziby Komendy Miejskiej Policji. Ma on
mieć mor ski cha rak ter i bę dzie to ukłon w stro nę Dziw -
no wa, mia sta part ner skie go So snow ca.

Plac znaj du ją cy się w bli skim są siedz twie cen trum
han dlo we go na pew no chlu by mia stu nie przy no si. Dziś

jest tam ma ły, nie zbyt funk cjo nal ny par king, spo ro ba ne -
rów re kla mo wych, sło wem cha os. – Chce my w ko lej nym
miej scu przy wró cić prze strzeń miesz kań com, dla te go za -
mie rza my przed wa ka cja mi od mie nić ten te ren. Prze nie -
sie my par king, a tym miej scu po ja wi się zie leń. My śli my
o ta kim ogro dzie te ma tycz nym o cha rak te rze mor -

skim – in for mu je Ma te usz Ry ka ła, za stęp ca pre zy den ta
mia sta. Ro ślin ność na wią zu jąc do wo dy, mia ła by być
w od cie niach mor skich i bia łych. Pla no wa ne jest wy ło -
że nie ście żek kost ką w ko lo rze cie płej żół cie ni, a ca łość
ma do peł nić pre zent od part ner skie go mia sta. Naj praw -
do po dob niej bę dzie to ku ter ry bac ki. KP

Nowe wiaty
przystankowe

Morski skwer w samym centrum miasta 

Władze miasta przeznaczą po 500 zł na wyprawkę dla 6 i 7-latków, którzy rozpoczną naukę
w szkole podstawowej. 

Spół ka Su mi Ri ko Au to mo ti ve Ho se Po land, na le -
żą ca do ja poń skie go kon cer nu Su mi to mo Ri ko,
już nie ba wem roz pocz nie dzia łal ność w So snow -
cu. W sto li cy Za głę bia po wsta nie za kład, w któ -
rym bę dą wy twa rza ne ele men ty z two rzyw sztucz -
nych (po lia mid) na po trze by prze my słu mo to ry za -
cyj ne go. Pra cę znaj dzie w nim oko ło 200 osób.

Spół ka Su mi Ri ko Au to mo ti ve Ho se Po land
prze ję ła obiek ty fir my PKC Gro up (wcze śniej Se -
gu przy ul. Na ru to wi cza 61), któ ra pro du ko wa ła
wiąz ki dla prze my słu mo to ry za cyj ne go. Fiń ski
kon cern PKC Gro up zde cy do wał się jed nak prze -
nieść pro duk cję wią zek do Ser bii. Opu sto sza łe ha -
le zaj mie te raz ja poń ska fir ma, pro du ku ją ca wę że

sa mo cho do we. Fir ma zło ży ła już w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu wnio sek o zmia nę spo so -
bu użyt ko wa nia ist nie ją cych hal, a w naj bliż szych
dniach wy stą pi z wnio skiem o po zwo le nie na bu -
do wę.

– Cie szę się, że po tym jak fir ma PKC
przeniosła się do Ser bii, jej miej sce zaj mu je fir ma,
któ ra chce u nas za in we sto wać i dać pra cę na szym
miesz kań com. To fir ma ze spo rym po ten cja łem
dzia ła ją ca na ca łym świe cie. Każ dy in we stor jest
dla nas nie zwy kle waż ny i z każ dym, kto chce in -
we sto wać w na szym mie ście, bę dzie my roz ma wiać
i na ma wiać go do za in we sto wa nia u nas – pod kre -
śla pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. KP

Japończycy zainwestują w Sosnowcu
Wła dze So snow ca przy go to -
wu ją się do prze bu do wy
centrum. Po tym jak wy pa lił
kon kurs na kon cep cję Za głę -
biow skie go Par ku Spor to we go,
po dob na for ma mia ła by zo stać
wdro żo na w ży cie przy zmia nie
ob li cza ser ca sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go. W pla nach jest
m.in.: przeniesienie po mni ka
Ja na Kie pu ry przed dwo rzec
i stwo rze nie tam pla cu, jak rów -
nież bu do wa wie lo po zio mo we -
go par kin gu za Se za mem.
Zmo der ni zo wa ne ma ją zo stać
tak że cen tral ne uli ce. Na pierw -
szy ogień, jesz cze w tym ro ku,
pój dzie uli ca Mo drze jow ska.

– Mo drze jow ska to prio ry -
tet. Ma my już pro jekt, któ ry
obej mu je spo re zmia ny. Es te ty -
ka te go miej sca mu si przejść
grun tow ną me ta mor fo zę. No -
we ław ki, ko sze, sto ja ki na ro -
we ry, po kry wy ka na li za cyj ne
z her bem mia sta, za miast kost -
ki naj praw do po dob niej po ja -
wią się pły ty gra ni to we, do te -
go zie leń. Pla nu je my tak że in -
sta la cję ele men tu wod ne go,
po dob ne go do te go, któ ry znaj -

du je się na skwe rze przy ul.
Ma ła chow skie go – mó wi pre -
zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Pod czas re mon tu z uli cy
znik ną du że do ni ce z gra ba mi,
któ re zo sta ły tam po sta wio ne
tym cza so wo. – Prze nie sie my je
w in ne miej sce. Bar dzo do brze
spraw dza ją się na uli cy War -
szaw skiej, któ ra jest szer sza.
Na pew no znaj dzie my im od -
po wied nią lo ka li za cję – mó wi
Ma te usz Ry ka ła, za stęp ca pre -
zy den ta.

Wszyst ko wska zu je na to, że
uli ca zo sta nie prze bu do wa
w jed nym eta pie.

Pier wot nie mó wi ło się o po -
dzie le niu prac, na pierw szy
ogień miał iść od ci nek
od skrzy żo wa nia z uli cą War -
szaw ską do prze cię cia się uli cy
Mo drze jow skiej zuli cą Ko ściel -
ną. – Chce my, aby uli ca Mo -
drze jow ska, cen tral nauli ca mia -
sta, by ła ina czej po strze ga na. Je -
stem prze ko na ny, że po zmia -
nach uli ca na bie rze no we go,
lep sze go wi ze run ku – do da je
Ry ka ła. KP

Mo drze jow ska na po czą tek
arc UM w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu

Japońska spółka będzie produkować węże samochodowe. 
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RADA MIEJSKA

28. sesja Rady Miejskiej

Nie będzie naboru, będzie problem 
Syl wia Ko sman

Rocz ne spra woz da nie z dzia łal -
no ści po li cji i in for ma cja o sta -
nie po rząd ku i bez pie czeń stwa
pu blicz ne go w So snow cu przed -
sta wio ne przez Ko men dan ta
Miej skie go Po li cji, insp. Do mi -
ni ka Łą czy ka, któ ry prze ka zał
tak że in for ma cję o two rzo nej
ma pie za gro żeń bez pie czeń stwa
(wię cej na str. 10) oraz wspar cie
dla ro dzi ców pierw szo kla si stów
w po sta ci wy praw ki i pa kie tu
ba dań pro fi lak tycz nych to te ma -
ty, któ re szcze gól nie sku pi ły
uwa gę rad nych pod czas ostat niej
se sji Ra dy Miej skiej. 

Ko men dant zre zy gno wał
z kom plek so we go przed sta wie -
nia do kład ne go i sze ro kie go
spra woz da nia, z któ rym rad ni
mo gli za po znać się przed se sją
i sku pił się na od po wia da niu
na py ta nia rad nych. Rad ni py ta li
m. in. o sku tecz ność po li cyj nych
in ter wen cji, współ pra cę po li cji
ze szko ła mi, dzia ła nia pro fi lak -
tycz ne i szko le nia dla uczniów,
licz bę za kła da nych „Nie bie skich
Kart”. 

Za in te re so wa nie rad nych
wzbu dził przede wszyst kim pro -
blem te go rocz nych sze ścio lat -
ków, któ rych ro dzi ce naj praw do -
po dob niej w więk szo ści za de cy -

du ją o kon ty nu owa niu edu ka cji
przed szkol nej. Pre zy dent Ar ka -
diusz Chę ciń ski pod kre ślił, że
ta ka de cy zja ro dzi ców spo wo du -
je, iż brak nie w przed szko lach
miejsc dla trzy lat ków, a na uczy -
cie lom edu ka cji wcze snosz kol -
nej gro zi utra ta pra cy. 

– Dzię ku ję rad nym za po my -
sły, któ re mo gą za chę cić ro dzi -
ców do te go, by po sła li dzie ci
do szkół. Nie któ re mia sta za pro -
po no wa ły tak że po dob ne roz wią -
za nia i mam na dzie ję, że wy -
praw ka dla pierw szo kla si sty oka -

że się do brym po my słem. Za mie -
rza my ten po mysł wspar cia ro dzi -
ców zre ali zo wać w ra mach Pa -
kie tu Miesz kań ca i na pew no nie
ma my za mia ru go prze pro wa dzić
po za rad ny mi, któ rzy prze cież
bę dą uchwa lać re gu la min przy -
zna wa nia tych świad czeń. Pra cu -
je my obec nie nad spo so ba mi
prze ka zy wa nia tych środ -
ków – za po wie dział Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Pre zy dent nie ukry wał, że
zmia na w sys te mie edu ka cji po -
le ga ją ca na li kwi da cji obo wiąz -

ku wy sła nia do szkół sze ścio lat -
ków jest pro ble mem, z któ rym
bę dą mu sia ły zmie rzyć się sa mo -
rzą dy w ca łej Pol sce. Ape lo wał
tak że o zwo ła nie nad zwy czaj nej
Ko mi sji Oświa ty lub se sji, pod -
czas któ rej ten te mat zo sta nie do -
kład nie prze ana li zo wa ny. 

Rad ny To masz Bań bu ła z klu -
bu SLD stwier dził, że do cie ra ją
do nie go in for ma cje, że oko ło 40
pro cent sze ścio lat ków roz pocz -
nie na ukę we wrze śniu. Z ko lei
Ja nusz Ku bic ki, przed sta wi ciel
klu bu PO, przy znał, że pro blem

na bo ru do klas pierw szych, jest
ana li zo wa ny sze ro ko. – Uwa -
żam, że fun da cja pań stwa El ba -
now skich uczy ni ła wie le złe go,
dą żąc do znie sie nia obo wiąz ku
dla sze ścio lat ków, a usi łu je swo -
je po glą dy ide olo gicz ne prze no -
sić na fo rum sa mo rzą du. Edu ka -
cja po win na być wol na od ja -
kich kol wiek mo ty wa cji o cha -
rak te rze ide olo gicz nych, a ta
fun da cja jest mo im zda niem mo -
ty wo wa na ide olo gicz nie i to mi
nie od po wia da – stwier dził. 

Rad na Ha li na So bań ska z klu -
bu SLD przy zna ła, że na ra zie
in for ma cje na te mat na bo ru są
nie po ko ją ce, bo je śli speł ni się
czar ny sce na riusz, to uda się
utwo rzyć za le d wie sie dem klas
pierw szych. 

– Za pi sy bę dą trwać do koń ca
mar ca. Fre kwen cja na po zio mie
czter dzie stu pro cent by ła by fan -
ta stycz nym wy ni kiem, ale w tym
przy pad ku je stem umiar ko wa -
nym opty mi stą. Z roz mów z in -
ny mi pre zy den ta mi miast wy ni -
ka, że fre kwen cja mo że osią gnąć
po ziom dwu dzie stu pro cent,
a w ma łych gmi nach jest więk -
sza szan sa prze ko na nia ro dzi ców
sze ścio lat ków, by ich wy słać
do szkół – stwier dził pre zy dent. 

Peł no moc nik pre zy den ta ds.
edu ka cji, Zbi gniew Byszewski,

po in for mo wał, że wszy scy dy -
rek to rzy szkół pod sta wo wych
i przed szko li zo sta li wy po sa że -
ni w przy go to wa ny przez praw -
ni ków wzór de kla ra cji, po trzeb -
ny do otrzy ma nia wy praw -
ki. – Na bór sze ścio lat ków
na po zio mie czter dzie stu pro -
cent był by bar dzo do brym wy -
ni kiem. Nie ste ty, nie po sia da my
ta kich opty mi stycz nych pro -
gnoz – pod su mo wał peł no moc -
nik. 

16 mar ca w Sa li Kon cer to wej
Ze spo łu Szkół Mu zycz nych od -
bę dzie się Sa mo rzą do wa De ba ta
Oświa to wa, któ rą or ga ni zu ją
Woj ciech Sa łu ga, mar sza łek wo -
je wódz twa ślą skie go, Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca
oraz Sła wo mir Bro niarz, pre zes
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol -
skie go. 

Sa mo rzą do wa De ba ta Oświa -
to wa Wo je wódz twa Ślą skie go
ma na ce lu opi sa nie sy tu acji
gmin, w ja kiej zna la zły się
po zmia nach w pra wie oświa to -
wym, do ty czą cych dzie ci sze -
ścio let nich oraz w ja kiej znaj dą
się sa mo rzą dy po zmia nach
w szkol nic twie. 

Go ść mi de ba ty ma ją być wo je -
wo da ślą ski, ślą ski ku ra tor oświa -
ty, rad ni, dy rek to rzy szkół i na -
uczy cie le. Po czą tek o godz. 12.00. 

Sylwia Kosman

Insp. Dominik Łączyk, Komendant Miejski Policji, odpowiadał na pytania radnych
dotyczące stanu bezpieczeństwa w Sosnowcu. 
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Syl wia Ko sman

Jest szan sa na to, że bu dy nek daw ne go Pa ła cu Ślu -
bów przy skrzy żo wa niu ulic 3 Ma ja i Par ko wej
wresz cie bę dzie mieć no we go go spo da rza. Sku sić
mo że no wa ce na wy wo ław cza, któ ra wy no si te raz
oko ło 389 tys. zł net to. To naj niż sza z do tych czas
pro po no wa nych cen prze tar go wych przez gmi nę.
Czte ry la ta te mu pró bo wa no sprze dać obiekt
za po nad mi lion zło tych. Chęt nych jed nak nie by ło.
Obiekt jest obec nie wy sta wio ny na sprze daż już
po raz ko lej ny. Tyl ko w tym ro ku to już dru gi  pi -

sem ny prze targ nie ogra ni czo ny. Pierw szy, prze pro -
wa dzo ny w po ło wie stycz nia, nie przy niósł re zul -
ta tu. 

Ze wzglę du na to, że od kil ku lat nie by ło chęt -
nych na za kup Pa ła cu Ślu bów, zgod nie z pla na mi
po przed nich władz mia sta, obiekt miał stać się ba -
zą dla uczniów Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go. Wstęp nie pla no wa no tak że prze -
nieść do te go bu dyn ku ga le rię „Ład niej”, miesz czą -
cą się w pa sa żu pod dwor cem PKP. Osta tecz nie jed -
nak za de cy do wa no, że gmi na po now nie spró bu je
sprze dać bu dy nek. 

– Nie gdyś to był wspa nia ły obiekt – przy zna je
An na Łą czek z So snow ca. – Te raz od kil ku lat nisz -
cze je, aż żal pa trzeć. My ślę, że to ide al ne miej sce
na re stau ra cję czy ka wiar nię. Szko da mar no wać po -
ten cjał te go miej sca. Mam na dzie ję, że znaj dzie się
ku piec i wy re mon tu je obiekt z ta ką prze szło -
ścią – do da je. 

Wia do mo, że obiekt wy ma ga ge ne ral ne go re -
mon tu i spo rych na kła dów fi nan so wych. Bu dy nek
daw ne go Pa ła cu Ślu bów po wstał w la tach sześć -
dzie sią tych, w miej scu zbu rzo nej w 1938 r. cer kwi
św. Mi ko ła ja Cu do twór cy. Je go ku ba tu ra wy no si

po nad 1600 me trów sze ścien nych, po wierzch nia
użyt ko wa to oko ło 397 me trów kw. Obiekt mie ści
się na dział ce o po wierzch ni łącz nej  328 me trów
kw. W la tach dzie więć dzie sią tych roz po czę ła tu
funk cjo no wa nie Ga le ria Sztu ki Extra va gan ce.
Od kil ku lat obiekt stoi jed nak pu sty. Pi sem ne ofer -
ty na prze targ na le ży skła dać w za mknię tych ko per -
tach w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
przy ul. Mo ścic kie go 14, pok. 418 (IV pię tro) do 14
mar ca do godz. 18.00. Bu dy nek jest prze zna czo ny
na dzia łal ność usłu go wą. Otwar cie ofert za pla no wa -
no na 18 mar ca. 

Pałac Ślubów znowu na sprzedaż

Tak tanio jeszcze nie było... 

Pałać Ślubów zbudowano w latach 60. Do dnia dzisiejszego cieszy się olbrzymim sentymentem mieszkańców, którzy liczą, że odzyska dawną świetność. 

Re wi ta li za cja dwor ca w Macz -
kach nie bę dzie już tyl ko ma rze -
niem, ale ma stać się fak tem! Ra -
da Nad zor cza PKP S.A. po zy tyw -
nie za opi nio wa ła pla ny zwią za ne
z re wi ta li za cją za byt ko we go
dwor ca w Macz kach, cze go efek -
tem jest ogło szo ny prze targ przez
wła dze ko le jo wej spół ki. 

PKP S.A. ogło si ła prze targ
na wy bór wy ko naw cy ro bót bu -
dow la nych, któ ry zaj mie się re wi -
ta li za cją dwor ca. Pra ce bu dow la -
ne zwią za ne z in we sty cją po win -
ny roz po cząć się w po ło wie te go
ro ku. Fir ma, któ ra wy gra prze -
targ, ma przed so bą nie la da wy -
zwa nie, czy li re wi ta li za cję i ada -
pta cję za byt ko we go dwor ca
na funk cje dy dak tycz ne. W bu -
dyn ku wzno wio na zo sta nie rów -
nież ob słu ga po dróż nych. Tym sa -
mym wal ka o tę in we sty cję za koń -
czy ła się suk ce sem. 

– Dzię ki pla no wa nej przez
PKP S.A. in we sty cji dwo rzec So -
sno wiec Macz ki zy ska no we ży -
cie. Zre wi ta li zo wa ny obiekt po słu -
ży nie tyl ko po dróż nym, ale rów -
nież bę dzie mógł być prze zna czo -
ny na in ne ce le, na przy kład dy -

dak tycz ne i na uko we – mó wi Ja ro -
sław Ko ło dziej czyk, czło nek za -
rzą du PKP S.A. – Co waż ne, od -
no wie nie dwor ca to tyl ko frag -
ment więk szej kon cep cji, po nie -
waż na le żą ce do PKP nie ru cho -
mo ści wo kół dwor ca po uzbro je -

niu i stwo rze niu przez So sno wiec
od po wied niej in fra struk tu ry bę dą
bar dzo atrak cyj nym te re nem dla
bu dow nic twa miesz ka nio we go
czy usług – do da je. 

In we sty cja w Macz kach obej -
mu je nie tyl ko za byt ko wy dwo -
rzec ko le jo wy. Re wi ta li za cji zo -
sta nie pod da ny rów nież są sia du -
ją cy z dwor cem XIX -wiecz ny bu -
dy nek by łych warsz ta tów szkol -
nych, któ ry bę dzie peł nił bę dzie
funk cje usłu go wo -han dlo we.
Oby dwa obiek ty zo sta ną po łą czo -
ne przej ściem pod ziem nym
pod to ra mi, co ma zwięk szyć bez -
pie czeń stwo i kom fort. Li nia ko le -
jo wa zo sta nie trwa le wy gro dzo na. 

Ca ła in we sty cja re ali zo wa -
na bę dzie w dwóch eta pach. Bu -
dy nek dwor ca ada pto wa ny
pod funk cje dy dak tycz ne ma zo -
stać od da ny do użyt ko wa nia
na po cząt ku paź dzier ni ka, wraz

z no wym ro kiem aka de mic kim.
Do koń ca przy szłe go ro ku pro wa -
dzo ne bę dą na to miast po zo sta łe
pra ce zwią za ne m. in. z re kon -
struk cją i kon ser wa cją po li chro -
mo wa nych po włok ma lar skich
czy z wy koń cze niem w bu dyn ku
kan ty ny stu denc kiej.

Już te raz Po li tech ni ka Ślą ska
ogło si ła na bór  na pierw szy rok
stu diów in ży nier skich na kie run ku
trans port ko le jo wy. Pro po no wa ny
przez uczel nię kie ru nek stu diów
ma być uni kal ny na tle po zo sta łych
uczel ni w kra ju. Stu dia na kie run -
ku trans port ko le jo wy są kie run -
kiem prak tycz nym. Po trwa ją
osiem se me strów. Na siód mym se -
me strze ma ją się od by wać kil ku -
mie sięcz ne stu denc kie, któ re bę dą
re ali zo wa ne m. in. w PKP Car go,
PKP Pol skie Li nie Ko le jo we, Al -
stom Kon stal Cho rzów, Bom bar -
dier Trans por ta tion Ka to wi ce, Ne -

wag Gli wi ce, Che met Tar now skie
Gó ry czy Ja strzęb skiej Spół ce Ko -
le jo wej. Przy szli stu den ci roz pocz -
ną stu dia już 3 paź dzier ni ka. W ro -
ku aka de mic kim 2016/2017 za ję -
cia od by wać się bę dą w bu dyn ku
Wy dzia łu In ży nie rii Ma te ria ło wej
i Me ta lur gii oraz Wy dzia łu Trans -
por tu w Ka to wi cach. Gdy obiekt
w Macz kach bę dzie przy sto so wa -
ny na ce le na uko we, prze nio są się
do So snow ca. Po czte rech se me -
strach wy bio rą spe cjalność. Mo gę
zde cy do wać się na bu do wę i eks -
plo ata cję po jaz dów szy no wych,
in ży nie ra bez pie czeń stwa w trans -
por cie ko le jo wym lub pro jek to wa -
nie i utrzy ma nie in fra struk tu ry
trans por tu ko le jo we go.

Wy ko naw ca in we sty cji w
Macz kach po wi nien zo stać wy ło -
nio ny w dru giej po ło wie ma ja,
a pra ce po win ny się rozpo cząć
w czerwcu. SK

wSzyScy SoSnowiczanie wiedzą
doSKonale, jaK daleKo Sięgają
tradycje Sportowe naSzego
miaSta, związane z licznymi
SuKceSami SoSnowiecKich
Klubów Sportowych. 

W tra dy cje te wpi su ją się rów nież
no we dzia ła nia Miej skie go Przed -
się bior stwa Go spo dar ki Od pa da -
mi w So snow cu. MPGO wraz
z po cząt kiem 2016 ro ku na wią za -
ło współ pra cę z wy stę pu ją cą
w eks tra kla sie żeń ską dru ży ną ko -
szy ków ki z na sze go mia sta, sta jąc
się jej spon so rem.

–„Bo li czy się cel ny rzut doko -
sza” na bie ra dla nas po dwój ne go

zna cze nia – mó wi Ja cek Ga im,
pre zes za rzą du MPGO. – Pra -
gnie my, aby so sno wiec kie za wod -
nicz ki jak naj czę ściej cel nie rzu -
ca ły do ko sza w wal ce o naj wyż -

sze lau ry. Tak sa mo jak le ży nam
na ser cu, by śmy w na szym mie -
ście cel nie rzu ca li do do mo wych
ko szy, we wła ści wy spo sób se gre -
gu jąc od pa dy. red

Ruszył przetarg na rewitalizację dworca kolejowego w Maczkach. Rada Nadzorcza PKP S.A. pozytywnie zaopiniowała plany związane z tą inwestycją 

Dworzec uratowany!

MPGO gra z koszykarkami Zagłębia

Bo liczy się celny rzut do kosza
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Hanna Michta

Prace powinny ruszyć w połowie tego roku. 



5

pagina

marzec 2016 nr 3

MIASTO



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

by wa, że oso ba nie peł no -
spraw na nie otrzy ma pra -
wa do ren ty. dla cze go?
otóż sys tem orzecz nic twa
o nie peł no spraw no ści i sys -
tem orzecz nic twa o nie zdol -

no ści do pra cy to dwie róż ne spra wy i nie ma ją ze so bą
nic wspól ne go. o nie peł no spraw no ści de cy du ją ko mi sje
po wia to wych ze spo łów ds. orze ka nia o nie peł no spraw -
no ści, na to miast de cy zje do ty czą ce nie zdol no ści do pra -
cy po dej mu ją le ka rze orzecz ni cy zuS. dzia ła ją oni
na pod sta wie in nych prze pi sów i wy da ją de cy zje w zu -
peł nie róż nych ce lach. 

mo że się zda rzyć, że oso ba nie peł no spraw na zo sta -
nie uzna na za zdol ną do pra cy. nie peł no spraw ni mo gą
być pra cow ni ka mi tak sa mo do bry mi, a na wet lep szy mi,
niż ci po zba wie ni ułom no ści. oso ba po ru sza ją ca się
na wóz ku in wa lidz kim, mo że być np. do sko na łym gra fi -
kiem kom pu te ro wym, dzien ni ka rzem czy mu zy kiem.

tym cza sem ren ta jest świad cze niem wy pła ca nym oso -
bom, któ re utra ci ły zdol ność do pra cy i sa mo dziel ne go
utrzy my wa nia się. Każ de mu gro zi ta kie ry zy ko i dla te go
ubez pie cze nia spo łecz ne są obo wiąz ko we. gdy zda rzy się
wy pa dek lub cho ro ba, któ re unie moż li wią pra cę i to nie
tyl ko w wy uczo nym za wo dzie, ale w ogó le, wów czas zuS
wy pła ci ren tę, któ ra jest ro dza jem od szko do wa nia.

ale je śli le karz orzecz nik uzna, że ist nie je szan sa
na prze kwa li fi ko wa nie się pa cjen ta i wy ko ny wa nie przez
nie go in nej pra cy niż do tych czas, to mi mo nie peł no -
spraw no ści mo że nie do stać orze cze nia o cał ko wi tej nie -
zdol no ści do pra cy. 

oczy wi ście ren ta z zuS -u przy słu gu je wy łącz nie oso -
bom, któ re opła ca ły skład ki. okres skład ko wy i nie skład -
ko wy wy ma ga ny do przy zna nia ren ty z ty tu łu nie zdol no -

ści do pra cy, czy li staż, uza leż nio ny jest od wie ku oso by,
w któ rym po wsta ła nie zdol ność do pra cy. wy no si od 1
ro ku, je że li nie zdol ność do pra cy po wsta ła przed ukoń -
cze niem 20 lat, do 5 lat – je że li nie zdol ność do pra cy po -
wsta ła w wie ku po wy żej 30 lat. 

oso by, u któ rych nie zdol ność do pra cy po wsta ła
w wie ku po wy żej 30 lat, po win ny speł niać do dat ko wy
wa ru nek, a mia no wi cie wy ma ga ny okres 5-let ni mu si
przy pa dać w ostat nim dzie się cio le ciu przed dniem zgło -
sze nia wnio sku o ren tę lub dniem po wsta nia nie zdol no -
ści do pra cy. Są jed nak od stęp stwa od tej za sa dy – do -
ty czą one osób o dłu gim sta żu ubez pie cze nio wym.

otóż ren ta z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy przy słu gu je
ubez pie czo ne mu, któ ry udo wod nił staż ubez pie cze nio -
wy wy no szą cy co naj mniej 25 lat w przy pad ku ko biet
i 30 w przy pad ku męż czyzn oraz jest cał ko wi cie nie zdol -
ny do pra cy bez wzglę du na to, czy po sia da 5-let ni okres
skład ko wy i nie skład ko wy w cią gu ostat nie go dzie się cio -
le cia przed zgło sze niem wnio sku o ren tę lub
przed dniem po wsta nia nie zdol no ści do pra cy. a tak że
bez wzglę du na da tę po wsta nia tej nie zdol no ści. istot ne
jest to, że przy usta la niu upraw nień do ren ty, dla usta le -
nia wa run ku wy ka za nia co naj mniej 25-let nie go al bo 30-
let nie go sta żu ubez pie czo ne go, uwzględ nia się wy łącz -
nie okre sy skład ko we.

wróć my jed nak do wy ma ga ne go ze wzglę du na wiek
okre su skład ko we go i nie skład ko we go wy no szą ce go
od 1 ro ku do 5 lat. zda rza ją się przy pad ki, w któ rych oso -
ba nie zdol na do pra cy nie osią gnę ła wspo mnia ne go sta -
żu. jed nak wa ru nek ten bę dzie uwzględ nio ny, je że li: 
• by ła zgło szo na do ubez pie cze nia przed ukoń cze -

niem 18 lat al bo
• w cią gu 6 mie się cy po ukoń cze niu na uki w szko le po -

nad pod sta wo wej, po nad gim na zjal nej lub wyż szej
do dnia po wsta nia nie zdol no ści do pra cy mia ła – bez
prze rwy lub z prze rwa mi nie prze kra cza ją cy mi 6 mie -
się cy – okre sy skład ko we i nie skład ko we.
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, 
ad wo kat

po szko do wa ne mu w wy pad ku sa -
mo cho do wym przy słu gu je pra wo
do cho dze nia rosz czeń od za kła du
ubez pie czeń, w któ rym spraw ca
po sia da po li sę ubez pie cze nie od -
po wie dzial no ści cy wil nej, zwa ną

po li są oc. na tej pod sta wie po szko do wa ny mo że do cho dzić
rosz czeń o:
• zwrot kosz tów le cze nia, do jaz dów do pla có wek me dycz nych,

re ha bi li ta cji, le karstw, 
• zwrot za rob ków utra co nych w wy ni ku wy pad ku i póź niej sze go

le cze nia,
• za dość uczy nie nie za do zna ną krzyw dę i cier pie nie fi zycz ne

oraz psy chicz ne,
• ren tę na zwięk szo ne po trze by zwią za ne z dłu go trwa łym le cze -

niem, re ha bi li ta cją czy opie ką,
• jed no ra zo we świad cze nie, któ re umoż li wi prze kwa li fi ko wa nie

się lub za ło że nie dzia łal no ści go spo dar czej w przy pad ku in wa -
lidz twa po szko do wa ne go.
w dwóch z pierw szych wy mie nio nych rosz czeń po szko do wa ny

mu si po nieść rze czy wi stą, wy mier ną szko dę ma te rial ną w swo im
ma jąt ku po le ga ją cą np. na ko niecz no ści wy dat ko wa nia środ ków fi -
nan so wych na le cze nie, le kar stwa, po byt wsa na to rium czy utra co ne
za rob ki w ca ło ści lub w czę ści, w na stęp stwie bra ku moż li wo ści wy -
ko ny wa nia pra cy. mo że rów nież do cho dzić od szko do wa nia zaodzież
czy ba gaż znisz czo ny w wy ni ku wy pad ku. wy so kość po nie sio nej
szko dy po win na być udo ku men to wa na ra chun ka mi, za świad cze -
niem z za kła du pra cy, itp., czy li pod le ga więc oce nie obiek tyw nej.

na to miast w przy pad ku do cho dze nia za dość uczy nie nia ma my
do czy nie nia z od mien ną sy tu acją, bo wiem nie spo sób udo ku -
men to wać fi zycz ne go bó lu wsku tek do zna nych ob ra żeń cia ła czy
cier pie nia psy chicz ne go wo bec do zna ne go ka lec twa czy śmier ci
naj bliż szej oso by. za tem w przy pad ku do cho dze nia za dość uczy -
nie nia po szko do wa ny po wi nien po wo łać się na oko licz no ści uza -

sad nia ją ce je go do cho dze nie. po dob nie nie jest moż li we usta le -
nie „kwo to we go ta ry fi ka to ra” wy so ko ści za dość uczy nie nia. po -
szko do wa ny mu si to oce nić sam i co naj wy żej po wo łać się
na prze słan ki, ja kie brał pod uwa gę. za dość uczy nie nie więc pod -
le ga oce nie su biek tyw nej. w prak ty ce sądowej wy so kość orze ka -
nych za dość uczy nień jest moc no zróż ni co wa na. 

je że li uszczer bek na zdro wiu po szko do wa ne go w wy pad ku
jest dłu go trwa ły lub trwa ły i w kon se kwen cji ogra ni cza bądź unie -
moż li wia mu wy ko ny wa nie pra cy, mo że do ma gać się od ubez pie -
czy cie la cza so wej lub sta łej ren ty czy sfi nan so wa nia kosz tów
prze kwa li fi ko wa nia za wo do we go.

je że li po szko do wa ny już zi den ty fi ku je, któ rych z po wyż szych
rosz czeń i w ja kiej wy so ko ści bę dzie do cho dził od za kła du ubez -
pie czeń spraw cy wy pad ku, mo że zgło sić swo ją szko dę w for mie
te le fo nicz nej, oso bi ście w pla ców ce ubez pie czy cie la oraz na pi -
śmie, rów nież ko rzy sta jąc z for mu la rza zgło sze nia szko dy obo -
wią zu ją ce go u da ne go ubez pie czy cie la. w uza sad nie niu na le ży
pre cy zyj nie i do kład nie opi sać oko licz no ści zda rze nia, jak i uza -
sad nie nie do cho dzo nych rosz czeń, wy ka zu jąc zwią zek przy czy -
no wo -skut ko wy ze zda rze niem wy pad ko wym, spo wo do wa nym
przez spraw cę. w każ dym przy pad ku na le ży do rę czyć do wo dy,
po twier dza ją ce wy so kość po nie sio nej szko dy.

w ter mi nie 30 dni za kład ubez pie czeń jest zo bo wią za ny prze -
słać po szko do wa ne mu swo ją de cy zję oraz kwo tę pie nięż ną,
do wy so ko ści któ rej uznał je go rosz cze nie. je że li po szko do wa ny
nie zga dza się z jej tre ścią, a w szcze gól no ści z wy so ko ścią przy -
zna nej kwo ty pie nięż nej, przy słu gu je mu pra wo od wo ła nia się
do za kła du ubez pie czeń bądź mo że wy stą pić na dro gę po ste po -
wa nia przed są dem po wszech nym.

na le ży pa mię tać, iż do cho dze nie rosz czeń przez po szko do -
wa ne go w wy pad ku jest ogra ni czo ne cza so wo. ogól ny ter min
przedaw nie nia rosz czeń o od szko do wa nie lub za dość uczy nie nie
od za kła du ubez pie czeń to 3 la ta od do wie dze nia się przez oso -
bę po szko do wa ną o po wsta niu szko dy, jed nak nie wię cej niż 10
lat od jej po wsta nia. je że li szko da po wsta ła w wy ni ku prze stęp -
stwa, wte dy ter min przedaw nie nia rosz czeń wy no si 20 lat od dnia
po wsta nia szko dy.

ZUS RADZI

Dlaczego niepełnosprawny może 
nie dostać renty?

ADWOKAT RADZI

Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego
w wypadku drogowym z OC sprawcy

PORADY

reklama
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Obiekt ma przejść kom plek so wą
ter mo mo der ni za cję. Sza cun ko wa
war tość tej in we sty cji to po nad 12
mln 331 tys. zł net to. Gmi na bę -
dzie ubie gać się o środ ki na do fi -
nan so wa nie prze bu do wy z Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go w ra -
mach Zin te gro wa nych In we sty cji
Te ry to rial nych. – Li czy my na to,
że ofer ty zo sta ną zgło szo ne i prze -
targ zo sta nie roz strzy gnię ty – mó -
wi El wi ra Ka bat -Geo r gi je wa, dy -
rek tor ka Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w So snow cu. 

Trzy kon dy gna cyj ny bu dy nek
nie prze szedł ge ne ral ne go re mon -
tu od po nad 40 lat. Je go ku ba tu ra
jest im po nu ją ca i wy no si oko ło 25
tys. me trów sze ścien nych, a po -
wierzch nia użyt ko wa po nad 6 tys.
me trów kwa dra to wych. Do ku -
men ta cję pro jek to wą przy go to wa -
ło biu ro ar chi tek to nicz ne AIM Ar -
ka diusz Miś kie wicz z Ka to wic.
Przy go to wa ny pro jekt jest im po -
nu ją cy, ale jed no cze śnie funk cjo -
nal ny.  

Pierw szy etap zmian w bi blio -
te ce to wła śnie kom plek so wa ter -
mo mo der ni za cja. Ma ob jąć mię -
dzy in ny mi do cie ple nie ścian ze -

wnętrz nych oraz wy mia nę okien
i drzwi, do cie ple nie da chu i izo la -
cję ścian fun da men to wych oraz
wy mia nę in sta la cji cen tral ne go
ogrze wa nia z wpro wa dze niem
elek tro nicz ne go ste ro wa nia ogrze -
wa niem. Obiekt zo sta nie do sto so -
wa ny dla po trzeb osób nie peł no -
spraw nych, a zmia ny bę dą na ty le
sze ro kie, że bi blio te ka ma zy skać
zu peł nie no we ob li cze i cha rak ter.

Budynek biblioteki nie był
gruntownie remontowany
przez ponad 40 lat.

Po więk szy się prze strzeń obej mu -
ją ca wy po ży czal nie i czy tel nie,
za rów no dla do ro słych czy tel ni -
ków, jak i dla dzie ci i mło dzie ży.
Po wsta ną po nad to stre fy edu ka -
cyj ne dla dzie ci i do ro słych, cen -
trum mul ti me dial ne z o wie le bo -
gat szą niż obec nie ofer tą zbio rów
na in nych niż tra dy cyj na książ ka
no śni kach (mp3, mp4, au dio bo -
oki, e - bo oki, fil my oraz książ ki
cy fro we dla osób z dys funk cją
wzro ku ze sta no wi ska mi kom pu -
te ro wy mi dla ich od twa rza nia)
oraz cen trum edu ka cji re gio nal nej
z do stę pem do uni ka to wych w Za -
głę biu Dą brow skim ty tu łów pra sy
re gio nal nej obej mu ją cej okres

od XIX wie ku po współ cze sność.
Zo sta nie wy go spo da ro wa na tak że
du ża po wierzch nia eks po zy cyj na,
nie zbęd na do or ga ni za cji wy staw
mo no gra ficz nych, wy staw pla -
stycz nych i pre zen ta cji no wo ści
wy daw ni czych. Zmo der ni zo wa -
na wie lo funk cyj na au la ma stać
się miej scem kon fe ren cji i wy kła -
dów o te ma ty ce li te rac kiej i re gio -
nal nej, prze strze nią spo tkań au tor -
skich, wy da rzeń mu zycz nych, po -
ka zów fil mo wych oraz im prez
czy tel ni czych. W pla nach znaj du -
je się tak że po wsta nie „oran że rii
kul tu ral nej” – na za da szo nym
szkla nym da chem pa tio – ja ko
miej sca lek tu ry ksią żek, cza so -
pism i spo tkań li te rac kich w wa -
run kach klu bo wych. No wo ścią
bę dzie tak że drew nia ny ta ras,
na któ rym bę dzie moż na usta wiać
le ża ki i oglą dać fil my wy świe tla -
ne w ra mach ki na let nie go. Pro jekt
za kła da tak że zmia ny w naj bliż -
szym oto cze niu bi blio te ki, więc
prze bu do wę chod ni ków oraz
mon taż ele men tów ma łej ar chi -
tek tu ry, ła wek i sto ja ków na ro we -
ry. Głów ne wej ście do bu dyn ku
po za koń cze niu prac znaj dzie się
od stro ny ul. Ko ściel nej. 

Wy ko naw ca ma prze bu do wać
bi blio te kę w cią gu 15 mie się cy. 

Jest przetarg na modernizację głównej siedziby biblioteki 

Nowe oblicze biblioteki

MPGO troszczy się o mieszkańców

„E-nos” pionierskie badania w Sosnowcu

reklama

śmieci z zaSady nie mogą
przyjemnie pachnieć… ale nie
powinny Stwarzać
uciążliwości  o cha raK te rze
Spo łecz nym. 

Miej skie Przed się bior stwo Go -
spo dar ki Od pa da mi w So snow -
cu mi mo speł nia nia wszyst kich
kry te riów w za kre sie prze twa -
rza nia i za go spo da ro wa nia od -

pa dów na kła da nych przez Wo je -
wódz ki In spek to rat Ochro ny
Śro do wi ska, po dej mu je pio nier -
skie przed się wzię cie do ty czą ce
we ry fi ka cji sta nu za pa chu z te -
re nów na le żą cych do przed się -
bior stwa.

– Prze pro wa dzi my ba da nia
me to dą ol fak to me trii dy na micz -
nej, któ re bę dą po le ga ły na iden -
ty fi ka cji wo ni oraz po mia rze

stę że nia odo ran tów. Za po mo cą
sto sow ne go al go ryt mu, urzą -
dze nie zwa ne E -no sem, okre śla -
jąc sto su nek am pli tud sy gna łów
wska że źró dła za pa chów – mó -
wi Ja cek Ga im, pre zes za rzą du
MPGO, do da jąc: – Wspól nie
z na ukow ca mi z Po li tech ni ki
Gdań skiej, któ rzy są twór ca mi
tech no lo gii, po dej mie my ba da -
nia jesz cze w tym ro ku. red

Do 15 mar ca fir my za in te re so wa ne prze bu do wą głów nej sie dzi by bi blio te ki
przy ul. Ko ściel nej w So snow cu mo gą skła dać swo je ofer ty. Urząd Miej ski
ogło sił prze targ na ter mo mo der ni za cję bu dyn ku Bi blio te ki Głów nej MBP.

V sesja Rady Seniorów

Senior bardziej aktywny

Syl wia Ko sman

Pod czas ob rad rad ni pre zen to -
wa li tak że wy ni ki prac ze spo łów
pro ble mo wych, po wo ła nych
przez ra dę na po przed niej se sji. 

– Dys ku to wa li śmy o pro ble -
mach, z któ ry mi naj czę ściej bo -
ry ka my się w śro do wi skach lo -
kal nych, jak i w or ga ni za cjach,
w któ rych dzia ła my. Wśród pro -
po zy cji zmian po ja wi ły cen ne
i no we ini cja ty wy – przy zna je
Je rzy Lip niew ski, rzecz nik Ra dy
Se nio rów. 

Rad ny Ire ne usz Świer kot za -
pro po no wał w ra mach pro gra mu
pro fi lak tycz ne go dla osób po 60
ro ku ży cia m. in. utwo rze nie
ksią żecz ki zdro wia se nio ra,
w któ rej za war te by ły by wszel -
kie in for ma cje do ty czą ce sta nu
zdro wia, przyj mo wa nych le ków,
za le ceń i prze ciw ska zań. Z ko lei
Ur szu la Kacz mar czyk wska za ła
na po trze bę li kwi da cji ba rier ar -
chi tek to nicz nych w prze strze ni
mia sta, a tak że na ko niecz ność
po ja wie nia się ła wek na przy -
stan kach czy za mon to wa nia ba -

rie rek za bez pie cza ją cych
na scho dach róż nych in sty tu cji.
Rad na Ha li na Pod gór ska, któ ra
re pre zen to wa ła pra ce swo je go
ze spo łu, wska za ła na ko niecz -
ność ini cjo wa nia dzia łań w za -
kre sie zwięk sza nia ak tyw no ści
fi zycz nej osób star szych i ape lo -
wa ła o więk szą do stęp ność im -
prez kul tu ral nych dla se nio rów,
a tak że wpro wa dze nie ulg i pro -
mo cji dla osób star szych. Je rzy
Lip niew ski sy gna li zo wał po trze -
bę usta le nia form współ pra cy
z part ner ski mi or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi, ra da mi dziel nic
i Uni wer sy te ta mi Trze cie go
Wie ku oraz sko or dy no wa nia
dzia łań na rzecz osób star szych.
Zgło sił tak że po mysł two rze nia
dziel ni co wych czy osie dlo wych
Klu bów Se nio rów z wy ko rzy sta -
niem za ple cza już ist nie ją ce go,
np. do mów dział kow ca w Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych. – Wszyst kie te ini cja ty wy
sta no wią cen ną ba zą da nych
do wy ko rzy sta nia pod czas pra cy
nad Pro gra mem Po li ty ki Se nio -
ral nej Mia sta So snow ca 2016-

2020, po wsta ją cym na wnio sek
Ra dy Se nio rów – za po wia da Je -
rzy Lip niew ski. 

W se sji brał udział tak że m.
in. Pa weł Woj tu siak, prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Roz wo ju Mia sta,
któ ry od po wia dał na py ta nia do -
ty czą ce roz wią zy wa nia pro ble -
mów ko mu ni ka cyj nych mia sta,
lo ka li za cji przy stan ków au to bu -
so wych i in nych ba rier ar chi tek -
to nicz nych. Z ko lei ofer tę edu ka -
cji zdro wot nej dla se nio rów
przed sta wił Pa weł Lej man, dy -
rek tor Cen trum Pro fi lak ty ki
Prze ciw sta rze nio wej. W se sji
uczest ni czy li tak że imi gran ci
z Ukra iny, Ewa i Ana to lij Ho łod -
ko, któ rzy opo wie dzie li burz li wą
hi sto rię ich wę drów ki z Don ba su
do Pol ski i za pew ni li, że czyn nie
włą czą się w ruch se nio ral ny.
Spo ro uwa gi pod czas se sji po -
świę co no tak że ini cja ty wie „Ak -
tyw ny Se nior 60+”, w związ ku
czym rad ni se nio rzy za pra sza ją
za głę biow skie fir my oraz in sty -
tu cje do zgło sze nia swo je go
udziału w pro gra mie i li czą
na owoc ną współ pra cę.

Strategia rozwoju miasta, budżet Sosnowca, profilaktyka i promocja zdrowia
seniorów, edukacja, kultura i wypoczynek oraz współpraca z organizacjami
pozarządowymi to najważniejsze tematy, nad którymi dyskutowali podczas
piątej już sesji radni-seniorzy. 

Urządzenie zwane E-nosem dokładnie określi źródła zapachów. 
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Wy re mon to wa ne Cen trum Ak -
tyw no ści Ro dzin nej w Kli mon -
to wie przy cią ga co raz wię cej
osób, któ re przy jeż dża ją, by po -
pły wać w ba se nie, po ćwi czyć
na si łow ni, za li czyć za ję cia fit -
ness, czy zre lak so wać się w sau -
nie.

– Bar dzo do bre wa run ki, by
przy jem nie i re kre acyj nie spę dzić
czas – uwa ża An na Ja now ska
z So snow ca. – Obiekt po re mon -
cie zmie nił się nie do po zna nia.
Jest przy tul nie, bar dzo ka me ral -
ne, ale jed no cze śnie no wo cze śnie
i wy god nie. Za ję cia fit ness są wy -
ma ga ją ce, a po za tym moż na je

po łą czyć z ćwi cze nia mi na si łow -
ni. Moż na wy brać się tak że ba sen
i spę dzić czas w sau nie. Bi let
na ba sen obej mu je wi zy tę w sau -
nie, a bi let na za ję cia fit ness do -
dat ko wy czas na si łow ni – do da je. 

W Centrum moż na nie tyl ko
ćwi czyć, ale tak że bę dę or ga ni zo -
wa ne za ję cia dla dzie ci i to nie tyl -
ko spor to we. Na do brze spę dzo ny
czas w Cen trum mo gą li czyć za -
rów no do ro śli, jak i dzie ci. Na wet
je śli dzie cia ki nie chcą sko rzy stać
z ba se nu czy za jęć spor to wych, to
do ro śli mo gą je za pro wa dzić
do sa li za baw. Ba wial nia dla dzie -
ci jest czyn na w ty go dniu
od godz. 15.00 do 20.00 a w nie -
dzie lę od godz. 10.00 do 20.00.

Sam obiekt jest otwar ty co dzien -
nie, od godz. 6.00 do godz. 23.00. 

Obiekt po remoncie
zmienił się nie
do poznania. Jest
przytulnie, kameralnie
i jednocześnie
nowoczesnie. 

– W skład Cen trum wcho dzi
ba sen z czte re ma to ra mi, sau na,
sa la fit ness, si łow nia, sa la do gim -
na sty ki ko rek cyj nej z lu stra mi, ba -
wial nia, po miesz cze nia do za jęć
w za kre sie ani ma cji kul tu ral nej,
sal ka gim na stycz na – wy li cza
Adam Gil, kie row nik obiek tu. 

W obiek cie znaj du ją się dwie
klat ki scho do we oraz win da przy -
sto so wa na do ko rzy sta nia przez
oso by nie peł no spraw ne. Wszyst -
kie po miesz cze nia są kli ma ty zo -
wa ne, a moż na tak że od po cząć
na wy god nych, ko lo ro wych fo te -
lach. 

Bi let na wej ście za ba sen (w tym
moż na sko rzy stać z sau ny) kosz tu -
je 6 zł (nor mal ny) i 4 zł (ulgo wy),
a na fit ness (w tym si łow nia) – od -
po wied nio 12 i 10 zło tych. W obu
przy pad kach moż li wy jest też za -
kup kar ne tów. In struk to rzy pro wa -
dzą w ra mach za jęć fit ness m.in.
bo dy pump, step bur ning, la ti no
dan ce czy za ję cia ta necz ne.
W Cen trum moż na tak że za mó wić
in dy wi du al ne lek cje pły wa nia oraz
ma ją od by wać się tak że za ję cia do -
dat ko we. – Je ste śmy otwar ci
na pro po zy cje ze stro ny sto wa rzy -
szeń, klu bów i pod mio tów pry wat -
nych. Za mie rza my or ga ni zo wać
za ję cia pla stycz ne i róż ne go ro dza -
ju warsz ta ty dla dzie ci. Wstęp nie
usta li li śmy, że ma u nas dzia łać
kół ko sza cho we pod egi dą Gór ni -
ka So sno wiec. Za in te re so wa -
na wy naj mem sa li jest tak że jed -
na ze szkół ję zy ko wych – przy zna -
je Adam Gil. 

W cza sie fe rii w Cen trum
świet nie ba wi ły się tak że dzie ci
na pół ko lo niach, or ga ni zo wa nych

przez MO SiR. – Dzi siaj je ste śmy
w sa li za baw, ale tak że bę dzie ba -
sen. By ły śmy już na lo do wi sku
i ścian ce wspi nacz ko wej. Pół ko lo -
nie są su per – przy zna ły zgod -
nie 9-let nie Ju lia Do nek i Ju lia
Nie szpo rek. Z ko lei ucznio wie so -
sno wiec kich szkół mo gli przez
ca łe fe rie ko rzy stać z ba se nu
do godz. 15.00 za dar mo. 

Pły wal nię przy uli cy Hu ba la -
-Do brzań skie go 99 w Kli mon to -
wie od da no do użyt ku w 1965 ro -

ku ja ko obiekt re kre acyj ny, a jed -
no cze śnie ba sen prze ciw po ża ro -
wy ko pal ni „Kli mon tów”. Po za -
mknię ciu ko pal ni prze jął ją MO -
SiR. Kil ka lat te mu niec ka ba se nu
zo sta ła grun tow nie wy re mon to -
wa na. Trwa ją cy od lu te go ubie -
głe go ro ku re mont po zwo lił
na za adap to wa nie nie mal ca łe go
obiek tu na ce le re kre acyj ne. Ca -
łość prac re mon to wych łącz nie
z za ku pem wy po sa że nia po chło -
nę ła pra wie 7 mln zł. 

Centrum  Aktywności Rodzinnej ruszyło w ferie i cieszy się coraz większym zainteresowaniem

Dla zdrowia, urody i dobrego nastroju

Centrum Aktywności Rodzinnej w Klimontowie przy ulicy Dobrzańskiego.

ostry trening na siłowni... czy zajęcia plastyczne lub rozgrywki zespołowe. 

W CAR każdy znajdzie coś dla siebie: bawialnię...

reklama
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Centrum
organizuje nie
tylko zajęcia
sportowe
i rekreacyjne,
ale jest otwarte
także
na propozycje
prywatnych
podmiotów
i organizacji
pozarządowych. 

Dużą popularnością cieszą się zajęcia nauki pływania. 
Pokój zabaw to dla dzieciaków szansa na dobrą zabawę,
a dorośli mogą w tym czasie pływać lub ćwiczyć na siłowni. 

Relaks po treningu gwarantują wygodne fotele.
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Przyłącz się do sieci kanalizacyjnej!

To obowiązek mieszkańca!

reklama reklama

Dzię ki in we sty cji pra wie 5 ty się cy
miesz kań ców Niw ki, Ję zo ra, Mo drze jo -
wa, Dań dów ki (re jon ul. Trau gut ta, ul.
Rze szow skiej, Biel skiej), Kli mon to wa
(re jon ul. Łu życ kiej i Ka to wic kiej, Gac -
ka, Za gór skiej) zre zy gnu je z utrzy my wa -
nia uciąż li wych szamb na rzecz sie ci ka -
na li za cyj nej.

Gmina zostanie skrupulatnie
rozliczona z realizacji inwestycji
i jej ekologicznego efektu. 

– Nie ste ty, o koń co wym efek cie eko lo -
gicz nym bę dzie moż na mó wić do pie ro
w mo men cie przy łą cze nia się do sie ci
wszyst kich miesz kań ców ob ję tych in we -
sty cją. W tej chwi li za le d wie 1850 miesz -
kań ców jest przy łą czo nych do no wej sie -
ci. To dla gmi ny po waż ny pro blem, po -
nie waż czas na roz li cze nie do ta cji i udo -
ku men to wa nie efek tu eko lo gicz ne go pro -
jek tu  jest bar dzo krót ki. W po ło wie 2016
ro ku do roz li cze nia mia sto So sno wiec
mu si przed sta wić ko pie umów na od biór
ście ków za war tych po mię dzy miesz kań -
ca mi a Re jo no wym Przed się bior stwem
Wo do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu.
Je śli te go nie zro bi my, bę dzie my mu sie li
zwra cać do ta cję, a to od bi je się na wszyst -
kich miesz kań cach na sze go mia sta w po -

sta ci mniej szej ilo ści in we sty cji. Dla te go
się gnie my po wszyst kie moż li we praw nie
na rzę dzia, aby Gmi nę i miesz kań ców
uchro nić przed kon se kwen cja mi utra ty
do ta cji – pod kre śla Iwo na Ba liń ska – Peł -
no moc nik ds. Re ali za cji Pro jek tu

Pierw si miesz kań cy do wie dzie li się
o tym, że gmi na roz po czy na in we sty cję już
w 2013 ro ku, mie li więc kil ka lat na przy -
go to wa nie się do zmia ny spo so bu od pro -
wa dza nia ście ków.  Ak tu al nie RPWiK

w So snow cu wy sy ła imien ne we zwa nia
oraz pro wa dzi kon tro lę roz li cza nia wy wo -
zu nie czy sto ści u miesz kań ców. W przy -
pad ku bra ku ja kiej kol wiek re ak cji miesz -
kań ca na ta kie we zwa nie, na stęp nym kro -
kiem bę dą już de cy zje ad mi ni stra cyj ne na -
ka zu ją ce przy łą cze nie się do sie ci i po stę -
po wa nia eg ze ku cyj ne. – Je stem zdzi wio -
ny, że miesz kań cy, któ rym wy bu do wa no
ka na li za cję, nie chcą się do niej przy łą -
czyć – mó wi Adam Wi dur ski, miesz ka -

niec Niw ki. – Do brze pa mię tamspo tka nia,
któ re or ga ni zo wa ła Ra da Dziel ni cy Po łu -
dnie ipy ta nia miesz kań ców, kie dy naNiw -
kę do trzeXXIwiek, kie dy bę dzie ka na li za -
cja. Tym cza sem z na szych po dat ków po -
nie sio no ogrom ne wy dat ki na bu do wę sie -
ci, a miesz kań cy nie chcą się do niej przy -
łą czyć, to wiel ce nie etycz ne – do da je.

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami mieszkańcy muszą
przyłączyć się do sieci, chyba że
posiadają przydomową
oczyszczalnię ścieków.  

War to pod kre ślić, że gmi na za miast bu -
do wy ka na li za cji, mo gła prze zna czyć te
fun du sze na re mont dróg, bu do wę ście -
żek ro we ro wych czy mo der ni za cję
szkół. – Pro ble my z przy łą cze niem się
miesz kań ców do no wo wy bu do wa nej sie -
ci ka na li za cyj nej  to  dość po wszech ny
pro blem w tych gmi nach, któ re re ali zu ją
pro jek ty do fi nan so wa ne ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej zwią za ne z bu do wą ka na li -
za cji w ca łej Pol sce. Miesz kań cy nie są
bo wiem świa do mi,  iż mu szą przy łą czyć
się do sie ci w myśl obo wią zu ją cych prze -
pi sów pra wa, i że przy łą cze nie nie ru cho -
mo ści do sie ci ka na li za cyj nej nie jest

obo wiąz ko we tyl ko wte dy, gdy nie ru cho -
mość jest wy po sa żo na w przy do mo wą
oczysz czal nię ście ków, speł nia ją cą wy -
ma ga nia okre ślo ne w prze pi sach od ręb -
nych – in for mu je Na ro do wy Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w War sza wie. 

Jan Bo sak, rad ny Ra dy Miej skiej wSo -
snow cu pod kre śla, iż czu je się wy jąt ko wo
nie kom for to wo w za ist nia łej sy tu acji, bo -
wiem ma świa do mość współ od po wie -
dzial no ści za za ist nia ły pro blem. Przez
wie le lat wraz z in ny mi rad ny mi za bie gał,
skła dał wnio ski w imie niu miesz kań ców,
in ter pe la cje, wal czył nako mi sjach i se sjach
o środ ki na bu do wę ka na li za cji prze ko nu -
jąc, iż to ko niecz na in we sty cja i bar dzo
ocze ki wa naprzez miesz kań ców. – Zdo by -
li śmy ogrom ne do fi nan so wa nie i te raz ma -
my je utra cić, tyl ko dla te go że in ni nie re -
spek tu ją pra wa.  Zda ję so bie spra wę, że
przy łą cze nie się wy ma ga po nie sie nia kosz -
tów przez miesz kań ca. Ale zdru giej stro ny
przez wie le lat miesz kań cy przy go to wy wa -
li się na tą sy tu ację iwie dzie li, że bę dą mu -
sie li ta kie wy dat ki w swo im bu dże cie do -
mo wym za pla no wać.  Dla te go ape lu ję ja -
ko miesz ka niec i rad ny, aby miesz kań cy
do peł ni li obo wiąz ku przy łą cze nia się
do sie ci, zwłasz cza że ma ją moż li -
wość ubie ga nia się o do ta cję na ten cel
z gmi ny – tłu ma czy Jan Bo sak.  KP

Czystsze rzeki, koniec z nieprzyjemnym zapachem i wywozem nieczystości – to efekty zrealizowania przez miasto drugiego etapu projektu „Gospodarka ściekowa
w Sosnowcu” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Teraz czas na ruch mieszkańców, którzy muszą przyłączyć się do nowej sieci kanalizacyjnej.

Do nowej sieci podłączyło się 1850 mieszkańców. Sieć została
przystosowana na realizację przyłączy dla liczby ponad dwa razy większej. 

arc UM w Sosnowcu



10 marzec 2016 nr 3

MIASTO

reklama

Syl wia Ko sman

Te raz miesz kań cy ma ją głos i mo gą
zwe ry fi ko wać twar de po li cyj ne sta ty -
sty ki, a wła ści wie stwo rzyć peł ny ob raz
za gro żeń bez pie czeń stwa w swo ich
mia stach. Da ne o nie wiel kiej licz bie
prze stępstw czy wy kro czeń jesz cze nie
prze są dza ją, że w tej dziel ni cy miesz -
kań cy czu ją się na praw dę bez piecz nie
i nie do strze ga ją żad nych za gro żeń. Po -
wsta ją ca od kil ku ty go dni Kra jo wa Ma -
pa Za gro żeń Bez pie czeń stwa w Pol sce
ma uwzględ niać wy ni ki ba dań opi nii
pu blicz nych, wnio ski z de bat i kon sul -
ta cji spo łecz nych. Zgod nie z tą kon cep -
cją w So snow cu, tak jak i w ca łym kra -
ju, od by wa ją się spo tka nia z miesz kań -
ca mi, rad ny mi i przed sta wi cie la mi róż -
nych in sty tu cji i służb. 

– Od lat przy go to wu je my ana li zy sta -
nu bez pie czeń stwa, ale do tej po ry opie ra -
li śmy się głów nie na na szych po li cyj nych
sta ty sty kach. Dzi siaj ma my świa do mość,
że to nie jest peł ny ob raz rze czy wi sto ści,
dla te go obec nie sta ra my się za an ga żo wać
jak naj więk szą licz bę pod mio tów oraz
miesz kań ców po to, że by ten ob raz za gro -
żeń, któ ry się kształ tu je na na szych osie -
dlach, uli cach i dro gach, był fak tycz nie

wier nym od zwier cie dle niem rze czy wi -
sto ści. Do pie ro wte dy bę dzie my mo gli
w spo sób efek tyw ny re ago wać na te za -
gro że nia, któ re się po ja wia ją – mó wi pod -
insp. Ma riusz Ła będz ki, na czel nik Wy -
dzia łu Pre wen cji w Ko men dzie Miej skiej
Po li cji w So snow cu. Za le ży nam na tym,
by ze brać wie le war to ścio wych i po ży -
tecz nych in for ma cji, jak i gło sów kry tycz -
nych, je śli ta kie po ja wią się pod czas dys -
ku sji – do da je pod insp. Ła będz ki. 

W So snow cu Ko men dant Miej ski
Po li cji, insp. Do mi nik Łą czyk, po wo łał
spe cjal ny ze spół skła da ją cy się z do -
świad czo nych po li cjan tów, któ re go
dzia ła nia po zwo lą na stwo rze nie miej -
skiej ma py za gro żeń. W ca łym kra ju za -
pla no wa no w lu tym po nad 3 ty sią ce
spo tkań kon sul ta cyj nych, a w sa mym
So snow cu 13 ta kich spo tkań. Uczest ni -
cy kon sul ta cji spo łecz nych ma ją oka zję
nie tyl ko prze ka zać swo je uwa gi i spo -
strze że nia na te mat bez pie czeń stwa, ale
tak że za po znać się z po li cyj ny mi da ny -
mi sta ty stycz ny mi, do ty czą cy mi zda -
rzeń z te re nu So snow ca. – Sta ra my się,
aby prze ka zy wa ne in for ma cje by ły zro -
zu mia łe i czy tel ne dla każ de go. In for -
mu je my za tem o za ist nia łych prze stęp -
stwach ogó łem, czy li zda rze niach, co

do któ rych w za koń czo nych po stę po wa -
niach przy go to waw czych po twier dzo -
no, że są prze stęp stwa mi. W ubie głym
ro ku licz ba prze stępstw wy nio sła nie co
po nad 7 ty się cy, co sta no wi wzrost
o pra wie 200 prze stępstw w sto sun ku
do ro ku 2014. Na sza efek tyw ność, to
pra wie 70-pro cen to we wy kry cie, czy li
mó wiąc wprost: na każ de dzie sięć prze -
stępstw sie dem jest wy kry tych, a to jest
nie zły wy nik – przy zna je pod insp. Ma -
riusz Ła będz ki. – Od no to wa li śmy nie co
po nad 4,7 ty sią ca prze stępstw kry mi -
nal nych, a więc oko ło 150 mniej niż
w ro ku po prze dza ją cym, przy czym
zwięk szy li śmy bar dzo do bry wskaź nik
wy kry wal no ści w tym za kre sie do po -
zio mu po nad 56 pro cent – do da je. 

Miesz kań cy pod czas spo tkań do wia -
du ją się tak że o ska li prze stęp czo ści nar -
ko ty ko wej. – Zja wi sko nar ko ma nii jest
pro ble mem na ra sta ją cym. Na sza efek -
tyw ność jest jed nak co raz więk sza. 

W ubie głym ro ku so sno wiec cy po li -
cjan ci ujaw ni li po nad 520 prze stępstw
nar ko ty ko wych. To oko ło 25 pro cent
wię cej niż w ro ku po prze dza ją cym – mó -
wi pod insp. Ma riusz Ła będz ki. 

Pod czas kon sul ta cji spo łecz nych po li -
cjan ci pre zen tu ją prze stęp czość w tzw.

sied miu wy bra nych ka te go riach. Cho dzi
tu taj o ta kie prze stęp stwa jak roz bój, kra -
dzież roz bój ni cza i wy mu sze nie roz bój ni -
cze, bój ka i po bi cie, uszczer bek na zdro -
wiu, kra dzież i kra dzież z wła ma niem,
uszko dze nie rze czy i kra dzież po jaz -
du. – Stwier dzi li śmy nie co po nad 2,7 ty -
sią ca ta kich zda rzeń i jest to stan po rów -
ny wal ny do ro ku po prze dza ją ce go,
przy czym istot nie wzro sła na sza efek -
tyw ność wy kryw cza do po zio mu po -
nad 40 pro cent, czy li na dzie sięć te go ro -
dza ju uciąż li wych z punk tu wi dze nia spo -
łecz ne go prze stępstw usta la my spraw ców
po nad czte rech z nich – do da je. 

W ro ku ubie głym po li cjan ci ujaw ni li
pra wie 21 ty się cy wy kro czeń, a więc
o pra wie 4 ty sią ce wię cej niż w ro ku po -
prze dza ją cym. Cho dzi tu o naj bar dziej
uciąż li we spo łecz nie wy kro cze nia, ta kie
jak za kłó ca nie spo ko ju lub po rząd ku pu -
blicz ne go, nie oby czaj ny wy bryk, pu -
blicz ne prze kli na nie, nisz cze nie traw ni -
ków, za śmie ca nie miejsc pu blicz nych
czy też pi cie al ko ho lu w miej scach pu -
blicz nych. Pod czas spo tkań miesz kań cy
nie zgła sza ją przy pad ków prze stępstw
czy wy kro czeń, bo ta kie za wia do mie nia
na le ży skła dać w ko mi sa ria tach. Naj czę -
ściej przed sta wia ją pro ble my, z któ ry mi

mu szą się zmie rzyć na swo ich osie dlach,
czy li mó wią o bra ku miejsc par kin go -
wych, zna ków dro go wych, od po wied nie -
go do świe tle nia ulic, konieczności wy -
cię cia krza ków, nie bez piecz nych przej -
ściach dla pie szych. Zwra ca ją się też
o skie ro wa nie w da ne miej sce więk szej
ilo ści pa tro li. Wszyst kie gło sy i opi nie są
od no to wy wa ne i nie po zo sta ną bez bie -
gu. Uwa gi i spo strze że nia miesz kań cy
mo gą zgła szać tak że na spe cjal ny ad res
pocz ty elek tro nicz nej: ma pa -za gro -
zen@so sno wiec.ka.po li cja.gov.pl. 

Pra ce nad ma pa mi po win ny zo stać
za koń czo ne w pierw szym kwar ta le te -
go ro ku. Osta tecz na we ry fi ka cja in for -
ma cji umiesz cza nych na ma pie bę dzie
na le ża ła do Ko men dy Głów nej Po li cji
i Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji. Ma pa okre śli ska lę i ro -
dzaj za gro żeń wy stę pu ją cych w na -
szym kra ju. Po zwo li rów nież na ra cjo -
nal ne roz miesz cze nie struk tur te re no -
wych Po li cji oraz kie ro wa nie sił i środ -
ków w miej sca, gdzie ko niecz ne bę dzie
zwięk sze nie bez pie czeń stwa. Po od po -
wied nim opra co wa niu ma py bę dą pre -
zen to wa ne w for mach gra ficz nej i opi -
so wej na stro nie in ter ne to wej Ko men dy
Miej skiej Po li cji w So snow cu.

Powstająca mapa zagrożeń bezpieczeństwa ma pokazać, gdzie naprawdę jest bezpiecznie, a gdzie trzeba skierować dodatkowe siły Policji 

Określą faktyczne zagrożenia 
Gdzie na praw dę czu jesz się nie bez piecz nie? Na ja kiej uli cy gra su ją zło dzie je, w któ rych miej scach naj czę ściej do cho dzi do bó jek i ak tów wan da li zmu, gdzie krad ną
sa mo cho dy i wła mu ją się do miesz kań, a gdzie le piej nie cho dzić sa me mu wie czo ra mi? 
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Program 500 +. Gdzie po wypłatę w Sosnowcu?
Pra wie 62 mln zł otrzy ma ło mia sto na re ali za cję świad czeń w ra mach
Pro gra mu 500 +. Od 1 kwiet nia roz pocz nie się przyj mo wa nie wnio -
sków o wy pła tę świad cze nia wy cho waw cze go. W So snow cu pro gra -
mem zo sta nie ob ję tych trzy na ście i pół ty sią ca dzie ci. 

Pro gram „Ro dzi na 500 plus” to wspar cie pol skich ro dzin. Każ da ro -
dzi na z mi ni mum dwoj giem nie peł no let nich dzie ci bę dzie mo gła otrzy -
mać 500 zł na dru gie i każ de ko lej ne dziec ko. W przy pad ku ro dzin z do -
cho dem po ni żej 800 zł net to na oso bę ro dzi na otrzy ma wspar cie tak że
na pierw sze dziec ko. Dla ro dzin wy cho wu ją cych dziec ko nie peł no -
spraw ne kry te rium do cho do we jest wyż sze i wy no si 1200 zł net to.

No we świad cze nie bę dzie przy zna ne na 12 mie się cy, je dy nie za pierw -
szym ra zem na okres od kwiet nia 2016 r. do wrze śnia 2017 ro ku.
Przed upły wem te go ter mi nu trze ba bę dzie zło żyć no wy wnio sek. Mia -
sto ma trzy mie sią ce na roz pa trze nie wnio sku i wy pła tę świad cze nia.

– W So snow cu jed nost ką od po wie dzial ną za re ali za cję świad cze nia
jest Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej. Czas ob słu gi bę dzie po rów -
ny wal ny z re ali za cją świad czeń ro dzin nych. Wnio ski na świad cze nie
bę dzie moż na po bie rać oraz skła dać w sie dzi bie głów nej ośrod ka, punk -
tach te re no wych i ob słu gi MOPS oraz w punk tach kan ce la ryj nych
Urzę du Miej skie go na te re nie mia sta. Po wsta nie tak że tzw. gru pa mo -
bil na. W jej skład bę dą wcho dzi ły oso by, któ re zgod nie z usta lo nym
har mo no gra mem bę dą przyj mo wa ły wnio ski we wska za nych szko łach
na te re nie ca łe go mia sta. Du ża licz ba miejsc wy zna czo nych na po bie -
ra nie oraz skła da nie do ku men tów po mo że uła twić pro ces otrzy ma nia
świad cze nia oraz skró cić ko lej ki wnio sko daw ców – pod kre śla An na Je -
dy nak, za stęp ca pre zy den ta So snow ca.

Wnio ski bę dzie rów nież moż na skła dać tak że w wer sji elek tro nicz -
nej, je śli po sia da się pod pis kwa li fi ko wa ny lub za ufa ny pro fil na ePU -
AP (na le ży za ło żyć kon to na ePU AP pod ad re sem: epu ap. gov. pl).
Zgod nie z in for ma cja mi prze ka zy wa ny mi przez przed sta wi cie li Mi ni -
ster stwa Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, wnio ski bę dzie moż -
na zło żyć rów nież za po śred nic twem mi ni ste rial nej plat for my elek tro -
nicz nej Em pa tia (https://em pa tia. mpips. gov. pl/) oraz po przez stron in -
ter ne to we du żych ban ków.

– Waż ne, by wnio sek zło żyć do pie ro w mo men cie star tu pro gra mu,
czy li naj szyb ciej od 1 kwiet nia te go ro ku. Wnio ski, któ re wpły ną
przed tą da tą, nie bę dą roz pa try wa ne. Je śli wnio sek zo sta nie zło żo ny
w cią gu pierw szych trzech mie się cy, tj. do 1 lip ca te go ro ku, ro dzi ce
do sta ną wy rów na nie od mie sią ca kwiet nia. Po zwo li to unik nąć ko le jek
i za pew ni płyn ność wy płat. W ko lej nych mie sią cach świad cze nie bę -
dzie wy pła ca ne od mie sią ca, w któ rym ro dzi ce zło żą wnio sek. War to
pod kre ślić, że do pro gra mu bę dzie moż na do łą czyć w do wol nym mo -

men cie, a przy zna ne świad cze nia prze le wa ne bę dą na kon to ban ko we
wska za ne we wnio sku, bądź w przy pad ku bra ku kon ta, wy pła ca ne prze -
ka zem – do da je pre zy dent Je dy nak.

Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w So snow cu już nie ba wem ru -
szy z kam pa nią in for ma cyj ną Pro gra mu 500+ oraz ze spe cjal ną in fo li -
nią dla Pro gra mu 500+ pod nu me rem te le fo nu: 32 296 23 60. Od mar -
ca uru cho mio na zo sta nie tak że wo je wódz ka in fo li nia: 33 813 63 46
oraz 33 81 36 381. 

Na stro nie in ter ne to wej: www.mops so sno wiec.pl znaj du je się wzór
wnio sku oraz in for ma tor Ro dzi na 500+.

MIEJSCA, W KTÓRYCH BĘDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ OD 1 KWIETNIA 2016 R.
WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU 500+:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU

PUNKTY KANCELARYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU WG
HARMONOGRAMU

MOBILNY ZESPÓŁ ZBIERAJĄCY WNIOSKI W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA
WG HARMONOGRAMU

GDZIE KIEDY

miejski ośrodek pomocy
Społecznej w Sosnowcu

Sosnowiecul. 3 maja 33

poniedziałek od 8.00 do 17.45,
wtorek - czwartek, 
od 8.00 do 15.15, 

piątek  od 8.00 do 12.45

punkt terenowy nr 1
miejskiego ośrodek pomocy

Społecznej

Sosnowiec,
ul. Kisielewskiego 4

wtorek od 15.30 do 17.30
środa od 15.30 do 17.30

czwartek  od 15.30 do 17.30
piątekod 13.00 do 15.00 

punkt terenowy nr 2
miejskiego ośrodek pomocy

Społecznej 

Sosnowiec,  ul. warszawska
6a  - od 1 kwietnia

punkt terenowy nr 3
miejskiego ośrodek pomocy

Społecznej
Sosnowiec,  ul. naftowa 35

punkt terenowy nr 4
miejskiego ośrodek pomocy

Społecznej
Sosnowiec,  ul. rzeźnicza 12

punkt terenowy nr 5
miejskiego ośrodek pomocy

Społecznej
Sosnowiec,  ul. hallera 5

punkt terenowy nr 6
miejskiego ośrodek pomocy

Społecznej

Sosnowiec,  
ul. dobrzańskiego 99

punkt obsługi mopS dla
programu 500+

Sosnowiec, 
ul. mościckiego 14

poniedziałek od 8.00 do
17.45, wtorek - czwartek, od
8.00 do 15.15, piątek od 8.00

do 12.45

GDZIE KIEDY

Sosnowiec, 
ul. wojska polskiego 25/27

poniedziałek od 13.00 do 18.00, wtorek od 13.00
do 17.00, środa od 13.00 do 17.00, czwartek od 13.00

do 17.00, piątek od 13.00 do 16.00

Sosnowiec, 
ul. Skwerowa 21

wtorek od 8.30 do 11.00, środa  od 12.00 do 14.30,
czwartek od 8.30 do 11.00

Sosnowiec, 
ul. Starzyńskiego 50

poniedziałek od 9.00 do 11.30, 
środa od 9.00 do 11.30, piątek od 9.00 do 11.30

Sosnowiec, 
ul. Spadochroniarzy 6

poniedziałek od 12.00 do 14.30, wtorek od 11.30 
do 14.00, czwartek od 11.30 do 14.30

Wnioski na świadczenie będzie można pobierać począwszy od 23
marca br. w siedzibie głównej oraz Punktach Terenowych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, w budynku przy ul.
Mościckiego 14, w Punktach Kancelaryjnych Urzędu Miejskiego na
terenie miasta oraz wybranych szkołach. 

GDZIE KIEDY

Szkoła podstawowa nr 29
Sosnowiec, 

ul. zagłębiowska 25 
piątek od 15.30 do 17.30

Szkoła podstawowa nr 42
Sosnowiec, 

ul. prusa 253a
wtorek od 15.30 do 17.30

zespół Szkół
ogólnokształcących nr 10

Sosnowiec, 
ul. czołgistów 12 

czwartek  od 15.30 do 17.30

zespół Szkół
ogólnokształcących nr 12

Sosnowiec, 
ul. jasieńskiego 2a 

środa od 15.30 do 17.30

zespół Szkół
ogólnokształcących nr 13

Sosnowiec, 
ul. baczyńskiego 14

poniedziałek 
od 15.30 do 17.30
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Ar ty stycz ne mo de lo wa nie lub upię cie wło sów na tre -
nin go wej głów ce, czy li „Eks tra wa gan cja Sty lu” oraz
fry zu ra in spi ro wa na „Kró lo wą Śnie gu”, to dwie
głów ne kon ku ren cje, z któ ry mi zmie rzy li się ucznio -
wie pod czas fi na łu I edy cji ogól no pol skie go kon kur -
su „Mło dy mistrz fry zjer stwa”, któ ry od był się 11 lu -
te go w Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go w So snow cu, w Tech ni kum nr 7 Pro jek to -
wa nia i Sty li za cji Ubio ru. W kon kur sie uczest ni czy li
ucznio wie ze szkół fry zjer skich z ca łe go kra ju, wy ło -

nie ni już w eli mi na cjach re gio nal nych, a ju ro rzy oce -
nia li pre cy zyj ność, efek tow ność wy ko na nej fry zu ry
oraz kon cept, efek tow ność i jej sta ran ność. Istot ne by -
ły tak że do bór stro ju i ma ki ja żu.

Ju ry kon kur so we w skła dzie: An na Bog dzie wicz,
kie row nicz ka kształ ce nia prak tycz ne go, Aga ta Sie -
dlec ka z sa lo nu fry zjer skie go Do lce Vi ta i Pa try cja
Wa cław czyk, dy rek tor ka i wła ści ciel ka fir my La bo -
te, pierw sze miej sce przy zna ło Do mi ni ce Olak,
uczen ni cy Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go

i Usta wicz ne go w So snow cu – Za sad ni czej Szko ły
Za wo do wej nr 9 Rze mieśl ni czo -Ar ty stycz nej. Dru -
gie miej sce i wy róż nie nie otrzy ma ła Alek san dra Ku -
row ska, uczen ni ca Ze spo łu Szkół Bu dow la no -
-Drzew nych w Żyw cu, a trze cie miej sce zdo by ła Sa -
ra Go lus z Po wia to we go Ze spo łu Szkół nr 1
w Pszczy nie. Z ko lei na gro dę dy rek to ra Cen trum
Kształ ce nia Za wo do we go i Usta wicz ne go otrzy mał
Ka mil Do roz, uczeń Wie lo pro fi lo we go Ze spo łu
Szkół w Tar now skich Gó rach.

Pod czas kon kur su od by ły się rów nież warsz ta ty
dla gim na zja li stów, pa sjo nu ją cych się fry zjer stwem,
któ re zor ga ni zo wa li ucznio wie szko ły. Te go rocz -
ną I edy cję kon kur su za koń czył po kaz ar ty stycz nej
sty li za cji fry zur w wy ko na niu sty list ki Aka de mii Fry -
zjer stwa Be ren do wicz & Ku blin. Po 11 la tach kon -
kurs zmie nił swo je ob li cze, a zma ga nia adep tów sztu -
ki fry zjer skiej, któ re mia ły do tej po ry cha rak ter re -
gio nal ny, te raz zy ska ły na zna cze niu i w kon kur sie
wal czą ucznio wie z ca łej Pol ski. SK

Młody mistrz fryzjerstwa w nowej odsłonie

Dwu dnio wa kon fe ren cja pt. „Bu -
do wa nie wi ze run ku edu ka cji
w gmi nie. Do sko na le nie pra cy
szko ły, wy ko rzy sty wa nie da nych,
pro mo cja edu ka cji”, od bę dzie się
w dniach 10 i 11 mar ca w Wyż -
szej Szko le Hu ma ni tas w So -
snow cu. Wy da rze nie or ga ni zo wa -
ne jest przez Cen trum Stu diów
Po dy plo mo wych i Szko leń WSH
przy współ pra cy z PCG Pol -
ska Sp. z o.o. 

Kon fe ren cja ma po ka zać, jak
waż ne jest wy ko rzy sta nie wy ni -
ków eg za mi nów oraz dia gnoz
edu ka cyj nych w pla no wa niu
stra te gii roz wo ju oświa ty i w za -
rzą dza niu ja ko ścią kształ ce nia

w szko le. Pre le gen ci od po wie dzą
tak że na py ta nia, jak iden ty fi ko -
wać po trze by dzię ki wy ko rzy sta -
niu wskaź ni ków Edu ka cyj nej
War to ści Do da nej, a tak że, jak
moż na dzię ki re ali za cji pro jek -
tów edu ka cyj nych roz wi jać edu -
ka cję w gmi nie. Part ne rem wy -
da rze nia jest PCG Pol ska – mię -
dzy na ro do wa fir ma dzia ła ją ca
od 1986 ro ku, świad czą ca pro fe -
sjo nal ne usłu gi do rad cze, szko le -
nio we i tech no lo gicz ne dla sek to -
ra edu ka cji, ochro ny zdro wia
i po mo cy spo łecz nej. Po czą tek
kon fe ren cji w pierw szym dniu
za pla no wa no na godz. 10.30,
a w dru gim dniu o godz. 9.30. SK

Ze spół Szkół Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych w So -
snow cu zo stał wy róż nio ny przez Ka pi tu łę Ran kin gu ty go -
dni ka Per spek ty wy ty tu łem „Srebr nej Szko ły 2016”.

Pierw sze wy ni ki ogło szo ne przez Per spek ty wy oka za -
ły się błęd ne. Po wy kry ciu i wy eli mi no wa niu błę dów sys te -
mu i po now nym prze li cze niu punk tów, Elek tro nik upla so -
wał się na 117. miej scu w kra ju wśród tech ni ków, w wo je -
wódz twie ślą skim za jął 15. miej sce. Jak pi szą twór cy Ran -
kin gu: „Zdo by cie miej sca w czo łów ce ogól no pol skie go
Ran kin gu Szkół Po nad gim na zjal nych PER SPEK TY WY
jest dla każ de go li ceum i tech ni kum za słu żo nym po wo dem
do du my. Świad czy to prze cież o do brej at mos fe rze
w szko le, two rzo nej wspól nie przez zna ko mi tą ka drę, am -
bit nych uczniów, a tak że wła dze sa mo rzą do we dba ją ce
o wła ści we wa run ki na ucza nia”.  KP

Wy ma rzo ną ta bli cę in te rak tyw ną
oraz lap top otrzy ma li ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 16 w So -
snow cu. Wszyst ko dzię ki ak tyw -
ne mu za an ga żo wa niu w Ogól no -
pol ski Pro gram Edu ka cyj ny „Mo -

je Mia sto Bez Elek tro śmie ci”.
Sprzęt zo stał prze ka za ny przez
or ga ni za to ra kon kur su, czy li
przed sta wi cie li Elek tro Eko, pod -
czas uro czy sto ści, któ ra 12 lu te go
od by ła się w szko le. 

Szko ła przy stą pi ła do eko lo -
gicz ne go pro gra mu już w po -
przed nim ro ku szkol nym. Re gu -
lar nie na szkol nych ko ry ta rzach,
a tak że na stro nie in ter ne to wej
szko ły, po ja wia ją się in for ma cje

o wy ni kach pro wa dzo nej ak cji.
Ucznio wie zbie ra ją zu ży ty sprzęt
elek trycz ny i elek tro nicz ny.
W za mian ma ją szan sę zdo by cia
no wo cze snych po mo cy dy dak -
tycz nych. Głów ny cel ak cji to
edu ko wa nie uczniów klas młod -
szych szkół pod sta wo wych w za -
kre sie szko dli we go od dzia ły wa -
nia elek tro śmie ci na śro do wi sko
na tu ral ne. Ucznio wie do wia du ją
się tak że, jak na le ży pra wi dło wo
po stę po wać ze zu ży tym sprzę -
tem. Za od da wa ne przed mio ty
szko ła otrzy my wa ła Ku po ny
Oświa to we, któ re moż na wy mie -
nić na ta bli cę in te rak tyw ną.
Od paź dzier ni ka 2014 ro ku
do lu te go te go ro ku uda ło się
prze pro wa dzić sie dem szkol nych
zbió rek zu ży te go sprzę tu. W su -
mie dzię ki za an ga żo wa niu
uczniów, ro dzi ców, na uczy cie li
i wspie ra ją cych lo kal nych in sty -
tu cji zebrano po nad 18 ton elek -
tro śmie ci i dzię ki te mu do szko ły
tra fi ły atrak cyj ne po mo ce dy dak -
tycz ne. SK

Jak bu do wać wi ze ru nek edu ka cji w gmi nie?Elektronik z tytułem „Srebrnej Szkoły”

Zbierali elektrośmieci, dostali tablicę interaktywną

arc UM w Sosnowcu

„Elektronik” jest 15. technikum w województwie śląskim. 
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Uczniowie SP nr 16 cieszą się, że mają nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
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W I edycji ogólnopolskiego konkursu udział wzięli uczniowie z całej Polski. Insipiracją był motyw „Królowej Śniegu”. 

Ucznio wie i na uczy cie le Tech ni -
kum nr 4 Trans por to we w So snow -
cu przy ul. Ki liń skie go 31 za pra -
sza ją na dni otwar te, któ re od bę dą
się 8 i 9 kwiet nia oraz 12 ma ja. 

W tym ro ku dni otwar te od -
by wa ją się pod ha słem „Je dzie
po ciąg z da le ka…”. Te go rocz -
na for mu ła dni otwar tych po zwo -
li gim na zja li stom i ich ro dzi com
prze miesz czać się po punk tach
zwie dza nia – sta cjach, któ ry mi
bę dą no wo cze śnie wy po sa żo ne
pra cow nie. Na sta cji cze ka ją
atrak cje i nie spo dzian ki, przy go -
to wa ne przez uczniów i na uczy -
cie li, w tym kon kur sy, qu izy
i wy sta wy. Każ dy punkt zwie -
dza nia do star czy kan dy da tom
waż nych in for ma cji do ty czą cych
za wo du. Kan dy da ci do wie dzą
się, cze go moż na się na uczyć,
jak prze bie ga kształ ce nie i ja kie
są moż li wo ści za trud nie nia. Go -
ście zo ba czą m. in. ma kie tę ko -

le jo wą, se ma fo ry, sy mu la tor jaz -
dy po cią giem, lo ko mo ty wę, sa -
mo lot czy sy mu la tor lo tu. Ro -
dzi ce gim na zja li stów są za pro -
sze ni do ka wia ren ki ro dzi ca,
w któ rej bę dą mo gli po roz ma -
wiać z na uczy cie la mi i uzy skać
sze ro kie in for ma cje do ty czą ce
ofer ty kształ ce nia. Spo tka nia
w trak cie dni otwar tych to nie tyl -
ko moż li wość roz mów z ucznia -
mi i na uczy cie la mi, ale tak że po -
czu cie ser decz nej i przy ja znej at -
mos fe ry pa nu ją cej w szko le. Dni
otwar te od bę dą się 8 kwiet nia
(w godz. od 14.00 do 18.00), 9
kwiet nia (w godz. od 10.00
do 13.00) i 12 ma ja (w godz.
od 14.00 do 18.00). SK

Jedzie pociąg z daleka, czyli… dni
otwarte w Technikum nr 4 
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Z trądzikiem można wygrać!
ZDROWIE

Trądzik zwyczajny to już nie tylko
problem nastolatków, ale także
dorosłych. Lek. med. Anita
Lewartowska-Białek, kierownik
Oddziału Skórno – Wenerologicznego
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim 
sp. z o.o. podpowiada, jak sobie
poradzić z tą nieprzyjemną
i uciążliwą dolegliwością.

trą dzik zwy czaj ny jest jed ną z naj czę ściej
wy stę pu ją cych cho rób skó ry, z po wo du
któ rej  do der ma to lo ga zgła sza ją się pa -
cjen ci w wie ku mło dzień czym, a od kil ku
lat tak że oso by do ro słe.

w roz wo ju trą dzi ka zna czą cą ro lę od -
gry wa ją na stę pu ją ce zja wi ska: nad mier -
na pro duk cja  oraz zmie nio ny skład ło ju,
za bu rze nia ro go wa ce nia ujść gru czo łów
ło jo wych, obec ność bez tle no wych bak te rii
p. ac nes i ist nie nie sta nu za pal ne go. dość
istot ną ro lę, szcze gól nie wtrą dzi ku uosób
do ro słych, od gry wa stres czy nie pra wi dło -
wa die ta. za po kar my po gar sza ją ce stan
skó ry trą dzi ko wej uwa ża się cze ko la dę,
fast fo ody, sól, na po je ga zo wa ne, orze chy
czy na biał.

na to miast hor mo ny ma ją zna cze nie
głów nie w trą dzi ku mło dzień czym. co

praw da do ro słe pa cjent ki czę sto za uwa ża -
ją, że stan ich skó ry zmie nia się w za leż -
no ści oddnia cy klu mie sięcz ne go, ale zwy -
kle nie wy ni ka to z od chy leń od sta nu pra -
wi dło we go. tyl ko nie wiel ki od se tek pań
ma trą dzik wy ni ka ją cy z za bu rzeń hor mo -
nal nych. to wa rzy szy on wte dy ze spo ło wi
po li cy stycz nych jaj ni ków czy in nym ze spo -
łom z hi per an dro ge ni za cją, czy li nad mier -
nym wy dzie la niem u ko biet mę skich hor -
mo nów.

za sad ni czym ce lem le cze nia trą dzi ku
jest uzy ska nie po pra wy – cał ko wi te lub
czę ścio we ustą pie nie zmian trą dzi ko wych,
jak rów nież za po bie ga nie po wsta wa niu
prze bar wień i blizn, sta no wią cych na stęp -
stwo cho ro by. pod sta wo wa ku ra cja trwa
mi ni mum6-8 mie się cy. w le cze niu sto su je
się le ki ze wnętrz ne za wie ra ją ce re ti no idy,
an ty bio ty ki czy nad tle nek ben zo ilu; an ty -
bio ty ko te ra pię do ust ną, trwa ją cą 12 ty go -
dni. w cięż kich czy opor nych na le cze nie
po sta ciach trą dzi ku, szcze gól nie gdy za ję -
te są ple cy czy współ ist nie je du ża skłon -
ność do bli zno wa ce nia, ko niecz ne by wa
za sto so wa nie wie lo mie sięcz nej ku ra cji izo -
tre ty no iną. le cze nie uzu peł nia ne mu si być
od po wied nią pie lę gna cją. Ko niecz ne jest
tak że oczysz cza nie skó ry pre pa ra ta mi, któ -
re nie po zba wia ją jej płasz cza li pi do we go.
naj czę ściej w okre sie ak tyw ne go le cze nia
za le ca ne są pre pa ra ty do skó ry wraż li wej
oraz pe elin gi en zy ma tycz ne.

w pe elin gu en zy ma tycz nym wy ko rzy -
stu je się wła ści wo ści dwóch en zy mów ro -
ślin nych: bro me la iny i pa pa iny, któ re usu -

wa ją ob umar ły na skó rek i roz ja śnia ją skó -
rę. prze ciw wska za ne jest na to miast sto -
so wa nie pre pa ra tów na ba zie al ko ho lu
i nad mier ne opa la nie, w tym ko rzy sta nie
zso la rium. Są to czyn ni ki, któ re prze su sza -
ją skó rę, a tym sa mym zmu sza ją gruczoły
ło jo we  do in ten syw niej szej pra cy, po wo -
du jąc tym sa mym w efek cie koń co wym
na si le nie zmian skór nych. oprócz od po -
wied nich środ ków dode ma ki ja żu ioczysz -
cza nia, za le ca ne są też od po wied nie kre -
my  z se rii trą dzi ko wej utrzy mu ją ce pra wi -
dło we na wil że nie skó ry. do bra wia do -
mość dla pań jest ta ka, że ma ki jaż i ko -
sme ty ki ko lo ro we nie po gar sza ją sta nu
skó ry. na le ży jed na zwró cić uwa gę, by by -
ły one w lek kiej, bez tłusz czo wej for mu le
czy mi ne ral ne.

uzu peł nia ją co za le ca się rów nież od po -
wied nią die tę: jabł ka, ka sze, awo ka do,
pro duk ty z wi ta mi ną a (szpi nak, sa ła ta,
szczy pior), czy z wi ta mi ną b (mar chew, fa -
so la, agrest).

ja ko pro fi lak ty kę w po wsta wa niu
prze bar wień czy blizn po trą dzi ko wych po -
le ca się wi ta mi nę c.

du żo jej za wie ra ją zie lo ne wa rzy wa,
czar ne po rzecz ki, tru skaw ki i jabł ka an to -
nów ki. war to za tem ponie się gać, zwłasz -
cza w se zo nie.

ze wzglę du na du żą skłon ność do na -
wro tów, po le cze niu za le ca się od po wied -
nią pie lę gna cję.

Ko niecz ne jest sto so wa nie ko sme ty -
ków re ko men do wa nych skó rze trą dzi ko -
wej, po cząw szy  od ko sme ty ków oczysz -

cza ją cych i to ni zu ją cych skó rę, po kre my
nadzień inanoc, za wie ra ją ce re ti nol, kwa -
sy: aze la ino wy, mig da ło wy, ko jo wy czy gli -
ko lo wy.

do dat ko wo za le ca ne są rów nież za bie -
gi z za kre su me dy cy ny es te tycz nej wy ko -
ny wa ne w se rii raz, czy dwa ra zy w ro ku.
Są to naj czę ściej pe elin gi me dycz ne dzia ła -
ją ce prze ciw ło jo to ko wo, an ty bak te ryj nie
iprze ciw za pal nie oraz do dat ko wo prze ciw -
zmarszcz ko wo czy wy gła dza ją co  nabli zny
po trą dzi ko we. za le ca na jest se ria 3-4 za -
bie gów w od stę pach dwu -trzy ty go dnio -
wych. jed na lub dwie se rie w ro ku. nie -
zbęd ne jest rów nież sto so wa nie w for mie
te ra pii pod trzy mu ją cej le ku ze wnętrz ne go
dwa ra zy w ty go dniu na wet przez kil ka lat.
naj czę ściej jest to pre pa rat z re ti no idem.

nie ste ty, trą dzik czę sto po zo sta wia
po so bie trwa łe pa miąt ki w po sta ci blizn
naj czę ściej  o cha rak te rze za ni ko wym,
prze bar wień, ło jo to ku czy roz sze rzo nych
po rów.

tu rów nież zpo mo cą przy cho dzi me dy -
cy na, zwłasz cza es te tycz na.

ofe ru je sze reg no wo cze snych za bie -
gów, któ re od po wied nio do bra ne i czę sto
łą czo ne da ją wi docz ne re zul ta ty, ale nie -
ste ty czę sto trwa ją wie le mie się cy.

za le ca ne są pe elin gi me dycz ne, wspo -
mnia ne wy żej oraz me zo te ra pia igło wa.
przy po mo cy igły wpro wa dza my do skó ry
sub stan cje, któ re ma ją na ce lu roz ja śnić
skó rę, wy peł nić drob ne bli zen ki czy
zmniej szyć wi docz ność po rów. Są to pre -
pa ra ty za wie ra ją ce kwas hia lu ro no wy, wi -

ta mi ny, ami no kwa sy, pep ty dy, kwas ko jo -
wy, wy ciąg z lu kre cji. za le ca na jest se ria4-
6 za bie gów  w od stę pach co 2 ty go dnie,
w przy pad ku blizn 1 na ty dzień przez 2
mie sią ce, a na stęp nie 1 na mie siąc.

od kil ku lat ro sną cą po pu lar no ścią
w le cze niu blizn, rów nież po trą dzi ko wych,
cie szy  się kar bok sy te ra pia w po łą cze niu
zpo da wa niem oso cza bo ga to płyt ko we go.
oso cze bo ga to płyt ko we za wie ra sub stan -
cje prze ciw za pal ne iczyn ni ki wzro stu, któ -
re sty mu lu ją ko mór ki skó ry  do sa mo od -
no wy.

za bieg ten na zy wa ny jest też au to lo -
gicz ną od no wą ko mór ko wą, czy na ła -
mach pra sy „wam pi rzym li ftin giem”. je że -
li bli zny ma ją bar dzo za ni ko wy cha rak ter,
nie jest wte dy moż li we aż tak głę bo kie
złusz cze nie ca łej po wierzch ni skó ry (któ -
ra po za bie gu od bu do wu je się do nor mal -
nej gru bo ści), po nie waż bli zna na dal bę -
dzie po ni żej jej po zio mu. Ko niecz ne jest
wte dy za sto so wa nie la se ra frak cyj ne go

nie abla cyj ne go, czę sto łą cząc go z in ny mi
me to da mi.

pi sząc o trą dzi ku, nie moż na za po -
mnieć ogru pie pań, któ re zma ga ją się ztrą -
dzi kiem w okre sie cią ży. w tym przy pad ku
przed pod ję ciem ja kie go kol wiek le cze nia
ko niecz nie trze ba skon sul to wać się z le ka -
rzem. jest bar dzo wą ska gru pa le ków, któ -
re mo gą być za sto so wa ne w tym okre sie.
war to też wte dy się gać pobar dziej na tu ral -
ne pro duk ty do pie lę gna cji skó ry.

re asu mu jąc – zdro wa skó ra w przy -
pad ku pro ble mów z trą dzi kiem jest moż li -
wa do osią gnię cia. daj my so bie jed nak
przy naj mniej kil ka mie się cy na jej zre ge ne -
ro wa nie i wy le cze nie. bo praw da jest bru -
tal na– żad name to da nie po mo że, je śli nie
bę dzie my jej sto so wać sys te ma tycz nie.

do ty czy to le cze nia, pie lę gna cji, zmia ny
na wy ków ży wie nio wych czy ku ra cji me dy -
cy ny es te tycz nej. nie ste ty, czę sto za po mi -
na my otej, zda wa ło by się pro stej za sa dzie.

po wo dze nia i wy trwa ło ści!

reklama

reklama

ANITA LEWARTOWSKA-BIAŁEK – jest specjalistą dermatologiem-
wenerologiem. W 1993 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2006 roku zdobyła tytuł specjalisty
dermatologa-wenerologa w Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując
dyplom z wyróżnieniem. Stale podnosi swoje kwalifikacje na stażach, kursach
i sympozjach. Od początku łączy pracę w Oddziale Dermatologii z praktyką
lekarską z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Od 2014 roku pełni
funkcję kierownika Oddziału Skórno -Wenerologicznego w Sosnowieckim
Szpitalu Miejskim sp. z o.o. Oddział jest nowoczesną placówką, wyposażoną
w nowoczesny sprzęt, prowadzi specjalistyczną diagnostykę i leczenie
większości chorób skóry. Od 2015 roku posiada akredytację, która umożliwia
szkolenie specjalizacyjne młodych dermatologów.

reklama
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HISTORIA

Pamiętamy i czcimy pamięć bohaterów
12 lutego odbyły się w Sosnowcu obchody 71. rocznicy zamordowania rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka. Wcześniej uczczono także pamięć
walczących w Powstaniu Styczniowym oraz uczestników Rewolucji 1905 roku.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

12 lu te go 1945 r. do ko na no mor -
du na ro dzi nie Mac kie wi czów
w Ostro wach Gór ni czych. Z zim -
ną krwią za mor do wa no Mie czy -
sła wa i He le nę Mac kie wicz wraz
z sy na mi Je rzym i Boh da nem
i ich ko le gą Je rzym Pi wo war czy -
kiem. Na stęp nie ich cia ła wrzu co -

no do szy bu by łej ko pal ni „Sta ra
Do ro ta”. Dziś w tym miej scu
znaj du je się krzyż wraz z ta blicz -
ką: „Tu w szy bie ko pal ni Sta ra
Do ro ta spo czy wa ją cia ła po mor -
do wa nych żoł nie rzy AK. Chwa ła
bo ha te rom. Hań ba mor der com.”
Ob cho dy 71. rocz ni cy za mor do -
wa nia ro dzi ny Mac kie wi czów
i Je rze go Pi wo war czy ka roz po -

czę to w na szym mie ście mszą św.
w ko ście le Mat ki Bo żej Nie usta -
ją cej Po mo cy. Na stęp nie ze bra ni
prze szli uli ca mi Ste fa na Sta rzyń -
skie go i gen. Zyg mun ta Wal te ra -
-Jan ke do miej sca sta re go szy bu
„Do ro ta”. Uro czy stość zor ga ni zo -
wa na by ła przez Świa to wy Zwią -
zek Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej
Ko ło So sno wiec, Ry ce rzy Ko -

lum ba Ra dy So sno wiec kiej, Klub
Hi sto rycz ny im. Ar mii Kra jo wej
przy Gim na zjum nr 16 oraz
Urząd Miej ski w So snow cu.
W uro czy sto ściach wzię li udział
kom ba tan ci, mło dzież szkol na,
miesz kań cy So snow ca oraz
przed sta wi cie le władz sa mo rzą -
do wych, m.in.: pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski oraz

prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Wil helm Zych.

6 lu te go od by ły się uro czy sto -
ści upa mięt nia ją ce 153. rocz ni cę
Po wsta nia Stycz nio we go. Roz po -
czę ła je msza św. w ko ście le pw.
św. ap. Pio tra i Paw ła w Macz -
kach. Na stęp nie ze bra ni prze szli
na ry nek, gdzie zło żo no wią zan ki
kwia tów. W go dzi nach po po łu -

dnio wych cześć powstańcom od -
da no pod Dwor cem Głów nym
PKP. Kwia ty zło żo no pod ta bli cą
upa mięt nia ją cą zdo by cie bu dyn -
ku przez po wstań ców stycz nio -
wych.

Na to miast 9 lu te go przy ta bli cy
na te re nie Hu ty Bu czek od by ły się
uro czy sto ści upa mięt nia ją ce 111.
rocz ni cę Re wo lu cji 1905 ro ku.

Polonia Sosnowiec – zapomniane dziecko Walcowni
Przypominamy historię klubu z pogranicza Sielca i Dańdówki

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński wraz z Wilhelmem Zychem, przewodniczącym Rady Miejskiej,
podczas obchodów 153. rocznicy Powstania Styczniowego na rynku w Maczkach. Sosnowiecka młodzież oddała hołd żołnierzom AK.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

W lu to wym nu me rze „Ku rie ra
Miej skie go” in for mo wa li śmy
o prze ję ciu przez mia sto sta dio nu
przy ul. Bra ci Mie ro szew skich
w Za gó rzu. Ty le szczę ścia nie miał
obiekt Po lo nii So sno wiec, przed la -
ty wie lo sek cyj ne go klu bu, po któ -
rym zo sta ły już tyl ko wspo mnie nia.
Dziś wni czym nie przy po mi nasta -
dio nu, na któ rym w la tach sześć -
dzie sią tych ubie głe go wie ku gra li
pił ka rze III -li go wej wów czas Po lo -
nii. Jesz cze kil ka lat te mu o tym, że
kie dyś tęt ni ło tu taj spor to we ży cie,
przy po mi na ły przynajmniej bram -
ki, ale i one, po dob nie jak ogro dze -
nie tere nu po szło na złom. Za -
chwasz czo na dział ka od daw -
naprzy cią ga uwa gę, ale nie ste ty nie
są to do bre sko ja rze nia…

Na ła mach „Ku rie ra” przed sta -
wia my dziś hi sto rię klu bu, po któ -
rym zo sta ły już tyl ko wspo mnie -
nia…

Hi sto ria po wsta nia Klu bu
Spor to we go Po lo nia się ga cza sów
przed wo jen nych. W klu bo wej kro -
ni ce moż na wy czy tać, że za ląż ki
klu bu spor to we go po wsta ły oko -
ło 1910 ro ku przy ist nie ją cej ów -
cze śnie Wal cow ni Hra bia Re nard.
W je go sze re gach mło dzież z Ko -
lo nii – Wal cow ni, Dań dów ki, Dę -
bo wej Gó ry, Glin ki, Ce giel ni oraz
wschod nich dziel nic So snow ca
gra ła w pa lan ta, kry kie ta oraz
w pił kę noż ną. Nie by ło jesz cze
nor mal ne go bo iska, ale mno gość
łąk i pla ców po zwa la ła bez tru du

roz wią zać ten pro blem. Z ro ku
na rok klub był co raz moc niej szy
pod wzglę dem or ga ni za cyj nym.
W la tach 1915-1920 dzia łał
pod na zwą Orion, w okre sie 1921-
1927 zo stał prze mia no wa ny
na Po stęp. Pro to pla stą póź niej szej
Po lo nii by ło To wa rzy stwo Spor to -
we Hra bia Re nard, po wsta łe
w 1936 ro ku. 30 sierp nia 1937 ro -
ku klub zmie nił szyld, przyj mu jąc
na zwę Po lo nia So sno wiec. Wte dy
też PZPN do pu ścił ze spół pił kar -
ski do roz gry wek o mi strzo stwo B
kla sy. W tym sa mym 1937 ro ku
od da no do użyt ku sta dion, któ re -
go bu do wa trwa ła od czerw ca
do wrze śnia. Po wstał przy dzi siej -
szej ul. Gen. An der sa, na po gra ni -
czu Siel ca i Dań dów ki. „Na po -
lach spor to wych Za głę bia Dą -
brow skie go ma my do od no to wa -

nia jesz cze je den ra do sny fakt. Oto
przy wal cow ni Hra bia Re nard
w So snow cu na te re nach fa brycz -
nych po wsta je no wy sta dion, któ -
re go po świę ce nie i otwar cie na stą -
pi je sie nią br. Głów nym wy ko -
naw cą jest Hu ta Ban ko wa i Wal -
cow nia Hr. Re nard, któ re w tro sce
o roz wój fi zycz ny pra cow ni ków,
wśród któ rych jest do sko na ły ma -
te riał na spor tow ców, po sta no wi ły
zre ali zo wać pięk ne ha sło – „Przez
kul tu rę do zdro wia i tę ży zny na ro -
du” – do no sił „Ku rier Za chod -
ni” 21 czerw ca 1937 ro ku. 

Po za koń cze niu II woj ny świa -
to wej klub wzno wił dzia łal ność.
Po wy zwo le niu – w do bie uni for -
mi za cji spor tu – Po lo nia zna la zła
się na swo istej ka ru ze li na zew ni -
czej. W la tach 1945-1959 klub
dzia łał pod wie lo ma szyl da mi:

Wal ka Mło dych, Ro bot ni czy KS
Po lo nia, Związ ko wy Klub Spor to -
wy Me ta low ców Po lo nia, Zrze -
sze nie Spor to we Stal czy Związ -
ko wy Klub Spor to wy Stal -Po lo -
nia. Przed wo jen ną na zwę przy -
wró co no do pie ro 25 stycz nia 1959
ro ku, a ro lę me ce na sa peł ni ła już
nie wal cow nia, a Hu ta im. Ce dle -
ra. Pod ta kim szyl dem klub ist niał
do mo men tu li kwi da cji, któ ra na -
stą pi ła w 1999 ro ku. 

Naj więk szym suk ce sem w hi -
sto rii klu bu był awans pił ka rzy
do III li gi w 1962 ro ku, gdzie gra li
dwa la ta. W po je dyn kach ba ra żo -
wych o III li gę pod opiecz ni Jó ze fa
Mach ni ka oraz Zyg fry da Wil cza -
ka po ko na li KS Bry ni ca. Do naj -
więk szych gwiazd ze spo łu na le -
że li: Je rzy Pa to ła (zwią za ny przez
wie le lat z Za głę biem So sno wiec),

Sła wo mir Wod nicz ko i Wło dzi -
mierz Par ty ka. 

Sy tu acja klu bu by ła w mia rę
sta bil na do ro ku 1990. Wów czas
skoń czy ły się do ta cje z hu ty, a no -
wych spon so rów nie uda ło się po -
zy skać. Klub trwał w ago nii kil ka
lat. Se zon 1998/99 był ostat nim,
w któ rym A -kla so wy ze spół Po lo -
nii przy stą pił do roz gry wek. – Kil -
ka lat cią gnę li śmy ten wó zek dzię ki
dzia łal no ści go spo dar czej i drob -
nym spon so rom, ale ta kie dzia ła nia
by ły moż li we nakrót ką me tę – mó -
wił przed la ty Zdzi sław Ta ra bu ła,
wie lo let ni pre zes Po lo nii, obec nie
znaj du ją cy się w za rzą dzie „Pol -
skie Hu ty Sta li” – Hu ta Ce dlerS.A.

Klub padł, a obiek ty za czę ły
nisz czeć. Wpraw dzie co ja kiś czas
da ło się sły szeć gło sy, że być mo że
obiekt uda się ura to wać, ale naobiet -

ni cach się skoń czy ło. Naj pierw ro ze -
bra no bu dy nek klu bo wy, w któ rym
naco dzień tre no wa li m.in.: te ni si ści
sto ło wi, a po tem roz po czę ło się do -
go ry wa nie sa me go sta dio nu.- Nie
mo gę pa trzeć, jak ten obiekt nisz cze -
je. Tu taj wciąż jest do bra pły ta, bu dy -
nek re mon to wa no kil ka lat te mu. Co
chwi la sły chać, że ktoś ma ten obiekt
od ku pić od Hu ty Ce dler, wła ści cie -
la te re nów, ale jak nara zie koń czy się
na roz mo wach. Mia ły tu być kor ty,
mó wio no o prze nie sie niu na to bo -
isko grup mło dzie żo wych. Mia sto
po noć chce od ku pić ten te ren, ale
prze szko dą są fi nan se. Chciał bym
do żyć chwi li, kie dy ten obiekt znów
bę dzie tęt nił ży ciem – mó wi kil ka lat
te mu zża lem wgło sie Wi told Kwie -
cień, przez la ta se kre tarz klu bu, peł -
nią cy jed no cze śnie funk cję kie row -
ni ka dru ży ny. 

– To na praw dę świetna lo ka li -
za cja, do bre bo isko. Nie ukry -
wam, że przy tym ob lę że niu na -
szych bo isk, gdy by na daw nym
obiek cie Po lo nii tre no wa ły na sze
gru py mło dzie żo we, to na pew no
roz ła do wa ło by nam gra fik – mó -
wił w 2004 ro ku ów cze sny dy rek -
tor spor to wy Za głę bia Woj ciech
Ru dy. Mia sto od hu ty sta dio nu
jed nak nie od ku pi ło, a głów nym
po wo dem by ła dość spo ra su ma,
ja ką wła ści ciel za nie go żą dał. 

Dziś te ren znaj du je się w pry -
wat nych rę kach. I naj gor sze, co
mo że się z nim stać, to je śli po -
dzie li los AKS -u Cho rzów,
w miej scu któ re go wy ro sło Cen -
trum Han dlo we AKS. 

Tak obiekt Polonii prezentował się w latach 50. ubiegłego wieku. Po dawnym obiekcie nie ma już śladu. 
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Operacja ekstraklasa
Piłkarze Zagłębia rozpoczynają bój o elitę

Dwa krótkie obozy, kilka gier sparingowych, hektolitry potu wylane natreningach, Bułgar zHiszpanem postronie
zysków. Tak wtelegraficznym skrócie wyglądały zimowe przygotowania piłkarzy Zagłębia dorundy wiosennej.
Przygotowania, które mają sprawić, że już zakilka miesięcy sosnowiczanie będą witali się zekstraklasą.

Sto wa rzy sze nie Har pa gan So sno -
wiec oraz MO SiR So sno wiec za -
pra sza ją na trze cią edy cję Har pa -
gań skiej Dy chy.

Bieg, któ ry wpi sał się już
na sta łe w ka len darz im prez bie -
go wych or ga ni zo wa nych w So -
snow cu, od bę dzie się 3 kwiet nia.
Tra sa bie gu jest po dob na do ubie -
gło rocz nej, po sia da atest PZLA,
a jej pro fil sprzy ja bi ciu re kor dów
ży cio wych. Start bie gu wy zna -
czo no na Alei Mi rec kie go w oko -

li cy Sta dio nu Lek ko atle tycz ne go
MOS, a me tę na sa mym sta dio -
nie. W tym ro ku im pre zą to wa -
rzy szą cą bie go wi jest marsz nor -
dic wal king na dy stan sie 6 km
pod pa tro na tem Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia In struk to rów Nor dic
Wal king oraz Szko ły In struk to -
rów Nor dWalk.

Szcze gó ło we in for ma cje o za -
pi sach i re gu la mi nie na stro nie in -
ter ne to wej: www.har pa gan so sno -
wiec.pl. KP

Trzy me da le: zło ty, srebr ny i brą -
zo wy oraz pięć miejsc w ści słych
fi na łach to do ro bek lek ko atle tów
MKS – MOS Pło mień So sno -
wiec pod czas ro ze gra nych
w Spa le Ha lo wych Mi strzo -
stwach Pol ski Ju nio rów i Ju nio -
rów Młod szych.

Zło ty me dal wy wal czy ła Pa try -
cja Ka pa ła w bie gu na 3000 m
w cza sie no we go re kor du ży cio we -
go (10.02.33 s). Pod opiecz na Mar -
ka Chri sta zna ko mi cie ro ze gra ła
ten bieg tak tycz nie i ja ko pierw sza
mi nę ła li nię me ty. Srebr ny me dal
to dzie ło ku lo mio ta Szy mo na Ma -
zu ra, wi ce mi strza świa ta ju nio rów
młod szych – ku la 6 kg (18.82 m).
Za wod nik An drze ja Kur dzie la
ustą pił po la je dy nie zna ko mi te mu

Kon ra do wi Bu ko wiec kie mu, mi -
strzo wi świa ta ju nio rów. Brą zo wy
me dal wy wal czy ła na bież ni Mi le -
na Kor but. Wy cho wan ka Wie sła -
wa Pasz ty wal czy ła dziel nie w bie -
gu na 1000 m (2.55.59 s) i ja ko
trze cia przy bie gła na me tę.

Po zo sta li re pre zen tan ci MKS –
MOS Pło mień So sno wiec za ję li
miej sca w ści słych fi na łach: 4
miej sce Ja kub Dzik – ku la 5kg
(15.16 m), 5 miej sce Bar tosz
Świer czy na – trój skok (14.07 m)
rż, 6 miej sce Ma te usz Sem -
per – 2000 m (5.40.77 s) re kord ży -
cio wy, 6 miej sce Bar tosz Świer -
czy na – skok w dal (6.88 m) rż, 7
miej sce Na ta lia Ci sic ka – ku la 4 kg
(12.12 m) i 10 miej sce Ka mil Ga -
ik – 3000 m (9.17.54 s).  KP

W So snow cu od by ły się za wo dy
Pucharu Pol ski w Wy ci ska niu
Sztan gi Le żąc. Był to jed no cze -
śnie tur niej eli mi na cyj ny do Mi -
strzostw Świa ta, któ re w dniach
18-23 kwiet nia od bę dą się
w duń skim Rod by. Pa tro nat
nad im pre zą ob jął pre zy dent
mia sta So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Głów nym or ga ni za to rem Pu -
cha ru Pol ski by ło Sto wa rzy sze nie
Cen trum For my Dą bro wa Gór ni -
cza oraz Urząd Mia sta i MO SiR
w So snow cu. – Za wo dy sta ły
na wy so kim po zio mie, za rów no
spor to wym jak i or ga ni za cyj nym,
cze go do wo dem jest po pra wie nie
kil ku re kor dów Pol ski w róż nych
gru pach wie ko wych oraz wy so ka

oce na za wo dów przez sę dzie go
głów ne go – po wie dział Grze gorz
Le ski, tre ner dą brow skich za wod -
ni ków.

Z re pre zen tan tów Sto wa rzy -
sze nia Cen trum For my prze pust -
kę na Mi strzo stwa Świa ta do Da -
nii wy wal czy li: Alek san dra
Szym czy kow ska, któ ra bę dzie re -
pre zen to wa ła nasz kraj w ka te go -
rii wa go wej 47 kg wśród ju nio rek
do lat 18, Ane ta Szot w ka te go rii
wa go wej 72 kg se nio rek oraz Ra -
fał Szen de ra w ka te go rii wa go -
wej 74 kg wśród we te ra nów I gr.
(40 – 49 lat), a tak że tre ner klu bo -
wy Grze gorz Le ski, któ ry tym ra -
zem nie wy star to wał, zaj mu jąc
się przede wszyst kim or ga ni za cją
za wo dów.  KP

Har pa gań ska Dy cha – po bie gnij i ty!

Krzysz tof Po lacz kie wicz

W ostat nim me czu kon tro l nym przed run dą
wio sen ną, któ ra roz pocz nie się w pierw szy
week end mar ca, Za głę bie po ko na ło3:0 Nad wi -
ślan Gó ra. By ła to jed na z dwóch wy gra nych
pod czas wio sen nych przy go to wań. W po zo sta -
łych me czach na sza dru ży na re mi so wa ła i prze -
gry wa ła. Tre ner Ar tur Der bin do wy ni ków spo -
tkań spa rin go wych pod cho dzi jed nak z re zer -
wą. – Spo koj nie, pew nie, że czło wiek chciał by
wszyst ko wy gry wać, ale naj waż niej sza jest li ga.
Pod czas spo tkań kon tro l nych ćwi czy li śmy pew -
ne wa rian ty, po za tym prze cią że nie tak że by ło
róż ne, dla te go też szcze gól nie w pierw szych
me czach wi dać by ło, że no gi nie chcia ły bie gać.
Pró ba ge ne ral na, ja ką był mecz zNad wi śla nem,
wy pa dła nie źle, moż na być za do wo lo nym z te -
go co po ka zał ze spół, choć da je my so bie spra -
wę, że ni gdy nie jest tak, że by nie mo gło być le -
piej. Na po cząt ku tro chę bra ko wa ło płyn no ści,

ale z każ dą mi nu tą by ło już le piej. Je ste śmy go -
to wi do pierw sze go me czu. Sy tu ację nie co
skom pli ko wa ła nam kon tu zja Mar ti na Pri bu li,
ale ma my kil ka wa rian tów – uspo ka ja szko le nio -
wiec so sno wi czan.

Za głę bie run dę wio sen ną roz pocz nie
od trzech wy jaz dów. Naj pierw w li dze zmie rzy
z Wi gra mi Su wał ki i Ar ką Gdy nia, a na stęp nie
w pierw szym me czu pół fi na ło wym Pu cha ru
Pol ski za gra w Po zna niu z Le chem. Do bra wia -
do mość jest ta ka, że wspo mnia ne wy jaz dy bę -
dzie moż na obej rzeć w te le wi zji Pol sat.

Na Lu do wym so sno wi cza nie za mel du ją
się 20 mar ca, kie dy to po dej mą MKS Klucz -
bork. Wów czas ki bi ce bę dą mo gli na ży wo
przyj rzeć się grze w li go wym star ciu no wym
na byt kom. Zi mą nasz klub za si li ło czte rech pił -
ka rzy. Z Le gii War sza wa wy po ży cze ni zo sta li
Ro bert Bart czak i Mi chał Baj dur (je sie nią
w bar wach Do lca nu Ząb ki strze lił na szej dru -
ży nie bram kę w prze gra nym przez Za głę bie

spo tka niu 1: 4 – przyp. red.), do So snow ca tra -
fił tak że buł gar ski środ ko wy obroń ca Di mi tyr
We za łow oraz Hisz pan Car lez Mar ti nez, któ ry
po rocz nej prze rwie wra ca na pol skie bo iska.
Przez dwa la ta de fen sy wy po moc nik wy stę po -
wał na bo iskach eks tra kla sy w bar wach Pia sta
Gli wi ce. – Każ dy z tych pił ka rzy zo stał do kład -
nie przez nas spraw dzo ny. Na pew no są to gra -
cze, o któ rych mo że my po wie dzieć, że są
wzmoc nie nia mi a nie uzu peł nie niem skła du,
choć oczy wi ście peł ny ob raz przy nie sie li ga.
Ma my na ty le wy rwa ny skład, że śmia ło mo -
że my my śleć o wal ce o eks tra kla sę. Do szli śmy
do ta kie go mo men tu, w któ rym ja sno trze ba
so bie po wie dzieć, o co gra my. Nie ma co kal -
ku lo wać, tyl ko si łą roz pę du po wal czyć o eks -
tra kla sę – mó wi dy rek tor spor to wy klu bu Ro -
bert Sta nek.

Przyj ście Mar ti ne zawy mu si ła kon tu zja Kon -
ra da Bud ka, któ ry mu siał się pod dać ope ra cji
i wio sną ra czej na pew no nie wró ci do gry.

– Po czą tek ru dy bę dzie bar dzo waż ny. Ma my
dwa trud ne wy jaz dy, w tym mecz w Gdy ni
z bez po śred nim ry wa lem w wal ce o eks tra kla -
sę. Trze ba do brzeć wejść w run dę. Ze spół wie,
o co idzie gra. Od stro ny or ga ni za cyj nej wszyst -
ko jest w jak naj lep szym po rząd ku. Mie li śmy
świet ne wa run ki do tre nin gów, uda ło się po zy -
skać war to ścio wych gra czy. Ka dra jest wy rów -
na na. Bo isko wszyst ko od da. Li czy my oczy wi -
ście na na szych ki bi ców i ich wspar cie. Na pew -
no zro bi my wszyst ko, aby osią gnąć za do wa la ją -
cy wszyst kich wy nik. Dla mnie bę dzie to też
szcze gól ny okres, bo wiem po raz pierw szy
wpeł ni od po wia dam zaprzy go to wa nie dru ży ny
zi mą. By ło to wy zwa nie, ale je śli czło wiek chce
wtre ner skim świe cie za ist nieć, to bez ry zy ka ni -
cze go się nie osią gnie – pod kre śla tre ner Der bin.

Przy po mnij my, że z dru ży ną po że gna li się
To masz Sza tan (Roz wój Ka to wi ce), Hu bert Ty -
lec (Le gio no via Le gio no wo – wy po ży cze nie),
Kon rad Za rad ny, Pa tryk Mu lar czyk (obaj Skra
Czę sto cho wa – wy po ży cze nie), Prze my sław
Mi zga ła i To masz Mar gol.

Zawodnik Robert Bartczak ma być wzmocnieniem Zagłębia. 

Me da le lek ko atle tów

Siłacze wyciskali w Sosnowcu

W War sza wie od by ły się mi strzo stwa Pol ski ju nio rów w sza bli. Po raz ko -
lej ny kla są bły snę li re pre zen tan ci Za głę biow skie go Klu bu Szer mier cze go,
któ rzy wy wal czy li trzy me da le, w tym zło to w ry wa li za cji dru żyn.

W tur nie ju in dy wi du al nym ko biet sre bro wy wal czy ła Ka ro li -
na Cie ślar, któ ra w fi na le ule gła Syl wii Ma tu szak z Ko ni na 14:15.
W czo ło wej ósem ce ry wa li za cję za koń czy ła Zu zan na Cie ślar.

W zma ga niach męż czyzn trze cie miej sce i brą zo wy me dal wy -
wal czył Krzysz tof Kacz kow ski.

Zło ty me dal wy wal czy ły w ry wa li za cji dru ży no wej za wod nicz ki
ZKSz, w skła dzie: Ka ro li na i Zu an na Cie ślar oraz Ju lia Do biń ska
i Emi lia Po pczyk. W fi na le za wo dów so sno wi czan ki po ko na ły eki -
pę KKSz Ko nin. KP

Szabliści ZKSz trzykrotnie na podium

Uczniowie Baczyńskiego wygrali piłkarskie zmagania
11 so sno wiec kich szkół po nad gim na zjal nych
wzię ło udział w tur nie ju pił ki noż nej o Pu -
char Dy rek to ra CKZiU w So snow cu, któ ry
od był się w ha li przy ul. Że rom skie go. Tur -
niej zor ga ni zo wa ło Tech ni kum nr 3 Ga stro -
no micz no -Ho te lar skie.

– Im pre za cie szy się ogrom ną po pu lar no -
ścią wśród mło dzie ży. W fa zie pół fi na ło wej
spo tka ły się dwie bar dzo sil ne dru ży ny, czy -
li VII LO, wie lo krot ny zwy cięz ca tur nie ju
oraz Tech ni kum nr 6 – Gra fi ki. Był to przed -
wcze sny fi nał – mó wi Mi chał Za jąc, or ga ni za -
tor a za ra zem sę dzia roz gry wek. – Mecz stał
na bar dzo wy so kim po zio mie. Mło dzież do -
sko na le się ba wi ła, a re gu ły fa ir play by ły za -
cho wa ne. Sam tur niej roz gry wa ny był w tak
sze ro kiej for mu le po raz pierw szy – do da je.

Dru ży ny zo sta ły po dzie lo ne na czte ry
gru py, z któ rych do dal szych roz gry wek
awan so wa ły dwie naj lep sze. Po za cię tej wal -

ce wy grał ze spół VII LO im. K. K. Ba czyń -
skie go, a dru gie miej sce za ję li ucznio -
wie II LO im. E. Pla ter. Na trze cim miej scu
upla so wa li się ucznio wie Tech ni kum nr 4.

Naj lep szym strzel cem tur nie ju zo stał
Kon rad Ła buz, uczeń Tech ni kum nr 6, na to -

miast ty tuł naj lep sze go bram ka rza zdo był
Ka mil Mo ska z Tech ni kum nr 4.  Zma ga nia
so sno wiec kich uczniów z try bun ob ser wo -
wa li pił ka rze I -li go we go Za głę bia Ja kub
Arak oraz Da riusz Ma cie jew ski, któ rzy wrę -
czy li pu cha ry oraz na gro dy. KP

Ucznio wie VII LO im. K. K. Ba czyń skie go trium fo wa li w pił kar skiej ry wa li za cji. 

320 osób po bie gło 28 lu te go w Biegu Tro pem Wil czym w So snow -
cu. Bieg pa mię ci Żołnierzy Wyklętych or ga ni zo wa ny był w ra mach
ogól no pol skich ob cho dów ku czci żoł nie rzy wal czą cych, stawiających
opór so wie ty za cji Pol ski i pod po rząd ko wa niu jej ZSRR. Uczest ni cy
bie gli na dy stan sie 1963 me trów, bę dą cych sym bo lem da ty schwy ta -
nia i śmier ci ostat nie go spo śród Żołnierzy Wyklętych. KP

Pobiegli ku czci Żołnierzy Wyklętych
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Jakub Kubiczek

arc CKZIU w Sosnowcu

Uczestnicy pokonali dystans 1963 metrów. 
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Cerkiew w Sosnowcu 
Jest jed nym z naj cen niej szych

i naj waż niej szych świad ków
wie lo kul tu ro wej hi sto rii So -
snow ca. Ko ne se rzy sty lu ru sko -
-bi zan tyj skie go za li cza ją ją
do gro na naj pięk niej szych świą -
tyń pra wo sław nych w Pol sce.
Za cho wu jąc ide al ne pro por cje,
urze ka bo gac twem i for mą de ta -
li. Przy cią ga jąc oko prze chod -
nia swą ory gi nal no ścią, za -
chwy ca i za pra sza do bliż sze go
po zna nia. Kie dy znaj dzie my się
w jej wnę trzu, nie mal na tych -
miast za czy na my od czu wać ko -
ją cy spo kój bo że go sank tu -
arium, a na sze mo dli twy zda ją
się wzla ty wać wy so ko pod
świe tli stą ko pu łę. 

Po moc nik Ar chi tek ta Gu ber -
ni Piotr kow skiej Pro ko fiew, za -
pew ne do brze mu siał znać swe
rze mio sło, sko ro stwo rzył tak
wspa nia łą, od dzia łu ją cą na zmy -
sły i du szę bu dow lę... 

Ka mień wę giel ny pod so sno -
wiec ką cer kiew po ło żo no 15
sierp nia 1888 ro ku w Świę to
Za śnię cia Bo gu ro dzi cy. Ini cja -
to rem przed się wzię cia był na -
czel nik so sno wiec kiej ko mo ry
cel nej Wło dzi mierz Die bil.
Czło wiek ten zo stał do świad -
czo ny przez los w spo sób wy -
jąt ko wo okrut ny. W krót kim od -
stę pie cza su zmar ły wszyst kie
je go dzie ci (czwo ro). Utra ta
naj bliż szych skło ni ła go do za -
an ga żo wa nia się w po wsta nie
świą ty ni. 

Bez po śred nim po wo dem bu -
do wy by ło jed nak za pew nie nie
opie ki du cho wej dla wzra sta ją -
cej licz by chrze ści jan wy zna nia
pra wo sław ne go. By li wśród
nich za rów no car scy urzęd ni cy
i woj sko wi, jak i lu dzie przy by -
wa ją cy do So snow ca w po szu ki -
wa niu lep szych wa run ków ży cia
i go dzi we go za rob ku. Pra ce wy -
ko na no w eks pre so wym tem pie
i już 28 li sto pa da 1889 od by ło
się uro czy ste poświęcenie cer -
kwi. Pa tron ka mi zo sta ły czte ry
mę czen ni ce ży ją ce w II w. we
wschod niej czę ści ce sar stwa
rzym skie go: Wie ra, Na dzie ja,
Lu ba i mat ka ich Zo fia. Wy bór
pa tro nek nie był przy pad ko -
wy – wią zał się z czte ro krot ną
tra ge dią na czel ni ka Die bi la. 

Wśród fun da to rów cer kwi
oprócz pra wo sław nych zna leź li
się rów nież wy znaw cy in nych
re li gii. Naj zna mie nit si oby wa te -
le ro dzą ce go się mia sta bar dzo
hoj nie wspar li fun dusz bu do wy.
By li to m. in.: Die tel, Schöno -
wie, Ku znitz ky, Gam per, Mey -
er hold oraz spad ko bier cy Re -
nar da. 

Dzi siaj, po bli sko stu trzy -
dzie stu la tach nie za wsze ła ska -
wej hi sto rii, so sno wiec ka cer -
kiew pre zen tu je się zna ko mi cie.
Po za wy glą dem ze wnętrz nym
na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
rów nież wy po sa że nie. Wspa -
nia ły, dę bo wy iko no stas zo stał
wy ko na ny przez mo skiew skie go
ar ty stę Le bie die wa na za mó wie -
nie bra ci Schön. W je go cen tral -
nej czę ści umiesz czo no wi ze -
run ki Chry stu sa Pan kra to ra, św.

Wło dzi mie rza oraz śww. Wie ry,
Na dziei, Lu by i mat ki ich Zo fii.
Są to tyl ko nie licz ne z dzieł,
któ re mo że my po dzi wiać w tym
świę tym przy byt ku. Wśród ich
mno go ści na wy róż nie nie nie -
wąt pli wie za słu gu je iko na Mat -
ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej – ko pia słyn ne go ob ra zu
z Ja snej Gó ry. 

Aby w peł ni do ce nić wa lo ry
te go za byt ku, na le ży wy brać się
doń oso bi ście. Cer kiew jest udo -
stęp nia na zwie dza ją cym w każ -
dą nie dzie lę i świę ta przed na -
bo żeń stwem – po mię dzy go dzi -
ną 9.30 a 10.30.

Gru py zor ga ni zo wa ne na le ży
z wy prze dze niem zgła szać
w kan ce la rii pa ra fial nej – ul. Ki -
liń skie go 39, tel. 32 266 07 79.
War to rów nież za po znać się
z tre ścią stro ny in ter ne to wej:
www.so sno wiec.cer kiew.pl.

Moż na tam zna leźć m.in. mo no -
gra fię Pa ra fii na pi sa ną przez ks.
dr Mi ko ła ja Dzie wia tow skie go.
Z opra co wa nia te go ko rzy stał
au tor ni niej sze go ar ty ku łu. 

Tekst i zdjęcia:  Artur Ptasiński

Sosnowiecka Parafia Prawosławna należy do Diecezji Łódzko-Poznańskiej.
Funkcję proboszcza od 1979 roku pełni ks. mitrat płk. Sergiusz
Dziewiatowski. Parafia zasięgiem obejmuje Zagłębie Dąbrowskie, Górny
Śląsk, Podbeskidzie, Żywiecczyznę, Śląsk Cieszyński, Ziemię Rybnicką oraz
wschodnie fragmenty województwa Opolskiego. Struktura
narodowościowa wiernych jest urozmaicona. W cerkwi spotykają się
Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Łemkowie i Serbowie. Wśród
parafian są również Bułgarzy, Grecy, Holendrzy, a nawet obywatel Etiopii. 

Na terenie dzisiejszego Sosnowcu istniały jeszcze dwie inne cerkwie
prawosławne. Pierwsza, pw. św. Aleksandra Newskiego wzniesiona
w latach 1876-1884, zlokalizowana była w pobliżu dworca kolejowego
Granica (obecnie Maczki). Została rozebrana około 1955 roku przez
żołnierzy jednostki wojskowej ze Szczakowej. Druga, największa pw.
św. Mikołaja Cudotwórcy, zbudowana w latach 1901-1906 znajdowała
się przy ul. Parkowej – w pobliżu „pałacu ślubów”. Budowla ta jako
„symbol przemocy najeźdźcy” została zburzona w 1938 roku. 

Znajdziemy ją przy ul. Kilińskiego 39. Świątynia otoczona jest dorodnymi, wiekowymi drzewami.   

Wi tra że z Gwiaz da mi Da wi da przy po mi na ją, że bu do wę cer kwi wspie ra li tak że prze my słow cy
wy zna nia moj że szo we go.

W promieniach lutowego, zachodzącego słońca.
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pani Teofila Borkowska urodziła się 25 lutego 1915 r. w dzierążni.
po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkała w Sosnowcu, gdzie w hucie
milowice pracował jej mąż, władysław. pani teofila nie pracowała
zawodowo, lecz zajmowała się domem oraz pięciorgiem dzieci: trójką synów
oraz dwiema córkami. dziś jubilatka może pochwalić się także siedmioma
wnukami, wnuczką oraz jedenastką prawnuków. pomimo upływu czasu pani
teofila wciąż ma dobrą pamięć i szerokie zainteresowania. bardzo lubi
czytać książki. z okazji 101. rocznicy urodzin nagrodę wręczyła i życzenia
złożyła zastępczyni prezydenta miasta Sosnowca, anna jedynak. 

pani Józefa Okońska urodziła się 22 lutego 1915 r. w niemczech, w miejscowości
biesenthal, gdzie jej rodzice przyjechali za pracą. jednak po zakończeniu i wojny światowej
przyjechali do polski. niestety, los sprawił, że po śmierci ojca, pani józefa ponownie
musiała wyjechać do niemiec. w 1941 r. za namową przyszłego męża, tomasza, powróciła
do polski. po śmierci męża, w 1943 r., została sama z córką, elżbietą. do 1975 r. pracowała
jako intendentka w przedszkolu przy fabryce „dietla”. pani józefa doczekała się dwóch
wnuków oraz czterech prawnuczek. mimo przykrych przeżyć jest osobą szczęśliwą
i spełnioną. Szanownej jubilatce w dniu jej urodzin nagrodę jubileuszową wręczył i życzenia
złożył zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof haładus. 

2 lutego swoją 100. rocznicę urodzin obchodziła pani
Marianna Włodarczyk. jubilatka jest rodowitą sosnowiczanką.
w czasie ii wojny światowej została wywieziona na przymusowe
roboty do niemiec. zaraz po wojnie powróciła do rodzinnego
Sosnowca. pani marianna pracowała w fabryce włókienniczej
Schoena i dietla. jej mąż, zygmunt, był górnikiem i pracował w kopalni
Kazimierz-juliusz. zmarł w 1992 r. w dniu urodzin Szanownej jubilatce
dyplom oraz nagrodę jubileuszową wręczył zastępca prezydenta
miasta Sosnowca, Krzysztof haładus. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz

– Kam pa nia zor ga ni zo wa na zo sta ła przez Eu ro pe -
an FASD Al lian ce ze Szwe cji. Na rzecz kam pa nii
wy dru ko wa li śmy pla ka ty, któ re zo sta ły prze ka za -
ne m.in. do szpi ta li, przy chod ni, ap tek i szkół,
a tak że wi do ków ki, któ re ro ze sła no do przy chod ni
gi ne ko lo gicz nych, szpi ta li, a tak że prze ka za no
uczniom bio rą cym udział w pro gra mach pro fi lak -
tycz nych z te go za kre su – tłu ma czy An drzej Woj -
cie chow ski z Wy dzia łu Zdro wia so sno wiec kie go
UM, ko or dy na tor ak cji.

Po dob nie jak w pierw szej edy cji ak cji or ga ni za -
to rzy spo ty ka li się w szko łach na za ję ciach
z ucznia mi. – By li śmy za sko cze ni opi nia mi
uczniów oraz ich ni ską świa do mo ścią o wpły wie
al ko ho lu na cią żę. Tak na praw dę nie zda wa li so bie
spra wy, jak al ko hol szko dzi nie na ro dzo ne mu

dziec ku – wy ja śnia An na Ka ro lew ska, pe da gog
w Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta wicz -
ne go przy ul. Gro ta -Ro wec kie go.

Pod ję te dzia ła nia  zo sta ły do ce nio ne przez or ga -
ni za to rów kam pa nii, po przez wy róż nie nie, ja kim
jest ty tuł „Am ba sa dor kam pa nii Too Young To
Drink 2015”, a zo stał on przy zna ny za naj lep szą
ak cję prze pro wa dzo ną dla spo łecz no ści lo kal nej.
War to pod kre ślić, że na sze mia sto jest jed nym
z pię ciu na świe cie, któ re mo że się po chwa lić ta -
kim osią gnię ciem. – To dla nas ogrom ne wy róż nie -
nie. Cie szę się, że na sze dzia ła nia zo sta ły po zy -
tyw nie oce nio ne. Mam na dzie ję, że tra fi li śmy
do świa do mo ści ko biet – do da je Woj cie chow ski.

Kam pa nię gmi ny So sno wiec wspar ła Pań stwo wa
Agen cja Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych
w War sza wie, pił ka rze „Za głę bie” So sno wiec oraz
Ka ba ret „Mło dych Pa nów” z Ryb ni ka.

Sosnowiec z nagrodą
Ambasador Kampanii 
„Too Young To Drink 2015”
Sosnowiec jako jedyna gmina w Polsce uczestniczył po raz drugi
w międzynarodowej kampanii społecznej na rzecz podniesienia świadomości
zagrożeń wynikających z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży
pod nazwą „Too Young To Drink”.

Kampanię wsparł m.in. Kabaret Młodych Panów z Rybnika.
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So sno wiec po now nie
na Szla ku Za byt ków
Tech ni ki. 11 czerw ca
ko lej na od sło na In du -
stria dy. Za pra sza my
do Mu zu em w So -
snow cu.

Zna my już  osta tecz -
ną licz bę miejsc, w któ -
rych w czerw cu bę dzie -
my ce le bro wać Świę to
Szla ku Za byt ków Tech -
ni ki. Do świę tu ją cych
obiek tów na le żą cych

do Szla ku Za byt ków
Tech ni ki do łą czą 11
czerw ca te go ro ku do -

brze zna ni już uczest ni -
kom fe sti wa lu go ście,
jak i zu peł nie no we in -

du strial ne lo ka li za cje.
Wśród no wi cju szy zna -
la zły się na stę pu ją ce
miej sca: Bro war Zam -
ko wy w Cie szy nie, Sta -
ra Fa bry ka Dru tu
w Gli wi cach, Sta ry
Młyn w Żar kach oraz
Pa łac Scho ena w So -
snow cu.

Wię cej in for ma cji
o Industriadzie na stro -
nie www.in du stria da.pl.
red

Już po raz dzie wią ty
Miej ski Dom Kul tu ry
„Ka zi mierz” i Uczniow -
ski Klub Spor to wy „Or -
lę ta” w So snow cu or ga -
ni zu je Ogól no pol ski Fe -
sti wal Ta necz ny „Ró -
ża 2016”. Tan ce rze bę dą
wal czyć o uzna nie i naj -
wyż sze miej sca na po -
dium już 5 mar ca. Fe sti -
wal na do bre wpi sał się
w ka len darz im prez kul -
tu ral nych mia sta, a z ro -
ku na rok cie szy się co -
raz więk szą po pu lar no -
ścią i po więk sza się licz -
ba uczest ni ków kon kur -

su. Tyl ko rok te mu
na sce nie wy stą pi ły
aż 82 ze spo ły, w su -
mie 1293 tan ce rzy i tan -
ce rek. Ze spo ły mo gą

pre zen to wać tyl ko je den
układ ta necz ny, a łącz ny
czas trwa nia pre zen ta cji
nie mo że prze kra czać 10
mi nut. W fe sti wa lu mo -

gą uczest ni czyć ze spo ły
pre zen tu ją ce do wol ne
tech ni ki ta necz ne,
a uczest ni cy swo je pre -
zen ta cje wy ko nu ją
do wła snych pod kła dów
mu zycz nych. Wy stę py są
oce nia ne przez nie za leż -
ne gro no sę dziów, któ rzy
bio rą poduwa gę na stę pu -
ją ce kry te ria: zgod ność
mu zy ki z prze ka zem ta -
necz nym, tech ni kę tań ca,
opra co wa nie cho re ogra -
ficz ne i ogól ny wy raz ar -
ty stycz ny. Wstęp jest
wol ny, a li sta re zer wo wa
jest już ca ła za ję ta. SK

Industriada wraca do Sosnowca

Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża 2016” 

Tak tańczą w„Kazimierzu” 

Aż czte ry dru ży ny VI LO im. Ja -
nu sza Kor cza ka w So snow cu bę -
dą wal czyć 15 mar ca w Po zna niu
o na gro dę głów ną, ja ką jest udział
w Mię dzy na ro do wej Olim pia dzie
Kre atyw no ści w To ron to. Kre -
atyw ność to znak roz po znaw czy
uczniów „Kor cza ka”, któ rzy już
rok te mu wzię li udział w kon kur -
sie „Ody se ja Umy słu” i za kwa li -
fi ko wa li się do świa to we go fi na -
łu, któ ry od był się w Mi chi gan
w USA. 

Tym ra zem VI LO wy sta wi ło
aż 9 dru żyn trzy oso bo wych

do star tu w Olim pia dzie Kre atyw -
no ści, or ga ni zo wa nej przez Cen -
trum Edu ka cji Eko no micz no -
-Spo łecz nej w Gnieź nie.

Z 2015 dru żyn re pre zen tu ją -
cych 308 szkół z ca łej Pol ski,
do II eta pu za kwa li fi ko wa ły
się 124 ze spo ły, w tym aż pięć
z VI LO. W trze cim eta pie w Po -
zna niu weź mie w su mie udział 50
ekip i osta tecz nie czte ry z „Kor -
cza ka”.

Dzię ki kre atyw no ści i umie jęt -
no ści lo gicz ne go my śle nia
ucznio wie w skła dzie: Ju sty -

na Mań ko, Aga ta Gą sio row ska,
Klau dia Ja ro sik, Wik to ria Cha -
bier ska, Mar cin Wie czo rek, Bar -
tosz Ku rek, Dag ma ra Ko zieł, Ja -
kub Sa dow ski, Bar tosz Gór ski,
Ma te usz Ki sio łek, Ju lia So nik,
Ali na Kłyś, bę dą mo gli pod jąć
pró bę za kwa li fi ko wa nia się
do mię dzy na ro do we go fi na łu
w To ron to. Ucznio wie przy go to -
wu ją in no wa cyj ne roz wią za nia
i wdra ża ją kre atyw ne po my sły
pod opie ką na uczy cie li, Mag da le -
ny Ko cięc kiej i Jo an ny Na po ry -
-Ćma chow skiej. SK

Uczniowie „Korczaka” w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności

Pokażą, na co ich stać 

Pałac Schoena znalazł się na Szlaku
Zabytków Techniki. 

Rok temu na scenie wystąpiły aż 82
zespoły. 

arc UM w Sosnowcu
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – nadmuchiwana łódka, 5 – miara blachy lub
papieru, 8 – wyrażenie charakterystyczne dla danego języka, 
9 – pulower, 10 – jaźwiec, 11 – zapał, 12 – państwo lub
kapelusz, 14 – główny flisak, 16 – zielona pietruszka, 
17 – zajezdnia wozów strażackich, 19 – afrykańskie polowanie,
21 – na grzbiecie wielbłąda, 22 – smaczna słodkowodna ryba,
25 – 50 kilogramów, 28 – z podmiotem i orzeczeniem, 
29 – Geppert lub Bartosiewicz, 30 – Włochy, 32 – marka piór, 
34 – Ia lub IIIc, 35 – wakacyjny miesiąc, 36 – rumor, 37 – razem 
z Plackiem ukradł Księżyc, 38 – biała broń, 39 – postać
chłopczyka (aniołka), występująca w malarstwie i rzeźbie
okresu odrodzenia.

Pionowo: 1 – kiedyś niezbędny przy przekraczaniu granicy, 
2 – materiał na pieluszki, 3 – ostateczne wyzwolenie w
buddyzmie, 4 – nie ma rodziców, 5 – kłopot, 6 – jubilerska
miara, 7 – mnich, 13 – substytut, zamiennik, 15 – jeden 
z przypadków, 18 – koń w paski, 20 – współbrzmienie kilku
dźwięków, 23 – jego słaby punkt to pięta, 24 – z praktyką jest
na bakier, 26 – odzew, 27 – edytor, 28 – dawniej dzielona na
czworo, 31 – samica króla zwierząt, 33 – mały Ryszard.

Rozwiązanie krzyżówki nr  KAMIL JANICKI – ŻELAZNE DAMY
Na gro dy otrzy mu ją: Barbara Łyp z Sosnowca, Ireneusz Świerkot z Sosnowca oraz Zdzisław Bańbuła z Mysłowic.
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  3

✂

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

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

Po wieść to kon ty nu acja książ ki jej mat ki, Bet ty Mah -
mo ody pt. „Tyl ko ra zem z cór ką”. 

4-let nia dziew czyn ka, wraz z mat ką oraz oj cem, wy -
kształ co nym w Sta nach Zjed no czo nych le ka rzem,
z po cho dze nia Irań czy kiem, wy ru sza z wi zy tą w ro -
dzin ne stro ny oj ca. W Te he ra nie czu ły i tro skli wy mąż
i oj ciec zmie nia się w praw dzi we go ty ra na. Zwy kła wi -
zy ta u ro dzi ny zmie nia się dla Mah tob oraz jej mat ki
w praw dzi wą ge hen nę. Oj ciec nie zga dza się na po wrót
do USA i zmu sza żo nę i cór kę do ży cia zgod ne go z tra -
dy cją. Jest zdol ny do wszyst kie go, by za trzy mać je
w Ira nie. Nie ma opo rów, by uży wać prze mo cy i je
wię zić. Mat ka Mah tob po dej mu je trud ną de cy zję

o uciecz ce. Za nic w świe cie nie chce
zo sta wić ma łej có recz ki, na wet je śli
wol ność mo gła by kosz to wać je ży cie. 

„Na resz cie wol na” to re la cja Mah -
tob, któ rą zde cy do wa ła się wy znać do pie ro po śmier ci
oj ca, po la tach od dra ma tycz nych wy da rzeń z Ira nu. To
książ ka o pod no sze niu z ogrom nej trau my, ale przede
wszyst kim o wy ba cze niu, do ja kie go zdol ny jest czło -
wiek.

Hi sto ria Bet ty i Mah tob Mah mo ody do pro wa dzi ła
do zmia ny pra wa w Sta nach Zjed no czo nych i sta ła się
orę żem w wal ce o od zy ska nie po rwa nych dzie ci
w wie lo kul tu ro wych mał żeń stwach.

Mahtob Mahmoody

Nareszcie wolna (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Au tor po dej mu je wiel kie ry zy ko, od da jąc do rąk czy -
tel ni ków oso bli wy pa mięt nik – pro zę na wskroś au to -
bio gra ficz ną.

Zbi gniew Men zel – au tor m. in. gło śnej po wie ści
„Wszyst kie ję zy ki świa ta” – po dzie się ciu la tach po -
wra ca z no wą książ ką, tym ra zem dzien ni kiem. 

„Nie ła pie się spa da ją ce go no ża” – tą prze stro gę sły -
szą zwy kle gieł do wi gra cze wcza sie kra chu. Jest to sym -
bol wy so kie go ry zy ka, któ re po dej mu ją tyl ko nie licz ni,
ci naj bar dziej od waż ni. Zbi gniew Men zel po sia da nie -
zwy kle bo ga tą wie dzę na te mat ta jem nic gieł dy i ry zy ka.

Sam po dej mu je ogrom ne ry zy ko, pi -
sząc tę wa ria cję lie te ra ką, pro zę
na wskroś au to bio gra ficz ną. Głów ny
bo ha ter „Spa da ją ce go no ża”, Zbi -
gniew M., cier pi na psy cho zę ma nia kal no -de pre syj ną.
Istot ną ce chą tej cho ro by jest zmien ność na stro jów – cy -
klicz nie na stę pu ją po so bie zmia ny od de pre sji, po stan
po zor ne go zdro wia psy chicz ne go. Ogar nia go go rącz ka
my śli inad po bu dli wość. Ten pa ra no icz ny brak rów no wa -
gi od da je nie po kój, ści śle zwią za ny zżyciem wśród mno -
żą cych się pa ra dok sów współ cze snej rze czy wi sto ści.

Zbigniew Mentzel

Spadający nóż (Wyd. ZNAK)

Jedz zdro wo i bie gaj bez obaw.
Wio sna zbli ża się wiel ki mi kro ka mi. To naj lep szy

mo ment, by po my śleć o zmia nie die ty oraz zrzu ce niu
zbęd nych ki lo gra mów. Mo da na bie ga nie trwa od kil -
ku lat. Bie ga ją wszy scy – mło dzi, star si, ko bie ty, męż -
czyź ni, bez wzglę du na wiek, czy kon dy cję fi zycz ną.
Bie ga nie to naj lep szy spo sób, by po pra wić swo ją for -
mę. Or ga nizm pod czas wy sił ku fi zycz ne go wy ma ga
spe cjal ne go trak to wa nia, byś miał si łę do ćwi czeń. Nie
wy star czy jed nak fa sze ro wać go na po ja mi oraz ba to -
na mi ener ge tycz ny mi. Naj waż niej sza jest zdro wa, od -
po wied nia die ta. Do brze skom po no wa ne co dzien ne
po sił ki spra wią, że z każ dym dniem tre nin gu bę dziesz

się cie szyć z efek tów pod ję te go wy -
sił ku. W „Prze pi sie na bie ga nie” zna -
leźć moż na po nad 80 zdro wych i pro -
stych prze pi sów, przy go to wa nych
z my ślą za rów no o po cząt ku ją cych bie ga czach, jak
i ma ra toń czy kach. W książ ce znaj du je się też ma sa
prak tycz nych po rad dla bie ga czy, m. in. jak za cząć
bie gać, by unik nąć kon tu zji, jak bie gać, by sku tecz nie
schud nąć, po ja kie pro duk ty się gać przed i po po sił ku
oraz w ja kim tem pie na le ży wpro wa dzać zmia ny ży -
wie nio we. Książ ka po wsta ła przy współ pra cy z kon -
sul tan tem ds. ży wie nia spor tow ców, dr hab. Bar ba rą
Frą czek. 

Małgorzata Majewska

Przepis na bieganie (Wyd. 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 in for ma -
cji na: na www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM
CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

3 marca – „Obce niebo”
10 marca – „Demon”  
17 marca – „Bogowie” 
24 marca – „11 minut”  
31 marca – „Body/Ciało”

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
RYBY (19.02. – 20.03.)– Z początkiem
miesiąca dopadnie Cię małe osłabienie. Nie
będzie ono spowodowane jednak żadną
chorobą, a jedynie nadmiarem pracy. Pomyśl
o krótkim urlopie. Brak funduszy nie jest
przeszkodą. W Twoim wypadku świetnie
sprawdzi się chociaż tydzień domowego
odpoczynku. Gdy zacznie doskwierać Ci
nuda, pomyśl w końcu o wiosennych
porządkach.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Z nadejściem
wiosny los szykuje dla Ciebie spore zmiany.
Dotyczą one głównie życia uczuciowego. Nie
zmarnuj szansy, a na tegoroczne wczasy nie
będziesz musiał już szukać oferty dla singli.
Pomyśl też o popracowaniu nad kondycją.
Wiosna sprzyja długim spacerom, a te z kolei
lepszemu samopoczuciu. 
BYK (20.04. – 22.05.) – Tej wiosny samotne
byki nie będą miały powodów do narzekań.
Najbliższy miesiąc upłynie pod znakiem
randek w ciemno i licznych imprez. Ta
sytuacja sprawi, ze poczujesz wzmożoną
chęć do życia. Nie marnuj szczęśliwych chwil,
gdyż nic nie trwa wiecznie. Postaraj się
znaleźć też czas na naukę, w przeciwnym
razie możesz stracić możliwość awansu w
pracy. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.)– Nadmiar
pracy w ostatnim czasie spowodował
zaniedbanie przez Ciebie domowych
obowiązków. Najwyższa więc pora na
wiosenne porządki. Gdy przestanie Cię już
przytłaczać sterta niepotrzebnych rzeczy do
zrobienia, pomyśl też o częstszym spędzaniu
czasu z rodziną. Dzieci szybko dorastają i nie
warto przeoczyć najważniejszych
momentów w ich życiu.
RAK (22.06. – 22.07.)–  Wiosna Ci sprzyja.
Dobry humor nie będzie Cię odstępował,
życie rodzinne kwitnie, a Ty znajdziesz
jeszcze mnóstwo czasu na własne
przyjemności. Przy odpowiedniej organizacji
taki stan będzie długo się utrzymywał.
Uważaj jednak, by nie zaniedbać żadnej z
tych sfer, gdyż wszystko wówczas może się
zepsuć. Samotne raki na jakiś czas
postanowią odpocząć od usilnego szukania
nowych znajomości. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Pora na
wprowadzenie w życie kilku zmian, aby nie
zrobiło się zbyt monotonnie. Nie musisz
przeprowadzać od razu wielkiej rewolucji, ale
mały remont mieszkania lub delikatna
zmiana fryzury od razu polepszą Ci humor.
Ciesz się tymi drobnymi nowościami, gdyż
los nie szykuje dla Ciebie żadnych
fajerwerków. Najbliższy czas upłynie na
nauce, pracy i nielubianych obowiązkach. W
końcu idą święta, a to oznacza gruntowne
porządki. 
PANNA (24.08. – 22.09.)– Samotne panny
nie będą miały powodów do narzekań.
Wiosna sprzyja nowym znajomościom. Być
może okażą się czymś więcej niż zwykle.
Humor będzie Ci dopisywać, gdyż zauważysz
pierwsze efekty nowej diety. Czeka Cię
wizyta starych znajomych. Bądź jednak
czujna, gdyż może się okazać, że nie wpadli
tylko na niewinne plotki
WAGA (23.09. - 22.10.)– W Twoje życie
wkradła się niepokojąca monotonia, a
nadmiar wolnego czasu sprawia, że na siłę
szukasz problemów tam, gdzie ich nie ma.
Pomyśl nad czworonożnym przyjacielem.
Będziecie wspólnie spędzać czas na długich
spacerach. Dzięki nowemu towarzyszowi
przestaniesz też martwić się samotnością.
Pomyśl nad krótkim urlopem. Pozwoli Ci on
oderwać się choć na chwilę od szarej
rzeczywistości. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Wszystkie
ostatnie zmiany, które odważyłaś się podjąć,
okazały się strzałem w dziesiątkę. Z
nowościami nie warto jednak przesadzać,
dlatego resztę zostaw na inny moment.
Dawny, dobry znajomy zadzwoni z
propozycją pracy. Decyzji nie podejmuj
jednak pochopnie, tylko przeanalizuj
wszystkie za i przeciw. Samotne skorpiony
powinny częściej wychodzić do ludzi. W
domowym zaciszu nie spotkasz prawdziwej
miłości.
STRZELEC (22.11. – 21.12.)– Twoja sytuacja
finansowa wreszcie wróci do normy. Nie
bądź od razu jednak zbyt rozrzutny. Warto
odkładać coś na czarną godzinę. Twoja druga
połówka czuje się przez Ciebie ostatnio
zaniedbywana. Pomyśl, jak to zmienić.
Postaraj się więcej czasu spędzać w domu,
zorganizuj romantyczną kolację lub wyjdźcie
razem do kina. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.)–  Jeszcze
przed świętami za wszelką cenę postanowisz
postawić na swoim i namówić małżonka do
małego remontu. Musicie być jednak w pełni
zorganizowani, w przeciwnym razie zamiast
cieszyć się nowym wystrojem mieszkania,
czeka was kłótnia stulecia. Zastanów się, czy
warto tracić nerwy dla nowych firanek i
pomyśl lepiej nad krótkim urlopem.
Weekend za miastem z pewnością okaże się
lepszym rozwiązaniem. 
WODNIK (20.01. – 18.02.)– Nadciąga dla
Ciebie wiosenne przesilenie. Wszyscy
dookoła na coś narzekają, a na Tobie ciąży
masa obowiązków w związku ze zbliżającymi
się świętami. Zastanów się, czy wizja trzech
dni w górach z najbliższymi nie jest o wiele
lepsza, niż ogrom sprzątania, przygotowań i
wydawania pieniędzy na masę jedzenia? To
może być trudna decyzja, ale takie zmiany są
czasami bardzo potrzebne. red

KINOreklama

TEATR – marzec  2016

01 Wt godz. 10:00 Plastusiowy pamiętnik/ Maria
Kownacka/Gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
02 Śr godz. 09:00 i 11:00 Plastusiowy pamiętnik/ Maria
Kownacka/Gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
05 Sob godz. 18:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
06 Nd godz. 18:00 Co widział kamerdyner/ Joe Orton/
Gościnnie Teatr Polski z Bielska – Białej
11 Pt godz. 19:00 Wysokie napięcie/ Zbigniew
Stryj/Gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
12 Sb godz. 18:00 Kariera Romualda S./Jan Czapliński
13 Nd godz. 18:00 Dobry wojak Szwejk/J. Hašek, I.
Gorzkowski

19 Sob godz. 18:00 Siódemka/Remigiusz Brzyk
PRAPREMIERA
20 Nd godz. 18:00 Siódemka/Remigiusz Brzyk
22 Wt godz. 11:00 Tajemniczy ogród/Francis H. Burnett/
Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
23 Śr godz. 09:00 i 11:30 Tajemniczy ogród/Francis H.
Burnett/ Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza
z Częstochowy
28 Pn godz. 18:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
30 Śr godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki
31 Czw godz. 19:00 Siódemka/Remigiusz Brzyk

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 3
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 „Sala Królestwa  w dniu 05.03.2016r. (sobota),

godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Kariera Romualda S.”  w dniu 12.03.2016r.

(sobota), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Siódemka”  w dniu 31.03.2016r. (czwartek),

godz. 19.00

RE PER TU AR KI NA HE LIOS 
SO SNO WIEC 26.02-03.03.2016 r.

KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
„obce niebo” godz. 18:00
dramat, od 15 lat, polska, 109 min

PREMIERY:
„7 rzeczy, Których nie wiecie o facetach”
10:15, 15:15, 18:00, 20:30
Komedia, od 15lat, polska, 115min

„grimbSy” 14:15, 19:30, 21:30
Komedia, od 15 lat, wlk. brytania, 82 min, napisy

FILMY TYGODNIA:
„aVe, cezar!” 15:00, 17:45* 
Komedia, od 15 lat, uSa/wlk. brytania, 106 min, napisy
*z wyjątkiem czwartku

„na granicy” 12:00, 16:15, 22:30* 
thriller, od 15 lat, polska, 98 min, *z wyjątkiem czwartku

„deadpool” 12:45, 17:15, 20:00*, 20:15** 
akcja, od 15 lat, uSa, 108 min, napisy 
*z wyjątkiem czwartku **wyłącznie w czwartek

„planeta Singli” 20:45 
Komedia, od 12 lat, polska, 136 min,

„pitbull. nowe porządKi” 12:15

FILMY DLA DZIECI:
„zwierzogród” dubbing 9:00, 11:15, 15:45, 18:30 
animacja, od 6 lat, uSa, 108 min, dubbing 

„3d zwierzogród” dubbing 10:00, 13:30 
animacja, od 6 lat, uSa, 108 min, dubbing

„miSieK w nowym jorKu” dubbing 10:00, 
animacja, b/o, uSa/indie, 91min, dubbing

W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMAMI
ZASTRZEŻONYMI SĄ:  
„ 3d zwierzogród” 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. 

Podróż „Siódemką” w Teatrze Zagłębia Inspirująca wystawa w Muzeum 

Trójkąt w kole. Marka Sosnowiec
„SiódemKa” według powieści
ziemowita SzczerKa jeSt
nowym wyzwaniem dla zeSpołu
teatru zagłębia. na Scenie
po raz pierwSzy zagości michał
KmieciK, dramaturg teatru
nowego w łodzi, Który
rozpoczął Sezon w teatrze
polSKim w poznaniu,
reżySerując „KraKowiaKów
i górali”. 

W Te atrze Za głę bia do ko na ada -
pta cji „Sió dem ki”. Bę dzie współ -
pra co wał z re ży se rem Re mi giu -
szem Brzy kiem, z któ rym zre ali -
zo wał „Przyj dzie Mor dor i nas
zje” w Te atrze im. J. Oster wy
w Lu bli nie oraz „Zie mię Obie ca -
ną” w Te atrze No wym w Ło dzi. 

„Sió dem ka” opi su je dziw ną
po dróż wzdłuż dro gi kra jo wej
nr 7 – przez pol ski kra jo braz
cha osu, kom plek sów i fan ta zji
na ro do wych, przez to, co swoj -
skie, a jed no cze śnie do tąd nie -
zba da ne. Głów ny bo ha ter, Pa -
weł, dzien ni karz, 1 li sto pa da
wy ru sza z Kra ko wa i je dzie do
War sza wy na waż ne spo tka nie,
ale prze by cie tej tra sy oka zu je
się ogrom nym wy zwa niem.
Po dro dze spo ty ka ca łą ga le rię
oso bli wo ści współ cze snej Pol -
ski, po ja wią się też wi zje i ha lu -
cy na cje, ciem ne mo ce i teo rie
spi sko we. 

Au tor po wie ści, Zie mo wit
Szcze rek, jest dzien ni ka rzem
i pi sa rzem, lau re atem Pasz por tu
„Po li ty ki”, współ pra cu je m.in.
z „Ga ze tą Wy bor czą” oraz „Po -
li ty ką”. 

Na sce nie zo ba czy my: Edy tę
Osto jak, Mał go rza tę Sa niak, Mał -

go rza tę Sa dow ską, Mi cha ła Ba ła -
gę, Alek san dra Blit ka, Zbi gnie wa
Le ra czy ka, To ma sza Mu szyń -
skie go oraz Se ba stia na Wę grzy -
na – stu den ta PWST we Wro cła -

wiu, dla któ re go pra ca przy spek -
ta klu bę dzie dy plo mem te atral -
nym.

Pre mie rę spek ta klu za pla no wa -
no na19 mar ca ogodz.18.00. red

Maciej Stobierksi

oryginalny rower z fabryKi
rowerów Karola
barana Sygnowany literami
„KbS”, pochodzący
od warSzawSKiego KoleKcjonera,
KlatKa dla ptaKów firmy
„Koliber”, medale zdobyte przez
antoniego bernadziKiewicza,
właściciela fabryKi pończoch
„SoSnowiczanKa”, hacele
z pierwSzej w polSce fabryKi
haceli „podKowa”, modele
wyrobów wyKonane przez
uczniów zaKładów
mechanicznych
i miedziano-KotlarSKich miStrza
jana grendy to tylKo nieliczne
z uniKatowych eKSponatów, jaKie
można oglądać w muzeum
na wyStawie „trójKąt w Kole.
marKa SoSnowiec”. 

Na uro czy stym wer ni sa żu, któ ry
od był się 18 lu te go, licz nie po ja -
wi li się go ście, cie ka wi, jak pre -
zen tu je się dzie dzic two prze my -
sło we So snow ca. W jed nym
miej scu uda ło się zgro ma dzić
przed mio ty, wy pro du ko wa ne
przez za kła dy, pręż nie dzia ła ją ce
na prze strze ni XIX i XX wie ku
w na szym mie ście. Uczest ni cy
wer ni sa żu mo gli zo ba czyć tak że
licz ne fo to gra fie, do ku men ty,
pla ny, któ re przy bli ża ją hi sto rię
po szcze gól nych przed się biorstw.
Na wy sta wie za pre zen to wa no
ory gi nal ne przed mio ty ze zbio -
rów Mu zeum oraz wy po ży czo ne
od osób pry wat nych i firm. So -
sno wiec opie rał się nie tyl ko
na prze my śle cięż kim, ale w mie -
ście pro du ko wa no m. in. ha ce le
do pod ków, ter mo me try, ma no -

me try, sprzę ty go spo dar stwa do -
mo we go, za baw ki dzie cię ce, bu -
ty, pro duk ty owsia ne, my dło, pi -
wo, wo dę mi ne ral ną czy wła śnie
ro we ry. Frag ment wy sta wy obej -
mu je dzia łal ność daw nej fa bry ki
ko tłów W. Fit zne ra i K. Gam pe -
ra, któ ra od po nad 130 lat, nie -
prze rwa nie pro du ko wa ła róż ne -
go ro dza ju ko tły dla prze my słu
i ener ge ty ki. Na wy sta wie zgro -
ma dzo no mo de le ko tłów, ta blicz -
ki zna mio no we, dru ki re kla mo -
we, plan sy tu acyj ny fa bry ki
z 1932 r. oraz uni kal ny ka ta log
wy da ny z oka zji Wszech świa to -
wej Wy sta wy w Pa ry żu, na któ rej
je den z ko tłów wy pro du ko wa -
nych przez ten za kład otrzy mał
„Grand Prix”.

Wy sta wa po trwa do 3 kwiet -
nia. SK

Adaptacja „Siódemki” to najnowszy projekt, realizowany
w Teatrze Zagłębia. 




