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Oświata nie lubi rewolucji. A rewolucję oznaczają
decyzje podjęte przez rząd i planowane
zmiany – stwierdzili prezydenci miast podczas
Samorządowej Debaty Oświatowej Województwa
Śląskiego, która odbyła się w Sosnowcu.
Wprowadzone zmiany oznaczają „puste” klasy
pierwsze, brak miejsc w przedszkolach dla trzylatków
i zwolnienia nauczycieli.

Zagłębie Sosnowiec nie zagra w finale
Pucharu Polski. Sosnowiczanie nie dali rady
Lechowi Poznań, ale nie mają się czego wstydzić
bo mocno postraszyli mistrza Polski. Po porażce
0:1 w Poznaniu u siebie zremisowali 1:1. Teraz
naszej drużynie pozostaje walka o ekstraklasę
choć po ostatnich wpadkach w lidze sytuacja się
mocno skomplikowała.

Pierwszy weekend czerwca należy spędzić w Parku
Sieleckim. Szykują się koncertowe Dni Miasta. Stachursky
Dance Projekt, Bajm i Ich Troje to największe gwiazdy Dni
Sosnowca 2016. Wielka impreza, odbędzie się w pierwszy
weekend czerwca. Na scenie zaprezentują się także
zagłębiowscy artyści, czyli Patryk Kumór, Elise i Robert
Krawczyk. 
– W tym roku, podobnie jak poprzednio, Dni Miasta
zostaną zorganizowane w Parku Sieleckim. To już tradycyjna
data i miejsce. Ten format, który przyjęliśmy w ubiegłym
roku, będziemy starali się utrzymać. Planujemy zatem trzy
dni zabawy, podzielonej na muzyczne i tematyczne
klimaty – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca.
Więcej w następnym wydaniu Kuriera Miejskiego oraz
na stronie www.kuriermiejski.com
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Dżem, Piotr Ku pi cha, My slo vitz,
Miu osh, Ma ciej Li pi na i Ka sia
Grze siek, wy stą pią w So snow cu
w kon cer cie po świę co nym 95.
rocz ni cy wy bu chu III po wsta nia
ślą skie go – „Pol ska w hoł dzie Po -
wstań com Ślą skim”. 3 ma ja za -
pra sza my na plac przed Urzę dem
Miej skim przy al. Zwy cię stwa.

Kon cert ma przy po mnieć, że
So sno wiec i ca łe Za głę bie Dą -
brow skie czyn nie po ma ga ło Ślą -
za kom we wszyst kich trzech po -
wsta niach. Or ga ni za to rem kon -
cer tu jest gmi na So sno wiec, Sto -
wa rzy sze nie Po ko le nie oraz Mu -
zeum Po wstań Ślą skich. – Kon cert
od bę dzie się w 95. rocz ni cę trze -
cie go po wsta nia ślą skie go. Po -
wsta nia po win ny nas łą czyć, bo
nie wie le osób wie, że Za głę bie
mia ło w nich swój udział. Bry ni ca
nas łą czy ła, a nie dzie li ła i te raz
jest po dob nie – pod kre śla pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski.

To wła śnie w So snow cu ulo ko -
wa ła się w trak cie pierw sze go po -
wsta nia eks po zy tu ra Pol skiej Or -

ga ni za cji Woj sko wej Gór ne go
Ślą ska, co mia ło uła twić kon tak ty
te go związ ku z wła dza mi pol ski -
mi, czy też za ło żo no Ko mi tet
Opie ki nad Uchodź ca mi.

– Trze ba przy po mi nać o fak -
tach. Już w pierw szym po wsta niu
uczest ni czy ło wie lu Za głę bia ków,
w tym 17-let ni wów czas Jan Kie -
pu ra, któ ry wraz z in ny mi Za głę -
bia ka mi zna lazł się w sze re gach
Puł ku Strzel ców By tom skich –
przy po mi na pre zy dent So snow ca.

Koledzy ze Śląska na
początku łapali się za
głowy, gdy usłyszeli, że
takie wydarzenie odbędzie
się w Sosnowcu. 

Tak że w cza sie ko lej ne go zry -
wu po wstań cze go So sno wiec
i Za głę bie wspo ma ga ło dzia ła nia
Gór no ślą za ków. W lu tym 1920 r.
w So snow cu utwo rzo no Ko mi tet
Ple bi scy to wy Za głę bia Dą brow -
skie go.

W III po wsta niu Za głę bie sta ło
się wiel kim za ple czem za opa trze -
nio wym dla wal czą cych Ślą za -
ków. Z ini cja ty wy Woj ska Pol -

skie go w Za głę biu wzdłuż gra ni -
cy lo ko wa no ma ga zy ny z bro nią
i amu ni cją, a na wet ar ma ty. Po za -

głę biow skiej stro nie gra ni cy, tuż
przed roz po czę ciem walk, for mo -
wa ły się po wstań cze od dzia ły. Już

po roz po czę ciu walk 5 ma ja w So -
snow cu po wstał Ko mi tet Po mo cy
Gór no ślą za kom, a 11 ma ja utwo -

rzo no Cen tral ny Ko mi tet Po mo cy
Gór no ślą za kom, na cze le któ re go
sta nął pre zy dent So snow ca Ro bert
Nie rsee, a w któ re go skła dzie zna -
leź li się tak że przed sta wi cie le Bę -
dzi na i Cze la dzi.

– Ko le dzy ze Ślą ska na po cząt -
ku ła pa li się za gło wy, gdy usły -
sze li, że ta kie wy da rze nie od bę -
dzie się w So snow cu. Ar gu men ta -
cja jed nak do nich prze mó wi ła.
Zresz tą na ele wa cji bu dyn ku
Urzę du znaj du je się ta bli ca po -
świę co na po wsta niom – pod kre -
śla  Ma ciej Woj cie chow ski, czło -
nek sto wa rzy sze nia Po ko le nie,
a za ra zem za stęp ca sze fa ka to wic -
kie go od dzia łu z TVP. – Już wcze -
śniej zor ga ni zo wa li śmy wspól nie
wy da rze nie z oka zji 150. rocz ni cy
Po wsta nia Stycz nio we go. Do ce -
nia jąc tę współ pra cę, wspól nie
chce my pod jąć się ko lej ne go
przed się wzię cia – pod su mo wał.

Po czą tek kon cer tu o godz. 19.00.
Trans mi sję prze pro wa dzi TVP.

Wiel kie ma jo we świę to wa nie
roz pocz nie się w So snow cu 1 ma -
ja i po trwa do 8 ma ja. 

Czytaj więcej na str. 5.

Polska w hołdzie Powstańcom Śląskim. 3 maja wielki koncert przed Urzędem Miejskim 

Wielkie majowe świętowanie
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W ubiegłym roku jednym z elementów obchodów 70. rocznicy zakończenia II wojny
światowej były pokazy militarne, które odbyły się przed Urzędem. W tym roku na placu
przy Al. Zwycięstwa odbędzie się koncert poświęcony pamięci powstańców śląskich.
Na pokazy militarne zapraszamy 8 maja do Parku Sieleckiego.

Mariusz Binkiewicz

Aż 2 mln 600 tys. zł przekazali
mieszkańcy Sosnowca w ubiegłym
roku w ramach 1 procenta na rzecz
organizacji pozarządowych. Jednak tylko
600 tys. złotych trafiło do naszych
lokalnych organizacji. Podziel się
podatkiem i wybierz sosnowiecką
organizację pożytku str. 11
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Prezydent Arkadiusz Chęciński w listach do premier Beaty Szydło prosi o wsparcie inwestycji w Kazimierzu Górniczym i zaprasza ją do Sosnowca  

Nowy rząd nie dotrzyma obietnic starego rządu?  
arkaDiusz chęciński wysłał List
Do premier beaty szyDło w sprawie
kazimierza górniczego i skłaDanych
przez poprzeDni rząD
obietnic. – DekLaracje złożone
mieszkańcom DzieLnicy powinny być
reaLizowane niezaLeżnie oD tego,
jakie ugrupowanie w Danej chwiLi
rząDzi krajem. mam naDzieję, że
obietnica złożona mieszkańcom
kazimierza górniczego bęDzie
Dotrzymana, zwłaszcza że pani
premier, bęDąc burmistrzem
brzeszcz, mierzyła się z poDobnymi
probLemami – stwierDził arkaDiusz
chęciński. 

Pre zy dent So snow ca na pi sał w li -
ście, iż zo sta ły już roz po czę te pra ce
zwią za ne z re wi ta li za cją dziel ni cy:
„Uru cho mi li śmy pro gram re wi ta li za -
cji dziel ni cy. W pla nach ma my m.in.
bu do wę ogro du jor da now skie go
w par ku w Ka zi mie rzu Gór ni czym,
do któ re go re ali za cji przy go to wa li śmy
już peł ną do ku men ta cję. Po nad to przy -

go to wa li śmy się do ter mo mo der ni za -
cji bu dyn ku ZSO nr 12, wy bu do wa li -
śmy bo isko szkol ne, a tak że pla nu je my
wy re mon to wać głów ne uli ce, m.in.
Ar mii Kra jo wej i Wa go wą. Jed nym
z klu czo wych pro jek tów jest uru cho -
mie nie ko lej ki wą sko to ro wej i za go -
spo da ro wa nie czę ści te re nu po KWK
Ka zi mierz -Ju liusz, aby za cho wać pa -
mięć o gór nic twie w na szym mie ście
i re gio nie”. 

Re wi ta li za cja dziel ni cy jest obec nie
jed nym z głów nych prio ry te tów do zre -
ali zo wa nia. Jak wska zał w pi śmie pre -
zy dent: „Ka zi mierz Gór ni czy to dziel -
ni ca ści śle zwią za na z gór nic twem, któ -
rej rytm od za wsze wy zna cza ła
ko pal nia Ka zi mierz -Ju liusz. Za mknię -
cie te go za kła du dla wie lu ozna cza
śmierć dziel ni cy. Ja ko wła dze sa mo rzą -
do we czy ni my sta ra nia, aby miesz kań -
cy nie po czu li się zmar gi na li zo wa ni”. 

Do Urzę du wpły nę ła od po wiedź
prze sła na przez se kre ta rza sta nu, za -
stęp cę sze fa Kan ce la rii Pre ze sa RM
Paw ła Szro ta, któ ry na pi sał m. in: „Sza -

now ny Pa nie Pre zy den cie, uprzej mie
dzię ku ję za skie ro wa ne do Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów Pa ni Be aty Szy dło pi smo
z dnia 2 mar ca 2016 r. w spra wie pla -
no wa nych in we sty cji w dziel ni cy So -
snow ca -Ka zi mie rzu Gór ni czym i zwró -
ce nie uwa gi na kwe stie re wi ta li za cji tej
czę ści mia sta. Jed no cze śnie, ko rzy sta -
jąc z oka zji, chciał bym wy ra zić na dzie -
ję, że środ ki fi nan so we przy zna ne Mia -
stu So sno wiec z re zer wy ogól nej bu -
dże tu pań stwa w ro ku 2015 przy czy nią
się do re ali za cji Pań stwa pla nów i za -
mie rzeń oraz osią gnię cia za kła da nych
ce lów”. 

Do li stu od niósł się już pre zy dent
So snow ca, któ ry po now nie na pi sał
do pre mier Be aty Szy dło, jed no cze śnie
za pra sza jąc Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
do sto li cy Za głę bia Dą brow skie go:
„W na wią za niu do pi sma z Kan ce la rii
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów (…) po zwa -
lam so bie na od po wiedź, gdyż ko re -
spon den cja otrzy ma na od Se kre ta rza
Sta nu Paw ła Szro ta wpra wi ła mnie
w nie ma łe zdzi wie nie. Otóż po za po -

dzię ko wa nia mi za pi smo z dnia 2 mar -
ca Se kre tarz Sta nu wy ra ża na dzie ję, że
środ ki fi nan so we przy zna ne z re zer wy
bu dże tu pań stwa w 2015 ro ku przy czy -
nią się do re ali za cji pla nów i za mie -
rzeń. W pi śmie tym nie ma mo wy
o przy zna nej kwo cie, a mo wa tu taj
o 250 tys. zł. Ta ką wła śnie kwo tą po sta -
no wio no do fi nan so wać in we sty cje
w ra mach re wi ta li za cji dziel ni cy So -
snow ca – Ka zi mierz Gór ni czy, w któ -
rej za mknię to ostat nią ko pal nię wę gla
ka mien ne go w Za głę biu Dą brow -
skim – pod kre śla pre zy dent Chę ciń ski.
„Kil ka na ście mie się cy te mu lu dzie wy -
szli na uli cę, wy ra ża jąc swo je nie za do -
wo le nie wo bec tych, któ rzy za my ka li
ko pal nię, głów ne źró dło utrzy ma nia ro -
dzin za miesz ku ją cych tę dziel ni cę So -
snow ca. Czy chce my, aby ta ka sy tu acja
znów się po wtó rzy ła? Nie speł nio ne
obiet ni ce po raz ko lej ny mo gą ne ga -
tyw nie wpły nąć na miesz kań ców dziel -
ni cy – do dał pre zy dent So snow ca.

Ostat nią to nę wę gla w ko pal ni „Ka -
zi mierz -Ju liusz” wy do by to na po -

wierzch nię 29 ma ja 2015 ro ku. By ła to
ostat nia pra cu ją ca jesz cze ko pal nia wę -
gla ka mien ne go nie tyl ko w So snow cu,
ale i w ca łym Za głę biu Dą brow skim.
Przez po przed nie la ta by ła spół ką za -
leż ną Ka to wic kie go Hol din gu Wę glo -
we go (KHW), a obec nie na le ży
do Spół ki Re struk tu ry za cji Ko palń. 

Li kwi da cja wy ro bisk ko pal ni bę -
dzie trwa ła co naj mniej do koń ca te go
ro ku. Po za koń cze niu te go eta pu,
po wy łą cze niu wen ty la to rów oraz
pomp, sa ma li kwi da cja po wierzch ni
za kła du po trwa do koń ca 2018 ro ku.
De cy zję o li kwi da cji ko pal ni po prze -
dzi ły licz ne pro te sty gór ni ków. Pre -
mier po przed nie go rzą du, Ewa Ko -
pacz, kil ka ra zy go ści ła w So snow cu
i spo ty ka ła się z żo na mi gór ni ków.
Jed no z ostat nich spo tkań od by ło się
w czerw cu ubie głe go ro ku w Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 12. Roz -
ma wia no m. in. o bu do wie bo iska oraz
ba se nu w dziel ni cy, a ów cze sna pre -
mier za de kla ro wa ła do fi nan so wa nie
tych in we sty cji. SK

Za pra wie 7 mln zł aż 22 bu -
dyn ki na le żą ce do Miej skie go
Za kła du Za so bów Lo ka lo wych
naosie dlu Ju liusz wSo snow cu
zo sta ną wy re mon to wa no
i ocie plo ne. To nie ko niec do -
brych wia do mo ści, gdyż
w przy szłym ro ku bu dyn ki te
zo sta ną pod łą czo ne do sie ci
cie płow ni czej. Za wy ko na nie
prac od po wie dzial na bę dzie
radomska spół ka Ar bud.

Przy po mnij my, że
przed ter mo mo der ni za cją
miesz kań cy osie dla Ju liusz
otrzy ma li od MZZL an kie tę,
w któ rej py ta no o ewen tu al ny
wy kup miesz kań lub pla no -
wa ną ter mo mo der ni za -
cję. –  Więk szość an kie to wa -
nych opo wie dzia ła się za ter -
mo mo der ni za cją. Nie ukry -
wam, że bę dzie my się sta rać
o do fi nan so wa nie tej in we sty -
cji. Na chwi lę obec ną pra ce
bę dą fi nan so wa ne ze środ ków
wła snych – pod kre śla Jo an -
na Se ku ła, dyrektorka so sno -
wiec kie go MZZL.

Ter mo mo der ni za cja obej -
mie bu dyn ki przy uli cy Czoł -
gi stów 4, 4a, 4b, Ko man do -
sów 2, 5, 7, Obroń ców We ster -
plat te 2a, 4a, 6a, 8a, Sa pe -
rów 2, 4, 5, 5a, 7, 9, 11, 13 oraz
Spa do chro nia rzy 3, 6, 7, 10.
Za kres prac obej mie ocie ple -
nie ścian ze wnętrz nych bu -
dyn ku, ocie ple nie stro pu
nad ostat nią kon dy gna cją; wy -

mia nę sto lar ki okien nej
i drzwio wej, re mont płyt bal -
ko no wych; re mont za da sze nia
wejść oraz re mont ko mi nów
po nad da chem.

– W tym ro ku ter momo -
der ni zu je my, a w przy szłym
pod łą czy my te bu dyn ki
do sie ci cie płow ni czej – do -
da je Se ku ła.

Ter mo mo der ni za cja bu dyn -
ków miesz kal nych to nie
wszyst ko. MZZL w dro dze
prze tar gu wy ło ni tak że fir mę,
któ ra prze bu du je obec ną przy -
chod nię na Ju liu szu. – Przy -
chod nia bę dzie w po ło wie bu -
dyn ku, na to miast w dru giej
znaj dzie się miej sce na Cen -
trum Ak tyw no ści Lo kal nej,
wskład któ re go ma wejść m.in.
żło bek. Wła ści wie pro jekt jest
już go to wy, cze ka my na ogło -
sze nie kon kur su naunij ne do fi -
nan so wa nie – pod kre śla dy rek -
tor MZZL.

Za do wo le nia z ta kie go
ob ro tu spra wy nie kry je pre -
zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski. – Nad ra bia my za -
le gło ści. Tak moż na po wie -
dzieć o na szych dzia ła niach
na Ju liu szu. Wschod nie dziel -
ni ce by ły przez la ta za po -
mnia ne. Cze ka nas tu taj spo -
ro pra cy, a ter mo mo der ni za -
cja osie dla i przy chod ni to
pierw szy krok ku lep sze -
mu – mó wi pre zy dent So -
snow ca. KP

Druga połowa wiaDuktu
przy ronDzie LuDwik nie bęDzie
szpecić miasta. – wiaDukt
zostanie wyburzony. miasto
weźmie koszty na siebie, a gDy
uDa nam się ustaLić właścicieLa
Drugiej części konstrukcji,
wówczas obciążymy go kosztami
rozbiórki – mówi prezyDent
sosnowca arkaDiusz chęciński.

Przy po mnij my, że pod ko niec mar -
ca wy bu rzo no jed ną nit kę daw ne go
wia duk tu przy ron dzie Lu dwik. Pra -
ce wy ko ny wa no na zle ce nie spół ki
CTL Lo gi stics. Nie ste ty, by ła ona
wła ści cie lem tyl ko jed nej czę ści
wia duk tu, po któ rej biegł tor z pia -
skow ni na Bo rze do ko pal ni So sno -
wiec. Kto jest wła ści cie lem dru giej
nit ki, po któ rej pro wa dzi ły to ry z ko -
pal ni do sta cji So sno wiec -Dań dów -

ka, wciąż nie wia do mo. Wszyst ko
wska zu je na to, że w przeszłości był
to te ren ko pal ni So sno wiec, ale pew -
no ści nie ma. Spół ka Re struk tu ry za -

cji Ko palń do tej czę ści wia duk tu się
nie przy zna je. Mia sto nie za mie rza
po prze stać tyl ko na po szu ki wa -
niach. – Trze ba spra wę wia duk tu za -

ła twić raz na za wsze. Ca ły czas by -
łem prze ko na ny, że wia dukt to jed -
na ca łość. Oka za ło się, że wia dukt
skła dał się z… wiaduk tów. Cóż, ab -
sur dów nie bra ku je, ale dla nas naj -
waż niej sze jest, aby to, co zo sta ło
po pierw szym wy bu rze niu, nie
szpe ci ło mia sta. Dla te go na wła sny
koszt usu nie my resz tę wia duk tu,
a gdy uda się usta lić wła ści cie la,
bę dzie my do ma gać się zwro tu po -
nie sio nych na kła dów. Bę dzie my
czy nić sta ra nia, aby wia dukt zo stał
jak naj szyb ciej wy bu rzo ny. Wy -
ma ga to pew nych usta leń, mię dzy
in ny mi mu si my się po ro zu mieć
z KZK GOP i usta lić ter min, tak
aby wcze śniej za pla no wać ob jaz dy
w tym miej scu. Chciał bym, że by
do koń ca kwiet nia spra wa by ła za -
mknię ta – pod kre śla pre zy dent Chę -
ciń ski. KP

235 dzi kich wy sy pisk, a na nich 910 ton od pa -
dów. Koszt ich li kwi da cji to po nad 120 tys. zł.
To bi lans pierw szej od sło ny ak cji zgła sza nia
dzi kich wy sy pisk w So snow cu, któ ra trwa ła
od 30 mar ca 2015 do 1 mar ca 2016 r. W tym
ro ku dzia ła nia pod ha słem „Zgłoś Dzi kie Wy -
sy pi sko” bę dą kon ty nu owa ne.

W dal szym cią gu funk cjo no wać bę dzie
spe cjal ny nu mer te le fo nu 32 296 08 32,
pod któ rym – od te go ro ku –  ca ło do bo -
wo  moż na zgła szać nie po sprzą ta ne te re ny.
Nu mer ten funk cjo nu je w Cen trum Za rzą dza -
nia Kry zy so we go. Zgło sze nia moż na rów nież
prze ka zy wać dro gą ma ilo wą do Wy dzia łu Go -

spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej Re fe -
ra tu In fra struk tu ry    i Ob słu gi Tech nicz nej
Mia sta na ad re s: wy sy pi ska@um.so sno -
wiec.pl lub do Stra ży Miej skiej pod nu me rem
te le fo nu: 296 06 54; 986 lub e -ma -
ilem: straz@um.so sno wiec.pl. – Aby przy -
spie szyć re ak cję, zgło sze nie po win no za wie -
rać na zwę, nu mer dział ki, uli cy oraz nu mer
nie ru cho mo ści. W przy pad ku kie dy po da nie
nu me ru po se sji lub dział ki nie jest moż li we,
pro si my o okre śle nie cha rak te ry stycz ne go
punk tu, dzię ki któ re mu moż li we bę dzie usta -
le nie lo ka li za cji dzi kie go wy sy pi ska śmie -
ci – pod kre śla Agniesz ka Ko wal ska z Wy dzia -

łu Go spo dar ki Ko mu nal nej UM. – W ro ku
bie żą cym przy go to wa li śmy pla ka ty pro mu ją ce
ak cję za wie ra ją ce krót ki opis do ty czą cy jej or -
ga ni za cji. Pla ka ty te zo sta ną prze ka za ne spół -
dziel niom miesz ka nio wym i ad mi ni stra to rom
za so bów miesz ka nio wych, tak aby śmy do tar li
do jak naj więk szej licz by miesz kań ców – do -
da je Ko wal ska.

Dział ki na le żą ce do mia sta po zgło sze niu
po win ny być po sprzą ta ne w cią gu kil ku go dzin.
W przy pad ku pry wat nych te re nów urząd ma
w cią gu trzy dzie stu dni zmu sić wła ści cie la
do zro bie nia po rząd ku lub po sprzą tać, a po tem
obar czyć go kosz ta mi. KP

Ter mo mo der ni za cja Ju liu sza Miasto wyburzy drugą część wiaduktu

Zgłoś dzikie wysypisko!

Władze SRK do wiaduktu... się nie przyznają, dlatego gmina
będzie szukać właściciela. 

arc Kurier Miejski
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Było porozumienie,
jest koalicja

Pierwsze wnioski złożone

II Forum Przedsiębiorczości 

Syl wia Ko sman

Ko ali cja „Wspól nie dla So snow ca” już
for mal nie za wią za na! Rad ni zde cy do wa li
się usank cjo no wać ist nie ją ce po ro zu mie -
nie i za wią zać ko ali cję. W trak cie ostat -
niej se sji Ra dy Miej skiej Ma te usz Ry ka -
ła, za stęp ca pre zy den ta mia sta, po in for -
mo wał, iż sto sow ne po ro zu mie nie zo sta ło
pod pi sa ne przez rad nych 31 mar ca.
W po ro zu mie niu zo sta ły okre ślo ne ce le,
któ re bę dą chcie li osią gnąć rad ni w swo -
jej dzia łal no ści. Dotyczą one m.in.
pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
roz wo ju mia sta, służ by zdro wia, go spo -
dar ki wod no -ście ko wej, dróg, oświa ty,
spor tu, kul tu ry oraz współ pra cy z sa mo -
rzą dem wo je wódz twa. Pod po ro zu mie -
niem pod pi sa li się rad ni dwóch klu bów:
Plat for my Oby wa tel skiej, klu bu Tak dla
So snow ca oraz rad ni nie zrze sze ni. W su -
mie 15 rad nych zde cy do wa ło się za wią -
zać ko ali cyj ną ini cja ty wę „Wspól nie dla
So snow ca”. W skład ko ali cji wcho dzą:
Jan Bo sak, Da nu ta Goj na -Uciń ska, Ja -
nusz Ku bic ki, Woj ciech Ku la wiak, Wan -
da Ol ko, An na Spo rysz kie wicz, Wie sław
Su wal ski, Ewa Szo ta, Mi chał Za jąc, Wil -
helm Zych (klub PO), Ka ta rzy na Ki da -
wa -Kał ka, Zyg munt Wit kow ski, Adam
Wol ski (Tak dla So snow ca), a tak że Ka -
mil Wnuk i Pa weł Woj tu siak. Rad ni wy -
słu cha li m.in. in for ma cji o dzia ła niach
Ra dy i pre zy den ta w okre sie mię dzy se -
syj nej, spra woz da nia z rocz nej dzia łal no -
ści Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta, z re ali za -

cji pla nu in we sty cji w ubie głym ro ku oraz
przy ję li sze reg uchwał. 

Rad ni i zgro ma dze ni go ście po że gna li
mi nu tą ci szy ofia ry za ma chów ter ro ry -
stycz nych w Bruk se li oraz za słu żo nych so -
sno wi czan – zmar łych Ja na Ro dzo nia i Mi -
cha ła Wa liń skie go. Jan Ro dzoń był dzia ła -
czem spor to wym, wie lo let nim dy rek to rem
tech nicz nym w Dą brow skim Zjed no cze niu
Wę glo wym w So snow cu oraz dy rek to rem
na czel nym w Dą brow skim Gwa rec twie
Wę glo wym. Na prze ło mie lat 70. i 80. spra -
wo wał sta no wi sko pre ze sa sek cji ho ke ja
na lo dzie klu bu Za głę bia So sno wiec.
W tym cza sie dru ży na zdo by wa ła me da le
mi strzostw Pol ski: czte ro krot nie zło ty
(1980, 1981, 1982, 1983) i trzy krot nie
srebr ny (1978, 1979, 1984). Przez dwie ka -
den cje peł nił funk cję pre ze sa Pol skie go
Związ ku Ho ke ja na Lo dzie i był sze fem
pol skiej eki py w tur nie jach mi strzostw
świa ta (czte ro krot nie) oraz zi mo wych
igrzysk olim pij skich w 1988 i 1992 r.

Z ko lei Mi chał Wa liń ski był kul tu ro -
znaw cą, folk lo ry stą, po lo ni stą, wie lo let -
nim asy sten tem w In sty tu cie Li te ra tu ry
i Kul tu ry Pol skiej Uni wer sy te tu Ślą skie go
(1974-1982) i na uczy cie lem ję zy ka pol -
skie go w II LO im. Emi lii Pla ter w So -
snow cu (1982-2013), wie lo krot nym lau re -
atem na gro dy Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -
wej, uho no ro wa nym na gro dą Za słu żo ny
dla Mia sta So snow cu w za kre sie upo -
wszech nia nia kul tu ry, dłu go let nim ju ro -
rem i wiel kim orę dow ni kiem Olim pia dy
Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie go.

Po nad 1000 wnio sków zło ży li so sno wi cza nie o świad cze nie
w ra mach pro gra mu „Ro dzi na 500 plus” w cią gu czte rech dni
je go funk cjo no wa nia. – Ma my za bez pie czo ne środ ki fi nan -
so we, a pierw sze de cy zje ad mi ni stra cyj ne zo sta ły już wy da -
ne, co ozna cza, że pie nią dze zo sta ną prze ka za ne ro dzi com
w naj bliż szym cza sie. Re ali za cja pro gra mu prze bie ga bez za -
kłó ceń – za pew nia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta.
Mi ni ster stwo Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej wstęp nie
przy zna ło mia stu do ta cję w wy so ko ści oko ło 62 mln zł, któ -
ra po zwo li na ob ję cie po mo cą 13,5 tys. dzie ci. 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. Wnio ski 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. Wnio ski 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) lub za po mo cą 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 ban ków. Je śli wnio sek zo -
sta nie zło żo ny w cią gu pierw szych 3 mie się cy, tj. do 1 lip ca,
ro dzi ce do sta ną wy rów na nie do mie sią ca kwiet nia. 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. SK

Biz nes, eko lo gia i pra ca to trzy pod sta wo we te ma ty, któ rym bę -
dzie po świę co ne II Fo rum Przed się bior czo ści, ja kie od bę dzie
się 20 i 21 kwiet nia w So sno wiec kim Par ku Na uko wo - Tech -
no lo gicz nym. Pierw szy dzień fo rum skie ro wa ny bę dzie
do wszyst kich przed się bior ców. Zo sta nie pod su mo wa ny re ali -
zo wa ny przez gmi nę, Pa kiet Przed się bior cy i Miesz kań ca oraz
zo sta ną przed sta wio ne no we ele men ty te go pro gra mu. W czę -
ści wy kła do wej nie za brak nie in for ma cji na te mat part ner stwa
pu blicz no -praw ne go, moż li wo ści po zy ska nia środ ków unij nych
w tej per spek ty wie, a tak że o tym, jak kształ to wać obec nie wi -
ze ru nek pra co daw cy i pra cow ni ka na ryn ku pra cy. Warsz ta ty
bę dą z ko lei do ty czyć m. in. re wi ta li za cji, prze bu do wy cen trum

mia sta, mo der ni za cji Eg zo ta rium i bu do wy Za głę biow skie go
Par ku Spor to we go, eko lo gii, ogrze wa nia, wal ki ze smo giem
i nie le gal ny mi wy sy pi ska mi śmie ci. Dru gi dzień Fo rum to Tar -
gi Pra cy i Edu ka cji. Oprócz wy kła dów od bę dą się tak że warsz -
ta ty do ty czą ce m. in. au to pre zen ta cji w pro ce sie po szu ki wa nia
pra cy, tech nik efek tyw nej na uki i szyb kie go czy ta nia, przy go -
to wa nia do ku men tów apli ka cyj nych w pro ce sie re kru ta cji
i zmian w ko dek sie pra cy.

Fo rum po pro wa dzi zna ny dzien ni karz Ma rek Czyż, a swo -
je punk ty in for ma cyj ne na te re nie SPNT bę dą mia ły Urząd
Miej ski w So snow cu, RIG, ARL, US, CKZiU, PUP, OHP,
WSP „Hu ma ni tas”. SK

Rusza Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych
Po  raz pierw szy w So snow cu zo sta nie uru cho mio ny Pro gram
Wspie ra nia Ini cja tyw Kul tu ral nych. Sa mi miesz kań cy bę dą mo -
gli zgła szać swo je po my sły i przed się wzię cia kul tu ral ne, któ re
po uzy ska niu po zy tyw nej opi nii ko mi sji bę dą re ali zo wa ne. 

– Pro gram bę dzie pro wa dzo ny przez Miej ski Dom Kul tu ry
„Ka zi mierz” i re ali zo wa ny w cy klach kwar tal nych. Wy jąt ko wo,
pierw sza edy cja bę dzie obej mo wa ła tyl ko trzy kwar ta ły. Wnio -
ski bę dzie oce niać spe cjal nie po wo ła na ko mi sja, a pod uwa -
gę bę dą bra ne wa lo ry kul tu ral ne przed się wzię cia oraz je go
zna cze nie dla spo łecz no ści lo kal nej, ory gi nal ność i kre atyw -
ność ini cja ty wy kul tu ral nej – wy ja śnia Alek san dra Ma rzyń -

ska, na czel nik Wy dzia łu Kul tu ry i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
w UM w So snow cu. Wspar cie nie bę dzie ozna cza ło bez po -
śred nie go prze ka za nia pie nię dzy wy bra nej przez ko mi sję
oso bie, któ ra zgło si ła po mysł, ale pro jekt bę dzie re ali zo wa -
ny we współ or ga ni za cji z MDK Ka zi mierz, po pod pi sa niu
umo wy cy wil no praw nej po mię dzy MDK Ka zi mierz a wnio -
sku ją cym, do ty czą cej or ga ni za cji przed się wzię cia. Każ da
umo wa bę dzie szcze gó ło wo okre ślać zo bo wią za nia stron
w za kre sie prze pro wa dze nia przed się wzię cia kul tu ral ne go.
Szcze gó ło we in for ma cje bę dzie moż na zna leźć na stro nie:
www.mdk -ka zi mierz.pl. SK
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By ły roz mo wy, usta le nia, ale gdy
przy szło co do cze go, oka za ło się,
że w ży cie wdro żo no zu peł nie in -
ne roz wią za nie. Tak w skró cie
moż na pod su mo wać dzia ła nie
Spół ki Re struk tu ry za cji Ko palń,
któ ra mi mo za pew nień sprze da ła
dział kę na osie dlu przy ul. Bro -
niew skie go w Ka zi mie rzu Gór ni -
czym. SRK de kla ro wa ła, że dział -
ka zo sta nie nie od płat nie prze ka za -
na gmi nie.

Przy po mnij my, że o spor nej
dział ce na Ka zi mie rzu zro bi ło się
gło śno w ubie głym ro ku, kie dy to
przy Bro niew skie go miesz kań cy
sa mi od no wi li plac za baw. Przez
la ta pró bo wa li się do pro sić ja kich -
kol wiek na praw od KWK „Ka zi -
mierz Ju liusz”, ale ich ape le po zo -
sta wa ły bez echa. Pro ble mem by -
ła jed nak le ga li za cja pla cu, gdyż
nie jest to te ren miej ski. Roz mo wy
z SRK trwa ły, po ja wi ły się wstęp -
ne usta le nia, zgod nie z któ ry mi
dział ka mia ła zo stać prze ka za -
na gmi nie, w grę wcho dzi ła za -
mia na dzia łek.  Jak się oka za ło,
w grud niu ubie głe go ro ku SRK
po sta no wi ła jed nak dział kę sprze -
dać. Za na mi dwa prze tar gi.
W pierw szym za ce nę 250 ty się cy
zło tych chęt nych bra ko wa ło, ale
już w dru gim, po ob ni że niu ce ny
wy wo ław czej, po ja wi ła się jed -
na ofer ta opie wa ją ca na kwo tę 225
ty się cy. Pre zy dent So snow ca Ar -
ka diusz Chę ciń ski nie ukry wa, że
jest ca łą spra wą za sko czo ny.
„Z wiel kim zdzi wie niem przy ję li -
śmy do wia do mo ści in for ma cję
o prze zna cze niu do sprze da ży
przez Spół kę Re struk tu ry za cji Ko -
palń dział ki nr 1451 w Ka zi mie -
rzu Gór ni czym (osie dle Bro niew -
skie go). Zo sta li śmy tym fak tem
za sko cze ni, zwa żyw szy, że kil ka -
krot nie ze stro ny SRK by li śmy za -
pew nia ni, że dział ka ta zo sta nie
nie od płat nie prze ka za na Gmi nie
So sno wiec. W ostat nim cza sie
współ pra ca na li nii mia sto -SRK
ukła da się wręcz wzo ro wo, dla te -
go też ma my na dzie ję, że do szło
w tej kwe stii do bra ku prze pły wu
in for ma cji po mię dzy pra cow ni ka -
mi spół ki i nie po ro zu mie nia, któ -
re bę dzie my chcie li wy ja -
śnić” –  na pi sał w spe cjal nym
oświad cze niu pre zy dent So snow -
ca. W ca łej spra wie naj bar dziej

bul wer su je jed nak prze ka zy wa nie
nie praw dzi wych in for ma cji do ty -
czą cych dzia łań gmi ny, któ re roz -
po wszech nia rzecz nik pra so wy
SRK Wi told Jajsz czo ka. Otóż
w ko mu ni ka cie pod pi sa nym przez
rzecz ni ka spół ki czy ta my m.in.:
„Urząd ni gdy nie wska zy wał tej
nie ru cho mo ści ja ko istot nej dla re -
ali za cji ce lów za dań wła snych
gmi ny, ani ja ko waż nej z punk tu
wi dze nia spo łecz no ści lo kal nej.
Gdy by urząd ta kie ocze ki wa nia wy -
ra ził, by li by śmy prze ciw ni ta kie mu
roz wią za niu”. – Nie wiem, czy pan
rzecz nik nie zo stał po in for mo wa ny
o na szych sta ra niach i roz mo wach,
ale naprzyszłość ra dzi my naj pierw
do wie dzieć się praw dy u źró deł,
za nim prze ka że się opi nii pu blicz -
nej in for ma cje nie ma ją ce z praw -
dą nic wspól ne go. Dla wy ja śnie -
nia in for mu ję, że 30 li sto pa -
da 2015 ro ku w pi śmie
prze sła nym do SRK gmi na zwra -
ca ła się z proś bą o prze ka za nie
dział ki w for mie da ro wi zny pod -
kre śla jąc, że „(…) dział ka zo sta -
nie prze zna czo na na cel zwią za -
ny z utrzy ma niem ist nie ją ce go
pla cu za baw, któ ry za cho wa cha -
rak ter pu blicz ny i ogól no do stęp -
ny (…)” –  czy ta my w pi -
śmie. – Jed no cze śnie ze zdzi wie -
niem przy ję li śmy dzia ła nia
nie któ rych osób zwią za nych
z dziel ni cą Ka zi mierz, któ rzy
swo im za cho wa niem wspie ra ją
pod mio ty ze wnętrz ne, a nie
prezydenta miasta So snow ca.
Mam na dzie ję, że w przy szło ści
to się zmie ni i w spra wach waż -
nych dla dziel ni cy, mia sta bę dzie -
my mó wić wspól nym gło sem, co
przy czy ni się do re wi ta li za cji
i roz wo ju dziel ni cy – pod kre śla
pre zy dent, za pew nia jąc jed no -
cze śnie, że zro bi wszyst ko, aby
dział ka sta ła się wła sno ścią
gmi ny. – Gmi na So sno wiec
od po cząt ku sta rań o dział kę
na osie dlu Bro niew skie go za -
pew nia ła, że bę dzie ona miej -
ska. I tak też się sta nie. Obiet ni -
ca, jak wszyst kie, zło żo na prze -
ze mnie, zo sta nie zre ali zo wa na.
Tym wszyst kim, któ rzy nas
wspie ra ją, ser decz nie dzię ku ję
i li czę na dal szą po moc – pod -
kre śla pre zy dent Ar ka diusz Chę -
ciń ski. KP

Za nim na do bre ru szy
już III edy cja Bu dże tu Oby wa -
tel skie go, miesz kań cy mo gli się
wy po wie dzieć na te mat za sad
do ty czą cych tej edy cji. Swo je
uwa gi i opi nie zgła sza li od 15
mar ca do 4 kwiet nia za po śred -
nic twem plat for my dotyczącej
kon sul ta cji spo łecz nych (www.
kon sul ta cje. so sno wiec. pl) lub
przez wy peł nio ne for mu la rzy,
prze ka za ne w punk tach kon sul -
ta cyj nych czy w Biu rze Ob słu gi
In te re san ta w bu dyn ku głów nym
Urzę du Miej skie go. 

– W pierw szej edy cji miesz -
kań cy zło ży li po nad 170 pro jek -
tów, a w wy ni ku gło so wa nia
do re ali za cji tra fi ły 23 za da nia.
Wszyst kie za da nia zo sta ły
w ubie głym ro ku wy ko na ne.
W obec nym ro ku re ali zu je my już
ko lej nych 48 za dań – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca. – Wzra sta tak że za in -
te re so wa nie miesz kań ców udzia -
łem w gło so wa niu. W I edy cji
fre kwen cja wy nio sła 14,5 pro -
cent, a w dru giej po nad 22 pro -

cent i li czę na to, że z ro ku na rok
bę dzie wyż sza. Po raz pierw szy
ma my tak że ta kie sy gna ły, mię -
dzy in ny mi ze stro ny rad nych, by
nie pod wyż szać kwo ty Bu dże tu
Oby wa tel skie go, ze wzglę du
na in ne pla no wa ne in we sty cje
w mie ście. Bę dzie my się za sta -
na wia li, czy ta su ma w przy -
szłym ro ku zo sta nie zwięk szo -
na – do dał. 

W I edy cji pu la bu dże tu wy -
nio sła 5 mln, a w II edy cji su ma
wzro sła do 6 mln zł. 

Zgod nie z obec ny mi za sa da -
mi 5 mln zł zo sta nie prze zna -

czo nych na lo kal ne stre fy kon -
sul ta cyj ne, a 2 mln zł tra fi
do stre fy edu ka cji (1 mln 400
tys. zł z prze zna cze niem
na szko ły, 600 tys. zł dla przed -
szko li). Nie za leż nie od licz by
zgło szo nych pro jek tów i wy ni -
ków gło so wa nia z su my 5 mln zł
rów no 100 tys. zł tra fi do każ dej
z 17 lo kal nych stref kon sul ta cyj -
nych, a 1 pro cent bu dże tu zo sta -
nie prze zna czo ny na dzia ła nia
pro mo cyj ne. Po zo sta ła kwo ta
zo sta nie po dzie lo na ze wzglę du
na fre kwen cję w po przed niej
edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go,

licz bę miesz kań ców oraz pro -
por cjo nal nie do te re nu po szcze -
gól nych lo kal nych stref kon sul -
ta cyj nych. Każ dy miesz ka niec
mo że zło żyć propozycje dwóch
zadań ze swo jej z lo kal nej stre fy
kon sul ta cyj nej oraz jed ne go ze
stre fy edu ka cji. W po rów na niu
do po przed niej edy cji, zli kwi do -
wa no po dział na stre fę dro go wą
i miesz kań ca w po szcze gól nych
lo kal nych stre fach kon sul ta cyj -
nych, a stre fę edu ka cji po dzie -
lo no na stre fą szkol ną i przed -
szkol ną. Wpro wa dzo no tak że
ogra ni cze nie dla pro jek tów
z za kre su bu do wy no wych pla -
ców za baw i si łow ni i do pusz -
czo no moż li wość zgła sza nia
pro jek tów tyl ko z za kre su mo -
der ni za cji ist nie ją cych pla ców
za baw. Wpro wa dzo no tak że do -
dat ko wo za pis „Pla ców ka”,
ozna cza ją cy, że jed nost ka miej -
ska, na te re nie któ rej zo stał zre -
ali zo wa ny zwy cię ski pro jekt, nie
mo że brać udzia łu w dwóch ko -
lej nych edy cjach Bu dże tu Oby -
wa tel skie go. SK

Spór o działkę w Kazimierzu, czyli
miasto zdziwione decyzją SRK

7 mln zł w tegorocznym Budżecie Obywatelskim 

Ty decydujesz, na co wydać pieniądze

– Wiel ki kro ka mi zbli ża się okres
wa ka cyj ny, w któ rym zwy kle na si -
la się pro blem uży wa nia tzw. do -
pa la czy. Zda je my so bie spra wę
z po wa gi sy tu acji i za gro żeń, ja kie
nio są ze so bą środ ki odu rza ją ce, co
rusz mo dy fi ko wa ne i wpro wa dza -
ne do ob ro tu  w coraz to groź niej -
szych skła dach che micz nych –
pod kre śla pre zy dent So snow ca
i przy po mi na o ubie gło rocz nej
kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej w sto -
li cy Za głę bia Dą brow skie -
go. – W czerw cu 2015 r. w Urzę -
dzie Miej skim w So snow cu  zor -
ga ni zo wa li śmy kon fe ren cję po -
świę co ną za gro że niom oraz moż -
li wo ściom prze ciw dzia ła nia han -
dlo wi do pa la cza mi, pod czas któ rej
spe cja li ści i oso by, któ re na co
dzień zaj mu ją się pro ble mem,
przed sta wia ły sy tu ację i alar mo -
wa ły, że stan ten mo że ulec po gor -

sze niu, je śli nie zo sta ną wpro wa -
dzo ne sys te mo we roz wią za nia.
Ape lo wa li śmy wów czas, że ska la
pro ble mu jest du ża, in for mo wa li -
śmy o tym, co mo że być na stęp -
stwem bra ku pro ak tyw nych dzia -
łań i na efek ty nie trze ba by ło dłu -
go cze kać, gdyż w okre sie wa ka -
cyj nym w szpi ta lach wo je wódz twa
ślą skie go ho spi ta li zo wa nych by ło
po nad 200 osób, któ re tra fi ły tam
po za ży ciu do pa la czy. Apel po na -
wia li śmy w lip cu 2015 ro ku, ale
prze szedł on bez echa. Nie ste ty,
mi mo za pro szeń, wie le osób, któ -
re sta no wi ły wów czas pra wo
i za nie od po wia da ły, na nasz apel
nie od po wie dzia ło – pi sze pre zy -
dent So snow ca, któ ry w związ ku
ze zmia ną władz cen tral nych po na -
wia apel. – Zmie ni ły się wła dze
na naj wyż szych szcze blach, dla te -
go po now nie ape lu je my o sys te -

mo we zmia ny w pra wie. Jed no -
cze śnie pro po nu je my zmia ny, któ -
re na szym zda niem po win ny zo -
stać jak naj szyb ciej wdro żo ne
w ży cie. Oso by, któ re bez od po -
wied nich ze zwo leń wpro wa dza ją
do ob ro tu te go ty pu sub stan cje, po -
win ny bez względ nie po nieść za to
od po wie dzial ność kar ną. Każ dy
pro dukt przed wpro wa dze niem
na ry nek otrzy mu je atest lub cer ty -
fi kat do pusz cza ją cy go do ob ro tu.
Ta kie roz wią za nie po win no zo stać
za sto so wa ne tak że w przy pad ku
tzw. „do pa la czy”. Opa ko wa nie ta -
kich środ ków po win no za wie rać
rów nież in for ma cję o peł nym skła -
dzie. To po zwo li na szyb ką iden ty -
fi ka cję sub stan cji, któ ry mi za truł
się pa cjent. Wpro wa dze nie ar ty ku -
łu do ob ro tu, któ ry nie po sia da
na to ze zwo le nia, po win no być
usta wo wo za gro żo ne od po wie -

dzial no ścią kar ną, je że li je go uży -
cie za gra ża ży ciu i zdro wiu – wy li -
cza pre zy dent. Chciał bym tak że
pod kre ślić, że z in for ma cji otrzy -
ma nych od ślą skich Po wia to -
wych  Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio -
lo gicz nych wy ni ka, iż do tych czas
żad na z osób uka ra nych man da -
tem za sprze daż sub stan cji szko dli -
wych nie za pła ci ła na ło żo nej ka ry!
Po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne
pro wa dzo ne w tej spra wie przez
Sta cje Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz -
ne to czą się mie sią ca mi, ge ne ru jąc
ko lej ne kosz ty dla tych jed no stek.
W imie niu wła snym i miesz kań -
ców So snow ca zwra cam się z ape -
lem o pod ję cie ini cja ty wy le gi sla -
cyj nej ma ją cej na ce lu sku tecz ne
umoż li wie nie wła ści wym pod -
mio tom i służ bom pro wa dze nia in -
ter wen cji – do da je pre zy dent Chę -
ciń ski. KP

Uwaga dopalacze! Prezydent ponawia apel
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński apeluje w sprawie dopalaczy. Pismo w tej sprawie zostało wysłane m.in. 
do premier Beaty Szydło, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz zagłębiowskich parlamentarzystów.
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Jo an na Bi niec ka,
rzecz nik pra so wy ZUS

od 2016 r. obo wią zu ją no we za sa dy opła ca nia skła dek od umów
zle ce nia. 

po wszech ne jest jed no cze sne wy ko ny wa nie umo wy o pra cę
i umo wy zle ce nia. je śli umo wę zle ce nia za war to z wła snym pra -
co daw cą al bo z in nym pod mio tem, ale wy ko nu je się ją na rzecz
wła sne go pra co daw cy, to skład ki na wszyst kie ubez pie cze nia spo -
łecz ne oraz ubez pie cze nie zdro wot ne są obo wiąz ko we. na to miast
je śli umo wa zle ce nia jest za war ta z in ną fir mą, nie zwią za ną z wła -
snym pra co daw cą, to opła ca nie skła dek za zle ce nio bior cę za le ży
od wy so ko ści wy na gro dze nia z umo wy o pra cę. je śli w umo wie
o pra cę pra cow nik ma za pew nio ne co naj mniej mi ni mal ne wy na -
gro dze nie (w 2016 r. wy no si ono 1850 zł), to umo wa zle ce nia nie
bę dzie ty tu łem do obo wiąz ko wych ubez pie czeń eme ry tal ne go
i ren to wych. tak bę dzie rów nież wte dy, gdy umo wa o pra cę
wpraw dzie nie bę dzie gwa ran to wa ła mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia (np. w przy pad ku osób, któ re są za trud nio ne na nie ca ły etat),
lecz pod sta wa wy mia ru skła dek z tej umo wy wy nie sie co naj mniej
mi ni mal ne wy na gro dze nie, po nie waż np. pra cow nik otrzy mał pre -
mię. 

na to miast w przy pad ku pra cow ni ka za trud nio ne go na część eta -
tu, któ ry za ra bia mniej niż 1850 zł i wy ko nu ją ce go dwie umo wy zle -

ce nia, trze ba za sto so wać no we, obo wią zu ją ce od 1 stycz nia za sa -
dy. ko niecz ne jest zsu mo wa nie pod staw wy mia ru skła dek i usta le -
nie, czy łącz na pod sta wa wy mia ru skła dek z umo wy o pra cę i pierw -
szej za war tej umo wy zle ce nia osią ga kwo tę mi ni mal ne go wy na gro -
dze nia. je śli tak, to od dru giej umo wy zle ce nia nie trze ba bę dzie
opła cać skła dek.

łącz ną pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia spo łecz ne
na le ży usta lać od ręb nie dla każ de go mie sią ca. ja ko pierw szą
uwzględ nia się pod sta wę wy mia ru skła dek ze sto sun ku pra cy. na -
stęp nie do li cza się pod sta wy wy mia ru skła dek z umów zle ce nia we -
dług ko lej no ści ich za wie ra nia. 

roz waż my jesz cze sy tu ację oso by za trud nio nej u dwóch róż nych
pra co daw ców na pół eta tu, któ ra z każ dej z tych umów otrzy mu je
sta łą pen sję w wy so ko ści np. 1000 zł. czy je śli za wrze ona umo wę
zle ce nia, bę dzie mu sia ła od niej opła cać skład kę eme ry tal ną i ren -
to wą?

otóż je śli umo wa zle ce nia nie bę dzie za war ta z żad nym z pra co -
daw ców ani wy ko ny wa na na rzecz żad ne go z nich, zle ce nio bior ca
nie bę dzie pod le gał obo wiąz ko wo ubez pie cze niom eme ry tal ne mu
i ren to wym. bę dzie on pod le gał obo wiąz ko wo ubez pie cze niom spo -
łecz nym tyl ko z dwóch umów o pra cę, ma bo wiem z nich za gwa -
ran to wa ne co naj mniej mi ni mal ne wy na gro dze nie – a tym kon kret -
nym przy pad ku na wet więk sze.

przed sta wio ne za sa dy do ty czą rów nież nie któ rych eme ry tów
i ren ci stów. bo wiem je śli wy ko nu ją oni jed no cze śnie umo wę o pra -
cę, któ ra nie za pew nia mi ni mal ne go wy na gro dze nia oraz umo wę
zle ce nia, to aby stwier dzić obo wią zek ubez pie czeń spo łecz nych,
trze ba usta lić łącz ną pod sta wę wy mia ru skła dek. su mo wa nie na le -
ży roz po cząć od pod sta wy wy mia ru skła dek z umo wy o pra cę, tak
sa mo jak w przy pad ku zle ce nio bior ców nie po sia da ją cych pra wa
do eme ry tu ry lub ren ty.

od 1 stycz nia zle ce nio bior ca pro wa dzą cy jed no cze śnie po za rol -
ni czą dzia łal ność go spo dar czą rów nież pod le ga obo wiąz ko wo ubez -
pie cze niom eme ry tal ne mu i ren to wym z ty tu łu tej dzia łal no ści, je śli
z ty tu łu wy ko ny wa nia umo wy pod sta wa wy mia ru skła dek na te
ubez pie cze nia jest niż sza od naj niż szej pod sta wy wy mia ru skła dek
dla osób pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą, tj. 60 pro cent pro -
gno zo wa ne go mie sięcz ne go wy na gro dze nia mie sięcz ne go. w 2016
r. wy no si ono 4055 zł.
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Ad rian na Peć, 
rzecznik praw konsumenta

Dnia 17 paź dzier ni ka 2015 ro ku za ku pi łam bu ty
przez in ter net. czas ocze ki wa nia po da ny przez
sprze daw cę to 14 dni ro bo czych. po upły wie wska -
za ne go cza su bu ty nie do tar ły. skon tak to wa łam się
ze skle pem i zo sta łam po pro szo na jesz cze o cier pli -
wość. mi nę ło kil ka dni ro bo czych i ani bu tów, ani
kon tak tu ze sprze daw cą. w koń cu się ode zwa li, my -
dląc mi oczy i prze pra sza jąc. po 2 mie sią cach mo ja
cier pli wość się skoń czy ła i za żą da łam zwro tu go tów -
ki. po pro szo no o ty dzień i poinformowanoże jak bu -
tów nie bę dzie, zro bią prze lew. ani bu tów, ani prze le -
wu da lej nie by ło. gro żąc są dem na pi sa łam, że czas
ma ją do 24 grud nia – bez od ze wu. 

kwe stię do ty czą cą ter mi nu wy ko na nia umo wy
re gu lu je art. 5431 § 1 i § 2 ko dek su cy wil ne go: je -
że li ku pu ją cym jest kon su ment, sprze daw ca obo -
wią za ny jest nie zwłocz nie wy dać rzecz ku pu ją ce mu,
nie póź niej niż trzy dzie ści dni od dnia za war cia umo -
wy, chy ba że umo wa sta no wi ina czej. w ra zie opóź -
nie nia sprze daw cy ku pu ją cy mo że wy zna czyć do -
dat ko wy ter min do wy da nia rze czy, a po je go bez -

sku tecz nym upły wie mo że od umo wy od stą pić.
przy to czo ny prze pis ma cha rak ter względ nie wią żą -
cy, tzn. stro ny w umo wie w spo sób od mien ny mo gą
okre ślić ter min, w ja kim na stą pić ma wy da nie rze -
czy bę dą cej przed mio tem sprze da ży ku pu ją ce mu
(ter min re ali za cji na le ży każ do ra zo wo spraw dzić
w re gu la mi nie skle pu). ter min wy ko na nia umo wy
mo że być za rów no krót szy, jak i dłuż szy niż 30 dni.
Do pie ro gdy stro ny nie usta lą ter mi nu w umo wie, za -
sto so wa nie znaj dzie ter min usta wo wy. prze pis ko -
dek su cy wil ne go sta no wi im ple men ta cję dy rek ty -
wy par la men tu eu ro pej skie go i ra dy 2011/83
w spra wie praw kon su men tów. zgod nie z art. 18,
o ile stro ny nie uzgod ni ły in ne go ter mi nu do star cze -
nia, przed się bior ca do star cza to wa ry po przez prze -
nie sie nie fi zycz ne go po sia da nia to wa rów lub kon tro -
li nad ni mi przez kon su men ta, bez zbęd nej zwło ki,
ale nie póź niej niż 30 dni od za war cia umo wy.
w przy pad ku gdy przed się bior ca nie speł nił
w/w obo wiąz ku, kon su ment wzy wa go do do star -
cze nia w do dat ko wym ter mi nie sto sow nym do oko -
licz no ści. je że li przed się bior ca nie do star czył to wa -
rów w tym do dat ko wym ter mi nie, kon su ment ma
pra wo roz wią zać umo wę. 

kon su ment ma za tem pra wo od umo wy od stą -
pić, je śli sprze daw ca nie wy ko na umo wy w ter mi nie,
jak i nie do cho wa do dat ko we go wy zna czo ne go
przez ku pu ją ce go ter mi nu. je że li od stą pi ła pa ni
od umo wy sprze da ży ze wzglę du na nie do cho wa nie
przez sprze daw cę ter mi nu wy da nia to wa ru okre ślo -
ne go na stro nie in ter ne to wej skle pu, a tak że z po wo -
du bez sku tecz ne go upły wu ter mi nu do dat ko we go
na zre ali zo wa nie umo wy, sprze daw ca wi nien do ko -
nać na pa ni rzecz zwro tu otrzy ma nej od pa ni na leż -
no ści. skut kiem od stą pie nia jest bo wiem obo wią zek
zwro tu wza jem nych świad czeń – sprze daw ca wi -
nien zwró cić to, co od pa ni otrzy mał. za okres opóź -
nie nia w za pła cie kon su ment mo że żą dać od przed -
się bior cy od se tek w wy so ko ści usta wo wej. 

PORADY

reklama

ZUS RADZI

Nowe zasady opłacania składek 
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Termin wykonania umowy sprzedaży



kwiecień 2016 nr 4 7

MIASTO

Dys ku sja nad za ło że nia mi Miej -
skie go Pro gra mu Po li ty ki Se nio -
ral nej w So snow cu zdo mi no wa ła
ostat nią se sję Ra dy Se nio -
rów. – Pro gram naj praw do po dob -
niej opra cu ją rad ni Ra dy Miej skiej,
ale my już dzi siaj, świa do mi swej
ro li we współ two rze niu do ku men -
tu, gro ma dzi my wie dzę i się ga my
po do świad cze nia in nych re gio -
nów kra ju. In spi ru je my się po my -
sła mi, a tak że za sta na wia my się
nad wła sny mi po trze ba mi – mó wi
Je rzy Lip niew ski, rzecz nik Ra dy
Se nio rów. 

Rad ni -se nio rzy pod czas ob rad
za po zna li się z pre zen ta cją na te -
mat po li ty ki se nio ral nej w Pol sce
na la ta 2014 – 2020 i wy słu cha li
pre lek cji dr Jo an ny Pod gór skiej -
-Ry ka ły, któ ra przed sta wi ła m. in.
do świad cze nia, ce le i ob sza ry po -
li ty ki se nio ral nej w na szym kra ju.

Radni-seniorzy obecnie
pracują nad założeniami
do Programu Polityki
Senioralnej. 

– Po tęż ną daw kę opty mi zmu prze -
ka za ła nam An na Sze lest, któ ra
go ścin nie, ja ko przed sta wi ciel ka
Sto wa rzy sze nia Most w Ka to wi -
cach, omó wi ła ro lę i za da nia Rad
Se nio rów w sa mo rzą dach. Przed -
sta wio ne pre zen ta cje oraz głos An -
ny Sze lest po zwo li ły nam wy cią -
gnąć jed no znacz ne wnio ski –

przy szłość nie na le ży do mło dzie -
ży, przy szłość na le ży do se nio -
rów! – pod kre śla Je rzy Lip niew ski. 

Wse sji uczest ni czył tak że prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Kul tu ry,
Spor tu iRe kre acji RM, Mi chał Za -
jąc, któ ry za pre zen to wał pla ny rad -
nych i za mie rze nia mia sta wza kre -
sie wy da rzeń kul tu ral nych i re kre -
acyj nych, a tak że od po wia dał
na py ta nia rad nych -se nio rów. – To
już ko lej ny przed sta wi ciel Ra dy
Mia sta, któ ry bie rze udział w se sji
Ra dy Se nio rów, co do wo dzi ak -
tyw nej współ pra cy obu or ga nów
sa mo rzą do wych, z cze go je ste śmy
bar dzo za do wo le ni – nie ukry wa
Je rzy Lip niew ski. Rad ni wy stą pi li
tak że z no wy mi ini cja ty wa mi.

Rad ne -se nior ki, czy li Ha li na Pod -
gór ska i Ur szu la Kacz mar czyk,
zło ży ły wnio sek o opie kę nad gro -
bem pierw sze go dy rek to ra te atru
Za głę bia – Jó ze fa Pel szy ka oraz za -
pro po no wa ły zor ga ni zo wa nie „Ką -
ci ka Se nio ra” w re stau ra cji „Sta cja
So sno wiec”. Ha li na Pod gór ska
i An na Ro ze nau sta ra ją się tak że
prze ko nać wła dze mia sta do swo -
je go po my słu, czy li do bu do wy
na te re nie mia sta miej sca do gry
w bu le, czy li tzw. bu lo dro mu. 

O dzia łal no ści Ra dy Se nio rów
i moż li wo ściach szer szej współ -
pra cy z rad ny mi RM dys ku to wa li
tak że rad ni na po sie dze niu Ko mi -
sji Sa mo rząd no ści, któ ra od by ła
się 17 mar ca. SK

6. sesja Rady Seniorów

Przyszłość należy do… seniorów
Wniosek o powstanie hospicyjnego centrum opiekuńczego przechodzi już weryfikację konkursową
w Urzędzie Marszałkowskim

Podziel się jednym procentem 

reklama

Dr Joanna Podgórska-Rykała przedstawiła cele polityki
senioralnej w Polsce. 

Tak ma wyglądać hospicyjne centrum opiekuńcze w Sosnowcu. 

To przed się wzię cie, do któ re go so -
sno wiec kie ho spi cjum przy go to -
wu je się od lat. Wstęp nie je go
koszt osza co wa no na po nad 8 mln
zł. Wia do mo, że moż na li czyć
na mak sy mal nie 65 pro cent do fi -
nan so wa nia, czy li oko ło 5,5 mln zł.
Sa mo sto wa rzy sze nie mu si dys po -
no wać wkła dem wła snym, wy no -
szą cym co naj mniej 35-pro cent
pla no wa nej in we sty cji. Zo stał już
przy go to wa ny pro jekt bu dow la ny.
Ma ło te go, wła dze sto wa rzy sze nia
dys po nu ją tak że po zwo le niem
na bu do wę. Ho spi cyj ne cen trum
wspar cia z opie ką dzien ną, jak
i opie ką ca ło do bo wą, za pew nia ją -
ce kom plek so we usłu gi dla osób
nie ule czal nie cho rych, z moż li wo -
ścią re ha bi li ta cji, ma po wstać
w daw nym bu dyn ku szko ły
przy ul. Hu ba la -Do brzań skie go,
któ re mia sto ja ko da ro wi znę prze -
ka za ło ho spi cjum na ten cel. 

Adaptacja bu dyn ku szkol ne go
i prze kształ ce nie klas szkol nych
na po ko je dla pod opiecz nych
o wy so kim stan dar dzie jest trud -
na i kosz tow na, dla te go bu dy nek
zo sta nie roz bu do wa ny. W sta rej
bry le zo sta nie ulo ko wa ny dzien ny
ośro dek opie ki, a w no wo wy bu -
do wa nym obiek cie bę dzie świad -
czo na po moc ca ło do bo wa. – We -
dług za ło żeń za pla no wa no 20
miejsc dla pa cjen tów wy ma ga ją -
cych sta łej opie ki oraz 20 miejsc
w dzien nym ośrod ku po by tu.
Oczy wi ście, nie ozna cza to, że
z opie ki sko rzy sta tyl ko 40 osób.
Dłu gość po by tu w ośrod ku bę -
dzie do sto so wa na do po trzeb pod -
opiecz nych, ilość ko rzy sta ją cych
bę dzie więc ule gać zwie lo krot -
nie niu. Po nad to zo sta nie za pew -
nio na re ha bi li ta cja oraz wspar cie
psy cho lo gicz ne dla 100-200
osób. Za mie rza my rów nież pro -
wa dzić sze ro ką dzia łal ność szko -
le nio wą, ak tyw ną in te gra cję po -
przez za ję cia spraw no ścio we
i zor ga ni zo wać wy po ży czal nię
sprzę tu. Łącz nie każ de go ro ku
ho spi cyj ne cen trum wspar cia ma
po ma gać po nad 1000 be ne fi cjen -
tom – mó wi Mał go rza ta Cza pla,

pre zes za rzą du so sno wiec kie go
ho spi cjum. 

Wła dze sto wa rzy sze nia te raz
każ dą zdo by tą zło tów kę od kła da -
ją na przy szłą in we sty cję. Tym cza -
sem bie żą cych po trzeb nie bra ku -
je. Służ bo we au ta na le żą ce do ho -
spi cjum oraz kil ka pry wat nych sa -
mo cho dów wy ko rzy sta nych do re -
ali za cji ce lów sta tu to wych, tyl ko
w ubie głym ro ku prze je cha ły oko -
ło 120 tys. km, a pra cow ni cy i wo -
lon ta riu sze ho spi cjum zło ży li oko -
ło 15 ty się cy wi zyt, by za pew nić
opie kę nad po nad 530 cho ry mi.
Wy li czo ny dy stans nie był po ko -
na ny tyl ko sa mo cho da mi ho spi -
cyj ny mi, ale wszyst ki mi, któ re do -
wo zi ły pra cow ni ków i wo lon ta riu -
szy do do mów pod opiecz nych.
Czy li w su mie wszyst kie sa mo -
cho dy prze je cha ły pra wie trzy ra -
zy rów nik! Trzy sa mo cho dy służ -
bo we, któ re ho spi cjum po sia da
na do jaz dy do cho rych, są już
moc no wy słu żo ne. Opel agi la (rok
pro duk cji 2003 r.) prze je chał
ok. 200 tys. km, dru gi opel agi la,
nie co młod szy bo z 2007 r., prze -
je chał oko ło 90 tys. km, a fiat se -
icen to (rok pro duk cji 2004)
ok. 140 tys. km. – Prze bieg sa mo -
cho dów prze kła da się na stan
tech nicz ny i nie ste ty, co raz więk -
szą za wod ność. Aby szyb ko
i spraw nie do jeż dżać do cho -
rych – ho spi cjum ja ko or ga ni za cja
po żyt ku pu blicz ne go – bar dzo
chęt nie przyj mie w for mie da ro -
wi zny au to młod sze i w lep szym
sta nie niż te, któ ry mi dys po nu je.
To ta ki nasz apel kie ro wa ny nie
tyl ko do osób fi zycz nych, ale
przede wszyst kim do firm, któ re
sys te ma tycz nie od na wia ją swo je
ta bo ry ko ło we, wy mie nia jąc au ta
o 5 czy 6-let nim sta żu w nie złym
sta nie tech nicz nym na no we – mó -
wi Mał go rza ta Cza pla. 

Ho spi cjum So sno wiec kie im.
św. To ma sza Apo sto ła ist nie je
od 1997 r. Pod jed no cze sną opie ką
pla ców ki jest sta le 120-150 osób,
któ re są nie ule czal nie cho re i wy -
ma ga ją szcze gól nej opie ki. Cho ry,
któ ry jest oto czo ny wszech stron ną

opie ką me dycz ną, psy cho lo gicz ną
i wspar ciem du cho wym, mo że żyć
w peł ni w do mu, w swo ich na tu -
ral nych wa run kach. – Ho spi cja
kła dą na cisk na opie kę do mo wą.
Cho ry i je go ro dzi na, otrzy mu jąc
wspar cie z ze wnątrz, prze sta ją być
sa mi w zma ga niach z cho ro bą i są
w sta nie udźwi gnąć cię żar roz wi -
ja ją cej się cho ro by. Zda rza się jed -
nak i tak, że na wet naj bar dziej ko -
cha ją ca ro dzi na nie jest w sta nie
za pew nić naj bliż szej oso bie do -
brych wa run ków opie ki w do mu.
Wte dy po ma ga ho spi cjum – pod -
kre śla Mał go rza ta Cza pla. 

Aby jed nak zre ali zo wać ce le
sta tu to we bie żą ce i in we sty cyj ne,
sto wa rzy sze nie pro wa dzi kam pa -
nie spo łecz ne, or ga ni zu je róż ne ak -
cje cha ry ta tyw ne, kon cer ty i zbie ra
każ de go ro ku od pi sy 1 pro cen ta. 

– Ten rok jest dla nas szcze gól -
nie waż ny, po nie waż pla nu je my
roz po czę cie bu do wy, dla te go ape -
lu je my do wszyst kich lu dzi do brej
wo li, aby prze ka za li 1 pro cent
swo je go po dat ku wła śnie na ho spi -
cyj ny cel. Co wię cej, za pra sza my
do sie dzi by każ de go, kto ma ży -
cze nie za de kla ro wać swo ją 1-pro -
cen to wą ce gieł kę po dat ko wą
na rzecz bu do wy ho spi cjum sta -
cjo nar ne go. Na miej scu mo że być
roz li czo ny PIT za 2015 rok – za -
pew ni ła Mał go rza ta Cza pla. 

Z da nych Urzę du Skar bo we go
wy ni ka, iż w ubie głym ro ku po -
dat ni cy z So snow ca zło ży li wnio -
sek o prze ka za nie 1 pro cen ta po -
dat ku w po nad 60 pro cen tach
wszyst kich zło żo nych ze znań, co
sta no wi ło kwo tę po nad 2,6 mln
zło tych. Z te go za le d wie… oko -
ło 600 tys. zł za de kla ro wa no
na rzecz lo kal nych or ga ni za cji po -
żyt ku pu blicz ne go dzia ła ją cych
w So snow cu. SK

Przekaż 1 procent podatku:
Hospicjum Sosnowieckie 
im. św. Tomasza Ap.
ul. 3 Maja 1, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 293 23 13, 32 290 81 07
KRS 0000056797 

Aplikacyjny wniosek dotyczący powstania Hospicyjnego Centrum Wsparcia
Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego  został już złożony w
listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim i inicjatorzy tego pomysłu, czyli
władze Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza Apostoła czekają na
pozytywną decyzję o dofinansowaniu tego projektu. Decyzja ostateczna
powinna zapaść do końca marca. 
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TOYOTA PRIUS przełomowa premiera w Salonie
Samochodowym we Frankfurcie 

• No wa wy kład nia pro jek to wa nia
i pro duk cji „To yo ta New Glo bal
Ar chi tec tu re” (TNGA);

• Peł ny na pęd hy bry do wy no wej
ge ne ra cji;

• Zu ży cie pa li wa mniej sze o 18%;
• Sil nik ben zy no wy o spraw no ści

ter mo dy na micz nej po nad 40%.

Pod czas Frank furt Mo tor Show de -
biu tu je naj bar dziej prze ło mo wy
mo del te go rocz nej edy cji tar gów.
To yo ta Prius czwar tej ge ne ra cji jest
ka mie niem mi lo wym w roz wo ju
tech no lo gii hy bry do wej. No wa od -
sło na fla go wej hy bry dy To yo ty to
pierw szy mo del zbu do wa ny we -
dług no wej dok try ny „To yo ta New
Glo bal Ar chi tec tu re” (TNGA). 

no wy prius usta na wia no we stan dar -
dy pod wzglę dem zu ży cia pa li wa, emi -
sji spa lin i wy daj no ści. udo sko na lo ny
na pęd hy bry do wy ko rzy sta z naj now -
szych osią gnięć tech nicz nych, jed no -
cze śnie czer piąc z do rob ku po przed -
nich ge ne ra cji. prius po zo sta je am ba -
sa do rem wio dą cych tech no lo gii to yo -
ty, pre zen tu ją cym naj now sze roz wią za -
nia za pew nia ją ce więk sze bez pie czeń -
stwo, osią gi i kom fort. 

De biu tu ją cy prius czwar tej ge ne ra -
cji sta no wi naj więk szy prze łom w roz -
wo ju na pę du hy bry do we go od cza su
po ja wie nia się pierw sze go priu sa
w 1997 ro ku. no wy prius wy róż nia się
mniej szym o 18% zu ży ciem pa li wa
(we dług stan dar du new eu ro pe an
cyc le, neDc), co ozna cza ana lo gicz ne
zmniej sze nie emi sji co2. no wy prius
ma tak że lep sze osią gi i da je więk szą
ra dość z jaz dy. przy spie sza bar dziej
płyn nie, a przy tym jest cich szy, zwłasz -
cza przy więk szych pręd ko ściach. 

No Wy NA PęD Hy bRy Do Wy 
no wy prius wpro wa dza na ry nek ko lej -
ną ge ne ra cję na pę dów hy bry do wych
to yo ty. po pra wia ona war to ści wszyst -
kich pa ra me trów, któ re za pew ni ły hy -
bry do we mu na pę do wi to yo ty po pu lar -
ność na ca łym świe cie: bar dzo ma łe
zu ży cie pa li wa i ogrom ną ła twość pro -
wa dze nia sa mo cho du. 

na pęd hy bry do wy no wej ge ne ra cji
jest mniej szy i lżej szy, a przy tym tań -
szy. aku mu la tor od zna cza się więk szą
gę sto ścią ener gii, co ozna cza więk szą
moc oraz po jem ność przy mniej szych
wy mia rach i ma sie. 

sil ni ki elek trycz ne są mniej sze i ma -
ją lep szy sto su nek mo cy do ma sy.
spraw ność ter mo dy na micz na sil ni ka
spa li no we go w no wej ge ne ra cji zo sta -
ła zwięk szo na do 40%, co jest naj wyż -
szą w świe cie war to ścią dla sil ni ków
ben zy no wych. 

efek tem wszyst kich tych udo sko -
na leń jest o 18%* mniej sze zu ży cie pa -
li wa w sto sun ku do do tych cza so we go
mo de lu.

PlAT FoR MA TNGA 
no wy prius jest pierw szym mo de lem
zbu do wa nym na no wej plat for mie
tnga. no wa ar chi tek tu ra ma zna czą -
cy wpływ na ra dość z jaz dy, za pew nia -
jąc priu so wi ni żej po ło żo ny śro dek
cięż ko ści w po rów na niu z obec nym
mo de lem. plat for ma tnga za pew nia
też kie row cy lep szą po zy cję za kie -
row ni cą. 

kon struk cja nad wo zia jest o 60%
bar dziej sztyw na dzię ki więk sze mu wy -

ko rzy sta niu wy so ko wy trzy ma łej sta li
i wzmoc nie niu wy trzy ma ło ści środ ko -
wych słup ków. efek tem jest bar dziej
pre cy zyj ne pro wa dze nie i lep sze pa no -
wa nie nad kie row ni cą bez ko niecz no -
ści usztyw nia nia za wie sze nia. au to zy -
ska ło na dy na mi ce, uzy sku jąc lep sze
osią gi. no we za wie sze nie tyl nych kół
z po dwój ny mi wa ha cza mi w po rów na -
niu z obec nym mo de lem trzy krot nie
ogra ni cza in ten syw ność wstrzą sów
pod czas jaz dy po nie rów nych dro gach.

WięK SZe beZ Pie CZeń STWo
no wy prius za pew nia kie row cy znacz -
nie szer sze i głęb sze po le wi dze nia niż
do tych cza so wy mo del. Dzię ki po sze -
rzo nej krzy wiź nie tyl nej szy by lep sza
jest rów nież wi docz ność do ty łu. plat -
for ma zo sta ła zop ty ma li zo wa -
na pod ką tem bez pie czeń stwa zde rze -
nio we go, co po twier dza ją nie za leż ne
te sty in sty tu cji ta kich jak eu ro ncap. 

Dzię ki wpro wa dze niu sys te mu to -
yo ta sa fe ty sen se (tss), no wy prius
przy no si istot ny po stęp w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa ak tyw ne go i bier ne -
go. tss zo stał w priu sie roz sze rzo ny
o ko rzy sta ją cy z ra da ru ak tyw ny tem -
po mat i sys tem an ty ko li zyj ny wzbo ga -
co ny o funk cję wy kry wa nia pie szych.
na to yo ta sa fe ty sen se skła da ją się
po nad to układ za po bie ga nia zde rze -
niom (pre -col li sion sys tem), układ
ostrze ga nia o opusz cze niu pa sa ru chu

(La ne De par tu re alert), au to ma tycz ne
świa tła dro go we i układ roz po zna wa -
nia zna ków dro go wych. 

STy li STy KA 
no wy prius ro bi wra że nie nie po wta -
rzal ną sty li sty ką i wy so ką ja ko ścią.
nad wo zie, jed no cze śnie mu sku lar ne
i ae ro dy na micz ne, łą czy es te tycz ne
emo cje z osią gnię cia mi tech ni ki, w peł -
ni wy ko rzy stu jąc moż li wo ści, ja kie da je
ob ni żo ny śro dek cięż ko ści po jaz du. 
kon cep cja sty li stycz na nad wo zia no -
we go priu sa opie ra się na kon tra stach
krzy wizn z płasz czy zna mi. wy gląd
przo du kształ tem ob ni żo nej ma ski wy -
raź nie pod kre śla no wa tor stwo i zna ko -
mi te osią gi.

kształt ty łu jest za ak cen to wa ny zde -
cy do wa ną li nią bie gną cą od spoj le ra
po zde rzak, pod kre śla ją cą moc ną syl -
wet kę sa mo cho du. wą skie, wy raź nie
za ry so wa ne tyl ne lam py ze spo lo ne
prze nie sio no ku ze wnętrz nym kra wę -
dziom, eks po nu jąc li nię czer wo nych
świa teł LeD.

z pro fi lu syl wet ka priu sa ro bi wra -
że nie zwin nej i atle tycz nej. plat for ma
tnga umoż li wi ła jej wy raź ne ob ni że -
nie, da ją ce bar dziej dy na micz ny wy -
gląd. wy so kość nad wo zia zmniej szo -
no w sto sun ku do do tych cza so we go
mo de lu o 20 mm do 1470 mm. no wy
mo del za cho wu je roz staw kół po -
przed nie go priu sa (2700 mm), nad -

wo zie jest jed nak o 60 mm dłuż sze
(4540 mm) i o 15 mm szer sze (1760
mm). to yo ta przy go to wa ła dla no we -
go priu sa pa le tę 7 ży wych ko lo rów,
w tym no wy od cień o na zwie emo tio -
nal red. 

WNę TRZe 
uży cie tnga po zwo li ło za pro jek to wać
bar dziej prze stron ne, bo ga to wy po sa -
żo ne wnę trze, za pew nia ją ce wy god -
niej szą po zy cję kie row cy i kom fort pa -
sa że rów. Dzię ki za sto so wa niu mniej -
sze go aku mu la to ra oraz no we go za -
wie sze nia tyl nej osi z po dwój ny mi wa -
ha cza mi uda ło się rów nież po więk szyć
prze strzeń ła dun ko wą. 

mo ty wem prze wod nim wnę trza
jest spo kój umy słu („pe ace of
mind”) – stwo rzo no je ja ko przy ja zną,
spo koj ną i kom for to wą prze strzeń,
z ta bli cą przy rzą dów de li kat nie otu la ją -
cą kie row cę i płyn nie prze cho dzą cą
w pa ne le drzwi. 

ce chą wy róż nia ją cą hy bry do we sa -
mo cho dy to yo ty jest ci sza we wnę -
trzu. no wy prius god nie kon ty nu uje tę
tra dy cję, za pew nia jąc pa sa że rom zna -
ko mi ty kom fort po dró żo wa nia
przy wy jąt ko wo ni skim po zio mie ha ła -
su, wi bra cji i wstrzą sów. oprócz za let
ukła du jezd ne go sprzy ja te mu no wa
kon struk cja fo te li, bar dziej kom for to -
wych i le piej utrzy mu ją cych cia ło kie -
row cy i pa sa że ra. 

DZie DZiC TWo PRiu SA 
każ dy ko lej ny mo del priu sa od no sił
spek ta ku lar ny suk ces ryn ko wy, wpro -
wa dza jąc na ry nek prze ło mo we tech -
no lo gie.

w 1997 ro ku na ry nek wszedł
pierw szy mo del to yo ty prius. to wa rzy -
szy ło mu ha sło „w sa mą po rę na 21
wiek”. zgod nie z ła ciń skim zna cze -
niem swej na zwy, prius rze czy wi ście
wy prze dzał swo je cza sy. pierw szy se -
ryj nie pro du ko wa ny sa mo chód hy bry -
do wy był kom pak to wym czte ro drzwio -
wym se da nem z no wą hy bry do wą jed -
nost ką na pę do wą, skła da ją cą się
z ben zy no we go sil ni ka VVt -i o po jem -
no ści 1,5 l oraz sil ni ka elek trycz ne go
o mo cy 45 km (33 kw). po jazd zu ży -
wał 5,1 l ben zy ny na 100 km i emi to -
wał 120 g dwu tlen ku wę gla na ki lo -
metr. oszczęd no ści pa li wa sprzy ja ło
za sto so wa nie sil ni ka spa li no we go pra -
cu ją ce go w cy klu at kin so na. 

Dru ga ge ne ra cja priu sa przy nio sła
znacz ną po pra wę wy daj no ści i pa ra -
me trów śro do wi sko wych. mo del de -
biu tu ją cy w 2003 ro ku był nie tyl ko bar -
dziej dy na micz ny i oszczęd ny, ale tak -
że więk szy, bar dziej sty lo wy i prak tycz -
ny. cał ko wi cie prze pro jek to wa ne nad -
wo zie uzy ska ło no wy, ae ro dy na micz ny
kształt li ft bac ka. udo sko na lo ny na pęd
hy bry do wy otrzy mał, m. in. no wy aku -
mu la tor o więk szej gę sto ści ener gii, co
po zwo li ło zmniej szyć je go ma sę i ob ję -

tość. zu ży cie pa li wa zmniej szy ło się
o 15% do 4,3 l/100 km, zaś emi sja
co2 osią gnę ła bar dzo ni ski po -
ziom 104 g/km. 

trze cia ge ne ra cja priu sa, któ ra za -
de biu to wa ła w 2009 ro ku, przy nio sła
jesz cze lep sze wy ni ki pod wzglę dem
osią gów i eko no micz no ści. na pęd hy -
bry do wy otrzy mał no wy, więk szy sil nik
o po jem no ści 1.8 l. moc wzro sła w po -
rów na niu do pierw sze go mo de lu o jed -
ną trze cią, emi sja co2 spa dła o jed ną
czwar tą, zaś zu ży cie pa li wa zmniej szy -
ło się o 23%. 

pierw sza ge ne ra cja otwo rzy ła ry -
nek sa mo cho dów hy bry do wych, dru -
ga spo pu la ry zo wa ła mo del na świe cie
i ugrun to wa ła je go wi ze run ko wy suk -
ces, na to miast trze cia uczy ni ła priu sa
mo de lem glo bal nym i ma so wym,
wpro wa dza jąc sa mo cho dy hy bry do we
do głów ne go nur tu ryn ku mo to ry za cyj -
ne go. 

zna cze nie priu sa dla roz wo ju mo to -
ry za cji 

przez 18 lat prius zmie nił ob li cze
mo to ry za cji. Dziś eko no micz ność sa -
mo cho du i je go wpływ na śro do wi sko
są jed ny mi z głów nych za gad nień świa -
ta mo to ry za cji, waż nych za rów no dla
pro du cen tów, jak i klien tów. nie by ło by
to moż li we bez od wa gi i da le ko wzrocz -
no ści to yo ty. hy bry dy sta ły się waż ną
czę ścią ryn ku sa mo cho do we go.
świad czy o tym po nad 8 mi lio nów sa -
mo cho dów hy bry do wych to yo ty
sprze da nych łącz nie na świe cie – w tej
licz bie po nad 3,5 mi lio na priu sów. ro -
sną cej po pu lar no ści hy bryd to wa rzy -
szy więk sza do stęp ność tej tech no lo gii
oraz sta le ro sną ca licz ba mo de li hy bry -
do wych z róż nych seg men tów, ad re so -
wa nych do róż no rod nej gru py od bior -
ców. prius czwar tej ge ne ra cji zwięk szy
jesz cze atrak cyj ność ofer ty po jaz dów
hy bry do wych. 

Ry NeK Hy bRyD
hy bry dy da ły toy ocie prze wa gę ryn ko -
wą i sta ły się jej głów nym wy róż ni kiem
na tle kon ku ren cji, ko ja rzo nym z mar -
ką naj sil niej obok trwa ło ści i ja ko ści jej
pro duk tów. w efek cie hy bry dy to yo ty
sta no wią po nad po ło wę wszyst kich
sprze da wa nych w eu ro pie sa mo cho -
dów z al ter na tyw ny mi na pę da mi.
o tym, że na pęd hy bry do wy jest atrak -
cyj ny dla klien tów, świad czą wy ni ki
sprze da ży – hy bry dy sta no wią 55%
wszyst kich au ri sów i 33% wszyst kich
yari sów sprze da nych w eu ro pie
w 2014 ro ku. co wię cej, sa mo cho dy
hy bry do we przy cią ga ją do to yo ty wie -
lu no wych klien tów – aż 63% yari sów
hy brid i 51% au ri sów hy brid ku pi li no -
wi klien ci fir my. to wy nik o wie le lep -
szy, niż osią ga ją kon ku ren ci. 

* wg new eu ro pe an cyc le (neDc) 

Toyota Konsek Sosnowiec,
ul. Długosza55,

41-200 Sosnowiec,
tel. 323632670

www.toyota.sosnowiec.pl



9

MIASTO

kwiecień 2016 nr 4

„Przyjazny patrol” w trosce o bezpieczeństwo dzieci

Będą chronić przed przemocą i krzywdą  

reklama reklama

Syl wia Ko sman

Pro gram „Schro nie nie na la ta to dom,
ma ma, ta ta”, to wspól ny po mysł i ini cja -
ty wa, któ re po łą czy ły po li cję i pra cow -
ni ków Miej skie go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej. Cel to wspól ne „przy ja zne
pa tro le”, zło żo ne z po li cjan tów i pra -
cow ni ków ośrod ka po mo cy spo łecz nej,
któ re ma ją ra zem in ter we nio wać tam,
gdzie dziec ku dzie je się krzyw da, do -
cho dzi do prze mo cy lub in nych za nie -
dbań. 

Pod sta wo wym za ło że niem pro jek tu
jest mo ni to ring w ro dzi nach, w któ rych
mo że być za gro żo ne bez pie czeń stwo
dziec ka, czy li do cho dzi lub mo że dojść
do ak tów prze mo cy al bo do in nych
zaniedbań opie kuń czych. Pra cow ni cy
MOPS -u wspól nie z po li cjan ta mi
dziel ni co wy mi wy ty pu ją ro dzi ny, któ re

zo sta ną ob ję te mo ni to rin giem. „Przy -
ja zny pa trol”, któ ry skła da się z pra -
cow ni ka so cjal ne go oraz po li cjan ta
dziel ni co we go, bę dzie „od wie dzać”
wy ty po wa ne ro dzi ny w piąt ki i so bo ty
w go dzi nach po po łu dnio wych i wie -
czor nych.  W wy jąt ko wych sy tu acjach
„Przy ja zny pa trol” mo że być kie ro wa -
ny do wspar cia pod czas in ter wen cji po -
li cyj nych, zwią za nych z przy mu so wym
ode bra niem dziec ka. Ma to sta no wić
po moc dla po li cjan tów z pa tro lu pre -
wen cji, któ rzy bę dą mo gli skon cen tro -
wać swo je dzia ła nia na spraw cy i ofie -
rze prze mo cy, a w tym cza sie „przy ja -
zny pa trol” zaj mie się pro fe sjo nal nie
dziec kiem, któ re wy ma ga po mo cy.

Współ pra ca Wy dzia łu Pre wen cji
KMP w So snow cu z Miej skim Ośrod -
kiem Po mo cy Spo łecz nej w za kre sie
opra co wa nia pro jek tu „Schro nie nie

na la ta to dom, ma ma, ta ta” roz po czę -
ła się w dru giej po ło wie 2014 ro ku.
Pro jekt pi sa li pra cow ni cy MOPS -
-u i kon sul to wa li je go za ło że nia z so -
sno wiec ki mi po li cjan ta mi. Osta tecz nie
pro jekt  zo stał zło żo ny wła śnie w 2014
ro ku przez gmi nę ja ko wnio sek o do fi -
nan so wa nie w ra mach rzą do we go pro -
gra mu ogra ni cza nia prze stęp czo ści
i aspo łecz nych za cho wań „Ra zem bez -
piecz niej”. Zo stał po zy tyw nie oce nio -
ny przez ze spół wo je wo dy ślą skie go
i prze sła ny, ja ko je den z sied miu pro -
jek tów z te re nu wo je wódz twa ślą skie -
go, do Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -
nych. Wbrew na dzie jom, nie uda ło się
uzy skać do fi nan so wa nia i nie zo stał
wów czas zre ali zo wa ny. Do po my słu
i je go re ali za cji po wró co no w tym ro -
ku, a środ ki na je go prze pro wa dze nie
po cho dzą z bu dże tu mia sta.Wspólne patrole mają dbać o bezpieczeństwo dzieci. 

WOŚP zagrała na medal. Pieniądze zostaną przeznaczone dla oddziałów pediatrii i seniorów

To był rekordowy rok 
i rekordowy Sosnowiec!
na sprzęt DLa oDDziałów peDiatrycznych
i geriatrycznych wieLka orkiestra
świątecznej pomocy w wojewóDztwie
śLąskim zebrała ponaD 5 mLn 627 tysięcy, co
okazało się kwotą rekorDową, ponieważ rok
wcześniej w naszym wojewóDztwie zebrano
ponaD 5 mLn 183 tys. rekorD pobił
i sosnowiec, gDzie zebrano imponującą
kwotę 137 tys. 119 zł i 67 gr. rok wcześniej
wynik stoLicy zagłębia to około 100 tys. zł. 

Po raz pierw szy zor ga ni zo wa ny w mie ście fi nał
wo je wódz ki WOŚP na Gór ce Śro dul skiej przy -
cią gnął ty sią ce miesz kań ców, któ rzy świet nie
ba wi li się z za głę biow ski ka pe la mi i gwiaz dą
wie czo ru, czy li gru pą Dżem. – Cie szy my się,
że są re kor dy, ale ni gdy ich nie pla nu je -
my – mó wił Bar tosz Alech no wicz, przed sta wi -
ciel WOŚP pod czas śnia da nia pra so we go, kie -
dy ujaw nił wy so kość ze bra nych przez fun da cję
środ ków. – Kom bi ne zon Ka je ta na Ka je ta no wi -
cza zo stał wy li cy to wa ny za po nad 2,5 tys. zło -
tych, a kon cert i ko la cja z pre zy den tem So -
snow ca, Ar ka diu szem Chę ciń skim, tak że prze -
kro czy ła ty siąc zło tych. Trze cie miej sce na le ży
do wspól ne go tre nin gu z pił ka rza mi Za głę bia
So sno wiec, któ ry kosz to wał po nad 900 zło -
tych – do dał. 

Przyoka zji pod su mo wań pre zy dent Ar ka diusz
Chę ciń ski za po wie dział, że bę dzie za bie gał o to, by
przy szło rocz ny 25. fi nał wo je wódz ki WOŚP tak że
od był się wSo snow cu. – Oka zja bę dzie zna ko mi ta,
bo mia sto bę dzie świę to wa ło 115-le cie nada nia
praw miej skich. Bar dzo chciał bym, że by ten fi nał
po now nie zo stał zor ga ni zo wa ny w na szym mie -
ście – mó wił pre zy dent, dzię ku jąc za or ga ni za cję,
za an ga żo wa nie i wspar cie so sno wi czan. 

W Za głę biu pie nią dze do pu szek zbie ra ło 552
wolontariuszy, zrze szo nych w 12 szta bach. W su -
mie ze bra li po nad 343 tys. zł, w tym w Bę dzi -
nie – po nad 26 tys. zł, Cze la dzi – po nad 50 tys. zł,
Dą bro wie Gór ni czej – po nad 129 tys. zł i w So -
snow cu – po nad137 tys. zł. Naj ak tyw niej si wo lon -
ta riu sze zna leź li się wWę gier skiej Gór ce (5318,96
zł), Gli wi cach (4 928,67 zł), Wę glo wi cach (4 900
zł), Żyw cu (4172,34 zł), So snow cu (3900 zł) iWo -
dzi sła wiu Ślą skim (3 808,78 zł). SK

arc KMP w Sosnowcu
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W ra mach ak cji „Zo staw 1% w So snow cu” 23 mar ca
uli ca mi So snow ca prze ma sze ro wa li przed sta wi cie le or -
ga ni za cji po za rzą do wych z na sze go mia sta (OPP). Ce -
lem ak cji by ło za chę ce nie miesz kań ców do wspie ra nia
lo kal nych sto wa rzy szeń po przez prze ka za nie im 1%
po dat ku.

Przed sta wi cie le so sno wiec kich OPP wrę czy li przed -
sta wi cie lom władz sa mo rzą do wych oraz naczelnikowi
Urzę du Skar bo we go sym bo licz ną ma skot kę Pan -
DA 1%. – Chce my, aby te prze mar sze by ły ko lo ro we
i przy cią ga ją ce uwa gę. W tym ro ku mo ty wem prze wod -
nim by ła Pan Da1% i dla te go też wła dzom sa mo rzą do -
wym i na czel ni ko wi Urzę du Skar bo we go wrę czy li śmy

sym bo licz ną ma skot kę – mó wi Mi chał Sta rzyń ski
z Wy dzia łu Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy -
mi so sno wiec kie go UM. W mar szu wzię ły udział or ga -
ni za cje po żyt ku pu blicz ne go: Na dzie ja na Dom, So sno -
wiec kie Sto wa rzy sze nie Ama zo nek „Ży cie”,Ho spi cjum
So sno wiec kie im. św. To ma sza Apo sto ła oraz Uczel nia -
ny Klub Spor to wy TRAMP.

– W mar szu wzię ły udział naj bar dziej ak tyw ne so -
sno wiec kie or ga ni za cje, ma my nadzieję,  że do tej czo -
łów ki w na stęp nych la tach przy łą czą się ko lej ni. Chce -
my bo wiem, by ten sym bo licz ny prze marsz na sta le
wpi sał się w ka len darz wy da rzeń miej skich – do da je
Sta rzyń ski. KP

Marsz z Pan Dą

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zachęcali mieszkańców do przekazywania
1 procenta podatku. 
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Syl wia Ko sman

Oświa ta nie lu bi re wo lu cji. A re wo lu cję
ozna cza ją de cy zje pod ję te przez obec ny
rząd i pla no wa ne zmia ny – stwier dzi li
nie mal jed no gło śnie sa mo rzą dow cy, któ -
rzy wzię li udział w de ba cie oświa to wej,
któ ra od by ła się 15 mar ca w So snow cu.
W dys ku sji uczest ni czy li pre zy den ci ślą -
skich i za głę biow skich miast, po sło wie,
na uczy cie le, związ kow cy i ro dzi ce dzie -
ci, któ rych obej mą pla no wa nie zmia ny.
Fun da men tal ne py ta nie: „Być czy nie
być?” zo sta ło za stą pio ne przez py ta nie:
„Pójść al bo nie pójść do szko ły w wie ku
sze ściu lat?”. 

Uczest ni cy de ba ty sta ra li się od po wie -
dzieć na py ta nia, z ja ki mi pro ble ma mi
mu szą się zmie rzyć nie tyl ko sa mo rzą dy,
ale i ro dzi ce po li kwi da cji obo wiąz ku
roz po czę cia edu ka cji w wie ku sze ściu lat,
jak roz wią zać pro blem nie mal pu ste go
rocz ni ka klas pierw szych w szko łach
i bra ku miejsc w przed szko lach dla trzy -
lat ków. Sa mo rzą dow cy przy zna li, iż
wpro wa dzo ne zmia ny bę dą ozna czać
zwol nie nia na uczy cie li edu ka cji wcze -
snosz kol nej, a w dal szej ko lej no ści na -
uczy cie li za jęć przed mio to wych. Po -
za tym po cią gną za so bą nie ko rzyst ne
skut ki fi nan so we, czy li mniej sze środ ki
otrzy my wa ne w ra mach sub wen cji, nie
mó wiąc już o dy le ma tach ro dzi ców, któ -
rzy sa mi są w krop ce i nie wie dzą, czy
wy słać swo je dziec ko do szko ły. 

Pre zes Związ ku Na uczy ciel stwa Pol -
skie go, Sła wo mir Bro niarz, któ ry mo de -
ro wał de ba tę, stwier dził, że jej ce lem jest
chęć rze czy wi ste go a nie po zo ro wa ne go
wy słu cha nia tych, któ rzy za edu ka cję od -
po wia da ją. – Za edu ka cję od po wia da sa -
mo rząd, a w wi zji i kon cep cji Mi ni ster -
stwa Edu ka cji Na ro do wej sa mo rząd ja wi
się tyl ko i wy łącz nie ja ko re ali za tor te go
przed się wzię cia – stwier dził.

Nikt z de ba tu ją cych nie wska zał żad -
nych po zy tyw nych aspek tów wpro wa -
dzo nych zmian. 

Zgod nie pod kre śla no jed nak po waż ne
skut ki fi nan so we, zwią za ne ze zmniej -
sze niem do ta cji, zwol nie nia na uczy cie li
i ko niecz ność wy pła ce nia im od praw,
zdez o rien to wa nie ro dzi ców sze ścio lat -
ków, któ rzy się za sta na wia ją nad pod ję -
ciem de cy zji i roz go ry cze nie gru py ro dzi -
ców trzy lat ków, któ rzy wie dzą, że dla ich
dziec ka w przed szko lu nie bę dzie miej -
sca. 

– Zmia ny wpro wa dza ne w oświa cie
nie po win ny mieć cha rak te ru re wo lu cyj -
ne go. Po raz pierw szy w ta ki spo sób i tak
gwał tow nie za wró co no ko ło hi sto rii. Re -
for ma edu ka cji, zwią za na z roz po czę -
ciem na uki w szko le w wie ku sze ściu lat,
by ła przy go to wy wa na przez osiem lat.
Ten rok po ka zał, że sa mo rzą dy by ły przy -
go to wa ne. Gdy by tak nie by ło, w me -
diach oglą da li by śmy dra stycz ne ob raz ki
zmu sza nych sze ścio lat ków, któ re nie
chcą iść do szko ły. Te raz ma my do czy -
nie nia z sy tu acją, że de cy zja zo sta ła pod -

ję ta no cą, a ra no ma zo stać wpro wa dzo -
na w ży cie – stwier dzi ła Kry sty na Szu mi -
las, mi ni ster edu ka cji w po przed nim rzą -
dzie oraz wi ce prze wod ni czą ca sej mo wej
ko mi sji edu ka cji. 

– Oświa ta wy ma ga spo ko ju, na my słu,
per spek ty wy, bu do wa nia stra te gii – pod -
kre śla ła pod czas de ba ty Da ria Szcze pań -
ska, wi ce pre zy dent Ty chów. – Te raz bę -
dzie my zmu sze ni two rzyć ma ło licz ne
kla sy, któ rych utrzy ma nie bę dzie dość
kosz tow ne – do da ła. 

Po zmia nach wy so kość sub wen cji
oświa to wej w ko lej nym ro ku zmniej szy
się w przy pad ku Ty chów o ok. 13 pro -
cent, czy li o 7,5 mln zł, a po nad to pra cę
mo że utra cić oko ło 50 na uczy cie li edu ka -
cji wcze snosz kol nej. 

Z ko lei wi ce pre zy dent Sie mia no wic
Ślą skich, An na Za sa da -Cho rab, przy -
zna ła, że w Sie mia no wi cach Ślą skich
pro ble my są nie mal bliź nia cze. – Na le -
ży li czyć się ze zwol nie nia mi na uczy cie -
li w szko łach, pu sty mi kla sa mi pierw -
szy mi i bra kiem miejsc dla trzy lat -
ków – po twier dzi ła. 

Przed nie prze my śla ny mi zmia na mi
prze strze gał bur mistrz Po rę by, Ry szard
Spy ra, przed sta wia jąc pro ble my, z ja ki mi
obec nie zma ga się ta gmi na. – Obec nie
wdra ża my pro gram na praw czy, co po win -
no sta no wić ostrze że nie przed tym, co bę -
dzie się dzia ło, je śli zmia ny bę dą na stę po -
wać w tym tem pie. Po rę ba zna la zła się
w sta nie upa dło ści, bo z ro ku na rok od kła -
da ły się pro ble my w oświa cie. Bur mistrz
po in for mo wał, że w 9-mi lio no wym bu -
dże cie wy dat ki na oświa tę sta no wią aż 8
mln zło tych, z cze go 3,5 mln zł to sub wen -
cja oświa to wa. – Gmi na, chcąc wy wią zy -
wać się ze swych zo bo wią zań, mu sia ła się
za po ży czać, co jak wi dać, skoń czy ło się
dla niej tra gicz nie. Na tym przy kła dzie wi -
dać naj le piej, jak bu dżet gmi ny jest dre no -
wa ny przez tak skon stru owa ny sys tem
oświa ty, ja ki obec nie funk cjo nu je – do dał. 

W je go opi nii je dy ną słusz ną dro gą jest
ta ka, by pań stwo prze ję ło fi nan so wa nie
wy na gro dzeń na uczy cie li. – Je że li ma my
jed no li ty sys tem kształ ce nia, ma my jed -
no li te pro gra my kształ ce nia, to niech też
na po zio mie pań stwa spo czy wa obo wią -
zek wy pła ty wy na gro dze nia na uczy cie -
lom – stwier dził. Sa mo rzą dy, jak za zna -
czył bur mistrz, po win ny od po wia dać na -
to miast za utrzy ma nie szkół, czy zdo by -
wa nie środ ków fi nan so wych, m.in. na po -
sze rza nie ofer ty edu ka cyj nej. 

Pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę -
ciń ski, je den z głów nych or ga ni za to rów
de ba ty, prze ko ny wał, że o pro ble mach
gmin zwią za nych z re zor ga ni za cją sys te -
mu oświa ty, trze ba mó wić gło śno. 

– Jest mi nie zmier nie przy kro, że nikt
z mi ni ster stwa, po mi mo wy sto so wa ne go
za pro sze nia, nie przy je chał do So snow ca,
by wziąć udział w de ba cie. War to jest
od cza su do cza su wy słu chać tych, któ rzy
na oświa cie się zna ją, a nie tyl ko tych,
któ rzy twier dzą, że się zna ją. Ja ko pre zy -
dent wie le ra zy sły sza łem, że rząd jest go -

to wy roz ma wiać z sa mo rzą da mi. Jed nak
dziś nikt do nas nie przy je chał. Nie chce -
my kon flik tu z rzą dem, ale chce my mieć
pra wo gło su i być trak to wa ni jak part ne -
rzy, zwłasz cza że na nas cią ży obo wią zek
wpro wa dze nia tych zmian. Ty my roz -
wią zu je my re al ne pro ble my i bo ry ka my
się z bra kiem pie nię dzy – pod su mo wał
Ar ka diusz Chę ciń ski. 

W stycz niu we szła w ży cie no we li za -
cja usta wy o sys te mie oświa ty, któ ra
wpro wa dza obo wią zek szkol ny od 7 ro ku
ży cia oraz obo wią zek od by cia rocz ne go
przy go to wa nia przed szkol ne go dla dzie -
ci w wie ku 6 lat. Zo stał zli kwi do wa ny
w ten spo sób do tych cza so wy obo wią zek
szkol ny dla dzie ci od 6 ro ku ży cia. No we -
li za cja umoż li wia ro dzi com dzie ci sze -
ścio let nich, któ rzy w tym ro ku szkol nym
po sła li je do pierw szej kla sy, po now ne
za pi sa nie ich do pierw szej kla sy w przy -
szłym ro ku. Wów czas uczeń nie bę dzie
podlegał kla sy fi ka cji rocz nej, a tym sa -
mym pro mo cji do dru giej kla sy. 

W sa mym So snow cu we dług wstęp -
nych sza cun 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.
Pra cę mo że stra cić po nad 60 na uczy cie li,
a dla dzie ci trzy let nich w przed szko lach
za brak nie miejsc, je śli edu ka cję przed -
szkol ną bę dą kon ty nu ować sze ścio lat ki.
Gmi na za pro po no wa ła dla każ de go 6 i 7-
lat ka, roz po czy na ją ce go na ukę w szko le,
wspar cie w wy so ko ści 500 zł. Ro dzi ce
mie li czas na zło że nie wstęp nej de kla ra cji
do koń ca te go mie sią ca. 

De ba tę zor ga ni zo wa li mar sza łek wo je -
wódz twa ślą skie go, gmi na So sno wiec
oraz Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go.

Samorządowa Debata Oświatowa Województwa Śląskiego… czyli o edukacji sześciolatków, dylematach rodziców i zwolnieniach nauczycieli

Pójść… albo nie pójść do szkoły?

Prezydenci miast dyskutowali o skutkach zmian wprowadzonych
w systemie edukacji. 

Sylwia Kosman

Konkurs Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Sosnowcu 

Liderzy ekologii
Po zo sta ły dwa mie sią ce do wy -
ło nie nia zwycięzcy kon kur su
eko lo gicz ne go So sno wiec ki Li -
der Eko lo gii, zor ga ni zo wa ne go
przez Miej skie Przed się bior stwo
Go spo dar ki Od pa da mi w So -
snow cu. Wła śnie do biegł koń ca
ko lej ny etap zbiór ki zu ży tych ba -
te rii i ma ku la tu ry w so sno wiec -
kich szko łach i przed szko lach. 

– Na naj wyż szych po zy -
cjach na stą pi ły drob ne zmia ny,
ale w czo łów ce ran kin gu do mi -
nu ją li de rzy po przed nich eta -

pów i wszyst ko wska zu je na to,
że wal ka o ty tuł So sno wiec kie -
go Li de ra Eko lo gii roz strzy gnie
się wła śnie po mię dzy ni -
mi – mó wi Agniesz ka Zię ta ra,
ko or dy na tor kon kur su z ra mie -
nia MPGO.

W trze cim eta pie kon kur su od -
no to wa no ko lej ne zwy cię stwo Ze -
spo łu Szkół Nr 1. Pla ców ka ta po -
now nie ze bra ła naj wię cej ma ku la -
tu ry – aż 1935 kg i umoc ni ła się
na po zy cji li de ra. Zbiór kę zu ży -
tych ba te rii naj pręż niej prze pro -

wa dzi li ucznio wie Ka to lic kiej
Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo -
wej w Ze spo le Szkół Ka to lic kich
im. Św. J. Bo sko, za cho wu jąc dru -
gie miej sce w kla sy fi ka cji ogól nej.
Li de rem cią gle po zo sta je Za sad ni -
cza Szko ła Za wo do wa Spe cjal -
na w Cen trum Kształ ce nia Za wo -
do we go i Usta wicz ne go. Po prze -
gra nej w dru gim eta pie, na pierw -
sze miej sce w zbiór ce zu ży tych
ba te rii po wró ci ło Nie pu blicz ne
Przed szko le Ma łe go Spor tow ca
„Baj ko wo i Spor to wo”. 

– Cie szy my się, że naj młod -
si miesz kań cy So snow ca tak
bar dzo za an ga żo wa li się w zor -
ga ni zo wa ny przez nas kon kurs,

ucząc się pra wi dło we go po stę -
po wa nia z od pa da mi – mó wi Ja -
cek Ga im, pre zes za rzą du
MPGO. – Z po dzi wem ob ser -

wu je my ry wa li za cję li de rów.
Cel ny rzut do ko sza zy sku je
w na szym mie ście na zna cze -
niu. red

KlASyFiKACjA oGólNA Po ZAKońCZeNiu iii eTAPu:
Zbiórka makulatury Zbiórka zużytych baterii w szkołach

Miejsce
w rankingu
po ii etapie

Pełna nazwa placówki oświatowej
ilość zebranej

makulatury – wynik
po ii etapie

1. zespół szkół nr 1 w sosnowcu 
/ ul. zamkowa 17 17,790

2. gimnazjum nr 3 w zso nr 10 
im. czesława miłosza / ul. czołgistów 12 17,125

3. szkoła podstawowa nr 19 im. marii
skłodowskiej curie / ul. składowa 5 13,040

4.
zespół szkół katolickich im. św. j. bosko

katolicka niepubliczna szkoła podstawowa /
ul. mariacka 18

12,207

5. gimnazjum nr 9 im. jana pawła ii 
/ ul. kalagi 9 a 8,019

Miejsce
w rankingu
po ii etapie

Pełna nazwa placówki oświatowej
ilość zebranej
baterii – wynik

po ii etapie

1. zasadnicza szkoła zawodowa specjalna w centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego / szymanowskiego 3b 3,663

2. zespół szkół katolickich im. św. j. bosko katolicka niepubliczna
szkoła podstawowa / ul. mariacka 18 1,717

3. gimnazjum nr 26 z oddziałami przysposabiającymi do pracy / 
ul. braci mieroszewskich 42 0,931

4. szkoła podstawowa nr 19 im. marii skłodowskiej curie 
/ ul. składowa 5 0,898

5. szkoła podstawowa nr 35 im. armii krajowej / ul. Ligonia 3 a 0,691

Zbiórka zużytych baterii w przedszkolach

Miejsce
w rankingu
po ii etapie

Pełna nazwa placówki
oświatowej

ilość zebranej
baterii – wynik

po ii etapie

1.
niepubliczne przedszkole

małego sportowca „bajkowo
i sportowo” / ul. kukułek 57

2,685

2. przedszkole miejskie nr 59 
/ ul. Długosza 11 a 1,735

3. przedszkole miejskie nr 18 
/ ul. szczecińska 7 1,673

4. przedszkole miejskie nr 5 
/ ul. ostrogórska 37 1,624

5. przedszkole miejskie nr 46 
/ ul. koszalińska 55 1,358
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Błękitne balony i wielkie
wsparcie na rzecz chorych dzieci 
Syl wia Ko sman

Hap pe ning „Błę kit ny Marsz”
na rzecz dzie ci z au ty zmem
i ze spo łem Asper ge ra od bę dzie
się 11 kwiet nia. Or ga ni za to rem
mar szu jest spo łecz ność Gim -
na zjum nr 16 im. Ma rii Ko -
nop nic kiej, któ ra już po raz
dru gi jest go spo da rzem te go
nie zwy kłe go przed się wzię cia.
Go ść mi ho no ro wy mi im pre zy
bę dą m.in. Ewa Wa cho wicz
i Da riusz Re kosz oraz wła dze
mia sta. Ucznio wie bę dą roz -
da wać prze chod niom sym bo -
licz ne nie bie skie ba lo ni ki
i bro szu ry in for ma cyj ne na te -
mat au ty zmu, a w Par ku Sie -
lec kim za pre zen tu ją swo je ta -
len ty pod czas przy go to wane -
go pro gra mu ar ty stycz ne go.
W trak cie za ba wy zo sta ną wy -
pusz czo ne w po wie trze nie bie -
skie ba lo ny. 

Uczest ni cy mar szu wy ru -
sza ją sprzed bu dyn ku Gim na -
zjum nr 16 im. Ma rii Ko nop -
nic kiej o godz. 10.30, a na stęp -

nie przej dą uli ca mi So snow ca
i tra są: Le gio nów – Urba no wi -
cza – Wa reń czy ka – Urząd
Mia sta do Par ku Sie lec kie go.
Oprócz uczniów Gim na zjum

nr 16 uli ca mi przej dą tak że
ucznio wie so sno wiec kich
szkół, miesz kań cy i rad ni.
Wię cej in for ma cji moż na zna -
leźć na Fa ce bo oku: sa mo rząd

szkol ny Gim na zjum nr 16
w So snow cu. Ho no ro wy pa tro -
nat nad im pre zą ob jął Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. 

Pod ha słem „Je dzie po ciąg
z da le ka…” bę dą od by wać się
w tym ro ku 8 i 9 kwiet nia
oraz 12 ma ja dni otwar te
w Tech ni kum nr 4 Trans por to -
wym w So snow cu przy ul. Ki -

liń skie go 31. Gim na zja li ści,
któ rzy za sta na wia ją się
nad wy bo rem szko ły oraz ich
ro dzi ce mo gą spraw dzić, ja kie
atrak cje przy go to wa li ucznio -
wie tech ni kum oraz za po znać

się z ofer tą edu ka cyj ną szko ły.
Go ście dni otwar tych bę dą mo -
gli swo bod nie prze miesz czać
się po ko lej nych punk tach
zwie dza nia, czy li sta cjach. No -
wo cze śnie wy po sa żo ne pra -

cow nie zo sta ną prze kształ co ne
na ko lej ne stacje, na któ rych
bę dą prze pro wa dza ne kon kur -
sy i qu izy, nie za brak nie nie -
spo dzia nek, wy staw i cie ka -
wych eks po zy cji. Bę dzie czas
na roz mo wy, a kan dy da ci uzy -
ska ją kom plek so we in for ma cje
do ty czą ce okre ślo nych za wo -
dów oraz do wie dzą się, jak
prze bie ga kształ ce nie i ja kie są
moż li wo ści roz wo ju za in te re so -
wań i przy szłe go za trud nie nia.
Go ście bę dą mie li oka zję zo ba -
czyć m.in. ma kie tę ko le jo wą, se -
ma fo ry, lo ko mo ty wę, sa mo lot
czy sy mu la tor jaz dy po cią giem
i lo tu. Dla ro dzi ców gim na zja li -
stów przy go to wa no ka wia ren kę
ro dzi ca, w któ rej bę dzie moż -
na po roz ma wiać z na uczycie la -
mi i uzy skać sze ro kie in for ma -
cje do ty czą ce ofer ty kształ ce nia.
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

Dni otwarte w Technikum nr 4

XIV edy cja So sno wiec kiej Olim pia dy
Spor to wej dla Dzie ci i Mło dzie ży Nie -
peł no spraw nej Ru cho wo już po raz
czter na sty od bę dzie się 15 kwiet nia
w ha li spor to wej MO SiR -u w So snow -
cu przy ul. Że rom skie go. Roz gryw ki
za wsze wy wo łu ją nie tyl ko du cha
praw dzi wie spor to wej ry wa li za cji, ale
do star cza ją wielu po zy tyw nych uczuć
i wzru szeń. Ucznio wie z ca łe go re gio -
nu bę dą ry wa li zo wać w na stę pu ją cych
ka te go riach: rzut pił ką do ko sza, sla -
lom na wóz ku in wa lidz kim, rzu ty wo -
recz kiem do ce lu, wy ści gi na peł za -
kach, skok w dal z miej sca, rzut pił ką
le kar ską, krę gle, tor prze szkód oraz za -
gra ją dru ży no wo w grę pod na zwą boc -
cia, któ ra jest dys cy pli ną pa ra olim pij -

ską. Za wod ni cy bę dą star to wać
w trzech ka te go riach wie ko wych:
przed szko la ki, dzie ci w wie ku od 7
do 13 lat oraz od 14 do 20 lat. Dla każ -
de go uczest ni ka prze wi dzia no pa miąt -
ko wy me dal, pacz kę ze sło dy cza mi
oraz upo mi nek. Zwy cięz cy po szcze -
gól nych kon kur sów zo sta ną na gro dze -
ni me da la mi oraz dy plo ma mi, a dru ży -
ny pu cha ra mi. Po czą tek im pre zy za pla -
no wa no na godz. 10.00, a ko niec
na godz. 13.00. Or ga ni za to rem olim -
pia dy jest Ze spół Szkół Ogól no kształ -
cą cych nr 5 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny -
mi i Spe cjal ny mi w So snow cu
przy współ pra cy z Urzę dem Miej skim
oraz Miej skim Ośrod kiem Spor tu i Re -
kre acji w So snow cu. SK

Pod ta kim ty tu łem od bę dzie się 11 i 12
kwiet nia II edy cja Ogól no pol skie go
Kon kur su Wie dzy „Przy szłość w ro zu -
mie” w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas
w So snow cu. W kon kur sie mo gą wziąć
udział ucznio wie szkół po nad gim na -
zjal nych. W ubie głym ro ku ini cja ty wa
spo tka ła się z ogrom nym za in te re so wa -
niem, a w kon kur sie ry wa li zo wa ło ze
so bą po nad 200 uczniów z ca łej Pol ski.
Ogól no pol ski Kon kurs Wie dzy ma
na ce lu przede wszyst kim pro pa go wa -
nie po staw przed się bior czych, roz wój
umie jęt no ści i kom pe ten cji uczniów.

Te go rocz na edy cja kon kur su po sze rzo -
na zo sta ła o dyk tan do w ję zy ku an giel -
skim, a w dru gim dniu kon kur su
ucznio wie bę dą ry wa li zo wać i spraw -
dzać swo ją wie dzę w z przed mio tów:
bio lo gii i che mii, hi sto rii i WOS -u oraz
ję zy ka pol skie go. Na lau re atów kon kur -
su cze ka ją atrak cyj ne na gro dy, m. in.
wy ciecz ki za gra nicz ne, na gro dy rze -
czo we oraz fi nan so we. Wię cej in for ma -
cji moż na zna leźć na stro nie: www.hu -
ma ni tas.edu.pl/pl/Ogol no pol ski_Kon -
kurs_Wie dzy. Pa tro nat nad kon kur sem
ob jął „Ku rier Miej ski”. SK

Mię dzy na ro do wy Kon kurs Pla -
stycz ny „In ne Spoj rze nie” już
po raz czter na sty bę dzie or ga ni zo -
wa ny przez Ogni sko Pra cy Po -
zasz kol nej nr 1 w So snow cu.
W tej edy cji te ma tem prze wod -
nim jest ha sło „Tu i te raz”. Co ro -
ku na kon kurs na pły wa kil ka ty -
się cy prac. W do tych cza so wych
trzy na stu edy cjach na de sła no 33
tys. 757 prac pla stycz nych z Pol -
ski oraz z 50 państw Eu ro py, Azji,
Afry ki i Ame ry ki Pół noc nej i Au -
stra lii. Naj waż niej szym suk ce sem

pro jek tu jest jed nak za an ga żo wa -
nie mło dych zdol nych lu dzi, któ -
rzy po cho dzą z róż nych śro do -
wisk i krę gów kul tu ro wych. O po -
pu lar no ści pro jek tu świad czy
rów nież je go stro na in ter ne to wa:
www.in ne spoj rze nie.so sno -
wiec.pl, któ ra po sia da już po -
nad mi lion od słon. 

Tra dy cyj nie na gro dzo ne i wy -
róż nio ne pra ce pre zen to wa ne są
pod czas wy sta wy po kon kur so wej. 

Kon kurs „In ne Spoj rze nie”
jest nie tyl ko wspar ciem dla uta -

len to wa nych dzie ci i mło dzie ży,
ale słu ży tak że ce lom cha ry ta tyw -
nym. Pra ce prze ka zy wa ne są
na li cy ta cje i au kcje na rzecz bu -
do wy ho spi cjum sta cjo nar ne go,
or ga ni zo wa ne przez Ho spi cjum
Św. To ma sza Ap. w So snow cu. 

„Prze lej my wła sne uczu cia
i my śli na kar ty pa pie ru, któ re
uchwy cą na sze ży cie, wła śnie to
zna czą ce „tu i te raz” w ca łej swej
pro sto cie i oka za ło ści. Uchwyć cie
dro dzy uczest ni cy w swych pra -
cach pla stycz nych wszel kie in te -

re su ją ce was zja wi ska z ota cza ją -
cej rze czy wi sto ści. Spró buj cie
zmie rzyć się z re flek sją nad ży -
ciem wła snym, wa szych bli -
skich…, nad pięk nem przy ro dy,
pięk nem dnia co dzien ne go, mo że
do strze że cie coś istot ne go,
nad czym do tych czas się nie za -
sta na wia li ście. Na pew no dla każ -
de go z was bę dzie to coś in ne go.
I na tym wła śnie nam za le ży.
Na róż no rod no ści spoj rzeń, per -
spek tyw i kon tek stów…”, za chę -
ca do udzia łu w kon kur sie Elż bie -

ta Ski ba -Po si ka ta, dy rek tor ka
OPP nr 1 w So snow cu. 

W kon kur sie mo gą wziąć
udział dzie ci i mło dzież w wie ku
od 6 do 19 lat. Pra ce oce nia ne bę -
dą w czte rech ka te go riach wie ko -
wych: od 6 do 9 lat, od 10 do 13
lat, od 14 do 16 lat, od 17 do 19 lat.
Uczest ni cy mo gli wy brać do wol -
ną tech ni kę, czy li ry su nek, ma lar -
stwo, col la ge, gra fi kę, gra fi kę
komputerową (pra ce wy dru ko wa -
ne na pa pie rze fo to gra ficz nym).
Nie bę dą bra ne pod uwa gę pra ce

wy ko na ne z pla ste li ny i ma te ria -
łów syp kich oraz prze sła ne pocz tą
elek tro nicz ną. Pra ce moż na by ło
nad sy łać do 18 mar ca, a pu bli ka -
cja wy ni ków kon kur su znajdą się
tyl ko na stro nie in ter ne to wej kon -
kur su: www.in ne spoj rze nie.so sno -
wiec.pl do dnia 29 kwiet nia 2016 r.
Ter min uro czy sto ści pod su mo wa -
nia kon kur su oraz wy sta wy po kon -
kur so wej zo sta nie po da ny ra zem
z ko mu ni ka tem o wy ni kach kon -
kur su. Pa tro nat nad kon kur sem ob -
jął „Ku rier Miej ski”. SK

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne spojrzenie”

Pokaż talent plastyczny i inne spojrzenie na to, co... tu i teraz 

Przy szłość w ro zu mie

Spor to wa ry wa li za cja i wspaniałe emo cje 

XI Zjazd Ab sol wen tów z oka zji ju bi le -
uszu200-le cia po wsta nia Szko ły Gór ni -
czej,127 lat ist nie nia dą brow skiej „Szty -
gar ki” oraz otrzy ma nia 100 lat te mu
praw miej skich przez Dą bro wę Gór ni -
czą od bę dzie się10 czerw ca wau li szko -
ły. Do uczest nic twa w tym uro czy stym
wy da rze niu za pra sza ją dy rek cja szko ły
i Ko ło Ab sol wen tów Dą brow skiej
„Szty gar ki”. Koszt uczest nic twa wy no -
si 100 zł. Wię cej in for ma cji w spra wie
zjaz du udzie la ją pra cow ni cy se kre ta ria tu
podnr te le fo nu:322622504 oraz człon -
ko wie Ko ła Ab sol wen tów pod nr tel. 
507 054 582, 510622272,697371375.

Ze spół Szkół Za wo do wych „Szty -
gar ka” w Dą bro wie Gór ni czej jest naj -
star szą i jed ną z naj więk szych szkół
tech nicz nych w Pol sce, po wsta łych
z ini cja ty wy Sta ni sła wa Sta szi ca. To
wła śnie Sta ni sław Sta szic przy czy nił się
do roz wo ju gór nic twa wę gla ka mien ne -
go, rud że la za i cyn ku oraz hut nic twa
w Za głę biu Dą brow skim. W 1816 ro ku
pod jął de cy zję o po wo ła niu do ży cia
Akademickiej Szko ły Gór ni czej
w Kiel cach. Na uka w niej trwa ła 3 la ta.
Wma ju1881 r. gru pa pol skich in ży nie -
rów i dzia ła czy prze my sło wych,

awśród nich: Jan Ma rian Hem pel, Win -
cen ty Cho ro szew ski, Win cen ty Ko siń -
ski, Sta ni sław Kont kie wicz (oj ciec), Jan
Strass bur ger, Hie ro nim Kon dra to wicz,
Hen ryk Cze czott, roz po czę ła in ten syw -
ne za bie gi ma ją ce na ce lu otwar cie
szko ły gór ni czej w Kró le stwie Pol skim
na te re nie Za głę bia Dą brow skie go. Ofi -
cjal ne otwar cie Szko ły Gór ni czej mia ło
miej sce w lu tym 1889 r. Eg za mi ny
wstęp ne od by ły się 6-7 li sto pa da 1889
ro ku. Zgło si ło się 115 kan dy da tów, eg -
za min zda wa ło 74, a przy ję to na pierw -
szy rok na uki 30 uczniów. Na uka kosz -
to wał 20 ru bli rocz nie i trwa ła czte ry la -
ta. Wie lu ab sol wen tów „Szty gar ki”
wsła wi ło się w pra cy na uko wej lub spo -
łecz nej, m. in. dr Kon stan ty Toł wiń ski,
je den znaj wy bit niej szych pol skich geo -
lo gów – naf ciarz, dr Adam Pi wo -
war – geo log, po dróż nik, za ło ży ciel dą -
brow skie go od dzia łu To wa rzy stwa Kul -
tu ry Pol skiej, czy Piotr Prze smyc ki – au -
tor sze re gu prac zgeo lo gii Za głę bia Dą -
brow skie go. Szko ła wy kształ ci ła ty sią -
ce ab sol wen tów, a jej bo ga ta hi sto ria
wią że się zwal ką o re for my, na uką wję -
zy ku pol skim czy za an ga żo wa niem
w prze bieg re wo lu cji 1905 r. SK

Będą świętować 200 lat „Sztygarki”
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Uczniowie zapraszają na dni otwarte. Będą przekonywać, że przyszłość zawodowa,
związana z transportem, ma sens. 



Kon fe ren cja po świę co na za gad -
nie niom ni skiej emi sji i smo gu
pod na zwą „Za głę biow ski Okrą -
gły stół dla czy ste go po wie trza”
od by ła się 15 mar ca w So sno wiec -
kim Par ku Na uko wo -Tech no lo -
gicz nym. Zor ga ni zo wa nie kon fe -
ren cji to po mysł spo łecz nej ini cja -
ty wy na rzecz czy ste go po wie trza
w Za głę biu Dą brow skim, czy li So -
sno wiec kie go Alar mu Smo go we -
go. W spo tka niu wzię li udział na -
ukow cy, pra cow ni cy in sty tu tów
ba daw czych, eks per ci, sa mo rzą -
dow cy i po sło wie z re gio nu oraz
dzia ła cze or ga ni za cji po za rzą do -
wych i miesz kań cy. Uczest ni cy za -
sta na wia li się nad pro gra ma mi po -
pra wy sta nu po wie trza i moż li wo -
ścia mi roz wią za nia te go pro ble mu
oraz oma wia li pro ble my, z ja ki mi
bo ry ka ją się wła dze sa mo rzą do we,
wal cząc z ni ską emi sją. 

Li lia Ku bic ka, głów ny spe cja -
li sta WMŚ ds. po wie trza w Wo je -
wódz kim In spek to ra cie Ochro ny
Śro do wi ska, pod kre śli ła, że prze -
kro czo ne znacz nie emi sje szko -
dli we go py łu za wie szo ne go i ra -
ko twór cze go ben zo (al fa) pi re nu
wy stę pu ją na wszyst kich sta cjach
po mia ro wych w wo je wódz twie
ślą skim, z wy jąt kiem sta cji w Zło -

tym Po to ku, znaj du ją cej się na te -
re nach Ju ry Kra kow sko -Czę sto -
chow skiej. – Głów ną przy czy ną
za nie czysz czeń po wie trza w re -
gio nie jest ni ska emi sja, czy li
emi sja z pa le nisk do mo wych
na pa li wa sta łe, spa la ją cych drew -
no i wę giel. To przy czy na po -
nad 55 pro cent py łów za wie szo -
nych w po wie trzu, któ re wdy cha -
my – stwier dzi ła. Pla no wa nie roz -
wią za nie w po sta ci wpro wa dze -
nia uchwa ły an ty smo go wej dla
ca łe go wo je wódz twa ślą skie go
przed sta wi ła Blan ka Ro ma now -
ska, kie row nicz ka Re fe ra tu ds.
pla no wa nia i spra woz daw czo ści
oraz po li ty ki eko lo gicz nej
w Urzę dzie Mar szał kow skim
w Ka to wi cach. Wstęp ne kon sul -
ta cje z gmi na mi w tej spra wie zo -
sta ły już prze pro wa dzo ne i bę dą
kon ty nu owa ne. – Mu si my wpro -
wa dzić okre ślo ne re gu la cje, by
po zbyć się w Pol sce smo gu. Trze -
ba okre ślić nor my ja ko ści na pa li -
wa spa la ne w ko tłach i nor my
tech nicz ne na ko tły na wę giel
i drew no, mon to wa ne w pol skich
do mach. Tych re gu la cji bra ku je
i bez nich nie po ra dzi my so bie
z pro ble mem ni skiej emi sji, czy li
głów nym źró dłem za nie czysz cze -

nia po wie trza w Pol sce – stwier -
dził wprost An drzej Gu ła z Pol -
skie go Alar mu Smo go we go.

Dzia ła cze Pol skie go Alar mu
Smo go we go pod kre śla li, że nie
ocze ku ją ko niecz no ści wpro wa -
dze nia cał ko wi te go za ka zu spa la -
nia wę gla. Za pro po no wa li jed -

nak, aby pro jek to wa na uchwa ła
zo sta ła wpro wa dzo na od ra zu dla
ca łe go wo je wódz twa i okre śli ła
mi ni mal ne wy ma ga nia, ja kie na -
le ży speł nić dla po pra wy sta nu
po wie trza. Rzecz ni cy te go po my -
słu za pro po no wa li, aby do 2022 r.
do eks plo ata cji do pusz czo ne by -

ły je dy nie ko tły z au to ma tycz -
nym za ła dun kiem, bez tech nicz -
nej moż li wo ści in sta la cji rusz tu
awa ryj ne go, o emi syj no ści na po -
zio mie od po wia da ją cym ko tłom
kla sy 5 wg nor my PN 303: 5-
2012, a od ro ku 2018 miał by obo -
wią zy wać za kaz mon ta żu in nych

ko tłów niż ni sko emi syj ne.Or ga -
ni za to rzy za po wie dzie li cy klicz -
ne or ga ni zo wa nie ta kich spo -
tkań. II Kon fe ren cja „Za głę biow -
ski Okrą gły stół dla czy ste go po -
wie trza” od bę dzie się w mar cu
w przy szłym ro ku w Dą bro wie
Gór ni czej. SK
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Bark – wyjątkowy staw
ZDROWIE

o wyjątkowości stawu barkowego, najczęstszych
urazach oraz nowoczesnych formach leczenia pisze
lek. Tomasz Kaczor z oddziału
urazowo-ortopedycznego Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o.

bark jest wy jąt ko wym w or ga ni zmie czło wie ka sta wem. je go
za kres ru cho mo ści wy no si 360 stop ni. ża den in ny staw w na -
szym cie le nie jest tak ru cho my. nie ste ty, je go wy jąt ko we wła -
ści wo ści wa run ku ją rów nież pro ble my, ja kie bark do ty ka ją,
a są to głów nie pa to lo gie do ty czą ce tka nek mięk kich (opis ba -
da nia rtg jest zwy kle pra wi dło wy). wy ma ga to in ne go po dej -
ścia niż w przy pad ku bar dziej zwar tych i ob cią ża nych sta wów
koń czy ny dol nej czy krę go słu pa.

ale od po cząt ku. co to jest bark? w za sa dzie to nie je den
staw, ale czte ry. w skład bar ku wcho dzą sta wy: ra mien no -ło -

pat ko wy (po łą cze nie ko ści ra mien nej i ło pat ki, zwy kle po tocz -
nie na zy wa ne „bar kiem” lub sta wem „ra mien nym”), staw bar -
ko wo -oboj czy ko wy (po łą cze nie wy rost ka bar ko we go ło pat ki
z oboj czy kiem), staw most ko wo -oboj czy ko wy oraz po łą cze nie
ło pat ko wo -pier sio we umoż li wia ją ce ruch ło pat ki wzglę dem
klat ki pier sio wej. Do pie ro je śli weź mie my pod uwa gę po łą czo -
ną funk cję tych sta wów, uzy ska my peł ny (360 stop ni) za kres
ru cho mo ści. tak je śli cho dzi o ba da nie, le cze nie i re ha bi li ta cję,
nie da się po szcze gól nych skła do wych trak to wać osob no, po -
nie waż po mi nię cie jed ne go z nich od bi je się na fi nal nym efek -
cie le cze nia czy re ha bi li ta cji. czę sto cho ry przy cho dzi do or to -
pe dy ze zdję ciem rtg z opi sem brzmią cym: stan pra wi dło wy
lub nie stwier dzo no pa to lo gii. pa cjent jest zdzi wio ny, po nie waż
od czu wa do le gli wo ści bó lo we, a tu w ba da niach „nic nie wy -
cho dzi”. aku rat je śli cho dzi o bark, jest to sy tu acja dość czę -
sta, po nie waż kla sycz ne zdję cie rtg uwi dacz nia tyl ko struk tu -
ry „twar de”, czy li ko ści. tka nek mięk kich po pro stu nie wi dać.
że by „zo ba czyć” tkan ki mięk kie trze ba wy ko nać in ne ba da nia.
naj czę ściej jest to ba da nie usg (ul tra so no gra fia) i mri (nu -
kle ar ny re zo nans ma gne tycz ny), po tocz nie zwa ny „re zo nan -
sem”. oba ba da nia po zwa la ją uwi docz nić tkan ki mięk kie, ale
dzia ła ją na in nej za sa dzie. pa cjent czę sto jest prze ko na ny, że
re zo nans jest lep szy, ale tak na praw dę ba da nie po win no się
do brać tak, że by zba dać struk tu rę, któ rą po dej rze wa my
o przy czy nę cho ro by (le karz po zba da niu pa cjen ta po wi nien
zde cy do wać, któ re ba da nie zle cić).

pa cjen tów z cho ro ba mi bar ku moż na po dzie lić na dwie gru -
py. pierw sza to lu dzie mło dzi oko ło 20-30 ro ku ży cia, u któ rych
pro ble my za czę ły się od ura zu i wią żą się z wy stę po wa niem
nie sta bil no ści (naj czę ściej sta wu ra mien no -ło pat ko we go i bar -
ko wo -oboj czy ko we go), dru ga to cho rzy w wie ku oko ło 50-60
lat, któ rzy zgła sza ją się do le ka rza bez wcze śniej sze go ura zu,
a przy czy ną ich do le gli wo ści są zmia ny zwy rod nie nio wo -de ge -
ne ra cyj ne. Lu dzie mło dzi ma ją sta wy bar dziej ela stycz ne, czę -
ściej upra wia ją spor ty oraz czę ściej do zna ją ura zów. Dys cy pli -
na spor to wa rów nież ma wpływ na ry zy ko wy stą pie nia pro ble -
mów z bar kiem. naj bar dziej ob cią ża ją ce są spor ty w któ rych
ma my do czy nie nia z tzw. „ak tyw no ścią rę ki po nad gło wą”
(ang. over he ad ac ti vi ty) np. siat ków ka, te nis, pił ka ręcz na czy
pły wa nie sty lem do wol nym. w od nie sie niu do lu dzi po pięć -
dzie siąt ce pra ca wy ma ga ją ca „ak tyw no ści po nad gło wą” jest
(po dob nie jak sport) przy czy ną wie lu do le gli wo ści, ale zwy kle
ból po ja wia się „bez przy czy ny” (bez ura zu), do ku cza w no cy

i w spo czyn ku. cho ry star szy zwy kle zgła sza się do le ka rza
po kil ku mie sią cach od czu wa nia do le gli wo ści, w prze ci wień -
stwie do mło dych spor tow ców, któ rzy zwy kle za czy na ją swo je
le cze nie od izby przy jęć lub sor (szpi tal ne go od dzia łu ra tun -
ko we go).

nie każ dy pa cjent z cho ro bą bar ku wy ma ga le cze nia ope ra -
cyj ne go. w więk szo ści przy pad ków wy star czy le cze nie far ma -
ko lo gicz ne (le ki do ust ne, za strzy ki do mię śnio we i do sta wo we
tzw. „blo ka dy”) i re ha bi li ta cja (ćwi cze nia i za bie gi fi zy kal ne),
jed nak roz wój chi rur gii bar ku ofe ru je moż li wo ści le cze nia ope -
ra cyj ne go co raz szer szej gru pie pa cjen tów. współ cze sna chi -
rur gia bar ku to w więk szo ści chi rur gia ar tro sko po wa. ar tro -
sko pia (czy li wzier ni ko wa nie sta wu) jest ro dza jem za bie gu
ope ra cyj ne go wy ko ny wa ne go w znie czu le niu, któ ry po le ga
na wpro wa dze niu spe cja li stycz nej ka me ry (ar tro sko pu)
do ope ro wa ne go sta wu przez nie wiel kie na cię cie skó ry i tka -
nek mięk kich, zwa ne po tocz nie por tem. na stęp nie z ko lej nych
na cięć (por tów) wpro wa dza się do sta wu spe cjal ne na rzę dzia
(umoż li wia ją ce ope ro wa nie w ogra ni czo nej prze strze ni sta wu)
oraz im plan ty (np. ko twi ce, szwy, śru by). pod czas za bie gu
staw wy peł nia ny jest pły nem (naj czę ściej roz two rem 0,9%
nacl czy li so li fi zjo lo gicz nej), co po zwa la na je go roz cią gnię cie,
któ re jest nie zbęd ne do uzy ska nia od po wied niej prze strze ni
do wy ko na nia ope ra cji. roz wój tech nicz ny  i do stęp ność (kil ka
lat te mu nie by ły do stęp ne w pol sce) im plan tów ar tro sko po -
wych (np. spe cjal nie za pro jek to wa ne ko twie) roz sze rza ją cią -
gle moż li wo ści le cze nia, umoż li wia jąc zmniej sze nie in wa zyj no -
ści (mniej sze cię cia, mniej sze uszko dze nie tka nek mięk kich
pod czas za bie gu) i szyb szy po wrót pa cjen tów do peł nej spraw -
no ści. w chwi li obec nej prak tycz nie nie uży wa my im plan tów
me ta lo wych. ko twi ce naj czę ściej wy ko na ne są z ty ta nu,
sztucz ne go ma te ria łu biow chła nial ne go  lub są zbu do wa ne
ze spe cjal nie sple cio nych ni ci (tzw. ko twi ce ni cio we). Dzię ki re -
zy gna cji  z wsz cze pów me ta lo wych pa cjent po ope ra cji bar ku
nie mu si mar twić się o ogra ni cze nia dia gno stycz ne zwią za ne
z bra kiem moż li wo ści wy ko na nia re zo nan su (wsz cze py ty ta -
no we, biow chła nial ne i ni cio we nie prze szka dza ją w wy ko na -
niu re zo nan su). tak że na lot ni sku czy w in nym miej scu, gdzie
po wszech nie sto so wa ne są wy kry wa cze me ta lu, cho ry nie bę -
dzie mu siał się tłu ma czyć, gdyż bram ki nie wy kry wa ją wsz cze -
pów nie me ta lo wych.

naj częst sze cho ro by, któ re le czy my ope ra cyj nie przy uży ciu
tech nik ar tro sko po wych u lu dzi mło dych to: nie sta bil no ści (na -

wra ca ją ce zwich nię cia) sta wu ra mien no -ło pat ko we go, zwich -
nię cia  i nie sta bil no ści sta wu bar ko wo -oboj czy ko we go, po ura -
zo we uszko dze nia stoż ka ro ta to rów i ścię gna gło wy dłu giej
bi cep sa.

u lu dzi star szych do mi nu ją cho ro by zwią za ne z prze wle -
kłym uży wa niem i prze cią ża niem tka nek mięk kich. naj czę -
ściej le czy my ope ra cyj nie (rów nież przy uży ciu tech nik ar tro -
sko po wych): prze wle kłe uszko dze nia stoż ka ro ta to rów, prze -
wle kłe uszko dze nia i nie sta bil no ści ścię gna gło wy dłu giej bi -
cep sa, de ge ne ra cyj ne uszko dze nia ob rąb ka sta wo we go ło pat -
ki, chrzęst ne lub chrzęst no -kost ne cia ła wol ne śród sta wo we,
prze wle kłe za pa le nie ka let ki pod bar ko wej i/lub pod kru czej
i cia sno ta pod bar kow/pod kru cza, zwy rod nie nie sta wu bar ko -
wo -oboj czy ko we go.

po mi mo że więk szość za bie gów jest wy ko ny wa na ar tro -
sko po wo, na dal cza sa mi ko niecz na jest tzw. kla sycz na „otwar -
ta” chi rur gia (za bieg wy ko ny wa ny z du że go cię cia ope ra cyj ne -
go), szcze gól nie gdy ma my do czy nie nia z bar dzo du ży mi nie -
sta bil no ścia mi lub zmia na mi zwy rod nie nio wy mi. przy kła dem
ta kie go za bie gu jest wsz cze pie nie en do pro te zy sta wu ra mien -
no -ło pat ko we go.

nie moż na też za po mi nać, że po mi mo roz wo ju no wych
tech nik chi rur gicz nych za wsze z za bie giem w ob rę bie bar ku
wią że się ko niecz ność spe cja li stycz nej re ha bi li ta cji. ta ka re ha -
bi li ta cja w przy pad ku nie któ rych ope ra cji trwa na wet 3-6 mie -
się cy. Do ty czy to w rów nym stop niu mło dych spor tow ców jak
i osób star szych.

roz wój i po pu la ry za cja w pol sce no wo cze snej chi rur gi bar -
ku umoż li wia sku tecz ne, ma ło in wa zyj ne le cze nie co raz szer -
szej gru py pa cjen tów, któ rym jesz cze kil ka na ście lat te mu nie
by li by śmy  w sta nie po móc.

lek. ToMASZ KACZoR, specjalista ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu, specjalizujący się
głównie w chirurgii barku, chirurgii artroskopowej
i rekonstrukcyjnej. Na co dzień pracuje w oddziale
urazowo-ortopedycznym Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego i Poradni urazowo-ortopedycznej
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przy ul.
Zegadłowicza 3. oddział świadczy swoje usługi
z wykorzystaniem opisanych metod w ramach kontraktu
z NFZ oraz odpłatnie.
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Naukowcy, samorządowcy i organizacje pozarządowe  stworzyli „okrągły stół” dla czystego powietrza

Jak walczyć ze smogiem?
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Krzysztof Polaczkiewicz

– Zna łem pa na Ja na sto sun ko wo
od nie daw na, ale w ho ke ju – jak
wie my – naj waż niej sze są koń -
ców ki – mó wił pod czas ostat nie -

go po że gna nia obec ny pre zes
PZHL Da wid Chwa łek, któ ry
z wy raź nym wzru sze niem opo -
wia dał o star szym ko le dze. – To
on był ini cja to rem utwo rze nia
ho ke jo we go SMS -u w So snow -

cu, mi ło śni kiem re pre zen ta cji
Pol ski, któ ry do koń ca ak tyw nie
in te re so wał się sy tu acją w pol -
skim ho ke ju – do dał  szef PZHL -
-u. Hołd zmar łe mu od da li tak że
in ni pre ze si związ ku, któ rzy za -

rzą dza li nim po Ja nu Ro dzo niu,
Piotr Ha ła sik oraz Ze non Haj du -
ga. – Dziś wi dzi my przy nim lu -
dzi wie lu branż, bo to był czło -
wiek o sze ro kich ho ry zon tach
i udzie la ją cy się w wie lu dzie dzi -
nach. Swo ją cha ry zmą, po dej -
ściem do mło dych lu dzi oraz
wie dzą i za an ga żo wa niem wy -
prze dzał wszyst kich o epo -
kę – pod kre ślał pod czas uro czy -
sto ści po grze bo wych An drzej
Za ba wa, le gen da ho ke jo we go
Za głę bia i re pre zen ta cji Pol ski,
naj lep szy strze lec w hi sto rii re -
pre zen ta cji na ro do wej, któ ry
za pre ze su ry Ja na Ro dzo nia
w ho ke jo wym Za głę biu pię cio -
krot nie się gał z ko le ga mi po ty -
tuł mi strza Pol ski. Z wiel kim
roz rzew nie niem Pa na Ja -
na wspo mi nał ks. Pa weł Łu kasz -
ka, w prze szło ści bram karz ho -
ke jo wej re pre zen ta cji Pol ski,
olim pij czyk z La ke Pla cid, któ ry
wy gło sił ho mi lię. – Kil ka lat te -
mu pre zes Ro dzoń za dzwo nił
do mnie z proś bą, bym przy je -
chał na je go po grzeb. Nie mógł -
bym od mó wić, choć nie wie dzia -
łem, że na stą pi to tak szyb ko.
Żar to wa łem na wet, że nie wia do -
mo, ko go Pan pierw sze go za pro -
si – mó wił ks. Łu kasz ka.
W imie niu ho ke jo wych olim pij -
czy ków hołd zmar łe mu zło żył
Cze sław Bo ro wicz. By li też in ni
by li i obec ni ho ke iści oraz dzia -
ła cze, m.in.: Ma rek Bat kie wicz,
To masz Rut kow ski, Ta de usz Ja -
poł, Piotr Sar nik, czy Adam Ber -
nat, by ły za wod nik, a po tem tak -
że pre zes ho ke jo we go Za głę bia,
któ ry za wsze pod kre ślał, że to
wła śnie Jan Ro dzoń był dla nie -
go wzo rem. – Za wsze się go ra -
dzi łem i za wsze mo głem na nie -
go li czyć. To był wspa nia ły czło -
wiek, któ ry moż na po wie dzieć,
ser ce zo sta wił na lo dzie. Był dla
mnie men to rem, za wsze li czy -
łem się z je go zda niem. Był
z klu bem nie tyl ko, gdy by ło do -
brze, nie od wra cał się, gdy by ły

pro ble my. Za wsze szu kał po zy -
tyw nych roz wią zań. Śmia ło
moż na po wie dzieć, że był wy -
bit nym dzia ła czem i wiel kim
czło wie kiem – przy znał Adam
Ber nat. 

Ro dzoń był pre ze sem PZHL
w la tach 1984-1992. Za nim za -
czął za rzą dzać ho ke jo wą cen tra lą,
stwo rzył u pod staw wiel ki klub
w So snow cu. – Wszyst ko za czę ło
się w 1976 r., kie dy to zo sta łem
dy rek to rem ko pal ni So sno wiec,
a za ra zem z au to ma tu sta łem się
wi ce pre ze sem Za głę bia od po wie -
dzial nym za spor ty zi mo we, czy li
ho kej i łyż wiar stwo fi gu ro we.
Na po cząt ku by ło trud no, bo ma ło
kto wie rzył, że uda nam się zbu -
do wać ze spół, któ ry bę dzie się gał
po suk ce sy. Ale upar łem się i ra -
zem z Lon gi nem Wi la mow skim,
kie row ni kiem dzia łu in we sty cji
na ko pal ni i mo ją pra wą rę ką za -
czę li śmy ukła dać te kloc ki. Ścią -
gnę li śmy naj lep szych za wod ni -
ków, uda ło się wy bu do wać lo do -
wi sko, stwo rzy li śmy wa run ki,
o ja kich w in nych klu bach mo gli
po ma rzyć. No i w koń cu przy szły
wy ni ki. Pięć ty tu łów mi strza Pol -
ski, nie mal sa mi ka dro wi cze, to
by ły cza sy – wspo mi nał jesz cze
nie daw no pod czas roz mo wy
w Urzę dzie Miej skim w So snow -
cu. 

Za nim za ko chał się w ho ke ju
na lo dzie, naj pierw by ła pił ka
noż na i pra ca w ko pal ni „Niw ka -
-Mo drze jów”, bo sport i gór nic -
two nie ro ze rwal nie wią żą lo sy na -
sze go bo ha te ra, któ ry na świat
przy szedł w 1931 r. w Mo stach
Wiel kich, obec nie te ren Ukra iny.
Ukoń czył Wy dział Gór ni czy
AGH w Kra ko wie. W la -
tach 1957-1974 pra co wał w
KWK „Niw ka - Mo drze jów”, łą -
cząc po tem tę funk cję z pre ze su rą
w AKS Niw ka. Na stęp nie
do 1981 r. był na czel nym in ży nie -
rem i dy rek to rem w KWK „So -
sno wiec”. Od 1979 do 1980 r. był
pre ze sem sek cji pił kar skiej Za głę -

bia So sno wiec. Po tem zaj mo wał
sta no wi sko dy rek to ra tech nicz ne -
go Dą brow skie go Zjed no cze nia
Wę glo we go w So snow cu, a w la -
tach 1985-1992 dy rek to ra na czel -
ne go Dą brow skie go Gwa rec twa
Wę glo we go (póź niej Przed się -
bior stwa Eks plo ata cji Wę gla
„Wschód”). Bę dąc dy rek to rem
KWK „So sno wiec”, peł nił funk -
cję wi ce pre ze sa GKS „Za głę bie”,
od po wie dzial ne go, jak wspo -
mnia łem wcze śniej, za dys cy pli -
ny zi mo we, a z cza sem ob jął rzą -
dy w Za głę biu. W 1984 r. zo stał
pre ze sem Pol skie go Związ ku Ho -
ke ja na Lo dzie. Był nim przez
dwie ka den cje do 1992 r. To wła -
śnie za je go pre ze su ry pol scy ho -
ke iści po je cha li na ostat nie jak
do tej po ry igrzy ska olim pij skie
do fran cu skie go Al ber tvil le.
W su mie był sze fem pol skiej eki -
py ho ke jo wej na dwóch olim pia -
dach i czte rech tur nie jach mi -
strzostw świa ta. Był tak że współ -
za ło ży cie lem Szko ły Mi strzo stwa
Spor to we go w ho ke ju na lo dzie
chłop ców i SMS w pił ce siat ko -
wej dziew cząt w So snow cu,
współ ini cja to rem bu do wy obiek -
tów spor to wych, a tak że Szpi ta la
Gór ni cze go w sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go. Bo ga tym do -
świad cze niem dzie lił się tak że
na ni wie sa mo rzą do wej. W la -
tach 1994-2002 był rad nym so -
sno wiec kie go sa mo rzą du, a w la -
tach 1998-2002 peł nił funk cję wi -
ce prze wod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej. W 2002 r. zo stał od zna czo -
ny ty tu łem Za słu żo ny dla Mia sta
So snow ca. W ostat nich la tach
cie szył się ty tu łem ho no ro we go
pre ze sa Pol skie go Związ ku Ho -
ke ja na Lo dzie. Je go pa sją by ło
rów nież strze lec two my śliw skie.
W la tach 1985-1995 był prze -
wod ni czą cym Ko mi sji Strze lec -
twa My śliw skie go Wo je wódz kiej
Ra dy Ło wiec kiej w Ka to wi cach,
a od 1996 r. człon kiem Ko mi sji
Re wi zyj nej Pol skie go Związ ku
Ło wiec kie go.
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Pożegnaliśmy twórcę potęgi sosnowieckiego hokeja na lodzie

Wspomnienie o Janie Rodzoniu
12 marca 2016 r. w wieku 85 lat zmarł Jan Rodzoń. Legendarny działacz sportowy, wieloletni prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, twórca potęgi sosnowieckiego hokeja, samorządowiec,
społecznik. Człowiek instytucja. Spoczął na cmentarzu komunalnym w Będzinie, msza żałobna odbyła się w kościele parafialnym Św. Tomasza w Sosnowcu. Żegnali go m.in.: zawodnicy, zarówno byli
jak i obecni, trenerzy, kibice, hokejowi działacze, a także samorządowcy, ludzie związani z górnictwem. Odszedł wielki człowiek, którego sylwetkę przedstawiamy na łamach „Kuriera Miejskiego”.

Podczas ostatniego pożegnania Janowi Rodzoniowi towarzyszyli m.in. byli zawodnicy, wśród
nich najlepszy strzelec w historii występów reprezentacji – Andrzej Zabawa. Na zdjęciu
czwarty z prawej.

Jan Rodzoń był inicjatorem powstania hokejowego SMS-u w Sosnowcu. Na zdjęciu wręcza
okolicznościowe gratulacje ukończenia szkoły jednemu z wychowanków, obrońcy
reprezentacji Pawłowi Droni. Fotografia z jubileuszu NLO SMS PZHL z 2014 r.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Na ta ki mecz w So snow cu ki bi ce
cze ka li 38 lat. Tak wy so ko w roz -
gryw kach Pu cha ru Pol ski Za głę -
bie by ło ostat ni raz w 1978 ro ku,
się ga jąc zresz tą wów czas po to
tro feum. Po po raż ce 0: 1 w Po zna -
niu na sza dru ży na nie sta ła
na stra co nej po zy cji, choć hu mo -
ry w obo zie so sno wi czan nie by -
ły naj lep sze. Po prze gra nej
w pierw szym me czu pół fi na ło -
wym PP Za głę bia cy prze gra li
trzy z rzę du li go we me cze i ma ją
już tyl ko ilu zo rycz ne szan se
na awans do eks tra kla sy.  W Po -
zna niu Za głę bie nie tyl ko prze -
gra ło, ale stra ci ło tak że swo je go
li de ra i ka pi ta na po tym, jak
na po cząt ku me czu Se ba stian Du -
dek zła mał rę kę. Jak wie le zna czy
ten pił karz dla na szej dru ży ny, po -

ka za ły li go we me cze, któ re
pod nie obec ność po moc ni ka za -
koń czy ły się po raż ka mi.

Du dek w re wan żu z Le chem
wy stą pił i gra Za głę bia wy glą da -
ła o nie bo le piej niż w ostat nim
li go wym me czu z Mie dzią Le -
gni ca, prze gra nym na Lu do -
wym 0: 1. Go spo da rze od po -
cząt ku za ata ko wa li i już w 7 mi -
nu cie bli ski szczę ścia był Mi chał
Fi dziu kie wicz. Je go strzał był
nie cel ny, ale war to zwró cić uwa -
gę, że za nim od dał strzał, prze -
kła da jąc pił kę z no gi na no gę, ta
od bi ła się od rę ki de fen so ra Le -
cha, ale gwiz dek sę dzie go mil -
czał. Lech tak że miał swo je oka -
zje, a naj bli żej szczę ścia był
Duń czyk w bar wach Le cha Nic -
ki Bil le Nie lsen, ale pił ka po je -
go za gra niu tra fi ła w słu pek.
Do prze rwy 0:0.

W dru giej po ło wie nasz ze spół
po sta wił wszyst ko na jed ną kar -
tę. Za głę bie przy ci snę ło, Lech
cof nął się do de fen sy wy, ale
efek tu bram ko we go nie by ło.
Pró bo wał Fi dziu kie wicz, z ostre -
go ką ta mie rzył Żar ko Udo vi cic.
Bez skut ku. Lech prze cze kał na -
pór i za dał cios, po któ rym Za -
głę bie już nie mo gło się pod -
nieść, gdyż aby my śleć o fi na le,
mu sia ło by strze lić trzy bram ki.
Buł gar Di mi tar We za łow zbyt ła -
two dał się ograć Ma cie jo wi Ga -
jo so wi i Woj ciech Fa bi siak mu -
siał się gać do siat ki. Ze spół Ar -
tu ra Der bi na wal czył do koń ca
i w 82 mi nu cie ak cja re zer wo -
wych da ła bram kę, któ rą zdo był
Adrian Pa lu chow ski. Po da ją cym
w tej sy tu acji był Ro bert Bart -
czak. Na wię cej Za głę bia już nie
by ło stać, ale za god ne po że gna -

nie z Pu cha rem so sno wi cza nie
za słu ży li na bra wa.

Chciałbym podziękować
naszym kibicom
zawspaniały doping
ipoprosić otaki sam
wmeczach ligowych, bo
wierzymy, że przednami
jeszcze fajna przygoda
wlidze – mówił pomeczu
trener Zagłębia Artur Derbin.

– Chciał bym po gra tu lo wać i po -
dzię ko wać na szym chło pa kom
za tą pięk ną przy go dę w Pu cha rze.
Po cząw szy od Ur su sa War sza wa,
przez Wi słę Pu ła wy, Gór nik Za -
brze, Wdę Świe cie, Cra co vię i Le -
cha. Każ dy z tych me czów miał
swo ją dra ma tur gię ihi sto rię i zkaż -
de go z nich mo że my być dum ni.
Wresz cie za gra li śmy na mia rę
ocze ki wań. Nie ste ty, w tym ro ku
fi nał nie jest dla nas. Mam na dzie ję,
że za rok rów nież awan su je my
przy naj mniej dopół fi na łu. Jesz cze
je den po zy tyw: strze li li śmy bram -
kę Le cho wi, któ ry do tej po ry wpu -
cha rze jej nie stra cił. Mam wra że -
nie, że wy cho dzi my już na pro stą.
Chciał bym po dzię ko wać na szym
ki bi com za wspa nia ły do ping i po -
pro sić o ta ki sam w me czach li go -
wych, bo wie rzy my, że przed na mi
jesz cze faj na przy go da w li -
dze – mó wił po me czu tre ner Za -
głę bia Ar tur Der bin.

Te raz po zo sta je mieć na dzie ję,
że pu cha ro wy bój pod nie sie mo ra -
le ze spo łu w me czach li go wych.
Bo prze cież na dzie ja umie ra ostat -
nia, a awans do eks tra kla sy, choć
pra wie jest już nie osią gal ny, to jed -
nak do pó ki pił ka w grze…
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Zagłębie postraszyło mistrza Polski

Godne zakończenie
pięknej przygody

Ju lia Za bo ro wicz (na zdję ciu),
uczen ni ca Gim na zjum nr 16
w So snow cu, zdo by ła aż 6 me da li
w „Zi mo wych Mi strzo stwach
Pol ski w pły wa niu ju nio rów
młod szych – 15 lat”, któ re od by ły
się w Go rzo wie Wiel ko pol skim. 

Pły wacz ka zdo by ła pierw sze
miej sce na dy stan sie 800 m
w sty lu do wol nym z cza -
sem 9:01.07, pierw sze miej sce
na dy stan sie 400 m w sty lu do -

wol nym z cza sem 4:20.32, dru -
gie miej sce na dy stan sie 200 m
sty lem mo tyl ko wym z cza -
sem 2:19.49, dru gie miej sce
na dy stan sie 100 m sty lem mo -
tyl ko wym z cza sem 1:03.22 oraz
dru gie miej sce na dy stan -
sie 200 m sty lem do wol nym
z cza sem 2:04.58. W ogól nej
kla sy fi ka cji punk tów FI NA Ju lia
Za bo ro wicz zna la zła się na trze -
cim miej scu. KP

Trze cie miej sce i brą zo wy me dal. To wy nik Ka ro li ny Cie ślar, któ ra
do sko na le za pre zen to wa ła się na szer mier czych mi strzo stwach Eu -
ro py, któ re od by ły się w serb skim No wym Sa dzie. Sza blist ka Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze go na co dzień tre nu je pod czuj nym
okiem To ma sza Do mi ni ka.

Ka ro li na to jed na z naj bar dziej do świad czo nych i uty tu ło wa nych
ju nio rek w na szym kra ju. – W fazie gru po wej wal czy ła kon cer to wo,
wy gry wa jąc wszyst kie swo je wal ki. Dzię ki te mu zo sta ła roz sta wio -
na z nu me rem trze cim do fa zy pu cha ro wej. Na sza za wod nicz ka wy -
gry wa ła ko lej no z Niem ką, Ro sjan ką i Włosz ką. W wal ce pół fi na ło -
wej po grom czy nią Ka ro li ny oka za ła się Fran cuz ka, póź niej sza zło ta
me da list ka – re la cjo no wa ła szko le nio wiec za wod nicz ki ZSSz.

To nie ko niec do brych re zul ta tów na szych sza bli stów. Z do brej
stro ny po ka za li się mło dzi cy Za głę biow skie go Klu bu Szer mier cze go
ogól no pol skie go tur nie ju ro ze gra ne go w Ko ni nie. Dru gie miej sce za -
jął Fi lip Pa chla, a na trze ciej po zy cji upla so wa li się Da wid Ko peć
oraz Kac per Za bie ga ła. Pią te miej sce wy wal czył Oskar Pe liń ski. Tak -
że na pią tym miej scu ukoń czy ła za wo dy Ju lia Cie ślar w ry wa li za cji
dziew cząt. KP

W Biel sku -Bia łej od by ły się mi -
strzo stwa Ślą ska w bok sie. Za -
wo dy by ły jed no cze śnie eli mi na -
cją do star tów w Mi strzo stwach
Pol ski i na bo rem do ka dry Ślą -
ska i ka dry na ro do wej. W rin gu
nie mo gło za brak nąć pię ścia rzy
Gór ni ka So sno wiec, któ rzy wy -
wal czy li je de na ście me da li,
w tym je den zło ty.

– Je dy ny zło ty me dal dla na -
szej dru ży ny zdo był mło dzie żo -
wiec, Ma te usz Wo dziń ski, któ ry
wal czył w wa dze 81 kg. Ogó łem,
zdo by li śmy 11 me da li, oprócz
zło ta Ma te usza na si chłop cy się -
gnę li po 3 srebr ne me da le oraz 7
brą zo wych – po wie dział Wal de -
mar Wo dziń ski, kie row nik sek cji
bok ser skiej Gór ni ka So sno -
wiec. I tak sre bro zdo by li: Ry an
Gbyl, ka det, wa ga 54 kg; Bo rys
Po ręb ski, ju nior, wa ga 75 kg; Fi -

lip Siń ski, ju nior, wa ga 91 kg.
Me da le brą zo we wy wal czy li:
Ka mil Ję druch, ka det, wa -
ga 60 kg; Kon rad Do ro bisz, ka -
det, wa ga 66 kg; To masz Ku cek,
ju nior, wa ga 69 kg; Ma te usz Ma -
ciąg, ka det, wa ga 70 kg; Pa weł
Ka nia, ju nior, wa ga 75 kg; Szy -
mon Fen ton, ju nior, wa ga 81 kg
i Mar cin Skrzy pek, se nior, wa -
ga 91 kg. Po zo sta li za wod ni cy
upla so wa li się na pią tym miej -
scu. Pa tryk Ostrow ski, ka det, wa -
ga 50 kg; Pa weł Sa ba to wicz, se -
nior, wa ga 69 kg i Ja ro sław
Wrzo sek, se nior, wa ga 91 kg.

In dy wi du al ne star ty prze ło -
ży ły się na dru gie miej sce w kla -
sy fi ka cji dru ży no wej. – Tak wy -
so kie miej sce w ka te go rii dru ży -
no wej za wod ni cy wy wal czy li już
po raz trze ci z rzę du – pod kre ślał
Wal de mar Wo dziń ski. KP

Bokserzy pod Klimczokiem rywalizowali
o tytuł najlepszych w regionie

Przy wio zła brąz z No we go Sa du

Ju lia na„szóst kę”

Bli sko ty siąc osób sta nę ło
na star cie 3. Har pa gań skiej Dy -
chy, któ ra 3 kwiet nia od by ła się
w So snow cu. W ra mach im pre -
zy ro ze gra no bieg ulicz ny na dy -
stan sie 10 km oraz marsz Nor dic
Wal king na dy stan sie 6 ki lo me -
trów.

Naj szyb ciej dy stans prze -
biegł Adam Czer wiń ski, a wśród
ko biet Ur szu la Nęc ka. Z ko lei
w mar szu Nor dic Wal king naj -
szyb si by li Bog dan Cy rus oraz
Ma rze na Spy cha ła. Głów ny mi
or ga ni za to ra mi im pre zy by li:
Sto wa rzy sze nie „Har pa gan”
z So snow ca, Miej ski Ośro dek
Spor tu i Re kre acji w So snow cu
oraz Mię dzysz kol ny Ośro dek
Spor to wy. KP

Trze cia od sło na Har pa gań skiej Dy chy za na mi

Prawie tysiąc uczestników wzięło udział w trzeciej edycji biegu ulicznego Harpagańska Dycha.

Rafał Podstawny – podstawny. com

Piłkarze Zagłębia nie zagrają w finale Pucharu Polski. Sosnowiczanie nie dali rady ograć mistrza Polski, ale swojej
postawy w dwumeczu z Lechem Poznań nie muszą się wstydzić. Zespół Artura Derbina po porażce 0:1 w pierwszym
meczu, w rewanżu przed własną publicznością, zremisował 1:1. Taki wynik sprawił, że 2 maja na Stadionie
Narodowym w Warszawie zmierzą się Legia oraz Lech.

Pucharowa przygoda dobiegła końca, ale piłkarze Zagłębia nie mają się czego wstydzić.
Tak wysoko w rozgrywkach PP byli po raz pierwszy od 1978 roku.
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Na początku był teatr dla zuchwałych
Jeżeli pójdziemy za przykładem Jana Przemszy-Zielińskiego i rodzące się Zagłębie  porównamy do ogarniętego gorączką złota terytorium nad rzeką Klondike
w Kanadzie, to Sosnowiec należy uznać za słynne Dawson City.  Teatr Zagłębia jest zatem drogocennym samorodkiem złocistego kruszcu znalezionym nad
Black Przemsza River. 

Na ro dził się 5 lat przed tym, jak
So sno wiec (So sno wi ce) uzy słał
pra wa miej skie. Nie był jed nak
pierw szym te go ro dza ju przed się -
wzię ciem w Za głę biu Dą brow -
skim. Dzi siaj trud no usta lić, kie dy
na te re nie na sze go re gio nu od był
się pierw szy wy stęp przy jezd nej
tru py te atral nej. Nie wie my rów -
nież, kie dy po wstał pierw szy ama -
tor ski te atrzyk. Wie my na to miast,
że już w ro ku 1866 w po bli skiej
Dą bro wie bar dzo pręż nie dzia łał
„Te atr Ama tor ski”. Rów nież
w Bę dzi nie co naj mniej od ro -
ku 1888 funk cjo no wa ła sce -
na w ra mach To wa rzy stwa Ama to -
rów Sztu ki Dra ma tycz nej. 

Pierw szy te atr ama tor ski po ja -
wił się na kar tach hi sto rii So snow -
ca w ro ku 1874. Fa scy na ci ak tor -
stwa da wa li przed sta wie nia w za -
bu do wa niach nie czyn nej ko pal ni
„Fe liks” (oko li ce dzi siej sze go „śli -
ma ka” przy ul. 3 Ma ja). 

W 1880 r. z ini cja ty wy ko le ja -
rzy, w tym Alek san dra Ja now skie -
go (wy bit ne go kra jo znaw cy, pa tro -
na so sno wiec kie go od dzia łu
PTTK), po wstał te atr w pa ro wo -
zow ni przy obec nej ul. Ki liń skie -
go. Te atr ten mu siał dzia łać
na dość do brym po zio mie, sko ro
sze ro ko roz pi sy wa ła się o nim pra -
sa, rów nież war szaw ska. Opie kę
ar ty stycz ną spra wo wa ło To wa rzy -
stwo Te atral no -Mu zycz ne Ama to -
rów So sno wiec kich. Po kil ku na stu
la tach owoc nej dzia łal no ści te atr
zmu szo ny zo stał do opusz cze nia
lo kum na le żą ce go do Dro gi Że la -
znej War szaw sko -Wie deń skiej.
Po noć mia ło to zwią zek z kon flik -
tem po mie dzy dy rek cją ko lei i ze -
spo łem ar ty stycz nym. 

Za rad ni ama to rzy bar dzo szyb -
ko zna leź li no wy lo kal we wznie -
sio nym przez Lu dwi ka Mau ve ho -
te lu „Sie lec” (bu dy nek ist nie je
dodzi saj – ul. Sta szi ca6). Nie ubła -

ga nie zbli żał sie jed nak zmierzch
cza sów ak to rów -ama to rów. Miesz -
kań cy wsi So sno wi ce za pra gnę li
te atru w peł ni pro fe sjo nal ne go. 

Do nad gra nicz nych So sno wic
ni czym na bez kre sne te ry to ria
Dzi kie go Za cho du przy by wa li lu -
dzie zdol ni i od waż ni, żądni sła wy
i pie nię dzy awan tur ni cy, do sko na li
fa chow cy i nie po praw ni ma rzy cie -
le. Za pew nie nie roz ryw ki, ale i du -
cho wej stra wy, po skut ko wa ło więc
ry chłym wznie sie niem przy byt -
ku IX mu zy. 

Był rok 1897. Przed się bior ca
Jó zef Szy mań ski przy wspar ciu
m.in. Gwa rec twa „Hra bia Re -
nard” wy bu do wał nie zwy kle no -
wo cze sny jak na tam te cza sy
gmach te atral ny. Przed się wzię ciu
to wa rzy szył wiel ki roz mach.
Obiekt po sia dał re pre zen ta cyj ne
foy er, osob ne dam skie i mę skie
szat nie, dwa bu fe ty, re stau ra cję
oraz ho te lik „Sa ski”. W przed sta -
wie niach mo gło uczest ni czyć
do 700 wi dzów, dla ów cze snych
„vi pów” przy go to wa no osiem lóż.
Za dba no rów nież o kom fort. Sa la
po sia da ła ogrze wa nie oraz nie zbyt
czę sto sto so wa ne wów czas wen ty -
la to ry. Bu dy nek zo stał ze lek try fi -
ko wa ny. Uro czy ste go otwar cia
„Te atru Zi mo we go” do ko na no 6
lu te go 1897 r. Wy sta wio no wów -
czas „Ze mstę” Alek san dra Fre dry.
Przed sta wie nie po prze dzo no
„Pro lo giem” au tor stwa miesz ka ją -
ce go w So snow cu pi sa rza An drze -
ja Nie mo jew skie go. Na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu je fakt, że so sno -
wiec ka sce na po wsta ła ja ko szó sta
w kra ju, po War sza wie, Kra ko wie,
Lwo wie, Lu bli nie i Ka li szu.

Jesz cze w tym sa mym ro ku, 15
lip ca, w po bli skim par ku otwar to
„Te atr Let ni” na 800 miejsc, w któ -
rym wi dow nia za sia da ła
„pod chmur ką”. Pier wot nie miał
on zo stać zbu do wa ny w Par ku Sie -

lec kim. Nie ste ty, po mysł ten nie
zo stał zre ali zo wa ny i „Let ni” po -
wstał tuż obok „Zi mo we go” w są -
siedz twie tzw. „świń skiej ram py”,
czy li swe go ro dza ju tar go wi ska
trzo dy chlew nej. Po wo do wa ło to
pe wien dys kom fort... Na wet naj de -
li kat niej sze ze fir ki wie ją ce z oko -
lic dzi siej sze go Su per mar ke tu
przy no si ły nie by wa ły fe tor sku -
tecz nie za kłó ca ją cy kon tem plo wa -
nie sztu ki. Osta tecz nie „Te atr Let -
ni” zo stał ro ze bra ny (z prze zna cze -
niem na opał) pod czas I woj ny
świa to wej. Nie wie my, czy do tak
ra dy kal ne go dzia ła nia przy czy ni ła
się owa nie for tun na lo ka li za cja… 

„Te atr Zi mo wy” szczę śli wie
prze trwał dzie jo we za wie ru chy, by
po la tach ja ko „Te atr Za głę bia” stać
się iko ną i chlu bą na szej kul tu ry.
Po przez 119 lat swej hi sto rii prze -
cho dził zmien ne ko le je lo su ikil ka -
krot nie zmie niał na zwy. Prze ży wał
wzlo ty i upad ki, ide olo gicz ne za -
wi ro wa nia oraz trans for ma cje
ustro jo we. Dziel nie prze trzy mał re -
wo lu cję 1905 ro ku oraz dwie woj -
ny świa to we. Za wsze jed nak ba wił
i za chwy cał, skła niał do głę bo kich
prze my śleń, do star czał pa trio tycz -
nych unie sień, a przede wszyst kim
był cu dow nym we hi ku łem, któ ry
wraz z dźwię kiem trze cie go
dzwon ka prze no si nas dowspa nia -
łe go świa ta sztu ki. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski

centrum informacji miejskiej
w sosnowcu, ul. warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl

więcej zdjęć można zobaczyć
w internetowym wydaniu „kuriera
miejskiego”:  www.kuriermiejski.com.pl. 
zachęcamy również do odwiedzenia
strony internetowej naszego teatru: 
www.teatrzaglebia.pl. 

Teatr nadaje nazwę ulicy, przy której został zbudowany przed 119 laty.

Onegdaj na balkonach znajdowały sie portrety słynnych dramaturgów, m.in Słowackiego
i Fredry. W 1940 roku zostały one usunięte przez Niemców.

100-LATKA
18 marca swoją 100. rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka Domu
pomocy społecznej nr 2 w sosnowcu, pani józefa kaszuba. urodzona
we wsi przybysławice (okolice miechowa), pani józefa przyjechała
do sosnowca po wojnie w celu poszukiwania pracy. od najmłodszych
lat przejawiała zdolności artystyczne. z opowieści jubilatki wynika, że
brała czynny udział w życiu kulturalnym wsi, występując na scenie
Domu Ludowego w różnych przedstawieniach. pani józefa jest bardzo
aktywną, towarzyską i samodzielną osobą. pogoda ducha, poczucie
humoru, radość istnienia czynią z niej wyjątkowego człowieka. pani
józefa jest dowodem na to, że człowiek jest silniejszy, niż czas.
szanownej jubilatce, w dniu jej urodzin, życzenia złożyła oraz dyplom
i nagrodę jubileuszową wręczyła, zastępca prezydenta miasta
sosnowca, anna jedynak. 
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• 23 kwietnia, godz. 13.30 – wycieczka piesza bór-biała przemsza-maczki.
zbiórka na przystanku autobusowym osiedla bór pętla-dojazd autobusem
linii nr 150. Długość trasy ok. 9 km.

• 14 maja, godz. 11.00 – zwiedzanie cerkwi prawosławnej pw. św. wiery,
nadziei, Luby i matki ich zofii w sosnowcu przy ul. kilińskiego 39. 
zapisy od 9 maja. ilość miejsc ograniczona.

• 29 maja, godz. 11.00 – wycieczka piesza „maczki-stare maczki-
wągródka-ostrowy górnicze”. zbiórka w maczkach pod pomnikiem
tadeusza kościuszki-ul. krakowska. Długość trasy ok. 9 km.

• 11 czerwca, godz. 11.00 – zwiedzanie kościoła ewangelickiego przy
ul. żeromskiego 4/1 oraz mauzoleum Dietlów na cmentarzu przy
ul. smutnej. zapisy od 6 czerwca. ilość miejsc ograniczona.

• 18 czerwca, godz. 10.00 – wycieczka piesza „ostrowy górnicze – szmejka
-kazimierz górniczy – czarne morze-mortimer”. zbiórka pod dawnym
„klubem w niemcach” – ul. klubowa 2. Długość trasy ok. 10 km. 
zapisy od 13 czerwca. ilość miejsc ograniczona.

udział w imprezach jest bezpłatny. Zapisów należy dokonywać
osobiście lub telefonicznie – tel. 32 265 60 04.

podczas zwiedzania obiektów sakralnych obowiązuje stosowny ubiór.
na wycieczki najlepiej udać się w strojach turystycznych. organizator nie zwraca
kosztów ewentualnych przejazdów oraz nie zapewnia ubezpieczenia. red

Zapraszamy na wycieczki 
po Sosnowcu

Szanownej
Jubilatce 

dużo zdrowia
i radości 

na dalsze lata
życia 

życzy Redakcja
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

11 marca 2016 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus, sekretarz
miasta Sosnowca, Grzegorz Frugalski, kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Anna i Janusz Chrapkowie
Wanda i Jarosław Czekalscy
Zdzisława i Mirosław Cebowie
Edwarda i Mieczysław
Dziurowiczowie
Mirosława i Wacław Frączkowie
Maria i Zdzisław Fiałkowscy
Jadwiga i Stanisław Gierasowie
Anna i Stanisław Gulińscy
Wanda i Józef Gajdowie
Bogumiła i Antoni Irzyńscy
Czesława i Jerzy Jędrusikowie
Jadwiga Zaborowska-Koss 
i Wojciech Koss

Zofia i Mieczysław Kaszubowie
Halina i Czesław Kowalscy
Irena i Krzysztof Lipowie
Maria i Henryk Musiałowie
Zofia i Marek Mettowie
Zdzisława i Krystian Porwołowie
Krystyna i Dionizy Plutowie
Henryka i Antoni Ptakowie
Leokadia i Andrzej Przybylscy
Bronisława i Edward Polichtowie
Zdzisława i Ireneusz Rożkowie
Krystyna i Czesław Stępniowie

Janina i Jerzy Skorusowie
Urszula i Jakub Sześciakowie
Rita i Józef Urbaczkowie
Ewa i Włodzimierz Walewscy
Irena i Tadeusz Wójcikowie
Genowefa i Stanisław Wiórkowscy
Cecylia i Franciszek Żabowie
Marianna i Władysław
Włodarczykowie
Filomena i Witold Worobiejowie
Alina i Henryk Zeganowie
Helena i Stanisław Szmyłowie
Renata i Janusz Kordasowie
Ewa i Zygmunt Chobotowie
Zofia i Witold Kwietniowie

Jubileusz 60- lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili Państwo:
Barbara i Mieczysław Wielgusowie
Alina i Maciej Hałubkowie
Leokadia i Teofil Jurkowie
Helena i Tadeusz Gajdeccy
Irena i Lucjan Piotrowscy
Krystyna i Zenon Lorkowie
Zofia i Edward Łuniewscy
Renata i Stanisław Perlińscy
Józefa i Bronisław Massalscy
Helena i Zenon Michaleccy
Krystyna i Wiktor Delektowie
Władysława i Ignacy Kowalczykowie
Helena i Henryk Kwapichowie
Jadwiga i Bogdan Warmuzowie

JUBILEUSZE
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – zjadły go myszy, 5 – najniższy rangą na statku,
8 – miasto nad Jeziorakiem, 9 – pierwszy występ, 10 – tam

kupisz euro, 11 – niejedna podczas meczu, 12 – czarownik, 
14 – tam kończy się udo, 16 – egzotyczna przyprawa, 
17 – zasłona, 19 – najdalej na północy położony stan USA, 
21 – tam zbierają się posłowie, 22 – kursuje ze Świnoujścia do
Ystad, 25 – nie kiełbasa a wędlina, 28 – czasopismo, 29 – jezioro
w Afryce, 30 – odnowa, 32 – świt, 34 – przeciwnik, 35 – miasto
w środkowej Japonii, 36 – męstwo, 37 – rządzi w kurniku, 
38 – chwilka, 39 – góry w Belgii, Francji i Luksemburgu. 

Pionowo: 1 – w komplecie z kołdrą, 2 – wyrażenie
charakterystyczne dla danego języka, 3 – długa modlitwa, 
4 – gra z pionkami a nie szachy, 5 – coś strasznego, 6 – imię 
z tytułu noweli Sienkiewicza, 7 – mazurski, chroniony ptak, 
13 – zapalenie stawów, 15 – dancing dla młodzieży, 
18 – poetycko o koniu, 20 – trąd, 23 – jego dziedzina to ciała
niebieskie, 24 – rzadkie imię męskie (kiedyś był z nim piątek dla
dzieci), 26 – przerwa, 27 – jeszcze nie otyłość, 28 – na muzealne
eksponaty, 31 – stolica polskiej piosenki, 33 – wyuczony lub
wykonywany.

Rozwiązanie krzyżówki nr  3 /2016, ADAM WAJRAK – WILKI
Na gro dy otrzy mu ją: Urszula Miara, Halina Oset  oraz Anna Swoboda z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

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

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  4

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 25 kwietnia  pod adres redakcji: 
41-200 sosnowiec, ul. 3 maja 11.

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

Praw dzi wa hi sto ria mat ki i cór ki, któ re od na la zły się
po 77 la tach.

Au tor ka książ ki, Ca thy La GROW, opo wia da praw -
dzi wą hi sto rię jej bab ci, Min ki, któ ra przez pra wie 80
lat ukry wa ła, że wie ku 17 lat od da ła do ad op cji swo ją
pierw szą cór kę. To nie zwy kle wzru sza ją ca, praw dzi wa
opo wieść, któ ra po ru szy ła ser ca ty się cy czy tel ni czek.

Był rok 1928. 16-let nia skrom na dziew czy na, Min ka
Dis brow, cze ka ła na pik nik nad je zio rem, cał kiem nie -
świa do ma, jak ten dzień od mie ni jej ży cie. Zo sta ła
wów czas skrzyw dzo na przez nie zna nych męż czyzn.
Do pie ro po kil ku mie sią cach od kry ła, że jest w cią ży.

Od po cząt ku jed nak wie -
dzia ła, że z wie lu po wo dów
nie mo że wy cho wać swo je -
go dziec ka. Pod ję ła więc
cięż ką de cy zję o od da niu
swo jej có recz ki. 

Min ka przez ca łe ży cie
pi sa ła li sty do swo jej cór ki, wciąż ma jąc na dzie ję, że tra -
fia ją do ad re sat ki. Przez ca ły czas cze ka ła na spo tka nie
z có recz ką, któ rą nie ustan nie ko cha ła. Po 77 la tach sta -
ło się to, na co cze ka ła ca łe ży cie. Ko bie ta spo tka ła się
ze swo ją uko cha ną cór ką. 

Cathy LaGROW

Czekałam na Ciebie (Wyd. ZNAK)

Tyl ko w baj kach księż nicz ki ży ją dłu go i szczę śli wie.
Praw dzi wa hi sto ria 30 ko biet. Po cho dzi ły z róż -

nych cza sów oraz z róż nych za kąt ków świa ta. „Nie -
grzecz ne księż nicz ki” to hi sto ria zna nych po sta ci, ta -
kich jak Lu kre cja, Bor gia, An na Bo leyn czy Si si.
Wszyst kie by ły księż nicz ka mi. Nie by ły jed nak nie -
wol ni ca mi swo ich świa tów. Ro bi ły to, co chcia ły. Nie
ży ły we dług dyk tan da swo ich mę żów. Po tra fi ły omo -

tać męż czyzn tak, by rzą dzi li
we dług ich za sad, peł nić wła -
dzę, a na wet mor do wać. 

Ob raz księż ni czek przed -
sta wio ny w książ ce nie po -
kry wa się z ży ciem księż nicz -
ki kre owa nym za zwy czaj w ba śniach. To praw dzi we
ży cie i praw dzi we hi sto rie. 

Linda Rodriguez McRobbie

Niegrzeczne księżniczki (Wyd. ZNAK)

Czy wiesz, co tak na praw dę jest w kre mie, my dle
i sy ro pach?

Ewa Ko zioł po ka zu je swo im czy tel nicz kom, że
aby dom był czy sty i za dba ny, nie trze ba ko niecz nie
uży wać środ ków che micz nych. Po ka zu je tak że, że
aby cia ło wy glą da ło zdro wo i mło do, nie trze ba
wsma ro wy wać w nie dro gich ko sme ty ków na sy co -
nych kon ser wan ta mi. Au tor ka ma tak że spo so by
na zwy kłe, co dzien ne do le gli wo ści. Po da je wska zów -
ki, jak przy go to wać bez piecz ne, na tu ral ne le ki, aby
le czyć ca łą ro dzi nę. Książ ka za wie ra ma sę prak tycz -

nych po rad oraz prze pi sów na le -
ki oraz środ ki czy sto ści. Dzię ki
po ra dom au tor ki przy go tu jesz
nie zbęd ne do dba nia o swo je cia -
ło i otoczenie pro duk ty bez wy -
cho dze nia z do mu. Oszczę dzisz swój czas oraz pie -
nią dze. 

Do wiedz się, ja kie sub stan cje są nie bez piecz ne dla
or ga ni zmu i cze go uni kać, by żyć zdro wo. Prze ko naj
się, że ży cie bez che mii mo że być prost sze, niż mo -
gło by się wy da wać. 

Ewa Kozioł

Wyrzuć chemię z domu (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundował „Kurier Miejski”.

„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
informacji na: www.kul tu ra do step na.pl. red

Na dużym ekranie w najbliższym czasie
zostaną wyświetlone:

7 kwietnia – „Piąta pora roku”
14 kwietnia – „Carte blanche”
21 kwietnia – „Czerwony pająk”
28 kwietnia – „excentrycy, czyli po
słonecznej stronie ulicy”

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
BARAN (21.03. – 19.04.) – W sprawach
uczuciowych szczęście wciąż Ci będzie
sprzyjało. Mogą za to pojawić się drobne
problemy w pracy. Podejdź do nich jednak
jak do wyzwania, a wszystko się ułoży po
twojej myśli. Czeka Cię dłuższa wizyta
bliskich. Pamiętaj jednak, że rodzina jest po
to, aby sobie pomagać w trudnych
chwilach.
BYK (20.04. – 22.05.) – Wypełniony w
ostatnim czasie randkami kalendarz
przyniósł długo oczekiwane efekty. Od
teraz grafik będziesz miał wypełniony
wycieczkami oraz kolacjami we dwoje, co
sprawi, że będziesz mieć niezwykłą chęć do
życia. Postanowisz także nieco zadbać o
swoją figurę przed wakacjami. Może warto
też pokusić się o zmianę fryzury?
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.)– Zgodnie ze
swoim postanowieniem powinnaś teraz
rozpocząć wiosenną dietę. Nie musisz od
razu rezygnować ze wszystkich
przyjemności, na początek odstaw słodycze
i słone przekąski. Szybko będziesz cieszyć
się efektami. Powoli zacznij też planować
zbliżającą się majówkę. Chwila odpoczynku
sprawi, że z większą energią wrócisz do
pracy. 
RAK (22.06. – 22.07.) –  Pora zacząć myśleć
o swoim zdrowiu. Stanowczo zbyt długo
lekceważysz ostatnie dolegliwości. Udaj się
na badania, nim będzie za późno.
Samotnym rakom zacznie sprzyjać
szczęście. Czyżby wiosna w tym roku
przyniosła życiowe zmiany? Pod koniec
miesiąca dostaniesz zaproszenie na
spotkanie klasowe. Czeka Cię
niezapomniana impreza. 
LEW (23.07. – 23.08.) – To będzie fatalny
miesiąc, który przyniesie pasmo nieszczęść i
porażek. Stracisz masę wolnego czasu na
coś, co i tak nie przyniesie oczekiwanego
efektu. Trudno jednak poddawać się od
razu, do końca więc będzie towarzyszyć Ci
iskierka nadziei. Być może zaowocuje
jakimiś dobrymi wiadomościami, a jeśli nie,
to pozostaje Ci czekać na maj. Z pewnością
będzie lepszy.
PANNA (24.08. – 22.09.)– W pracy czekają
na Ciebie małe zmiany. Nie obawiaj się ich
jednak, bo wcale nie oznaczają dla Ciebie
nic złego. Być może nawet będziesz miała
okazję na nowe kursy i szkolenia. Samotne
panny otaczać ciągle będzie szerokie grono
wielbicieli. Korzystaj więc z życia i nie daj się
długo prosić, by wyjść na kolację czy do
kina. Po wstępnej selekcji grono zawęzisz,
niewykluczone, że wyłącznie do tego
„jedynego”.
WAGA (23.09. - 22.10.) – Wiosna sprawi, że
będziesz pełna energii i chęci do życia. Nie
marnuj jej jednak na ciągłe sprzątanie, a
wykorzystaj na podróże, choćby niedalekie.
Twoim najwierniejszym przyjacielem na
najbliższe miesiące stanie się… rower. W
tym roku zdecydowanie postawisz na taką
formę spędzania wolnego czasu. W życiu
osobistym, przyjemna rutyna. 
SKORPION (23.10. – 21.11.)– Wciąż
będziesz mieć wątpliwości co do zmiany
pracy. Ostatecznie lepsza pensja wygra
walkę z pełną stabilizacją i postanowisz
zaryzykować. Jeśli chodzi o życie osobiste,
nie będziesz miał powodów do narzekań.
Nowa miłość powoli rozkwita, a Ty w pełni
poczujesz, że żyjesz. Pomyśl nad zmianą
samochodu, zanim stary całkowicie
odmówi współpracy.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W tym
miesiącu odpuścisz wszystkie randki i
postanowisz zająć się wyłącznie sobą.
Nowa fryzura i gruntowna wymiana
garderoby sprawią, że napełnisz się
wiosenną energią. Czas też pomyśleć o
drobnym remoncie. Nowe otoczenie
przyniesie więcej zmian, niż mógłbyś się
spodziewać. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.)–  Kwiecień
to dla Ciebie miesiąc rodzinnych
uroczystości – zajrzyj zatem w kalendarz i o
nikim nie zapomnij! Na jednej z imprez
poznasz nawet osobę, z którą postanowisz
nawiązać bliższą relację. Czas na
zaplanowanie urlopu. W tym roku
postanowiłeś wypoczywać już w maju,
dlatego to ostatni dzwonek, by coś
zarezerwować. Jest to też ostatnia chwila,
by zrzucić przed urlopem zbędne
kilogramy.
WODNIK (20.01. – 18.02.)–  Złe chwile
stanowczo już za Tobą, teraz czas na te
dobre. Nie spoczywaj jednak na laurach,
gdyż szczęściu trzeba pomóc. Czeka Cię
pracowity okres, ale starania jak zwykle
zostaną docenione. Zacznij powoli
planować urlop, zanim najlepsze oferty
zostaną już wykupione. Czeka Cię wizyta
kuzynki. Jej pobyt może się nieco
przedłużyć, ale z pewnością nie będzie Ci to
przeszkadzać. Wręcz przeciwnie –
dostaniesz propozycję nie do odrzucenia. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wciąż intensywnie
myślisz o zmianie pracy. Wiosna to nie jest
jednak najlepszy moment na takie decyzje.
Rodzina nie będzie zachwycona, gdy przez
Twoją nową posadę całe lato spędza w
domu. Nie planuj w najbliższym czasie
większych wydatków, gdyż raczej nie
będziesz sobie mogła na nie pozwolić.
Samotne ryby wiosną zaczną intensywnie
pracować nad zmianą swojego statusu
związku, gdyż „samotny” stał się już zbyt
uciążliwy. red

KINOreklama

TEATR – kwiecień  2016

02 Sob godz. 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik -
PRAPREMIERA 
03 Nd godz. 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik
07 Czw godz. 10:00 Jaś i Małgosia/ bracia Grimm/ gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
08 Pt godz. 19:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik
09 Sob godz. 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik
10 Nd godz. 18:00 Siódemka/ Z. Szczerek, M. Kmiecik
12 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery
13 Śr godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery
14 Czw godz. 09:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
14 Czw godz. 19:00 Kariera Romualda S./ J. Czapliński/
promocja: 25 zł
15 Pt godz. 19:00 Kariera Romualda S./ J. Czapliński/
promocja: 25 zł

16 Sob godz. 18:00 Najdroższy/F. Veber
17 Nd godz. 18:00 najdroższy/ F. Veber
19 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, 
P. Rowicki
20 Śr godz. 09:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, 
P. Rowicki
21 Czw godz. 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
22 Pt godz. 19:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
23 Sob godz. 18:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
24 Nd godz. 18:00 Dobry wojak Szwejk/ J. Haszek, I.
Gorzkowski
26 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
27 Śr godz. 10:00 Najmniejszy bal świata/ M. Prześluga
28 Czw godz. 11:30 Dobry wojak Szwejk/ J. Haszek, I.
Gorzkowski
29 Pt godz. 19:00 Sala Królestwa/ T. Śpiewak
30 Sob godz. 18:00 Sala Królestwa/T. Śpiewak

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 4 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej
kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Kariera Romualda S.”

w dniu 14.04.2016 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Korzeniec” w dniu

22.04.2016 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Sala Królestwa w dniu

29.04.2016 r. (piątek), godz. 19.00

Re PeR Tu AR Ki NA He lioS 
So SNo WieC 08-14.04.2016 r.

FilMoWe PoRANKi Ze SCooby-Doo WyŁĄCZNie W NieDZielę
„scooby-Doo! brygaDa Detektywów-best oF 7” goDz. 10: 30
animacja, od 4lat, usa, 70min, Dubbing
KulTuRA DoSTęPNA: WyŁĄCZNie W CZWARTeK
„carte bLanche” goDz. 18: 00 obyczajowy, od 12lat,
polska, 106min
PReMieRy:
„łowca i króLowa LoDu” 19: 00, 21: 30 akcja/Fantasy, od 12lat,
usa, 104min, napisy
„łowca i króLowa LoDu” Dubbing 9: 00*, 10: 15**
akcja/Fantasy, od 12lat, usa, 104min, dubbing * wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
„bóg nie umarł 2” 12: 45*, 15: 00** Dramat, od 12lat,
usa, 121min, napisy * z wyjątkiem czwartku ** z wyjątkiem wtorku
FilMy TyGoDNiA:
„moje wieLkie greckie weseLe 2” 13: 00*, 20: 45  komedia, od 12
lat, 94 min, usa, napisy * z wyjątkiem wtorku
,, batman V superman: świt sprawieDLiwości”” Dubbing
10: 30*, 17: 30** akcja/sci-Fi, od 15 lat, 151 min, usa, Dubbing
* z wyjątkiem poniedziałku ** z wyjątkiem czwartku
,, batman V superman: świt sprawieDLiwości”” 20: 15, 21: 45
akcja/sci-Fi, od 15 lat, 151 min, usa, napisy
,, 3D batman V superman: świt sprawieDLiwości””

Dubbing 15: 15*  akcja/sci-Fi, od 15 lat, 151 min, usa, Dubbing
* z wyjątkiem czwartku
,, 3D batman V superman: świt sprawieDLiwości”” 18: 30 
akcja/sci-Fi, od 15 lat, 151 min, usa, napisy
FilMy DlA DZieCi:
,, kung Fu panDa 3”” 10: 45*, 12: 15**, 13: 30***, 15: 45, 16: 45,
animacja, b/o, 95 min, chiny/usa, Dubbing 18: 00 * z wyjątkiem
wtorku i czwartku ** z wyjątkiem środy *** z wyjątkiem poniedziałku
,, 3D kung Fu panDa 3”” 10: 00*, 14: 30** 
animacja, b/o, 95 min, chiny/usa, Dubbing * z wyjątkiem niedzieli
i środy ** z wyjątkiem środy 

W TyM TyGoDNiu RePeRTuARoWyM FilMeM ZASTRZeŻoNyM
jeST:  
-,, 3D bATMAN V SuPeRMAN: ŚWiT SPRAWieDliWoŚCi””
DubbiNG 
-,, 3D bATMAN V SuPeRMAN: ŚWiT SPRAWieDliWoŚCi””
NAPiSy 
-,, 3D KuNG Fu PANDA 3”” 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. 

Sprawa zabójstwa glazurnika Alojzego Korzeńca wraca na
deski Teatru Zagłębia

Powrót „Korzeńca”

„Ko rze niec” w reż. Re mi -
giu sza Brzy ka to eks cy tu ją -
ca czar na ko me dia kry mi -
nal na. Jej pa sjo nu ją ca sen -
sa cyj na in try ga roz gry wa
się w hi sto rycz nych re aliach
wie lo kul tu ro we go, car skie -

go mia sta i Trój ką ta Trzech
Ce sa rzy, wśród ga le rii
barw nych po sta ci praw dzi -
wych i fik cyj nych so sno wi -
czan. Spek takl moż na bę -
dzie zo ba czyć 22 i 23
kwiet nia. red

Zbi gniew Bia łas, pol ski li te ra tu ro -
znaw ca -an gli sta, pro fe sor na uk hu -
ma ni stycz nych, pro za ik i tłu macz,
au tor fa scy nu ją cej so sno wiec kiej try -
lo gii, czy li „Ko rzeń ca”, Pu dru i py -
łu oraz „Ta lu”, bę dzie 15 kwiet nia
go ściem Mu zeum w So snow cu.
Przy po mnij my, że po wieść „Ko rze -
niec” pod bi ła ser ca czy tel ni ków
i zdo by ła Ślą ski Waw rzyn Li te rac -
ki 2011 oraz po wieść zo sta ła po nad -
to uho no ro wa na Spe cjal ną Na gro dą
Ar ty stycz ną Mia sta So snow ca i wy -
wal czy ła ty tu ły „Naj lep szej Książ ki
Ro ku 2011” oraz „Naj lep szej Książ -
ki na Je sień” w ka te go rii „pro za pol -
ska” w ple bi scy tach or ga ni zo wa nych
przez wor tal li te rac ki gra ni ce. pl.
„Ko rze niec” jest pierw szym to mem
„try lo gii so sno wiec kiej”. Jej bez po -
śred nią kon ty nu acją jest po wieść
„Pu der i pył”, któ ra uka za ła się
w 2013 r., a trze cim to mem cy klu
po świę co nym tra gicz nej hi sto rii kry -
mi nal nej, któ rej prze wod nim mo ty -

wem jest zagadkowa śmierć człon -
ków so sno wiec kiej ro dzi ny jest
„Tal”, wy da ny w ro ku 2015. W 2011
r. Pro gram 2 Pol skie go Ra dia wy -
emi to wał dzie sięć frag men tów „Ko -
rzeń ca” w in ter pre ta cji Ma ria -
na Opa nii, a w 2013 r. wy emi to wa no
dzie sięć frag men tów „Pu dru i py łu”

w in ter pre ta cji Grze go rza Da mięc -
kie go. Frag men ty po wie ści bę dą
czy tać ak to rzy Te atru Za głę bia.
Spo tka nie z pi sa rzem bę dzie nie po -
wta rzal ną oka zją, by za py tać o dal -
sze pla ny, in spi ra cje i po my sły
na ko lej ne książ ki. Po czą tek spo tka -
nia o godz. 16.00. Wstęp wol ny. SK

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Białasem 

Świat zmysłów w Muzeum
Wy sta wę in te rak tyw ną, przy go to wa ną przez pra cow ni -
ków na uko wych Mu zeum Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
w Kra ko wie pn. „Świat zmy słów”, moż na oglą dać w Mu -
zeum w So snow cu. Eks po zy cja to uda ne po łącz nie edu -
ka cji i za ba wy. Na ukow cy po ka za li zwią zek po mię dzy bu -
do wą na rzą dów a ich funk cjo no wa niem, a tak że do star -
cza ją od po wie dzi na wie le in try gu ją cych py tań: w ja ki
spo sób zmy sły oszu ku ją nas, jak my mo że my je oszu kać
i czy są do sko na łe?

Ce lem twór ców jest za cie ka wie nie i wzbu dze nie za -
in te re so wa nia mło de go po ko le nia na uka mi ści sły mi.

Eks po zy cja obej mu je 30 sta no wisk zlo ka li zo wa nych
na wy spach te ma tycz nych o su ge styw nych na zwach Re -
cep to ry, Mo no i Ste reo oraz Ilu zje.

In te rak tyw na for ma eks po zy cji po zwa la wi dzom po -
przez sa mo dziel ne dzia ła nie i za ba wę  w prze strze ni wy -
sta wy, po znać taj ni ki funk cjo no wa nia na rzą dów zmy -
słów. Wy sta wa jest czyn na od 6 kwiet nia do 29 ma ja 2016
ro ku. Wstęp jest wol ny. Od 1 kwiet nia do 31 paź dzier ni -
ka Mu zeum pra cu je we dług cza su let nie go, tj. w po nie -
dzia łek (nie czyn ne), od wtor ku do so bo ty (od 10.00
do 17.00), a w nie dzie lę od 12.00 do 17.00. SK
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Miłośnicy talentu Zbigniewa Białasa będę mogli spotkać się
z nim osobiście. 

Pierwsza część sosnowieckiej trylogii będzie
ponownie wystawiana w Teatrze Zagłębia.  




