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Syl wia Ko sman

Nu da w fe rie? Nie w So snow cu! Te go -
rocz na ak cja „Zi ma w mie ście” za po wia -
da się im po nu ją co. Wy jazd w gó ry nie
mu si stać się nie speł nio nym ma rze niem,
bo z po wo dze niem moż na wy brać Gór kę
Śro dul ską oraz spor to we atrak cje, szkół ki
i tur nie je, któ re przy go to wał Miej ski Ośro -
dek Spor tu i Re kre acji. Miej skie pla ców ki
kul tu ral ne i MO SiR sta nę ły na wy so ko ści
za da nia i przy go to wa ły dla dzie cia ków
róż no rod ny pro gram za jęć, warsz ta tów,
gier i kon kur sów. Każ dy znaj dzie coś dla
sie bie i mo że rzu cić wy zwa nie nu dzie. 

Co ro ku pół ko lo nie or ga ni zo wa ne przez
MO SiR cie szą się ol brzy mią po pu lar no -
ścią. 192 miej sca, któ re w te fe rie przy go -
to wał MO SiR, są już wszyst kie za re zer wo -
wa ne, a po nad to zo sta ła utwo rzo na dłu ga
li sta re zer wo wych. 

Od bę dą się dwa 5-dnio we tur nu sy, a or -
ga ni za to rzy za pew nia ją dwu da nio wy
obiad, ubez pie cze nie NW, trans port po -
mię dzy obiek ta mi, opie kę wy cho waw ców
oraz wy kwa li fi ko wa ną ka drę in struk tor -
ską. Za ję cia bę dą się od by wać w gru -
pach 12-oso bo wych na te re nie róż nych
obiek tów MO SiR -u. Ucznio wie, któ rzy
zna leź li się na li ście re zer wo wych, mo gą
ko rzy stać z obiek tów, któ ry mi za rzą dza
MO SiR. I to za dar mo. 

Od po nie dział ku do piąt ku, do godz.
15.00, wy cią gi na Gór ce Śro dul skiej udo -
stęp nia ne bę dą bez płat nie dzie ciom i mło -
dzie ży, miesz ka ją cym na te re nie So snow -
ca lub uczęsz cza ją cym do szkół pod sta wo -
wych, gim na zjal nych oraz po nad gim na -
zjal nych na te re nie mia sta. Trze ba mieć
tyl ko waż ną le gi ty ma cję szkol ną. 

Po nad to gru py zor ga ni zo wa ne z te re nu
mia sta ma ją tak że za gwa ran to wa ny wstęp

bez płat ny, na pod sta wie pi sem ne go zgło -
sze nia u kie row ni ka obiek tu, za wie ra ją ce -
go na zwę in sty tu cji, li stę imien ną pod -
opiecz nych oraz na zwi sko opie ku na gru -
py. Po dob ne za sa dy i bez płat ny wstęp bę dą
obo wią zy wać na lo do wi sku przy ul. Zam -
ko wej 4 (od po nie dział ku do piąt ku), na lo -
do wi sku przy al. Zwy cię stwa, pły wal ni
przy ul. Że rom skie go 5 i w Kli mon tow -
skim Cen trum Ak tyw no ści Ro dzin nej
przy ul. Hu ba la Do brzań skie go 99 (od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. od 9.00
do 15.00). Lo do wi sko przy ul. Gwiezd -
nej 2 bę dzie dzia łać za dar mo od po nie -
dział ku do nie dzie li, od godz. 11.00
do 20.00, z wy łą cze niem prze rwy tech -
nicz nej w godz. od 15.00 do 16.00. Po nad -
to dzia łać bę dą szkół ka snow bo ar do wa

i nar ciar ska, aka de mia nur ko wa nia, na uka
jaz dy na łyż wach oraz pły wa nia. Emo cji
do star czą rów nież tur nie je pił ki noż nej ha -
lo wej i kon kurs wy ci ska nia wie lo krot ne go
sztan gi. 

„Od śnie ża my ta jem ni ce So snow ca,
czy li fe rie z bi blio te ką”. Pod ta kim ha słem
bę dzie od by wać się te go rocz na ak cja „Zi -
ma w mie ście” w Miej skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej.

Dla uczest ni ków przy go to wa no moc
atrak cji i cie ka wych za jęć. Oprócz tro pie -
nia sta rych ta jem nic, le gend i hi sto rii zna -
nych so sno wi czan, ca łych ro dów, za byt -
ków i dziel nic, z któ ry mi bę dą mu sia ły
zmie rzyć się dzie ci, nie za brak nie tak że m.
in. we so łej ma ska ra dy, ła mi głó wek, ka -
lam bu rów, pa ster ki w ko pal ni Mau ry cy,

roz śpie wa nej bi blios fe ry, i cza su spę dzo -
ne go „na wy go nie i w sa lo nie”, czy li za -
baw dziad ków w wy ko na niu wnucz ków. 

– W tym ro ku te ma tem prze wod nim
bę dzie na sze mia sto – So sno wiec. Z oka -
zji ju bi le uszo wych, 115. uro dzin mia sta,
pod czas spo tkań w bi blio te ce, bę dzie my
od kry wać ta jem ni ce So snow ca oraz sku -
piać się wo kół je go hi sto rii i po szcze gól -
nych dziel nic – za po wia da Kin ga Ba ra -
now ska -Ja wo rek, spe cja li sta ds. pro mo cji
i mar ke tin gu w Miej skiej Bi blio te ce Pu -
blicz nej. – W pro gra mie zna la zły się licz -
ne warsz ta ty pla stycz ne, li te rac kie, eko lo -
gicz ne, po ga dan ki, pre zen ta cje mul ti me -
dial ne, gry i za ba wy ru cho we, za ję cia
z wy ko rzy sta niem ta bli cy in te rak tyw nej,
gry plan szo we i sto li ko we. Uczest ni cy

wcie lą się w ro le hi sto ry ków, ar che olo gów,
geo gra fów i bio lo gów. Te ma tem za jęć bę -
dą mię dzy in ny mi le gen dy i hi sto rie, do ty -
czą ce Za głę bia, a tak że opo wie ści o naj -
słyn niej szych miesz kań cach So snow -
ca – do da je.

Za ję cia bę dą od by wać się we wszyst -
kich,19 fi liach bi blio te ki, w te sa me dni ty -
go dnia, czy li w po nie dział ki, śro dy i piąt -
ki. Udział mo gą wziąć dzie ci od 5 ro ku ży -
cia. Nie czyn na bę dzie bi blio te ka głów na,
ze wzglę du na trwa ją cy re mont. W ra -
mach zi mo wej ak cji, dzie ci w wie ku od 5
do 12 ro ku ży cia, mo gą wziąć tak że udział
w dru giej edy cji kon kur su „Za gro że ni ulu -
bień cy. Przy ro da Za głę bia Dą brow skie -
go”. Pra ce na le ży do star czyć do 24 stycz -
nia, a 27 stycz nia na stą pi roz da nie na gród.
Pa tro nem me dial nym i spon so rem czę ści
na gród jest por tal www.czas dzie ci.pl.
Uczest ni cy kon kur su mu szą przy go to wać
ob ra zek przed sta wia ją cy zwie rzę lub
zwie rzę ta za gro żo ne wy gi nię ciem, za -
miesz ku ją ce te re ny Za głę bia Dą brow skie -
go. Pra ca ma być wy ko na na na pa pie rze,
w for ma cie mak sy mal nym A2. Tech ni ka
wy ko na nia pro jek tu jest do wol na, ale nie
moż na przy go to wać gra fik kom pu te ro -
wych i form prze strzen nych.

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE”:
www.mosir.sosnowiec.pl
www.biblioteka.sosnowiec.pl
www.kiepura.pl
www.mdk-kazimierz.pl
www.klubmaczki.pl
www.zameksielecki.pl
www.muzeum.org.pl
www.sosnowiec.pl

ciąg dalszy str. 4

Za nami rok ważnych wydarzeń, dobrych
wiadomości i podjętych decyzji. Otwarto m. in.
Centrum Aktywności Rodzinnej, miasto stało się
właścicielem stadionu w Zagórzu, a rada nadzorcza PKP
wydała decyzję w sprawie przebudowy dworca
w Maczkach. Do miasta wróciła Industriada, a do„Muzy”
kino. Poza tym wspólnie świętowaliśmy historyczne
wydarzenia i bawiliśmy się podczas niezliczonych
koncertów i imprez.

Trzy tysiące miejsc pracy powstanie przy trasie
S1!Wiadomo, że na terenach w pobliżu trasy S1
ulokuje się firma „działająca w branży świątecznej”, która
ma stworzyć trzy tysiące miejsc pracy, a sezonowo
zatrudniać nawet pięć tysięcy osób. Sama hala ma mieć
powierzchnię około 100 tys. m kw. Inwestycja rusza
wkrótce, a jej działalność oznacza, że do budżetu miasta
co roku z płaconych podatków
wpłynie ponad 2 mln zł.

Piłkarze Zagłębia wiosną powalczą o powrót
do piłkarskiej elity. Czy znajdzie się dla nich miejsce
w ekstraklasie? Przed szansą wprowadzenia sosnowiczan
do ekstraklasy stoi Dariusz Banasik, który po zakończeniu
rundy jesiennej zastąpił na trenerskiej ławce Piotra
Mandrysza. – Przed wiosenną batalią jesteśmy wysoko
w tabeli i trzeba zrobić wszystko, aby tego, co udało się
wypracować, nie zmarnować – mówi Marcin
Jaroszewski, prezes klubu.str. 8str. 4 str. 15

Będzie się działo!
Akcja „Zima w mieście” to białe szaleństwo na nartach i łyżwach, nurkowanie, szermierka, taniec, śpiew, malarstwo i odkrywanie tajemnic Sosnowca

arc UM w Sosnowcu

Na Górce Środulskiej będą działać szkółka narciarska i snowboardowa, a dzieciaki mogą szusować 
na nartach za darmo. 

Dużo zdrowia

i pomyślności 

w Nowym Roku 2017

życzy Redakcja 

„Kuriera Miejskiego”



Do bre wia do mo ści na za koń cze -
nie ro ku na pły nę ły do So snow ca.
Dru gi etap prac przy ul. Go spo dar -
czej tak że z do fi nan so wa niem
z Pro gra mu Roz wo ju Gmin nej
i Po wia to wej In fra struk tu ry Dro -
go wej.

Mi ni ster stwo In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa zatwierdziło prze -
ka za ną przez wo je wo dę ślą skie go
osta tecz ną li stę ran kin go wą wnio -
sków o do fi nan so wa nie zło żo nych
w ra mach „Pro gra mu roz wo ju
gmin nej i po wia to wej in fra struk tu -
ry dro go wej na la ta 2016-2019”.

Na jej pod sta wie wo je wo da ślą -
ski za twier dził li stę wnio sków za -

kwa li fi ko wa nych do do fi nan so wa -
nia zło żo nych w ra mach pro gra -
mu.

Na li ście zna la zły się 32 za da -
nia na łącz ną kwo tę do fi nan so -
wa nia z bu dże tu pań stwa w wy -
so ko ści 54 286 192 zł, w tym
pro jekt prze bu do wy ul. Go spo -
dar czej od ul. Za men ho fa do ul.
Ma ło bądz kiej. – Prze bu do wa li -
śmy uli cę Go spo dar czą od skrzy -
żo wa nia z uli cą Gro ta -Ro wec kie -
go do ul. Za men ho fa, te raz bę -
dzie my mo gli się za jąć od cin -
kiem od ul. Za men ho fa do ul.
Ma ło bądz kiej. Tym sa mym ca ła
uli ca Go spo dar cza zy ska no wą

ja kość. Po dob nie jak w pierw -
szym eta pie pra ce obej mą nie
tyl ko jezd nię. Po wsta ną rów nież
miej sca po sto jo we, ścież ka ro we -
ro wa i oczy wi ście no wy chod nik.
Tym ra zem in we sty cja zo sta nie
do fi nan so wa na kwo tą pra wie 1
mi lio na zło tych – pod kre śla pre -
zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski.

W su mie dru gi etap prac na ul.
Go spo dar czej ma kosz to wać 2
mln zł.

Przy po mnij my, że w ra mach
pierw sze go eta pu prac, od skrzy -
żo wa nia ul. Go spo dar czej z ul.
Gro ta -Ro wec kie go do ul. Za men -
ho fa wy mie nio no na wierzch nię
jezd ni i prze bu do wa no chod ni ki.
Uli ca zy ska ła tak że 50 miejsc par -
kin go wych oraz ścież kę ro we ro wą
w ko lo rze czer wo nym. Re mont
obej mo wał rów nież prze bu do wę
dwóch za tok au to bu so wych oraz
wy sep ki w cią gu przejść dla pie -
szych. In we sty cja kosz to wa ła oko -
ło 1,35 mln zł, po ło wa tej kwo ty
po cho dzi ła z Pro gra mu Roz wo ju
Gmin nej i Po wia to wej In fra struk -
tu ry Dro go wej. KP
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MIASTO

Syl wia Ko sman

Prze stron ne i ko lo ro we sa le, za baw ki, plu sza ki i bu -
jacz ki, przy sto so wa ne dla ma lu chów po miesz cze nia,
przy tul ne sy pial nie, do brze wy po sa żo na kuch nia
oraz plac za baw. Tak wy glą da no wy od dział miej skie -
go żłob ka w So snow cu, któ ry otwar to 28 grud nia
w bu dyn ku przy ul. Bia ło stoc kiej 19 w Za gó rzu. To
pią ty od dział żłob ka w So snow cu. Pla ców ka ru szy -
ła 2 stycz nia. Na pro fe sjo nal ną opie kę mo że li czyć 38
dzie ci w wie ku od pię ciu mie się cy do trzech lat.

Naj dłuż sza li sta re zer wo wa po wsta ła wła śnie
w Od dzia le nr 5, któ ry obej mu je Śro du lę, Za gó rze
i Kli mon tów. Miejsc w żłob ku za czę ło bra ko wać już
kil ka lat te mu. – To by ła jed na z pierw szych obiet nic
zło żo nych miesz kań com mia sta. Za gó rze i Śro du la
to ogrom ne dziel ni ce So snow ca, z du żym de fi cy tem
miejsc w pla ców kach te go ty pu. Do no we go od dzia -
łu żłob ka tra fią dzie ci z li sty re zer wo wej – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Nic więc dziw ne go, że kie dy w mar cu 2015 r.
do pre zy den ta wpły nę ła in ter pe la cja rad nej Wan dy
Ol ko, w któ rej wska za ła po ten cjal ną lo ka li za cję,
w ja kiej mógł by mie ścić się żło bek, czy li nie wy ko -
rzy sty wa ną cześć Gim na zjum nr 7, spra wy po to czy -
ły się szyb ko. – Jed nym z prio ry te tów w mo im pro -
gra mie wy bor czym by ło wła śnie utwo rze nie od dzia -
łu żłob ko we go w Za gó rzu. Wcze śniej przez wie le lat
pra co wa łam ja ko urzęd nicz ka i zda wa łam so bie spra -
wę ze ska li te go pro ble mu i de fi cy tu miejsc dla naj -
młod szych dzie ci w tej dziel ni cy, li czą cej 44 ty sią ce
miesz kań ców – mó wi Wan da Ol ko. 

W mię dzy cza sie gmi na przy stą pi ła do rzą do we go
„Re sor to we go pro gra mu roz wo ju in sty tu cji opie ki
nad dzieć mi w wie ku do lat 3 – Ma luch”, dzię ki cze -
mu po zy ska ła po ło wę środ ków na re mont i ada pta -
cję po miesz czeń na rzecz żłob ka. – Dzi siaj mam nie -
skry wa ną sa tys fak cję, że by ła to słusz na i tra fio na de -
cy zja. Prze bu do wa i re mont po miesz czeń zo stał zre -
ali zo wa ny w mo jej opi nii we dług za sa dy 3 E, czy li:

eks pre so wo, bo re mont trwał tyl ko 66 dni, eko no -
micz nie, bo 50 pro cent środ ków uda ło się po zy skać
z rzą do we go pro gra mu „Ma luch” i ele ganc ko, bo po -
miesz cze nia są baj ko we – pod su mo wa ła rad na. 

Dla ro dzi ców ma lu chów ko lej ną do brą wia do mo -
ścią jest po wsta nie jesz cze w tym ro ku na stęp ne go
od dzia łu Żłob ka Miej skie go. Gmi na w ra mach pro -
jek tu „Mo gę wszyst ko – pro jekt go dze nia ról spo -

łecz nych z za wo do wy mi” pla nu je od wrze śnia uru -
cho mić od dział żłob ka dla 25 dzie ci we wschod niej
dziel ni cy So snow ca – Ju liu szu. – Żło bek bę dzie zlo -
ka li zo wa ny na par te rze w bu dyn ku przy ul. Czoł gi -
stów 5. Do dys po zy cji bę dzie rów nież część te re nu
zie lo ne go przed bu dyn kiem z prze zna cze niem
na plac za baw dla dzie ci – wy ja śnia An na Je dy nak,
za stęp ca pre zy den ta So snow ca.

W ra mach te go sa me go pro jek tu, tak że we wrze -
śniu, gmi na pla nu je utwo rze nie Klu bu Dzie cię ce go,
któ ry bę dzie się znaj do wał w lo ka lu przy Ze spo le
Szkół Elek tro nicz nych i In for ma tycz nych przy ul. Ja -
giel loń skiej 13. Klub za pew ni miej sce dla 15 dzie ci
i bę dzie funk cjo no wał na 3 zmia ny. Na opie kę mo gą
li czyć dzie ci od 1 do 3 ro ku ży cia przez mak sy mal -
nie 5 go dzin. 

Do dat ko wo w ra mach pro jek tu „Mo gę wszyst -
ko – pro jekt go dze nia ról spo łecz nych z za wo do wy -
mi” jest pla no wa na re fun da cja więk szej czę ści wy -
na gro dze nia dla 20 niań, któ re zo sta ną za trud nio ne
przez ro dzi ców. Wzro snąć ma tak że licz ba miejsc
w żłob kach nie pu blicz nych, o ko lej nych 14 miejsc. 

Obec nie w pu blicz nych pla ców kach w So snow cu
prze wi dzia no 278 miejsc w żłob kach. Na te re nie
mia sta dzia ła rów nież 7 żłob ków nie pu blicz nych,
któ re dys po nu ją 206 miej sca mi. Gmi na do tu je po byt
każ de go dziec ka w żłob ku nie pu blicz nym kwo -
tą 500 zł mie sięcz nie.

Re mont od dzia łu żłob ka w Za gó rzu kosz to wał
ok. 1 mln 200 tys. zł, z cze go 600 tys. po cho dzi ło
z bu dże tu mia sta, a dru ga po ło wa z rzą do we go pro -
gra mu „Ma luch”.

W Zagórzu rozpoczął działalność nowy oddział miejskiego żłobka 

Żłobek jak z bajki 

Remont żłobka kosztował ok. 1 mln 200 zł. Efekt jest imponujący. 

Gospodarcza z kolejnym wsparciem

Miej ski Za kład Usług Ko mu nal nych w peł nej go to wo ści
do wal ki z zi mą

Paweł Leśniak

Syp nę ło śnie giem, nadwo rze co raz
mroź niej. Jak za pew nia ją pra cow -
ni cy MZUK, so sno wi cza nie o stan
dróg i chod ni ków po win ni być jed -
nak spo koj ni. – Je ste śmy przy go to -
wa ni do zi my, pra cu je my peł ną pa -
rą, dro gi i chod ni ki są od śnie ża ne
na bie żą co zgod nie ze stan dar da mi
zi mo we go utrzy ma nia dróg w na -
szym mie ście – in for mu je Grze gorz
Bar czyk, dy rek tor Miej skie go Za -
kła du Usług Ko mu nal nych, któ ry
nad zo ru je Ak cję Zi ma w mie ście.

W So snow cu Ak cja Zi -
ma 2016/2017 trwa od 1 li sto pa -
da 2016 ro ku do 30 kwiet nia 2017
ro ku. – W tym cza sie je ste śmy
w peł nej go to wo ści. Pierw sze dwa
mie sią ce ak cji by ły dość ła god ne,
tak na praw dę do pie ro z po cząt -
kiem ro ku wa run ki at mos fe rycz ne
spra wi ły, że nasz sprzęt w kom ple -
cie wy je chał na so sno wiec kie dro -
gi. Dys po nu je my trze ma cią gni ka -
mi z płu giem, pię cio ma cią gni ka -
mi z płu giem i roz rzut ni kiem, trze -
ma ko par ko -ła do war ka mi, dzie -
wię cio ma pia skar ko -so lar ka mi,
rów niar ką do wal ki z za spa mi oraz
urzą dze niem do wy twa rza nia so -
lan ki. Wsu mie ilość dróg wła snych
prze zna czo nych do od śnie że nia
to 344,97 km. Oczy wi ście dys po -
nu je my od po wied ni mi ilo ścia mi
ton pia sku i so li, któ re nabie żą co są
wy ko rzy sty wa ne. Ilość so li w cza -
sie ak cji to160 ton nado bę – do da -
je dy rek tor Bar czyk.

Miesz kań cy mo gą przez ca łą do -
bę zgła szać in for ma cje do ty czą ce sta -
nu ulic pod nu me ra mi te le fo -
nów: 501 456 203 oraz 32 291 
79 27.– Zgło sze nia są przyj mo wa -
ne od po nie dział ku do nie dzie li.
Je śli tyl ko po ja wią się ja kieś nie po -

ko ją ce sy gna ły, pro si my miesz kań -
ców o in for ma cję – pod kre śla dy -
rek tor MZUK.

Jed no cze śnie przy po mi na my
o ko niecz no ści od śnie ża nia da -
chów i chod ni ków oraz usu wa nia
two rzą cych się so pli lo do wych.
Zgod nie z pra wem bu dow la nym
i usta wą o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach, obo wiąz ki
te spo czy wa ją na wła ści cie lach,
ad mi ni stra to rach i za rząd cach te re -
nów oraz bu dyn ków.

Obo wią zek od śnie ża nia i usu -
wa nia two rzą cych się so pli lo do -
wych cią ży na wła ści cie lach, za -
rząd cach i ad mi ni stra to rach bu -
dyn ków, któ rzy po win ni spo wo do -
wać usu nię cie śnie gu i lo du z da -

chów i in nych ele men tów bu dow -
li, gdzie mo że to sta no wić za gro że -
nie dla bez pie czeń stwa lu dzi.
Śnieg w du żej ilo ści sta je się bar -
dzo cięż ki, szcze gól nie, gdy za -
czy na się roz pusz czać. 

Nie do peł nie nie obo wiąz ku od -
śnie ża nia da chów i chod ni ków,
a tym sa mym na ra że nie na nie bez -
pie czeń stwo lu dzi jest za gro żo ne ka -
ra mi. Funk cjo na riu sze Po li cji iStra -
ży Miej skiej mo gą uka rać man da -
tem kar nym oso by nie wy wią zu ją ce
się zna ło żo nych obo wiąz ków. Wła -
ści ciel lub za rząd ca nie po sprzą ta ne -
go chod ni ka, mu si li czyć się rów -
nież zwy pła ce niem od szko do wa nia
i grzyw ny w przy pad ku gdy pie szy
do zna ob ra żeń. KP

Z uwagi na zbliżające się niskie temperatury sosnowieccy policjanci
każdego dnia wielokrotnie sprawdzają miejsca, w których mogą
przebywać bezdomni. Docierają do tych, którzy korzystając
z prowizorycznych miejsc noclegowych, wystawieni są na często zabójcze
działanie niskich temperatur. Informują, gdzie można uzyskać pomoc.
Kanały ciepłownicze, opuszczone altany na ogródkach działkowych, domy
przeznaczone do wyburzenia, czy prowizoryczne szałasy, ustawiane
zwykle na terenach nieużytków – to miejsca, gdzie najczęściej przebywają
osoby bezdomne. Nie ma w nich najczęściej żadnego ogrzewania. Właśnie
w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi
i zapowiadanym przez synoptyków znacznym spadkiem temperatur,
sosnowieccy policjanci, podczas prawie każdej służby, odwiedzają te
miejsca. Napotkane w nich osoby informują, w jaki sposób i gdzie mogą
otrzymać pomoc w postaci noclegu, ciepłego posiłku, czy miejsca,
w którym można się ogrzać. Tłumaczą, jak niebezpiecznie jest nocowanie
w tak niskich temperaturach. Akcja potrwa do wiosny.
Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia
można uzyskać, dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na całodobowy
bezpłatny numer: 0 800 100 022.
W sytuacjach zagrożenia dzwoń po pomoc na numer alarmowy: 112.
Osoby bezdomne z terenu Sosnowca mogą uzyskać schronienie w:
Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych w Sosnowcu przy ulicy
Piotrkowskiej 19 – tel. 32 294 70 52,
Noclegowni Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu przy ulicy
Kaliskiej 25 – tel. 32 266 22 26,
Ogrzewalni przy ulicy Piotrkowskiej 23 – tel. 501 358 211.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło listę projektów, które otrzymają dofinansowanie
na przebudowę dróg krajowych. W tym gronie znalazł się Sosnowiec, który na przebudowę skrzyżowania
przy Makro, otrzymał nieco ponad 23,4 mln zł. Według specjalistów, to jedno z najbardziej newralgicznych
skrzyżowań w aglomeracji. Rozwiązaniem problemu ma być budowa dwupoziomowego skrzyżowania
i rozdzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. Wartość inwestycji oszacowano na 89 mln zł. Miasto
wnioskowało o dofinansowanie w wyoskości 85 proc., czyli prawie 74 mln zł. Ostatecznie CUPT przyznał środki
finansowe w wysokości 27 proc. – Kwota dofinansowania to dobra wiadomość. Mamy nadzieję, że po ogłoszeniu
przetargów przez miasta, które otrzymały 85 procent dofinansowania, okaże się, że powstaną oszczędności,
dzięki którym wzrośnie wsparcie finansowe dla innych miast, w tym Sosnowca. Wkrótce ogłosimy przetarg
na projekt. Prace potrwają około 12 miesięcy – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński. KP

Ponad 23 mln zł dofinansowania 
na przebudowę DK 94
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RADA MIEJSKA
Radni zadecydowali: tak dla budżetu i wieloletniej prognozy finansowej

Budżet miasta przyjęty
Syl wia Ko sman

Wstęp ne za ło że nia do stra te gii roz wo ju
mia sta za pre zen to wał pod czas ostat niej
se sji pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski.
Rad ni pod ję li de cy zję i po par li pro jekt bu -
dże tu na rok 2017. „Za” bu dże tem i Wie -
lo let nią Pro gno zę Fi nan so wą za gło so wa -
ło 20 rad nych, 8 wstrzy ma ło się od gło su.

Przed se sją har ce rze prze ka za li rad nym
i zgro ma dzo nym go ściom be tle jem skie
świa teł ko i za pre zen to wa li pro gram ar ty -
stycz ny. Wspól ne ko lę do wa nie nie uchro -
ni ło jed nak rad nych i pre zy den ta
przed dys ku sją, ostry mi ko men ta rza mi
i oce na mi. Nie za bra kło tak że cel nych ar -
gu men tów, żar tów i zło śli wo ści… 

– Chce my, aby w 2020 ro ku So sno -
wiec był mia stem dum nych miesz kań ców.
Rok 2020 to naj póź niej szy ter min re ali za -
cji pla no wa nych in we sty cji, ale więk szość
po win ni śmy zre ali zo wać do koń ca ka den -
cji, a więc do ro ku 2018. Wie rzy my, że
za ło że nia do stra te gii są bli skie miesz kań -
com – stwier dził pre zy dent So snow ca,
roz po czy na jąc dys ku sję nad stra te gią i bu -
dże tem. 

Za ło że nia do stra te gii mia sta zo sta ły
po dzie lo ne we dług te ma tycz nych sied miu
prio ry te tów: „Ży cie w mie ście – miesz ka -
nia, pra ca, edu ka cja, bez pie czeń stwo”,
„Mia sto mo bil ne – trans port, dro gi, chod -
ni ki, ścież ki ro we ro we”, „Mia sto eko lo -
gicz ne – re wi ta li za cja, czy stość, ka na li za -
cja”, „Zdro we mia sto – zdro wie, po moc
spo łecz na, po li ty ka se nio ral na”, „Mia sto
ak tyw nych – kon sul ta cje spo łecz ne, trze ci
sek tor”, „Mia sto po go dzi nach – czas wol -
ny”, „Mia sto z tra dy cją – hi sto ria i toż sa -
mość, pro mo cja”. 

Pre zy dent prze ko ny wał, że sys te ma -
tycz nie po sze rza ne bę dą ele men ty „Pa kie -
tu Przed się bior cy” i „Pa kie tu Miesz kań -
ca”. W ra mach pa kie tów wpro wa dzo no
już m. in. zwol nie nie z po dat ku od nie ru -
cho mo ści, ob słu gę i opie ku na in we sto ra,
ob ni że nie opła ty od środ ków trans por tu,
niż sze staw ki dzier ża wy w cen trum mia -
sta, sym bo licz ną opła tę za ogród ki ga stro -
no micz ne i znie sie nie opła ty tar go wej. Po -
nad to przy go to wa ne zo sta ną no we dział ki
in we sty cyj ne oraz ru szy pro gram „Lo kal
na Biz nes”, za kła da ją cy atrak cyj ne staw ki
naj mu po wierzch ni biu ro wych oraz pro -
gram „Miesz ka nie do re mon tu”. Z ko lei
w ra mach „Kwia to wej Do li ny” zo sta ną
wy bu do wa ne trzy bu dyn ki wie lo ro dzin ne
w re jo nie ulic Ry dza -Śmi głe go i Gwiezd -
nej, w su mie 6 kon dy gna cji i 43 lo ka le.
Sza cun ko wy koszt in we sty cji to 22,3 mln
zł. Na stą pi tak że ucie pło wie nie osie dla Ju -

liusz (ter mo mo der ni za cja 22 bu dyn ków).
Ko lej nym eta pem bę dzie li kwi da cja ni -
skiej emi sji, czy li przy łą cze nie do sie ci
cie płow ni czej, ter mo mo der ni za cja osie -
dla Przy szłość, mo der ni za cja bu dyn ków
w cen trum mia sta (ul. Tar go wa, De ker ta,
Gło wac kie go, Mo drze jew ska) oraz mo -
der ni za cja tech nicz no -funk cjo nal na bu -
dyn ków w cen trum mia sta wraz z ucie -
pło wie niem i bu do wa ma łe go osie dla
miesz ka nio we go (ul. Trau gut ta 21-23). 

W ra mach „Pa kie tu Miesz kań ca” dzia -
ła już kar ta za pew nia ją ca zniż ki w in sty -
tu cjach kul tu ral nych i spor to wych dla
osób, któ re na sta łe za miesz ka ją w So -
snow cu, a pła ce nie po dat ków w So snow -
cu jest szan są na wy gra nie sa mo cho du
oso bo we go.

Nie znik nie tak że wy praw ka dla pierw -
szo kla si sty. Ro dzi ce dzie ci, któ re roz po -
czy na ją na ukę w pierw szej kla sie, mo gą
li czyć na 500 zło tych wy praw ki w ra mach
pro gra mu „Wspar cie na star cie”. Pla no -
wa ne są tak że ślu by w ple ne rze. Zo sta nie
prze pro wa dzo na mo der ni za cja ta ra su
w Pa ła cu Scho ena (od stro ny sa li ślu bów)
i przy sto so wa nie do tzw. ślu bów let nich. 

W ra mach edu ka cji, oprócz re mon tów
żłob ków i przed szko li oraz zwięk sze nia
licz by miejsc, zo sta nie roz bu do wa ne
CKZiU przy ul. Gro ta Ro wec kie go
i przy ul. Ki liń skie go. Pla no wa na jest ter -
mo mo der ni za cja 12 pla có wek oświa to -
wych, utwo rze nie Cen trum Usług Wspól -
nych, któ re bę dzie re ali zo wa ło za mó wie -
nia pu blicz ne wspól nie dla wszyst kich
jed no stek oświa to wych, bu do wa ba se nu
przy ul. Bo ha te rów Mon te Cas si no oraz
re mont niec ki ba se no wej przy ul. Le gio -
nów. W Macz kach ma po wstać Cen trum
Ba dań i Kształ ce nia Spe cja li stów Trans -
por tu w Macz kach przy współ pra cy
z PKP. 

In we sty cje w ra mach trans por tu pu -
blicz ne go ozna cza ją po wsta nie wę złów
prze siad ko wych i wiat przy stan ko wych,
za kup kil ku dzie się ciu au to bu sów przez
PKM, prze dłu że nie li nii 15 wraz z mo der -
ni za cją in fra struk tu ry, mo der ni za cję li -
nii 21 i 26 (ul. Pił sud skie go – od ul. So bie -
skie go do S86), mo der ni za cję to ro wi ska
tram wa jo we go w uli cy Bę dziń skiej, Ma -
riac kiej, Że rom skie go, Ma ła chow skie -
go, 1 Ma ja i An der sa oraz prze bu do wę
kład ki Naf to wa i Śro du la i przejść pod -
ziem nych: Na ru to wi cza/Szkol na, Na ru to -
wi cza/3 Ma ja, 3 Ma ja (przy ba se nie), 3
Ma ja (przy Śli ma ku), Pił sud skie go (Eg -
zo ta rium), Pił sud skie go/Gra bo wa – po łą -
cze nie pie sze ul. Woj ska Pol skie go/ul. 27
Stycz nia – win da przy Śli ma ku. 

W ra mach prio ry te tu  „Mia sto eko lo -
gicz ne – re wi ta li za cja, czy stość, ka na li za -
cja” ma ją zo stać m. in. prze pro wa dzo ne
in we sty cje o war to ści oko ło 57 mln zł,
a w ra mach „Zdro we mia sto…” po wsta -
ną m. in. blok ope ra cyj ny w Szpi ta lu
Miej skim, Za głę biow skie Cen trum Ho -
spi cyj ne i ru szy pro gram in -vi tro.   

Po pre zen ta cji, przed sta wio nej przez
pre zy den ta, głos za bra li rad ni. 

Ja cek Du dek, prze wod ni czą cy klu bu
PiS, za jął jed no znacz ne sta no wi sko. – Pa -
nie pre zy den cie, klub rad nych „Pra wa
i Spra wie dli wo ści” zło żył za po śred nic -
twem ko mi sji bran żo wych kil ka dzie siąt
wnio sków o za bez pie cze nie środ ków
w bu dże cie. Ja sam oso bi ście zło ży łem
ich bli sko 40. Część od po wie dzi otrzy ma -
łem na pi śmie, część ust nie. Na wszyst kie
wnio ski, od po wie dzi by ły ne ga tyw -
ne – stwier dził Du dek, pod kre śla jąc, że
nie uda ło się spo tkać rad nym klu bu PiS
z pre zy den tem i po roz ma wiać w spra wie
bu dże tu, co za de cy do wa ło o bra ku udzie -
le nia po par cia. 

Z ko lei peł ne go po par cia udzie lił Ja -
nusz Ku bic ki, prze wod ni czą cy klu bu
PO. – Kie dy nie ca łe dwa la ta te mu,
w stycz niu 2015 ro ku de biu to wa łem
w tym miej scu, mó wi łem o re aliach. Od -
wo ły wa łem się wte dy do trzech wład ców
w XIX wie ku, jed ne go ma łe go wzro stu,
ale wiel kie go, któ ry mó wił o tym, że by
sku tecz nie rzą dzić, to po trze ba trzech rze -
czy: pie nię dzy, pie nię dzy i jesz cze raz pie -
nię dzy. I póź niej do opi nii dwóch wład -
ców, któ rzy po woj nie za bor czej mó wi li
do pol skich elit: „Re alia, pa no wie, re alia”
al bo: „Żad nych ma rzeń pa no wie, żad nych
ma rzeń!”. Dzi siaj po dwóch la tach, kie dy
przyj mu je my ko lej ny bu dżet, mo że my
po wie dzieć, że tych pie nię dzy ma my tro -
chę wię cej. W ubie głym ro ku mie li śmy
wy dać 736 mln zło tych, a wy da je my
w tym ro ku po nad 100 mln zł wię -
cej – mó wił Ja nusz Ku bic ki. – Za ło że nia
na rok przy szły wska zu ją, że wy da my po -
nad 900 mln, ale re al ne jest prze kro cze nie
ma gicz nej dla ta kie go mia sta jak So sno -
wiec su my mi liar da zło tych, więc mo że -
my so bie po zwo lić na re ali za cję ma rzeń,
o mie ście bar dziej przy ja znym dla miesz -
kań ca, oby wa te la i lu dzi mło dych. Za to
chciał bym po dzię ko wać urzęd ni kom,
zwłasz cza tym, któ rzy tak sku tecz nie wal -
czą o po zy ska nie środ ków fi nan so -
wych – do dał. 

Opo zy cyj ny klub SLD pod jął ta ką sa -
mą de cy zję, ale za po wie dział re cen zję
dzia łań pre zy den ta przy udzie la niu przy -
szło rocz ne go ab so lu to rium. W imie niu

rad nych klu bu wy po wie dział się To masz
Nie dzie la, któ ry roz po czął od przed sta -
wie nia pod sta wo wych po zy cji w bu dże -
cie. 

– Kil ka liczb: 869 mi lio nów zło -
tych – do cho dy mia sta So snow ca, 940 mi -
lio nów – wy dat ki, naj wyż szy od lat de fi -
cyt bu dże to wy w kwo cie 70 mln zło tych,
za dłu że nie się ga ją ce 208 mln na ko niec
te go ro ku w po rów na niu do 144 mln zło -
tych, któ re ma my obec nie. To są fak ty,
któ re za sta nie my na ko niec te go ro ku.
Czy to źle? Oce nia my in we sty cje, któ re
bę dą re ali zo wa ne w ra mach Zin te gro wa -
nych In we sty cji Te ry to rial nych, współ fi -
nan so wa ne w ra mach środ ków eu ro pej -
skich ja ko in we sty cje za sad ne, któ re da -
dzą du żo na sze mu mia stu. Kre dyt z EBI
jest na do brych wa run kach, je dy nie, co
nam się mo że nie po do bać, to że spła ta
jest prze su nię ta na rok 2021, czy li tak na -
praw dę zo sta wia my coś na szym na stęp -
com. Po nad to ma my tyl ko 39 mi lio nów
nad wyż ki do cho dów bie żą cych nad wy -
dat ka mi bie żą cy mi – pod kre ślał To masz
Nie dzie la, wska zu jąc, że wie le wy dat ków
jest pro jek to wa nych, a nie wszyst kie uda
się po kryć ze środ ków unij nych i pro gno -
zu jąc, że pod ko niec ka den cji, po re ali za -
cji za po wia da nych in we sty cji, mię dzy in -
ny mi Za głę biow skie go Par ku Spor to we -
go, dług mia sta mo że wy nieść na wet 400
mln zł. Rad ni klu bu wska za li jed nak, iż
po pie ra ją sze reg in we sty cji. – Co nam się
po do ba? Po do ba nam się prze bu do wa wę -
zła przy DK 94, łącz nik przy S1, ter mo -
mo der ni za cja szkół, ba sen przy BMC, na -
wet in we sty cja w bi blio te ce, któ ra jest ko -
lo sal nie dro ga. To są in we sty cje te mu mia -
sta po trzeb ne. Cze kam jed nak na od po -
wie dzial ną dys ku sję o fi nan sach So snow -
ca, bo wie le nie wia do mych przed na mi
stoi. Za cią gnął pan w tej ka den cji zo bo -
wią za nia do 2040 ro ku, kre dyt z Eu ro pej -
skie go Ban ku In we sty cyj ne go. Dzi siaj za -
cią gnie pan jesz cze kre dyt. Kre dyt za ufa -
nia od rad nych le wi cy. Ten kre dyt ma za -
pa dal ność pół rocz ną i roz li czy my pa -
na przy ab so lu to rium – stwier dził rad ny. 

Zdra dził tak że wła sną opi nię na te mat
przed sta wio nych za ło żeń do stra te -
gii. – Po czu łem się jak w wi gi lię. Groch
i ka pu sta. Je śli w stra te gii mia sta znaj du -
je my za kup sa mo cho du cię ża ro we go
do wy wo zu gru zu, tuż po tym, jak weź -
nie my ślub w ple ne rze i za trud ni my jed ną
z 20 niań, jak się nam uda, to dla mnie
za ma ło. Py ta nie, czy ma my być mia stem
no wych tech no lo gii, czy mia stem, któ re
bę dzie stwa rza ło miesz kań com god ne
wa run ki ży cia? Ta kiej stra te gii i wi zji

chciał bym od na szych władz mia -
sta – pod su mo wał Nie dzie la. 

Rad ny Ka rol Wi niar ski zwró cił uwa gę
na to, że nie są zna ne peł ne kosz ty pla no -
wa nych in we sty cji ani spo sób ich fi nan so -
wa nia. – Wszyst kie przed sta wio ne pro po -
zy cje, któ re pa da ły, nie ste ty, po zba wio ne
by ły jed nej bar dzo waż nej rze czy: kwo ty,
kosz tów. My nie wie my, ile te wszyst kie
po my sły, któ re tu taj są pre zen to wa ne, bę -
dą kosz to wa ły i w związ ku z tym, czy one
są re al ne. Cześć z tych pro po zy cji jest już
w na szym bu dże cie, ale w kwo tach sym -
bo licz nych – stwier dził rad ny, wska zu jąc
żar to bli wie, że obec nie w mie ście za czy -
na do mi no wać prze ko na nie, że pew ne są
tyl ko: po dat ki, śmierć i to, że pre zy dent
wy bu du je… sta dion. 

O wy ty cze nie wy raź nych ce lów stra te -
gicz nych ape lo wał tak że by ły pre zy dent,
Ka zi mierz Gór ski. – Bo ję się, że tak bar -
dzo sze ro kie roz rzu ce nie środ ków spo wo -
du je osła bie nie dy na mi ki pój ścia do przo -
du. Po wiem, na czym to po le ga. W pro -
gra mie stra te gicz nym dwa błę dy po peł -
nio ne w wo je wódz twie ślą skim, po wo du -
ją dzi siaj, że to wo je wódz two jest bar dzo
moc no za dłu żo ne. Dwa te ma ty za dłu ży ły
ten bu dżet naj bar dziej: Sta dion Ślą ski
i Ko le je Ślą skie. Wo je wódz two do sta ło
za dysz ki. Nie pa trzo no na to, z cze go ży -
je my w tych mia stach. A ży je my z tych te -
re nów, 300 hek ta rów na Macz kach i pię -
ciu ko palń, któ re zo sta ły zli kwi do wa ne,
a my śmy po sta wi li no we za kła dy pra cy.
Cze ka nas w Pol sce trud ny czas, a sa mo -
rząd mu si być od po wie dzial ny – prze ko -
ny wał Ka zi mierz Gór ski, któ ry osta tecz -
nie po po le mi ce z obec nym pre zy den tem,
wstrzy mał się od gło su. 

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski pod su -
mo wał dys ku sję i usto sun ko wał się do ko -
lej nych opi nii ad wer sa rzy.

– To dziw na dys ku sja. Je den rad ny mó -
wi: „Nic no we go tu nie ma, to jest cią gle
to sa mo. My śmy to już wszyst ko zro bi li”.
In ny mó wi: „To jest za am bit ne, wy te go
nie zro bi cie!”. To jest zbyt am bit ne czy też
nie? – py tał pre zy dent. – W na szym kra ju
pew ne są je dy nie po dat ki i śmierć. I tyl ko
na to ostat nie nie mam wpły wu – stwier -
dził pre zy dent, skła da jąc wszyst kim świą -
tecz ne i no wo rocz ne ży cze nia. 

Do cho dy w przy szło rocz nym bu dże cie
wy nio są oko ło 869 zł, a wy dat ki po -
nad 938 mln zł. Nie wy klu czo ne, że wiel -
kość bu dże tu prze kro czy po raz pierw szy
w hi sto rii mia sta mi liard zło tych. Wię cej
in for ma cji o za ło że niach stra te gii mia sta
moż na zna leźć na stro nie: www.so sno -
wiec.pl. 

reklamareklamareklama
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War tą po nad 3,3 mln zło tych dra bi nę otrzy -
ma li stra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w So snow cu. Na ta ką dra bi nę stra żac ką cze -
ka li od lat. Me cha nicz na dra bi na mie rzy 42-
me try dłu go ści i ma ła ma ne pię cio me tro we
przę sło, co mo że mieć nie ba ga tel ne zna cze -
nie przy ak cjach ra tow ni czych. No wa dra bi -
na za stą pi do tych cza so wą, już wy słu żo ną,
wy pro du ko wa ną 23 la ta te mu. No wa dra bi -
na jest o pięć me trów dłuż sza niż po przed -
nia, a do dat ko wo ma ła ma ne przę sło. – Po -
zwa la na zgię cie ostat niej czę ści dra bi ny
i nie mal po sta wie nie ko sza na przy kład
na da chu. Uła twia to ewa ku ację – wy ja śnia
bry ga dier Pa try cjusz Fu da ła, za stęp ca ko -
men dan ta PSP w So snow cu. – War to też
wspo mnieć że jed no ra zo wo w ko szu mo gą
znaj do wać się czte ry oso by, a w sta rym tyl -
ko dwie, co umoż li wi teraz szyb szą ewa ku -
ację. Do dat ko wo w no wym po jeź dzie ma my
sta bi li za cję ko sza, co jest istot ne przy sil nym
wie trze. To zwięk sza bez pie czeń stwo za -
rów no stra ża ków, jak i ewa ku owa nych
osób – do da je. 

W tej chwi li tyl ko czte ry jed nost ki w ca -
łym kra ju, oprócz So snow ca, mo gą po chwa -
lić się ta kim sprzę tem. – To dla nas ogrom -
na zmia na ja ko ścio wa. Mu si my się wszyst -
kie go na uczyć od no wa, bo ten sprzęt tak ma
się do po przed nie go, jak współ cze sne

smart fo ny z te le fo na mi sprzed 20 lat, dla te -
go naj bliż sze ty go dnie po świę ci my na in ten -
syw ne szko le nia – mó wi ka pi tan Ja cek
Szczy pior ski, rzecz nik Ko men dy Miej skiej
PSP.

Za kup no we go po jaz du nie był by moż li -
wy bez wspar cia fi nan so we go mia sta, któ ry
wy ło żył po ło wę po trzeb nej kwo ty. Resz tę do -
ło żył Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do -

wi ska i Go spo dar ki Wod nej i Ko men da Wo -
je wódz ka PSP.

– Chciał bym po dzię ko wać pre zy den to wi
So snow ca za wspar cie. Na praw dę nie mo gli -
by śmy so bie po zwo lić na za kup ta kie go sprzę -
tu bez do fi nan so wa nia – pod kre ślił Pa try cjusz
Fu da ła. No wy sprzęt zo sta nie uro czy ście za -
pre zen to wa ny miesz kań com So snow ca 25
ma ja w cza sie ob cho dów Dnia Stra ża ka. SK

Supernowoczesna drabina trafiła do strażaków 

Nowoczesna drabina zastąpi dotychczasową, wyprodukowaną 23 lata temu. 

arc UM w Sosnowcu

Kują talenty od wielu lat
„Gastronomik” świętował 90-lecie istnienia

Syl wia Ko sman

Po świę ce nie i nada nie sztan da ru Tech ni -
kum nr 3 Ga stro no micz no -Ho te lar skie mu
i Za sad ni czej Szko le Za wo do wej nr 4 Ga -
stro no micz nej w Cen trum Kształ ce nia
Za wo do we go i Usta wicz ne go w So snow -
cu ul. Gro ta Ro wec kie go 64 by ło szcze -
gól nym wy da rze niem pod czas ob cho -
dów 90. rocz ni cy ju bi le uszu szko ły.
Ucznio wie, na uczy cie le, ro dzi ce, przed -
sta wi cie le władz mia sta i za pro sze ni go -
ście świę to wa li okrą gły ju bi le usz 9 grud -
nia. Ju bi le usz zgro ma dził wie lu zna mie -
ni tych go ści: przed sta wi cie li władz rzą du,
sa mo rzą du, Ku ra to rium Oświa ty, in sty tu -
cji kul tu ral nych oraz firm i in sty tu cji
zwią za nych z „Ga stro no mi kiem”. W uro -
czy sto ści wzię li udział tak że dy rek to rzy
i pra cow ni cy za przy jaź nio nych so sno -
wiec kich szkół. 

Ob cho dy roz po czę to już o go dzi -
nie 9.00, kie dy to ucznio wie zło ży li wią -
zan kę kwia tów i za pa li li znicz na gro bie
za ło ży cie la szko ły ks. ka no ni ka Fran cisz -
ka Ra czyń skie go. Na stęp nie o godz. 10.00
od by ła się msza świę ta w ko ście le pw. św.
Bar ba ry w So snow cu, pod czas któ rej po -
świę co no sztan dar szko ły. – Sztan dar sta -
nie się czy tel nym zna kiem i sym bo lem dla
ca łej spo łecz no ści szkol nej – pod kre ślił ks.

bi skup Grze gorz Ka szak, któ ry ce le bro wał
mszę świę tą. 

Po uro czy stej mszy za pro sze ni go ście
świę to wa li ju bi le usz szko ły w Sa li Kon -
cer to wej Ze spo łu Szkół Mu zycz nych,
gdzie ofi cjal nie prze ka za no sztan dar, któ -
ry ude ko ro wa no Zło tym Me da lem im. J.
Ki liń skie go „Za Za słu gi dla Rze mio sła
Pol skie go”. 

– Dzi siej sze chwi le są do nio słe, po nie -
waż upa mięt nia ją 90 lat pra cy ca łej spo -
łecz no ści szkol nej. Przez wszyst kie te la -
ta wy peł nia li swo je obo wiąz ki, nie tyl ko
po to, by zdo być wie dzę i kształ to wać
cha rak ter, ale by two rzyć mar kę szko ły.
Trud wie lu po ko leń opła cił się, po nie waż
dziś „Ga stro no mik” ma zna czą cą po zy -
cję wśród szkół tech nicz nych i za wo do -
wych, nie tyl ko w re gio nie, ale i w kra ju.
Na sza szko ła to swo ista kuź nia ta len -
tów – pod kre śli ła Elż bie ta Czer nik, dy -
rek tor ka Cen trum Kształ ce nia Za wo do -
we go i Usta wicz ne go w So snow cu, w ra -
mach któ re go dzia ła dziś „Ga stro no -
mik”. 

Nie za bra kło gra tu la cji i ser decz nych
ży czeń ze stro ny za pro szo nych go ści. 

– 90-let ni okres dzia łal no ści „Ga stro -
no mi ka” sil nie za zna czył się w hi sto rii na -
sze go mia sta i re gio nu. To wszyst ko za -
wdzię cza my ka drze na uczy ciel skiej,

uczniom i ab sol wen tom. Ży czy my szko -
le, aby i ko lej ne po ko le nia tak do brze re -
pre zen to wa ły szko łę – stwier dził prof.
Ma rek Ba rań ski, któ ry re pre zen to wał pre -
zy den ta So snow ca. 

Wrę czo no tak że pa miąt ko we sta tu et ki
tym, któ rzy w spo sób szcze gól ny przy czy -
ni li się do roz wo ju szko ły. Wy róż nie nia
otrzy ma li m. in. ks. bi skup Grze gorz Ka -
szak, pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski, dy rek tor ka Ce chu Rze miosł Róż -
nych Zo fia Mro ziń ska, Agniesz ka Steh lik,
wła ści ciel ka re stau ra cji „Mo ja Pa sja”, Pa -
weł Śmi gle wicz, szef kuch ni ho te lu „Sza -
fra no wy Dwór”, Ro bert Cza pla, dy rek tor
ho te lu „Cen trum”. Na sce nie za pre zen to -
wa li się tak że ucznio wie, któ rzy przy go to -
wa li pro gram ar ty stycz ny. Im po nu ją cy
tort, któ ry upie kli ucznio wie szko ły, po -
kro ił pre zy dent So snow ca. 

Zwień cze niem ob cho dów by ło „Spo -
tka nie po ko leń”, któ re od by ło się już
w mu rach „Ga stro no mi ka”. Ucznio wie
i ab sol wen ci wspo mi na li sta re szkol ne
cza sy, wy mie nia li się aneg do ta mi i hi sto -
ria mi. Nie bra ko wa ło wzru szeń i ra do ści.
Go ście mo gli tak że zwie dzić szko łę i zo -
ba czyć, jak się zmie ni ła, obej rzeć wy sta -
wę fo to gra ficz ną i skosz to wać przy sma -
ków, przy go to wa nych przez obec nych
uczniów.

Za koń czy ła się dru ga edy cja „Lo ka lu na kul tu rę”, w któ rej gmi na wy sta -
wi ła sie dem lo ka li, a człon ko wie ko mi sji kon kur so wej oce nia li sześć zgło -
szo nych ofert. Osta tecz nie ko mi sja wy bra ła pro jek ty czte rech osób, któ re
w lo ka lach, za rzą dza nych przez Miej ski Za kład Za so bów Lo ka lo wych
i wy naj mo wa nych po pre fe ren cyj nych staw kach, bę dą pro wa dzić dzia łal -
ność kul tu ral ną, ar ty stycz ną i twór czą. Pro gram „Lo kal na kul tu rę” ma
pro mo wać lu dzi z cie ka wy mi po my sła mi i pro jek ta mi, któ rzy chcą w mie -
ście stwo rzyć ory gi nal ne miej sca, in spi ru ją ce do twór czych dzia łań w za -
kre sie kul tu ry. 

Wy ty po wa no sie dem lo ka li, z cze go trzy z nich star to wa ły w po przed -
niej edy cji, a czte ry by ły zu peł nie no we.

Przy ul. 3 Ma ja 1 w „pla strze mio du” ma po wstać ga le ria fo to gra ficz -
na, w któ rej bę dą or ga ni zo wa ne wy sta wy. Dzia łać bę dą tak że bi blio te ka
i ka wiar nia. W po bli żu, przy ul. 3 Ma ja 11, tak że ma roz po cząć dzia łal -
ność ga le ria wy sta wo wa i Za głę biow skie Ar chi wum Cy fro we. Po nad to
w lo ka lu bę dzie moż na czy tać książ ki, ku pić pa miąt ki i ga dże ty zwią za -
ne z So snow cem oraz spę dzić przy jem nie czas w mi ni ka wiar ni. 

Z ko lei przy ul. Mo drze jow skiej 32a zgod nie z pla na mi za cznie nada -
wać lo kal ne ra dio on li ne Za głę bie FM, a przy ul. Swo bod nej 11a mie ścić
się bę dą her ba ciar nia i świe tli ca dla se nio rów, wktó rej bę dą or ga ni zo wa ne
róż ne warsz ta ty. Ru szy tak że ka wia ren ka li te rac ka. 

Nana jem po zo sta łych trzech lo ka li (ul. Dmow skie go28b, ul. War szaw -
ska 3/1a, ul. War szaw ska 3/36) nie zło żo no żad nych ofert. 

W pierw szej edy cji je den lo kal zna lazł na jem cę. Przy ul. Or do -
nów ny 3a z po wo dze niem dzia ła Otwar ta! Pra cow nia Ar ty stycz -
na O! PA. SK

Oryginalne miej sca 
na ma pie kul tu ral nej mia sta

Po wsta ną dwie ga le rie, ra dio on li ne, biblioteka, kawiarnia,
her ba ciar nia i świe tli ca dla se nio rów

To bę dzie in we sty cyj ny hit w So snow cu. Na te re nach w po bli żu tra sy S1 ulo -
ku je się fir ma „dzia ła ją ca w bran ży świą tecz nej”, któ ra ma stwo rzyć trzy ty -
sią ce miejsc pra cy, a se zo no wo licz ba ta ma wzra stać do pię ciu ty się cy.  

– To swo ista wi sien ka na tor cie, je śli cho dzi o ostat nie na sze sta ra nia
w kwe stii przy cią gnię cia do na sze go mia sta no wych in we sto rów – pod kre śla
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. – War to wspo mnieć, że fir ma każ -
de go ro ku bę dzie od pro wa dza ła do mia sta po nad 2 mi lio ny zło tych po dat -
ku – do da je pre zy dent Chę ciń ski, któ ry na chwi lę obec ną nie chciał zdra dzać
wię cej szcze gó łów, w tym na zwy in we sto ra.

In we stor bę dzie pro spe ro wał na te re nie o po wierzch ni ok. 21 hek ta rów, któ -
re Pa nat to ni Eu ro pe Pol ska za ku pi ło od CTL Lo gi stics, a sa ma ha la  ma mieć
po wierzch nię 100 tys. m kw. Pa nat to ni uzy ska ło już w grud niu po zwo le nie
na bu do wę i in we sty cja, na zwa na Pa nat to ni Big, la da mo ment po win na się
roz po cząć.

W tym re jo nie miesz czą się m. in. ta kie fir my jak Je ro ni mo Mar tins, wła -
ści ciel sie ci han dlo wej Bie dron ka, Ra ben oraz Go od man, na któ re go zle ce nie
po wstał w tym miej scu ma ga zyn dla fir my lo gi stycz nej ILS z Gru py In ter
Cars, naj więk sze go w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej dys try bu to ra czę ści sa -
mo cho do wych.

Naj now sza in we sty cja zle co na przez Pa nat to ni Eu ro pe Pol ska, naj więk sze -
go in we sto ra przy S1, to Pa nat to ni So sno wiec Toy Sto ry: w lu tym te go ro ku
ma być go to wa ha la o po wierzch ni 27 tys. m kw., w któ rej swo ją pro duk cję
ulo ku je wcho dzą ca w skład ame ry kań skiej Gru py Play Po wer spół ka Hags,
pro du cent sprzę tu prze zna czo ne go do za ba wy, re kre acji i wy po czyn ku. Fir -
ma ma za trud nić 300 osób.

To nie ko niec do brych wia do mo ści. W So sno wiec ko -Dą brow skiej Pod -
stre fie Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej S.A. roz pocz nie dzia -
łal ność fir ma Sa pa Pol ska, wło ski pro du cent ele men tów wnętrz po jaz dów
sa mo cho do wych z two rzyw sztucz nych. W związ ku z in we sty cją o war to -
ści po nad 40 mln zł Sa pa stwo rzy w So snow cu przy ul. Na ru to wi cza  70
no wych miejsc pra cy. Sa pa Pol ska zaj mie część daw nej fa bry ki Fer ro li
w So snow cu. KP

Trzy tysiące nowych miejsc
pracy przy trasie S1

Z ko lei za ję cia ta necz ne, wo kal ne
i te atral ne pro po nu je Miej ski Klub im.
Ja na Kie pu ry. Za ję cia w cza sie fe rii
bę dą od by wać się w klu bie przy ul.
Bę dziń skiej 6, a w dru gim ty go dniu
fe rii do dat ko wo tak że w Sa li Wi do wi -
sko -Kon cer to wej „Mu za” przy ul.
War szaw skiej 2. Za pla no wa no za ję cia
nie tyl ko dla dzie ci i mło dzie ży, ale
tak że dla ca łych ro dzin (gry plan szo -
we trzy ra zy w ty go dniu) i naj młod -
szych so sno wi czan – warsz ta ty twór -
cze go roz wo ju (sen so pla sty ka) dla

dzie ci od 8 mie się cy do 3 lat oraz star -
szych. 

Ucznio wie mo gą zde cy do wać się
na udział w Mło dzie żo wej Aka de mii Te -
atral nej, na ukę tań ca to wa rzy skie go,
śpie wu es tra do we go i mo dern dan ce.
Or ga ni za to rzy za pla no wa li tak że jed ną
wy ciecz kę, 18 stycz nia, do Mi ro wa i Bo -
bo lic. Wa run kiem uczest nic twa jest jed -
nak wcze śniej sze zgło sze nie i za pła ce -
nie ce ny 10 zł od oso by. 

Nie bę dą się nu dzić tak że uczest ni cy
za jęć w Miej skim Do mu Kul tu ry „Ka zi -
mierz”. – In struk to rzy za pla no wa li mię -
dzy in ny mi warsz ta ty pla stycz ne – ma -

lar stwo szta lu go we, gra fi kę, gry plan -
szo we i pro jek cje ba jek – mó wi Jo an -
na Wi dur ska z MDK „Ka zi mierz”.
W pierw szym ty go dniu za ję cia bę dą od -
by wać się od godz. 10.00, a w dru gim
od godz. 12.00. Za ję cia po trwa ją oko -
ło 1,5 go dzi ny i prze zna czo ne są dla
dzie ci po wy żej 7 ro ku ży cia. Na wszyst -
kie warsz ta ty pro wa dzo ne są wcze śniej -
sze za pi sy. 

Warsz ta ty pla stycz ne dla dzie ci pro -
po nu je Za mek Sie lec ki. – Warsz ta ty dla
dzie ci są bez płat ne, a licz ba miejsc wy -
no si 25, dla te go war to wcze śniej się za -
pi sać – za po wia da Mo ni ka Paw las -Po -

lań ska, spe cja li sta ds. or ga ni za cji im prez
w Zam ku Sie lec kim. Za ję cia bę dą od by -
wać się we wtor ki i czwart ki w godz.
od 12.00 do 14.00. Za ję cia pla stycz ne
or ga ni zu je tak że Pa ła c Scho ena – Mu -
zeum, we wtor ki i czwart ki od
godz. 11.00. 
Wy ciecz ki na krę giel nię, tur niej „pił ka -
rzy ków dla dzie ci i mło dzie ży, tur niej e -
-spo ro twy (CS: GO 2vs2) oraz wy ciecz -
kę po pu la ry zu ją cą wa lo ry przy rod ni cze
i tu ry stycz ne Ma czek pro po nu je Miej ski
Klub „Macz ki”. 
– Za pra sza my rów nież do ko rzy sta nia
z in fra struk tu ry Klu bu, w go dzi nach

od 10 do 18. Do dys po zy cji od da je my
pra cow nię kom pu te ro wą oraz stół do bi -
lar da, pił ka rzy ków, te ni sa sto ło we go
oraz gry plan szo we. Za chę ca my rów -
nież do ko rzy sta nia z pra cow ni pla stycz -
nej, gdzie pod okiem in struk to ra moż -
na roz wi jać swo je ar ty stycz ne pa -
sje – mó wi Agniesz ka Ko ziń ska, dy rek -
tor ka MDK „Macz ki”. 
Wła ści wie wszyst kie za ję cia, któ re pro -
po nu ją miej skie pla ców ki, z wy jąt kiem
pół ko lo nii i wy cie czek, są bez płat ne.
Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nach in ter ne to wych po szcze gól -
nych in sty tu cji. 

ciąg dalszy ze str. 1
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Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji

Dzię ki Plat for mie Usług Elek tro nicz nych (PUE) przed się bior cy mo gą więk -
szość spraw zwią za nych z ubez pie cze nia mi spo łecz ny mi za ła twić przez
in ter net, a apli ka cja e -Płat nik i pro gram Płat nik za pew nia ją pra wi dło we
roz li cze nia. A nie daw no zo sta ła uru cho mio na roz sze rzo na wer sja pro -
gra mu Płat nik – In te rak tyw ny Płat nik Plus (IPP).
Je śli przed się bior ca po sia da za re je stro wa ny pro fil na PUE, ma ca ło do bo -
wy do stęp do in for ma cji na swo im kon cie pro wa dzo nym przez ZUS. Mo -
że tak że spraw dzić wszyst kie da ne osób, któ re zgła sza do ubez pie czeń
oraz sal do roz li cze nia na leż nych skła dek.
Przez PUE mo że rów nież: 
• skła dać wnio ski,
• otrzy my wać za świad cze nia,
• za da wać py ta nie spe cja li stom z ZUS i otrzy my wać na nie od po wie dzi,
• re zer wo wać wi zy ty w pla ców ce ZUS w wy bra nym przez sie bie ter -

mi nie.
Za re je stro wa nie pro fi lu na PUE jest pro ste i nie za bie ra du żo cza su. Wy -
star czy wejść na stro nę www.zus.pl, gdzie uzy sku je się lo gin i ha sło.
Na stęp nie na le ży po twier dzić swo ją toż sa mość, np. oso bi ście w pla -
ców ce ZUS (oczy wi ście trze ba mieć do ku ment po twier dza ją cy toż sa -
mość, np. do wód oso bi sty) al bo elek tro nicz nie za po mo cą pod pi su
elek tro nicz ne go. 

Każ dy płat nik, któ ry ma za re je stro wa ny pro fil na PUE oraz zgła sza
do ubez pie czeń do stu osób, mo że roz li czać się z ZUS przez apli ka cję e -
-Płat nik. Po zwa la to na przy go to wa nie do ku men tów ubez pie cze nio wych
na pod sta wie da nych zgro ma dzo nych przez ZUS i prze ka zy wa nie ich
do Za kła du. Przed się bior cy, któ rzy ko rzy sta ją z tej apli ka cji, mo gą pod -
pi sy wać do ku men ty roz li cze nio we za po mo cą bez płat ne go pro fi lu za ufa -
ne go – nie jest ko niecz ne po sia da nie cer ty fi ka tu kwa li fi ko wa ne go. 
Przed się bior cy mo gą rów nież roz li czać się z ZUS dzię ki bez płat ne -
mu pro gra mo wi Płat nik. W pro gra mie tym moż na m. in.:
• two rzyć do ku men ty zgło sze nio we i roz li cze nio we,
• uzy skać pod po wie dzi pod czas wy peł nia nia do ku men tów,
• ścią gać da ne z sys te mów ka dro wo -pła co wych,
• prze sy łać do ku men ty ubez pie cze nio we do ZUS,
• au to ma tycz nie two rzyć in for ma cje mie sięcz ne oraz rocz ne dla ubez -

pie czo nych.
W prze ci wień stwie do apli ka cji e -Płat nik, aby roz li czać się z ZUS za po -
mo cą pro gra mu Płat nik, trze ba mieć cer ty fi kat kwa li fi ko wa ny.
ZUS uru cho mił rów nież roz sze rzo ną wer sję pro gra mu Płat nik – In te rak -
tyw ny Płat nik Plus (IPP). Po zwa la ona ogra ni czyć nie pra wi dło wo ści w do -
ku men tach ubez pie cze nio wych prze ka zy wa nych do ZUS po przez ich we -
ry fi ka cję jesz cze przed wy sła niem. Pro gram IPP spraw dza m. in., czy:
• da ne iden ty fi ka cyj ne oso by ubez pie czo nej po da ne przez płat ni ka w do -

ku men cie zgło sze nio wym są zgod ne z ty mi, ja kie fi gu ru ją w re je strze
urzę do wym PE SEL,

• oso by, za któ re płat nik skła dek chce prze ka zać imien ne ra por ty roz li -
cze nio we, są zgło szo ne do ubez pie czeń,

• skład ki zo sta ły pra wi dło wo wy li czo ne (przy prze ka zy wa niu do ku men -
tów roz li cze nio wych).

Gdy IPP znaj dzie nie pra wi dło wo ści, blo ku je prze ka za nie do ku men tów,
któ re ma ją błę dy kry tycz ne i wska zu je, w ja ki spo sób te błę dy sko ry go -
wać.
Dzię ki IPP czas na po in for mo wa nie płat ni ka, czy prze ka za ne przez nie -
go do ku men ty są po praw ne, ule ga znacz ne mu skró ce niu. Pro gram sa -
mo dziel nie spraw dza, czy wszyst kie skład ni ki apli ka cji są ak tu al ne. Je -
śli nie, ak tu ali zu je je. W ten spo sób przed się bior ca ma pew ność, że ko -
rzy sta z naj now szej wer sji pro gra mu.
Na to miast je śli przed się bior ca nie mu si roz li czać się w for mie elek tro -
nicz nej, ZUS udo stęp nia for mu la rze – np. wnio sków – w for mie edy to wa -
nych pli ków pdf. Moż na je wy peł nić, wy dru ko wać lub za pi sać na dys ku.
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Wie lu klien tów mo jej kan ce la rii za py tu je mnie,
co po win no za wie rać pi smo w spra wie usta -
no wie nia słu żeb no ści prze sy łu i za spo ko je nia
rosz cze nia o za pła tę wy na gro dze nia za ko rzy -
sta nie z nie ru cho mo ści bez ty tu łu praw ne go.
Uprasz cza jąc te mat, al bo wiem ta ka jest spe -
cy fi ka pu bli ka cji mo ich ar ty ku łów oraz opie ra -
jąc się na pro wa dzo nych od wie lu lat pro ce -
sach są do wych w tym za kre sie, po ni żej przed -
sta wiam pod sta wo we wska zów ki do ty czą ce
te go te ma tu.
Za tem je śli na two jej nie ru cho mo ści znaj du je
się np. słup ener ge tycz ny, ga zo wy lub in ne
urzą dze nia prze sy ło we, mo żesz: we zwać
przed się bior cę do usta no wie nia słu żeb no ści
prze sy łu, zło żyć wnio sek o za we zwa nie
do pró by ugo do wej w za kre sie wy na gro dze -
nia za bez u mow ne ko rzy sta nie z nie ru cho mo -
ści, we zwać do wy ka za nia po sia da nia ty tu łu
praw ne go do nie ru cho mo ści. Mo żesz oczy wi -
ście wy brać, czy wo lisz we zwać do usta no -
wie nia słu żeb no ści gdzie pew ne wa run ki

umo wy po win ny od ra zu być sfor mu ło wa ne
czy też wy sto so wać bar dziej ogól ne we zwa -
nie do wy ka za nia po sia da nia ty tu łu pra we go
do nie ru cho mo ści, po zo sta wia jąc ini cja ty wę
w za kre sie re gu lo wa nia sta nu praw ne go
urzą dzeń przed się bior cy. We zwa nia do usta -
no wie nia słu żeb no ści prze sy łu al bo usu nię cia
urzą dzeń oraz we zwa nie do wy ka za nia ty tu łu
praw ne go do nie ru cho mo ści nie mu szą za -
sad ni czo za wie rać żad nych za łącz ni ków.
Prak ty ka jed nak na ka zu je za łą czać od ra zu
do ku men ty żą da ne przez przed się bior ców
prze sy ło wych, np. od pis z księ gi wie czy stej,
wy pis z re je stru grun tów, wy li cze nie od szko -
do wa nia po to, że by unik nąć prze dłu ża nia ne -
go cja cji. Pi sma po win ny zo stać pod pi sa ne
przez wła ści cie la al bo użyt kow ni ka wie czy -
ste go nie ru cho mo ści. Pi smo wzy wa ją ce
do pod ję cia ne go cja cji po win no za wie rać pro -
po no wa ne wa run ki usta no wie nia słu żeb no -
ści: okres cza su, for mę i wy so kość wy na gro -
dze nia, za kres ob cią że nia nie ru cho mo ści,
a tak że ter min, do któ re go ocze ku jesz od po -
wie dzi, któ ry nie po wi nien być krót szy niż 30
dni. Je że li jed no cze śnie z we zwa niem zo stał
zło żo ny wnio sek do są du o za we zwa nie
do pró by ugo do wej, war to o tym po in for mo -
wać przed się bior cę – z chwi lą bo wiem pod ję -
cia czyn no ści przed są dem prze rwa niu ule ga
bieg ter mi nu za sie dze nia słu żeb no ści.
Opła ta od wnio sku o za we zwa nie do pró by
ugo do wej wy no si 40 zł i na le ży go zło żyć w są -
dzie re jo no wym dla sie dzi by przed się bior cy.
Zwra cam uwa gę, że cho dzi o sie dzi bę spół ki,
a nie o mia sto, gdzie jest od dział, któ re go dzia -
łal no ści do ty czy rosz cze nie. Do wnio sku na le -
ży za łą czyć od pis dla stro ny prze ciw nej.

PORADY

ZUS RADZI

Warto korzystać z e-usług
ADWOKAT RADZI

Uregulowanie stanu prawnego
urządzeń przesyłowych

Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG
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Profesjonaliści na wyciągnięcie ręki 
Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

W tym ro ku w So snow cu po raz ko lej ny bę dzie
dzia łał pro gram dar mo wej po mo cy praw nej. Wspar -
cie bę dzie moż na uzy skać w ośmiu punk tach na te -
re nie ca łe go mia sta. Do gru py osób upraw nio nych
od te go ro ku zgod nie z za pi sa mi usta wy o nie od płat -
nej po mo cy praw nej i edu ka cji praw nej do łą czo no
rów nież ko bie ty w cią ży. 

Za kres nie od płat nej po mo cy praw nej obej mu je
po in for mo wa nie oso by upraw nio nej o obo wią zu -
ją cym sta nie praw nym, o przy słu gu ją cych jej
upraw nie niach lub o spo czy wa ją cych  na niej obo -
wiąz kach lub wska za nie oso bie upraw nio nej spo -
so bu roz wią za nia jej pro ble mu praw ne go. Udzie -
le nie po mo cy mo że po le gać tak że na spo rzą dze -
niu pro jek tu pi sma w spra wach, z wy łą cze niem
pism pro ce so wych w to czą cym się po stę po wa niu
przy go to waw czym lub są do wy m i pism w to czą -
cym się po stę po wa niu sądowo-administracyjnym.
Po moc mo że obej mo wać rów nież spo rzą dze nie
pro jek tu pi sma o zwol nie nie od kosz tów są do -
wych lub usta no wie nie peł no moc ni ka z urzę du
w po stę po wa niu są do wym lub usta no wie nie ad -
wo ka ta, rad cy praw ne go, do rad cy po dat ko we go
lub rzecz ni ka pa ten to we go w po stę po wa niu
sądowo-administracyjnym.

Oso by upraw nio ne do ko rzy sta nia z nie od płat nej po -
mo cy praw nej:
• Oso ba, któ rej w okre sie 12 mie się cy po prze dza ją -

cych zwró ce nie się o udzie le nie nie od płat nej po -
mo cy praw nej zo sta ło przy zna ne świad cze nie
z po mo cy spo łecz nej na pod sta wie usta wy
z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo łecz nej i wo -

bec któ rej w tym okre sie nie wy da no de cy zji
o zwro cie nie na leż nie po bra ne go świad cze nia.

• Oso ba,  któ ra po sia da waż ną Kar tę Du żej Ro dzi -
ny, o któ rej mo wa w usta wie z dnia 5 grud nia 2014
r. o Kar cie Du żej Ro dzi ny. 

• Oso ba, któ ra uzy ska ła za świad cze nie, o któ rym
mo wa w usta wie z dnia 24 stycz nia 1991 r. o kom -
ba tan tach oraz nie któ rych oso bach bę dą cych ofia -
ra mi re pre sji wo jen nych i okre su po wo jen ne go. 

• Oso ba, któ ra po sia da waż ną le gi ty ma cję we te ra -
na al bo le gi ty ma cję we te ra na po szko do wa ne go,
o któ rych mo wa w usta wie z dnia 19 sierp nia 2011
r. o we te ra nach dzia łań po za gra ni ca mi pań stwa.

• Oso ba, któ ra nie ukoń czy ła 26 lat.
• Oso ba, któ ra ukoń czy ła 65 lat. 
• Oso ba, któ ra w wy ni ku wy stą pie nia klę ski ży wio ło -
wej, ka ta stro fy na tu ral nej lub awa rii tech nicz nej zna -
la zła się w sy tu acji za gro że nia lub po nio sła stra ty. 

• Oso ba, któ ra jest w cią ży. 

Za sa dy udzie la nia nie od płat nej po mo cy praw nej:
1. W przy pad ku oso by ko rzy sta ją cej z po mo cy spo -

łecz nej przed ło że nie ory gi na łu al bo od pi su de cy zji
o przy zna niu świad cze nia z po mo cy spo łecz nej lub
za świad cze nia o udzie le niu świad cze nia, o któ rym
mo wa w art. 106 ust. 2 usta wy z dnia 12 mar ca 2004
r. o po mo cy spo łecz nej oraz zło że nie pi sem ne go
oświad cze nia, że nie wy da no wo bec niej de cy zji
o zwro cie nie na leż nie po bra ne go świad cze nia;

2. W przy pad ku oso by po sia da ją cej  Kar tę Du żej
Ro dzi ny przed ło że nie waż nej Kar ty Du żej Ro dzi -
ny, o któ rej mo wa w usta wie z dnia 5 grud -
nia 2014 r. o Kar cie Du żej Ro dzi ny;

3. W przy pad ku oso by bę dą cej kom ba tan tem przed -
ło że nie za świad cze nia, o któ rym mo wa w usta wie
z dnia 24 stycz nia 1991 r. o kom ba tan tach oraz
nie któ rych oso bach bę dą cych ofia ra mi re pre sji
wo jen nych i okre su po wo jen ne go;

4. W przy pad ku oso by bę dą cej we te ra nem przed ło -
że nie waż nej le gi ty ma cji we te ra na al bo le gi ty ma -
cji we te ra na po szko do wa ne go, o któ rych mo wa
w usta wie z dnia 19 sierp nia 2011 r. o we te ra nach
dzia łań po za gra ni ca mi pań stwa;

5. W przy pad ku oso by, któ ra nie ukoń czy ła 26 lat
lub któ ra ukoń czy ła 65 lat, przed ło że nie do ku -
men tu stwier dza ją ce go toż sa mość;

6. W przy pad ku oso by do tknię tej klę ską ży wio ło -
wą, ka ta stro fą na tu ral ną lub awa rią tech nicz ną
zło że nie oświad cze nia, że za cho dzi co naj mniej
jed na z oko licz no ści wy mie nio nych w tym
prze pi sie;

7. W przy pad ku ko biet w cią ży przed ło że nie do ku -
men tu po twier dza ją ce go cią żę.
Oso ba ko rzy sta ją ca z nie od płat nej po mo cy

praw nej skła da oświad cze nie pod ry go rem od po -
wie dzial no ści kar nej, za wie ra jąc w nim klau zu lę
o na stę pu ją cej tre ści: „Je stem świa do my od po wie -
dzial no ści kar nej za zło że nie fał szy we go oświad -
cze nia”. KP

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 
NA TERENIE SOSNOWCA W 2017 R.

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, pokój nr 104 (parter), poniedziałek – wtorek
(godz. 15.00 – 19.00), środa (15.40 – 19.40), czwartek – piątek (8.00 – 12.00)

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Punkt Terenowy), ul. Baczyńskiego 14,
pokój nr 67 (V piętro), poniedziałek (8.00 – 12.00), wtorek – piątek (9.00 – 13.00)
• Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Szymanowskiego 5a,

pokój nr 013 (parter), poniedziałek – piątek (15.00 – 19.00)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Punkt Terenowy), ul. Naftowa 35, pokój nr 9 (I piętro),

poniedziałek – czwartek (10.00 – 14.00), piątek (9.00 – 13.00)
• Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu – Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Grota-Roweckiego 2,

pokój nr 102, poniedziałek – piątek (9.00 – 13.00)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu, ul. Kraszewskiego 21, pokój nr 110, poniedziałek – piątek,

(9.00 – 13.00)
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Punkt Terenowy), ul. Rzeźnicza, pokój nr 3,

poniedziałek – piątek (15.00 – 19.00)
• Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu, ul. Andersa 81b, pokój nr 7, poniedziałek – piątek (15.00 – 19.00). 

Po dob nie jak w ubie głym ro ku wiel ki
kon cert Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy od bę dzie się w So snow cu.
Współ or ga ni za to rem jest Urząd Mar szał -
kow ski, a sto li ca Za głę bia bę dzie jed nym
z dzie się ciu miast, z któ re go bę dą nada -
wa ne trans mi sje „na ży wo” w TVN,
TVN24 i TTV. 

Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo -
cy ob cho dzi swój ju bi le usz. Te go rocz ny
fi nał od bę dzie 15 stycz nia już po raz 25.
Przez ty le lat, dzię ki dar czyń com, w każ -
dy za ką tek kra ju do cie ra ogrom ne wspar -
cie, nie jed no krot nie ra tu ją ce zdro wie i ży -
cie.

Po moc WOŚP do tar ła tak że do So -
snow ca. Od 2013 r. Szpi tal Miej ski otrzy -
mał sprzęt o war to ści po nad 760 tys. zło -
tych, któ ry słu ży pa cjen tom na Od dzia le
No wo rod ków i Wcze śnia ków, Ge ria trii
czy w Za kła dzie Opie kuń czo Lecz ni -
czym.

25. fi nał w So snow cu zor ga ni zo wa ny
zo sta nie z wiel kim roz ma chem. 15 stycz -
nia punk tem kul mi na cyj nym bę dą kon -
cer ty na te re nach przy Gór ce Śro dul skiej.
Po czą tek o go dzi nie 13.00, na sce nie po -
ja wi się for ma cja Me na go. Ok. godz. 14
wy stą pi się ze spół St. Ja mes Ho tel, a go -
dzi nę póź niej dys po nu ją ca fe no me nal -
nym gło sem, Li dia Ko pa nia.

Po go dzi nie 16 na sce nie za gra My -

slo vitz, a przed 18 w par ku przy Gór ce
Śro dul skiej roz nio są się dźwię ki akor de -
onu – to za spra wą Mar ci na Wy rost ka.
Ok. go dzi ny 19 so sno wiec kiej pu blicz no -
ści za pre zen tu je się ra per Grub son.

Ju bi le uszo wy fi nał to nie tyl ko kon -
cer ty. Przy Gór ce Śro dul skiej po ja wią się
tak że nie zwy kli go ście, pro wa dzo ne bę -
dą li cy ta cje, na któ rych do zgar nię cia bę -
dą nie zwy kłe i nie tu zin ko we przed mio ty.
Tra dy cyj nie już, o go dzi nie 20, So sno -
wiec wy śle świa teł ko do nie ba. Kon cert
po pro wa dzi Piotr Za wadz ki, ak tor Te atru
Za głę bia.

– Cie szę się, że or ga ni zu je my WOŚP
z pa nem mar szał kiem. To ogrom ne wy -
da rze nie w wo je wódz twie ślą skim. Już
dzi siaj mó wię, że zno wu bę dzie my się
sta ra li, aby śmy or ga ni zo wa li ko lej ne fi na -
ły. To łą cze nie fan ta stycz nej ener gii lu dzi,
emo cji, za ba wy. Wszyst kich za chę ca my,
aby bra li udział w na szych im pre -
zach – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

Dzień z WOŚP roz pocz nie my jed nak
du żo wcze śniej, bo już o go dzi nie 10.00
w ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Za gó -
rzu (ul. Bra ci Mie ro szew skich 91). Od ra -
na na wszyst kich cze kać bę dą m. in. po -
ka zy pierw szej po mo cy, wy stęp che er le -
ade rek Gi mo ne, po ka zy tań ca, ca po eiry,
ma gi ka, po kaz mo dy, a tak że tań ca tri bal

i wie le in nych atrak cji. Nie za brak nie
kon kur sów, tra dy cyj nych li cy ta cji, lo te rii
i wie lu in nych atrak cji.

Na tym nie ko niec, bo wiem w ha li sta -
nie naj więk sza w Pol sce pusz ka WOŚP,
mie rzą ca 2,3 me tra, a uczest ni cy zbu du -
ją gi gan tycz ną ka ru ze lę z tek tu ry i bi bu -
ły. Chęt ni po strze la ją na strzel ni cy ASG
bądź też bę dą mo gli za grać w LOL'a.
Na miej scu po ja wią się tak że pił ka rze Za -
głę bia So sno wiec, a wśród kil ku na stu sto -
isk swo je bę dzie mia ło m. in. Mu zeum
Ślą skie oraz So sno wiec ki Szpi tal Miej ski.
Od wie dza ją cy go do ro śli pa cjen ci bę dą
mo gli się skon sul to wać, po roz ma wiać

o swo ich do le gli wo ściach i pro ble mach
zdro wot nych oraz np. wy ko nać po mia ry
cu kru czy ci śnie nia.

Dla tych, któ rzy lu bią wy si łek fi zycz -
ny, przy ul. Kre so wej (Sta wi ki i te re ny
kom plek su tre nin go we go przy Sta dio nie
Lu do wym) zor ga ni zo wa ny zo sta nie 3.
So sno wiec ki Bieg Po licz się z Cu krzy cą.
Or ga ni za to rzy w ten spo sób chcą pro pa -
go wać ak cję wal ki z cu krzy cą i po pu la ry -
zo wać wie dzę na jej te mat. Uczest ni cy
na star cie za mel du ją się o go dzi nie 11.00. 

Na tym nie ko niec nie spo dzia nek.
Każ dy bę dzie mógł wziąć udział w nie -
zwy kłych au kcjach. Na li cy ta cje tra fią: 

• je den dzień na de skach Te atru Za głę bia
w So snow cu. Wy stęp w przed sta wie niu
oraz te atr „od kuch ni”;

• wy jazd wraz z pre zy den tem na jed no ze
spo tkań pił kar skie go Za głę bia So sno -
wiec rozgrywanych na wy jeź dzie;

• udział w cha ry ta tyw nej ga li bok ser skiej,
w ro li se kun dan ta pre zy den ta, Ar ka diu -
sza Chę ciń skie go.

Ga la od bę dzie się 17 mar ca, a w rin -
gu po ja wi się wła śnie pre zy dent. – Mam
na dzie ję, że ro la tej oso by nie spro wa dzi
się do rzu ca nia ręcz ni ka, a do bliż sze go
kon tak tu z rin giem i ze mną – mó wi
z uśmie chem pre zy dent So snow ca.

W tym ro ku so sno wiec ki fi nał
WOŚP po now nie wspar ty zo sta nie przez
Urząd Mar szał kow ski. – To nie zwy kle
po trzeb na i waż na ini cja ty wa. Ko rzy sta -
ją z niej dzie ci i se nio rzy, któ rzy po trze -
bu ją po mo cy. Atrak cji w So snow cu cze -
ka nas nie zwy kle du żo. Wie rzę, że
miesz kań ców bę dzie spo ro i oczy wi ście
li czy my na ich ofiar ność – mó wi mar -
sza łek wo je wódz twa ślą skie go, Woj -
ciech Sa łu ga.

Urząd Mar szał kow ski rów nież przy go -
to wał li cy ta cje: week end dla dwoj ga
w Ko szę ci nie z warsz ta ta mi z ze spo łem
Śląsk, wej ściów ki na otwar cie Sta dio nu
Ślą skie go, wraz z je go zwie dza niem oraz
ro la w spek ta klu Te atru Roz ryw ki. KP

So sno wiec po now nie za gra zWiel ką Or kie strą Świą tecz nej Po mo cy

Od 2013 r. Szpital Miejski otrzymał sprzęt o wartości ponad 760 tys. zł. 

Paweł Leśniak
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STY CZEŃ
W sty czeń we szli śmy z przy tu pem.
Na Al. Zwy cię stwa, wraz z ze spo łem
Pa pa D i DJem Wi śnią, po wi ta li -
śmy 2016 rok. Kil ka dni póź niej uli ca -
mi mia sta prze szedł Or szak Trzech
Kró li, a w nim tłum miesz kań ców So -
snow ca. Mniej wię cej w tym sa mym
cza sie na so sno wiec kie to ry wy je cha ły
no we wa go ny Tram wa jów Ślą -
skich – Mo de rus Be ta.

10 stycz nia miesz kań cy mia sta po -
ka za li ogrom ne ser ce w trak cie wo je -
wódz kie go fi na łu Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Przy po mnij my,
że na sce nie przy Gór ce Śro dul skiej zo -
ba czy li śmy m. in. Se ar ching For Calm,
Ani ma tors i ze spół Dżem. W ca łym
wo je wódz twie ze bra li śmy pra wie 5,2
mln zło tych. 18 stycz nia w Macz kach
od by ła się nad zwy czaj na se sja Ra dy
Miej skiej. Mi ni ster stwo in fra struk tu ry
za pew ni ło wte dy, że re wi ta li za cja
dwor ca jest za sad na, a bu do wa Cen -
trum Na uko wo -Dy dak tycz ne go zo sta -
nie wspar ta.

LU TY
Mie siąc roz po czął się od umo wy
z SRK – mia sto sta ło się wła ści cie lem
sta dio nu w Za gó rzu. Tak że w lu tym ra -
da nad zor cza PKP wy da ła po zy tyw ną
de cy zję w spra wie prze bu do wy dwor ca
w Macz kach, a mia sto otrzy ma ło in for -
ma cję o do fi nan so wa niu do re mon tu
uli cy Go spo dar czej. 

War szaw ska fir ma JSK, od po wie -
dzial na m. in. za pro jekt Sta dio nu Na ro -
do we go, wy gra ła kon kurs na kon cep cję
Za głę biow skie go Par ku Spor to we go.
Ogło szo no rów nież, że mia sto uru cho -
mi pro gram wy pra wek dla pierw szo kla -
si stów. 

Rów no z po cząt kiem zi mo wych fe -
rii na stą pi ło otwar cie Cen trum Ak tyw -
no ści Ro dzin nej w Kli mon to wie. Mie -
siąc za koń czy li śmy Bie giem Pa mię ci
Żoł nie rzy Wy klę tych oraz do sko na łą
in for ma cją, że spół ka TRI Po land za in -
we stu je w na szym mie ście.

MA RZEC
Pierw szy wio sen ny mie siąc upły nął m.
in. pod zna kiem wal ki Krzysz to fa „Dia -
blo” Wło dar czy ka z Ro sja ni nem Wa le -
rym Bru do wem, któ ra od by ła się w ha li
przy ul. Że rom skie go, a trans mi to wa -
na by ła „na ży wo” przez te le wi zję Pol -
sat. Mu zeum w So snow cu przy go to wa -
ło ge nial ną wy sta wę „Trój kąt w ko le.
Mar ka So sno wiec”, dzię ki któ rej od -
wie dza ją cy mo gli po znać hi sto rię prze -
my słu w mie ście. 

Tra dy cyj nie już w tzw. „Ko le jów -
ce”, a więc w Cen trum Kształ ce nia Za -
wo do we go i Usta wicz ne go w So snow -
cu, przy ul. Ja na Ki liń skie go 31, od był
się fe sti wal „Ko lej w Mi nia tu rze”. Ma -
rzec to tak że kon sul ta cje w spra wie no -
wej for mu ły bu dże tu oby wa tel skie go,
w któ rym w tym ro ku do roz dy spo no -
wa nia by ło 7 mi lio nów zło tych, a tak że
kon sul ta cje w spra wie bu do wy Za głę -
biow skie go Par ku Spor to we go. 

KWIE CIEŃ
Nie był to pri ma apri li so wy żart, a rze -
czy wi stość – roz po czę ła się ter mo mo -
der ni za cja bu dyn ków miesz kal nych

w Ju liu szu. Kwie cień to tak że kres
wiel kiej przy go dy Za głę bia So sno wiec
z Pu cha rem Pol ski. Po bar dzo wy rów -
na nym dwu me czu, so sno wi cza nie od -
pa dli z roz gry wek po pół fi na ło wym
bo ju z Le chem Po znań.

Kwie cień to rów nież Dni Or chi dei
w Eg zo ta rium oraz do sko na ła in for ma -
cja o do fi nan so wa niu przez Urząd
Mar szał kow ski bu do wy ba se nu
przy Bo ha te rów Mon te Cas si no.
W tym mie sią cu roz strzy gnię te rów -
nież zo sta ły kon sul ta cje w spra wie bu -
do wy Za głę biow skie go Par ku Spor to -
we go – spo śród 5580 uczest ni czą -
cych, 83. pro cent po par ło in we sty cję.
War to pa mię tać rów nież, że na po cząt -
ku mie sią ca od by ła się 3. Har pa gań ska
Dy cha. 

MAJ
3 Ma ja od był się nie zwy kły kon cert.
Na par kin gu przed Urzę dem Miej skim
od da no hołd po wstań com ślą skim.
Na sce nie wy stą pił m. in. Piotr Ku pi -
cha, Miu osh, My slo vitz i Dżem.
Na po cząt ku mie sią ca świę to wa li śmy
rów nież Dzień Stra ża ka oraz 71. rocz -
ni cę za koń cze nia II woj ny świa to wej.
W ma ju So sno wiec zy skał rów nież...
no we go mi lio ne ra. Szczę śli wiec wy ty -
po wał sześć cyfr w lo so wa niu Lot to.
Tym cza sem daw ny Pa łac Ślu bów zy -
skał no we go wła ści cie la – pra ce obec -
nie trwa ją.

Rów nież w ma ju otrzy ma li śmy za -
pew nie nie, że Spół ka Re struk tu ry za cji
Ko palń prze ka że mia stu wą sko to rów -
kę. Pod ko niec mie sią ca, na kom plek -
sie przy ul. Kre so wej, otwar to no we
bo isko – tym ra zem do be ach soc ce ra,
a w wie lu miej scach mia sta roz po czął
się Ty dzień Dziec ka.

W so sno wiec kiej bi blio te ce od by ła
się 12. edy cja So sno wiec kich Dni Li -
te ra tu ry, pod czas któ rych na sze mia sto
od wie dzi li lau re aci naj waż niej szych
na gród li te rac kich w kra ju, zna ni w ca -
łej Eu ro pie au to rzy, m. in. Ma nu ela
Gret kow ska, Woj ciech Ja giel ski, Kry -
sty na Czu bów na, An na Dzie wit -Mel -
ler czy Da riusz Ro siak.

CZER WIEC
Do mia sta wra ca In du stria da. Do Szla -
ku Za byt ków Tech ni ki, ja ko obiekt za -
przy jaź nio ny, do łą czył Pa łac Scho ena.
Do „Mu zy” za to po wró ci ło ki no – 9
czerw ca od był się in au gu ra cyj ny po kaz
fil mo wy.

3,5 mln zł unij ne go wspar cia otrzy -
ma li śmy na prze bu do wę przed szko la
przy ul. Śliw ki i przy ul. Pił sud skie go,
a do dat ko wo po nad mi lion na pro gram
„Miej sce przy ja zne dziec ku”. Na po -
cząt ku czerw ca otwar ty zo stał od mie -
nio ny skwer przy ul. War szaw skiej,
a praw dzi we tłu my słu cha ły prze bo jów
ta kich ze spo łów jak Pięk ni i Mło dzi,
Sta chur sky, Na ta lia Szro eder, Bajm
i Ich Tro je na Dniach So snow ca.

Nie zwy kłą ini cja ty wą wy ka za li się
miesz kań cy mia sta – w 3. edy cji bu -
dże tu oby wa tel skie go zgło szo no po -
nad 150 pro jek tów. Czer wiec przy niósł
tak że dłu go wy cze ki wa ną pu bli ka -
cję – uka za ła się mo no gra fia mia sta
„So sno wiec. Ob raz mia sta i je go dzie -
je”. Wa ka cje roz po czę li śmy Eks plo zją

Ko lo rów w Par ku Sie lec kim, a na sam
ko niec mie sią ca na pły nę ły do sko na łe
in for ma cje. So sno wiec kie Ho spi cjum
otrzy ma ło pra wie 5,5 mln zł do fi nan -
so wa nia z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie -
go.

LI PIEC
PKM So sno wiec roz po czął te sty elek -
trycz ne go au to bu su, a przed sta wi cie le
mia sta pod pi sa li umo wę z wy ko naw cą
ogro du jor da now skie go w par ku im.
Jac ka Ku ro nia. W lip cu do szło rów nież
do pod pi sa nia umo wy na wy ko na nie
re mon tów przejść pod ziem nych (3 Ma -
ja przy Śli ma ku, Na ru to wi cza/Szkol na,
Na ru to wi cza/3 Ma ja, Pił sud skie -
go – Eg zo ta rium) oraz kła dek (Naf to -
wa i 3 Ma ja/Gór ka Śro dul ska).

Na Pla cu Pa pie skim od by ły się die -
ce zjal ne ob cho dy Świa to wych Dni
Mło dzie ży, a na Sta wi kach od by ła się
wiel ka bi twa na ba lo ny z wo dą.
Pod ko niec lip ca pod pi sa no rów nież
umo wę z wy ko naw ca mi waż nych
prac – 11 so sno wiec kich szkół i przed -
szko li zmie ni swój wy gląd. Za koń czy -
ły się też ro bo ty ka na li za cyj ne, któ re
swo im za się giem ob ję ły aż 21
ulic – pra ce po le ga ły nie tyl ko na uło -
że niu sie ci, ale rów nież od bu do wie
dróg i chod ni ków. Wy ko naw ca uło żył
po nad 4 ki lo me try no we go as fal tu.

SIER PIEŃ
Ko lej ny wa ka cyj ny mie siąc roz po czął
się z przy tu pem. W Par ku Sie lec kim
od był się Eska la tor, a na sce nie zo ba -
czy li śmy Grub so na, Szy mo na Cho dy -
niec kie go, ze spół Le mON oraz C -Bo -
ola. Na Gór ce Śro dul skiej za go ści ła
za to wio ska olim pij ska, w któ rej mo -
gli śmy śle dzić po czy na nia pol skich
spor tow ców w trak cie Igrzysk Olim pij -
skich.

Rów nież w sierp niu pod pi sa no
umo wę z wy ko naw ca mi, któ rzy wy re -
mon tu ją przed szko le przy ul. Śliw ki 38
oraz przy ul. Pił sud skie go 92. Roz po -
czę ły się, za kro jo ne na sze ro ką ska lę,
pra ce ka na li za cyj ne w re jo nie ulic
Mic kie wi cza, Sło wac kie go, Pru sa,
Fran kie wi cza, Ko nop nic kiej, Wy spiań -
skie go, a tak że Ma le wi cza, Sło wac kie -
go, Ci chop ka, Krek sów, Ma ru dy i Bo -
ha te rów Get ta. Wa ka cje za koń czy li śmy
Fe sti wa lem Reg gae w par ku im. J. Ku -
ro nia oraz Wa ka cyj nym Gril lo wa niem.

WRZE SIEŃ
Rok szkol ny roz po czę li śmy od... ko lej -
nych umów na re mon ty dróg oraz
na bu do wę ba se nu przy Bo ha te rów
Mon te Cas si no. In we sty cja jest war -
ta 14,5 mln zł. Pierw szy week end
wrze śnia to ko lej ny już zlot fo od truc -
ków, a dru gi week end to już tra dy cyj -
na ak cja „Za głę bie za pół ce ny”, w któ -
rej w tym ro ku wzię ło udział kil ka dzie -
siąt lo ka li. Wrze sień był ide al nym
mie sią cem na no we in we sty cje – tym
ra zem pod pi sa no umo wę na ter mo mo -
der ni za cję na szej bi blio te ki. Obiekt
zmie ni się nie do po zna nia.

W Ostro wach Gór ni czych od sło nię -
ty zo stał obe lisk po świę co ny ro dzi nie
Mac kie wi czów i Je rze mu Pi wo war czy -
ko wi, a PKM So sno wiec pod pi sał

umo wy z przed sta wi cie la mi firm, któ -
re wy pro du ku ją dla so sno wiec kiej
spół ki 78 no wych au to bu sów.

We wrze śniu ru szy ła rów nież kam -
pa nia pro mu ją ca mia sto – spot w in ter -
ne cie obej rza ło ok. 300 ty się cy osób,
a je go 30-se kun do wa wer sja po ja wi ła
się m. in. w TVN24. Mia sto roz po czę -
ło swo ją pro mo cję tak że w sta cjach ra -
dio wych oraz w me diach pa pie ro wych.

Rów nież we wrze śniu otrzy ma li -
śmy wspa nia łą in for ma cję z Urzę du
Mar szał kow skie go – mia sto uzy ska -
ło 145 mi lio nów do fi nan so wa nia.
W ra mach in we sty cji prze bu do wa -
na zo sta nie m. in. uli ca 3 Ma ja, wy re -
mon to wa nych zo sta nie w su mie 6
przejść pod ziem nych, 2 nad ziem ne,
po wsta ną wy po ży czal nie ro we rów oraz
tra sy ro we ro we. Do fi nan so wa nie otrzy -
ma ła też in we sty cja PKM. Koń ców ka
wrze śnia to ko lej ne dwa, wiel kie wy -
da rze nia. W mie ście po now nie spo tka -
ły się sta re sa mo cho dy (VII edy cja
Clas sic Ma nii), a 10-le cie ob cho dził
ze spół Zig gie Pig gie.

Koń ców ka mie sią ca to roz po czę cie
kam pa nii „Mo kra czy su cha – Ty de -
cy du jesz, w co wcho dzisz”, któ ra ma
uświa do mić wła ści cie lom czwo ro no -
gów, że po swo ich pu pi lach trze ba
sprzą tać. Te go mie sią ca roz po czął się
tak że re mont po nad 50 no wych wiat
przy stan ko wych, któ re już słu żą miesz -
kań com.

PAŹ DZIER NIK
Ru szy ło gło so wa nie na pro jek ty w ra -
mach bu dże tu oby wa tel skie go – miesz -
kań cy od da li po nad 62 ty sią ce gło sów,
a zre ali zo wa ne zo sta ną 53 pro jek ty.
Mia sto ogło si ło, że w przy szłym ro ku
wzno wio ny zo sta nie pro gram in -vi tro.

Pre zy dent ape lo wał, aby So sno wiec
uczy nić sto li cą przy szłej me tro po lii.
Pod pi sa no tak że umo wę na wy ko na nie
pro jek tu Za głę biow skie go Par ku Spor -
to we go. So sno wiec ka po li cja wzbo ga -
ci ła się za to o trzy no we sa mo cho dy.
Po ło wę kwo ty na ich za kup prze ka za -
ło mia sto. Rów nież w paź dzier ni ku za -
pa dła de cy zja o lek cjach edu ka cji re -
gio nal nej w so sno wiec kich szko łach,
aby mło dzi miesz kań cy mia sta zna li
hi sto rię Za głę bia Dą brow skie go.

W Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe cja li -
stycz nym otwar to pierw szy w Pol sce
pod od dział mu ko wi scy do zy. W paź -
dzier ni ku nie mo gło tak że za brak nąć
umów na re mont dróg – tym ra zem
cie szą się miesz kań cy Ka zi mie rza, bo -
wiem do koń ca 2017 ro ku wy re mon to -
wa na zo sta nie uli ca Ar mii Kra jo wej.

LI STO PAD
So sno wiec, ja ko je dy ne mia sto w Pol -
sce, weź mie udział w mię dzy na ro do -
wym pro jek cie CLA iR Ci ty, któ re go
ce lem jest zba da nie wpły wu za cho wań
miesz kań ców na stan ja ko ści po wie trza
w ich mie ście. Na po cząt ku mie sią ca
ru szył re mont na wierzch ni na wia duk -
cie nad DK94. Tra dy cyj nie już wspól -
nie ob cho dzi li śmy Na ro do we Świę to
Nie pod le gło ści.

Li sto pad to tak że ko lej na waż -
na umo wa – So sno wiec ki Szpi tal Miej -
ski pod pi sał umo wę na bu do wę blo ku
ope ra cyj ne go z OIOM -em. W li sto pa -

dzie z po wierzch ni zie mi znik nął tak -
że tzw. „Szkie le tor”, a mia sto roz po -
czę ło kam pa nię pro mo cyj ną „Sa mo -
chód za PIT”. Po now nie miał się czym
po chwa lić Wo je wódz ki Szpi tal Spe cja -
li stycz ny, w któ rym uru cho mio no od -
dział on ko lo gii. Jed nym gło sem prze -
mó wi li za to wło da rze za głę biow skich
miast, któ rzy kry tycz nie wy po wie dzie -
li się w spra wie kon cep cji prze dłu że nia
li nii sze ro ko to ro wej do Go rzy czek.

Miej ski Za kład Usług Ko mu nal -
nych za pre zen to wał no wy sprzęt do re -
mon tów dróg i ulic oraz do utrzy ma nia
te re nów zie lo nych. Je go war tość to 2,3
mln. Wie my już, gdzie sta nie ko lej ny
ogród jor da now ski – pre zy dent ogło sił,
że ko lej nym miej scem bę dzie Gór ka
Śro dul ska, na to miast PKM So sno wiec
po chwa lił się, że za mie rza ku pić 3 au -
to bu sy elek trycz ne. Pod ko niec li sto pa -
da za koń czył się re mont czę ści uli cy
Go spo dar czej. 

GRU DZIEŃ
So sno wiec pa mię ta o gór ni czych tra -
dy cjach – nie opo dal daw nej ko pal ni
Niw ka -Mo drze jów sta nę ła lamp ka gór -
ni cza. Część pa mią tek po ko pal ni Ka -
zi mierz -Ju liusz tra fi ło za to do so sno -
wiec kie go Mu zeum. So sno wiec otrzy -
mał de cy zję o do fi nan so wa niu
w wy so ko ści 15 mi lio nów zło tych
na wy mia nę sta rych lamp na no wo cze -
sne.

Na po cząt ku grud nia otwar li śmy
ogród jor da now ski w Ka zi mie rzu,
a w Za gó rzu roz po czę ła się bu do wa
ba se nu. Na prze ło mie mie sią ca zor ga -
ni zo wa no tak że fe sti wal „Kie pu ra,
Szpil man, Cy gan – chło pa ki z So snow -
ca”. So sno wiec ka straż po żar na mo że
za to po chwa lić się no wą dra bi ną, war -
tą po nad 3,3 mln zł – po ło wę kwo ty
do fi nan so wa ło mia sto. Jak świę ta, to
tyl ko w So snow cu – w mie ście po ja wi -
ły się de ko ra cje, a św. Mi ko łaj otwo -
rzył swo ją ma nu fak tu rę. Go ściem spe -
cjal nym był Ma ciej Mu siał. Tuż
przed Bo żym Na ro dze niem so sno wi -
cza nie w pre zen ty mo gli się za opa trzyć
na świą tecz nym jar mar ku.

W Cen trum In for ma cji Miej skiej
roz po czę ła się rów nież sprze daż so sno -
wiec kiej wer sji Mo no po ly, a tyl ko
pierwszego dnia ro ze szło się po -
nad 100 eg zem pla rzy. Na ostat niej se -
sji Ra dy Miej skiej uchwa lo no bu dżet
mia sta, a pre zy dent za pre zen to wał pro -
gram So sno wiec 20.20 – zbiór za ło żeń
do stra te gii mia sta, a tak że plan in we -
sty cji na naj bliż sze la ta. Ko niec ro ku to
tak że otwar cie no we go od dzia łu żłob ka
przy uli cy Bia ło stoc kiej. Bę dzie tu
miej sce dla 38 dzie ci. W mie ście od był
się tak że wspa nia ły kon cert przy po mi -
na ją cy o 35. rocz ni cy wpro wa dze nia
sta nu wo jen ne go.

Oprócz wy żej wy mie nio nych wy -
da rzeń na te re nie ca łe go mia sta od by -
ło się wie le im prez, spek ta kli, spo tkań
or ga ni zo wa nych przez miej skie jed -
nost ki, ta kie jak m. in. bi blio te ka, mu -
zeum, Klub Kie pu ry i in ne. Z oczy wi -
stych po wo dów o wszyst kim nie by li -
śmy w sta nie wspo mnieć, a to do wo dzi,
że So sno wiec to mia sto, w któ rym na -
praw dę dzie je się wie le.

Ta ki był 2016 rok w So snow cu
Za na mi 2016 rok, przy szła więc po ra na pod su mo wa nia i prze gląd naj waż niej szych wy da rzeń w na szym mie ście. 
Dzia ło się i to na praw dę spo ro.
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„Budujemy dla Was”. W ubiegłym roku podpisano kilkanaście umów na modernizację
i remonty dróg w naszym mieście.

Warszawska firma JSK, odpowiedzialna m.in. za projekt Stadionu Nardowego, wygrała
konkurs na koncepcję Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

Tuż przed Bożym Narodzeniem sosnowiczanie mogli kupić prezenty na świątecznym
jarmarku. 

Jak święta, to tylko w Sosnowcu - w mieście pojawiły się dekoracje, a św. Mikołaj otworzył
swoją manufakturę. Gościem specjalnym był aktor Maciej Musiał.

Jedną z atrakcji Dni Sosnowca był występ zespołu Ich Troje.

W styczniu na Górce Środulskiej odbył się koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jedną z gwiazd był zespół Dżem.

Piłkarze Zagłębia nie dali rady Lechowi Poznań i po porażce 0:1 na wyjeździe i remisie 1:1
u siebie odpadli w półfinale rozgrywek Pucharu Polski.

3 Maja odbył się niezwykły koncert. Przed Urzędem Miejskim oddano hołd 
powstańcom śląskim.
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To był wyjątkowy, bo magiczny i świą
Razem przywitaliśmy Nowy Rok! 

W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia, mieszkańcy wspólnie kolędowali w„Muzie”. 

Gwiazdą sylwestrowego koncertu był zespół IRA. Taneczne rytmy to zasługa grupy Acapulco. 

Podczas mikołajek hokeiści UKS Zagłębia Sosnowiec dali pokaz swoich umiejętności.Prowadzący imprezę sylwestrową Michał Wasik rozgrzewał uczestników do wspólnej zabawy. 

zd
ję

ci
a:

 M
ar

iu
sz

 B
in

ki
ew

ic
z,

 P
aw

eł
 L

eś
ni

ak
, M

ac
ie

j Ł
yd

ek



styczeń 2017 nr 1 11

MIASTO

ąteczny czas. 

Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołem Zakopower zagrali i zaśpiewali kolędy w kościele pw. św. Tomasza Apostoła. 

Po raz pierwszy w Sosnowcu uruchomiono Manufakturę św. Mikołaja. 

Iluminacje świetle przy al. Zwycięstwa i w różnych punktach całego miasta, wprowadzały w klimat świątecznej atmosfery. . 
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

80 lat klimontowskiej kapliczki
W Kli mon to wie u zbie gu Klo no -
wej i Ma ku szyń skie go przy cup -
nę ła so bie ma ła gra ni to wa ka -
plicz ka, zwień czo na ma lo wa nym
na bia ło sta lo wym kru cy fik sem.
Bu dow la spra wia wra że nie, jak -
by od da wien daw na zaj mo wa ła
pla cyk po ło żo ny w na ro żu wspo -
mnia nych uli czek. Czy aby
na pew no?

Hi sto ria ka plicz ki się ga pa mięt -
ne go ro ku 1812. Wte dy to przez
te re ny dzi siej sze go Za głę bia cią -
gnę ły zdzie siąt ko wa ne pod czas
mo skiew skiej kam pa nii woj ska
Wiel kiej Ar mii Na po le ona. Ty sią -
ce wy cień czo nych, czę sto cho rych
i po zba wio nych du cha wal ki żoł -
nie rzy zna la zło się w sy tu acji nie
do po zaz drosz cze nia. Za pew ne
przy naj mniej kil ku z nich do ko na -
ło ży wo ta w Kli mon to wie lub naj -
bliż szej oko li cy. Po cho wa no ich
w zbio ro wej mo gi le przy dro dze
wio dą cej z Kli mon to wa do Dań -
dów ki. Z cza sem mat ka na tu ra
sku tecz nie usu nę ła śla dy po chów -
ków, a i w pa mię ci ludz kiej za tar ły
się wszel kie wspo mnie nia.

Mi nę ło 125 lat, nim kli mon tow -
ska zie mia przy po mnia ła o tra gicz -
nym lo sie fran cu skich żoł nie rzy...
W ro ku 1937 do szło do przy pad -
ko we go od kry cia mo gi ły. Mia ło to
miej sce pod czas ko pa nia fun da -
men tów pod ogro dze nie zbu do wa -
nej 8 lat wcze śniej szko ły po -
wszech nej. Ro bot ni cy na tra fi li
na ludz kie szcząt ki, po mię dzy któ -
ry mi znaj do wa ły się po zo sta ło ści
woj sko we go opo rzą dze nia oraz
frag men ty zbu twia łe go umun du -
ro wa nia.

Po wia do mio no wła dze po wia tu
bę dziń skie go, któ re zle ci ły od po -
wied nie ba da nia.

Spra wą za jął się wy bit ny spe cja -
li sta z za kre su hi sto rii woj sko wo -
ści, wie lo let ni dy rek tor Mu zeum
Na ro do we go i Mu zeum Woj -
ska – Bro ni sław Gem ba rzew ski.
Wstęp ne usta le nia wy ka za ły, że
zna le zio ne ar te fak ty naj praw do po -
dob niej są zwią za ne wła śnie
z Wiel ką Ar mią. Nie ste ty, wy -
buch II woj ny świa to wej spra wił,
że nie uda ło się po znać osta tecz -
nych wy ni ków eks per ty zy. Jed nak
jesz cze w ro ku 1937 w miej scu od -

kry cia szcząt ków, tuż przy szkol -
nym mu rze, wznie sio no ka plicz kę
z krzy żem*. Ka plicz ka ta
pod opie ką oko licz nych miesz kań -
ców prze trwa ła do na szych cza -

sów. Jed nak kon dy cja tech nicz -
na za byt ko wej bu dow li sta wa ła się
co raz gor sza. Nie co nie for tun na,
choć nie za wi nio na przez bu dow ni -
czych lo ka li za cja po środ ku chod -
ni ka (któ ry po ja wił się póź niej), za -
czę ła przy spa rzać pro ble mów
zwią za nych z bez pie czeń stwem
ru chu dro go we go.

Wtej sy tu acji, wczerw cu2016 r.,
dwóch pra gną cych za cho wać ano -
ni mo wość miesz kań ców Kli mon -
to wa, wy stą pi ło ze spo łecz nym
pro jek tem zmia ny lo ka li za cji i bu -
do wy no wej ka plicz ki. Po my sło -
daw cy zo sta li rów nież głów ny mi
fun da to ra mi przed się wzię cia. Po -
mo gło mia sto So sno wiec oraz
miej sco wa pa ra fia pw.  Chry stu sa
Kró la. Ka plicz ka zo sta ła zbu do -
wa na w miej scu od da lo nym za le d -
wie o kil ka me trów od pier wot nej
lo ka li za cji. Uro czy ste go po świę ce -
nia do ko na no w dniu 20 li sto pa -
da 2016 ro ku.

Dzi siaj ka plicz ka cie szy oko
swym wy glą dem i trze ba przy -
znać, że du żo le piej niż po przed nio
kom po nu je się z oto cze niem. Ale
to nie ko niec. W przy szło ści pla nu -

je się prze pro wa dze nie ko lej nych
prac zwią za nych z od po wied nią
opra wą te go waż ne go dla miesz -
kań ców Kli mon to wa miej sca.

Tekst i zdjęcie: Artur Ptasiński

Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, ul. Warszawska 3/20,
tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
Wiecej zdjęć na:
www.kuriermiejski.com.pl

* Informacje na temat historii kapliczki
pochodzą z książki autorstwa Zofii
Dybały i Karola Rodka pt. „Klimontów
monografia historycznaˮ– Sosnowiec
2001.
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Pewną ciekawostkę stanowi fakt,
że wewnątrz nowego krzyża
umieszczono relikty krzyża z 1937
r. Drewniany fragment starego
krzyża został wcześniej przyłożony
do relikwi  Drzewa Krzyża
Świętego, co miało miejsce 22
października 2016 r. w kościele
pw. Świętej Trójcy w Będzinie.

W promieniach porannego słońca. Widok od strony ul. Klonowej, po prawej ul. Makuszyńskiego.

Uroczyste poświęcenie kapliczki w dniu 20 listopada 2016 r. Fotografię udostępnił Antoni Pełka.

Poprzednia lokalizacja. Widok od strony ul.
Makuszyńskiego w kierunku ul. Klonowej. Fotografię
udostępnił Antoni Pełka.

Kapliczka na zdjęciu, które najprawdopodobniej pochodzi
sprzed II wojny światowej. 
Źródło: www.facebook.com/sosnowiec.klimontow – fotografia
pochodzi ze zbiorów Marcina Mąki.

Artur Ptasiński
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Wiek podeszły a złamania. 
Po pierwsze minimalizować ryzyko! 

MARCIN DĘBSKI, młodszy asystent
Oddziału Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu, przestrzega
przed zimowymi urazami
i wskazuje czynniki, które mają
wpływ na minimalizację ryzyka
złamań w wieku podeszłym,
na które sami także możemy mieć
wpływ. 

Za zwy czaj zi ma sprzy ja ura zom. Co ro -
ku prze kła da się to na ilo ści wy ko ny wa -
nych za bie gów  w Od dzia le Or to pe dii
i Trau ma to lo gii Ru chu na sze go szpitala.
Naj czę ściej do cho dzi do pro stych zła -
mań, któ re są ła twe do za opa trze nia
w izbie przy jęć i le cze nia, ale część zła -
mań sta no wią  te z prze miesz cze nia mi
ko ści wy ma ga ją ce le cze nia ope ra cyj ne -
go. Cza sa mi wy star czy jed no po śli -
zgnię cie na ob lo dzo nym chod ni ku
i w ułam ku se kun dy do cho dzi do po -
wsta nia ob ra że nia. Na po waż ne ura zy
szcze gól nie na ra żo ne są oso by star sze.
Wy ni ka to z te go, że sto pień wy trzy ma -
ło ści na sze go kość ca pod le ga sta łym
zmia nom, na któ ry wpływ ma wie le
czyn ni ków. Jed nym z nich, nie za leż nym
od nas, jest wiek. Wraz z okre sem doj -
rze wa nia wy trzy ma łość ko ści zwięk sza
się w wy ni ku wzro stu gę sto ści ko ści,
po okre sie doj rze wa nia do oko ło 30-35
ro ku wy trzy ma łość utrzy mu je się na po -

dob nym po zio mie. W póź niej szym cza -
sie do cho dzi  do stop nio wej utra ty ma -
sy ko ści (ilo ści i ja ko ści be le czek kost -
nych). Dla te go też wraz z wie kiem wzra -
sta praw do po do bień stwo zła mań, gdyż
po trzeb na jest mniej sza si ła, aby prze -
kro czyć wy trzy ma łość struk tu ral ną ko -
ści. Oso ba ma ją ca wła ści wą, zdro wą
struk tu rę ko ści nie zła mie rę ki lek ko
upa da jąc. Na to miast oso ba star sza pra -
wie za wsze w ta kiej sy tu acji ła mie ja kąś
kość. 

W gru pie zła mań wy stę pu ją ta kie,
któ re są sta ty stycz nie częst sze u osób
star szych, bądź  z osła bio nym w wy ni ku
róż nych pro ce sów ukła dem szkie le to -
wym. Do ta kich zła mań na le żą: zła ma -
nia czę ści dal szych przed ra mie nia (oko -
li ce nad garst ka) – przy pró bie pod par -
cia po upad ku, zła ma nia czę ści bliż -
szych ra mie nia przy upad ku na ło kieć
bądź bark, zła ma nia ko stek pod -
udzia – przy po śli zgnię ciu się z „pod -
wich nię ciem” sto py, zła ma nia krę go słu -
pa i mied ni cy przy upad ku na po ślad ki,
zła ma nia czę ści bliż szej ko ści udo -
wej – przy upad ku na tę oko li cę cia ła.
Część zła mań mo że być le czo na za cho -
waw czo lub po przez na sta wie nie odła -
mów i unie ru cho mie nie, jed nak nie któ -
re wy ma ga ją le cze nia ope ra cyj ne go.

Obec nie, na pod sta wie kil ku dzie się -
cio let nich do świad czeń le cze nia zła -

mań, wy zna czo no cel,  do któ re go się
dą ży, a jest nim jak naj szyb sze uru cho -
mie nie pa cjen ta. Cho dzi o do pro wa dze -
nie do sta nu, w któ rym sa mo dziel nie,
bądź z po mo cą dru giej oso by, mo że się
po ru szać, a tak że roz po cząć ruch – po -
cząt ko wo w ogra ni czo nym stop -
niu – cho rej koń czy ny. Moż li wo ści ope -
ra cyj ne są obec nie bar dzo du że dzię ki
za sto so wa niu no wo cze snych me ta lo -
wych, w tym tak że ty ta no wych ze spo -
leń ta kich jak śru by, pły ty, blo ko wa ne
gwoź dzie, spe cjal ne ko twi ce i in ne. Nie -
ste ty, część ura zów po przez swo je
skom pli ko wa nie, cho ro by to wa rzy szą -
ce cho re go, bądź zły stan ogól ny pa -
cjen ta do pro wa dza ją do sy tu acji, gdzie
oso ba po ura zie po mi mo na szych sta -
rań nie po dej mu je re ha bi li ta cji i pro wa -
dzi osta tecz nie „łóż ko wy” tryb ży cia.
Jest to bar dzo nie bez piecz ny stan, gdyż
w nie dłu gim cza sie mo że do pro wa dzić
do po wsta nia od le żyn, wtór nych in fek -
cji, w tym tak że za pa leń ukła du mo czo -
we go oraz od de cho we go, za krze pi cy
koń czyn dol nych oraz za to ro wo ści,
w osta tecz no ści pro wa dząc na wet
do śmier ci. Dla te go tak waż ne jest, aby
przede wszyst kim, mi ni ma li zo wać ry zy -
ko po wsta nia ura zu, bio rąc pod uwa gę
wa run ki po go do we, nie po dej mu jąc za -
cho wań ry zy kow nych, w tym tak że
ogra ni czać spo ży wa nie al ko ho lu w nad -

mier nych ilo ściach, a na de wszyst ko
prze wi dy wać skut ki na szych dzia łań.
Pro fi lak ty ka zła mań sku pia się tak że
na dba ło ści o ni we lo wa nie za gro żeń
w naj bliż szym oto cze niu. W tak trud -
nych wa run kach zi mo wych oso by star -
sze po win ny nie ste ty rów nież ogra ni -
czyć spa ce ry.

Nie bez zna cze nia po zo sta je tak że
zbi lan so wa na die ta, któ ra po zwa la uzu -
peł nić nie do bo ry wi ta mi no we i mi ne ral -
ne (wit. D, wapń). Od po wied nia wa ga
po wo du je, iż ob cią że nia na sta wy i pro -
ce sy de ge ne ra cyj ne są mniej sze, mi ni -
ma li zu jąc bó le ko ści i sta wów. Sys te -
ma tycz ne ćwi cze nia i za cho wa nie sto -
sow nej do wie ku tę ży zny fi zycz nej wraz
z wła ści wą wa gą po zwa la ją utrzy mać
na wy so kim po zio mie ko or dy na cję ru -
cho wa zmniej sza jąc ry zy ko upad ku. 

Jak wi dać, ist nie je wie le czyn ni ków,
któ re ma ją wpływ na mi ni ma li za cję ry -
zy ka zła mań w wie ku po de szłym,
na któ re sa mi tak że ma my bar dzo du ży
wpływ. No wo cze sna me dy cy na po zwa -
la tak że w znacz nym stop niu na re duk -
cje skut ków zła mań i jak naj szyb szy po -
wrót do zdro wia. Jed nak mi mo ogro mu
wie dzy i no wo cze snej tech ni ki wciąż
naj bar dziej ak tu al nym czyn ni kiem ma -
ją cym wpływ na ogra ni cze nie ry zy ka
zła mań po zo sta je nasz zdro wy roz są -
dek.
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Wbrew po zo rom i po wszech nie pa nu ją ce mu prze ko -
na niu, że w So snow cu nie wie le po zy tyw ne go się
dzie je, so sno wiec cy se nio rzy sprze ci wia ją się ta kiej
opi nii. Mo że z uwa gi na fakt, że se nio rzy ma ją wię -
cej cza su, by ob ser wo wać oto cze nie i do strze gać
wszyst ko to, co się wo kół nich dzie je. Za uwa ża ją sze -
reg po zy tyw nych zmian, któ re za cho dzą w na szym
uro kli wym mie ście.

So sno wiec cy se nio rzy zwra ca ją uwa gę, w jak
szyb kim tem pie przy by wa nam po ży tecz nych i cie -
ka wych obiek tów: od da nie do użyt ku oka za łe go
i pięk ne go ko lej ne go już Ogro du Jor da now skie go
w po łu dnio wej dziel ni cy mia sta Ka zi mie rzu Gór ni -
czym. Ktoś mo że za rzu cić, że prze cież to miej sce nie
jest dla se nio rów. Nie praw da, czyż nie naj pięk niej -

szym wi do kiem jest pa trzeć na ra dość i za ba wę na -
szych wnu cząt, nie za leż nie od te go, w ja kim są wie -
ku? Od da ny ogród jest trzy stre fo wy od naj młod -
szych do star szej mło dzie ży. Na tu ral nie wkom po no -
wa ny w kil ku dzie się cio let ni las i ukry te w nim je -
zior ka. Czy też za po wiedź wy bu do wa nia w szyb kim
tem pie no wo cze sne go blo ku i od dzia łu in ten syw nej
opie ki me dycz nej w Szpi ta lu Miej skim nr 1. Prze -
cho dząc, ob ser wu ję, jak w szyb kim tem pie prze bie -
ga bu do wa przy szkol ne go ba se nu w dziel ni cy Za gó -
rze.

Z oka zji świąt Bo że go Na ro dze nia oraz No we go
Ro ku wy pięk nia ło nam na sze mia sto. Po wsta ło wie -
le oka zjo nal nych za kąt ków i miejsc mie nią cych się
wspa nia ły mi ko lo ra mi. Od by ło się sze reg atrak cyj -

nych im prez i spo tkań to wa rzy szą cych świętom Bo -
że go Na ro dze nia i po wi ta niem No we go Ro ku 2017.
Peł ną pa rą pra cu ją spo łecz ne Ra dy Dziel nic, po wo ła -
ne w po szcze gól nych dziel ni cach mia sta. Re ali zu ją
bar dzo cie ka we ini cja ty wy, sku pia ją ce lo kal ne spo -
łecz no ści miesz kań ców. Re ali zo wa na jest w ten spo -
sób nie tyl ko spo łecz na kon tro la dzia łań władz mia -
sta, ale ak tyw ny udział w za spa ka ja niu naj pil niej -
szych po trzeb miesz kań ców. W ra mach re ali zo wa -
ne go budżetu obywatelskiego po wsta ły i za ak cep to -
wa ne zo sta ły do re ali za cji przez miesz kań ców wspa -
nia łe pro jek ty, któ rych re ali za cja stwo rzy róż no rod ną
prze strzeń dla każ de go z nich.

Wszyst kich miesz kań ców So snow ca nie za leż nie
od wie ku za chę ca my do ak tyw nych dzia łań w kie -

run ku bu do wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.
Po zy tyw ny wi ze ru nek na sze go mia sta z per spek -

ty wy se nio rów po twier dza son da prze pro wa dzo -
na przez ty go dnik „Two je Za głę bie”, z któ rej wy ni -
ka, że 42 pro cent ba da nych stwier dzi ło, że spo śród
miast na sze go re gio nu w So snow cu ży je się naj le -
piej.

Oby wa te li na sze go mia sta, któ rzy mi mo wszyst -
ko ma ją kry tycz ny sto su nek do za cho dzą cych prze -
mian, za pra sza my do udzia łu w dia lo gu i zgła sza nia
swo ich po my słów na sze ro kim fo rum dzia ła ją cych
w mie ście sto wa rzy szeń i or ga ni za cji po za rzą do -
wych.

Je rzy Du dek,
rzecz nik pra so wy So sno wiec kiej Ra dy Se nio rów
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Od „Zemsty” do „Zemsty” 
Teatr Zagłębia ma 120 lat!

6 lu te go 2017 ro ku Te atr Za głę bia
bę dzie ob cho dził pięk ny ju bi le -
usz, 120-le cie ist nie nia. Te atr
w So snow cu po wstał 6 lu te -
go 1897. Pierw szą pre mie rą by ła
„Ze msta” Alek san dra Fre -
dry. – Te raz, z oka zji ju bi le uszu,
za gra my wła śnie tę bły sko tli wą
i peł ną iro nii ko me dię – o ab sur -
dal nym kon flik cie dwóch są sia -
dów, peł nych pa sji in try gach i mi -
ło snych za lo tach – mó wi obec ny
dy rek tor Te atru, Zbi gniew Le ra -
czyk. Pre mie ro we po ka zy od bę dą
się na de skach so sno wiec kiej sce -
ny w dniach 11-13 lu te go 2017 ro -
ku. Re ży se rem spek ta klu jest
Adam Na le pa. Ser decz nie za pra -
sza my so sno wi czan i nie tyl ko
do włą cze nia się w ob cho dy pięk -
ne go ju bi le uszu, a na ła mach
„KM” za pra sza my w sen ty men -
tal ną po dróż w cza sie
i prezentujemy krót ki rys hi sto -
rycz ny Te atru Za głę bia.

Te atr Za głę bia po wstał pięć lat
przed tym, jak So sno wiec uzy skał
pra wa miej skie. Co cie ka we,
wów czas na zie miach pol skich
dzia ła ło tyl ko sześć sta łych scen
w: War sza wie, Kra ko wie, Lwo -
wie, Lu bli nie i Ka li szu. Pow stał
w gma chu przy ul. Te atral nej,
wznie sio nym z pry wat nych środ -
ków przed się bior cy hra bie go
Mor ti me ra Re nar da. Pod ło żem
do za ist nie nia – za ska ku ją ce go,
zda wa ło by się, w śro do wi sku bar -
dzo ro bot ni czym – by ła oży wio -
na już w la tach sie dem dzie sią -
tych XIX w. dzia łal ność w mie -
ście te atrów ama tor skich. Bu dy -
nek, obec nie bę dą cy sa mo ist ną
sie dzi bą Te atru, zo stał wznie sio -

ny we dług pla nów ar chi tek ta Ka -
ro la Stecz kow skie go i sta no wił
wów czas ele ment ca łe go za pla no -
wa ne go kom plek su, w skład któ -
re go wcho dzi ły: tzw. Te atr Zi mo -
wy (ów cze sna na zwa nie ofi cjal -
na, bu dy nek prze trwał do dzi siaj
i jest sie dzi bą Te atru), po ko je go -
ścin ne – Ho tel Sa ski i Drew nia ny
Te atr Let ni. Kil ka krot nie zmie -
nia no na zwy obiek tu: Te atr Pol ski
(1920), Te atr Miej ski (1927), Te -
atr Za głę bia (1955). Rów nież
wie lo krot nie prze bu do wy wa no
za byt ko wą bry łę. Obec ny kształt
za wdzię cza ostat niej mo der ni za -
cji w la tach 1976-78 i roz bu do wie
prze pro wa dzo nej w 1992 ro ku.
Dzia łal ność „pierw sze go ele men -
tu”, Te atru Zi mo we go – za in au -
gu ro wa no 6 lu te go 1897 ro ku, in -
sce ni za cją „Ze msty” Alek san dra
Fre dry w wy ko na niu miej sco we -
go ze spo łu ama tor skie go, wraz
z de kla ma cją oko licz no ścio we go
utwo ru „Pro log” An drze ja Nie -
mo jew skie go – po czym na stęp -
ne go dnia bu dy nek prze jął już te -
atr za wo do wy, ja ki zo stał
na pierw sze la ta ist nie nia te atru
spro wa dzo ny przez pierw sze go
dy rek to ra Te atru, Cze sła wa Teo fi -
la Jan kow skie go. Sztu ką, któ ra
otwo rzy ła pierw szy w hi sto rii se -
zon so sno wiec kiej sce ny, by ła
„Ma da me Sans -Ge ne” Sar du.

Ca łość kom plek su ukoń czo no
w lip cu te go sa me go ro ku, cze go
głów nym mo men tem by ło w tym
też cza sie (la to 1897) od da nie nie -
opo dal do użyt ku drew nia ne go
Te atru Let nie go. In au gu ra cja sce -
ny mia ła miej sce 15 lipca te go ro -
ku; przed sta wio no ope rę Bo gu -

sław skie go i Ste fa nie go „Cud
mnie ma ny, czy li Kra ko wia cy
i Gó ra le”. Te atr Let ni peł nił
do I woj ny świa to wej ro lę dru giej
sce ny (w cza sie woj ny w skraj nej
sy tu acji eko no micz nej te go cza su
zo stał ro ze bra ny i/lub jak po da ją
in ne źró dła spło nął w la tach dwu -
dzie stych).

Pierw sze la ta ist nie nia te atru
po twier dzi ły tyl ko te zę, że sce -
na w mie ście by ła nie zwy kle po -
trzeb na. So sno wiec ka sce na by ła
je dy nym te atrem „z praw dzi we go
zda rze nia” w re gio nie; co wię -
cej – to wła śnie tu szcze gól nie
dba no o pod trzy ma nie tra dy cji
pa trio tycz nych. We wcze snym
okre sie ist nie nia te atru do So -
snow ca przy jeż dża li zna ko mi ci
ak to rzy, by wspo mnieć tu cho -
ciaż by Jó ze fa Ko tar biń skie go,
któ re go wy stę py cie szy ły się wy -
jąt ko wym po wo dze niem. Cze -
sław Ja now ski, a w póź niej szych
cza sach je go na stęp cy, zwłasz cza
Fe li cjan Fe liń ski, oprócz lek kie go
re per tu aru, wy bie ra li sztu ki Ko -
rze niow skie go, Kra szew skie go,
Fre dry czy Szek spi ra, a na de
wszyst ko Ga brie li Za pol skiej.
Wszyst kie – oczy wi ście – gra ne
po pol sku. Fe liń ski, zna ny po -
wszech nie ze swo je go za mi ło wa -
nia do ope ret ki i ope ry, dbał o to,
by i ta kie po zy cje znaj do wa ły się
w re per tu arze te atru. Wśród je go
za sług war to wy mie nić jesz cze
jed ną in no wa cję. By ło nią wpro -
wa dze nie… abo na men to wej
sprze da ży bi le tów.

Okre sem cięż kiej pró by dla te -
atru oka za ła się woj na. Nie by ło
wła ści wie de ko ra cji, ko stiu mów,

pie nię dzy na ga że, ale był ze spół,
któ ry chciał pra co wać i wy stę po -
wać. Pierw szym po wo jen nym
spek ta klem był wy sta wio ny 18
lu te go 1945 ro ku „Walc w ogon -
ku” – ze staw pio se nek, ske czy
i mo no lo gów. Za raz po woj nie
od pierw sze go pod nie sie nia kur -
ty ny te atr cie szył się za in te re so -
wa niem wi dzów i spon ta nicz -
nym po par ciem spo łecz nym.
Chcąc nie chcąc, te atr zna lazł się
w pa trio tycz nym nur cie oby wa -
tel skim PPS, opo zy cyj nym PPR
i tym sa mym po dzie lił los ca łe go
re gio nu, któ ry zo stał na raz gwał -
tow nie wy tłu mio ny pod wzglę -
dem kul tu ral nym i spo łecz -
nym. 31 sierp nia 1948 ro ku zde -
cy do wa no się zli kwi do wać „Te -
atr Miej ski” w So snow cu, two -
rząc ku rio zal ne po łą cze nie te -
atrów ka to wic kie go, opol skie go
i so sno wiec kie go. Dość po wie -
dzieć, że wła dze szyb ko wy co fa -
ły się z nie for tun ne go po my słu,
ale – choć te atr opol ski dość
szyb ko uzy skał nie za leż ność – to
So sno wiec wciąż ad mi ni stra cyj -
nie przy pi sa ny był sce nie ka to -
wic kiej. I to nie mal przez sie dem
dłu gich lat. Do pie ro 1 lip ca 1955
ro ku na no wo otwar to te atr w So -
snow cu, któ ry od te go mo men tu
no si na zwę Te atru Za głę bia (po -
cząt ko wo Pań stwo wy Te atr Za -
głę bia).

Po wo jen ni dy rek to rzy – Jó zef
Pel szyk, Wła dy sław Szy pul ski,
Ta de usz Przy staw ski, An drzej
Ura mo wicz, Wie sław Mi rec ki,
An to ni Sło ciń ski, Jan Kle mens
(naj dłu żej peł nią cy funk cję dy -
rek to ra), Adam Kop ciu szew -

ski – przez la ta bu do wa li mar kę
i po zy cję te atru. 

La ta sie dem dzie sią te i osiem -
dzie sią te to okres uni kal ny, w któ -
rym te atr pro wa dzo ny był ku mo -
de lo wi no wej es te ty ki. Jan Kle -
mens, dy rek tor te atru, uznał, że je -
dy na sce na w mie ście mu si się
oprzeć na do brej li te ra tu rze. Z jed -
nej stro ny kla sy ka pol ska i ob ca
oraz dra mat współ cze sny, z dru -
giej te atr dla do ro słych, dla dzie ci
i mło dzie ży. W la tach 1997 –
2011 dy rek to rem te atru był Adam
Kop ciu szew ski. Ofe ro wał swo im
wi dzom zróż ni co wa ny re per tu ar
oraz wy rów na ny po ziom ak tor -
skie go rze mio sła. „Kor dian” Ju -
liu sza Sło wac kie go w re ży se rii
Zbi gniew Za sad ne go za sko czył
wszyst kich roz ma chem, świet nym
pro wa dze niem ak to rów, ale tak że
in ter pre ta cją ro man tycz ne go tek -
stu. Ten spek takl spra wił, że Te atr
Za głę bia za ist niał na are nie ogól -
no pol skiej i wzbu dził za in te re so -
wa nie i uzna nie kry ty ki. So sno -
wiec ki te atr otrzy mał za ten spek -
takl cztery Zło te Ma ski i zo stał
spek ta klem ro ku. W ogól no pol -
skim kon kur sie na in sce ni za cję
dzieł wiel kich ro man ty ków or ga -
ni zo wa nym przez ZASP, ak to rzy
gra ją cy w tym przed sta wie -
niu – Adam Kop ciu szew ski, Woj -
ciech Le śniak i An drzej Lip ski
otrzy ma li Na gro dy Mi ni stra Kul -
tu ry i Sztu ki (1999 r.)

Od 1 lip ca 2011 ro ku Te atrem
Za głę bia za rzą dza ak tor Zbi gniew
Le ra czyk zwią za ny z so sno wiec -
ką sce ną od pra wie 40 lat. Pierw -
szą pre mie rą no wej dy rek cji był
spek takl „Mię dzy na mi do brze

jest” Do ro ty Ma słow skiej w re ży -
se rii Pio tra Ra taj cza ka. Spek ta -
klem przy go to wa nym na ju bi le -
usz 115 – le cia Te atru Za głę bia
w So snow cu by ła z ko lei pra pre -
mie ra sztu ki „Chłod ne po ran ki”
Jac ka Ry ka ły w re ży se rii, ko stiu -
mach i opra co wa niu mu zycz nym
au to ra. 

Świet nym po su nię ciem oka za -
ła się ada pta cja dra ma tur gicz -
na To ma sza Śpie wa ka po wie ści
pro fe so ra Zbi gnie wa Bia ła sa
„Korzeniec” w re ży se rii Re mi -
giusza Brzy ka. Spek takl przy go -
to wa ny w 110. rocznicę uzy ska nia
praw miej skich przez mia sto So -
sno wiec i ob cho dów 115-le cia
Te atru Za głę bia. „Ko rze niec”
zbie rał bar dzo po chleb ne re cen zje
i zgar niał ko lej ne na gro dy, m.in.:
dwie Zło te Ma ski, w tym
za przed sta wie nie 2012 ro ku. 1
kwiet nia 2014 ro ku spek takl wy -
emi to wa ła TVP Kul tu ra.

Te le wi dzo wie w ca łym kra ju
mo gli tak że obej rzeć dra mat To -
ma sza Śpie wa ka „Koń, kobieta
i kanarek” w re ży se rii Re mi giu -
sza Brzy ka. Spek takl miał swo ją
pre mie rę 5 kwiet nia 2014 ro ku.
Re ży ser zo stał za nie go na gro -
dzo ny Lau rem Kon ra da pod -
czas XVI Ogól no pol skie go Fe -
sti wa lu Sztu ki Re ży ser skiej
w Ka to wi cach. Naj lep sze przed -
sta wie nie Te le wi zyj ne go Fe sti -
wa lu Te atrów Pol ski w ple bi scy -
cie TVP Kul tu ra na an te nie tej
sta cji zo sta ło za pre zen to wa ne
w kwiet niu 2015 ro ku.

Opra co wał na pod sta wie ma te ria łów
te atru: Krzysz tof Po lacz kie wicz

PODOBNIE JAK W UBIEGŁYM ROKU,
W NOCY Z 12 NA 13 GRUDNIA,
NA RONDZIE IM. SOLIDARNOŚCI
W NIWCE UPAMIĘTNIONO ROCZNICĘ
WPROWADZENIA STANU
WOJENNEGO.

Miesz kań cy So snow ca w 35. rocz -
ni cę tam tych pa mięt nych wy da -
rzeń zło ży li kwia ty oraz za pa li li
zni cze. W uro czy sto ściach wziął
udział pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski oraz prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej Wil helm
Zych.

– Cie szę się, że mi mo póź nej
po ry i prze ni kli we go zim na, tak
wie le osób po ja wi ło się przy ron -
dzie So li dar no ści. Spo tka li śmy się
tu taj do pie ro po raz dru gi, ale wie -
rzę, że ta tra dy cja zo sta nie z na mi
na za wsze. 35 lat te mu Pol ska by ła
kra jem po dzie lo nym na dwa obo -
zy – do bry i zły. Do bry zwy cię żył.
Dzi siaj czę sto oglą da jąc te le wi zję,
słu cha jąc po li ty ków, zno wu ma się
wra że nie, że Pol ska jest po dzie lo -
na na dwa obo zy – nie chcę mó wić,
że do bry i zły, bo wie rzę w to bar -
dzo moc no, że oba są do bre i chcą

dla kra ju jak naj le piej. Mam na -
dzie ję, że te po dzia ły nie do pro wa -
dzą do te go, że lu dzie bę dą wy cho -
dzi li na uli cę i pro te sto wa li, że bę -
dą po dej mo wa ne ja kieś szcze gól ne
kro ki, aby za pew nić ład i bez pie -
czeń stwo, a wie rzę, że Pol ska bę -
dzie jesz cze bar dziej de mo kra tycz -
nym i wol nym kra jem. Pa mię taj my
o tym w ten szcze gól ny dzień. Pa -
mię taj my przede wszyst kim o tych,
któ rzy wal czy li o wol ną Pol skę
i któ rzy za nią nie jed no krot nie od -
da li swo je ży cie – po wie dział Ar -
ka diusz Chę ciń ski. KP

Sosnowiec pamięta o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Budynek, w którym mieści się teatr, był wielokrotnie
przebudowywany. Zabytkowa bryła obecny kształt zawdzięcza
modernizacji w latach 1976-1978 i rozbudowie w 1992 r. Tak z kolei prezentuje się wnętrze sosnowieckiego teatru. 

Spektakle, grane przez aktorów TZ, cieszą się olbrzymią
popularnością. Sztuka „Między nami dobrze jest” ma swoją
oddaną publiczność. 
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Na rondzie im. Solidarności mieszkańcy  złożyli kwiaty i zapalili znicze. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pra wie dzie sięć lat te mu, w czerw -
cu 2007 ro ku, pił ka rze Za głę bia awan so -
wa li do eks tra kla sy. Był to po wrót
na naj wyż szy szcze bel roz gry wek
po pięt na stu la tach, ale sam awans miał
gorz ki smak. Umo czo ny w afe rę ko rup -
cyj ną klub już na star cie no we go se zo nu
wie dział, że za rok i tak z eks tra kla sy
spad nie, a w do dat ku sam awans
z czwar te go miej sca, bo tym jak
za sprze daż me czów uka ra no in ne klu -
by, bu dził mie sza ne uczu cia. Po pra wie
de ka dzie nasz klub znów stoi u bram eli -
ty, ale tym ra zem ewen tu al ny awans
do gro na naj lep szych bę dzie miał in ną
wy mo wę. Przed szan są wpro wa dze nia
so sno wi czan do eks tra kla sy stoi Da riusz
Ba na sik, któ ry po za koń cze niu run dy je -
sien nej za stą pił na tre ner skiej ław ce Pio -
tra Man dry sza.

– Trze ba przy znać, że je sień by ła dość
sza lo na. Do mo men tu odej ścia do Le gii
Jac ka Ma gie ry wszyst ko prze bie ga ło
tak, jak so bie za ło ży li śmy. Po tem kloc ki
nie co się po sy pa ły, krót ki epi zod du etu
To masz Łu czy wek -Ja ro sław Arasz kie -
wicz, na stęp nie za trud nie nie Pio tra
Man dry sza, gdzie wy da wa ło się, że zna -
leź li śmy tre ne ra na la ta, kil ka spo tkań
po ni żej ocze ki wań, nie po trzeb ny cha os
wo kół dru ży ny, ca łe to za mie sza nie

z wy po wie dzią Se ba stia na Dud ka o tre -
ne rze Man dry szu. My ślę, że tre ner Ba -
na sik spo koj nie prze pra cu je zi mę
i wpro wa dzi ze spół na wła ści we to ry.
Przed wio sen ną ba ta lią je ste śmy wy so -
ko w ta be li i trze ba zro bić wszyst ko, aby
te go, co uda ło się wy pra co wać, nie
zmar no wać – pod kre śla pre zes Mar cin
Ja ro szew ski. 

So sno wi cza nie przy go to wa nia do no -
we go se zo nu roz po czę li 9 stycz nia. Ze -
spół tre no wał bę dzie głów nie na swo ich
obiek tach, wy je dzie tyl ko na krót ki obóz
do Ka mie nia.

– Po go da ja ka jest za oknem, każ dy
wi dzi, ale spo koj nie, wszyst ko jest do -
pra co wa ne. W pla nach ma my kil ka faj -
nych spa rin gów, w So snow cu ma my

wszyst ko, co po trzeb ne do pra cy. Krót ki
wy pad na pew no nam się przy da – pod -
kre śla no wy tre ner so sno wi czan, któ ry
od po cząt ku za po wia dał, że nie za mie -
rza prze pro wa dzać ka dro wej re wo lu -
cji. – Ob ją łem ze spół, któ ry jest na trze -
cim miej scu w ta be li ze stra tą trzech
punk tów do li de ra. Ta dru ży na wie, jak
się gra w pił kę, mo ją ro lę bę dzie po ukła -
da nie tych kloc ków. Oczy wi ście,
wszyst ko wyj dzie w pra niu. Na pew no
ja kieś de li kat ne ru chy ka dro we bę dą, ale
je śli już to bę dzie, to ewo lu cja, a nie re -
wo lu cja – do da je tre ner Ba na sik.

Po waż nym wzmoc nie niem bę dzie za -
pew ne po wrót do skła du Mi cha ła Fi -
dziu kie wi cza, któ ry po przed nią run dę
stra cił na le cze nie kon tu zji. Snaj per so -
sno wi czan wzmoc ni ry wa li za cję w ata -
ku, gdzie mia no na past ni ka nu mer je den
zy skał je sie nią Va ma ra Sa no go. Pił karz
ro dem z Wy brze ża Ko ści Sło nio wej,
któ ry le gi ty mu je się fran cu skim pasz -
por tem zna lazł się już na ce low ni ku in -
nych klu bów, w tym Pia sta Gli wi ce, ale
wszyst ko wska zu je na to, że wio sną na -
dal bę dzie grał w So snow cu. Nie wy klu -
czo ne, że z Za głę bia wy ku pi go Le gia
War sza wa, po czym na naj bliż sze pół ro -
ku wy po ży czy do so sno wiec kie go klu -
bu. 

Wy da wa ło się, że bli sko gry w So -
snow cu jest do świad czo ny bram karz

Zbi gniew Mał kow ski, ale wszyst kie zna -
ki na nie bie i zie mi wska zu ją, że jed nak
po zo sta nie w Ko ro nie Kiel ce. Po run -
dzie je sien nej for ma cją, któ ra wy ma ga
wzmoc nień, jest obro na i to wła śnie
w de fen sy wie zmia ny są naj bar dziej
praw do po dob ne. Przy dał by się przede
wszyst kim środ ko wy oraz pra wy obroń -
ca. Nie wy klu czo ne, że na Kre so wą wró -
ci któ ryś z wy po ży czo ny gra czy. Naj bli -
żej odej ścia z klu bu jest Ja kub Wilk, któ -
ry ma jed nak waż ny kon trakt i o je go
przy szło ści za de cy du je na po cząt ku
przy go to wań tre ner Ba na sik.

– Na pa pie rze skład wy glą da na praw -
dę bar dzo do brze. Mam po mysł na dru -
ży nę i po sta ram się go wdro żyć w ży cie.
Na pew no naj więk szą si łą Za głę bia jest
dru ga li nia. Do brze, że wra ca Fi dziu -
kie wicz, bo to pił karz, któ ry po ka zał
w ze szłym se zo nie, że oprócz te go, że
strze la go le, to po tra fi się wró cić po pił -
kę, sam stwo rzyć sy tu ację. Do te go jest
bar dzo sil ny. Na pew no bę dzie chciał
się po ka zać. Je stem prze ko na ny, że
znaj dzie my z ze spo łem wspól ny ję -
zyk – do da je na za koń cze nie tre ner Ba -
na sik.

Pierw szy mecz w run dzie wio sen nej
na sza dru ży na ro ze gra w pierw szy
week end mar ca, a ry wa lem bę dzie Sto -
mil Olsz tyn. Spo tka nie od bę dzie się
na Sta dio nie Lu do wym.

CENY BILETÓW:
Górna cześć trybun – 10 zł
Dolna część trybun – 20 zł 
Dzieci do lat 6 wchodzą za darmo z opiekunem

Podczas imprezy nie zabraknie pokazu Football
Freestyle, a także występu dziewczyn z grupy tanecznej
– HASAO Show Dance & Cheerleaders.

UCZESTNICY XXII MEMORIAŁU MAZURA: 
• Zagłębie Sosnowiec
• Śląsk Wrocław
• Reprezentacja Polski w Beach Soccerze (z naszym

byłym piłkarzem – Szymonem Gąsińskim)
• Gwiazdy Śląskiej Piłki (z byłymi reprezentantami

Polski) 
• Zwycięzca Halowej Ligi Zagłębiowskiej – Mador 

Ko le gium Sę dziów Pił ki Noż nej Pod okręg So -
sno wiec or ga ni zu je w I kwar ta le 2017 ro ku
kurs dla kan dy da tów na sę dziów pił ki noż nej.
Za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych
do udzia łu.

Wy ma ga ne wa run ki dla za kwa li fi ko wa nia
kan dy da ta do udzia łu w kur sie dla kan dy da tów
na sę dzie go pił ki noż nej:
• wiek kan dy da ta  – ukoń czo ne 16 lat (mi le

wi dzia ne ko bie ty),
• zgo da opie ku na usta wo we go na udział

w kur sie (dot. kan dy da tów po ni żej 18 ro ku
ży cia),

• w dniu roz po czę cia kur su oso ba zgła sza ją ca
się mu si po sia dać ukoń czo ny 16 rok ży cia,
po nie waż  w okre sie 16-18 lat oso ba ta po sia -
da sta tus: „sę dzie go  – kan dy da ta”. Sę dzią
prób nym mo że zo stać oso ba peł no let nia
(po ukoń cze nie 18 lat),

• wy kształ ce nie min. śred nie, na le ży przed ło -
żyć  do ku ment (kse ro ko pię) okre śla ją cy po -
ziom wy kształ ce nia. W wy pad ku kan dy da -
tów kon ty nu ują cych na ukę na le ży przed sta -

wić ostat ni do ku ment (świa dec two ma tu ral -
ne lub za świad cze nie o kon ty nu acji na uki
w szko le koń czą cej się ma tu rą itp.),

• za świad cze nie le kar skie o bra ku prze ciw -
wska zań do czyn ne go sę dzio wa nia, jest to
wa ru nek do pusz cze nia kan dy da ta do eg za -
mi nu teo re tycz ne go i spraw no ścio we go,

• zło żo ne oso bi ście w sie dzi bie Pod okrę gu
przez oso bę za in te re so wa ną an kie ta, za -
świad cze nie kan dy da ta o nie ka ral no ści oraz
trzy  pod pi sa ne zdję cia for ma tu le gi ty ma cyj -
ne go – wzo ry do ku men tów  do stęp ne po ni -
żej / za łącz ni ki /  

• wszel kie in for ma cje do ty czą ce „kur su...”, oso -
bi ste za pi sy od by wać bę dą się w piąt ki w go -
dzi nach od 16.30 do 17.30  w sie dzi bie Pod -
okrę gu  So sno wiec, ad res: Ślą ski Zwią zek Pił -
ki Noż nej – Pod okręg So sno wiec  ul. Rzeź ni -
cza 12, 41-200 So sno wiec, tel. 032 266 58 45.
Spo tka nie or ga ni za cyj ne po łą czo ne

z pierw szym wy kła dem w dniu 3 lu te go ro ku /
pią tek/ o godz. 17.00 w sie dzi bie Pod okrę gu
So sno wiec. KP

15 stycz nia w ha li MO SiR So sno wiec przy ul. Że rom skie -
go ro ze gra ny zo sta nie XXII Me mo riał im. Wło dzi mie rza
Ma zu ra.

Wło dzi mierz Ma zur to jed na z le gend pił kar skie go
Za głę bia So sno wiec, był re pre zen tan tem Pol ski, a tak że
ulu bień cem ki bi ców. W na szych bar wach ro ze grał 289
spo tkań, zdo był 80 bra mek, a w re pre zen ta cji Pol ski za li -
czył 23 wy stę py, w któ rych zdo był 3 bram ki. Z bia ło -czer -
wo ny mi po je chał na Mi strzo stwa Świa ta w Ar gen ty nie
w 1978 ro ku. Ma zur grał rów nież we Fran cji, w bar wach
Sta de Ren na is. 

Dwa la ta te mu – pod czas XX Me mo ria łu Ma zu -
ra – uro czy ście nada no imię na sze go by łe go pił ka rza Aka -
de mii Za głę bia, w któ rej tre nu je bli sko pół ty sią ca mło -
dych adep tów pił ki noż nej. 

– Przez 20 lat pod czas tur nie ju zbie ra ne by ły środ -
ki na ro dzi nę Wło dzi mie rza Ma zu ra, a do kład niej
wdo wę po pił ka rzu, któ ry zmarł w wie ku 34 lat, jed -
nak naj bliż si na sze go za wod ni ka sa mi zgło si li, iż nie
jest już po trzeb ne wspar cie, więc od 2 lat są pro wa -
dzo ne ak cje cha ry ta tyw ne. Za każ dym ra zem wy bie -
ra ny jest in ny cel – in for mu je Ma ciej Wa sik, rzecz nik
klu bu.

Bi le ty od 9 stycz nia bę dzie moż na na by wać w re stau -
ra cji 3Ko lo ry na Sta dio nie Lu do wym

Po czą tek im pre zy godz. 10.35, a ka sy ha li przy ul. Że -
rom skie go bę dą otwar te od 9.00. Za koń cze nie prze wi -
dzia no na 17.00. KP

Zostań sędzią piłkarskim XXII Memoriał Włodka Mazura

Pod czas ro ze gra ne go Pu cha ru Eu ro py do lat 17 w nie miec kiej miej -
sco wo ści Eislin gen re we la cyj nie za pre zen to wa ła się Zu zan na Cie ślar.
Za wod nicz ka Za głę biow skie go Klu bu Szer mier cze go So sno wiec za -
ję ła bar dzo do bre 6 miejsce. 

– Po lka w staw ce 209 za wod ni czek fa zę gru po wą prze szła jak bu -
rza, wy gry wa jąc wszyst kie swo je wal ki i z wal ki o fa zę 128 zo sta ła
zwol nio na. Na stęp nie w wal kach pu cha ro wych od pra wi ła z kwit kiem
naj pierw Włosz kę, na stęp nie Ame ry kan kę i ko lej no Ro sjan kę a wal -
ce o naj lep szą ósem kę tur nie ju ko lej ną Włosz kę. Do pie ro w ćwierć -
fi na le zna la zła się lep sza za wod nicz ka od Zu zy. By ła nią Niem -
ka (zwy cięż czy ni tur nie ju), któ ra wy gra ła za le d wie dwo ma tra fie nia -
mi. Zu zan na upla so wa ła się naj wy żej z ca łej re pre zen ta cji Pol ski.
Ko lej ną z Po lek oka za ła się jej młod sza sio stra Ju lia, któ ra po wy gra -
niu wszyst kich walk w swo jej gru pie nie ste ty nie za cho wa ła ty le zim -
nej krwi co bar dziej do świad czo na Zu za i za koń czy ła zma ga nia na 39
miej scu. Naj le piej z so sno wi czan za pre zen to wał się Piotr So sul ski,
zaj mu jąc 66 miej sce w staw ce 213 za wod ni ków – re la cjo no wał Da -
wid Ada mow ski, tre ner sza bli stów ZKSz. KP

Ka pi tal ny start so sno wi czan ki Ju li Za bo -
ro wicz pod czas Mi strzostw Ślą ska w pły wa -
niu. Za wod nicz ka Gór ni ka So sno wiec sied -
mio krot nie sta wa ła na po dium, a w wy ści gu
na 400m sty lem do wol nym wy ni -
kiem 4: 20.22 s po bi ła re kord Ślą ska.

Ju lia za ję ła I miej sce na 400m sty lem do -
wol ny w ry wa li za cji 15-la tek oraz open
i 100m sty lem mo tyl ko wym, II miej sce
na dy stan sie 100m sty lem mo tyl ko -
wym, 50m sty lem do wol ny, oraz 50m mo tyl -
kiem i III miej sce na 50m sty lem do wol nym. 

W Mi strzo stwach Ślą ska star to wa li tak że
młod si pły wa cy Gór ni ka. W Gli wi cach ry -
wa li zo wa li za wod ni cy z rocz ni ka 2005: Li -
wia Ka mie niec ka, Pa try cja Ste pa niuk, Ni ko -
la Ko peć, Ja kub Sze chlec ki i Fi lip Fa leń -
czyk. Choć nie uda ło się wy wal czyć me da li,

war to po chwa lić ca łą piąt kę za po pra wie nie
swo ich re kor dów ży cio wych. 

W Ra dli nie z ko lei zna ko mi tą dys po zy cję
po ka za li 12-lat ko wie: Wik to ria Bo ciek, Wik -
to ria Ku cze ra, Pa tryk Ada mus i Bar tek Bo -

roń. Star ty tych za wod ni ków przy nio sły 10
krąż ków, co po zwo li ło klu bo wi za jąć trze cie
miej sce w kla sy fi ka cji me da lo wej.

Wik to ria Bo ciek – naj lep sza za wod nicz -
ka Mi strzostw w rocz ni ku 2004 – zdo by ła 3
zło te me da le: na 200m i 800m krau lem
(na oby dwu dy stan sach po pra wia jąc re kord
Ślą ska) oraz na 200m sty lem zmien nym.
Wik to ria Ku cze ra przy wio zła 4 krąż ki: zło -
to na 100m mo ty lem, sre bro na 100m krau -
lem i 2 brą zo we me da le wy wal czo ne na 50m
mo ty lem i 100 m zmien nym. W po dob nych
kon ku ren cjach wy ka zał się rów nież Pa tryk
Ada mus, któ ry wy wal czył sre bro na 100m
mo ty lem i dwa brą zo we krąż ki na 50m mo -
ty lem i 200m zmien nym. Bar tek Bo roń, nasz
ostat ni 12-let ni za wod nik, po pra wił w Ra dli -
nie swo je re kor dy ży cio we.  KP

Do bry start Zu zySzczę śli wa „sió dem ka” Ju li i wo rek me da li pły wa ków Gór ni ka
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Podopieczni Górnika Sosnowiec mogą
pochwalić się wysoką formą
i kolejnymi zwycięstwami. 

Zapracować na ekstraklasę 
Piłkarze Zagłębia wiosną powalczą o powrót do elity

Tre ner Da riusz Ba na sik to pią ty tre ner, któ ry w se zo nie 2016/2017 
po pro wa dzi Za głę bie.

arc: Zaglebie.eu
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JUBILEUSZE

105-LATKA
Pani Anna Malesa (nazwisko rodowe Rymbak) 15 grudnia obchodziła swoje 105. urodziny. Jubilatka urodziła się w Łodzi.
Kiedy miała trzy lata, wybuchła I wojna światowa, w której udział wziął ojciec Jubilatki. Z uwagi na brak środków do życia
matka Pani Anny z dziećmi postanowiła przeprowadzić się do siostry, do Sosnowca, która znajdowała się w lepszej sytuacji
materialnej. W wieku 23 lat poznała swojego męża, Kazimierza, z którym wzięła ślub 22 kwietnia 1935 r. Mąż pracował
na kopalni, najpierw „Dorota”, później „Kazimierz”, a po wojnie na kierowniczym stanowisku w Dąbrowskim Zjednoczeniu
Przemysłu Węglowego. Zginął śmiercią tragiczną, 31 grudnia 1953 r. Pani Anna urodziła trzech synów – Henryka, Mirona oraz
Andrzeja. Kiedy została wdową, podjęła pracę w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” w Sosnowcu. W okresie swojej pracy
pełniła zaszczytne funkcje, była także ławnikiem sądowym, a w 1968 r. przeszła na zasłużoną emeryturę. Do 2008 r.
mieszkała z synem Mironem. Po jego śmierci zamieszkała z wnuczką Anną, która opiekuje się Jubilatką. W 105. rocznicę
urodzin dyplom oraz nagrodę jubileuszową na ręce szanownej Jubilatki złożył doradca prezydenta Sosnowca, Marek
Barański. 

Szanownej Jubilatce dużo zdrowia 
i radości życzy Redakcja

70-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Antonina i Edward Hofelmajer
60-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Halina i Marian Litewka
Barbara i Bolesław Kaczmarczykowie
Teresa i Witold Flakowie
Krystyna i Eustachy Hudzikowie
Józefa i Marian Dziopa
Elida i Emil Garncarzowie
Bogumiła i Henryk Pandelowie
Stanisława i Antoni Doboszowie
Janina i Marian Pieszczykowie
Alicja i Marian Pietrankowie

Janina i Andrzej Moraczewscy
Halina i Aleksander Mularczykowie
Teresa i Henryk Naleźnikowie
Elżbieta i Stanisław Poznańscy
Lucyna i Bogusław Palikowie
Elżbieta i Stanisław Podlaskowie
Anna i Zdzisław Pilarzowie
Wiesława i Stanisław Patynowie
Wiesława i Roman Pronobisowie
Teresa i Mieczysław Rudniccy
Jadwiga i Krzysztof Rolkowie

Bożenna i Jan Sztukowie
Eleonora i Stefan Satorowie
Danuta i Mirosław Sośnierzowie 
Alina i Marian Starczewscy
Elżbieta i Walerian Starostkowie
Lidia i Jacek Śmiechowie
Halina i Tadeusz Tobołowie
Daniela i Czesław Witeccy
Alicja i Wiesław Wróblowie
Henryka i Zdzisław Walaszkowie
Henryka i Aleksander Wydmanscy
Irena i Adam Ząbkowscy
Teresa i Kazimierz Żurkowie

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

25 listopada 2016 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 70-, 60- i50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus,
kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.
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Anna i Zdzisław Borówkowie
Halina i Włodzimierz Blachowie
Sabina i Marian Bochniakowie
Alicja i Jan Bieńkowie
Bogdana i Andrzej Czajorowie
Domicella i Zbigniew Czechowie
Maria i Tadeusz Czuba
Halina i Andrzej Deńcowie
Maria i Lech Dzido
Longina i Marian Długowolscy
Ewa i Marcin Dembiczowie
Alicja Wakulicz-Deja i Julian Deja
Teresa i Józef Flakowie
Danuta i Marek Bajerowie

Lucyna i Antoni Dróżdżowie
Edwarda i Wawrzyniec Furgałowie
Stanisława i Marian Fejkelowie
Wiesława i Stefan Gozdkowie
Krystyna i Bogusław Gajówkowie
Halina i Antoni Góralowie
Zofia i Jerzy Jeleńscy
Zofia i Józef Kościeniowie
Halina i Marian Karczowie
Mirosława i Tadeusz Kulowie
Krystyna i Włodzimierz Kwiecińscy
Krystyna i Józef Kotułowie
Stanisława i Andrzej Kaletowie

Zofia i Maciej Kaczmarkowie
Barbara i Józef Kosakowscy
Eulalia i Marek Krystkowscy
Teresa i Zbigniew Kowalikowie
Danuta i Marian Kolektowie
Wiesława i Andrzej Kowalczykowie
Krystyna i Tadeusz Krzykałowie
Krystyna i Jan Koziełowie
Urszula Grymel-Labus i Karol Labus
Halina i Jan Łyczbowie
Anna i Roman Łysakowie

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

18 listopada 2016 r. w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Anna Jedynak, doradca prezydenta
miasta Sosnowca, Marek Barański oraz kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski.
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Pani Władysława Tetela (z domu Ligenza) urodziła się 16 grudnia 1916 r. w Łanach Małych (wieś w gminie
Żarnowiec nad Pilicą). Ojciec Jubilatki, Jakub, był cieślą i wiejskim stróżem, a matka, Anna, gospodynią domową.
Pani Władysława miała trójkę starszego, przyrodniego rodzeństwa – dwóch braci oraz siostrę. Przed wojną oraz
w jej trakcie Pani Władysława pracowała w Żarnowcu jako pomoc w aptece. W czasie okupacji, uciekając
przed wywiezieniem „na roboty” do Niemiec, przeniosła się do siostry, do Sosnowca. Wyszła za mąż, za Jana Tetelę,
a w 1951 r. urodziła córkę, Grażynę. W 1958 r. zatrudniła się w fabryce opakowań blaszanych „Decorum”, gdzie
pracowała przez kolejne 20 lat. Dopóki pozwalało jej na to zdrowie, Pani Władysława zajmowała się ogródkiem,
w którym praca sprawiała jej prawdziwą przyjemność. Działka była jej ulubionym hobby. 
Nagrodę jubileuszową wraz z życzeniami w imieni Jubilatki odebrała jej córka, Pani Grażyna wraz z rodziną, z rąk
zastępcy prezydenta miasta Sosnowca, Anny Jedynak. 

Szanownej Jubilatce dużo zdrowia
i radości życzy Redakcja
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Poziomo: 1 – pies z polskiej kreskówki, 5 – narzędzie chirurga, 

8 – grzęzawisko, 9 – seksowna Marilyn, 10 – samica wilka, 

11 – cięgi, 12 – rybki akwariowe, 14 – sztuczny pierwiastek

promieniotwórczy, 16 – wybiera się za morze i wybrać się nie

może, 17 – ubikacja maluszka, 19 – bogini Księżyca, 21 – jedno

ze zbóż, 22 – samochód, 25 – garaż samolotów, 28 – na niej

ksiądz lub myśliwy, 29 – staroć, 30 – jego praca polega na

głośnym czytaniu, 32 – nie ma na nie rady, 34 – miasto, gdzie po

raz pierwszy użyto gazu bojowego, 35 – wagant, 36 – np. w

ciuciubabkę, 37 – kupisz je na giełdzie, 38 – zachcianka, 

39 – spotkanie narzeczonych. 

Pionowo: 1 – spis kontrolny towarów, 2 – lód na gałęziach, 

3 – rodzaj pomnika, 4 – oddział, filia, 5 – bawidamek, 

6 – przeciwległy zenitowi, 7 – przejście zawodnika z jednego

klubu do drugiego, 13 – niejeden w chemicznym laboratorium,

15 – anoda lub katoda, 18 – obraz w cerkwi, 20 – uczony 

z Rotterdamu, 23 – szybko się denerwuje, 24 – uliczna

przeszkoda, 26 – przysmak, 27 – obraźliwie o starszym panu, 

28 – położnik, 31 – tam obejrzysz „Dziady” lub „Zemstę”, 

33 – roślina pastewna.

Rozwiązanie krzyżówki nr 11 /2016, JEZUS MALUSIEŃKI 
Na gro dy otrzy mu ją: Maria Masłoń, Danuta Dymarska oraz Adrian Kordeusz 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  1

✂

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

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

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po czę -
ła się w 2015 ro ku. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 18.00, wy -
świe tla ne są pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt.
„Kul tu ra Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu blicz no ści do stęp
do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów. Głów ny mi or ga ni za to ra mi
pro jek tu są Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin He lios w Pol sce. Pro -
jekt skie ro wa ny jest do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol skie fil my
i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie. Bi le ty na se an se w ra mach
„Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu ją je dy nie 10 zł. Wię cej na: www.kul tu ra -
do step na.pl. red

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE: 

12 stycznia „ZJEDNOCZNONE STANY MIŁOŚCI”
19 stycznia „CZERWONY KAPITAN”
26 stycznia „ 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”
Ta jem ni ca od kry ta przez wnucz kę SS -ma na, któ ry kie ro wał naj -
więk szym fał szer stwem w hi sto rii. 

Kie dy by ła dziec kiem, uwa ża ła dziad ka za do bro tli we go star -
sze go pa na, któ ry ko lek cjo nu je znacz ki pocz to we. Do pie ro znacz -
nie póź niej Char lot te Krüger do wie dzia ła się, że je go ży cie mia ło
tak że mrocz ną stro nę. SS -Sturm bannführer Bern hard Krüger kie -
ro wał warsz ta tem fał szer skim za ło żo nym w obo zie kon cen tra cyj -
nym Sach sen hau sen. Pra co wa li w nim ży dow scy więź nio wie, któ -
rych za da niem by ło pod ra bia nie bry tyj skich fun tów. Ak cja prze -
szła do hi sto rii pod na zwą Ope ra cja Bern hard (od imie nia Krüge -

ra) i sta no wi ła bez wąt pie nia naj więk sze te go
ro dza ju przed się wzię cie w hi sto rii. 

Kim był Bern hard Krüger? Czy sta rał się
chro nić swo ich „pra cow ni ków”, czy też z zim -
ną krwią wy sy łał ich na śmierć? W to ku pa sjo nu ją ce go śledz twa,
pod czas któ re go au tor ka spo ty ka ła się z na ocz ny mi świad ka mi
i prze szu ki wa ła ar chi wa, Char lot te Krüger re kon stru uje po dwój -
ne ży cie swo je go dziad ka, by zna leźć od po wie dzi na drę czą ce ją
py ta nia.

Pre mie ra: 17 stycz nia 2017 r.

Charlotte Krüger

Mój dziadek fałszerz (Wyd. Prószyński i S-ka)

Cza sem trze ba po rzu cić wszyst ko, że by od na leźć dro gę do wła -
sne go świa ta.

Spraw dzo ne przy ja ciół ki, do brze płat na pra ca i ko cha ją cy fa -
cet – czy mo że być coś waż niej sze go? 

Mag da by ła za do wo lo na ze swe go ży cia… do cza su, gdy
w drzwiach jej miesz ka nia sta nę ła te ścio wa z wa liz ka mi. A to do -
pie ro po czą tek nie ocze ki wa nych zmian w jej ży ciu…

W spad ku po bab ci otrzy mu je stad ni nę ko ni
w Pień kach, któ ra oka zu je się pod upa da ją cą i za -
dłu żo ną ru iną. Ale mo że to wła śnie ten mo ment,
gdy los da je szan sę, by za cząć wszyst ko od no wa?

Iza bel la Frą czyk w nie zwy kłej hi sto rii o uśmie chach lo su, przy -
jaź ni i za ufa niu do lu dzi.

Pre mie ra: 17 stycz nia 2017 r.

Izabella Frączyk

Koncert cudzych życzeń (Wyd. Prószyński i S-ka)

Dziec ko ad op to wa ne w Pol sce przez ame ry kań skie mał żeń stwo
i opo wieść, ja ką po wi nien po znać każ dy, kto ma pro ble my
z dziec kiem.

W 1991 r. John Bro oks i je go żo na Eri ka ad op to wa li w Pol sce
czter na sto mie sięcz ną dziew czyn kę. Nada li jej imię Ca sey. Przez
kil ka na ście lat John, Eri ka i Ca sey by li szczę śli wą ro dzi ną. W wie -
ku doj rze wa nia u Ca sey po ja wi ły się jed nak ob ja wy po waż nych za -
bu rzeń emo cjo nal nych, nie spo dzie wa ne na pa dy zło ści i agre sji, de -
pre sja i skłon no ści sa mo bój cze. John i Eri ka przez kil ka lat szu ka li
po mo cy psy cho lo gicz nej. Nie zna leź li jej, a wy ja śnie nie za bu rzeń,
na któ re cier pia ła Ca sey, po ja wi ło się zbyt póź no. 

„Mo gło być ina czej” to książ ka o ro dzi cach,
któ rzy de spe rac ko po szu ki wa li po mo cy, sta ra -
jąc się ochro nić swo ją ad op to wa ną cór kę, przed nią sa mą. To książ -
ka o ro dzi cach, któ rzy – po dob nie jak wie lu spo śród nas – nie po -
tra fi li do strzec, z jak po waż ny mi pro ble ma mi bo ry ka się ich dziec -
ko, ani nie wie dzie li, w ja ki spo sób moż na je roz wią zać. To wresz cie
książ ka o ro dzi cach, któ rzy – cho ciaż prze gra li wal kę – nie spo czę -
li, do pó ki nie zro zu mie li, dla cze go tak się sta ło. To w koń cu książ ka
o oj cu Ca sey, au to rze tej książ ki – książ ki, któ ra mo że ura to wać nie -
jed no ży cie.

Pre mie ra: 19 stycz nia 2017 r.

John Brooks

Mogło być inaczej. Prawdziwa historia rodziców, 
którzy zrobili wszystko, by ocalić córkę (Wyd. Prószyński i S-ka)



styczeń 2017 nr 1 19

PAGINAROZRYWKA

HO RO SKOP
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – To będzie
wyjątkowy rok dla koziorożców. Nawet nie
przypuszczasz, ile może się zmienić w ciągu
najbliższych 12 miesięcy. W większości będą
to zmiany na lepsze, choć nie obejdzie się też
bez bólu i łez. Postaraj się bardziej zadbać
o swoje zdrowie, gdyż na niektóre sprawy
masz większy wpływ, niż Ci się wydaje.
U samotnych koziorożców nastąpi
niesamowity przełom w życiu uczuciowym. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Początek roku
przyniesie sporo zmian wTwoim życiu.
Pod ich wpływem możesz być w lekkim
szoku, ale nie martw się, wszystko ułoży się
lepiej, niż myślisz. Uda Ci się rozwiązać
mnóstwo zaległych spraw i co najważniejsze,
nie pojawią się kolejne problemy. W tym roku
podejmiesz też kilka życiowych decyzji. Nie
rób tego jednak pochopnie i przede
wszystkim zapytaj najbliższych, co sądzą
oTwoich pomysłach.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym roku
stanowczo zmienisz swoje nastawienie
do życia. Dobre skutki tych zmian zaczniesz
odczuwać już po kilku tygodniach. Postaraj
się więcej czasu poświęcać rodzinie, gdyż
wasze relacje w ostatnim czasie bardzo
układają się źle, a skutki tego mogą być
fatalne. W połowie miesiąca zostaniesz
wystawiona przez los na ciężką próbę. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Nie wypisuj
na swojej liście po raz kolejny z rzędu tych
samych planów noworocznych. W ten sposób
w grudniu unikniesz rozczarowania, a kto wie,
może i tak uda Ci się zapisać na wymarzony
kurs angielskiego? Postaraj się więcej czasu
poświęcać samej sobie. Znacznie zwiększy to
Twoją samoocenę, co z kolei wpłynie na życie
towarzyskie. Rozglądaj się uważnie, gdyż
sama wypatrzysz w 2017 roku swoją drugą
połówkę!
BYK (20.04. – 22.05.) – Pierwsza połowa roku
będzie dla Ciebie wyjątkowo pracowita. Nie
martw się jednak, gdyż będzie to dla Ciebie
wyjątkowo opłacalne. Dzięki temu w tym
roku wraz z najbliższymi spędzisz najdłuższe
i najlepsze wakacje w życiu. Pod koniec roku
doTwych drzwi zapuka pewna, bardzo
dawno niewidziana przez Ciebie, bliska osoba
i postawi Cię w trudnej sytuacji. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Dla samotnych
bliźniąt los wreszcie niesie dobre zmiany.
Pozwól nowej znajomości rozwijać się swoim
tempem, gdyż pośpiech niczemu nie służy.
Jest duża szansa, że znajomość będzie się
pięknie rozwijać, a kto wie, może i nawet
powiększy się Wasza rodzina? Pomyśl
nad rozwojem zawodowym, szkoda
marnować potencjał i tkwić w tym samym
miejscu. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Nowy rok
rozpoczniesz od podjęcia mnóstwa ważnych
spraw i życiowych decyzji. Przemyśl każdą
kilka razy i nie rób niczego pochopnie. Kilka
z nich okaże się strzałem w dziesiątkę, dzięki
czemu druga połowa roku będzie lepsza niż
mogłaś sobie wymarzyć. Ktoś z rodziny może
potrzebować Twojej pomocy. Postaraj się
zrobić wszystko, aby mu pomóc, w innym
wypadku możesz stracić kogoś, na kim
naprawdę Ci zależy. Dobry rok dla samotnych
raków – wystarczy tylko słuchać głosu serca.
LEW (23.07. – 23.08.) – W tym roku daruj
sobie pisanie listy noworocznych
postanowień, szkoda na to czasu, bo
spójrzmy prawdzie w oczy, czy udało Ci się
choć raz zrealizować przynajmniej połowę?
Zamiast planować, po prostu działaj. Rok
przyniesie wiele wyzwań i nowości wTwoim
życiu. Pamiętaj jednak, że nie warto
podejmować zbyt wielu zmian naraz, bo
mogą Cię przerosnąć. Samotne lwy będą się
cieszyły wyjątkowym powodzeniem. Nie
zmarnuj takiej szansy!
PANNA (24.08. – 22.09.) – Ten rok będzie dla
Ciebie wyjątkowo pracowity. Całe Twoje
poświęcenie zostanie jednak niezwykle
docenione. Dzięki temu pozbędziesz się
odwiecznych kłopotów finansowych
i wreszcie zaczniesz czerpać przyjemność
z życia. Gwiazdy będą sprzyjać samotnym
pannom. Uważaj jednak, by nie ufać zbytnio
nowej miłości, bo niestety nie każdy ma
dobre intencje. Postaraj się każdą wolną
chwilę poświęcić na własny rozwój
i doskonalenie. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Postaw w tym roku
przede wszystkim na relaks i dobrą zabawę.
Szybko przekonasz się, że zupełnie nie warto
szukać problemów na siłę i zamartwiać się
wszystkim dookoła. W każdej sytuacji
znajdziesz dobre strony, co sprawi, że życie
stanie się niezwykle przyjemne. Czeka Cię
kilka zmian rodzinnych. Wbrew Twoim
obawom, okaże się, że będą to zmiany tylko
na lepsze. Wykorzystaj ten rok, jak tylko się da,
gdyż gwiazdy będą Ci sprzyjać w każdej
sytuacji! 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Postaw w tym
roku na odpoczynek. Nie narzucaj sobie
niepotrzebnych spraw, a każdą wolną chwilę
poświęć na relaks. Szybko docenisz taki tryb
życia i prędko nie wrócisz do starych
zwyczajów. W 2017 r. czeka Cię dużo
uroczystości rodzinnych. Dzięki temu
docenisz swoich najbliższych i wasze relacje
ulegną stanowczej poprawie. Druga połowa
roku będzie niezwykle owocna dla
samotnych skorpionów. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – To będzie
niesamowicie przewrotny rok wTwoim życiu.
Czeka Cię dużo emocji, łez, śmiechu, dobrej
zabawy oraz niestety, kilka rozczarowań.
Pamiętaj, że najważniejsze to dobre
nastawienie i dążenie do celu. Strzelce
w związkach podejmą ważne życiowe
decyzje. Na samotne czeka z kolei kilka
przygód miłosnych. Żadna z nich raczej nie
rozwinie się w nic poważnego, ale i tak
zapamiętasz je do końca życia. red

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
6-12.01.2017 R.

KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„ZJEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI”
GODZ. 18: 00
Dramat, od 15 lat, Polska, 104 min
PREMIERY: 
„PO PROSTU PRZYJAŹŃ”
12: 00, 15: 00, 18: 00, 20: 45 
Komedia, od 12 lat, Polska, 164 min
,, ASSASSIN’S CREED””  21: 30
Akcja, od 12 lat, Wlk. Brytania / Francja /
USA / Hong-Kong, 116 min, napisy
,, 3D ASSASSIN’S CREED”” 14: 00, 19: 00
Akcja, od 12 lat, Wlk. Brytania / Francja /
USA / Hong-Kong, 116 min, napisy
,, SING”” 10: 00, 12: 30, 16: 00, 18: 30
Animacja, b/o, USA / Japonia, 108 min,
dubbing 

,, 3D SING”” 11: 00, 13: 30
Animacja, b/o, USA / Japonia, 108 min,
dubbing
FILMY TYGODNIA:
,, UKRYTE PIĘKNO””
Dramat, od 15 lat, USA, 97 min,
napisy 21: 00
„KRÓLOWA ŚNIEGU 3:

OGIEŃ I LÓD” 15: 00* 
Animacja, b/o, Rosja, 80 min, dubbing
*z wyjątkiem poniedziałku
„PASAŻEROWIE” 20: 00*, 20: 15** 
Science/Fiction, od 15 lat, USA, 100 min,
napisy
*z wyjątkiem poniedziałku
**wyłącznie w poniedziałek
„3D PASAŻEROWIE” 16: 30 
Science/Fiction, od 15 lat, USA, 100 min,
napisy
ŁOTR 1. GWIEZDNE

WOJNY – HISTORIE” 15: 15*, 17: 00**
Science-Fiction, od 10 lat, USA, 133 min,
DUBBING

*wyłącznie w poniedziałek
**z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
3D ŁOTR 1. GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” 10: 30*
Science-Fiction, od 10 lat, USA, 133 min,
DUBBING
*z wyjątkiem niedzieli 
ZASTRZEŻONE FILMY W TYM TYGODNIU:
,, 3D ASSASSIN’S CREED””
,, 3D SING””
„3D ŁOTR 1. GWIEZDNE
WOJNY – HISTORIE” DUBBING
„3D PASAŻEROWIE”

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – styczeń  2017

04 Śr 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik
05 Cz 10:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik
06 Pt 18: 00 Prezent urodzinowy / Robin
Hawdon – PREMIERA
07 So 18:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
08 Nd 18:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
10 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M.
Montgomery
11 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M.
Montgomery
12 Cz 10:00 Cesarz / R. Kapuściński

19:00 Cesarz / R. Kapuściński
13 Pt 19:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
14 So 18:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
15 Nd 18:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
19 Cz 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
20 Pt 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
21 So 18:00 Dobry wojak Szwejk / J. Haszek, I.
Gorzkowski
22 Nd 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
26 Cz 19:00 Prezent urodzinowy + Sylwester na bis
27 Pt 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
28 So 18:00 Najdroższy / F. Veber
29 Nd 18:00 Najdroższy / F. Veber

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 1 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW MAMY 2 PODWÓJNE ZAPROSZENIA:
• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „Cesarz”

w dniu 12.01.2017 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Siódemka”

w dniu 19.01.2016r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Dobry wojak Szwejk”

w dniu 21.01.2017r. (sobota), godz. 18.00

„Pre zent uro dzi no wy” to naj now -
sza pro po zy cja Te atru Za głę bia.
Au tor Ro bin Haw don na pi sał zwa -
rio wa ną ko me dię omy łek, przy -
pad ków i zbie gów oko licz no ści,
któ rą po sta no wił po ka zać na de -
skach te atru Woj ciech Le śniak.
Mo tyw prze wod ni? Le piej za sta -
nów się dwa ra zy, nim przyj miesz
pre zent uro dzi no wy od przy ja cie -
la. Dla cze go? Wy obraź so bie ta ką
sy tu ację: wła śnie roz sta łeś się z żo -
ną i z oka zji uro dzin twój przy ja -
ciel po da ro wał ci upoj ną noc w ho -
te lu z pew ną ko bie tą o imie niu Mi -
mi. Nie je steś prze ko na ny do te go
po my słu, ale zja wiasz się w wy -
zna czo nym miej scu. I tak roz po -
czy na się wie czór, któ re go nie za -
po mnisz do koń ca ży cia... W apar -
ta men cie – po łą czo nym z in nym
po ko jem – po ja wia ją się ko lej no:
uro cza i nie śmia ła Ka te, psy chia tra
Dick, two ja by ła żo na i po nęt -
na Mi mi. Na do miar te go zja wia

się tak że sza lo ny Włoch, kel ner
To ny, któ ry bar dzo chce po móc
w roz wią za niu nie zręcz nej dla cie -
bie sy tu acji. Ale już nie wia do mo,
czy bar dziej po ma ga, czy do dat ko -
wo kom pli ku je ca łą sy tu ację. 

Spek takl bę dzie moż na zo ba -
czyć rów nież w ra mach po ka zów
Syl we stra na bis – 7, 8, 13, 14, 15
i 26 stycz nia. W ra mach wie czo -
ru po za spek ta klem od bę dzie się
też po kaz ka ba re to wy przy go to -
wa ny przez ak to rów Te atru Za głę -
bia. Spek takl zo stał zre ali zo wa ny
w ra mach Sce ny Ini cja tyw Ak tor -
skich. SK

Uwaga! Nie każdy prezent 
należy przyjąć...

Rusza IV edycja Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych

Liczą się dobre pomysły 

Reżyseria: Wojciech Leśniak
Premiera: 6 stycznia 2017 r. /
pokazy sylwestrowe: 31 grudnia
Obsada: Agnieszka Bałaga-
Okońska, Beata Deutschman,
Przemysław Kania, Wojciech
Leśniak, Tomasz Muszyński
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Masz ory gi nal ny po mysł, by pro -
mo wać So sno wiec i wspie rać lo -
kal ną kul tu rę, ale bra ku je ci pie -
nię dzy? Mo żesz wziąć udział
w So sno wiec kim Pro gra mie
Wspie ra nia Ini cja tyw Kul tu ral -
nych, któ ry pro wa dzi Miej ski
Dom Kul tu ry „Ka zi mierz” w So -
snow cu. 

Pro gram ma roz bu dzić za in te -
re so wa nia kul tu ral ne miesz kań -
ców, pro mo wać wa lo ry ar ty stycz -
no -kul tu ral ne So snow ca i wspie -
rać przed się wzię cia kul tu ral ne.
Zgło szo ne wnio ski bę dzie oce niać
po wo ła na ko mi sja. 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. Wspar cie nie wią że
się z bez po śred nim prze ka za niem
pie nię dzy wy bra nej przez ko mi sję
oso bie, po nie waż wy bra ne pro jek -
ty bę dą re ali zo wa ne we współ or -
ga ni za cji z MDK „Ka zi mierz”.
Po mię dzy or ga ni za to rem pro gra -
mu, czy li MDK „Ka zi mierz”
a wnio sku ją cym jest za wie ra -
na umo wa cy wil no praw na, tj. od -
po wied nio w przed mio cie współ -
or ga ni za cji lub współ pra cy
przy re ali za cji przed się wzię cia
kul tu ral ne go. 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. Wnio ski moż na skła dać
do 27 stycz nia do godz. 15.00
w sie dzi bie MDK „Ka zi mierz”.
Ter min re ali za cji przed się wzię cia
prze wi dzia no do 31 mar ca.
W uza sad nio nych przy pad kach
ter min re ali za cji pro jek tu mo że
zo stać wy dłu żo ny. SK

„Czarny potok”. XIX Sosnowieckie Spotkania Artystyczne

Poszukiwania i eksperymenty w Pałacu Schoena 
29 zna ko mi tych ar ty stów wzię ło udział
w XIX So sno wiec kich Spo tkań Ar ty stycz nych.
Po kło siem te go twór cze go spo tka nia róż no rod -
nych oso bo wo ści i ta len tów, jest wy sta wa, za ty tu -
ło wa na „Czar ny po tok”, któ rej wer ni saż od bę dzie
się 12 stycz nia w Pa ła cu Scho ena – Mu zeum
w So snow cu. Tym ra zem za pro po no wa no ar ty -
stom, by zmie rzy li się z po wie ścią wy bit ne go pi -
sa rza Le opol da Bucz kow skie go „Czar ny po tok”.
Po wieść ucho dzi za je den z naj lep szych przy kła -
dów pol skiej pro zy eks pe ry men tal nej XX wie ku.
Sta no wi roz ra chu nek z prze szło ścią, zwłasz cza
z trau ma tycz ny mi do świad cze nia mi II woj ny
świa to wej. Po wieść Bucz kow skie go mia ła być je -
dy nie mo ty wem po wsta ją cych prac. In spi ra cją
mo gły sta no wić tak że sa me Spo tka nia, któ re od -
by ły się w ma ju ubie głe go ro ku w Wy so wej Zdro -

ju oraz Gor li cach, na te re nie z bo ga tą łem kow ską
tra dy cją. 

Ar ty ści da li po nieść się po szu ki wa niom i eks pe -
ry men tom. Ko rzy sta li z nie kon wen cjo nal nych środ -
ków wy ra zu, co wi dać w pre zen to wa nych na wy sta -
wie pra cach. Fo to gra fie sta ły się ko la ża mi, rzeź by
od bie ga ją od kla sycz nej de fi ni cji, a ob ra zy wy cho -
dzą po za sztyw ne ra my. Ma la rze przed sta wia ją vi -
de oar ty i umy ka ją ce słow ni ko wej de fi ni cji obiek ty.
Róż no rod ne roz wią za nia for mal ne, za sto so wa ne
przez ma la rzy, rzeź bia rzy, gra fi ków i fo to gra fi ków
po raz ko lej ny są do sko na łym do wo dem na to, że
sztu ki nie da się „za szu flad ko wać”, po nie waż jest
ona in ter dy scy pli nar na. Ko mi sa rzem ple ne ru fo to -
gra ficz ne go był Je rzy Ła kom ski, a ple ne ru pla stycz -
ne go Ilo na Gaj da. Wer ni saż roz pocz nie się
o godz. 18.00, a wy sta wa po trwa do 26 lu te go. SK

Zwariowaną komedię omyłek, przypadków i zbiegów
okoliczności proponuje reżyser Wojciech Leśniak. 




