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Krzysztof Polaczkiewicz

So sno wiec wal czy ze smo giem.
Jednym ze spo so bów na ogra ni cze nie
ni skiej emi sji jest prze ko na nie miesz -
kań ców do wy mia ny sta rych ko tłów
na no wo cze sne pie ce. Wy dział Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Śro do wi ska Urzę -
du Miej skie go przy go to wu je ak tu al nie
pro po zy cje zmian w uchwa le. Mia sto
chce zwięk szyć do pła ty do 5 tys. zł
(do 80 proc. war to ści) na wy mia nę
pie ca na pa li wa sta łe, wę glo we.
Przy wy mia nie pie ca na in ne niż
na pa li wa wę glo we, do pła ta bę dzie
się ga ła pa wie 8 tys. zł.

– Chce my zwięk szyć opła ty w la -
tach2017-2018. Za le ży nam na tym, aby
so sno wi cza nie szyb ko za czę li wy mie -
niać pie ce, stąd więk sze do pła ty przez ta -
ki okres – wy ja śnia pre zy dent So snow ca
Ar ka diusz Chę ciń ski. – Prze łom mar ca -
-kwiet nia to już po wi nien być ten mo -
ment, kie dy te ure gu lo wa nia bę dą z rad -
ny mi uzgod nio ne – do da je. Przy po mnij -
my, że do tej po ry moż na się by ło ubie -
gać o do pła ty do kwo ty 3 tys. zł. 

O prze kro cze niach stę że nia szko dli -
wych sub stan cji w po wie trzu w wo je -
wódz twie ślą skim, w tym tak że nie ste -
ty w So snow cu, Wo je wódz ki In spek -
to rat Ochro ny Śro do wi ska in for mu je
nie mal od po cząt ku se zo nu grzew cze -
go. W ca łym re gio nie wy stę pu ją prze -
kro cze nia do pusz czal nych śred nich
stę żeń py łu za wie szo ne go PM10. 

Pył PM10 jest mie sza ni ną sub stan cji
or ga nicz nych i nie orga nicz nych, za wie -
ra cząst ki o śred ni cy mniej szej niż 10
mi kro me trów, któ re do cie ra ją do gór -
nych dróg od de cho wych i płuc. Mo że
to po wo do wać ka szel, trud no ści z od -
dy cha niem i za dysz kę, szcze gól nie
w cza sie wy sił ku fi zycz ne go. Przy czy -
nia ją się do zwięk sze nia za gro że nia in -

fek cja mi ukła du od de cho we go oraz
wy stę po wa nia za ostrzeń ob ja wów cho -
rób aler gicz nych, np. ast my, ka ta ru
sien ne go i za pa le nia spo jó wek. Pył mo -
że za wie rać tak że sub stan cje tok sycz ne.
Z ob ser wa cji wy ni ka, że wy so kie stę że -
nia py łu PM10 w wo je wódz twie ślą -

skim, któ re na wet kil ku krot nie prze kra -
cza ją śred nie do bo we war to ści do pusz -
czal ne, wy stę pu ją głów nie w mie sią -
cach zi mo wych. Wie lu miesz kań ców
pa li w pie cach śmie cia mi i do at mos fe -
ry wy do sta ją się tru ją ce sub stan cje che -
micz ne. Gru pa mi lud no ści w szcze gól -

no ści na ra żo ny mi na draż nią ce dzia ła -
nie py łu za wie szo ne go są oso by cier -
pią ce z po wo du prze wle kłych cho rób
ser ca oraz ukła du od de cho we go, a tak -
że oso by star sze i dzie ci.

PUNKT INFORMACYJNY

Od 1 września 2016 r. w Sosnowcu działa  pierwszy i jedyny w województwie punkt informacyjny dla mieszkańców
oraz podmiotów z terenu Sosnowca (spółdzielni, wspólnot oraz firm, a także indywidualnych mieszkańców)
o możliwościach i metodach pozyskania środków unijnych na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji,
ograniczania niskiej emisji, energooszczędności. Punkt mieści się w centrum Sosnowca w budynku UM przy ul.
Mościckiego 14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nieodpłatnie przeszkolił
pracowników UM, którzy prowadzą punkt informacyjny. Koordynatorem realizacji porozumienia ze strony gminy jest
Anna Rączka – kierownik Referatu Energetyki Komunalnej, tel. (32) 296 07 71, e-mail: a.raczka@um.sosnowiec.pl. 

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA

Na bieżąco, na stronie internetowej:
www.katowice.wios.gov.pl, podawane są
informacje dotyczące jakości powietrza
na terenie całego województwa śląskiego.
Dane bieżące pochodzą z 18 automatycznych
stacji monitoringu powietrza (największa ilość
w kraju). Na stronie internetowej WIOŚ
w Katowicach zamieszczane są również dane
z prowadzonych pomiarów manualnych
i pasywnych, które ukazują się
z przesunięciem czasowym, wynikającym
z wykonywania analiz laboratoryjnych.
Wszystkie wyniki pomiarów znajdują się
na stronie:
www.powietrze.katowice.wios.gov.pl.

NIE TRUJ SĄSIADA  – KONTROLA PIECÓW

Zgłoszenia należy kierować do Straży
Miejskiej pod numer tel. 986 lub
(32) 296 06 54.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, KTÓRE POWINNY
BYĆ PODJĘTE NA CZAS PRZEKROCZEŃ
POZIOMU ALARMOWEGO PM 10:

• w przypadku poziomu
200 – 300 μg/m3 stężenia dobowego PM10
unikanie przebywania na otwartej
przestrzeni przez najbardziej narażone
grupy ludności, a pozostałe osoby powinny
unikać długotrwałego przebywania
na otwartej przestrzeni, w szczególności
połączonego ze znacznym wysiłkiem
fizycznym.

• w przypadku przekroczenia poziomu 300
μg/m3 stężenia dobowego PM10 najbardziej
narażone grupy osób 
powinny pozostać w pomieszczeniach i nie
przemęczać się, pozostałe osoby powinny
unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

ciąg dalszy str. 2

Pierwsze mieszkania przy ul.
Kołłątaja 9 trafiły do najlepszych
absolwentów.To efekt wprowadzonego
w mieście programu  „Mieszkanie dla
absolwenta”. Kamienica przeszła
generalny remont i stała się prawdziwą
perełką. Nowi najemcy nie kryli radości
z otrzymania kluczy
do własnego „M”. 

Rewolucji w systemie oświaty
w Sosnowcu nie będzie. Nowe
liceum i podstawówka to
najważniejsze zmiany, które zostaną
przeprowadzone w mieście.
Sosnowiec jest jednym z pierwszych
miast, w którym radni przegłosowali
projekt zmian 
w sieci szkół. 

To była wyjątkowa inauguracja
memoriału im. Włodzimierza Mazura,
legendy piłkarskiego Zagłębia. XXII
edycję turnieju rozpoczął symbolicznym
kopnięciem 2-letni Franek Mazur, wnuk
piłkarza. Tegoroczne zmagania wygrali
piłkarze Śląska Wrocław, którzy
w decydującym meczu 
pokonali Zagłębie Sosnowiec.str. 4str. 3 str. 15

Tak Sosnowiec walczy z niską emisją
Walka ze smogiem rozpoczęta

Inspirująca sztuka teatralna, dobry film, wciągająca
książka czy wspólna gra? Czytelnicy mogą wybrać
najlepszą i ulubioną rozrywkę dla siebie. Nie warto
się nudzić, kiedy można spędzić czas wTeatrze
Zagłębia, kinie „Helios”, czy w„Muzie”. Dla naszych
Czytelników przygotowaliśmy bilety na spektakle
teatralne, seanse filmowe, koncert Macieja
Maleńczuka i operę „Mojżesz”. W przygotowanym
konkursie można wygrać hitową grę „MONOPOLY
RECYKLING”, wyprodukowaną z incjatywy MPGO. 
Świetna zabawa gwarantowana.

Członkowie Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego już od dawna próbują zmienić świadomość mieszkańców.
Organizują spotkania i konferencje, przekonując, że problem trzeba jak najszybciej rozwiązać. 

arc Zagłębiow
ski Alarm
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MIASTO

Oferty wraz z załącznikami należy składać
w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy
zadania, którego konkurs dotyczy, w Wydziale
Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
przy ul. 3 Maja 33, II piętro, pok. 329
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu w nieprzekraczalnym terminie
do 14.02.2017 r.
Dodatkowe informacje na temat realizacji
programu można uzyskać w Wydziale Zdrowia
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy
ul. 3 Maja 33, tel. 32 296 23 03.

Dwie ko lej ne in we sty cje – tym ra -
zem za po nad mi lion zło -
tych – roz po czy na ją So sno wiec kie
Wo do cią gi S.A. Do koń ca czerw -
ca 2017 ro ku wzdłuż uli cy Mo -
ścic kie go zo sta nie uło żo ny no wy
wo do ciąg, a w cią gu uli cy Dzie wi -
czej wo do ciąg i ka na li za cja.

Pra ce wzdłuż uli cy Mo ścic kie -
go czę ścio wo bę dą pro wa dzo ne
me to dą bez wy ko po wą. – Ro bo ty
bę dzie my pro wa dzić w pa sie zie -
le ni oraz na chod ni ku, czy li bez
utrud nień dla kie row ców. Utrud -
nie nia dla pie szych tak że sta ra my
się zmi ni ma li zo wać, stąd wła śnie
me to da bez wy ko po wa, czy li ta ka,
któ ra nie wy ma ga roz bie ra nia ca -

łe go chod ni ka – wy ja śnia Ma rek
Wil czok z So sno wiec kich Wo do -
cią gów S.A.

Wy ko naw ca bar dziej skom -
pli ko wa ne za da nie bę dzie miał
przy uli cy Dzie wi czej, gdzie
od wy so ko ści ul. Pił sud skie go
do bu dyn ku nr 13 bę dzie ukła dał
ka na li za cję. W cza sie pro wa dze -
nia prac ten od ci nek ul. Dzie wi -
czej bę dzie za mknię ty. Wiel kich
utrud nień nie bę dzie przy bu do -
wie kil ku set me tro we go wo do -
cią gu w cią gu tej jezd ni, bo wiem
pra ce bę dą od by wa ły się
w więk szo ści po śla dzie chod ni -
ka, któ ry zo sta nie póź niej od bu -
do wa ny.  KP

Wodociągi inwestują w nową sieć

Ruszył konkurs na wyłonienie realizatora programu in vitro
PREZYDENT SOSNOWCA PODPISAŁ
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA
KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA
PROGRAMU IN VITRO. W CIĄGU CZTERECH LAT
MIASTO PRZEZNACZY NA TEN CEL 800 TYSIĘCY
ZŁOTYCH. 

Pod mio ty za in te re so wa ne re ali za cją pro gra -
mu mo gą skła dać ofer ty do 14 lu te go. – Li -
czy my, że oce na for mal na ofert wraz z pod -
pi sa niem umo wy po zwo li nam na wdro że nie
pro gra mu  już na po cząt ku mar ca te go ro ku.
Rocz nie na ten cel w bu dże cie za re zer wo wa -
li śmy 200 ty się cy zło tych – wy ja śnia Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

So sno wiec ki pro gram le cze nia nie płod -
no ści me to dą za płod nie nia  po za ustro jo we -
go bę dzie re ali zo wa ny na ba zie łódz kie go
pro gra mu, przy go to wa ne go przez prof. Sła -
wo mi ra Woł czyń skie go oraz lek. med. Ra fa -
ła Zyś ka. – To jest na sza od po wiedź na za -
wie sze nie  rzą do we go  pro gra mu wspie ra nia
in vi tro.  Nie chce my zo sta wić so sno wi czan
bez po mo cy. O tym, kto za kwa li fi ku je się
do pro gra mu, bę dą de cy do wać bez po śred nio
spe cja li ści, któ rzy w na szym imie niu bę dą

re ali zo wać pro gram,  a nie urzęd ni cy – tłu -
ma czy An na Je dy nak, za stęp ca pre zy den ta
mia sta od po wie dzial na m. in. za zdro wie
i po moc spo łecz ną.

Do pro gra mu zo sta ną za kwa li fi ko wa ne
pa ry po zo sta ją ce w związ ku mał żeń skim lub
part ner skim, nie mo gą ce zre ali zo wać pla nów
roz rod czych po przez na tu ral ną kon cep cję,
któ re speł nia ją na stę pu ją ce kry te ria:
• wiek ko bie ty mie ści się w prze dzia le 23-40

lat we dług rocz ni ka uro dze nia,
• po sia da ją udo ku men to wa ne po twier dze nie

przeprowadzenia peł nej dia gno sty ki przy -
czyn nie płod no ści, udo ku men to wa ne po -
twier dze nie trwa łe go uszko dze nia unie -
moż li wia ją ce go na tu ral ną kon cep cję lub
też są po ro ku bez sku tecz ne go le cze nia za -
cho waw cze go lub chi rur gicz ne go,

• zo sta ły za kwa li fi ko wa ne do le cze nia nie -
płod no ści me to dą za płod nie nia po za ustro jo -
we go przez ofe ren ta, zgod nie z wy tycz ny mi
Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Roz ro du,

• w dniu kwa li fi ka cji co naj mniej jed -
na z osób po zo sta ją cych w związ ku mał -
żeń skim lub part ner skim od ro ku za miesz -
ku je na te re nie So snow ca, 

Pro gram obej mu je do fi nan so wa nie do wy -
so ko ści 80 pro cent kosz tów (łącz nie nie wię -
cej niż 5 tys. zł co naj mniej jed nej pro ce du -
ry za płod nie nia po za ustro jo we go).

War to pa mię tać, że róż ni cę po mię dzy
cał ko wi tym kosz tem pro ce du ry a do fi nan so -
wa niem po no szą pa cjen ci. – Mak sy mal -
na licz ba za bie gów, do któ rych przy słu gu je
do fi nan so wa nie, to trzy za bie gi. W na szym
mie ście, li czą cym 200 ty się cy miesz kań ców,
pro blem nie płod no ści mo że do ty czyć oko -
ło 2 tys. par – pod kre śla An na Je dy nak.KP

W śro dę 8 lu te go ok. godz. 12.00
za mknię ty zo sta nie od ci nek prze -
bu do wy wa nej ul. Ar mii Kra jo -
wej. Wy łą czo ny z ru chu – za wy -
jąt kiem au to bu sów ko mu ni ka cji
pu blicz nej oraz do jaz dów do po -
se sji – zo sta nie od ci nek od skrzy -
żo wa nia z ul. Głów ną do skrzy żo -
wa nia z ul. Sta rzyń skie go.

Ob jaz dy zo sta ną po pro wa dzo -
ne przez Dą bro wę Gór ni czą. Uli -
cą Ko ściusz kow ców w So snow -
cu, na stęp nie w Dą bro we Gór ni -
czej uli ca mi So sno wiec ką,
Łusz cza ka, Sza ła so wi zna oraz
po now nie w So snow cu uli ca mi
Bo brek, Gał czyń skie go, Wal te ra
Jan ke oraz Me ta lo wą. Po nad to
„ma ły ob jazd” zwią za ny z za -
mknię ciem wy jaz du z ul. Ju liu -
szow skiej po pro wa dzo ny zo sta nie
uli ca mi Fe lik sa i Macz kow ską.

Po cząt ko wo urzęd ni cy pla no -
wa li przy Ar mii Kra jo wej re mont
sa mej na wierzch ni. – Zba da li śmy
ja kość pod bu do wy dro gi, oka za ło
się, że wy mia na sa mej na wierzch -
ni ni cze go nie zmie ni. Dro ga
za kil ka lat znów nada wa ła by się
do re mon tu – tłu ma czy Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.
Na zle ce nie gmi ny zo sta ła wy ko -
na na kom plek so wa do ku men ta cja
prze bu do wy ca łej uli cy wraz z in -

fra struk tu rą. Koszt wszyst kich
prac sza co wa ny był na po nad 14
mln zł, po za koń czo nym po stę po -
wa niu prze tar go wym spadł do 6,8
mln zł. – Po wsta nie nie tyl ko po -
nad ki lo metr no wej dro gi wraz
z od pro wa dze niem wo dy desz -
czo wej, o co wal czy li miesz kań cy
skar żą cy się na po wsta ją ce
po opa dach ka łu że, ale tak że
chod nik, ścież ka ro we ro wa oraz
le do we oświe tle nie uli cy. Wy bu -
du je my rów nież no wy most
nad Bo br kiem, zro bi my to tak, by
już w to miej sce nie wra cać i po -
now nie go nie roz grze by wać –
mó wi pre zy dent Chę ciń ski.

Umo wę z wy ko naw cą, Wo je -
wódz kim Przed się bior stwem Ro -
bót Dro go wych z Ka to wic, pod pi -
sa ło mia sto oraz So sno wiec kie
Wo do cią gi S.A. – Na sza część
umo wy do ty czy bu do wy no wej
sie ci wo do cią go wej oraz ka na li -
za cji, któ rej wcze śniej w tym re -
jo nie nie by ło. Wspól nie za dba my
o kom fort miesz kań ców, któ rzy
po za koń cze niu wszyst kich ro bót
bę dą mo gli wresz cie przy łą czyć
się do ka na li za cji – wy ja śnia
Mag da le na Po chwal ska, pre zes
So sno wiec kich Wo do cią gów S.A. 

Przebudowa ulicy potrwa do
końca roku. KP

Przebudowa ul. Armii Krajowej. Uwaga –
będą objazdy

– Dla te go też w naj bliż szych la tach So sno -
wiec wy da po nad 170 mi lio nów zło -
tych na wal kę z ni ską emi sją. Fun du sze prze -
zna czo ne bę dą na ter mo mo der ni za cje bu dyn -
ków, za kup elek trycz nych i hy bry do wych au -
to bu sów, a tak że na mo der ni za cję sys te -
mu ogrze wa nia i ulicz ne go oświe tle nia. Bę -
dzie my wal czyć ze smo giem wszyst ki -
mi moż li wy mi spo so ba mi. Oczy wi ście, na -
szy mi dzia ła nia mi mu si my do trzeć do wy -
obraź ni nie któ rych miesz kań ców, któ -
rzy nie zda ją so bie spra wy z po wa gi sy tu -
acji – pod kre śla pre zy dent So snow -
ca. – W tym ro ku roz pocz nie się re -
mont ulic w ści słym cen trum, cho dzi o War -
szaw ską, Tar go wą, De ker ta, Szklar nia -
ną i Mo drze jow ską. Przy tej oka zji wspól -
nie z Tau ro nem Cie pło chce my pod łą -
czyć ka mie ni ce do sie ci cie płow ni -
czej. To bar dzo waż ne, bo w tej chwi li każ -
de z miesz kań ma swój sys tem ogrze wa -
nia, czę sto są to sta re pie ce, któ re emi tu -
ją mnó stwo py łów.  Przy cen tral nym ogrze -
wa niu nie ma ta kich pro ble mów. To da ło -
by ogrom ny efekt eko lo gicz ny – pod kre -
śla Ar ka diusz Chę ciń ski. 

– O po sta wie So snow ca, w kon tek ście wal -
ki z ni ską emi sją, mo że my mó wić w sa -
mych superlatywach. To je den z li de -
rów w roz wią zy wa niu te go pro ble mu na Ślą -
sku i Za głę biu. W ob sza rze ucie płow nie -
nia w mie ście sys te ma tycz nie re ali zo wa -
ne są in we sty cje, któ re w ska li jed ne go ro -
ku mo że nie wy glą da ją spek ta ku lar nie, jed -
nak su ma rycz nie, w per spek ty wie kil -
ku lat, prze kła da ją się na zna czą ce efek -
ty eko lo gicz ne – mó wi An na Be dla, pre -
zes za rzą du TAU RON Cie pło.

Spo ro zmian cze ka szko ły i przed szko -
la. Do po ło wy te go ro ku za koń czy się ter mo -
mo der ni za cja kil ku na stu obiek tów. Koszt te -
go przedsię wzię cia to po nad 23 mln zł. – Pro -
szę pa mię tać, że ter mo mo der ni za cja to nie tyl -
ko no wa ele wa cja, to przede wszyst -
kim ogrom ne oszczęd no ści ener gii ciepl -
nej. Li czy my, że na każ dym bu dyn ku, po za -
koń cze niu in we sty cji zu ży cie ener gii ciepl -
nej spad nie o 60 pro cent. Du żych oszczęd no -
ści spo dzie wa my się tak że w przy pad ku ter -
mo mo der ni za cji na szych obiek tów kul tu ral -
nych i spor to wych, ośrod ków zdro wia i po mo -
cy spo łecz nej – mó wi pre zy dent Chę ciń -
ski. W wal ce o ni ską emi sję mia sto wspie ra
tak że so sno wiec kie Przed się bior stwo Ko mu -
ni ka cji Miej skiej, któ re już w tej chwi li uzna -

wa ne jest za naj no wo cze śniej sze go prze woź -
ni ka w kra ju.  Spół ka, któ rym naj więk szym
udzia łow cem jest So sno wiec, ku pi ła po nad 80
no wych au to bu sów, w tym 35 hy bry do wych
i 3 elek trycz ne i 43 z sil ni kiem die sla speł nia -
ją cym nor my EU RO 6. Zmniej sze nie zu ży cia
ener gii elek trycz nej po ja wi się rów nież
po wy mia nie pra wie 20 ty się cy sztuk opraw
oświe tle nia ulicz ne go. Ca łe za da nie po win no
za mknąć się kwo tą 20 mi lio nów zło tych.
Wszyst kie po jaz dy zo sta ną do star czo ne
w 2017 ro ku.

Po nad to gmi na So sno wiec i Grupa
CZH SA pod pi sa ły list in ten cyj ny do ty czą cy
współ pra cy w za kre sie po szu ki wa nia in no -
wa cyj nych roz wią zań tech nicz nych słu żą -
cych po pra wie ja ko ści po wie trza w ob sza rze
tzw. „emi sji ni skiej”. To wy nik re ali za cji
przez Gru pę CZH SA i Po li tech ni kę Ślą ską
pro jek tu ba daw czo -roz wo jo we go pod na zwą
„Elek tro fil try ko mi no we dla in sta la cji spa la -
nia opa la nych pa li wa mi sta ły mi”. Pod sta wo -
wym ce lem współ pra cy jest ob ję cie So snow -
ca pi lo ta żo wym pro gra mem wdra ża ją cym in -
no wa cyj ne roz wią za nie tech nicz ne, opra co -
wa ne przez ze spół na ukow ców Po li tech ni ki
Ślą skiej, obej mu ją cym in sta la cję elek tro fil -
trów ko mi no wych na ka na łach dy mo wych,
od pro wa dza ją cych spa li ny z do mo wych in -
sta la cji spa la nia pa liw sta łych, źró deł roz pro -
szo nych i ni sko tem pe ra tu ro wych. In no wa cyj -
ne roz wią za nie po le ga na mon ta żu fil trów
na ko mi no wych, bę dą cych urzą dze nia mi od -
py la ją cy mi o nie wiel kich ga ba ry tach, któ re
mon to wa ne bę dą na ukła dzie od pro wa dza nia
spa lin. Ich sku tecz ność jest oce nia nia na po -
zio mie 50 – 90 procent w za leż no ści od ro -
dza ju i ja ko ści emi sji. W związ ku z po wyż -
szym nie jest ko niecz na wy mia na źró dła cie -
pła – pa le ni ska, a je dy nie za bu do wa elek tro -
fil tra. Z uwa gi na zna czą co niż szy koszt elek -
tro fil tra w sto sun ku do no we go pie ca roz wią -
za nie to ma być atrak cyj ną ce no wo al ter na ty -
wą, któ ra jed no cze śnie po zwo li na osią gnię -
cie co naj mniej po rów ny wal ne go efek tu eko -
lo gicz ne go. 

Mia sto uszczel ni ło tak że sys tem kon tro li
pa le nisk. Funk cjo na riu sze Stra ży Miej skiej
w So snow cu w przy pad ku przy ję cia zgło sze -
nia lub za uwa że nia wpro wa dze nia nad mier -
nej emi sji dy mu do po wie trza prze pro wa dza -
ją szcze gó ło wą kon tro lę, spraw dza jąc, czy
nie ru cho mość wy po sa żo na jest w po jem ni ki
na od pa dy, czy od pa dy skła do wa ne są w po -
jem ni kach, itp. Brak po jem ni ków czy też
skła do wa nie od pa dów po za po jem ni ka mi sta -
no wi wy kro cze nie. W przy pad ku nad mier nej

emi sji dy mu do po wie trza ist nie je moż li wość
uka ra nia wła ści cie la nie ru cho mo ści za za nie -
czysz cza nie miejsc pu blicz nych. 

Ist nie je rów nież moż li wość wy ko ny wa nia
kon tro li na te re nie pry wat nych nie ru cho mo -
ści w za kre sie spraw dze nia, czy w pie cach
spa la ne są od pa dy. W tym ce lu nie zbęd ne jest
jed nak po sia da nie imien ne go upo waż nie nia
pre zy den ta, o któ rym mo wa w art. 379 ust. 2
usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska. Straż
Miej ska w So snow cu w ce lu pro wa dze nia
kom plek so wych kon tro li w tym za kre sie pod -
pi sa ła umo wę o współ pra cy z fir mą Cen trum
Ba dań Śro do wi ska „SORB CHEM” sp. z o.o.
z sie dzi bą przy ul. Ko ko tek 4 w Ru dzie Ślą -
skiej. Przed sta wi cie le tej fir my, peł niąc ro lę
rze czo znaw ców, bę dą mo gli pro wa dzić
wspól nie ze straż ni ka mi kon tro le i po bie rać
m. in. prób ki po pio łu do kon tro li. 

Co war te pod kre śle nia, So sno wiec ja ko je -
dy ne mia sto w Pol sce, do łą czy ło do gru py
na ukow ców i sa mo rzą dow ców eu ro pej skich,
ak tyw nie wal czą cych z za nie czysz cze niem
po wie trza, któ re każ de go ro ku po wo du je
śmierć po nad 400 000 miesz kań ców na sze go
kon ty nen tu. Po nad jed na trze cia Eu ro pej czy -
ków miesz ka ją cych w mia stach jest na ra żo -
na na po zio my za nie czysz czeń znacz nie
prze kra cza ją ce do pusz czal ne nor my, a oko -
ło 90 pro cent z nich od czu wa skut ki zdro wot -
ne te go nie ko rzyst ne go sta nu. „CLA iR -Ci ty”
ma na ce lu zwięk sze nie świa do mo ści oby wa -
te li, w ja ki spo sób zmie nia jąc swo je co dzien -
ne prak ty ki i za cho wa nia, mo gą wpły nąć
na po pra wę ja ko ści po wie trza, któ rym od dy -
cha ją. Środ ki, ja kie w ra mach pro jek tu otrzy -
ma So sno wiec na or ga ni za cję dzia łań lo kal -
nych, to po nad 62 tys. eu ro.

Przez 4 la ta trwa nia pro jek tu (2016-2020),
ty sią ce lu dzi w 6 mia stach (So sno wiec, Bri -
stol Am ster dam, Re gion Ave iro, Lju bl ja -
na i re gion Li gu ria) w ba da niach pi lo ta żo -
wych po dzie lą się swo imi opi nia mi na te mat
moż li wo ści zmniej sze nia po zio mu za nie -
czysz cze nia śro do wi ska i po pra wy zdro wia
miesz kań ców. Miesz kań cy, uży wa jąc de dy -
ko wa nych gier kom pu te ro wych na smar fo ny,
ta ble ty i lap to py, za pro jek tu ją przy szłość
swo ich miast. In for ma cje po zy ska ne od gra -
czy zo sta ną wy ko rzy sta ne w pro ce sie two rze -
nia miej skich stra te gii zwią za nych z po pra wą
sta nu po wie trza. Apli ka cja na smart fo ny bę -
dzie go to wa la da mo ment. Jej dzia ła nie bę -
dzie bar dzo pro ste. Każ dy, kto ją za in sta lu je,
bę dzie mógł do wie dzieć się, ja kie od dzia ły -
wa nie na stan po wie trza bę dzie miał je go wy -
bór.

ciąg dalszy ze str. 1

Tak Sosnowiec walczy z niską emisją
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W ciągu najbliższych miesięcy wzdłuż ul. Mościckiego
zostanie ułożony nowy wodociąg, a w ciągu ul. Dziewiczej
wodociąg i kanalizacja. 
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RADA MIEJSKA

39. i 40. sesja Rady Miejskiej

Sosnowiec przygotowuje się do reformy oświaty 
Syl wia Ko sman

Dys ku sja nad uchwa ła mi do ty czą cy mi
zmian w sie ci szkół, wy ni ka ją cych z prze -
pro wa dze nia re for my oświa to wej, zdo mi -
no wa ły ostat nią se sję Ra dy Miej skiej.
Więk szość pla no wa nych zmian, po le ga ją -
cych na tym, że funk cjo nu ją ce do tej po ry
ze spo ły szkół ogól no kształ cą cych zło żo ne
z 6-let niej pod sta wów ki i 3-let nie go gim -
na zjum zo sta ną prze kształ co ne w 8-let nie
szko ły pod sta wo we, nie bu dzi ły za strze -
żeń. Wia do mo, że Szko ła Pod sta wo wa
nr 15 bę dzie ko rzy stać z są sied nie go bu -
dyn ku Gim na zjum nr 1, a Szko ła Pod sta -
wo wa nr 6 z bu dyn ku Gim na zjum nr 16.
W bu dyn ku gim na zjum przy ul. Bia ło -
stoc kiej po wsta nie za to no wa Szko ła Pod -
sta wo wa nr 47. Zo sta nie roz wią za ny Ze -
spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 15,
a IV Li ceum Ogól no kształ cą ce im. S. Sta -
szi ca wcho dzą ce w skład te go ze spo łu, zo -
sta nie prze kształ co ne w IV LO im. S. Sta -
szi ca z Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi. Z ko -
lei przy ul. Ka la gi, gdzie obec nie mie ści
się Gim na zjum nr 9, po wsta nie IX Li ceum
Ogól no kształ cą ce. 

Naj wię cej wąt pli wo ści czę ści rad nych
wzbu dzi ła zmia na sta no wi ska władz So -
snow ca w spra wie prze nie sie nia I LO im.
W. Roź dzień skie go i VI LO im. J. Kor cza -
ka do in nych bu dyn ków. Zgod nie ze
wstęp ny mi pro po zy cja mi I LO z ul. Sta -
szi ca mia ło zo stać prze nie sio ne na ul. Ka -
la gi w Za gó rzu, gdzie zo sta nie wy ga szo -
ne Gim na zjum nr 9, a VI LO im. J. Kor -
cza ka mia ło zo stać prze nie sio ne do bu -
dyn ku przy ul. Za men ho fa, gdzie obec nie
mie ści się Gim na zjum nr 13. 

Osta tecz nie jed nak wła dze mia sta, kie -
ru jąc się sta no wi skiem i ape la mi uczniów,
na uczy cie li i ro dzi ców o nie prze no sze nie
sie dzib szkół do in nych bu dyn ków, wy ra -
zi ły zgo dę na to, by ucznio wie uczy li się
da lej w do tych cza so wych miej scach. 

Rad ni wy ra ża li jed nak sze reg obaw
i wąt pli wo ści, czy osta tecz nie pro po no wa -
ne roz wią za nia, są naj lep sze i… re al ne. 

Ja ko pierw szy głos w dys ku sji za brał
rad ny Ka rol Wi niar ski. 

– Mam kil ka uwag i py tań w sto sun ku
do za sad ni czej zmia ny, któ ra do ty czy ła
pla no wa nej lo ka li za cji i te go ar gu men tu,
ja ki się po ja wił, a więc że Szko ła Pod sta -
wo wa nr 45 i VI Li ceum Ogól no kształ cą -
ce zmiesz czą się w swo jej do tych cza so wej
lo ka li za cji, czy li na ul. Cze ladz kiej, mi mo
że przez czte ry mie sią ce przed sta wi cie le

władz mia sta prze ko ny wa li nas, że to nie -
moż li we. W chwi li obec nej w bu dyn ku
przy uli cy Cze ladz kiej są 44 sa le, w tym
trzy sa le gim na stycz ne, ba sen, dwie sa le
kom pu te ro we i dwie sa le la bo ra to ryj ne.
Te raz w tej szko le jest 39 od dzia łów, w sy -
tu acji, kie dy ma my sześć rocz ni ków szkół
pod sta wo wych i trzy rocz ni ki szko ły śred -
niej, czy li li ceum. Po nie waż re for ma prze -
wi du je po wsta nie szko ły pod sta wo wej
ośmio kla so wej i czte ro let nie go li ceum,
więc w ro ku 2019 bę dzie my mie li sy tu -
ację, że za miast dzie wię ciu rocz ni ków bę -
dzie ich dwa na ście. Przyj mu jąc śred nio,
że bę dą czte ry kla sy na każ dym z tych
dwu na stu po zio mów, w tym mo men cie
w ro ku 2019 ma my 48 od dzia łów w szko -
le, któ ra ma 43 sa le lek cyj ne. Dwie sa le
moż na wy go spo da ro wać, gdy wy pro wa -
dzi się księ go wość. Do te go trze ba do dać,
że nie któ re lek cje od by wa ją się w gru -
pach, są co raz licz niej sze za ję cia in dy wi -
du al ne, za ję cia wy rów naw cze, kom pen sa -
cyj ne czy wy ni ka ją ce z ar ty ku łu 42 Kar -
ty Na uczy cie la. Tym cza sem na ul.
Zamenhofa od 2019 r. bę dzie stał ab so lut -
nie pu sty bu dy nek z 24 sa la mi lek cyj ny -
mi, bo gim na zjum, któ re się tam znaj du -
je, wy ga śnie. W bu dyn ku na ul. Cze ladz -
kiej bę dzie nie sa mo wi ty ścisk, pod czas
gdy 300 me trów da lej bę dzie stał pu sty
bu dy nek – stwier dził rad ny, wska zu jąc
do dat ko wo, że pier wot nie od dzia ły przed -

szkol ne mia ły mie ścić się tak że w Szko le
Pod sta wo wej nr 45. 

Pre zy dent mia sta za jął jed no znacz ne
sta no wi sko. – Je ste śmy w sza le nie ku rio -
zal nej sy tu acji, po nie waż nie któ rzy rad ni
pro te stu ją prze ciw ko te mu, że by zo sta ło
tak jak jest. Po sta no wi li śmy zro bić tak, jak
chcą te go ucznio wie, ro dzi ce i na uczy cie -
le i nie prze no sić szkół. To je dy na i rzad ka
oka zja, kie dy pre zy dent jest w tak do brej
sy tu acji, że nie mu si nic zmie niać. Pod sta -
wów ka i „Kor czak” zo sta ną w jed nym bu -
dyn ku, „Roź dzień” w tym sa mym miej -
scu, gdzie obec nie i szko ła pod sta wo wa
na ul. Okrzei zo sta nie tam, gdzie jest.
Ucznio wie pój dą do tych sa mych szkół,
więc ra czej nikt nie bę dzie pro te sto -
wał – pod kre ślił pre zy dent. – Je że li cho -
dzi o licz bę od dzia łów, szko ła pod sta wo -
wa i „Kor czak” w mo men cie naj bar dziej
„za lud nio nym” bę dą mie li 43 kla sy. Są
na sa li przed sta wi cie le pod sta wów ki i li -
ceum, oso ba od po wie dzial na za ukła da -
nie pla nu. Po prze pro wa dzo nych kon sul -
ta cjach, przed sta wi cie le szkół za pew ni li,
że w jed nym bu dyn ku zmiesz czą się
ucznio wie szko ły pod sta wo wej i li ceum.
Je śli jed nak pań stwo rad ni uwa ża cie, że
spo łecz ność Szko ły Pod sta wo wej nr 45
i „Kor cza ka” czy „Roź dzie nia” nie ma ra -
cji i źle my śli, to za gło suj cie prze ciw ko
nim. Nie pro te stuj cie jed nak prze ciw ko te -
mu, cze go chcą miesz kań cy – ape lo wał. 

Ha li na So bań ska, rad na klu bu SLD
i prze wod ni czą ca Ko mi sji Oświa to wej,
przy zna ła, że rad ni klu bu bę dą gło so wać
zgod nie ze swo imi prze ko na nia mi, su -
mie niem i wie dzą, kie ru jąc się ra cja mi
spo łecz no ści szkół. 

– Ro zu mie my in ten cje i jak naj bar dziej
chce my się do nich przy chy lić. Trud no nie
przy chy lić się do in ten cji, by po przeć ra cje
spo łecz no ści uczniow skich szkół. Przed -
mio tem na szej tro ski jest fakt, że zo sta nie
pu sty bu dy nek na uli cy Za men ho fa. Je śli
ten bu dy nek za go spo da ru je my, to już nie
prze nie sie my w ra zie po trze by li ceum
„Kor cza ka”. Po nad to naj wię cej kon tro wer -
sji bu dzi wklu bie kwe stia utwo rze nia IXli -
ceum w Za gó rzu. Z te go po wo du, że już
jed no li ceum w Za gó rzu „pa dło”. Ro zu -
miem jed nak in ten cje pań stwa, że cho dzi
oeta ty na uczy cie li, któ rzy naul. Ka la gi pra -
cu ją – stwier dzi ła rad na Ha li na So bań ska. 

Rad ny SLD, Woj ciech Ni twin ko, nie
ukry wał, że ma po waż ne wąt pli wo ści, czy
pod sta wów ka i li ceum „Kor cza ka”
w szczy to wym mo men cie zmiesz czą się
w jed nym bu dyn ku przy ul. Cze ladz -
kiej. – Mam ta kie wra że nie, że pań stwo
też nie ma cie ta kiej pew no ści, czy to się
uda. Zmia na kon cep cji i cha os in for ma -
cyj ny nie słu żą ca łej dys ku sji. Mo im zda -
niem to jed nak błęd na de cy zja i ży cie ją
zwe ry fi ku je – pod kre ślił rad ny Ni twin ko,
zgła sza jąc do dat ko we wąt pli wo ści, czy

jest sens otwo rzyć ko lej ne li ceum w So -
snow cu i py ta jąc, ja kie jest de mo gra ficz -
ne uza sad nie nie tej pro po zy cji.

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski uznał,
że na le ży dać szan sę i wy ra zić zgo dę
na utwo rze nie li ceum w Za gó rzu.

– Jest to szan sa dla gim na zjum przy ul.
Ka la gi. Przez utwo rze nie li ceum mo że my
ura to wać kil ka dzie siąt miejsc pra cy. Mo -
że uda się wy ko rzy stać po ten cjał tej szko -
ły, dla cze go ma my nie pró bo wać – stwier -
dził pre zy dent. 

Sta no wi sko w imie niu klu bu PO za jął
Ja nusz Ku bic ki. – Chcę zwró cić uwa gę,
że cza sa mi wy co fać się ze swo ich pro po -
zy cji jest do brze. Je że li na wet pre zy dent
wy co fał się ze swo ich pro po zy cji, to chy -
ba na le ży oce nić to po zy tyw nie, bo ozna -
cza że po tra fi słu chać i zmie nić de cy -
zję – uznał Ja nusz Ku bic ki. – Wie rzę
w to, że IX li ceum bę dzie mo gło przy cią -
gnąć tych wszyst kich, któ rzy mo że nie
ma ją aspi ra cji ucze nia się we fla go wych
li ce ach so sno wiec kich czy ka to wic kich,
ale jest spo ro do brej, faj nej mło dzie ży,
któ ra chcia ła by w So snow cu zdo by wać
śred nie wy kształ ce nie, a miesz ka w Za -
gó rzu, Kli mon to wie, Śro du li i przy le -
głych dziel ni cach. Wie rzę, że „Kor czak”
po tra fi zmie ścić się z pod sta wów ką
w jed nym bu dyn ku i bę dzie miał du ży
na bór. Bu dy nek przy ul. Za men ho fa mo -
że my wy ko rzy stać na róż ne ce le. Na pod -
ję cie de cy zji, co da lej z tym bu dyn kiem,
ma my czas do 2019 ro ku – stwier dził
rad ny Ku bic ki. 

Osta tecz nie rad ni pod ję li pa kiet uchwał
do ty czą cych zmian w sie ci szkół, po pie -
ra jąc pro po zy cje przed sta wio ne przez pre -
zy den ta mia sta. 

Pod czas se sji wła dze So snow ca po -
dzię ko wa ły oso bom, któ re szcze gól nie
za an ga żo wa ły się w or ga ni za cję 25. fi na łu
WOŚP. Uczest ni cy se sji mo gli tak że zo -
ba czyć krót ki spot, ilu stru ją cy, jak miesz -
kań cy So snow ca kwe sto wa li i ba wi li się
pod czas ju bi le uszo we go fi na łu WOŚP. 

23 stycz nia od by ła się tak że nad zwy -
czaj na se sja Ra dy Miej skiej. Rad ni za -
twier dzi li  ta ry fy dla zbio ro we go za opa -
trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro wa -
dza nia ście ków na te re nie mia sta. Ta ry fy
zo sta ły opra co wa ne przez Sosnowieckie
Wodociągi S.A dla od bior ców z nie ru -
cho mo ści ob ję tych ze zwo le niem na pro -
wa dze nie zbio ro we go za opa trze nia
w wo dę i zbio ro we go od pro wa dza nia
ście ków. 
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Uczniowie „Korczaka”, którzy rozpoczęli naukę w szkole, jak i ci, którzy dopiero wybiorą VI LO, będą uczyć się
w tym samym miejscu co dotychczas. 



luty 2017 nr 24

MIASTOMIASTO

Ra do ści z wła sne go miesz ka nia
nie ukry wał Bar tło miej Skow ro -
nek, ab sol went bio tech no lo gii
me dycz nej na Wy dzia le Far ma -
ceu tycz nym z Od dzia łem Me dy -
cy ny La bo ra to ryj nej Ślą skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go,
a obec nie dok to rant na tej uczel -
ni.  Wnio sek zło żył ra zem ze
swo ją na rze czo ną, któ ra stu dio -
wa ła che mię le ków na Uni wer -
sy te cie Ślą skim, a jej wy ni ki by -
ły rów nie im po nu ją ce. 

– Nie roz wa ża li śmy za miesz -
ka nia w in nym mie ście. Je stem
z So snow ca, tu się uro dzi łem, tu
jest mój dom i nie za leż nie od te -
go, co się mó wi, lu bię to mia sto
i chcę w nim miesz kać – mó wi
Bar tło miej Skow ro nek. – Ta ki
pro gram to na pew no bar dzo
cen na ini cja ty wa. Uchro nił nas
przed kre dy tem miesz ka nio -
wym, po zwa la na roz wój i ma -
my swo je pierw sze miesz ka -
nie – do dał. 

In ny z ab sol wen tów, któ ry po -
cho dzi z Mi ko ło wa, ale po sta no -
wił za miesz kać w So snow cu,
gdzie tak że stu dio wał na Wy -
dzia le Far ma ceu tycz nym z Od -
dzia łem Me dy cy ny La bo ra to ryj -
nej, Adam Pu deł ko, po twier dził:

– Ten pro gram to świet na ini -
cja ty wa i jak wi dać, fak tycz nie
dzia ła. Je stem bar dzo wdzięcz -
ny, że uda ło mi się otrzy mać
miesz ka nie. Mo ja przy szłość
jest zwią za na z tym mia stem,
wi dzę w So snow cu bar dzo du ży
po ten cjał i uwa żam, że mia sto
bar do szyb ko się roz wi ja. 

W ra mach pro gra mu „Miesz -
ka nie dla ab sol wen ta”, któ ry jest
ele men tem „Pa kie tu Miesz kań -
ca”, o miesz ka nie mo gą się ubie -
gać ab sol wen ci stu diów wyż -
szych, któ rzy ukoń czy li je z wy -
róż nie niem. Po zwa la na to
uchwa ła Ra dy Miej skiej w spra -
wie za sad oraz kry te riów wy naj -
mo wa nia lo ka li wcho dzą cych
w skład miesz ka nio we go za so bu
gmi ny So sno wiec.

Dzię ki pro gra mo wi wła dze
mia sta li czą na za trzy ma nie naj -
zdol niej szych ab sol wen tów
w So snow cu. – Wie my do brze,
że nie da się do koń ca od wró cić
tren du spad ku licz by miesz kań -
ców, ale moż na dzia łać w ta ki
spo sób, aby ten spa dek był jak
naj mniej szy. Za le ży nam
na tym, aby mło dzi lu dzie wią -
za li swo je ży cie z So snow cem,
tu za kła da li ro dzi ny, za pusz cza li
ko rze nie, za kła da li fir my. Mam
na dzie ję, że bę dzie to ko lej na za -
chę ta do za miesz ka nia w So -
snow cu – pod kre śla Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Wpły nę ło w su mie 40 wnio -
sków, a miesz ka nia przy zna no 19
ab sol wen tom. Zwy cię scy wnio -
sko daw cy zgod nie usta li li, któ re
miesz ka nie wy bie ra ją. Mo gli
zde cy do wać się na ka wa ler kę

(naj mniej sze miesz ka nia ma ją
ok. 21 m kw.) lub miesz ka nie
dwu - lub trzy po ko jo we o więk -
szym, li czą cym po nad 70 m kw.
Miesz ka nia zo sta ły od da ne w sta -
nie de we lo per skim, więc na jem -
cy po wo li bę dą je urzą dzać zgod -
nie ze swo ją wi zją i po trze ba mi. 

Czyn sze bę dą się kształ to wać
na ta kim po zio mie, jak w miesz -
ka niach ko mu nal nych. Przy ul.
Koł łą ta ja 9 nie za ło żo no in sta la -
cji ga zo wej, więc staw ka czyn -
szu wy nie sie nie 7 zł (naj wyż sza
staw ka w za so bach miej skich),
ale 6,40 zł za metr kw. W ka mie -
ni cy za sto so wa no ogrze wa nie
elek trycz ne, a każ de miesz ka nie
zo sta ło wy po sa żo ne w kon wek -
to ro we grzej ni ki. 

– Bu dy nek prze szedł ge ne ral -
ny re mont. Zo stał wcze śniej
ocie plo ny, a ze sta re go ob li cza
ka mie ni cy zo sta ły wła ści wie ze -

wnę trze mu ry. Pra ce mo der ni za -
cyj ne ca łej ka mie ni cy kosz to wa -
ły oko ło mi lio na sześć set ty się cy
zło tych – mó wi Jo an na Se ku ła,
dy rek tor ka Miej skie go Za kła du
Za so bów Lo ka lo wych w So -
snow cu. 

40 pro cent tej su my bę dzie
sta no wić do fi nan so wa nie z Ban -
ku Go spo dar stwa Kra jo we go ze
wzglę du na to, że pro jekt re mon -
tu ko mu nal nej ka mie ni cy z po -
wo dze niem zo stał zgło szo ny
w kon kur sie. Do fi nan so wa nie
zo sta nie prze ka za ne po przed -
sta wie niu od bio ru tech nicz ne go
bu dyn ku. 

Ab sol wen ci za in te re so wa ni
naj mem lo ka lu ko mu nal ne go
mo gą skła dać wnio ski w Wy -
dzia le Go spo dar ki Lo ka lo wej
Urzę du Miej skie go w So snow cu
przy ul. I. Mo ścic kie go 14 (I pię -
tro, pok. 115). 

Najzdolniejsi z własnym mieszkaniem
Pierwsze mieszkania w kamienicy przy ul. Kołłątaja 9 trafiły do najlepszych absolwentów 

Prezydent Arkadiusz Chęciński wręczył klucze do mieszkań najlepszym absolwentom
wyższych uczelni. 

Kiedyś ruina, dziś perełka. Remont kosztował ok. 1 mln 600 tys. zł. 

Jeszcze niedawno kamienica straszyła swoim wyglądem. Dzisiaj jest nie do poznania. 

Pierwszych pięciu absolwentów uczelni odebrało 10 stycznia z rąk prezydenta Sosnowca klucze do mieszkań komunalnych przy ulicy Kołłątaja 9. To efekt
wprowadzonego w mieście programu „Mieszkanie dla absolwenta”. W sumie w kamienicy, która przeszła generalny remont, na absolwentów czeka 30
mieszkań. 17 absolwentów, którzy swoje dalsze życie postanowili związać z Sosnowcem, już zdecydowało się na mieszkanie przy ul. Kołłątaja. 

zdjęcia: Maciej Łydek

Najemcy odebrali mieszkania w stanie deweloperskim. 

Wyremontowano nie tylko samą kamienicę, ale zadbano
także o podwórko. 

Na wyremontowanym placu posadzono krzewa i iglaki. 
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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

Od 30 grud nia 2016 r. w od dzia le ZUS w So snow cu oso ba, któ ra pro -
wa dzi wła sną fir mę i za le ga z płat no ścia mi wo bec Za kła du, mo że
sko rzy stać z po mo cy do rad ców ds. ulg i umo rzeń. Ob słu gu ją oni
klien tów na par te rze sie dzi by so sno wiec kie go ZUS -u przy ul. Par ty -
zan tów 1 w po ko jach o nr 507 i 508 (wej ście od bu dyn ku „A”) w go -
dzi nach urzę do wa nia od dzia łu. Z do rad cą moż na się umó wić te le fo -
nicz nie pod nr tel.: 32 368 33 87 lub 32 368 32 98.
Do rad cy funk cjo nu ją wod dzia łach wca łym kra ju, bo wiem odczerw -
ca 2016 r. wpro wa dza no suk ce syw nie w po szcze gól nych pla ców -
kach ZUS zmia ny w spo so bie ob słu gi za dłu żo nych klien tów. Te raz
przy po mi na ona ob słu gę klien ta fir mo we go w ban ku. Do rad cy po -
ma ga ją przy go to wać, skom ple to wać oraz pra wi dło wo wy peł nić do -
ku men ty nie zbęd ne doroz ło że nia za dłu że nia nara ty, od ro cze nia ter -
mi nu płat no ści skła dek lub umo rze nia na leż no ści. Udzie lą tak że
wska zó wek do ty czą cych in nych for mal no ści oraz bę dą wspie rać
przed się bior cę w trak cie roz pa try wa nia spra wy. 
Od ro czo ne na leż no ści nie są kie ro wa ne do przy mu so we go do cho -
dze nia w try bie eg ze ku cji. Przed się bior ca ma wię cej cza su na roz -
wią za nie pro ble mów w swo jej fir mie i zgro ma dze nie środ ków nie -
zbęd nych na opła tę skła dek. Za zwło kę nie są na li cza ne od set ki
od nie opła co nych skła dek, któ rych ter min płat no ści zo stał od ro czo -

ny. Opła ta pro lon ga cyj na, któ rą w ta kiej sy tu acji ZUS po bie ra, jest
znacz nie niż sza odod se tek. Zwnio skiem na le ży wy stą pić naj póź niej
w dniu ter mi nu płat no ści. Wa run kiem jest do tych cza so wy brak za le -
gło ści w opła tach skła dek. W umo wie bę dzie okre ślo ny ter min,
od któ re go za cznie obo wią zy wać od ro cze nie. Mo że się zda rzyć, że
przed się bior ca wcze śniej już za warł układ ra tal ny z ZUS -em, któ ry
wciąż obo wią zu je, ale nie sta no wi to prze szko dy do wy stą pie nia
z wnio skiem o od ro cze nie. 
Wnio sek o od ro cze nie mu si być wła ści wie umo ty wo wa ny, jed nak
do ty czy on sy tu acji wy jąt ko wych. Sa mo zło że nie wnio sku nie jest
więc rów no znacz ne z tym, że ulga zo sta nie przy zna na. ZUS roz pa -
tru je wnio sek o od ro cze nie płat no ści w cią gu 14 dni od dnia skom -
ple to wa nia do ku men ta cji nie zbęd nej do roz pa trze nia spra wy i nie
dłu żej ani że li w cią gu dwóch mie się cy od dnia wpły wu wnio sku. 
Co istot ne – z wnio skiem o ulgę mo gą wy stę po wać nie tyl ko przed -
się bior cy, ale tak że:
• spad ko bier cy lub na stęp cy praw ni płat ni ka, któ rzy od po wia da ją

za zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z nie opła co nych skła dek na ubez pie -
cze nia spo łecz ne,

• mał żon ko wie, któ rzy od po wia da ją ze wspól ne go ma jąt ku za dłu gi
skład ko we współ mał żon ka,

• peł no moc ni cy, czy li oso by upo waż nio ne przez przed się bior cę lub
in ne oso by od po wie dzial ne za za dłu że nie. 

W so sno wiec kim od dzia le na sa li ob słu gi klien tów są do stęp ne po -
rad ni ki do ty czą ce ulg, ad re so wa ne osob no do róż nych grup przed -
się bior ców, a więc:
• „Jak otrzy mać ulgę w spła cie lub umo rze nie na leż no ści wo bec

ZUS” – dla przed się bior ców za trud nia ją cych pra cow ni ków,
• „Jak otrzy mać ulgę w spła cie lub umo rze nie na leż no ści wo bec

ZUS” – dla przed się bior ców nie za trud nia ją cych pra cow ni ków,
• „Krok po kro ku; umo rze nia na leż no ści z ty tu łu skła dek” – dla

przed się bior ców opła ca ją cych skład ki tyl ko na wła sne ubez pie -
cze nia,

• „Krok pokro ku; układ ra tal ny” – dla przed się bior ców opła ca ją cych
skład ki za za trud nio nych pra cow ni ków,

• „Krok pokro ku; układ ra tal ny” – dla przed się bior ców opła ca ją cych
skład ki tyl ko na wła sne ubez pie cze nia.

Z po rad ni ka mi war to się za po znać – na pew no uła twi to współ pra cę
z do rad cą.

luty 2017 nr 26

Ad rian na Peć,  rzecz nik praw kon su men ta

Do ko na łam za mó wie nia pa ne li pod ło go wych w skle -
pie in ter ne to wym. 
W po twier dze niu do ko na nia za mó wie nia otrzy ma łam
in for ma cję, iż pro dukt jest do stęp ny i bę dzie do star -
czo ny w cią gu 5 dni ro bo czych (za pła ta zo sta ła wy -
ko na na na tych mia sto wo prze le wem – więc sprze da -
ją cy otrzy mał prze lew od ra zu. Nie ste ty, dziś mi ja 7
dzień, a ja otrzy ma łam in for ma cję (po mo im kon tak -
cie te le fo nicz nym), iż za mó wie nie bę dzie do stęp ne
do pie ro w naj bliż szy wto rek, czy li po 10 dniach. Jest
to o ty le uciąż li we, iż mam za war tą umo wę o re ali za -
cję usłu gi po ło że nia pa ne li z in ną fir mą  i być mo że
bę dzie ode mnie wy ma gać do dat ko wych kosz tów
zwią za nych z opóź nie niem. W związ ku z tym chcia -
łam za py tać, czy mo gę wy ma gać od skle pu ja kiejś
zniż ki lub in nej re kom pen sa ty? 

Kwe stię ter mi nu, w któ rym po win na zo stać zre ali zo wa -
na umo wa sprze da ży re gu lu ją prze pi sy ko dek su cy wil ne -
go. Zgod nie z Art. 5431 KC , je że li ku pu ją cym jest kon su -
ment, sprze daw ca obo wią za ny jest nie zwłocz nie wy dać
rzecz ku pu ją ce mu, nie póź niej niż trzy dzie ści dni od dnia za -

war cia umo wy, chy ba że umo wa sta no wi ina czej. A za tem
w pierw szej ko lej no ści znaj dą za sto so wa nie uzgod nie nia
stron za war te w umo wie, a do pie ro gdy ich brak – prze pi sy
ko dek so we. Z Pa ni pi sma wy ni ka, że przed się bior ca zo bo -
wią zał się do star czyć to war wcią gu5 dni ro bo czych i ten ter -
min na le ży trak to wać ja ko wią żą cy. Na to miast kwe stia od -
szko do wa nia za le żeć bę dzie odte go, czy sprze daw ca do pu -
ścił się zwło ki, tj. czy opóź nie nie jest przez nie go za wi nio ne,
tj. po wsta ło z przy czyn, za któ re po no si od po wie dzial ność. 
Zgod nie z art. 476 KC dłuż nik do pusz cza się zwło ki, gdy nie
speł nia świad cze nia w ter mi nie, a je że li ter min nie jest ozna -
czo ny, gdy nie speł nia świad cze nia nie zwłocz nie po we zwa -
niu przez wie rzy cie la. Nie do ty czy to wy pad ku, gdy opóź nie -
nie wspeł nie niu świad cze nia jest na stęp stwem oko licz no ści,
zaktó re dłuż nik od po wie dzial no ści nie po no si. Wsy tu acji nie -
na le ży te go wy ko na nia umo wy przez przed się bior cę kon su -
ment mo że do ma gać się na pra wie nia wy rzą dzo nej szko dy.
Za sto so wa nie znaj dzie art.471 KC, zgod nie zktó rym dłuż nik
obo wią za ny jest do na pra wie nia szko dy wy ni kłej z nie wy ko -
na nia lub nie na le ży te go wy ko na nia zo bo wią za nia, chy ba że
nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na nie jest na stęp stwem
oko licz no ści, za któ re dłuż nik od po wie dzial no ści nie po no si.
Prze pis ten uza leż nia od po wie dzial ność dłuż ni ka zanie wy ko -
na nie bądź nie na le ży te wy ko na nie zo bo wią za nia odte go, czy
moż na mu przy pi sać wi nę, to jest od te go, czy po no si on od -
po wie dzial ność zaswo je za cho wa nie. Żą da jąc od szko do wa -
nia na le ży wy ka zać, że kon tra hent nie wy ko nał umo wy i z te -
go po wo du ku pu ją cy po niósł szko dę. Naj istot niej szą kwe stią,
ja ką mu si Pa ni wy ka zać, jest zwią zek przy czy no wy mię dzy
za wi nio nym za nie cha niem skle pu i szko dą, ja ką Pa ni po nio -
sła. W Pa ni spra wie szko dą mo gą się oka zać do dat ko we
kosz ty zwią za ne z opóź nie niem w re ali za cji umo wy na po ło -
że nie pa ne li, tzw. po sto jo we. Wra zie po wsta nia szko dy istot -
ne jest, aby dys po no wa ła Pa ni do wo da mi, któ re umoż li wią jej
wy ka za nie, np. po twier dze nie za pła ty do dat ko wych kosz tów,
ko re spon den cja zprzed się bior cą, itp.

PORADY

ZUS RADZI

Doradcy zadłużonych biznesmenów
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Jak dochodzić swoich praw przy sprzedaży
internetowej? 

Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

BIOPSJE pod kontrolą USG

KRÓTKIE TERMINY WIZYT

DOŚWIADCZONY PERSONEL MEDYCZNY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

WIDZIMY 
WIĘCEJ

INFORMACJA I REJESTRACJA
Biopsja: 32 785 22 30
TK i RTG: 32 355 95 10
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Stu den ci Wyż szej Szko ły Pla no wa -
nia Stra te gicz ne go, za rów no w sie -
dzi bie w Dą bro wie Gór ni czej, jak
i w wy dzia le za miej sco wym
w Piotr ko wie Try bu nal skim, zdo -
by wa ją no wo cze sną wie dzę przy -
dat ną na ryn ku pra cy i zy sku ją
umie jęt no ści nie zbęd ne wwy ko ny -
wa niu wy bra ne go przez sie bie za -
wo du. Uczel nia jest jed ną z dzie -
wię ciu nie pu blicz nych szkół wyż -
szych w Pol sce, któ rą na gro dzo no
za naj lep sze pro gra my stu diów.
W kon kur sie oce nia no m. in. in no -
wa cyj ność, me to dy kształ ce nia
iwe ry fi ka cję je go efek tów oraz roz -
wi ja nie umie jęt no ści prak tycz nych. 

Przy uczel ni w Dą bro wie Gór -
ni czej od 2015 r. dzia ła Cen trum
Sy mu la cji Me dycz nej, po wo ła ne
ja ko pierw sze w Pol sce przy uczel -
ni nie pu blicz nej. W je go skład
wcho dzi np. sa la SOR, wy po sa żo -
na w fan to my do peł nej sy mu la cji
me dycz nej dwóch osób do ro słych,
dziec ka i nie mow lę cia. Jest tu też
kok pit dys po zy tor ski do pro wa dze -
nia sy mu la cji pra cy dys po zy to ra
me dycz ne go oraz w peł ni wy po sa -
żo ny am bu lans ra tun ko wy, któ ry
wy ko rzy sty wa ny jest ja ko mo bil ne
cen trum sy mu la cji me dycz nej. 

Wszy scy stu den ci bę dą
kształ cić na uczel ni umie jęt no ści
prak tycz ne. Słu cha czom z wy -
dzia łu za miej sco we go, np.
z Piotr ko wa Try bu nal skie go,
prze jaz dy opła ca WSPS. Uczel -
nia dba o roz wój ba zy sprzę to wej,
za rów no kom pu te ro wej, jak i spe -
cja li stycz nej, zwią za nej z bran żą
me dycz ną, w któ rą są wy po sa ża -
ne no we pra cow nie. red

Sta wia ją na umie jęt no ści prak tycz ne

zdjęcia: arc W
SPS w

 D
ąbrow

ie G
órniczej

Studenci nabywają nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie
zawodowe. 

Przy uczelni działa nowoczesne Centrum Symulacji
Medycznej. 

Akcja Podatkowa 2017
Informujemy, że wzorem roku ubiegłego, na okres od 1 lutego do 31 marca 2017 roku KASY
URZĘDU MIEJSKIEGO zostają przeniesione do budynku przy ul. Mościckiego 14, pokój 117-
118 (I piętro).

KASY będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj:
w poniedziałki 7:30-18:00
od wtorku do czwartku 7:30-15:30
w piątki 7:30-13:00

Jednocześnie przypominamy, że najszybszym sposobem uiszczenia opłat jest zapłata
przelewem bankowym.
RACHUNKI BANKOWE GMINY:
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – na rachunek wskazany w decyzjach w sprawie wymiaru

podatku od nieruchomości
2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINY: 66 1050 1142 1000 0008 0000 1281
3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA:

56 1050 1142 1000 0022 2000 1339
Szczegółowe informacje w sprawie podatków: tel. (32) 296 05 09 
Szczegółowe informacje w sprawie opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. (32) 296 08 22, 296 07 54
Wydział Finansowy tel. (32) 296 04 68, 296 04 94
Wpłat można również dokonać gotówką (bez dodatkowych opłat) w placówkach ING Banku
Śląskiego S.A. zlokalizowanych w Sosnowcu przy: 
– ul. Stanisława Małachowskiego 7, 
– ul. Henryka Sienkiewicza 3,
– ul. Wojska Polskiego 25,
– ul. Braci Mieroszewskich 2,
– ul. Gospodarczej 32.

Ponadto w okresie od 6 do 17 marca 2017 roku udostępniony zostanie terenowy punkt
kasowy w MIEJSKIM KLUBIE „MACZKI” w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej 26, czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
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Wyjątkowy koncert 
na walentynkowy wieczór 

Kasia Stankiewicz z Varius Manx w „Muzie” 
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Va rius Manx to je den z naj bar dziej roz po -
zna wal nych ze spo łów pol skiej sce ny mu -
zycz nej. Ra zem z Ka sią Stan kie wicz gru pa
za gra nie za po mni nay kon cert w Sa li Wi do -
wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za” w So snow cu,
już 14 lu te go. 

Hi sto ria ze spo łu roz po czy na się w 1990
ro ku, kie dy na ryn ku uka za ła się pierw sza
pły ta, krą żek „The Be gin ning”, któ ry za pew -
nił gru pie gro no wier nych fa nów. Wy da ne
w ko lej nych la tach pły ty „Emu”, „Elf”,
„Ego”, „End” zy ska ły sta tus płyt pla ty no -

wych oraz sze reg na gród, m. in. Grand Prix
w So po cie, sześć Fry de ry ków czy zwy cię -
stwo na fe sti wa lu w Karl shamn. War to za -
zna czyć, że ze spół Va rius Manx jest pierw -
szym pol skim ze spo łem, któ ry zo stał wy róż -
nio ny Bry lan to wą Pły tą, na gro dą
za naj więk szą ilość zdo by tych zło tych i pla -
ty no wych płyt. W tym ro ku mi ja 25 lat, od -
kąd Ro bert Jan son wraz z brać mi Paw łem
i Mi cha łem Mar ci nia ka mi po sta no wi li utwo -
rzyć gru pę mu zycz ną i na zwać ją Va rius
Manx. Z tej oka zji ze spół przy go to wał wy -

jąt ko wą, ju bi le uszo wą tra sę kon cer to wą,
pod su mo wu ją cą ćwierć wie cze pra cy ar ty -
stycz nej. Praw dzi wą grat ką dla fa nów jest
wia do mość, że pod czas to urnée gru pa wy -
stą pi z le gen dar ną wo ka list ką Ka sią Stan kie -
wicz. Ju bi le uszo wa tra sa kon cer to wa to wy -
da rze nie eks klu zyw ne. Bę dzie to je dy -
na i nie po wta rzal na oka zja, aby usły szeć
prze pięk ny głos wo ka list ki w to wa rzy stwie
mu zy ków Va rius Manx! Kon cert roz pocz nie
się o godz. 19.00. Bi le ty są w ce nie 50
i 60 zł. SK

W dniach 4 i 6 lutego na terenie miasta oddano hołd bohaterom
powstańczego zrywu. Uroczystości z okazji 154. rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego odbyły się na Maczkach oraz w centrum
Sosnowca.

4 lutego uroczystości rozpoczęły się w kościele św. Apostołów
Piotra i Pawła w Maczkach.  Potem zebrani przeszli pod tablicę
upamiętniającą powstańców. Nowością w porównaniu z latami
ubiegłymi była warta honorowa 11 pułku piechoty wywodzącego się
z Zagłębia Dąbrowskiego, wystawiona przez przedstawicieli fundacji
im. Grupy Operacyjnej Śląsk 1939. Władze miasta reprezentowali
zastępca prezydenta miasta Mateusz Rykała oraz
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Dudek. Nie zabrakło
także przedstawicieli parlamentu oraz radnych.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na terenie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 11, na zebranych czekała pyszna grochówka
wojskowa i kiełbaski z rożna.

6 lutego hołd oddano pod tablicą na Dworcu PKP przy ul. 3 Maja,
upamiętniającą zdobycie budynku przez powstańców styczniowych.

To nie koniec uroczystości rocznicowych w tym miesiącu. 9
lutego 112. rocznica Rewolucji 1905, a 12 lutego 72. rocznica
zamordowania rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka. KP

Po kaz fil mu „Za nie bie ski mi drzwia mi” w re ży se rii Ma riu sza Pa le ja
i z je go udzia łem od bę dzie się 19 lu te go w ki nie „Mu za” w So snow -
cu. Re ży ser za bie ra wi dzów w nie zwy kłą po dróż. Jest w nim wszyst -
ko, co ko cha ją star sze dzie ci: cie ka wi bo ha te ro wie, ta jem ni cze po two -
ry i no wi przy ja cie le – ma gicz ne, ko lo ro we pta ki. Film opo wia da
o tym, co się dzie je, gdy za my kasz oczy i za sy piasz… Ma gicz ne drzwi
pro wa dzą do świa ta „we śnie”, tak re al ne go, że moż na w nim za miesz -
kać, tak eks cy tu ją ce go, że chce się go po zna wać i tak ta jem ni cze go,
że moż na się go bać… 

Film zo stał na gro dzo ny m. in. pod czas mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu Fil mów Mło de go Wi dza „Ale Ki no!” w Po zna niu i Mię dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu Fil mów dla Naj młod szych „W chmu rach” w Lu bli nie.
Po kaz roz pocz nie się o godz. 16.00. Bi le ty są w ce nie 10 zł. SK

Rodzinne spotkania w kinie „Muza” 

Otwórz niebieskie drzwi i poznaj magiczny świat 

Pamiętajmy
o powstańczym 
zrywie

112. ROCZNICA REWOLUCJI 1905 R.
09.02.2017
Mogiła zbiorowa robotników demonstrujących 9 lutego
1905 roku – cmentarz zagórski
10:55 – zebranie uczestników
11:00 – rozpoczęcie uroczystości (hymn)
11:05 – przywitanie gości
11:10 – przemówienia okolicznościowe
11:15 – składanie kwiatów
11:20 – zakończenie uroczystości (hejnał)

72. ROCZNICA ZAMORDOWANIA RODZINY
MACKIEWICZÓW I JERZEGO PIWOWARCZYKA
12.02.2017
Uroczystość organizowana przez Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sosnowiec, Rycerzy
Kolumba Rady Sosnowieckiej
9:00 – msza św. w kościele Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, ul. Stefana Starzyńskiego 74 
Ok. 10:15 – przemarsz ulicami Stefana Starzyńskiego;
gen. Zygmunta Waltera-Janke do miejsca starego szybu
„Dorota”– oraz poświęcenie symbolicznego grobu rodziny
Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka
Uroczystość organizowana przez Urząd Miejski, Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Sosnowiec,
Rycerzy Kolumba Rady Sosnowieckiej 
10:20 – rozpoczęcie uroczystości (hymn; przywitanie
gości)
10:25 – przemówienia okolicznościowe
10:35 – składanie kwiatów
10:40 – zakończenie uroczystości (hejnał)

Grupa Varius Manx z wokalistką Kasią Stankiewicz zagra i zaśpiewa nie tylko dla zakochanych. 

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

W Maczkach stanęła warta honorowa 11 pułku piechoty,
wywodzącego się z Zagłębia Dąbrowskiego. 
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Olbrzymie serce dla najmłodszych i najstarszych
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znowu pobiła rekord!

Syl wia Ko sman

Kon cer ty Mar ci na Wy rost ka,
Grub so na i My slo vitz oraz Li dii
Ko pa ni na Gór ce Śro dul skiej
uświet ni ły 25. fi nał Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy
w So snow cu. Świa teł ko do Nie ba
efek tow nie za koń czy ło ju bi le -
uszo wy fi nał WOŚP. Set ki wo lon -
ta riu szy kwe sto wa ło pod czas ko -
lej ne go fi na łu w So snow cu,
w któ rym Or kie stra gra ła naj gło -
śniej spo śród miast Ślą ska i Za -
głę bia. Efekt? Już wia do mo, że
efekt prze szedł naj śmiel sze ocze -
ki wa nia. Na ra zie w szta bie głów -
nym w War sza wie trwa li cze nie
pie nię dzy.

Mnó stwo atrak cji cze ka ło
na miesz kań ców w ha li spor to wej
MO SiR -u przy ul. Bra ci Mie ro -
szew skich, gdzie wszy scy zna ko -
mi cie się ba wi li, uczest ni cząc
w warsz ta tach ar ty stycz nych czy
ku li nar nych, po dzi wia jąc tan ce -
rzy czy spo ty ka jąc się z pił ka rza -
mi Za głę bia So sno wiec. Naj -
więk sza w Pol sce, bo mie rzą ca
po nad dwa me try pusz ka WOŚP,
sta nę ła wła śnie w spor to wej ha li.
Na Gór ce Śro dul skiej, gdzie od -
by ła się głów na im pre za, tak że
nie bra ko wa ło atrak cji i nikt nie
na rze kał ani na nu dę, ani
na mróz. W prze rwie mię dzy
kon cer ta mi so sno wi cza nie chęt -
nie bra li udział w li cy ta cjach. Ca -
łą im pre zę pro wa dził Piotr Za -
wadz ki, ak tor Te atru Za głę bia
w So snow cu. 

– Wiel ka Or kie stra Świą tecz -
nej Po mo cy jest świet nym po -
my słem. Gra już pra wie ca łe mo -
je ży cie i pew nie fak tycz nie bę -
dzie gra ła co naj mniej do koń ca

świa ta i jesz cze je den dzień dłu -
żej. Cel jest pięk ny. Te raz po ma -
ga my za rów no dzie ciom, jak
i se nio rom i my ślę, że na praw dę
war to. Zwłasz cza że sprzęt, któ -
ry tra fia do szpi ta li, któ re goś
dnia mo że nam ura to wać ży -
cie – przy znał Jan Ba cia z So -
snow ca. 

Na Gór ce Śro dul skiej po ja wi -
ły się ca łe ro dzi ny, któ re chęt nie
od lat wspie ra ją ca łą ak cję.

– Nie wy obra żam so bie, że by
nie po ja wić się na im pre zie Or -
kie stry i nie po móc. To wiel kie,
po spo li te ru sze nie do brych serc
i też ogrom ne or ga ni za cyj ne
przed się wzię cie. Sza cu nek na le -
ży się or ga ni za to ro wi i ty siąc om
wo lon ta riu szy, któ rzy po świę ca -
ją swój wol ny czas po to, by po -
ma gać in nym. My ślę, że po wo li
nie bę dzie w Pol sce oso by, któ rej
Or kie stra nie po mo gła – stwier -
dzi ła An na Po dol ska, któ ra
z dzieć mi ba wi ła się na Gór ce
Śro dul skiej. 

Miesz kań cy w So snow cu
chęt nie włą czy li się w ogło szo ne
li cy ta cje i wal czy li m. in. o to, by
zo stać se kun dan tem w wal ce
bok ser skiej pre zy den ta So snow -
ca. 17 mar ca w Te atrze Roz bark
w By to miu od bę dzie się Ga la
Bok ser ska „W Sa mo Ser ce”.
W rin gu sta ną sa mo rzą dow cy,
dzien ni ka rze i ak to rzy, a po moc

zo sta nie prze zna czo na na le cze -
nie Pa try cji Ma li now skiej, któ ra
ucier pia ła w wy pad ku. Przed mio -
tem au kcji by ła ro la se kun dan ta
w trak cie wal ki pre zy den ta Ar ka -
diu sza Chę ciń skie go. – 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 pre zy dent. Se -
kun dant wy wal czył tę ro lę
za osta tecz ną ce nę – 405 zł.

Jesz cze wy żej uda ło się wy li -
cy to wać wy jaz do wy mecz Za głę -
bia So sno wiec w to wa rzy stwie
pre zy den ta So snow ca. Oso ba,
któ ra za ofe ro wa ła su mę 1625 zł,
za sią dzie z pre zy den tem na try -
bu nie i bę dzie do pin go wa ła dru -
ży nę. 

Rów ne 1000 zł prze zna czył
uczest nik au kcji na to, by zo stać
ak to rem Te atru Za głę bia na je den
wie czór. Zwy cięz ca au kcji weź -
mie udział w pró bie te atral nej

i jed no ra zo wo wy stą pi w spek ta -
klu Te atru Za głę bia z udzia łem
pu blicz no ści. Ak to rzy uchy lą
rąb ka ta jem ni cy i od kry ją
przed zwy cięz cą za ka mar ki te -
atru, a po nad to w pre zen cie zwy -
cięz ca otrzy ma od Te atru zdję cia
do ku men tu ją ce je go udział
w spek ta klu. 

Uczest ni cy ak cji wal czy li tak -
że o „Mo no gra fię” So snow ca
z oso bi stym au to gra fem pre zy -
den ta mia sta (405 zł), dar mo wy
wstęp na kon cer ty „Mu zy” (600
zł), ze staw wy daw nictw i ga dże -
tów So snow ca (202,5 zł). 

Miesz kań cy re gio nu mo gli
wziąć udział tak że w au kcjach,
przy go to wa nych przez Urząd
Mar szał kow ski. Uczest ni cy li cy -
ta cji wy li cy to wa li m. in. ro dzin ny
bi let na otwar cie Sta dio nu Ślą -
skie go (710 zł), week end w Ko -
szę ci nie i warsz ta ty tań ca z ze spo -
łem „Śląsk” (760 zł), za gra nie

epi zo du w spek ta klu Te atru Roz -
ryw ki w Cho rzo wie (720 zł). 

– 25 lat gra nia Or kie stry to po -
waż na część hi sto rii Pol ski. Przez
ten okres po mo gli śmy prak tycz nie
każ de mu szpi ta lo wi w na szym
kra ju. To, że Or kie stra dzia ła i to
z tak du żą sku tecz no ścią, to oczy -
wi ście za słu ga wszyst kich dar -
czyń ców, to efekt każ de go gro sza
wrzu co ne go do pusz ki. Nie bo ję
się użyć stwier dze nia, że Wiel ka
Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy to
wspól ne do bro wszyst kich Po la -
ków, tak że  tych miesz ka ją cych
za gra ni cą, bo prze cież wie le szta -
bów gra tak że na ob czyź nie – nie
ukry wa Je rzy Owsiak, pre zes za -
rzą du Fun da cji Wiel ka Or kie stra
Świą tecz nej Po mo cy.

Rok te mu w na szym wo je -
wódz twie uda ło się ze brać po -
nad 5 mln 627 tys. zł. Osta tecz ną
su mę ze bra ną w tym ro ku po zna -
my za kil ka ty go dni. 

reklama

Prezydent Arkadiusz Chęciński podczas sesji Rady Miejskiej podziękował tym osobom, które były szczególnie zaangażowane w organizację WOŚP w Sosnowcu. 

Maciej Łydek



10 luty 2017 nr 2

MIASTO

Graliśmy głośno, z przytupe

Prezydent Arkadiusz Chęciński zachęcał wszystkich do wsparcia WOŚP. Kroił i częstował sosnowiczan jubileuszowym tortem, a także przekonywał, że warto brać udział w organizowanych licytacjac

I najmłodsi, i najstarsi, grali razem z Orkiestrą. Na Górce Środulskiej mieszkańcy świętowali razem z Grubsonem, Marcinem Wyrostkiem, Lidią Kopanią i grupą Myslovitz. Mieszkańcy udowodnili, że

Wolontariuszom nie przeszkadzał ani mróz, ani śnieg. W całej Polsce blisko 120 tysięcy ochotników zbierało pieniądze do puszek, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziałów pedia
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em i wielkim sercem!

ch. Mieszkańcy licznie włączyli się w akcję Orkiestry. Wspaniałą imprezę udało się zorganizować w hali sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich i na Górce Środulskiej. 

e Orkiestra będzie grała nie tylko do końca świata, ale i jeden dzień dłużej. 

atrycznych i geriatrycznych. 



,,Z kul tu rą za pan brat, czy li edu ka cja kul tu ral -
na od kuch ni”. Ta ką na zwę no si pro jekt re ali -
zo wa ny w Szko le Pod sta wo wej nr 38 w So -
snow cu. Ory gi nal ny pro jekt wy my śli ły i re ali -
zu ją Ka ta rzy na Błach i Bar ba ra Szpecht,
na uczy ciel ki kla sy klasy III d.

Pro jekt obej mu je rocz ny blok za jęć, któ ry
zo stał po dzie lo ny na pięć mo du łów: „Mu zy -
ka”, „Sztu ka”, „Li te ra tu ra”, „Te atr”
i „Film”. – Ce lem pro jek tu jest edu ka cja kul tu -
ral na, czy li za zna jo mie nie dzie ci z kul tu rą, edu -
ko wa nie ich do uczest nic twa w ży ciu kul tu ral -
nym oraz po ka za nie, jak kul tu ra jest sze ro ka
i róż no rod na. Każ dy z mo du łów obej mu je spo -
tka nia w in sty tu cjach kul tu ry, któ re są po łą czo -
ne ze zwie dza niem da nej pla ców ki, lek cja mi
i warsz ta ta mi. Or ga ni zu je my tak że spo tka nia
z twór ca mi re pre zen tu ją cy mi da ną dzie dzi nę,
dys ku sje, warsz ta ty i za ję cia – mó wi Ka ta rzy -
na Błach. 

Pierw szym mo du łem zre ali zo wa nym w ra -
mach te go pro jek tu by ła „Mu zy ka”. Ucznio wie
mie li oka zję spo tkać się z so sno wiec ki mi mu zy -
ka mi, któ rzy zaj mu ją się róż ny mi ga tun ka mi
mu zycz ny mi. – Ucznio wie za chwy ci li się kon -
cer tem w wy ko na niu zna ko mi te go pia ni sty
Mar ci na Mo gi ły, któ ry grał utwo ry Fry de ry ka
Cho pi na. To wa rzy szy ła mu Mał go rza ta La so ta,
wy bit na wo ka list ka so pra no wa. Z ko lei z Eli zą
Wie trzyń ską z ze spo łu ,,Eliss” ba wi li się zna ko -
mi cie przy mu zy ce i roz ma wia li o tym, jak wy -
glą da ją kon cer ty, na gry wa nie pły ty i pra ca
nad mu zy ką ,,od kuch ni”. Wraz ze spo łem Fa ir
We ather Friends w skła dzie: Mi chał Ma ślak
i Pa weł Czyż mie li nie po wta rzal ną oka zję na -
gra nia wspól nie pio sen ki – opo wia da Bar ba ra
Szpecht. 

Dru gi mo duł „Sztu ka” po zwo lił uczniom
na prze ży cie nie za po mnia nych chwil, w to wa -
rzy stwie zna ko mi te go i wie lo krot nie na gra dza -
ne go ar ty sty ma la rza Cze sła wa Ga łuż ne go.
Pod czas hap pe nin gu ma lar skie go ucznio wie
mie li wy jąt ko wą oka zję ob ser wo wać, jak po -
wsta je ob raz, zo ba czyć pra ce ar ty sty, wy ko na -
ne w róż nych tech ni kach oraz sa mo dziel nie
wy ko nać pra cę pla stycz ną. Ucznio wie od wie -
dzi li tak że So sno wiec kie Cen trum Sztu ki – Za -
mek Sie lec ki oraz Mu zeum w So snow cu. Pra -
cow ni cy przy go to wa li dla nich sze reg atrak cji:
warsz ta ty, cie ka we wy kła dy i po ka za li im wy -
sta wy. W Zam ku Sie lec kim ucznio wie
zobaczyli m. in. przy kła dy dzieł sztu ki w róż -
nych tech ni kach: ob ra zy, akwa re le, gra fi ki, fo -
to gra fie, rzeź by. Z ko lei w Mu zeum, pod czas
lek cji opar tej na ma te ria łach ar chi wal nych, po -

zna li hi sto rię ro dzi ny Scho enów, nie miec kich
prze my słow ców od mo men tu ich osie dle nia się
w So snow cu. Uczest ni czy li tak że w pre zen ta -
cji eks po na tów ,,Z sza fy pra dziad ka”, czy li
daw nych, za po mnia nych dziś sprzę tów go spo -
dar stwa do mo we go i na czyń po cho dzą cych ze
zbio rów mu ze al nych.

Trze ci mo duł pod na zwą „Li te ra tu ra” był
in spi ra cją do za pro sze nia Iza be li Mich ty, au -
tor ki ksią żek dla dzie ci. Au tor ka pre zen to wa -
ła swo je ksią żecz ki „Co war to wie dzieć
o przy ro dzie?” „Ukry te zna cze nia, czy li za -
ba wy sło wa mi” oraz naj now szą książ kę „Po -
dróż do wnę trza ucha”, sta no wią cą kom pen -
dium wie dzy o bu do wie na rzą du słu chu czło -
wie ka. Au tor ka za da wa ła dzie ciom py ta nia
i za gad ki, a ucznio wie wy ka za li się du żą wie -
dzą, od ga du jąc bez błęd nie ukry te zna cze nia
słów. Przy go to wa li tak że dla au tor ki nie spo -
dzian kę. Prze bra ni w pięk ne stro je re cy to wa li
wier szy ki o po go dzie, po cho dzą ce z jej książ -
ki. Au tor ka po pro wa dzi ła krót kie za ję cia oraz
od po wia da ła na py ta nia. – By ło wspa nia le!
Dla ta kich chwil war to za ry wać no ce i pi -
sać – po wie dzia ła wzru szo na Iza be la Mich ta.
Mi łą nie spo dzian ką by ła ksią żecz ka pt. „Skąd
się wzię ła ta po go da? Czy li fa scy nu ją ca przy -
ro da”, któ rą dzie ci otrzy ma ły od au tor ki wraz
z de dy ka cją. Książ ka po wsta ła z my ślą o ma -
łych pa sjo na tach, cie ka wych ota cza ją ce go ich
świa ta. Da je od po wie dzi na wie le py tań,
a wszyst kie poda ne są w for mie lek kich i za -
baw nych wier szy ków, któ rym to wa rzy szą
prze pięk ne zdję cia i we so łe ry sun ki. 

Sa mi ucznio wie uwa ża ją tak że, że pro jekt
jest bar dzo do brym po my słem, po nie waż po -
zwa la im uczest ni czyć w kul tu rze i po zna wać
jej róż no rod ne ob li cza. 

– Pro jekt uczy nas kul tu ral ne go za cho wa -
nia w róż nych miej scach pu blicz nych, po zna li -
śmy cie ka wych lu dzi, zdo by li śmy wie dzę na te -
mat róż nych ro dza jów mu zy ki po waż nej, roz -
ryw ko wej, ma lar stwa oraz po ezji – mó wi
uczen ni ca Oli wia Gor czy ca. 

– Po do ba ło mi się, że mo gli śmy zo ba czyć
ar ty stów na ży wo pod czas ich pra cy i mo gli -
śmy ba wić się z ni mi przy mu zy ce, ma lo wać
ob ra zy i czy tać wspól nie wier sze. Bar dzo się
cie szę na ko lej ne od sło ny te go faj ne go pro jek -
tu – przy znał Mi ko łaj Ma rzyń ski. 

Ucznio wie bę dą mie li oka zję po znać jesz -
cze Bo gu sła wę Tu ta je wicz, rów nież au tor kę
ksią żek dla dzie ci oraz go ścić w bi blio te ce
przy ul. Ki sie lew skie go. Do koń ca ro ku szkol -
ne go zo sta ną zre ali zo wa ne jesz cze dwa mo du -

ły, czy li „Te atr” i „Film”. Od wie dzą Te atr Za -
głę bia, a w cza sie lek cji bę dą mo gli zo ba czyć
miej sca nie do stęp ne dla zwy kłych wi dzów, po -
znać tajemnice te atru i do wie dzieć się nie tyl -
ko, jak wy glą da pra ca nad spek ta klem, ale tak -
że zo ba czyć sztu kę te atral ną. W ra mach mo du -
łu ,,Film” wy bio rą się do Miej skie go Dom
Kul tu ry „Ka zi mierz”, gdzie zo sta ną zre ali zo -
wa ne za ję cia teo re tycz ne o po cząt kach ki na, fil -
mu fa bu lar ne go i ani ma cji, po łą czo ne z warsz -
ta ta mi i pro jek cją fil mo wą. 

– Ja ko szko ła z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi
i spe cjal ny mi, w szcze gól ny spo sób je ste śmy
na sta wie ni na dzia ła nia ma ją ce na ce lu do tar -
cie do każ de go dziec ka, bez wzglę du na je go
dys funk cje. Słu żą nam do te go m. in. in no wa -
cje pe da go gicz ne, pro wa dzo ne przez na uczy -
cie li. Pro jekt ,,Z kul tu rą za pan brat, czy li edu -
ka cja kul tu ral na od kuch ni” jest jed ną z nich.
Nie tyl ko po sze rza ho ry zon ty dzie ci do ty czą ce
kul tu ry sze ro ko ro zu mia nej, ale rów nież da je
wie dzę w ob sza rze hi sto rii naj bliż sze go śro do -
wi ska, ja kim jest  So sno wiec – mó wi Iwo -
na Chę ciń ska, dy rek tor ka SP nr 38. – Pro jekt
ma na ce lu, za rów no roz wój za in te re so wań kul -
tu ral nych dzie ci, jak rów nież włą cze nie
w świat  tych za in te re so wań ich naj bliż szych.
Po przez po ło że nie na ci sku na ak tyw ne uczest -
nic two i prze ła my wa nie ste reo ty pu bier ne go
od bio ru kul tu ry, udział w wy da rze niach, ucze -
nie kry tycz ne go my śle nia oraz upo wszech nia -
nie do brych wzo rów, dzie ci wraz z ro dzi ca mi
zo sta ną świa do my mi od bior ca mi dzie dzic twa
kul tu ro we go. Wów czas  w peł ni  wy ko rzy sta ją
ofer tę, rów nież tę, któ rą pro po nu ją miej skie in -
sty tu cje. Pro jekt po ka zu je, że kul tu ra jest do -
stęp na dla każ de go, wy star czy tyl ko
chcieć – do da ła. SK
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Laleczki za szczepionki dla dzieci

Wik tor No gaj czyk i Mi chał Kru -
piń ski, ucznio wie IV Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. S. Sta -
szi ca, wy gra li VI Ogól no pol ski
Kon kurs Hi sto rycz ny „Bój
o czap kę kpt. An to nie go Sta wa -
rza”. Uro czy ste wrę cze nie na gród
od by ło się 25 stycz nia pod czas
ga li fi na ło wej w Mu zeum Woj ska
Pol skie go w War sza wie. W tym
ro ku w kla sy fi ka cji dru ży no wej
dru ży na „Sta szi ca” oka za ła się
bez kon ku ren cyj na. Wik tor No -
gaj czyk i Mi chał Kru piń ski,
ucznio wie kla sy ma tu ral nej o pro -
fi lu ma te ma tycz no – po li to lo gicz -
nej, przy go to wa ni do kon kur su
przez Sła wo mi rę Dzie więc ką, na -
uczy ciel kę hi sto rii, by li naj lep si
i wy gra li re pli kę ty tu ło wej czap ki.
Z ko lei w kla sy fi ka cji in dy wi du -
al nej, Wik tor za jął II, a Mi -
chał III miej sce w Pol sce. Oprócz
pa kie tu cie ka wych ksią żek hi sto -
rycz nych i na gród rze czo wych
o te ma ty ce woj sko wej, ufun do wa -
nych przez licz nych part ne rów
kon kur su, zwy cięz cy otrzy ma li
in dek sy na stu dia hi sto rycz ne
na Uni wer sy te cie im. J. Ko cha -
now skie go w Kiel cach. 
Uczest ni cy kon kur su nie mie li ła -
twe go za da nia. Mu sie li roz wią zać
trud ny, wy ma ga ją cy szcze gó ło -
wej wie dzy test oraz w opar ciu
o ma te ria ły źró dło we na pi sa li wy -
pra co wa nie. Kpt. An to ni Sta warz,
któ re go po stać upa mięt niał kon -

kurs, był ini cja to rem ak cji oswo -
bo dze nia Kra ko wa, żoł nie rzem,
a w cza sach I woj ny świa to wej po -
rucz ni kiem ar mii au stro -wę gier -
skiej. W 1918 r. stwo rzył w woj -
sku or ga ni za cję spi sko wą. 30 paź -
dzier ni ka żoł nie rze pod je go do -
wódz twem opa no wa li dwo rzec
ko le jo wy w Pła szo wie. Dzień
po po wsta niu An to ni Sta warz
z żoł nie rza mi za jął au striac kie ko -
sza ry w Pod gó rzu, a na stęp nie ca -
ły Kra ków. Po woj nie An to ni Sta -
warz awan so wał do stop nia ka pi -
ta na, słu żył w 57. Puł ku Pie cho ty
w Tar no wie. W 1935 r. roz po czął
pra cę w kra kow skim ma gi stra cie.
W cza sie II woj ny świa to wej był
człon kiem Ar mii Kra jo wej.
Zmarł w 1955 r. 
„Bój o czap kę kpt. An to nie go Sta -
wa rza” jest ogól no pol skim kon -
kur sem hi sto rycz nym prze zna -
czo nym dla uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych, or ga ni zo wa nym
przez Sto wa rzy sze nie Tra dy cyj ny
Od dział C. i K. Re gi men tu Ar ty -
le rii For tecz nej No. 2 ba ro -
na Edwar da von Be schi – Twier -
dza Kra ków we współ pra cy
z Uni wer sy te tem War szaw skim,
Uni wer sy te tem im. J. Ko cha now -
skie go w Kiel cach i Mu zeum
Woj ska Pol skie go. W tym ro ku
ho no ro wy pa tro nat nad kon kur -
sem ob ję ła An na Ma ria An ders,
se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów. SK

Indeksy w nagrodę

Uczniowie „Staszica” wygrali ogólnopolski konkurs 

„Bój o czapkę kpt. Antoniego Stawarza” 

,,Z kulturą za pan brat, czyli edukacja
kulturalna od kuchni” jest projektem, który
promuje aktywne uczestnictwo w sferze
kultury i przełamywanie stereotypu biernego
jej odbioru, kształtuje postawę otwartości,
krytyczne myślenie oraz przyczynia się
do upowszechniania dobrych wzorów, które
powinny stanowić priorytety w edukacji
kulturalnej. Dzięki temu dzieci mogą stać się
świadomymi odbiorcami kultury. Projekt
zainteresował nie tylko uczniów, ale
i rodziców propozycjami kulturalnymi, jakie
oferują miejskie instytucje. Patronat
medialny nad projektem objął „Kurier
Miejski”. 

Kultura dostępna dla każdego. 
Wystarczy tylko chcieć

Muzyka, sztuka, literatura, teatr i film w Szkole Podstawowej nr 38 w Sosnowcu

Nie zwy kłe la lecz ki, sym bo li zu -
ją ce po moc dla po trze bu ją cych
dzie ci, wy ko na li ucznio wie Ze -
spo łu Szkół nr 1 w So snow cu.
Ucznio wie wy ko ny wa li lal ki
w ra mach ak cji UNI CEF, bio rąc
tym sa mym udział w IV już
edy cji mię dzy na ro do wej kam pa -
nii „Wszyst kie Ko lo ry Świa ta”.
Ce lem te go pro jek tu, któ ry zo -
stał pod su mo wa ny 13 stycz nia,
jest kształ to wa nie wśród dzie ci
i mło dzie ży po sta wy otwar to ści
oraz to le ran cji na in ne kul tu ry.

W ra mach te go pro jek tu
ucznio wie wraz z ro dzi na mi
przy go to wa li szma cia ne la lecz -
ki UNI CEF -u i tym sa mym po -
mo gli swo im ró wie śni kom
w An go li. Pro jekt był re ali zo wa -
ny w czte rech eta pach. Pierw szy
etap po le gał na po dró ży przez
kon ty nen ty – ucznio wie w trak -
cie za jęć bądź pra cy do mo wej
wy bie ra li kraj po cho dze nia swo -
jej la lecz ki i sta ra li się ze brać
jak naj wię cej in for ma cji o geo -

gra fii te go kra ju, je go miesz kań -
cach, zwy cza jach i kul tu rze.
W dru gim eta pie la lecz ki by ły
przy go to wy wa ne przez uczniów.
W opar ciu o sza blon dzie ci wy -
ko ny wa ły cha ry ta tyw ne la lecz -
ki, ubra ne i przy ozdo bio ne
w spo sób od po wia da ją cy kul tu -
rze kra ju, któ ry re pre zen tu ją.
Pod czas trze cie go eta pu za pre -
zen to wa no la lecz ki w szko le
na spe cjal nie zor ga ni zo wa nej
wy sta wie, gdzie każ dy z za pro -
szo nych go ści mógł w za mian
za da ro wi znę „za opie ko wać się”
wy bra ną la lecz ką. Do chód zo -
stał prze zna czo ny na za kup
szcze pio nek dla dzie ci w An go -
li. Eta pem czwar tym jest kon -
kurs na naj bar dziej ory gi nal ną
la lecz kę. Mo że w nim wziąć
udział każ da szko ła re ali zu ją ca
pro jekt, a dla zwy cię skiej szko ły
na gro dą bę dzie kon cert Maj ki
Je żow skiej. Ko or dy na tor ką pro -
jek tu w szko le by ła Iwo na Bart -
czak. SK

Uczniowie ZS nr 1 w ramach akcji UNICEF pomogli swoim
rówieśnikom w Angoli. 

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania autorskiego w ramach projektu „Z kulturą za pan brat, czyli edukacja kulturalna
od kuchni”. Uczniowie klasy III d razem z nauczycielkami: Katarzyną Błach i Barbarą Szpecht (od lewej), Izabelą Michtą,
autorką książek dla dzieci i Adamem Szymonowiczem, wicedyrektorem szkoły.
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Badaj się w każdym wieku

Agata Ko za, po łoż na śro do wi sko -
wo -ro dzin na z So sno wiec kie go
Szpi ta la Miej skie go sp. z o.o. pro -
mu je mo dę na pro fi lak ty kę i za chę -
ca do dar mo wych ba dań cy to lo gicz -
nych. Pod po wiada też, jak się
do nich przy go to wać.

Za pro sze nie na bez płat ne ba da nie cy to -
lo gicz ne więk szość ko biet wy rzu ca
do ko sza. Jed no cze śnie co dzien nie 10
Po lek do wia du je się, że ma ra ka szyj ki
ma ci cy. Po ło wa z nich, nie ste ty, umie ra. 

Te przy tła cza ją ce da ne są przy po mi -
na ne do znu dze nia, ale do pó ki nie zmie -
ni się nasz po gląd na te mat pro fi lak ty ki,
na le ży onich mó wić tak czę sto, jak to tyl -
ko moż li wie. Nie ma ta kie go wie ku, któ -
ry zwal niał by ko bie tę z wi zyt w po rad ni
i po bie ra nia cy to lo gii. Na wet wte dy, gdy
ko bie ta ma usu nię tą ma ci cę i jaj ni ki, po -
win na ro bić cy to lo gię, bo ma szyj kę ma -
ci cy i po chwę.

W Pol sce Pro gram Ba dań Prze sie -
wo wych re ali zo wa ny jest od 2004 ro ku.
Przez pierw sze trzy la ta miał cha rak ter
bier ny, tzn. ba da niom by ły pod da wa ne
ko bie ty sa mo dziel nie zgła sza ją ce się
do po rad ni. Do pie ro w 2006 ro ku wpro -
wa dzo no zmia ny, któ re spra wi ły, że roz -
po czę to two rze nie kom plek so we go, ak -
tyw ne go pro gra mu pro fi lak ty ki i wcze -
sne go wy kry wa nia ra ka szyj ki ma ci cy.
Ak tu al nie re ali zo wa ny, ogól no pol ski pro -
gram prze wi du je wy ko na nie ba da nia cy -
to lo gicz ne go przez wszyst kie ko bie ty
z gru py wie ko wej 25-59 lat (zgod nie
z rocz ni kiem) raz na3 la ta. Bez płat ne ba -
da nia moż na wy ko nać w pla ców kach,
któ re pod pi sa ły zNFZ umo wę nare ali za -
cję pro gra mu. Roz maz cy to lo gicz ny
w ra mach skry nin gu (ba da nia prze sie -

wo we, tj. prze pro wa dza ne wśród osób
zdro wych w ce lu wy kry cia cho ro by w jej
wcze snym, bez ob ja wo wym sta dium)
mo że po bie rać każ da po łoż na po sia da -
ją ca od po wied ni do ku ment po twier dza -
ją cy ukoń cze nie kur su.

Pa cjent ka po zgło sze niu się do po łoż -
nej, wy peł nie niu od po wied niej an kie ty,
za re je stro wa niu w ba zie da nych SIMP
(Sys tem In for ma tycz ny Mo ni to ro wa nia
Pro fi lak ty ki NFZ) ma po bra ny przez po -
łoż ną wy maz cy to lo gicz ny. Po bra nie ma -
te ria łu doba da nia przyuży ciu jed no ra zo -
we go wzier ni ka i jed no ra zo wej szczo -
tecz ki umoż li wia po bra nie wy ma zu jed -
no cze śnie z tar czy czę ści po chwo wej
oraz ka na łu szyj ki ma ci cy. W przy pad ku
stwier dze nia nie pra wi dło wo ści jest od -
po wied nio kie ro wa na na dal szą dia gno -
sty kę. Cy to lo gia jest nie zbęd na, aby wy -
kryć sta ny przed ra ko we ra ka szyj ki ma -
ci cy we wcze snym sta dium cho ro by.

Do ba da nia na le ży zgło sić się:
• nie wcze śniej niż 4 dni po ostat niej

mie siącz ce i nie póź niej niż 4 dni
przed roz po czę ciem mie siącz ki,

• co naj mniej 4 dni po uży ciu glo bu -
lek do po chwo wych. 

Wdniu ba da nia nie na le ży ro bić iry ga -
cji oraz 24 go dzi ny przed ba da niem po -
win no się zre zy gno wać ze współ ży cia
płcio we go. Na to miast ko bie ty, któ re nie
mie siącz ku ją, mo gą zgła szać się do ba -
da nia w do wol nie wy bra nym dniu.

Sta raj my się kon ty nu ować wy sił ki, by
ba da nia cy to lo gicz ne za ist nia ły w świa -
do mo ści ko biet ja ko sku tecz na me to da
pro fi lak ty ki. Dbaj my o sie bie, o na sze
mat ki, sio stry i zna jo me. Ba daj my się re -
gu lar nie i pro wadź my zdro wy styl ży cia.
Bądź my pięk ne każ de go dnia. 

A pięk na ko bie ta, to zdro wa ko bie ta!
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O zdro wiu, kon dy cji se nio rów
i ja ko ści ob słu gi przez szpi ta le
i przy chod nie dys ku to wa li pod -
czas ostat niej se sji człon ko wie
So sno wiec kiej Ra dy Se nio rów.
W se sji wy jaz do wej, któ ra od by -
ła się w Wyż szej Szko le „Hu ma -
ni tas”, uczest ni czył tak że Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. Wy słu chał kry tycz nych
uwag, do ty czą cych funk cjo no -
wa nia pla có wek zdro wia w mie -
ście i prze ka zał, ja kie po my sły
w tym za kre sie zo sta ną zre ali zo -
wa ne. 

– Cie szy my się, że w sfe rze
służ by zdro wia po ja wi ły się no -
we in we sty cje i pla ny. Bu do wa
no wo cze sne go blo ku z od dzia -
łem in ten syw nej opie ki zdro wot -
nej przy Szpi ta lu Miej skim,czy
też za kup den to bu su, któ ry bę -
dzie ob słu gi wał miej skie pla -
ców ki szkol ne, to bar dzo do bre
i po ży tecz ne ini cja ty wy – oce nia
Je rzy Du dek, rzecz nik So sno -
wiec kiej Ra dy Se nio rów. –
Uczest ni czą ca w se sji na czel nik
Wy dzia łu Zdro wia za po wie dzia -
ła, że zo sta ły pod ję te kro ki zmie -
rza ją ce do opra co wa nia tak zwa -
nej ma py za gro żeń zdro wot nych
dla miesz kań ców So snow ca,
któ ra okre śli po trze by miesz kań -
ców w za kre sie naj bar dziej
uciąż li wych i naj czę ściej wy stę -
pu ją cych cho rób. Po nad to w So -
snow cu bę dzie kon ty nu owa -
na ak cja szcze pień ochron nych,
któ rą ob ję ci zo sta ną rów nież
miesz kań cy w wie ku 60+. Po -
cie sza ją ca jest rów nież in for ma -
cja, że ślą skie szpi ta le przy stą pi -
ły do Sto wa rzy sze nia Szpi ta li
Po wia to wych wo je wódz twa ślą -
skie go, co stwa rza na dzie ję
na bar dziej sku tecz ną wal kę
o pie nią dze na le cze nie i re ha bi -
li ta cję w na szym mie ście – do -
da je. 

Po nad to pre zy dent po in for -
mo wał, że za ku pio ny bus umoż -
li wi wszyst kim, któ rzy ze wzglę -
du na od le głe miej sce za miesz -
ka nia nie są ob ję ci sie cią tras
prze jaz du au to bu sów GOP -
-u i ma ją utrud nio ny do jazd
do pla có wek lecz ni czych czy
Urzę du Miej skie go, bez płat ny
prze jazd. Ta ką usłu gę prze wo zu
bę dzie moż na za mó wić te le fo -

nicz nie, by spraw niej i szyb ciej
za ła twić oso bi ste spra wy.

Człon ko wie Ra dy Se nio rów
za an ga żo wa li się tak że w fi nał
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy, uczest ni cząc w ak cji
zor ga ni zo wa nej przez Sto wa -
rzy sze nie No wo cze sny So sno -
wiec i Ak tyw ny Se nior pod na -
zwą „Przy sta nek Cie pła”.
W trak cie tej ak cji wspól nie
z or ga ni za to ra mi, w go dzi nach
od 11.00 do 16.00, se nio rzy wy -
da li 300 go rą cych na po jów dla
kwe stu ją cych wo lon ta riu szy
WOŚP. 

– Prak tycz nie za koń czy li śmy
ak cję kwe sto wa nia na rzecz od -
no wie nia gro bu pierw sze go dy -
rek to ra Te atru Za głę bia w So -
snow cu. Po zo sta ło nam tyl ko do -
peł nie nie obo wiąz ków for mal -
nych zwią za nych ze zbiór ką pie -
nię dzy, wy ni ka ją cych z prze pi -
sów Mi ni ster stwa Fi nan sów,
gdzie na sza ak cja jest za re je stro -
wa na. Chcie li by śmy, aby uro czy -
sty fi nał zbiór ki mógł być ele -
men tem ob cho dów 120.
rocznicy dzia łal no ści Te atru Za -
głę bia przy pa da ją cej w tym ro -
ku – pod su mo wał Je rzy Du dek. 

Człon ko wie So sno wiec kiej
Ra dy Se nio rów za pra sza ją
wszyst kich chęt nych w po nie -
dział ki, w godz. od 11.00
do 13.00 do sie dzi by So sno wiec -
kie go Cen trum Or ga ni za cji Po -
za rzą do wych przy ul. War szaw -
skiej 9/10, gdzie peł nią dy -
żur. – Ze chciej cie przyjść, po -
dzie lić się swo imi spo strze że nia -
mi i uwa ga mi, po chwa lić się cie -
ka wy mi za in te re so wa nia mi lub
po pro stu po roz ma wiać, po wspo -
mi nać o na szym mie ście. Ser -
decz nie za pra sza my – ape lu je Je -
rzy Du dek. SK

16. sesja Sosnowieckiej Rady Seniorów

Powstanie mapa zagrożeń zdrowotnych
Piękna kobieta to zdrowa kobieta! Czyli dlaczego warto zrobić

cytologię i jak się przygotować do badania

Agata Koza, położna
środowiskowo-rodzinna
Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o. posiada
certyfikat ukończenia kursu
uprawniającego do pobierania
rozmazów cytologicznych dla
potrzeb Programu Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy.
Poradnia ginekologiczna
Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego
Przychodnia Zagórze,
ul. Szpitlana 1
1 piętro (gabinet 1.02)
tel. (32 ) 413 05 25
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Licz ba 24 to w ostat nich dniach pe wien
sym bol w pił kar skim Za głę biu. O co cho -
dzi? Szyb ko spie szy my z wy ja śnie niem,
otóż 24 la ta te mu, wio sną 1993 ro ku
do klu bu ze Sta dio nu Lu do we go tra fił
pierw szy pił karz zza gra ni cy, a był nim
Bia ło ru sin Sier giej Gor nak. Po owych 24
la tach, Fran cuz ro dem z Wy brze ża Ko ści
Sło nio wej, na past nik Va ma ra Sa no go zo -
sta je wy trans fe ro wa ny przez klub z So -
snow ca do Le gii War sza wa. Za ten trans -
fer Za głę bie ska su je po nad mi lion zło tych.
To pierw szy ta ki przy pa dek, gdyż nasz
klub za ro bił na praw dę spo rą ka sę na ob -
co kra jow cu. Aha, Sa no go był 24 za gra -
nicz nym pił ka rzem, któ ry grał w So snow -
cu…

Sa no go w kwiet niu skoń czy 22 la ta.
Do So snow ca tra fił la tem ubie głe go ro ku.
W run dzie je sien nej wy stą pił w 15 me -
czach, w któ rych zdo był 5 bra mek i za li -
czył 5 asyst. Za nim tra fił do So snow ca,
grał w FC Metz oraz wy spiar skich Fel le -
two od Town FC i Nu ne aton Town FC.
Prze bo jem wdarł się na za ple cze eks tra -
kla sy, co za owo co wa ło trans fe rem do Le -
gii, któ rą pro wa dzi te raz Ja cek Ma gie ra,
a więc pierw szy tre ner Sa no go w So -
snow cu. Wio snę miał jesz cze spę dzić
na Lu do wym, ale oka za ło się, że ko niecz -
ny jest za bieg, tak więc Fran cuz z iwo ryj -
skim pasz por tem szyb ciej tra fił do War -
sza wy, ale na wy stę py w Le gii mu si po -
cze kać co naj mniej do la ta.

Sa no go to dru gi w hi sto rii Za głę bia pił -
karz ro dem z Afry ki. Pierw szy był Ni ge -
ryj czyk Eric Fa sin do. Na past nik za spra -
wą me ne dże ra Ry szar da Szu ste ra tra fił
do klu bu z So snow ca la tem 2000 ro ku.
W run dzie je sien nej za grał w 10 me czach.
Nie strze lił żad nej bram ki, a na do da tek
w star ciu z Po la rem Wro cław zła mał no -
gę w ko st ce. Do Pol ski już nie wró cił,
choć swe go cza su na pi sał list do Lesz ka
Ba czyń skie go, ów cze sne go pre ze sa Za -
głę bia, w któ rym in for mo wał, że chęt nie
wró cił by do sto li cy Za głę bia Dą brow skie -
go. – Eric miał wte dy 19 lat, ale bar dzo
na nie go li czy li śmy. Nie ste ty, przy kra
kon tu zja po krzy żo wa ła te pla ny. To był
bar dzo faj ny chło pak – wspo mi na Ba -
czyń ski.

Pierw szym ob co kra jow cem w hi sto rii
Za głę bia był wspo mnia ny Bia ło ru sin
Sier giej Gor nak, któ ry grał w So snow cu
w se zo nie 1992/1993. So sno wi cza nie wy -
stę po wa li wów czas w II li dze. Gor nak za -
nim tra fił do Za głę bia, bro nił barw Cho -
rzo wian ki Cho rzów. Był po moc ni kiem
o że la znych płu cach. Na czas po by tu
w So snow cu za miesz kał w klu bo wym ho -
te lu obok sta dio nu. Po zo stał przy fut bo lu,
tre nu je w klu bach z Miń ska. W 2012 ro -
ku na te stach w Za głę biu był je go syn Mi -
cha ił i choć zro bił do bre wra że nie, to
do trans fe ru nie do szło.

Po Fa sin do na ko lej nych „stra nie ri”
przy szło nam cze kać czte ry la ta.
Przed roz po czę ciem run dy wio sen nej se -
zo nu 2004/2005 tre ner Krzysz tof To chel
po sta wił na trzech Bo śnia ków i Czar no -
gór ca. Kon tak ty pod pi sa li wów czas Dze -
nan Ho sic, Ad mir Adżem i Ha dis Zu ba -
no vic oraz Alek san dar Ma dżar. Ho sic tra -
fił bez te stów ze Szcza ko wian ki Ja worz -
no. Adżem, zna ny w Pol sce z wy stę pów
w Po go ni Szcze cin i GKS Ka to wi ce wraz
z Ma dża rem uda nie prze szli te sty. Z ko lei

Zu ba no vic tra fił na Lu do wy ja ko… pre -
zent od ów cze sne go pre ze sa klu bu Gian -
car lo Mot to. – Tre ner To chel mnie nie
chciał. W roz mo wie z wła dza mi klu bu
Dze nan Ho sic po le cił mnie, gdyż klub
szu kał na past ni ka. Pre zes Mot to stwier -
dził więc, że bę dę pre zen tem dla na sze go
tre ne ra – wspo mi na Zu ba no vic, któ ry
barw Za głę bia bro nił przez 2,5 ro ku.
W tym cza sie zdo był 17 bra mek i jest jak
na ra zie naj sku tecz niej szym pił ka rzem
z za gra ni cy, któ ry grał w So snow cu.
W se zo nie 2005/2006 był naj sku tecz niej -
szym pił ka rzem Za głę bia. Po za koń cze -
niu se zo nu 2006/2007 wró cił do Bo śni.
Je go przy go dę z fut bo lem prze rwa ła kon -
tu zja ścię gna Achil le sa. Obec nie jest me -
na dże rem pił kar skim, nie tak daw no kil -
ku pił ka rzy z je go staj ni te sto wa ła Wi sła
Kra ków.

Ro da cy Zu ba no vi cia: Ho sic i Adżem
po awan sie do eks tra kla sy zo sta li w klu -

bie. Dla te go dru gie go nie był to jed nak
uda ny se zon. Za grał za le d wie w sied miu
me czach. Po po wro cie do ro dzin ne go Sa -
ra je wa za wie sił bu ty na koł ku i za jął się
tre ner ką. Jest tre ne rem mło dzie ży w klu -
bie Żel je zni car Sa ra je wo, ale był czas, że
pro wa dził tak że pierw szy ze spół. Był tak -
że w szta bie szko le nio wym ju nior skiej re -
pre zen ta cji Bo śni i Her ce go wi ny. Ho sic
po za koń cze niu se zo nu 2007/2008 tak że
wy je chał z So snow ca, ale po ro ku prze -
rwy w se zo nie 2009/2010 po now nie grał
na Lu do wym, bez sku tecz nie wal cząc
o awans za za ple cze eks tra kla sy. W su mie
ro ze grał 128 spo tkań li go wych w bar wach
Za głę bia i jak do tej po ry jest to naj lep szy
wy nik, je śli cho dzi o pił ka rzy za gra nicz -
nych. Prze szedł tak że do hi sto rii Za głę bia,
bę dąc pierw szym ob co kra jow cem, któ ry
za ło żył opa skę ka pi ta na dru ży ny. – Sa tys -
fak cję przy niósł fakt, że to ko le dzy z ze -
spo łu dwu krot nie wy bie ra li mnie ka pi ta -

nem dru ży ny. Za głę bie na za wsze bę dzie
w mo im ser cu – mó wi dziś Bo śniak, któ ry
tak że po szedł w „tre ner kę”. – Pra cu ję
w ro dzin nym Sa ra je wie, ale chciał bym
kie dyś wró cić do Pol ski. Ma rzy mi się być
tre ne rem w Za głę biu. Mo że mo je ma rze -
nie się zi ści – do da je Ho sić, któ re go 14-
let ni syn Dżan tak że po sta wił na fut bol.
Naj kró cej z Bał kań skie go za cią gu grał
w So snow cu Ma dzar. Wio sną za li czył tyl -
ko sie dem wy stę pów i wy je chał z Pol ski.

Pił ka rzem, któ ry po dob nie jak Ho sić
wra cał na Lu do wy, był Sło wak Vla di mir
Bed nar. Do Za głę bia tra fił wio sną 2006
ro ku. Tre ner To chel po sta wił na nie go,
mi mo że wcze śniej przez kil ka mie się cy
le czył kon tu zję. By ły szko le nio wiec za -
chwy cił się Sło wa kiem pod czas jed ne go
ze spo tkań so sno wi czan z Wi dze wem
Łódź, któ re go barw bro nił wów czas Bed -
nar. Do Za głę bia przy cho dził ja ko bocz ny
po moc nik, ale po za bram ką wy stę po wał
prak tycz nie na każ dej po zy cji, od obro ny
po atak. Od szedł po spad ku Za głę bia
z eks tra kla sy, ale po ro ku gry w Wi dze wie
po now nie wró cił do So snow ca. Tym ra -
zem na dwa se zo ny. Osiadł w Pol sce
na sta łe. Jesz cze przed przy jaz dem do So -
snow ca po znał w Ło dzi przy szłą żo -
nę. I wła śnie w Ło dzi miesz ka do dziś
z mał żon ką Ka sią i dwój ką dzie cia ków.
Pro wa dzi pry wat ny biz nes, ale jesz cze
nie daw no wy stę po wał w od bu do wy wa -
nym Wi dze wie.

Bed nar był pierw szym Sło wa kiem
w na szym klu bie. Po nim by li na stęp ni.
W su mie wy stę po wa ło ich u nas pię ciu
i jak do tej po ry był to naj licz niej szy za -
ciąg z jed ne go kra ju. Po Bed na rze by li
Bo ris Pe sko vic, któ ry wio sną 2007 ro ku
przy czy nił się do awan su Za głę bia do eks -
tra kla sy, Pa vol Hu sta va i Mi chal Far kasz,
któ rzy epi zo dycz nie za pi sa li się w hi sto rii
na sze go klu bu oraz Mar tin Pri bu la. Ten
ostat ni gra w So snow cu od la ta 2016 i na -
le ży obec nie do czo ło wych po sta ci.
Po Zu ba no vi ciu to naj lep szy strze lec
z gro na ob co kra jow ców. Na kon cie ma
już 11 bra mek. War to w tym miej scu jesz -
cze do dać, że wspo mnia ny Far kasz, któ -

re mu ka rie rę prze rwa ły kon tu zje, w So -
snow cu po zo stał. Obec nie jest asy sten tem
pierw sze go tre ne ra, pra cu je tak że z so sno -
wiec ką mło dzie żą.

By li i są w So snow cu Sło wa cy, by li też
Ukra iń cy. W su mie czte rech. Dwóch
z nich: bram ka rze Je when Ko pyl i Olek sij
Szla ko tin na grze w So snow cu się wy pro -
mo wa li i tra fi li do eks tra kla sy. Ten pierw -
szy za si lił w 2008 ro ku Za głę bie Lu bin,
Szla ko tin zaś prze niósł się do Ko ro ny
Kiel ce. W eks tra kla sie wiel kiej ka rie ry
jed nak nie zro bi li. Ko pyl prze padł bez śla -
du, z ko lei Szla ko tin wy lą do wał w Hong -
kon gu. Do bre wra że nie zo sta wił po so bie
obroń ca Vo lo dy myr Ostro usz ko. Z po wo -
du kon tu zji mu siał jed nak wcze śniej niż
chciał za koń czyć przy go dę z fut bo lem.

By ły też, nie ste ty, trans fe ro we nie wy -
pa ły. Do I li gi miał nas w 2010 ro ku pro -
wa dzić Bra zy lij czyk Li lo, a za po rą nie
do przej ścia miał być od wio sny 2016 ro -
ku de fen syw ny po moc nik, Hisz pan Car -
les Mar ti nez, zna ny z wy stę pów w Pia ście
Gli wi ce. Skoń czy ło się na po boż nych ży -
cze niach, jak w przy pad ku Buł ga ra Di mi -
ty ra We za ło wa, któ ry oka zał się kiep skim
środ ko wym obroń cą. Wła śnie w se zo -
nie 2015/2016 padł ilo ścio wy re kord.
W ka drze Za głę bia mie li śmy wów czas aż
sze ściu „stra nie ri”. Oprócz Mar ti ne -
za i We za ło wa by li jesz cze wspo mnia ny
Pri bu la, chor wac ki bram karz Mat ko Per -
di jić i Ser bo wie Jo van Nin ko vić i Żar ko
Udo vi cić. Obec nie po odej ściu Sa no go
w ka drze po zo sta ją Pri bu la i Udo vi cić,
któ rzy na le żą do fi la rów ze spo łu, wy po -
ży czo ny z Le gii Chor wat Tin Ma tić oraz
wspo mnia ny Nin ko vić, któ ry z gro na ob -
co kra jow ców mo że się po chwa lić naj -
dłuż szym sta żem w na szym klu bie. W ka -
drze Za głę bia jest już pią ty se zon, ale
od pew ne go cza su zma ga się z kon tu zja -
mi. Gdy by nie to, pew nie po bił by re kord
wy stę pów na le żą cy do Bo śnia ka Ho si cia.
Zresz tą Nin ko vi cia w pe wien spo sób trze -
ba już trak to wać jak „na sze go”, gdyż pił -
karz ma tak że pol skie oby wa tel stwo. Po -
ni żej ze sta wie nie wszyst kich „stra nie ri”,
któ rzy do tej po ry za gra li w Za głę biu.

Historyczny Sanogo
Jak to z obcokrajowcami w piłkarskim Zagłębiu bywało

OBCOKRAJOWCY W ZAGŁĘBIU SOSNOWIEC

Dzenan Hosić (Bośnia i Hercegowina)  128/7 2004/2005 (wiosna) – 2007/2008 oraz
2009/2010
Vladimir Bednar (Słowacja) 110/6 2005/2006 (wiosna) – 2007/2008 oraz od
2009/2010 – 2010/2011
Jovan Ninkovic (Serbia) 80/2 2012/2013 – do nadal
Hadis Zubanović (Bośnia i Hercegowina) 58/17 2004/2005 (wiosna) – 2006/2007
Admir Adżem (Bośnia i Hercegowina) 57/1 2004/2005 (wiosna) – 2007/2008
Volodymyr Ostrouszko (Ukraina) 47/0 2011/2012 (wiosna) – 2013/2014  
Martin Pribula (Słowacja) 44/11 2015/2016 – do nadal
Żarko Udovicić (Serbia) 39/1 2015/2016 – do nadal
Ołeksij Szlakotin (Ukraina) 31/0 2010/2011-2011/2012 (jesień)
Lilo (Brazylia) 16/0 2009/2010 (wiosna) – 2010/2011 (jesień)
Vamara Sanogo (Francja) 15/5 2016/2017 (jesień)
Boris Peskovic (Słowacja) 14/0 2006/2007 (wiosna)
Tin Matić (Chorwacja) 12/1 2016/2017 – do nadal
Siergiej Gornak (Białoruś) 11/0 1992/1993
Nikolaj Misiuk (Litwa) 11/0 2011/2012
Michal Farkas (Słowacja) 10/0 2013/2014 (wiosna) – 2014/2015
Eric Fasindo (Nigeria) 10/0 2000/2001 (jesień)
Carles Martinez (Hiszpania) 9/0 2015/2016 (wiosna)
Pavol Hustava (Słowacja) 8/0 2008/2009 (wiosna)
Dimityr Wezałow (Bułgaria) 8/0 2015/2016 (wiosna)
Aleksandar Madżar (Czarnogóra) 7/1 2004/2005 (wiosna)
Jewhen Kopyl (Ukraina) 4/0 2007/2008
Matko Perdijić (Chorwacja) 4/0 2015/2016 (wiosna)
Jewhen Demydenko (Ukraina) 2/0 2007/2008 (wiosna)

Vamara Sanogo to pierwszy w historii obcokrajowiec, na którym klub
zarobi konkretne pieniądze. 

Bośniak Dzenan Hosic z grupy zagranicznych piłkarzy w barwach
Sosnowca rozegrał najwięcej spotkań. Jako jedyny przywdział także
kapitańską opaskę. 

Maciej Wasik

Krzysztof Polaczkiew
icz
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Ta kiej in au gu ra cji me mo ria łu im. Wło dzi -
mie rza Ma zu ra, le gen dy pił kar skie go Za -
głę bia jesz cze nie by ło. XXII edy cję roz -
po czął sym bo licz nym kop nię ciem 2-let ni
Fra nek Ma zur, wnuk le gen dar ne go pił ka -
rza. Te go rocz ne zma ga nia wy gra li pił ka -
rze Ślą ska Wro cław, któ rzy w de cy du ją -
cym me czu po ko na li Za głę bie So sno wiec.

– Fra nek nie ba wem roz pocz nie tre -
nin gi w Aka de mii, któ ra no si imię je go
dziad ka. Syn na okrą gło ba wi się pił ką,
prak tycz nie in ne za baw ki le żą w ką -
cie – mó wił z uśmie chem Ma ciej Ma zur,
syn by łe go re pre zen tan ta Pol ski.

W te go rocz nej edy cji oprócz go spo -
da rzy tur nie ju oraz eks tra kla so we go Ślą -
ska wy stą pi ły tak że Re pre zen ta cja Pol -
ski w Be ach Soc ce rze z by łym bram ka -
rzem so sno wi czan Szy mo nem Gą siń -

skim, Gwiaz dy Ślą skiej Pił ki, a tak że
zwy cięz cy Ha lo wej Li gi Za głę biow skiej
Ma dor. Ry wa li zo wa no w for mu le gier
„każ dy z każ dym”. Wy ni ki spo tkań tak
się uło ży ły, że o koń co wym trium fie
miał de cy do wać ostat ni mecz tur nie ju,
w któ rym spo tka ły się ze spo ły Za głę bia
oraz Ślą ska, któ ry do So snow ca przy był
w skła dzie zło żo nym głów nie z mło -
dzie żow ców. Wro cła wia nie roz po czę li
od moc ne go ude rze nia i szyb ko ob ję li
pro wa dze nie 4: 0. Za głę bie go ni ło wy -
nik, dwie bram ki za li czył m. in.: naj lep -
szy gracz tur nie ju Se ba stian Du dek, ale
osta tecz nie Śląsk wy grał to spo tka -
nie 6: 4 i trium fo wał w ca łym tur nie -
ju. – Wal czy li śmy, ale nie da li śmy ra dy
od ro bić strat. Gra w ha li to faj ny prze -
ryw nik pod czas zi mo wych przy go to -
wań. W do dat ku to tur niej ze spo rą tra -
dy cją, upa mięt nia my w nim jed ną z le -

gend klu bu – przy znał ka pi tan Za głę bia,
Se ba stian Du dek.

Pod czas tur nie ju uho no ro wa no tak że
by łych pił ka rzy na sze go klu bu. Z oka -
zji 70. uro dzin pre zent ode brał Wła dy -
sław Sza ryń ski, z ko lei Ro bert Ma jew ski
pa miąt ko wy pu char ode brał z oka zji 54.
uro dzin.

Pu blicz no ści za pre zen to wał się tak że
Dawid Krzyżowski, któ ry cza ro wał pu -
blicz ność po ka zem Fo ot ball Fre esty le.
Nie za bra kło tak że wy stę pów piłkarzy
Akademii Za głę bia im. Wło dzi mie rza
Ma zu ra. Dru ży na z rocz ni ka 2005 zmie -
rzy ła się z re pre zen ta cją wo je wódz twa
ślą skie go. Spo tka nie za koń czy ło się re -
mi sem 3: 3.

WYNIKI
Zagłębie Sosnowiec - Reprezentacja
Polskiej Piłki Nożnej Plażowej 6:4

Bramki: Matusiak, Wiktorski, Nowak,
Sierczyński, Dudek, Pribula – Jesionowski
3, Stanisławski
• MADOR - Gwiazdy Śląskiej Piłki 6:2

Bramki: Musiał 2, Taraszkowski 2,
Zarychta, Głośny - Dudek, Śrutwa

• Zagłębie Sosnowiec – MADOR 6:1
Bramki: Matusiak 2, Wiktorski, Nowak,
Fabisiak, Łuczak - Głośny

• Śląsk Wrocław - Reprezentacja Polskiej Piłki
Nożnej Plażowej 3:4
Bramki: Stempin, Łuczak, Repski -
Popławski, Kucharski, Golański, Jesionowski

• MADOR - Śląsk Wrocław 4:5
Bramki: Zarychta 2, Kucharski,
Krzyżowski - Repski, Łuczak, Kuriata,
Ostrowski, Kohut

• Zagłębie Sosnowiec - Gwiazdy Śląskiej
Piłki 7:4
Bramki: S. Dudek 3, Matusiak 2, Nowak,
Łuczak- D. Dudek 2, Kryger, Sikora

• Śląsk Wrocław - Gwiazdy Śląskiej Piłki 6:1
Bramki: Kuriata, Kotfas, Łuczak,
Ostrowski, Stempin, Pałaszewski - Dudek

• Reprezentacja Polskiej Piłki Nożnej
Plażowej – MADOR 3:4

Bramki: Kucharski, Popławski,
Jesionowski – Zarychta 3, 
Musiał 

• Gwiazdy Śląskiej Piłki - Reprezentacja
Polskiej Piłki Nożnej Plażowej  2:8
Bramki: Polok, Śrutwa  - Trzaskowski 3,
Burzawa 2, Golański, Jesionowski, Gajda

• Zagłębie Sosnowiec - Śląsk Wrocław 4:6
Bramki: Dudek 2, Nowak, Sierczyński - D.
Łuczak 3,  Pałaszewski, Kotfas, Kohut

TABELA: 
1. Śląsk Wrocław 9 20:13
2. Zagłębie Sosnowiec 9 23:15
3. MADOR 6 15:16
4. Reprezentacja Polskiej 

Piłki Nożnej Plażowej 6 19:15
5. Gwiazdy Śląskiej Piłki 0 9:27

KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE: 
• Król strzelców - Daniel Łuczak (Śląsk

Wrocław)
• Najlepszy zawodnik - Sebastian Dudek

(Zagłębie Sosnowiec)
• Najlepszy bramkarz - Aleksander Waszka

(Gwiazdy Śląskiej Piłki)

Wnuczek legendy rozpoczął turniej
Śląsk wygrał memoriał im. Włodka Mazura

MAKENGO ZA SANOGO

Tylko pół roku trwała przygoda Vamary Sanogo z Zagłębiem. Francuz rodem z Wybrzeża
Kości Słoniowej po strzeleniu pięciu bramek i zanotowaniu pięciu asyst został za ponad
milion złotych kupiony przez Legię Warszawa. W Sosnowcu ma go zastąpić inny Francuz,
także posiadający afrykańskie korzenie, Terence Makengo. 24-latek przekonał sztab
szkoleniowy po sparingu z Odrą Opole w którym zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Do
Zagłębia przybyli także pomocnicy Sebastian Milewski z Legionovii Legionowo, który
podpisał z klubem 3,5-letni kontrakt oraz wypożyczony z Legii Warszawa Konrad Michalak,
który jesienią zadebiutował na boiskach ekstraklasy. Po stronie wzmocnień należy jeszcze
odnotować powrót do składu Michała Fidziukiewicza, który poprzednią rundę stracił z
powodu kontuzji. Poza Sanogo z klubu odszedł Jakub Wilk. Były gracz Lecha przeniósł się
do Bytovii Bytów. Sosnowiczanie nadal poszukują środkowego obrońcy. KP

Po dłu giej i cięż kiej cho ro bie zmarł Je rzy
Gra ba ra, by ły pił karz i tre ner, wy cho wa nek
AKS Niw ka So sno wiec. Miał 54 la ta.

Był jed nym z naj lep szych pił ka rzy w hi -
sto rii klu bu z Niw ki. W bar wach AKS -
-u w daw nej II i III li dze ro ze grał po -
nad pięć set spo tkań. Po za koń cze niu ka rie -
ry zo stał tre ne rem. Szko lił se nio rów, ale
tak że mło dych adep tów fut bo lu. Oprócz
pra cy w AKS Niw ka był tre ne rem m. in.:
Czar nych So sno wiec, MK Gór nik Ka to wi -
ce, Lu ba niu Tyl ma no wa, KS Za ko pa ne
i KS Jar mu ta Szczaw ni ca. KP

Za wod ni cy Bu dow la nych po ka za li kla sę. Pod czas
Mi strzo stwa Pol ski ju nio rów i mło dzie żow ców
w ju -jit su so sno wiec ki klub za jął pierw sze miej sce
w kla sy fi ka cji me da lo wej w kon ku ren cji fi gh -
ting – mło dzie żo wiec, a Ma te usz Osiak – zo stał
naj lep szym za wod ni kiem za wo dów (fi gh -
ting – mło dzie żo wiec).

W fi gh ting -u so sno wi cza nie zdo by li czte ry zło -
te i je den brą zo wy me da le. Mi strzem Pol ski zo sta -
li: Wik to ria Lis, Mar ta Wa lo tek, Piotr Ko ko sza
i Ma te usz Osiak. Brąz wy wal czył tak że Mar cel
Bzu ra.

Ju nio rzy Bu dow la nych się gnę li po pięć me da -
li. Zło to i ty tuł Mi strza Pol ski zdo był Woj ciech So -
sna, sre bro wy wal czy li Bar tosz Po strach i Oskar
Ka mie niec ki, a brąz przy padł w udzia le Ma te uszo -
wi Kacz mar ko wi i Ad ria no wi Ja kub czy ko wi. Ad -
rian. Tuż za po dium upla so wa li się Mi chał Kacz -
ma rek, Da wid Li ber ski i Ka mil Sy now ski, a Da wid
Dut kie wicz za jął 7 miej sce.

Do ro bek me da lo wy uzu peł ni ły trzy krąż ki
w Ne Wa za. Sre bro wy wal czy li Mar ta Wa lo tek
i Piotr Ko ko sza, a brąz Ma te usz Osiak.

W za wo dach bra ło udział 220 za wod ni ków z 40
klu bów. KP

Mar cin Li piń ski wy grał za wo dy
Pu cha ru Pol ski Ka de tów w sza -
bli, któ re od by ły się w Ko ni nie.
W fi na le za wod nik Za głę biow -
skie go Klu bu Szer mier cze go po -
ko nał Mi cha ła Ba to gow skie go
z AZS AWF War sza wa.

Na po dium za mel do wał się
tak że in nych z za wod ni ków
ZKSz, Piotr So sul ski, któ ry

w pół fi na le uległ Ba to gow skie -
mu i osta tecz nie ukoń czył za wo -
dy na trze cim miej scu. Na siód -
mym miej scu upla so wał się Mi -
ko łaj Gór ski, tak że ZKSz
So sno wiec.

W ry wa li za cji ka de tek do -
sko na le za pre zen to wa ła się
Mar ta Zio mek. Trze cie miej -
sce to jak do tej po ry naj lep szy

wy nik w ka rie rze mło dej so -
sno wi czan ki. Ósma by ła ko le -
żan ka klu bo wa Mar ty, Ju lia
Cie ślar.

Oprócz za wod ni czek Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze -
go w Ko ni nie wy stą pi ły tak że re -
pre zen tant ki TMS Za głę bie.
Naj lep szy wy nik za no to wa ła Zu -
zan na Po ra da. By ła je de na sta. KP

Je rzy Gra ba ra nie ży je Wy gra na Li piń skie go, „ży ciów ka” Zio mek

Bu dow la ni rzą dzą i dzie lą
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Maciej Wasik

Memoriał im. Włodka Mazura w hali przy Żeromskiego odbył się już po raz 22.

Śmierć Jerzego Grabary to wielka strata dla
zagłębiowskiego sportu. 

Młodzieżowiec Mateusz Osiak sięgnął po
tytuł najlepszego zawodnika turnieju.

arc Budowlani Sosnowiec

arc Zagłębiow
ski Klub Szerm

ierczy

Marcin Lipiński w zawodach Pucharu Polski w Koninie nie miał sobie równych.
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Powstańcze pamiątki

Po wsta nie Stycz nio we zaj mu je waż ne
miej sce w hi sto rii Za głę bia Dą brow skie go.
To wła śnie na na szej zie mi przez po -
nad dwa ty go dnie ist niał skra wek wol nej
Pol ski. Wy zwo le nie te re nów po mię dzy
Bry ni cą i dwie ma Prze msza mi mia ło
ogrom ne zna cze nie stra te gicz ne. Umoż li -
wia ło spro wa dza nie uzbro je nia oraz uła -
twia ło kon tak ty i co za tym idzie, wspar cie
ze stro ny Po la ków ży ją cych na te re nie za -
bo ru au striac kie go i Prus. Nie ste ty, atu tu
w po sta ci po sia da nia pod kon tro lą trój ką -
ta gra nicz ne go, nie uda ło się w peł ni wy -
ko rzy stać. Po wsta nie za koń czy ło się klę -
ską. Za sia no jed nak ziar no wol no ści, któ re
mia ło przy nieść plon w la tach póź niej -
szych i do pro wa dzić do od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści.

W na szym mie ście nie bra ku je miejsc
zwią za nych z cza sem na ro do we go zry -
wu,  gdy z orę żem w rę ku przy szło nam
bić się o wol ną Rzecz po spo li tą. Oto one.

Macz ki
Obok słyn ne go dwor ca, na pla cu przy uli -
cy Kra kow skiej, znaj du je się ta bli ca pa -
miąt ko wa, po świę co na za ję ciu Ma czek
(Gra ni cy) przez od dział po wstań czy
pod ko men dą Apo li na re go Ku row skie go.
Od dział ten przy był do Ma czek, po przez
Ol kusz, z obo zu w Oj co wie. Mia ło to
miej sce 6 lu te go 1863 ro ku, oko ło go dzi -
ny 18.00. To wła śnie na sta cji Gra ni ca ko -
le ja rze pro wi zo rycz nie „opan ce rzy li” wa -
go ny po cią gu i wła śnie stąd po wstań cy ru -
szy li do bi twy o So sno wiec. 

Dworzec kolejowy Sosnowiec
Główny
No cą z 6 na 7 lu te go 1863 dwo rzec Ko lei
War szaw sko -Wie deń skiej był świad kiem
za cię tej bi twy po mię dzy ro syj ską stra żą
gra nicz ną a po wstań ca mi. Cześć żoł nie rzy,
do wo dzo naprzez Apo li na re go Ku row skie -

go, do tar ła do So snow ca wspo mnia nym,
jed nym zpierw szych wdzie jach świa ta po -
cią giem pan cer nym. Skła dał się on zdwóch
lo ko mo tyw i dzie się ciu wa go nów to wa ro -
wych, wzmoc nio nych pod kła da mi ko le jo -
wy mi, w któ rych wy cię to otwo ry strzel ni -
cze. Po ciąg z Gra ni cy wy ru szył oko ło go -
dzi ny 23.00. Tra sa wio dła przez Ząb ko wi -
ce, Dą bro wę i Bę dzin. Oko ło go dzi ny 1.00
za trzy mał się przed wjaz dem na so sno -
wiec ką sta cję. Stąd po wstań cy ru szy li
do ata ku – po ciąg nie wziął bez po śred nie -
go udzia łu w wal kach. W tym sa mym cza -
sie, z Gra ni cy, po przez Kli mon tów, do tar ła
do So snow ca kon ni ca pod do wódz twem
Lu dwi ka Mięt ty. Po prze pro wa dze niu wy -
wia du po sta no wio no, że głów nym ce lem
ata ku bę dzie ko mo ra cel na, bro nio na si ła -
mi 100 car skich żoł nie rzy. Bi twa trwa ła
dowcze snych go dzin ran nych i za koń czy ła
się suk ce sem Po la ków. Po le gło dwóch na -
szych oraz kil ku na stu Ro sjan. Po zo sta li,
bądź tra fi li do nie wo li, bądź ucie kli do po -
bli skich Szo pie nic. Pa miąt ką po tym hi sto -
rycz nym wy da rze niu jest ta bli ca umiesz -
czo na na ele wa cji dwor ca ko le jo we go.

Kur han w Mi lo wi cach
Kur han kry je szcząt ki sze ściu po wstań ców
z od dzia łu Sa mu ela Ró życ kie go. Po wstań -
cy po le gli 21 wrze śnia 1831 ro ku, w po -
tycz ce z Ko za ka mi Kor pu su Rüdi ge ra.
We dług prze ka zów, po cho wa no tu taj rów -
nież po wstań ców stycz nio wych, któ rzy po -
le gli pod czas pró by prze pra wie nia się przez
Bry ni cę na na le żą cy do Prus Gór ny Śląsk.
W okre sie za bo rów miej sce to by ło wy ko -
rzy sty wa ne przez miesz kań ców Mi lo wic
doma ni fe sta cji pa trio tycz nych. Dwa la ta te -
mu ba da nia na te re nie kur ha nu pro wa dzi ła
eki pa zna ne go pro gra my te le wi zyj ne go
„By ło… nie mi nę ło”. Kur han znaj du je się
u zbie gu ulic Sło necz nej, Bry nicz nej i Stu -
dzien nej. Na je go szczy cie wzno si się ka -
plicz ka św. Ja na Ne po mu ce na.

Ka pli ca Mat ki Bo żej Akow skiej
w Za gó rzu
Naj praw do po dob niej po wsta ła na po cząt -
ku XIX stu le cia. We dług le gen dy w 1864
ro ku schro nił się w niej ści ga ny przez Ko -
za ków, zdzie siąt ko wa ny od dział po wstań -
czy. Nie zna ny nam z na zwi ska miesz ka -
niec Za gó rza wska zał to miej sce ja ko
punkt osta tecz nej obro ny. Kie dy wróg
w koń cu wdarł się do wnę trza ka pli cy,
oka za ło się, że po pol skich par ty zan tach
nie ma już śla du.  Czyż by za pa dli się
pod zie mię? W pew nym sen sie tak… Po -
wstań cy oca la jąc ży cie, uszli ta jem nym tu -
ne lem. Pod ziem ne ko ry ta rze, któ re swe go
cza su ka zał w Za gó rzu zgłę bić hra bia Jó -
zef Mie ro szew ski da ły schro nie nie i swo -
bo dę obroń com Oj czy zny. Naj star si za gó -
rza nie do dzi siaj wspo mi na ją owe ta jem ne
lo chy, któ re znaj do wać się ma ją za rów no
w oko li cach ka pli cy, ko ścio ła, po bli skie go
pa ła cy ku oraz grot w Par ku Mie ro szew -
skich. 

Pałacyk Mieroszewskich
w Zagórzu
Pa ła cyk Mie ro szew skich wraz z po bli -
skim, nie ist nie ją cym już dwo rem, sta no wił
cen trum przy go to wań do wy bu chu Po -
wsta nia Stycz nio we go w Za głę biu Dą -
brow skim. Wła ści cie lem pa ła cy ku i dwo -
ru w owym cza sie był Ja cek Sie mień -
ski – ko mi sarz taj nej or ga ni za cji po wstań -
czej na po wiat ol ku ski, cy wil ny ko mi sarz
Rzą du Na ro do we go na Ga li cję Wschod -
nią, czło wiek swy mi po glą da mi i po sta wą
wy bie ga ją cy po za cza sy, w któ rych żył.
Jesz cze przed wy bu chem po wsta nia prze -
pro wa dził w swych do brach uwłasz cze nie
chło pów, sły nął z bra ta nia się z lu dem, był
oj cem chrzest nym chłop skich dzie ci.
Opie ko wał się szkół ka mi lu do wy mi, a naj -
pil niej szych uczniów na gra dzał. Zaj mo wał
się rów nież me dy cy ną i ap te kar stwem,

przy dwo rze kli mon tow skim za ło żył szpi -
ta lik, któ ry wy ko rzy sty wa ny był w cza sie
po wsta nia. Od nie daw na imię Jac ka Sie -
mień skie go no si ron do u zbie gu ulic Bra ci
Mie ro szew skich, Dmow skie go i Dłu go -
sza.  

Kaplica dworska w parku
im. Wandy Malczewskiej
w Klimontowie
Wznie sio na zo sta ła na po cząt ku XIX stu -
le cia, w bez po śred nim są siedz twie kli -
mon tow skie go dwo ru. Praw do po dob nie
już wcze śniej ist nia ła w tym miej scu bu -
dow la sa kral na.

We dług le gen dy, po cho dzą cej z cza -
sów Po wsta nia Stycz nio we go, ka pli ca
zwią za na jest z bo ha ter skim czy nem
Wan dy Mal czew skiej (ciot ki zna ne go
ma la rza) – cha ry zma tycz nej mi stycz ki,
na uczy ciel ki, po wstań czej ku rier ki i pie -
lę gniar ki, a obec nie Słu gi Bo żej. Kli mon -
tow ski dwór był czę sto od wie dza ny przez
po wstań ców, a sa ma ka pli ca mia ła być
wy ko rzy sty wa na, ja ko miej sce ukry cia
bro ni. Kie dy nad szedł tra gicz ny w skut -
kach kres na ro do we go zry wu, Ro sja nie
na ka za li zbu rze nie ka pli cy. Wy sła no żoł -
nie rzy. Wieść o tym do tar ła do prze by wa -
ją cej w za gór skim dwo rze Wan dy Mal -
czew skiej, któ ra nie za sta na wia jąc się,
do pa dła brycz ki i z wia trem we wło sach
po gna ła, co koń wy sko czy, do Kli mon to -
wa.

Soł da ci wła śnie przy stę po wa li do roz -
biór ki, gdy pod ka plicz kę za je cha ła wiel -
ce wzbu rzo na pa ni Wan da. W cha rak te ry -
stycz ny dla sie bie, zde cy do wa ny spo -

sób, oświad czy ła, że ten, kto pierw szy do -
tknie mu rów tej świę tej bu dow li, gro mem
z ja sne go nie ba ra żo ny zo sta nie. Mo ska le,
czy to za spra wą groź by, czy mo że ra czej
de ter mi na cji „cha rak ter nej” nie wia sty,
bio rąc pod uwa gę obec ność co raz bar dziej
wro go na sta wio ne go tłu mu kli mon tow -
skich wło ścian, po sta no wi li od stą pić
od swych nie cnych za mia rów. Ka pli ca
prze trwa ła.

Kapliczka 
przy ul. Staszica
na Konstantynowie
Wznie sio na w sty lu neo ba ro ko wym
na mo gi le kry ją cej szcząt ki 30 po wstań -
ców. Zo sta ła ufun do wa na przez ba ro no wą
Zo fię von Tho mas Rudz ką – mat kę Wła -
dy sła wa Rudz kie go, któ re go szcząt ki rów -
nież tu taj spo czy wa ją. 

Ka plicz ka 
przy ul. Ko ściel nej
Upa mięt nia wal kę z wy co fu ją cy mi się si -
ła mi ro syj ski mi. Zda rze nie to mia ło miej -
sce 7 lu te go 1863 r. i zwią za ne by ło z Bi -
twą o So sno wiec. Pier wot nie ka plicz ka
znaj do wa ła się u zbie gu ulic Pił sud skie go
i Te atral nej. W związ ku z prze bu do wą zo -
sta ła prze nie sio na na plac przy ka te drze.

Kapliczka przy
ul. Czeladzkiej 
na Pogoni
Po cho dzi z ro ku 1863. Zbu do wa no ją dla
upa mięt nie nia po le głych po wstań ców.
Naj praw do po dob niej by li to żoł nie rze
z od dzia łu Jó ze fa Oxiń skie go, któ ry 5 ma -
ja 1863 r. wal czył w tej oko li cy z Ro sja na -
mi. 

Zbiorowa mogiła powstańców
styczniowych na cmentarzu
przy ul. Zuzanny w Zagórzu
Gro bo wiec kry je pro chy po wstań ców
po cho wa nych pier wot nie w po bli żu ce -
gla nej ka plicz ki przy ul. ks. Po pie łusz -
ki. Zo sta ły one zna le zio ne pod czas ko -
pa nia fun da men tów pod bu dy nek
miesz kal ny. Obec nie nie mo że my mieć
pew no ści, że eks hu mo wa no wszyst kie
szcząt ki. Naj star si miesz kań cy Za gó rza
pa mię ta ją, że oneg daj w tym miej scu
(ogród przy Urzę dzie Gmi ny) znaj do -
wa ła się po wstań cza mo gi ła. Z pew no -
ścią spra wa ta wy ma ga do kład ne go zba -
da nia.    

Tekst i zdję cie: Ar tur Pta siń ski

Cen trum In for ma cji Miej skiej 
w So snow cu, ul. War szaw ska 3/20, 
tel. 32 265-60-04,
e -ma il: cim@um.so sno wiec.pl
Wie cej zdjęć na: 
www.ku rier miej ski.com.pl

* Informacje dotyczące powstańczych grobów
pochodzą z artykułu autorstwa Krzysztofa Jurka
„Miejsca pamięci związane z Powstaniem
Styczniowym” – praca zbiorowa pod redakcją
Dariusza Jurka: „Na powstańczym szlaku. Zagłębie
Dąbrowskie 1863”, Sosnowiec 2016.

Również sosnowieckie nekropolie kryją szczątki bohaterów powstania 1863-64:
cmentarz przy ul. Smutnej – groby Władysława Patello, Damazego Tarkowskiego,
Piotra Jędrzejka i Konstantego Kaszyńskiego; cmentarz przy ul. Andersa – grób
Wincentego Barańskiego; cmentarz przy ul. Wojska Polskiego – grób Józefa
Zawiszy – Sikorskiego*.

Kapliczka przy ul. Staszica upamiętnia śmierć powstańców. 
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Im po nu ją ce wi do wi sko, czy li
ope rę „Moj żesz” w wy ko na niu
ar ty stów Ope ry Lwow skiej,
już 26 mar ca bę dzie moż na zo ba -
czyć w Spodku w Ka to wi cach.
Nie zwy kły ar ty stycz ny kon cert
za pew nia 200-oso bo wy ze spół
gwiazd Ope ry Lwow skiej (or kie -
stra, chór, ba let, so li ści). Spe cjal -
nie zbu do wa na sce no gra fia wpro -
wa dzi wi dza w świat Moj że sza.
Po eta w pro lo gu zwra ca się do na -
ro du, któ ry ję czy w jarz mie nie -
wo li „jak pa ra li tyk na roz dro żu”.
Bo le sne py ta nie, któ re za da je po -
eta: „Czy da rem nie ty le serc pa ła -
ło mi ło ścią naj święt szą do Cie bie,
Ofia ru jąc Ci du szę i cia ło?”, sta je
się stwier dze niem: „O nie! Nie
sa me łzy i wes tchnie nia są To bie
są dzo ne! Wie rzę w si łę du cha
i w dzień Twe go po wsta nia

i zmar twych wsta nia!”. Czy Moj -
żesz wy zwo li swój na ród i wy pro -
wa dzi go z nie wo li? Prze ko na ją
się wi dzo wie, któ rzy zde cy du ją
się wziąć udział w kon cer cie. 

Kon cer ty or ga ni zu je gdań ska
Fun da cja Krze wie nia Edu ka cji
Kul tu ral nej „Otwórz Ser ce”. Ca ły
zysk z kon cer tu jest prze ka zy wa -
ny miesz kań com Ukra iny, ob ję -
tych dzia ła nia mi wo jen ny mi
na wscho dzie te go kra ju. Z ostat -
nich kon cer tów Ope ry Lwow skiej
fun da cja prze ka za ła na ten cel po -
nad 8 tys. eu ro na po moc oraz
wspar ła re ha bi li ta cję po nad 100
dzie ciom z ro dzin po szko do wa -
nych w wy ni ku dzia łań wo jen -
nych. Pa tro nat nad kon cer tem ob -
jął „Ku rier Miej ski”. Kon cert roz -
pocz nie się o godz. 18.00. Bi le ty
kosz tu ją od 60 do 160 zł. SK

Opera „Mojżesz” 
w Spodku 

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania 10 podwójnych zaproszeń
na operę „Mojżesz”, do odbioru w naszej redakcji.  

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Pio sen ki „World Song”
od bę dzie się dnia 30
mar ca w Ze spo le
Szkół Mu zycz nych
w So snow cu. Or -
ga ni za to rem kon -
kur su i łow cą wo -
kal nych ta len tów jest
Ogni sko Pra cy Po zasz -
kol nej nr 1 w So snow cu. 

– Głów nym ce lem na sze go
wy da rze nia jest pod no sze nie kul -
tu ry mu zycz nej i umie jęt no ści
wo kal nych dzie ci i mło dzie ży
oraz mię dzy na ro do wa wy mia -
na kul tu ro wa. Mam na dzie ję, że
bę dzie my go ścić rów nież uczest -
ni ków z po bli skich miast part ner -
skich So snow ca – mó wi Elż bie ta
Ski ba -Po si ka ta, dy rek tor ka OPP. 

W fe sti wa lu mo gą wziąć
udział dzie ci i mło dzież do 19 ro -
ku ży cia. Uczest ni cy zo sta ną po -
dzie le ni na ka te go rie wie ko -
we. – Wa run kiem wzię cia udzia -
łu jest na de sła nie wy peł nio nej
kar ty zgło sze nia wraz z na gra -
niem au dio pio sen ki w ję zy ku oj -
czy stym. Ju ry wy bie rze fi na li -
stów, któ rzy w dru gim eta pie bę -

dą współ za wod ni czyć na sce -
nie – mó wi Ka ta rzy -

na Ko żuch, ko or dy -
na tor ka fe sti wa -
lu. – Wy ko na niom
uczest ni ków bę -
dzie przy słu chi wać
się bacz nie pro fe -

sjo nal ne ju ry, a dla
zwy cięz ców kon kur su

prze wi dzia ne zo sta ły pa -
miąt ko we sta tu et ki i na gro dy
ufun do wa ne przez spon so -
rów – do da je. 

Ju ry, skła da ją ce się z pro fe sjo -
nal nych mu zy ków, wo ka li stów
i na uczy cie li ję zy ków ob cych, bę -
dzie oce niać nie tyl ko umie jęt no -
ści wo kal ne, ale tak że m. in. dyk -
cję, po praw ność ję zy ko wą, in ter -
pre ta cję, do bór re per tu aru od po -
wied ni do wie ku wy ko naw ców
oraz sto pień trud no ści wy ko ny -
wa nych utwo rów. Wszyst kie nie -
zbęd ne in for ma cje, re gu la min, za -
sa dy uczest nic twa oraz kar tę
zgło sze nio wą moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej: www.op -
p1.so sno wiec.ehost.pl oraz na Fa -
ce bo oku: https://www. fa ce bo ok.
com/world song so sno wiec/. SK

Te atr w So snow cu po wstał 120 lat
te mu, 6 lu te go 1897 r. Pierw szą
pre mie rą by ła „Ze msta” Alek san -
dra Fre dry. Te raz, z oka zji 120.
uro dzin, dy rek tor Te atru Za głę bia,
Zbi gniew Le ra czyk, zde cy do wał
się wy sta wić wła śnie tę bły sko tli -
wą i peł ną iro nii ko me dię. Ab sur -
dal ny kon flikt dwóch są sia dów,
peł ne pa sji in try gi i mi ło sne za lo -
ty w ogó le nie stra ci ły na ak tu al -
no ści. W dal szym cią gu ta hi sto ria
ba wi, śmie szy i zdu mie wa oraz
zmu sza do re flek sji. Nie tyl ko
nad tym, ja cy sa mi je ste śmy, ale
tak że ja kie mu ry bu du je my każ -
de go dnia. Mo że roz po zna my sie -
bie w prza śno ści Cze śni ka, głu po -
cie i za dę ciu Pap ki na, w cwa niac -

twie i mści wo ści Re jen ta? Tyl ko
czy ta hi sto ria na pew no koń czy
się hap py en dem, a każ dy mur
moż na zbu rzyć? 

– „Ze mstę” wy bra li śmy nie -
przy pad ko wo – to wła śnie ona by -
ła pre mie ro wym przed sta wie niem
uro czy ste go otwar cia te atru w So -
snow cu 6 lu te go 1897 ro -
ku – wów czas jed nej z sze ściu sta -
łych scen na zie miach pol skich.
W cią gu 120 lat wra ca ła na na szą
sce nę jesz cze wie le ra zy. Dziś
chce my spraw dzić, co o nas mó -
wi ten na pi sa ny nie speł na 200 lat
te mu tekst. Ja kie py ta nia sta wia?
Tak też ro zu miem ro lę te -
atru – chciał bym, aby był lu strem
te go, czym ży je my: te go, co nas

po ru sza, iry tu je, cze go nie ro zu -
mie my. Nie zna my od po wie dzi,
ale mo że my sfor mu ło wać py ta nia.
Nie wie my i nie bę dzie my wie -
dzieć le piej, ale mo że my wspól nie
szu kać, dzie lić się wąt pli wo ścia -
mi i pa trzeć na rze czy wi stość kry -
tycz nie – mó wi Zbi gniew Le ra -
czyk, dy rek tor Te atru Za głę -
bia. – Je ste śmy róż ni. W każ dym
ty go dniu na wi dow ni za sia da kil -
ka set osób – każ dy my ślą cy i czu -
ją cy na wła sny spo sób. Chciał -
bym, aby Te atr Za głę bia na dal był
na szym miej scem spo tka -
nia. I jed no cze śnie w imie niu ca -
łe go ze spo łu dzię ku ję za wszyst -
kie do tych cza so we wspól ne do -
świad cze nia – nie ma prze cież

te atru bez wi dzów. Dziś mo gę
obie cać, że po sta ra my się na dal
ak tyw nie do trzy my wać kro ku
współ cze sno ści – wszak, jak ma -
wiał Re jent Mil czek, „acz i sta -
rość by wa żwa wa!” – za po wia da
dy rek tor. 

Spek takl zo sta nie wy sta wio ny
w lu tym kil ku krot nie. Pla no wa -
na pre mie ra od bę dzie się 11 lu te -
go (za oka za niem za pro szeń), po -
dob nie bę dzie dzień póź niej. Po -
kaz spe cjal ny od bę dzie się 13
lu te go, wy jąt ko wo w po nie dzia -
łek. Z oka zji ju bi le uszu bi le ty
na przed sta wie nie 13 lu te go bę -
dzie moż na za ku pić w ce nie 25 zł.
„Ze mstę” bę dzie moż na tak że zo -
ba czyć jesz cze 14 i 16 lu te go. SK

Międzynarodowy Festiwal „World Song”

Wokalna bitwa na głosy
i interpretacje

Teatr Zagłębia świętuje 120 lat istnienia!

Premiera nieśmiertelnej  
„Zemsty” na deskach teatru

ALEKSANDER FREDRO „ZEMSTA”
W TEATRZE ZAGŁĘBIA 
Premiera: 11 luty 
Reżyseria: Adam Nalepa
Dramaturgia: Jakub Roszkowski
Scenografia i kostiumy: Maciej
Chojnacki
Choreografia: Wiola Fiuk, Patryk
Gacki
Obsada:
Maria Bieńkowska – Podstolina
Agnieszka Bieńkowska – Perełka/
Papkin IV
Edyta Ostojak – Klara
Michał Bałaga – Papkin III
Aleksander Blitek – Papkin II
Przemysław Kania – Murarz II
Grzegorz Kwas – Papkin I
Zbigniew Leraczyk – Rejent
Wojciech Leśniak – Cześnik
Tomasz Muszyński – Dyndalski
Andrzej Śleziak – Murarz I
Sebastian Węgrzyn – Wacław
Oraz:
Beata Deutschman, Kamil
Bochniak, Krzysztof Korzeniowski,
Andrzej RozmusArtyści teatru podczas jednej z prób do spektaklu „Zemsta”. 

M
aciej Stobierski

Po raz dzie sią ty Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi mierz” w So snow cu or -
ga ni zu je Ogól no pol ski Fe sti wal Ta necz ny „Ró ża 2017”. Li sta ze spo -
łów, któ re po ka żą swo je ta necz ne umie jęt no ści, zo sta ła już za mknię -
ta. 4 mar ca wy stą pi 79 ze spo łów, a ko lej nych 8 ze spo łów zna la zło się
na li ście re zer wo wych. Im pre za cie szy się co raz więk szą po pu lar no -
ścią. Z ro ku na rok przy by wa ze spo łów ta necz nych, któ re wy stę pu ją
na so sno wiec kiej sce nie. Ze spo ły bę dą po dzie lo ne na czte ry ka te go -
rie wie ko we. Mo gą pre zen to wać tyl ko je den układ ta necz ny w do -
wol nej tech ni ce. Czas trwa nia pre zen ta cji nie mo że prze kra czać 10
mi nut.

Fe sti wal jest or ga ni zo wa ny przez MDK „Ka zi mierz” w So snow -
cu, Uczniow ski Klub Spor to wy „Or lę ta” w So snow cu i Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 12 w So snow cu.

Pa tro nat nad fe sti wa lem ob jął Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca, a me dial ny „Ku rier Miej ski”. SK

Sza leń stwo na par kie cie 
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Poziomo: 1 – część kolana, 5 – dolar lub euro, 8 – od Mikołaja dla
niegrzecznych dzieci, 9 – miasto u stóp Wezuwiusza, 
10 – wyspiarski stan USA, 11 – polskie włókno z Torunia, 
12 – rodzaj zapory w wojsku – drewniany kozioł oplątany
drutem kolczastym, 14 – Segda lub Chotecka, 16 – jest bez skazy
(o ile w ogóle jest), 17 – Nowy…., to kolebka jazzu, 
19 – „wiekowy” zawodnik, 21 – cząstka materii, 22 – wybijany na
perkusji, 25 – robi drinki, 28 – dzięki niemu można otwierać
drzwi lub okna, 29 – duży szwindel, 30 – modrak, 32 – polowanie
w Afryce, 34 – np. La Manche lub Augustowski, 35 – małe
narzędzie rzeźbiarskie, 36 – łuski nasion, resztki ziaren (bardzo
zdrowe), 37 – ugrupowanie religijne, 38 – osąd, 39 – popularne
drzewo parkowe. 

Pionowo: 1 – ściek uliczny, 2 – rywalka coca-coli, 3 – dog lub…
partner kolombiny, 4 – naczynie na kawę lub herbatę, 
5 – kołysze się w dużym zegarze, 6 – dźwignia do podnoszenia
ciężarów, 7 – odwołanie się od decyzji, np. sądu, 13 – rodzaj
miseczki, 15 – końcowy odcinek jelita grubego, 18 – siły zbrojne,
20 – stadium rozwoju owadów, 23 – alfabet, 24 – tabletka do
uśmierzania bólu, obniżania gorączki, 26 – specjalistą od niej
jest anestezjolog, 27 – służy do pokrywania obrazów olejnych,
28 – kotara, 31 – Snickers lub Mars, 33 – olejna lub akrylowa.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1 /2017, MAREK KRAJEWSKI – MOCK 
Na gro dy otrzy mu ją: Agnieszka Leks – Nalepa, Marcin Łada oraz Arkadiusz Ślęzak z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

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

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  2

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 lutego  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 „Helios” 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: 
9 lutego „OSTATNIA RODZINA”
16 lutego „SZKOŁA UWODZENIA CZESŁAWA M.”
23 lutego „JESTEM MORDERCĄ”

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”
Praw dzi wa hi sto ria ko biet, któ rym gro zi eg ze ku cja za zaj ście w cią -
żę lub utra tę dzie wic twa po za związ kiem mał żeń skim.

Uro dzo ny w slum sach z oj ca mu zuł ma ni na i mat ki ży dów ki, Ko -
oshy ar Ka ri mi zdo był wy kształ ce nie i zo stał od no szą cym suk ce sy le -
ka rzem, na gra dza nym pi sa rzem oraz uwiel bia ją cym swo ją cór kę oj -
cem. Mógł pro wa dzić wy god ne ży cie, ale nie po zwo li ło mu na to su -
mie nie – nie po tra fił od ma wiać nie za męż nym ko bie tom, bła ga ją cym
go, by ura to wał ich ży cie, do ko nu jąc za bie gu prze rwa nia cią ży.
W prze ciw nym wy pad ku ko bie ty te cze ka ła śmierć przez uka mie no -
wa nie. Jed ną z nich jest dwu dzie sto dwu let nia Le ila. Pięk na, in te li -

gent na, peł na ży cia, pra gnie stu dio wać na uni wer -
sy te cie, ale jej su ro wo prze strze ga ją ca na ka zów
wia ry ro dzi na nie wy ra ża na to zgo dy. 

„Ta jem ni ca Le ili” to książ ka fa scy nu ją ca i wzru -
sza ją ca, przed sta wia co dzien ne ży cie ko biet w kra ju, gdzie mi łość mo -
że być prze stęp stwem. Jed nak że po mi mo ca łe go swe go tra gi zmu ta nie -
za po mnia na lek tu ra pa ra dok sal nie pod no si czy tel ni ków na du chu. Au -
tor prze ka zu je nam bo wiem na dzie ję, że my sa mi – i opo wia da ne przez
nas hi sto rie – mo że my prze ciw sta wić się złu.

Pre mie ra: 16 lu ty 2017 r.

Kooshyar Karimi

Tajemnica Leili (Wyd. Prószyński i S-ka)

Opowieść wywołująca ciarki na plecach  i trzymająca w napięciu do
ostatnich chwil.

Sarah D’Villez jako nastolatka została uprowadzona, lecz udało się
jej uciec od porywacza, który więził ją przez jedenaście dni. Wokół
zdarzenia zrobiło się głośno, twarz Sarah pojawiała się w telewizji i na
pierwszych stronach gazet. Dziś, po siedemnastu latach, nadchodzi
wiadomość o zwolnieniu z więzienia sprawcy porwania. W obawie,
by znów nie znaleźć się w centrum zainteresowania mediów, Sarah,

nie informując o tym nikogo, postanawia
wyjechać z Londynu i zaszyć się w małej wiosce
w odległym zakątku Walii, zmieniając nazwisko
i wygląd. Stara się odzyskać poczucie
bezpieczeństwa w swojej idyllicznej kryjówce, nawiązując znajomości
z sympatycznymi Walijczykami. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę,
że ktoś ją obserwuje, ktoś, kto najwyraźniej wie o niej bardzo dużo.

Premiera: 7 luty 2017 r.

Rebecca Griffiths

Granice zła (Wyd. Prószyński i S-ka)

Rzecz o tym, co spaja rodzinę i co gotów jest poświęcić człowiek dla
tych, których kocha.

Pewnego ranka Nora wyszła ze swojego domu przy Willoughby
Street i zniknęła. Sześć lat później wraca do rodziny, którą porzuciła,
i dowiaduje się, że jej miejsce zajęła jej najlepsza przyjaciółka. Fay
pomogła rodzinie Nory przetrwać po jej odejściu, dzieli łoże z jej
mężem, a najmłodsza córka Nory nazywa Fay mamusią. Gdzie przez
te lata podziewała się Nora? Dlaczego odeszła od męża, a teraz

postanowiła wrócić? Sytuację komplikuje jeszcze
pojawienie się wraz z nią nowych postaci
dramatu. 

To przejmująca, pełna różnorodnych emocji
przenikliwa powieść o tym, czym jest rodzinna więź i co jesteśmy
gotowi poświęcić dla tych, których kochamy. I o tym, że miłość
niejedno ma imię.

Premiera: 9 luty 2017 r.

Virginia Macgregor

Zdumiewający powrót Nory Wells (Wyd. Prószyński i S-ka)
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WODNIK (20.01. – 18.02.) – Powoli wszystko
wTwoim życiu zaczyna się układać. Staraj się
jednak niczego nie przyspieszać, by wszystkie
problemy zostały do końca rozwiązane.
Jeszcze chwila, a będziesz mógł pozwolić
sobie na krótki odpoczynek. Zacznij więc
zbierać fundusze, byś mógł z rodziną spędzić
trochę czasu na krótkim wiosennym urlopie.
Luty nie będzie najlepszym miesiącem dla
samotnych wodników. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wreszcie spełni się
Twoje marzenie i wraz z ukochanym spędzicie
wspaniały urlop w Alpach. Walentynki
na stoku okażą się świetną alternatywą dla
nudnej kolacji przy świecach, do tego stopnia,
że postanowicie je tak spędzać już zawsze.
Uważaj na swoje zdrowie, gdyż niedobrze jest
zaczynać nową pracę od zwolnienia
lekarskiego…
BARAN (21.03. – 19.04.) – W tym roku to Ty
postaraj się zaskoczyć Twoją drugą połówkę
i przygotuj coś wyjątkowego
na walentynkowy wieczór. Samotne barany
czeka w najbliższym czasie dużo przygód
miłosnych. Przygody te będą zazwyczaj
krótkie, ale niezapomniane. Skontaktuj się
wreszcie ze swoją przyjaciółką, gdyż chce Ci
przekazać coś ważnego od dłuższego czasu,
aTy ciągle odkładasz tę rozmowę.
BYK (20.04. – 22.05.) – Powoli zaczynasz
odczuwać skutki dużej ilości pracy. Postaraj się
jednak nie poddawać, a najlepiej przyzwyczaić
do tej sytuacji, gdyż potrwa jeszcze kilka
miesięcy. W tym roku będziecie ze swoim
ukochanym zmuszeni odwołać romantyczny
wieczór walentynkowy. Sytuacja rodzinna
sprawi, że inne sprawy staną się o wiele
ważniejsze. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Końcówka zimy
będzie wyjątkowo przychylna dla samotnych
bliźniąt. Twój kalendarz będzie wypełniony
po brzegi randkami, aTy dzięki temu będziesz
w doskonałym nastroju, pełna życiowej
energii. Nawet jeśli żadna znajomość nie
przerodzi się w nic wielkiego, nie uznasz tego
czasu za stracony. Zastanów się poważnie
nad zmianą pracy. Obecna nie spełnia Twoich
oczekiwań, a wiosna to dobry czas na zmiany. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Najwyższy czas
zadbać o siebie. Końcówka zimy to najlepszy
czas na początek diety. Pomyśl też nad nową
fryzurą. Twój ukochany będzie zachwycony
zmianami, jakie uda Ci się osiągnąć. Postarajcie
się też jak najwięcej czasu spędzać razem,
zamiast poświęcać się pracy. Pieniądze to nie
wszystko. Może pora pomyśleć
o powiększeniu rodziny?
LEW (23.07. – 23.08.) – Ostatnio stanowczo
za bardzo się rozleniwiłaś. Pora zatem wziąć się
za siebie, by do lata nie mieć oporów
przed pokazaniem się na plaży. Wystarczy
mała zmiana diety i więcej ruchu, a efekty
przyjdą szybciej niż się spodziewasz. Luty to
fantastyczny miesiąc dla samotnych lwów. Nie
daj się jednak prosić o spotkanie, bo Twój
adorator nie należy do cierpliwych. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – Ostatnio wTwoim
życiu zapanował mały chaos. Najwyższa pora
nad nim zapanować. Zacznij od relacji
z rodziną. Postaraj się więcej czasu spędzać
z mężem i dziećmi, bo inaczej przestaniesz im
być potrzebna. Samotne panny powinny
szczególnie uważać na randkach w ciemno.
Nie każdy bowiem ma dobre intencje. Jedno
jest pewne, tegorocznego wieczoru
walentynkowego na pewno nie spędzisz
sama. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Pomimo że luty to
nie jest Twój ulubiony miesiąc, w tym roku
będzie wyjątkowo udany. Czeka Cię kilka
spotkań ze znajomymi, a nawet
niespodziewana impreza. Odnowisz stare
znajomości oraz zyskasz kilku nowych
przyjaciół. Wszystko to sprawi, że Twoje
problemy zdrowotne odejdą, aTy
postanowisz wprowadzić na wiosnę w swoje
życie kilka zmian, o które wcześniej nawet byś
się nie podejrzewał. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Przez najbliższy
czas będziesz miała niezwykłe powodzenie
u płci przeciwnej. Wykorzystaj to, gdyż
zasługujesz na prawdziwą miłość. W pracy
przełożony doceni Twoje zaangażowanie,
dzięki czemu jeszcze na wiosnę będziesz
mogła pozwolić sobie na mały remont
mieszkania. Postaraj się mniej spraw odkładać
na później. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Miesiąc nie
rozpocznie się dla Ciebie najlepiej, ale szybko
okaże się, że kłopoty są tylko przejściowe.
Dzięki temu zrozumiesz jednak kilka spraw
i na nowo ustalisz swoje priorytety. Postaraj się,
by wyjście z córką do kina było ważniejsze, niż
nadgodziny w pracy. Mąż szykuje dla Ciebie
drobną walentynkową niespodziankę, nie
pozostań więc mu dłużna i zrób pyszną
kolację.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Jeśli
uważasz, że walentynki są przereklamowane,
to z pewnością masz rację. Nie popadaj
w depresję z powodu spędzenia tego dnia
w samotności, a najlepiej postaraj się zrobić
wówczas coś tylko dla siebie. Kosmetyczka,
basen, a nawet dobry obiad sprawią, że
będziesz w wyśmienitym nastroju. Pod koniec
miesiąca dostaniesz ofertę zawodową nie
do odrzucenia. To może być początek
niezwykłej przygody. red

KINOreklama

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

KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„OSTATNIA RODZINA” GODZ. 18: 00
Biograficzny, od 15lat, Polska, 123min
KINO KOBIET: WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY
WISŁOCKIEJ”  GODZ. 18: 30
Komediodramat, od 15lat, Polska, 120min
PRZEDPREMIERA: 
„LEGO BATMAN: FILM” DUBBING 16: 00*
Animacja, b/o, USA/Dania, 90min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
PREMIERY: 
„RINGS” 13: 30, 19: 00**, 19: 15***,
21: 15****, 21: 30***
Horror, od 15lat, USA, 102min, napisy
** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
*** wyłącznie w czwartek
**** z wyjątkiem czwartku
„LEGO BATMAN: FILM” DUBBING
10: 30*, 17: 00*
Animacja, b/o, USA/Dania, 90min, DUBBING

* wyłącznie w czwartek
„3D LEGO BATMAN: FILM” DUBBING 13: 00*
Animacja, b/o, USA/Dania, 90min, DUBBING
* wyłącznie w czwartek
FILMY TYGODNIA:
„SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY
WISŁOCKIEJ”
11: 00*, 14: 45, 18: 00*, 20: 45*, 21: 45**
Komediodramat, od 15lat, Polska, 120min
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„LA LA LAND” 14: 00, 17: 30, 20: 15 
Komedia/Musical, od 15lat, USA, 128min,
napisy 
„PO PROSTU PRZYJAŹŃ” 20: 30*, 21: 00**
Komedia, od 12 lat, Polska, 164 min 
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
FILMY DLA DZIECI:
„OSTATNI SMOK ŚWIATA” DUBBING
10: 00*, 11: 30**, 12: 00*, 16: 00*, 17: 00**
* 
Animacja, b/o, Ukraina, 85min, DUBBING
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
*** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku

„BALERINA” DUBBING 10: 15*,
12: 30, 16: 15** 
Animacja, b/o, Francja/Kanada, 90min,
DUBBING
* z wyjątkiem niedzieli
** wyłącznie w piątek
,, SING””
10: 30*, 11: 00**, 13: 00*, 15: 30, 18: 30* 
Animacja, b/o, USA / Japonia, 108 min,
dubbing 
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek

ZASTRZEŻONE FILMY W TYM TYGODNIU:
„3D LEGO BATMAN: FILM” DUBBING

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – luty  2017

04 So 18: 00 Wysokie napięcie – gościnnie Teatr Nowy
z Zabrza
05 Nd 18: 00 Wysokie napięcie – gościnnie Teatr Nowy
z Zabrza
11 So 18: 00 Jubileusz 120-lecia: Zemsta / A.
Fredro – PREMIERA 
12 Nd 18: 00 Jubileusz 120-lecia: Zemsta / A. Fredro 
13 Pon 19: 00 Jubileusz 120-lecia: Zemsta / A. Fredro 
14 Wt 10: 00 Zemsta / A. Fredro 
19: 00 Prezent urodzinowy / R.

Hawdon – WALENTYNKI 
16 Cz 10: 00 Zemsta / A. Fredro
19: 00 Zemsta / A. Fredro 
17 Pt 19: 00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik

18 So 18: 00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
19 Nd 18: 00 Prywatna klinika / J. Chapman,
D. Freeman
21 Wt 11: 00 Tajemniczy ogród / F. H.
Burnett – gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza
z Częstochowy
22 Śr 09: 00 i 11: 30 Tajemniczy ogród / F. H.
Burnett – gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza
z Częstochowy
23 Cz 19: 00 Wij. Ukraiński horror / M. Gogol, Ł. Kos
24 Pt 19: 00 Wij. Ukraiński horror / M. Gogol, Ł. Kos
25 So 18: 00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
26 Nd 18: 00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
28 Wt 10: 00 Szewczyk Dratewka / M. Kownacka

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

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

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Siódemka”

w dniu 17.02.2017 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”

w dniu 23.02.2017 r. (czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror”

w dniu 24.02.2017 r. (piątek), godz. 19.00

Pierw si gra cze już
na prze ło mie ro ku za -
gra li  w „MO NO PO LY
RE CY KLING W SO -
SNOW CU”.  Po my sło -
daw cą i współ twór cą gry
„MO NO PO LY RE CY -
KLING” jest Ja cek Ga -
im, pre zes za rzą du Miej -
skie go Przed się -
bior stwa Go spo dar -
ki Od pa da mi sp.
z o.o.w So snow cu. Gra,
oprócz świet nej za ba wy, ma
uświa do mić gra czy, jak du żą ro lę od -
gry wa re cy kling oraz pra wi dło wa se gre ga -
cja od pa dów dla ochro ny śro do wi ska. 

Gra „MO NO PO LY RE CY KLING W SO -
SNOW CU” jest wy jąt ko wa pod każ dym wzglę dem.
To pierw sza edy cja „MO NO PO LY” po świę co na te -
ma ty ce eko lo gii. Gra cze nie bu du ją, jak w kla sycz -
nej wer sji, do mów i ho te li, ale sa dzą i pie lę gnu ją so -
sny, któ re ma ją stać się eko lo gicz nym sym bo lem So -
snow ca. Dzię ki „MO NO PO LY RE CY KLING”
uczest ni cy gry ma ją szan sę tak że le piej po znać hi sto -
rię i za byt ki So snow ca. Na plan szy wid nie ją naj bar -
dziej zna ne i cha rak te ry stycz ne dla So snow ca miej -
sca, uli ce i par ki. Po la trans por to we w grze są jed -
nost ka mi MPGO, a po la po dat ko we to ka ra za nie se -
gre go wa nie śmie ci i opła ta za wy wóz od pad ków.
Uczest ni cy dys po nu ją dwie ma ta lia mi kart: „Re cy -
kling”  i „So sno wiec”, któ re umoż li wia ją po zna nie
nie tyl ko za dań, któ re na co dzień wy ko nu ją pra cow -
ni cy MPGO, ale tak że za sa dy pra wi dło wej se gre ga -
cji od pa dów oraz pod sta wy idei re cy klin gu i od zy -
ski wa nia su row ców. 

„MO NO PO LY RE CY KLING W SO SNOW -
CU” jest pro du ko wa ny przez bry tyj ską fir mę Win -

ning Mo ves, któ ra  po sia da ją li cen cję le -
gen dar ne go „MO NO PO LY” i pro du ko -
wa ła edy cje spe cjal ne, ta kie jak: „Zgad nij
kto to?”, „Clu edo”, „Ry zy ko” czy grę kar -
cia ną „Top Trumps Bi twa” oraz wie lu in -
nych. Fir ma Win ning Mo ves zo sta ła za ło -

żo na w 1997 ro ku i ma swo ją mię -
dzy na ro do wą sie dzi bę

w Lon dy nie oraz
biu ra w Pol sce,
Fran cji, Niem -

czech, Hisz pa -
nii, Ro sji, Tur cji i Au -

stra lii. 
„MO NO PO LY RE CY -

KLING W SO SNOW CU” zo stał wy -
da ny w na kła dzie dwóch ty się cy sztuk. Grę

moż na ku pić w Cen trum In for ma cji Miej skiej.
Kosz tu je 109 zł. SK

Weź udział w konkursie i wygraj kultową grę „MONOPOLY” 

WYGRAJ GRĘ „MONOPOLY RECYKLING
W SOSNOWCU”

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy trzy gry
„MONOPOLY”.
By wygrać grę, trzeba odpowiedzieć na trzy pytania: 
1. W którym roku Sosnowiec otrzymał prawa miejskie?
2. Dlaczego Sosnowiec na przełomie XIX i XX wieku

nazywany był „małą Łodzią”?
3. Co oznacza skrót MPGO?

Odpowiedzi można przysyłać drogą elektroniczną
na adres: redakcja@kuriermiejski.com.pl lub pocztą
na adres redakcji do 25 lutego. Zwycięzcy zostaną
wyłonieni za pomocą losowania, a wyniki podamy
w marcowym wydaniu „Kuriera Miejskiego”.

Sadzą sosny, wywożą śmieci 
i odkrywają tajemnice Sosnowca 

Ma ciej Ma leń czuk, wo ka li sta, gi ta rzy sta roc ko wy i po eta, za gra kon cert
wPa ła cu Kul tu ry Za głę bia wDą bro wie Gór ni czej. Ar ty sta, któ ry we wcze -
snej fa zie swo jej twór czo ści okre śla ny był „bar dem Kra ko wa”, a obec nie
uwa ża ny za jed ne go znaj bar dziej awan gar do wych ikon tro wer syj nych wo -
ka li stów, wy stą pi w Sa li Te atral nej już 9 mar ca. Kon cert roz pocz nie się
ogodz.19.00. Bi le ty są wce nie60 i75zł. Moż na je ku pić wPa ła cu Kul tu -
ry Za głę bia przy pl. Wol no ści 1 lub przez stro nę: www.kup bi le cik.pl. SK

Maleńczuk w Pałacu Kultury Zagłębia 

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne zaproszenia
na koncert Macieja Maleńczuka. Zaproszenia do odbioru w redakcji.

Fani „barda Krakowa” nie powinni przegapić tego koncertu. 
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