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Krzysz tof Po lacz kie wicz

To już pew ne. W czwar tym kwar ta le bie -
żą ce go ro ku ame ry kań ski kon cern Ama -
zon otwo rzy w So snow cu no we cen trum
lo gi sty ki e -com mer ce.  Nie ru cho mość
o łącz nej po wierzch ni135 tys.m kw. zo sta -
nie wy bu do wa nana21-hek ta ro wej dział ce
w po bli żu Pa nat to ni Park So sno wiec I/II.
Ama zon to ame ry kań ska spół ka z sie dzi -
bą w Se at tle, któ ra pro wa dzi naj więk szą
na świe cie sieć sprze da ży wy sył ko wej.

Za da niem no we go cen trum lo gi sty ki
e -com mer ce bę dzie wspie ra nie re ali za cji
usług w za kre sie do staw i lo gi sty ki
na rzecz ro sną cej licz by nie za leż nych
ma łych i śred nich przed się bior ców, któ -
rzy pro wa dzą sprze daż na Ama zon, ko -
rzy sta jąc z usłu gi „Sprze da waj na Ama -
zon” i „Ful fil l ment by Ama zon”. Ge ne -
ral nym wy ko naw cą in we sty cji przy tra -
sie S1 zo sta ła spół ka Pa nat to ni Eu ro pe.
Kon cern nie po da je jak na ra zie war to ści
przed się wzię cia, nie ujaw nia też, ile osób
zo sta nie osta tecz nie za trud nio nych w bu -
do wa nym obiek cie.

Do tej po ry kon cern za in we sto wał
w Pol sce ok. 3 mld zł. Stwo rzył w su mie 7
tys. sta łych miejsc pra cy. Ama zon po in for -
mo wał ofi cjal nie, że w 2017 ro ku za mie -
rza utwo rzyć w ca łej Eu ro pie po nad 15 tys.
no wych, peł no eta to wych miejsc pra cy.

Re kru ta cja na sta no wi ska me ne dżer -
skie w So snow cu już się roz po czę ła – po -
szu ki wa ni są m. in. spe cja li ści ds. fi nan -
sów, HR, IT, lo gi sty ki oraz in ży nie ro wie.
Wię cej in for ma cji dla osób za in te re so -
wa nych pra cą w Ama zon jest do stęp nych
pod ad re sem:  www.my ama zon -
job.com/so sno wiec. 

Wia do mo, że wszy scy pra cow ni cy
cen trum w So snow cu otrzy ma ją bar dzo
atrak cyj ny pa kiet wy na gro dzeń i świad -
czeń do dat ko wych, m. in. bez płat ny
trans port, pry wat ną opie kę me dycz ną
i ubez pie cze nie na ży cie. Ama zon pro -
wa dzi tak że in no wa cyj ny pro gram „Po -
staw na swój roz wój”, w ra mach któ re go
przez okres czte rech lat po kry wa kosz ty
szko leń dla pra cow ni ków niż sze go

szcze bla z co naj mniej rocz nym sta żem
do kwo ty na wet 26 000 zł. – Od 2014 ro -
ku za in we sto wa li śmy po nad 3 mi liar dy
zło tych, utwo rzy li śmy ty sią ce eta to wych
miejsc pra cy i za chę ci li śmy set ki sprze -
daw ców z Pol ski, że by roz wi ja li swo je
fir my, ko rzy sta jąc z pro gra mu „Sprze da -
waj na Ama zon”. Z wiel ką ra do ścią sta -
nie my się czę ścią spo łecz no ści So snow -
ca. Na szym pra cow ni kom bę dzie my ofe -

ro wać kon ku ren cyj ne pen sje i bar dzo
atrak cyj ne pa kie ty świad czeń do dat ko -
wych. Za le ży nam tak że na bu do wa niu
nie zwy kłej at mos fe ry pra cy i stwa rza niu
licz nych moż li wo ści roz wo ju ka rie ry
w na szej dy na micz nej glo bal nej or ga ni -
za cji. Bę dzie my ści śle współ pra co wać
z naj lep szy mi uczel nia mi w re gio nie,
aby za chę cić naj bar dziej uta len to wa nych
ab sol wen tów do te go, by do łą czy li

do nas i w przy szło ści to oni za rzą dza li
na szą fir mą – pod kre śla Ste ven Har man,
dy rek tor ope ra cyj ny Ama zon.

No wy obiekt w So snow cu bę dzie
istot nym ele men tem sie ci cen trów lo gi -
sty ki e -com mer ce Ama zon, zlo ka li zo -
wa nych w sied miu kra jach eu ro pej -
skich.  Pra cow ni cy no we go cen trum
przy po mo cy roz wią zań tech no lo gicz -
nych Ama zon bę dą od bie rać, pa ko wać
i wy sy łać do klien tów obu wie i odzież.

– Bar dzo cie szy my się, że tak in no wa -
cyj na fir ma jak Ama zon zde cy do wa ła się
otwo rzyć no wą in we sty cję wła śnie w So -
snow cu. Je ste śmy prze ko na ni, że ta de cy -
zja bę dzie mia ła du ży wpływ na roz wój
na sze go mia sta i re gio nu. To bu du ją ca dla
nas in for ma cja, że So sno wiec stał się
atrak cyj ny dla tak du żych i pręż nie dzia -
ła ją cych in we sto rów, któ rzy jed no cze śnie
da dzą na szym miesz kań com miej sca pra -
cy. Z ko lei wie le ma łych i śred nich przed -
się biorstw sko rzy sta z po ten cja łu sprze da -
żo we go Ama zon. W tym miej scu chciał -
bym tak że po dzię ko wać fir mie Pa nat to ni
Eu ro pe za re ali za cję in we sty cji i bar dzo
do brą współ pra cę z mia stem – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Ama zon pro wa dzi obec nie trzy cen tra
lo gi sty ki e -com mer ce w Pol sce, dwa we
Wro cła wiu i jed no w Po zna niu. W paź -
dzier ni ku 2016 ro ku spół ka ogło si ła
otwar cie czwar te go cen trum na te re nie
Pol ski w Koł ba sko wie k. Szcze ci na, któ -
re po dob nie jak to w So snow cu, ma zo -
stać od da ne do użyt ku przed koń -
cem 2017 ro ku. Fir ma pro wa dzi tak że
Cen trum Roz wo ju Tech no lo gii w Gdań -
sku i biu ro Ama zon Web Se rvi ces
w War sza wie. 

Zawodnicy UKS Zagłębie zostali
mistrzami Polski juniorów młodszych.
Zdobyli złoty medal podczas  XXIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
Sportach Zimowych Małopolska 2017, która
odbyła się w Krynicy. W meczu finałowym, po
zaciętej rozgrywce, nasz zespół
pokonał MOSM Tychy 3:2. 

Aż 74 mln zł otrzyma Sosnowiec
na przebudowę skrzyżowania
na DK 94 w Sosnowcu.To największe
dofinansowanie na inwestycję drogową
w historii miasta. Cała inwestycja będzie
kosztować prawie 89 mln zł 
i zostanie zrealizowana
w latach 2018 – 2020. str. 15

Jakie powinny być zasady Budżetu Obywatelskiego?
W jaki sposób i na co podzielić pieniądze? Ruszają konsultacje
społeczne w tej sprawie. Każda opinia ma znaczenie! W całym
mieście zostanie uruchomionych siedemnaście punktów
konsultacyjnych. Głosy, pomysły i uwagi są zbierane od 3 do 17
marca, przez pocztę elektroniczną, platformę internetową
i tradycyjne wypełnienie formularza. Na temat Budżetu
Obywatelskiego odbędą się także dwa spotkania. str. 7str. 2

Będą nowe miejsca pracy. 
Amazon inwestuje w Sosnowcu

Nabór na stanowiska menedżerskie już trwa

Miejska sieć wypożyczalni rowerów i 17 km nowych
ścieżek rowerowych pojawi się w Sosnowcu. Sieć
wypożyczalni rowerów, która będzie obejmowała
9 stacji i 130 rowerów, zacznie działać już
w przyszłym roku. Oprócz tradycyjnych
„dwukołowców”, po ścieżkach rowerowych będą
jeździć także tandemy i trójkołowe rowery dla osób
niepełnosprawnych. Za zaprojektowanie
i zainstalowanie sieci wypożyczalni rowerów jest
odpowiedzialny jeden z największych krajowych
operatorów systemów rowerowych, czyli spółka
Nextbike Polska.

Amerykański koncern Amazon otworzy centrum logistyki i stworzy setki nowych miejsc pracy. 

arc UM w Sosnowcu 
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MIASTO

W przyszłym roku mieszkańcy przesiądą się na… rower!

Sosnowiec na dwóch, trzech i czterech kółkach
Syl wia Ko sman

Miej ska sieć wy po ży czal ni ro we -
rów za su mę oko ło 1 mln 700 tys.
zł po wsta nie w So snow cu. To
pierw sza do bra wia do mość. Dru -
gą do brą wia do mo ścią jest bu do -
wa 17 km ście żek ro we ro wych
w mie ście. Ten pro jekt po zwo li
na po łą cze nie ze so bą sie ci wy po -
ży czal ni ro we rów, któ ra bę dzie
obej mo wa ła 9 sta cji i 130 ro we -
rów. To trze cia ta ka in we sty cja
po Ka to wi cach i Gli wi cach w wo -
je wódz twie ślą skim. 
Za za pro jek to wa nie i za in sta lo wa -
nie sie ci wy po ży czal ni ro we rów
bę dzie od po wie dzial ny je den
z naj więk szych kra jo wych ope ra -
to rów sys te mów ro we ro wych,
czy li spół ka Ne xt bi ke Pol ska. Sieć
wy po ży czal ni ro we rów ma po -
wstać do koń ca mar ca przy szłe go
ro ku. Umo wa, na mo cy któ rej
w So snow cu po wsta nie 9 za da szo -
nych sta cji oraz zo sta nie do star -
czo nych 130 ro we rów (w tym 6
tan de mów i 4 ro we ry trój ko ło we
przy sto so wa ne dla po trzeb osób
z dys funk cją ru chu), zo sta ła pod -
pi sa na 16 lu te go przez Ma te usza
Ry ka łę, za stęp cę pre zy den ta mia -
sta i To ma sza Wojt kie wi cza, pre -
ze sa Ne xt bi ke Pol ska. 

– Bę dzie my pierw szym mia -
stem, któ re oprócz tan de mów,

udo stęp ni trój ko ło we ro we ry dla
osób nie peł no spraw nych, a ca ła
sieć wy po ży czal ni zo sta nie po łą -
czo na ścież ka mi ro we ro wy mi.
Bę dzie my chcie li, że by ro we rzy -
ści mo gli zo sta wić wy po ży czo ny
w Ka to wi cach ro wer w So snow cu
i od wrot nie – za po wia da Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. 

Wy po ży czal nie po wsta ną
w cią gu ul. 3 Ma ja (re jon CWK
tzw. „śli ma ka” oraz parkingu
przy kład ce na Śro du li), ul. An -
der sa (re jon ron da Lu dwik), Na ru -
to wi cza (ścian ka wspi nacz ko wa
Sport Po ziom 450), Wa wel
(przy Ze spo le Szkół Mu zycz -
nych), Te atral nej (obok kład ki
nad to ra mi ko le jo wy mi pro wa dzą -
cej do osie dla Naf to wa), Ostro gór -
skiej (skrzy żo wa nia z 1 Ma ja), al.
Mi rec kie go (w po bli żu sta dio nu
lek ko atle tycz ne go) i Pił sud skie go
(Eg zo ta rium). 

– Ro we ry pu blicz ne po wo li za -
czy na ją opa no wy wać aglo me ra cję
ślą sko -dą brow ską. Do tych czas by -
li śmy obec ni tu taj tyl ko z „Ci ty by
bi ke” w Ka to wi cach, a te raz w cią -
gu dzie się ciu dni od pod pi sa nia
umo wy w Gli wi cach, je ste śmy
w So snow cu, któ ry zde cy do wał
się na po dob ny ruch. W ob li czu
wy zwań, ja kie nie sie ze so bą
zwięk sza ją ce się na tę że nie ru chu

ulicz ne go i pro ble mów, zwią za -
nych z za nie czysz cze niem po wie -
trza, mo że my tyl ko cie szyć się, że
co raz wię cej miast do strze ga atu -
ty pro eko lo gicz nej ko mu ni ka cji
miej skiej na każ dą kie szeń – mó -
wi To masz Wojt kie wicz, pre zes
Ne xt bi ke Pol ska. – To sym bo licz -
ne, że w dwu set ną rocz ni cę skon -
stru owa nia pro to ty pu ro we ru, ko -
lej ne mia sto po dej mu je de cy zję
o wpro wa dze niu wy po ży czal ni ro -
we ro wych. No wo ścią jest to, że
w So snow cu ja ko pierw szym mie -

ście w Pol sce udo stęp ni my tan de -
my, z któ rych bę dą mo gli ko rzy -
stać nie tyl ko pa ry na rand ce, ale
i oso by nie peł no spraw ne, na przy -
kład nie wi do me oraz ro we ry trój -
ko ło we, przy sto so wa ne do po trzeb
osób nie peł no spraw nych. Po -
za tym po wsta ną tak że spe cjal ne
za da szo ne sta cje – do da je.

Wy po ży czal nie w So snow cu
po wsta ną ja ko ele ment mo der ni -
za cji in fra struk tu ry au to bu so wo -
-tram wa jo wej, obej mu ją cej bu do -
wę i roz bu do wę ma łych wę złów

prze siad ko wych i łą czą cych je
ście żek ro we ro wych. – Prze bu do -
wa przejść pod ziem nych już trwa,
nie ba wem po zna my wy ko naw cę
prze bu do wy uli cy 3 Ma ja wraz
z bu do wą bu spa sów oraz  fir mę,
któ ra wy bu du je 17 ki lo me trów
ście żek ro we ro wych. Chce my, by
So sno wiec był przy ja zny przede
wszyst kim tym oso bom, któ re
wy bie ra ją ko mu ni ka cję zbio ro wą
lub ro wer – pod kre śla pre zy dent
Chę ciń ski.

Gmi na ogło si ła już prze targ
na wy ło nie nie wy ko naw ców, któ -
rzy wy bu du ją 17 km ście żek ro -
we ro wych w mie ście. Za da nie,
któ re bę dzie kosz to wa ło oko ło 8
mln 600 tys. zł zo sta nie po dzie lo -
ne na sie dem czę ści. Ścież ki ro we -
ro we po wsta ną w ul. An der sa, 1
Ma ja, Mo ścic kie go; ul. 3 Ma ja; ul.
Wa wel, Na ru to wi cza; ul. Kre so -
wa -Pił sud skie go; ul. Naf to -
wa – Ko ściel na, Ze ga dło wi cza, Ja -
giel loń ska; ul. Gro ta -Ro wec kie go,
Or la -Że rom skie go; al. Mi rec kie -
go. Ca ła in we sty cja, zwią za -
na z po wsta niem ście żek ro we ro -
wych, ma się za koń czyć do
czerw ca przy szłe go ro ku. Pro jekt
za kła da wy ko na nie na wierzch ni
ście żek z mie sza nek as fal tu syn te -
tycz ne go w ko lo rze czer wo nym.
Po za pro jek tem zo sta nie wy ko na -
ny tak że ki lo metr ścież ki ro we ro -

wej w ra mach prze bu do wy Ar mii
Kra jo wej. 

So sno wiec bę dzie już osiem na -
stym mia stem na ma pie Pol ski,
w któ rym Ne xt bi ke od po wia da
za do star cze nie i in sta la cję sa mo -
ob słu go we go sys te mu ro we ro we -
go. Wszyst kie sie ci wy po ży czal ni,
któ ry mi do dat ko wo fir ma za rzą -
dza, są kom pa ty bil ne. To zna czy,
że użyt kow nik, któ ry za ło ży kon to
w jed nym z nich, mo że bez do dat -
ko wej re je stra cji ko rzy stać z wy -
po ży czal ni Ne xt bi ke w Pol sce
i na ca łym świe cie. So sno wiec ka
in fra struk tu ra bę dzie tak że przy -
sto so wa na do tej funk cjo nal no ści.
Wstęp nie opła ty za wy po ży cze nie
ro we ru bę dą kształ to wać się na stę -
pu ją co: do 30 mi nut (bez opła ty),
od 31 mi nut do 60 mi nut – 1 zł,
dru ga go dzi na – 2 zł, trze cia go -
dzi na – 3 zł, czwar ta go dzi na i na -
stęp na do 12 go dzin (4 zł). Ka ra
za prze kro cze nie ter mi nu wy po -
ży cze nia, w przy pad ku gdy nie
zwró co no ro we ru w cią gu 12 go -
dzin (200 zł), a za kra dzież, utra tę
lub znisz cze nie ro we ru trze ba bę -
dzie za pła cić 2 tys. zł. 

Spół ka Ne xt bi ke Pol ska od po -
wia da już m. in. za wy po ży czal nie
ro we rów, m. in. w War sza wie (Ve -
tu ri lo), Ło dzi, Lu bli nie, Wro cła -
wiu, Bia łym sto ku (Bi KeR), Po -
zna niu i Opo lu. 

reklama reklama

Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska i Mateusz
Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca, podpisali umowę
na realizację miejskiej sieci wypożyczalni rowerów. 

Maciej Łydek 

Cen trum Unij nych Pro jek tów Trans por to -
wych, któ re po cząt ko wo przy zna ło za le d -
wie 27 pro cent do fi nan so wa nia tej in we -
sty cji,  zmie ni ło ter mi ny pod pi sa nia umo -
wy na do fi nan so wa nie prze bu do wy skrzy -
żo wa nia przy Ma kro w So snow cu. Osta -
tecz nie So sno wiec otrzy ma mak sy mal ne
do fi nan so wa nie do in we sty cji, czy li 85
pro cent. Roz wią za niem na ol brzy mie kor -
ki, któ re two rzą się w tym miej scu, ma być
dwu po zio mo we skrzy żo wa nie. Do łem,
po jezd niach z ob ni żo nym po zio mem, zo -
sta nie po pro wa dzo na głów na nit ka DK94,
a „gó rą” ruch lo kal ny. Dzię ki te mu kie -
row ców, któ rzy bę dą po ru szać się dro gą
kra jo wą, już nic nie bę dzie za trzy my wać,
a ruch wresz cie bę dzie się mógł od by wać
bez ko li zyj nie.

– Otrzy ma li śmy wcze śniej in for ma cję
z mi ni ster stwa, że ter min pod pi sa nia umo -
wy, któ ra pier wot nie mia ła zo stać pod pi -
sa na w War sza wie 21 lu te go, zo sta nie
prze su nię ty. Zgod nie jed nak z pi smem,
któ re do nas do tar ło, po wo dem prze su nię -

cia był fakt, że do fi nan so wa nie ma być
zwięk szo ne i tak się osta tecz nie sta ło. Bar -
dzo cie szy my się z tej in for ma cji, bo dzię -
ki te mu kom fort jaz dy dro gą DK 94 w tym
re jo nie ule gnie ol brzy miej po pra -
wie – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca. 

Za do wo le nia nie ukry wa tak że Ma te -
usz Ry ka ła, za stęp ca pre zy den ta mia -
sta. – W mo men cie, gdy po ja wi ła się li sta
na stro nach CUPT -u, kie dy po raz pierw -
szy ko men to wa li śmy otrzy ma ne do fi nan -
so wa nie, rów nież mó wi li śmy o tym, że
by ło to przy go to wy wa ne na „wa riac kich
pa pie rach”. Oczy wi ście, nie mó wi my
o stro nie me ry to rycz nej pro jek tu, tyl ko
o przy go to wa niu gmi ny do re ali za cji roz -
wią za nia pro ble mu ko mu ni ka cyj ne go
w tam tym ob sza rze – mó wi Ma te usz Ry -
ka ła. – W mo men cie, kie dy roz po czę ła
się ta ka den cja, w Urzę dzie Miej skim
w So snow cu nie by ło ja kiej kol wiek do -
ku men ta cji i opra co wa nia, któ re pró bo -
wa ły roz wią zać wiel ki pro blem ko mu ni -

ka cyj ny w tam tym re jo nie, z ja kim Dą -
bro wa Gór ni cza już so bie po ra dzi ła w la -
tach ubie głych. Chciał bym po dzię ko wać
wszyst kim oso bom, któ re by ły za an ga żo -
wa ne w re ali zo wa nie te go pro jek tu
na „wa riac kich pa pie rach”. W tej chwi li
cze ka nas  trud ny etap, czy li przy go to wa -
nie do ku men ta cji do otrzy ma nia po zwo -
le nia po pod pi sa niu umo wy, a naj trud -
niej szym cza sem bę dzie re ali za cja pro -
jek tu. Bu do wa tak wiel kie go ukła du dro -
go we go w tam tym re jo nie, gdzie ma my
jesz cze do czy nie nia z ru chem tran zy to -
wym, bę dzie skut ko wać  opra co wa niem
skom pli ko wa ne go ukła du ob jaz dów, po -
wsta niem utrud nień i two rze niem się kor -
ków dla kie row ców – za po wie dział wi ce -
pre zy dent.

Wia do mo tak że, że ra zem z prze bu do -
wą skrzy żo wa nia zo sta ną zbu do wa ne
ekra ny wzdłuż jezd ni w obu kie run kach,
za rów no w stro nę Ka to wic, jak i Kra ko wa,
co znacz nie ogra ni czy uciąż li wy po ziom
ha ła su w tam tym re jo nie. SK

No we au to bu sy do je cha ły do so sno -
wiec kie go Przed się bior stwa Ko mu ni -
ka cji Miej skiej. Trzy So la ri sy oraz
prze gu bo wy Mer ce des -Benz są już
w ba zie. To po czą tek re ali za cji za mó -
wie nia. W su mie PKM za mó wił 78
no wych au to bu sów. To naj więk sze
w hi sto rii fir my za mó wie nie na kwo -
tę 127 mln zł. Łącz nie So la ris do star -
czy 24 au to bu sy o dłu go ści 12 me trów
z sil ni kiem Die sla (nor ma Eu ro6),

z ko lei Mer ce des -Benz 19 prze gu bo -
wych po jaz dów o dłu go ści 18 me trów
(sil nik Die sla z nor mą Eu ro6). No wo -
ścią na so sno wiec kich dro gach bę dą
au to bu sy hy bry do we, któ re do star czy
Vo lvo. Szwedz ka fir ma pod pi sa ła
umo wę na pro duk cję 35 hy bryd – 25
z nich to au to bu sy 12-me tro we, a 10
prze gu bo we (18 me trów). Ca łe za mó -
wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne do koń -
ca te go ro ku. KP

Przebudowa skrzyżowania przy DK 94 z maksymalnym dofinansowaniem

Wreszcie bez przymusowych  korków i hałasu
Pierwsze zamówione autobusy 
są już w bazie PKM

Tabor PKM powiększył się już o nowe autobusy. W sumie spółka
zamówiła  78 autobusów. 

arc U
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Nie 23,5 mln zł, ale aż 74 mln zł otrzy ma gmi na So sno wiec na prze bu do wę skrzy żo wa nia 
na DK 94 w So snow cu! Czy li do kład nie ty le, o ile wstęp nie wnio sko wa no. Ca ła in we sty cja bę dzie 
kosz to wać pra wie 89 mln zł. 
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42. sesja Rady Miejskiej

Tak dla spółki i Zagłębiowskiego Parku Sportowego
Syl wia Ko sman

Wy ja śnie nia zło żo ne przez Mar -
ci na Ja ro szew skie go, pre ze sa
klu bu pił kar skie go Zagłębie So -
sno wiec w związ ku z je go za -
trzy ma niem przez Agen cję Bez -
pie czeń stwa We wnętrz ne go, któ -
re mia ło miej sce 27 lu te go, po -
prze dzi ły ob ra dy rad nych. Pre zes
jesz cze przed se sją zor ga ni zo wał
kon fe ren cję dla dzien ni ka rzy,
a tak że wy stą pił pod czas se sji
i przed sta wił swo je sta no wi sko.
Przy znał, że je go przesłuchanie
przez funk cjo na riu szy ABW
trwa ło oko ło 25 – 30 mi nut. 

– W związ ku z wczo raj szy mi
wydarzeniami je stem win ny
pań stwu wy ja śnie nia. Zo sta łem
za trzy ma ny przez ABW pod za -
rzu tem obiet ni cy wrę cze nia ko -
rzy ści ma jąt ko wej urzęd ni ko wi
pań stwo we mu w po sta ci dwóch
bi le tów na mecz Le gia – Ajax
i do mnie ma nej z te go ty tu łu ko -
rzy ści nie dla mnie, ale dla fir my,
któ rą pro wa dzę. Cho dzi o Urząd
Skar bo wy, ob słu gu ją cy fir mę.
Mam sta tus po dej rza ne go. To czy
się po stę po wa nie w sto sun ku
do in nych osób. Jak stwier dził
pro ku ra tor, do sta łem ry ko sze -
tem. Na to miast pra wo jest pra -
wem. Okre ślo ny pa ra graf ko dek -
su kar ne go pre cy zu je, że kto
udzie la ko rzy ści ma jąt ko wej lub
skła da jej obiet ni cę oso bie peł -
nią cej funk cję pu blicz ną, pod le -
ga ka rze i tak pod cho dzi do te go
pro ku ra tu ra – wy ja śniał Mar cin
Ja ro szew ski. 

Pre zes Za głę bia So sno wiec
przy znał, że gra ni ca „od wdzię -
cza nia” jest bar dzo cien ka, ale
sąd wy da wy rok w tej spra wie
i li czy się ze ska za niem. 

– Obie ca łem coś, cze go nie
zre ali zo wa łem, bo to by ło po -
wiedz my „luź no rzu co ne” lub
„być mo że”. Natomiast nie było
żadnej mowy o ocze ki wa niach
cze go kol wiek w za mian. Na ko -
niec przez pro ku ra to ra zo sta ło to
sko men to wa ne w ten spo sób, że
pa dłem ofia rą fa tal ne go zwy cza -
ju, ja kim w Pol sce jest „od -
wdzię cza nie się”. Urzęd nik pań -
stwo wy w tym wy pad ku wy ko -

rzy stał swo ją po zy cję do te go, by
od nieść ko rzyść ma jąt ko wą
w po sta ci otrzy ma nia ode mnie
bi le tów – stwier dził Ja ro szew ski.

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń -
ski za po znał się już wstęp nie
z do ku men ta mi ra zem z człon -
ka mi Ra dy Nad zor czej i pod jął
de cy zję, że pre zes po zo sta nie
na swo im sta no wi sku. 

– Jest po strze ga ny ja ko bar dzo
do bry pre zes, któ ry do pro wa dził
po la tach do awan su Za głę bia
So sno wiec, wy pro wa dził klub
na pro stą i po zo sta nie na swo im
sta no wi sku. Je go za wie sze nie
by ło by dzia ła niem na szko dę
klu bu i mia sta. Trud no jest od -
wo ły wać czło wie ka z funk cji
pre ze sa pił kar skie go klu bu za to,
że chce ko muś, z kim ma pod pi -
sa ną umo wę o współ pra cy, prze -
ka zać bez płat ne bi le ty na mecz –
pod kre ślił pre zy dent. 

Oprócz Mar ci na Ja ro szew -
skie go, ABW za trzy ma ła Mar ci -
na K., na czel ni ka Pierw sze go
Ślą skie go Urzę du Skar bo we go
w So snow cu oraz przed się bior cę
Pio tra D. Za rów no Mar cin Ja ro -
szew ski, jak i Mar cin K. po
przed sta wie niu za rzu tów zo sta li
zwol nie ni, a na czel ni ko wi Urzę -
du Skar bo we go dzień póź niej
przed sta wio no 23 za rzu ty do ty -
czą ce ko rup cji oraz tzw. prze -
stępstw urzęd ni czych, czy li prze -
kro cze nia upraw nień lub nie do -
peł nie nia obo wiąz ków w ce lu
osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej.
Jak po da ła pro ku ra tu ra, cho dzi
o przy ję cie przez na czel ni ka ła -
pó wek na łącz ną kwo tę 160 tys.
zł. 

Dru gą spra wą, któ ra zdo mi no -
wa ła ob ra dy, by ła dłu ga i oży -
wio na dys ku sja na te mat po wo ła -
nia no wej spół ki, któ ra zaj mie się
naj pierw bu do wą, a po tem za rzą -
dza niem Za głę biow skim Par -
kiem Spor to wym. Pla no wa ny
na Gór ce Śro dul skiej park spor -
to wy ma obej mo wać no wy sta -
dion pił kar ski, ha lę spor to wą
i lo do wi sko. Wstęp nie koszt in -
we sty cji osza co wa no na oko -
ło 150 mln zł, dla te go uchwa ła
o po wo ła niu spół ki, wy wo ła ła
po now nie te mat, czy Za głę biow -

ski Park Spor to wy w ogó le po wi -
nien po wstać. 

– Nie ule ga wąt pli wo ści, że in -
fra struk tu ra spor to wa w So snow -
cu jest w kiep skim sta nie. Trze ba
za dać py ta nie, czy bu do wa no -
we go sta dio nu po lep szy ja kość
obiek tu na Kre so wej i czy po pra -
wi się stan ha li na Że rom skie go?
Trze ba za dać so bie py ta nie o hie -
rar chię po trzeb na sze go mia sta.
Czy bu do wa sta dio nu wpi su je się
w wie lo let nią zrów no wa żo ną wi -
zję roz wo ju mia sta? Czy w tej
hie rar chii miej sce pierw sze po -
wi nien za jąć sta dion? Czy tak
wiel ki koszt nie ogra ni czy in -
nych in we sty cji? Tu taj, nie ste ty,
od po wiedź jest tyl ko jed na. Je śli
wy da my pie nią dze na sta dion, to
nie wy da my ich na nic in ne go.
Nikt od po wie dzial ny nie mo że
po przeć te go pro jek tu, za nim nie
od po wie so bie na kil ka pod sta -
wo wych py tań. Jak wie lu miesz -
kań ców od czu je po pra wę wa run -
ków ży cia z po wo du wy bu do wa -
nia obiek tów spor to wych, oprócz
człon ków za rzą du i ra dy nad zor -
czej tej po wo ła nej spół ki, o ile
bę dą miesz kań ca mi So snow ca.
Czy pro jekt bę dzie ge ne ro wał
kosz ty, czy oszczęd no ści? Jak te
obiek ty bę dą od dzia ły wać
na oto cze nie? Nie mo że my po -
przeć tej in we sty cji po pro stu dla -
te go, że na chwi lę obec ną uwa -
ża my, że nas na to nie stać –
stwier dził jed no znacz nie Ja cek
Du dek, rad ny PiS, wska zu jąc, że
rad ni klu bu PiS za gło su ją prze -
ciw ko po wo ła niu spół ki.

W imie niu rad nych klu bu PO
wy po wie dział się Ja nusz Ku bic -
ki, któ ry za jął od mien ne sta no -
wi sko. 

– Każ dy or ga nizm mo że nor -
mal nie funk cjo no wać, je śli jest
w nim rów no wa ga. Je śli jest to
or ga nizm miej ski, po win -
na w nim funk cjo no wać in fra -
struk tu ra dro go wa, ko mu nal na,
sfe ra oświa ty i kul tu ry. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że dla współ cze sne -
go spo łe czeń stwa bar dzo waż ną
sfe rą jest sfe ra spor tu. Chcę się
od wo łać do ob jaz do wej ko mi sji
kul tu ry i spor tu na Sta dio nie Zi -
mo wym. Po raz pierw szy wsze -

dłem tam do szat ni i dla mnie to
przy kład te go, jak nie po win no
się wy cho wać mło dych lu dzi.
Bród, smród i ubó stwo – oce nił
Ja nusz Ku bic ki. 

Rad ni klu bu SLD po sta no wi li
wstrzy mać się od gło su. 

– Wstrzy ma my się, po nie waż
bra ku je nam da nych. Nie chce my
blo ko wać ani jed no znacz nie
wspie rać in we sty cji. Pod ko niec
ro ku bę dzie my wie dzie li du żo
wię cej i wów czas po dej mie my
de cy zję. Do sta li śmy jed no stro ni -
co wy pro jekt uchwa ły z pół stro -
ni co wym uza sad nie niem, bez
żad ne go har mo no gra mu dzia łań
spół ki. Bra ku je mi po głę bio nej
dys ku sji na te mat skut ków fi nan -
so wych i mam na dzie ję, że bę -
dzie my nad tym gło so wać, gdy
bę dą zna ne szcze gó ły – uznał
To masz Nie dzie la, rad ny klu bu
SLD.  

Swo ich wąt pli wo ści nie ukry -
wał tak że rad ny Ka rol Wi niar ski. 

– Naj waż niej szą rze czą jest
hie rar chia po trzeb. Mo że my się
różnić, ale mo im zda niem o wie -
le więk sze zna cze nie dla te go,
czy miesz kań cy bę dą chcie li zo -
stać w So snow cu, ma to, czy bę -
dzie ka na li za cja, wy so ki po ziom
edu ka cji, do bre dro gi, a w dal szej
ko lej no ści ist nie nie obiek tów
spor to wych, w tym sta dio nu pił -
kar skie go. Peł no wy mia ro wa ha -
la i lo do wi sko są w So snow cu
po trzeb ne, ale sta dion pił kar ski
jest jed ną z ostat nich po trzeb,
któ re przy tych wiel kich za nie -
dba niach i bra kach w So snow cu
trze ba zre ali zo wać. Z ha li i lo do -
wi ska mo gą ko rzy stać wszy scy
miesz kań cy. Nie ste ty, ze sta dio -
nu pił kar skie go ko rzy stać bę dą
w dzie więć dzie się ciu kil ku pro -
cen tach za wo dow cy, a resz ta bę -
dzie się mo gła tyl ko przy glą dać,
jak in ni bę dą gra li w pił kę – za -
uwa żył Ka rol Wi niar ski. 

Rad ny Woj ciech Ni twin ko po -
rów nał re ali za cję ZPS do pla nów
bu do wy jac cu zi, pod czas gdy
pod sta wo we po trze by ro dzi ny
nie są jesz cze za spo ko jo ne. 

– So sno wiec to dom, a miesz -
kań cy sta no wią ro dzi nę. Przez
ostat nie 20 lat gło wa ro dzi ny,

go spo darz te go do mu sys te ma -
tycz nie ten dom re mon to wał, ku -
po wał no we sprzę ty, po pra wiał
stan dard ży cia. Nic jed nak nie
trwa wiecz nie. Coś się w do mu
zu ży je i coś trze ba na pra wić,
wy mie nić. Pa ra fra zu jąc da lej,
dzi siaj fak tycz nie coś się za mor -
ty zo wa ło. Po wiedz my, że jest to
łóż ko. Każ dy mu si na czymś
wy god nie spać i za spo ka jać
swo je pod sta wo we po trze by. Nie
by ło by nas na to łóż ko stać, gdy -
by nie środ ki z ze wnątrz. Kie dy
nie jest nas stać na kup no łóż ka,
sto łu czy krze seł, to nie po ry wa -
my się na to, by w do mu bu do -
wać so bie jac cu zi. A ten nasz
sta dion, czy li słyn ny Za głę biow -
ski Park Spor to wy, to jest dzi siaj
na sze so sno wiec kie jac cu zi.
Gdy by nie to, że do sta li śmy
środ ki ze wnętrz ne, to nie by ło by
łóż ka. Tym cza sem my już dzi -
siaj chce my bu do wać jac cu zi,
pod czas gdy nie ma my na czym
spać – stwier dził Woj ciech Ni -
twin ko, rad ny klu bu SLD. – Bie -
rze my kre dyt, ale nie wie my
w ja kiej wy so ko ści, nie wie my,
ile osób z nie go bę dzie ko rzy sta -
ło. Pew nie nie wie le, bo jak po -
ka zu je fre kwen cja, na meczach
pojawia się to ja kieś dwa, trzy
ty sią ce osób raz na dwa, trzy ty -
go dnie, czy li mniej wię cej je den
pro cent miesz kań ców na sze go
mia sta bę dzie ko rzy stać z te go
jac cu zi. Co bar dziej nie po ko ją -
ce, to na sze jac cu zi, z któ re go
tak rzad ko bę dzie my ko rzy sta li,
bę dą spła ca li na sze dzie ci. I to
w ta ki spo sób, że już nie bę dzie
nas na nic in ne go stać – pod su -
mo wał Woj ciech Ni twin ko. 

Osta tecz nie Ra da Miej ska
zgo dzi ła się na po wo ła nie no wej
spół ki. Za jej po wo ła niem za gło -
so wa ło 15 rad nych, prze ciw ko
by ło sie dem, a czwo ro rad nych
wstrzy ma ło się od gło su. 

No wa spół ka z ogra ni czo ną
od po wie dzial no ścią bę dzie się
za rzą dzać ZPS i zaj mo wać spra -
wa mi or ga ni za cyj ny mi, zwią za -
ny mi z bu do wą no wych obiek -
tów, mon ta żem fi nan so wym
i ewen tu al nym po zy ska niem
środ ków z róż nych źró deł. Wy -

dat ki bu dże to we z ty tu łu utwo -
rze nia spół ki wy nio są w tym ro -
ku 200 tys. zł, a ta su ma zo sta nie
prze zna czo na na po kry cie ka pi -
ta łu za kła do we go spół ki. 

– Chce my, aby w So snow cu
po wstał ta ki obiekt, by wresz cie
miesz kań cy mie li miej sce, gdzie
mo gą spę dzać wol ny czas, pójść
na im pre zę kul tu ral ną i by się nie
wsty dzi li, kie dy przy jeż dża ją
do nas spor tow cy z in nych miast
i się śmie ją z te go, jak wy glą da ją
na sze obiek ty spor to we. Mo że -
my te pie nią dze wy dać na coś in -
ne go. Wy ma rzyć so bie mia sto,
gdzie ma my sa me pro ste dro gi.
Ale nie bę dzie miał kto ni mi jeź -
dzić, bo wszy scy miesz kań cy
wy pro wa dzą się do in nych miast
do oko ła. Bo oprócz pro stych
dróg ni cze go tu nie bę dzie. Tę in -
we sty cję bę dzie my spła cać przez
la ta, ale stać nas na to. Pierw sze
spła ty kre dy tu po ja wią się w mo -
men cie spła ty sta re go za dłu że nia
i nie na ra ża my sta nu fi nan sów
mia sta. To bę dzie miej sce dla
wszyst kich miesz kań ców So -
snow ca, gdzie bę dą mo gli spę -
dzać czas wol ny, na or ga ni zo wa -
nie im prez kul tu ral nych i spor to -
wych. Ta in we sty cja jak naj bar -
dziej wpi su je się w zrów no wa żo -
ny roz wój. Za pre zen to wa li śmy
kon cep cję, pro jekt i wstęp nie
kosz ty tej in we sty cji – pod su mo -
wał pre zy dent Ar ka diusz Chę -
ciń ski.

Rad ni pod ję li tak że sze reg
uchwał. Wy słu cha li m. in. rocz -
ne go spra woz da nia z dzia łal no -
ści jed no stek, przed sta wio ne go
przez Ko men dan ta Miej skie go
Po li cji i Ko men dan ta Miej skie go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Za -
szły tak że zmia ny or ga ni za cyj ne
w kie ro wa niu miej ski mi jed nost -
ka mi. Jak po in for mo wał Ma te -
usz Ry ka ła, za stęp ca pre zy den ta
So snow ca, od 1 mar ca Ra fał Ły -
dek, dy rek tor MO SiR -u, bę dzie
peł nił funk cję dy rek to ra Miej -
skie go Za kła du Usług Ko mu nal -
nych, a je go za stęp cą bę dzie do -
tych cza so wy dy rek tor MZUK –
Grze gorz Bar czyk. Obo wiąz ki
dy rek to ra MO SiR -u bę dzie peł -
nił To masz So ska. 

reklama reklamareklama
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Nowe miejsca dla maluchów i praca dla niań z dofinansowaniem 

O ko lej ne 40 miejsc wzro śnie licz ba dla
naj młod szych miesz kań ców w Żłob ku
Miej skim. Pla no wa ne jest otwar cie ko lej -
ne go od dzia łu, tym ra zem na Sta rym So -
snow cu oraz po więk sze nie od dzia łu żłob -
ka nr 1 przy ul. Woj ska Pol skie go.

– No wy od dział ma do ce lo wo po wstać
na par te rze bu dyn ku Ze spo łu Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 3 przy uli cy Pił -
sud skie go 114. Na tym nie ko niec, gdyż
za mie rza my po więk szyć tak że od dział
żłob ka w Niw ce. W przy pad ku od dzia łu
na Sta rym So snow cu przy ję tych do nie -
go mia ło by być oko ło 25 dzie cia ków,
z ko lei dzię ki ada pta cji po miesz czeń ad -
mi ni stra cyj nych Przy chod ni  Re jo no wo -
-Spe cja li stycz nej nr 1, któ ra ra zem ze
żłob kiem zaj mu je bu dy nek przy ul. Woj -
ska Pol skie go 19, od dział zwięk szył by
się o ko lej nych 15 miejsc. Bę dzie my
ubie gać się o środ ki z do ta cji w ra mach
rzą do we go pro gra mu „Ma luch plus”.
Oczy wi ście, część środ ków za bez pie czy -
my w bu dże cie mia sta – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Od stycz nia te go ro ku no wy od dział
żłob ka, li czą cy 40 miejsc, zo stał uru cho -
mio ny wZa gó rzu przyul. Bia ło stoc kiej17.
Na je go po trze by za adap to wa no i zmo der -
ni zo wa no część bu dyn ku Gim na zjum nr7. 

Zgod nie z pla nem to czą się pra ce re -
mon to we przy ada pta cji po miesz czeń
na po trze by od dzia łu Żłob ka Miej skie go
w dziel ni cy Ju liusz. Pla ców ka bę dzie
dzia łać od wrze śnia  te go ro ku, a już od 1
mar ca ru szy ła re kru ta cja.      Pra ce są
współ fi nan so wa ne z pro gra mu „Mo gę
wszyst ko – pro jekt go dze nia ról spo łecz -
nych z za wo do wy mi”. Gmi nie uda ło się
po zy skać na cel oko ło 1,5 mln zł. Dzię ki
tym środ kom po wsta nie rów nież klub

dzie cię cy. Po wsta ją cy ko lej ny od dział
żłob ka miej skie go przy uli cy Czoł gi -
stów 5 bę dzie dys po no wał 25 miej sca mi.
Po nad to dzię ki po zy ska nym środ kom
mia sto za pew ni opie kę nad 15 dzie cia ka -
mi w klu bie dzie cię cym, któ ry bę dzie się
mie ścił przy ul. Ja giel loń skiej 13. –
Utwo rze nie pierw sze go klu bu dzie cię ce -
go w So snow cu uła twi ży cie rodzi com
pra cu ją cym w nie peł nym wy mia rze cza -
su pra cy. W klu bie dzie cię cym za pew nio -

na zo sta nie opie ka nad dziec kiem w wy -
mia rze do 5 go dzin dzien nie, a gra fik
usług bę dzie do sto so wa ny do po trzeb ro -
dzi ców – za po wia da An na Je dy nak, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta.

W ra mach pro jek tu dzie ci ob ję te
opie ką w żłob ku oraz klu bie otrzy ma ją
pro fe sjo nal ną opie kę. – Pro wa dzo ne bę -
dą za ję cia z lo go pe dą, psy cho lo giem
oraz za ję cia mu zycz no -ru cho we. Pla -
ców ki bę dą speł niać no wo cze sne stan -
dar dy, a pro fe sjo nal na opie ka za pew ni
wła ści wy roz wój dziec ka w kom for to -
wych wa run kach – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski. 

To nie ko niec do brych wia do mo -
ści. – Wspar cie otrzy ma ją rów nież ro dzi -
ce pra cu ją cy lub po wra ca ją cy na ry nek
pra cy po prze rwie zwią za nej z uro dze -
niem dziec ka, dla któ rych prze wi dzia no
re fun da cję czę ści kosz tów wy na gro dze -
nia dla 20 niań – mó wi Ar ka diusz Chę -
ciń ski.

Re fun da cja czę ści kosz tów wy na gro -
dze nia nia ni po zwo li ro dzi com pra co -
wać, a co rów nie waż ne, po ja wia się
moż li wość ak ty wi za cji za wo do wej osób
nie pra cu ją cych, któ re bę dą mo gły pod jąć
pra cę ja ko nia nia. Wszyst kie for my
wspar cia bę dą fi nan so wa ne mak sy mal -

nie przez 12 mie się cy. – Mia sto nie na -
rzu ca ro dzi com wy bo ru nia ni. To oni bę -
dą od po wie dzial ni za zna le zie nie opie -
ku na. Oczy wi ście, je śli ktoś ma wąt pli -
wo ści, na ja kich za sa dach pro jekt funk -
cjo nu je, to za pra szam do kon tak tu
z urzęd ni ka mi Wy dzia łu Po li ty ki Spo -
łecz nej. Wszyst kie kwe stie zo sta ną wy -
ja śnio ne – pod su mo wa ła An na Je dy nak.
Opie ka bę dzie prze zna czo na dla dzie ci
w wie ku: od 20 ty go dnia ży cia do lat 3
w no wym od dzia le żłob ka i w przy pad -
ku opie ki pro wa dzo nej przez nia nie,
a w wie ku od ukoń cze nia 1 ro ku ży cia
do lat 3 w klu bie dzie cię cym. Pla no wa ne
ter mi ny re kru ta cji do żłob ka miej skie go
przy pa da ją od 1 mar ca do 31 mar ca,
do klu bu dzie cię ce go od 1 kwiet nia
do 31 ma ja, a w za kre sie re fun da cji wy -
na gro dze nia niań od 1 ma ja do 30 wrze -
śnia. 

Od mo men tu wej ścia w ży cie usta wy
o opie ce nad dzieć mi do lat trzech, czy li
od 2011 r., w So snow cu licz ba miejsc
żłob ko wych zwięk szy ła się do 275
miejsc. Gmi na wspie ra tak że ro dzi ców,
któ rych dzie ci zna la zły się w nie pu blicz -
nych żłobkach. W ta kim przy pad ku so -
sno wi cza nie mo gą li czyć na 500 zło tych
mie sięcz ne go do fi nan so wa nia. SK

Unij ne środ ki po now nie na pły ną
do So snow ca. Tym ra zem po mo gą
w wal ce z ni ską emi sją. Urząd Mar -
szał kow ski ogło sił li stę pro jek tów wy -
bra nych do do fi nan so wa nia w ra mach
dzia ła nia 4.3. Efek tyw ność ener ge -
tycz na i od na wial ne źró dła ener gii
w in fra struk tu rze pu blicz nej i miesz -
ka nio wej w ra mach RPO WSL 2014-
2020. Na 93 zło żo ne wnio ski, do oce -
ny me ry to rycz nej tra fi ło 61, a do fi -
nan so wa nie otrzy ma ło 57 pro jek tów,
w tym wszyst kie czte ry zło żo ne przez
So sno wiec. Łącz nie mia sto na ter mo -
mo der ni za cję 21 obiek tów otrzy ma
po nad 26 mln zł do fi nan so wa nia.
War to pod kre ślić, że po zwo li to na re -
duk cję emi sji py łu za wie szo ne go
PM10 przez te pla ców ki od 43 pro -
cent, na wet do 98 pro cent.

Do fi nan so wa na zo sta nie ter mo -
mo der ni za cja bu dyn ku Bi blio te ki
Głów nej przy ul. Ko ściel nej, sie dem
bu dyn ków, w któ rych znaj du ją się
ośrod ki po mo cy spo łecz nej, je de na -
ście pla có wek oświa to wych, jak rów -
nież dwie przy chod nie. – Trzy na sze
wnio ski zna la zły się na naj wyż szych
miej scach, je śli cho dzi o ja kość ich
przy go to wa nia, a do fi nan so wa nie
otrzy ma ją wszyst kie na sze pro jek ty.
Z te go miej sca dzię ku ję mo im za -
stęp com i wszyst kim urzęd ni kom,
któ rzy przy czy ni li się do te go. To
dzię ki ich pra cy pro jek ty zo sta ły tak
wy so ko oce nio ne, a co za tym idzie,
kwo ty do fi nan so wa nia bę dą ta kie,
na ja kie li czy li śmy – pod kre śla pre -
zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń -
ski.

Kwo tą po nad 5,6 mln zł zo sta nie
do fi nan so wa na ter mo mo der ni za cja
bu dyn ku Bi blio te ki Głów nej w So -
snow cu przy ul. Ko ściel nej 11. Jest
ona ele men tem szer sze go przed się -
wzię cia, po le ga ją ce go na roz bu do wie
i prze bu do wie bu dyn ku dla do sto so -
wa nia go do obec nych stan dar dów

funk cjo nal no -użyt ko wych te go ro dza -
ju pla có wek. Do fi nan so wa nie zo sta ło
przy zna ne na dzia ła nia pro wa dzą ce
do opty ma li za cji zu ży cia ener gii
w bu dyn ku. Przy czy nia się rów nież
do re duk cji emi sji py łu za wie szo ne go
PM10 o 74 pro cent.

Kom plek so wa ter mo mo der ni za -
cja 7 obiek tów uży tecz no ści pu blicz -
nej w So snow cu do ty czy ośrod ków
po mo cy spo łecz nej zlo ka li zo wa nych
przy uli cach: Piotr kow skiej 19, Kra -
szew skie go 21, Że rom skie go 4b, Gro -
ta Ro wec kie go 2, Piw ni ka Po nu re -
go 9, Su chej 21 i Ko sza liń skiej 51-
53. – W ra mach prac wy ko ny wa -
na jest izo la cja prze gród ze wnętrz -
nych, wy mia na okien i drzwi oraz mo -
der ni za cja in sta la cji we wnętrz nych
cen tral ne go ogrze wa nia i cie płej wo -
dy użyt ko wej. W pię ciu bu dyn kach
dzia ła nia mo der ni za cyj ne po le ga ją
rów nież na mon ta żu in sta la cji ko lek -
to rów sło necz nych wspo ma ga ją cych
przy go to wa nie cie płej wo dy użyt ko -
wej – wy li cza Ma te usz Ry ka ła, za -
stęp ca pre zy den ta So snow ca, od po -
wie dzial ny za miej skie in we sty cje.
W tym przy pad ku kwo ta do fi nan so -
wa nia wy no si pra wie 2,2 mln zł, a sza -
cun ko wa war tość re duk cji emi sji py łu
za wie szo ne go PM10 to 76,5 pro cent.

Do fi nan so wa na zo sta nie tak że
kom plek so wa ter mo mo der ni za cja 11
obiek tów szkół i przed szko li. Ro bo ty,
któ re już są re ali zo wa ne, przy czy nią
się do zwięk sze nia efek tyw no ści ener -
ge tycz nej i re duk cji emi sji py łu za wie -
szo ne go PM10 aż o 98 pro cent. Pla -
ców ki ob ję te pro gra mem to: ZSO nr 5
z od dzia łem re ha bi li ta cji i in te gra cji
oraz PM nr 43 (ul. Bo ha te rów Mon te
Cas si no 46), ZSO nr 6 (Sta rzyń skie -
go 41), ZSO nr 7 (ul. Gwiezd -
na 2)  ZSO nr 12 (ul. Ja sień skie go 2a),
ZSO nr 14, SP nr 40, PM nr 45,
MOPS (ul. Ki sie lew skie go 4), ZSO
nr 15 (ul. Zil lin ge ra 1), SP nr 9 (Bra ci

Mie ro szew skich 54), SP nr 39 (ul. Lu -
bel ska 51), obec ne Gim na zjum nr 7
(ul. Bia ło stoc ka 17), PM nr 14 (ul.
Ma li ny 25), PM nr 38 (ul. Krzy wo -
uste go 6). W su mie gmi na otrzy -
ma 18,5 mln zł. – Łącz na war tość do -
fi nan so wa nia po zy ska na w ra mach
dzia ła nia 4.3. Efek tyw ność ener ge -
tycz na i od na wial ne źró dła ener gii
w in fra struk tu rze pu blicz nej i miesz -
ka nio wej wy no si po nad 26 mi lio nów
zło tych – pod kre śla An na Je dy nak,
za stęp ca pre zy den ta mia sta, od po wie -
dzial na m. in. za po zy ski wa nie unij -
nych środ ków. – Co war te pod kre śle -
nia, wszyst kie za da nia in we sty cyj ne
o któ rych mo wa, już się roz po czę -
ły – do da je pre zy dent Chę ciń ski.

Po nad to do fi nan so wa nie w kwo -
cie 1,4 mln zł otrzy ma pro jekt  pn.
„Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków na -
stę pu ją cych obiek tów: Przy chod ni Re -
jo no wo -Spe cja li stycz nej nr 4
przy ul.  No wo po goń skiej 57 oraz
Przy chod ni Re jo no wo -Spe cja li stycz -
nej nr 10 przy ul. Hal le ra 5”, przy go -
to wa ny przez Za kład Lecz nic twa Am -
bu la to ryj ne go w So snow cu. W przy -
pad ku bu dyn ku przy ul. No wo po goń -
skiej za kres prac prze wi du je  ocie ple -
nie ścian ze wnętrz nych, ścian
przy grun cie oraz stro po da chu, wy -
mia nę sto lar ki drzwio wej, in sta la cję
wen ty la cji me cha nicz nej oraz mon taż
ste row ni ka wę zła cie płow ni cze go
z al go ryt mem ada pta cyj nym. Na to -
miast w bu dyn ku przy ul. Hal le ra pro -
jekt prze wi du je ocie ple nie ścian ze -
wnętrz nych, ścian przy grun cie oraz
stro po da chu, wy mia nę sto lar ki okien -
nej, wy mia nę in sta la cji we wnętrz nej
c. o., mo der ni za cję po miesz cze nia
wy mien ni kow ni. W wy ni ku re ali za cji
pro jek tu zwięk sze nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu dyn ków (zmniej sze -
nie zu ży cia ener gii) wy nie sie 42,48
pro cent. O ten sam po ziom zmniej szy
się emi sja py łu PM10. KP

„Den to bus”, czy li mo bil ny au to bus, w któ rym
znaj dą się co naj mniej dwa ga bi ne ty den ty stycz -
ne, bę dzie jeź dził uli ca mi mia sta. Za trud nie ni
den ty ści bę dą spraw dzać stan uzę bie nia
uczniów so sno wiec kich szkół pod sta wo wych
i po nad pod sta wo wych. Za nim jed nak zo sta nie
ogło szo ny prze targ na za kup „den to bu su”, trze -
ba opi sać przed miot za mó wie nia, przy go to wać
spe cy fi ka cję wa run ków za mó wie nia oraz okre -
ślić wa run ki umo wy. – Szu ka li śmy ogło szeń
prze tar gów, w któ rych gmi na za mie rza ła za ku -
pić „den to bus”. Jed nak nie uda ło nam się ta kich
zna leźć, dla te go ogło si li śmy dia log tech nicz ny,
któ ry po prze dzi po stę po wa nie o udzie le nie za -
mó wie nia pu blicz ne go – wy ja śnia Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Do udzia łu
w dia lo gu tech nicz nym zgło si ło się dwóch ofe -
ren tów – Au to kon te ner z Kęt i Ze szu ta z Ra do -
mia. 

Ce lem dia lo gu tech nicz ne go jest uzy ska nie
in for ma cji, m. in. ja kie pa ra me try tech nicz ne po -
wi nien mieć po jazd spe cjal ny, jak po wi nien być
wy po sa żo ny i ile bę dzie kosz to wać za kup, jak
i je go póź niej sza eks plo ata cja. 

Ko niecz ność za ku pu „den to bu su” wy ni ka
z ba dań, ja kie zo sta ły prze pro wa dzo ne w mie -
ście. W 2015 r. prze ba da no w So snow cu 666
dzie ci w wie ku od 6 do 12 oraz 15-lat ków ze
wzglę du na „sió dem ki”, z cze go 45 pro cent nich
zo sta ło skie ro wa nych na dal sze le cze nie sto ma -
to lo gicz ne, a 14 pro cent skie ro wa no na kon sul -
ta cje do or to don ty. W ubie głym ro ku prze ba da -
no w So snow cu 237 dzie ci w wie ku od 6 do 12
oraz 15-lat ków, z cze go aż 76 pro cent z nich

skie ro wa nych zo sta ło na dal sze le cze nie sto ma -
to lo gicz ne, a 14 pro cent za le co no kon sul ta cje
u or to don ty. Nie ste ty, w ubie głym ro ku za no to -
wa no du ży spa dek licz by dzie ci, któ re zo sta ły
prze ba da ne. Na licz bę 1500 dzie ci sza co wa nych
do ba dań w ra mach dar mo we go pro gra mu zgło -
si ło się za le d wie nie ca łe 16 pro cent. 

– Kil ka na ście lat te mu zre zy gno wa no z pro -
wa dze nia ga bi ne tów den ty stycz nych w szko -
łach, jed nak pro wa dzo ne ak cje pro fi lak tycz ne,
ba da nie zę bów, nie cie szą się du żą po pu lar no -
ścią i nie przy no szą re zul ta tów. Nie da się ukryć,
że wy ni ki wska zu ją na ko niecz ność re ali za cji
pro gra mu z za kre su pro fi lak ty ki próch ni cy, ad -
re so wa ne go szcze gól nie do dzie ci i mło dzie ży.
Po za tym re ali za cja pro gra mu po win na za pew -
niać lep szą do stęp ność do ga bi ne tu sto ma to lo -
gicz ne go, co wpły nie na więk szą ilość dzie ci,
któ re zo sta ną ob ję te pro gra mem ba dań i le cze -
nia. Naj lep szym roz wią za niem wy da je się za -
kup „den to bu su”, któ ry bę dzie wraz z ob słu gą
od wie dzał po ko lei so sno wiec kie szko ły. To po -
zwo li na prze ba da nie nie mal ca łej po pu la cji
dzie ci i mło dzie ży w na szym mie ście. „Den to -
bus” udo stęp ni my tak że se nio rom, bo już
wstęp nie pro wa dzi my ta kie roz mo wy z Ra dą
Se nio rów i nie wi dzi my żad nych prze szkód.
Każ da gru pa, któ ra się do nas zgło si, bę dzie mo -
gła sko rzy stać z usług, ja kie ofe ru je „den to bus”.
Chcie li by śmy, że by po jazd zo stał w stu pro cen -
tach za go spo da ro wa ny – stwier dził pre zy dent. 

Je śli wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem,
„den to bus” wy je dzie w tra sę w przy szłym ro -
ku. SK

Dwa pro jek ty, któ re zgło si li pra cow ni cy Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej, do kon kur su gran -
to we go Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go, po raz ko lej ny otrzy ma ją do fi -
nan so wa nie z pro gra mu „Pro mo cja czy tel nic -
twa”. Na 13. „So sno wiec kie Dni Li te ra tu ry (nie
tyl ko) dla dzie ci” uda ło się po zy -
skać 29  tys. 730 zł, a na wa ka cyj ną ak cję
„Lato” – „Literaccy wład cy fan ta zji, czy li la to
z bi blio te ką” – 34 tys. 730 zł. 

Dzię ki te mu już w ma ju – po raz trzy na -
sty – bi blio te ka za pro si swo ich czy tel ni ków
do udzia łu w im pre zach zor ga ni zo wa nych
w ra mach „So sno wiec kich Dni Li te ra tu ry (nie
tyl ko) dla dzie ci”. Na to miast la tem, mło dzi
czy tel ni cy, któ rzy bę dą spę dzać czas w mie -
ście, bę dą mie li oka zję po znać nie zwy kły
świat li te ra tu ry fan ta stycz nej, brać udział
w wy ciecz kach, spo tka niach, kon kur sach
i warsz ta tach. SK

Od stycznia działa już nowy oddział żłobka w Zagórzu, a za kilka
miesięcy kolejny zostanie uruchomiony w Juliuszu. 

Ja ki po wi nien być „den to bus”? Wy ja śni dia log tech nicz ny, a wa run ki wska że prze targ 

Mobilny gabinet dentystyczny 
na ulicach miasta 

Pro jek ty bi blio te ki z do fi nan so wa niem

W Sosnowcu środki unijne pomogą 
w walce ze smogiem

Rusza nabór do żłobka i klubu dziecięcego
arc UM w Sosnowcu
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Spół ka TAU RON Cie pło za mie rza re ali zo wać Pro gram Li kwi -
da cji Ni skiej Emi sji, któ ry ma na ce lu wy eli mi no wa nie emi sji
szko dli wych za nie czysz czeń, ja kie po cho dzą ze spa la nia śmie -
ci i złej ja ko ści pa li wa w do mo wych pie cach. Pla no wa na war -
tość in we sty cji w sa mym So snow cu ma wy nieść oko ło 56 mln
zł, a do sie ci ma zo stać przy łą czo nych oko ło 283 bu dyn ków
(moc przy łą cze nio wa to 42 MW). 

W su mie spół ka TAU RON Cie pło pla nu je przy łą czyć po -
nad 180 MW mo cy ciepl nej do 2022 ro ku w ośmiu mia stach
aglo me ra cji ślą sko -dą brow skiej.

Osta tecz na wy so kość na kła dów in we sty cyj nych za le ży
od przy zna ne go do fi nan so wa nia ze środ ków unij nych, o któ re
ubie ga się spół ka. De cy zja w spra wie wy so ko ści do fi nan so wa nia
bę dzie naj praw do po dob niej zna na w po ło wie te go ro ku. Spół ka,
w ra mach in we sty cji, na swój koszt, do pro wa dzi sieć cie płow ni -
czą do bu dyn ku oraz za in sta lu je wę zeł ciepl ny w bu dyn ku,
a koszt in sta la cji we wnątrz bu dyn ków  bę dą mu sie li po kryć sa mi
od bior cy. – Urząd Miej ski w So snow cu zgło sił 160 bu dyn ków
do przy łą cze nia do sie ci cie płow ni czej TAU RON Cie pło. Te raz
pra cow ni cy spół ki ana li zu ją moż li wość ich przy łą cze nia do sie ci
cie płow ni czej. Wnio ski na przy łą cze nie do sie ci wpły wa ją już
tak że od za rząd ców tych bu dyn ków, a spół ka na bie żą co spraw -
dza moż li wo ści przy łą cze nia po szcze gól nych ka mie nic – mó wi
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Wia do mo już, że in we sty cja po ło że nia cie pło cią gu
wzdłuż  uli cy Mo drze jow skiej ma zo stać re ali zo wa na wraz
z roz po czę ciem re mon tu uli cy przez urząd już wio sną te go
ro ku. 

War to przy po mnieć, że od 1 wrze śnia ubie głe go ro ku w So -
snow cu dzia ła punkt in for ma cyj ny dla miesz kań ców oraz pod -
mio tów z te re nu So snow ca, czy li spół dziel ni, wspól not oraz
firm, a tak że in dy wi du al nych miesz kań ców, w któ rym moż -
na uzy skać in for ma cje o moż li wo ściach i me to dach po zy ska nia
środ ków unij nych na przed się wzię cia z za kre su ter mo mo der ni -
za cji, ogra ni cza nia ni skiej emi sji i ener go osz częd no ści. Punkt
mie ści się w bu dyn ku UM przy ul. Mo ścic kie go 14. SK

Spółka TAURON Ciepło przygotowuje się do realizacji Programu
Likwidacji Niskiej Emisji 

MPGO współpracuje z Politechniką Wrocławską 

Kolejne budynki w sieci
ciepłowniczej 

Śmie ci czę sto wy dzie la ją nie przy -
jem ny za pach już w miej scu ich
wy twa rza nia, czy li w na szych do -
mach. Po mi mo po wsta wa nia
uciąż li wo ści za pa cho wych w pro -
ce sie prze twa rza nia i za go spo da ro -
wa nia od pa dów, Miej skie Przed -
się bior stwo Go spo dar ki Od pa da -
mi w So snow cu po dej mu je sze reg
dzia łań zmie rza ją cych do ich zdia -
gno zo wa nia i zneu tra li zo wa nia.
O pod ję tych dzia ła niach in for mu -
je Ja cek Ga im, pre zes za rzą du
MPGO w So snow cu.

– W paź dzier ni ku 2016 r. wdro -
żo na zo sta ła prak ty ka dez odo ry -
za cji pla cu doj rze wa nia kom po stu.
Pro ces ten po le ga na opry ski wa -
niu pryzm spe cja li stycz nym środ -
kiem de zyn fek cyj nym, przy po -
mo cy od po wied nie go sprzę tu.
W ostat nim cza sie prze pro wa dzo -
ny zo stał au dyt in sta la cji od ga zo -
wa nia skła do wi ska od pa dów, któ -
re go ce lem by ło spraw dze nie po -
praw no ści funk cjo no wa nia sys te -
mu uj mo wa nia i za go spo da ro wa -
nia ga zu skła do wi sko we go – mó -
wi Ja cek Ga im. 

Spół ka MPGO roz po czę ła rów -
nież za po wia da ne wcze śniej ba da -
nia ol fak to me trycz ne, po le ga ją ce
na ozna cze niu stę że nia odo ran tów.
Pod ję to współ pra cę z Wy dzia łem
In ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni -
ki Wro cław skiej, ofe ru ją cej sze ro -
ki za kres ba dań, da ją cych naj bar -
dziej mia ro daj ne wy ni ki po mia ru
po zio mu roz prze strze nia nia się
stę żeń odo ro wych. Ba da nia te ma -
ją od po wie dzieć na py ta nie, czy
na te re nach na le żą cych do MPGO

znaj du ją się źró dła uciąż li wych za -
pa chów.

Pra cow ni cy spół ki przy go to wu -
ją wła śnie ko lej ne dzia ła nia
przy bez po śred nim udzia le miesz -
kań ców. Już wio sną te go ro ku,
oso by chęt ne do wzię cia udzia łu
w ba da niach, otrzy ma ją tzw.
dzien nicz ki za pa cho we, w któ rych
bę dą od no to wy wać swo je ob ser -
wa cje do ty czą ce po ja wia nia się
oraz stę że nia nie przy jem nych za -
pa chów. Po słu żą one ce lom ba -

daw czym ja ko istot ne na rzę dzie,
któ re zo sta nie wy ko rzy sta ne przez
ze spół ba daw czy z Po li tech ni ki
Wro cław skiej do ana li zy i oce ny
od dzia ły wa nia za pa cho we go
obiek tów po ło żo nych na ob sza rze
So snow ca.

MPGO w So snow cu za pra sza
wszyst kie oso by chęt ne do ak tyw -
ne go udzia łu w pla no wa nym
przed się wzię ciu do kon tak tu
pod ad re sem ma ilo wym: biu -
ro@mpgo.so sno wiec.pl. red

Odpady komunalne nigdy pachnieć nie będą

Pracownicy opryskują pryzmy specjalistycznym środkiem dezynfekcyjnym. 

Syl wia Ko sman

700 tys. zło tych po trze ba na peł ne
za koń cze nie in we sty cji, kom plek -
so we za go spo da ro wa nie te re nu
i roz po czę cie dzia łal no ści ho spi -
cyj ne go cen trum usług spo łecz -
nych, czy li Za głę biow skie go Cen -
trum Wspar cia Opie kuń czo -Re -
ha bi li ta cyj no -Psy cho lo gicz ne go.
Bu do wa cen trum przy ul. Hu ba la -
-Do brzań skie go, któ re pro wa dzi
Ho spi cjum So sno wiec kie im. św.
To ma sza Ap., bę dzie kosz to wać
oko ło 10 mln zł. 

So sno wiec kie ho spi cjum
po wie lu la tach sta rań otrzy ma ło
pra wie 5,5 mln zł do fi nan so wa nia
z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
na ada pta cję i roz bu do wę po da ro -
wa ne go przez gmi nę za 1 pro cent
war to ści bu dyn ku przy uli cy Hu -
ba la -Do brzań skie go 131. Bu do -
wa nie by ła by moż li wa bez środ -
ków zgro ma dzo nych w cią gu lat
przez sto wa rzy sze nie od dar czyń -
ców fi zycz nych i praw nych oraz
z od pi sów 1 pro cent po dat ku.
Dzię ki te mu ze bra no do dat ko wo
po nad 3 mln zł. Bu do wa ho spi cyj -
ne go cen trum wspar cia jest w du -
żej czę ści moż li wa wła śnie dzię ki
miesz kań com So snow ca i nie tyl -
ko, któ rzy prze zna cza li pie nią dze
na ten cel pod czas pro wa dzo nych

zbió rek, cha ry ta tyw nych ak cji
i kon cer tów oraz prze zna cza li 1
pro cen tu po dat ku na cel sto wa rzy -
sze nia.

Bu do wa cen trum trwa już
od li sto pa da. Wy ko naw ca, któ ry
wy grał prze targ, czy li Przed się -
bior stwo Ro bót Bu dow la nych
An drzej Muc z Sie mia no wic Ślą -
skich, zre ali zu je kom plek so wo

ca łe za da nie, czy li za rów no część
ada pta cyj ną, do ty czą cą mo der ni -
za cji i przy sto so wa nia do po trzeb
pa cjen tów sta rej bry ły szko ły, jak
rów nież zaj mie się bu do wą no wej
czę ści. Pra ce bu dow la ne już się
roz po czę ły. – Na ra zie wszyst kie
pra ce wy ko ny wa ne są zgod nie
z pla nem i har mo no gra mem –
mó wi Mał go rza ta Cza pla, pre zes

za rzą du Ho spi cjum So sno wiec -
kie go im. św. To ma sza Ap.

Za 2015 rok z od pi su 1 pro -
cent po dat ku so sno wi cza nie prze -
zna czy li na or ga ni za cję po żyt ku
pu blicz ne go, ma ją ce sie dzi bę po -
za So snow cem i dzia ła ją ce w za -
się gu ogól no pol skim, oko ło 
2 mln 600 tys. zł, a za le d wie 600
tys. zł na so sno wiec kie or ga ni za -

cje po za rzą do we, za spa ka ja ją ce
po trze by lo kal ne. Na kon to ho spi -
cjum z te go ty tu łu so sno wi cza nie
prze ka za li 403 tys. zł. – Je śli każ -
dy, kto prze zna czył dla nas je den
pro cent po dat ku, zro bi to po raz
ko lej ny i prze ko na jesz cze tyl ko
jed ną – dwie oso by, to wów czas
uzy ska my bra ku ją ce środ ki –
przy zna je Mał go rza ta Cza -
pla. – Każ dy nasz dar czyń ca, mo -
że mieć pew ność, że nie mar nu je -
my ani jedne go gro sza, a wszyst -
kie ze bra ne pie nią dze są prze zna -
cza ne na ce le sta tu to we zwią za ne
z bie żą cą opie ką nad 150-160
cho ry mi prze by wa ją cy mi w swo -
ich do mach oraz na roz wój po -
przez współ fi nan so wa nie bu do wy
wie lo funk cyj ne go cen trum opie -
kuń cze go – przy zna je Cza pla.

We dług za ło żeń za pla no wa no
w cen trum ho spi cyj nym 25
miejsc dla pa cjen tów wy ma ga ją -
cych sta łej opie ki oraz 25 miejsc
w dzien nym ośrod ku po by -
tu. – Oczy wi ście, nie ozna cza to,
że z opie ki sko rzy sta tyl ko 50
osób. Dłu gość po by tu w ośrod ku
bę dzie do sto so wa na do po trzeb
pod opiecz nych, więc licz ba ko -
rzy sta ją cych bę dzie ule gać zwie -
lo krot nie niu. Po nad to zo sta nie
za pew nio na re ha bi li ta cja oraz
wspar cie psy cho lo gicz ne. Za mie -
rza my rów nież pro wa dzić sze ro -

ką dzia łal ność szko le nio wą, ak -
tyw ną in te gra cję po przez za ję cia
spraw no ścio we i zor ga ni zo wać
wy po ży czal nię sprzę tu re ha bi li -
ta cyj ne go. Łącz nie każ de go ro ku
ho spi cyj ne cen trum wspar cia ma
po ma gać oko ło 1000 be ne fi cjen -
tom – mó wi Mał go rza ta Cza pla.
Dzia ła nia sto wa rzy sze nia w dal -
szym cią gu bę dą się kon cen tro -
wać na wspar ciu ro dzi ny w opie -
ce nad nie ule czal nie cho rym
w je go na tu ral nym śro do wi sku,
a bu do wa ne cen trum opie kuń cze
bę dzie uzu peł niać ten ro dzaj
opie ki, za pew nia jąc opie kę wy rę -
cza ją cą dłu go i krót ko ter mi no wą.
Każ de wy rę cze nie ro dzi ny ma
słu żyć te mu, aby zmę cze ni prze -
dłu ża ją cą się opie ką opie ku no wi
na bra li od de chu, zre ge ne ro wa li
si ły i aby przy naj mniej w nie któ -
rych przy pad kach opie ka mo gła
być kon ty nu owa na na po wrót
w śro do wi sku na tu ral nym. To
waż ny aspekt wspar cia za rów no
dla sa mych cho rych, jak i dla
opie ku nów. 

Trwa budowa Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego

Każda złotówka na wagę pomocy 

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

Budowa centrum wsparcia trwa już od listopada ubiegłego roku, a ma się zakończyć
jeszcze w tym roku. 

arc Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. 

arc MPGO w Sosnowcu



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

We współ cze snych cza sach wie dza z za kre su ubez pie czeń spo łecz nych
jest po trzeb namło dym lu dziom bę dą cym ustar tu wdo ro słe ży cie. Dla te go
ZUS za chę ca uczniów do uczest nic twa w pro jek tach edu ka cyj nych, dzię -
ki któ rym moż napo znać naj waż niej sze za gad nie nia do ty czą ce obo wią zu -
ją ce go wPol sce sys te mu ubez pie czeń. Wbie żą cym ro ku szkol nym re ali zo -
wa na jest trze cia edy cja „Lek cji z ZUS”, prze zna czo na dla uczniów szkół
po nad gim na zjal nych, do któ rej zgło si ło się 15 so sno wiec kich pla có wek.
Na to miast po raz pierw szy ofer tę edu ka cyj ną skie ro wa no do gim na zjów.
Z te re nu So snow ca sko rzy sta ło z niej 10 szkół.
Po za li cze niu pro jek tów ich uczest ni cy wie dzą, cze go mo gą ocze ki wać
od ZUS -u – ja kie są obo wiąz ki Za kła du.
A więc przede wszyst kim przy zna je on wy li cza i wy pła ca:
– eme ry tu ry: świad cze nia przy słu gu ją ce oso bom, któ re od pro wa dza ły

skład ki przez la ta pra cy,
– ren ty: z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy, ro dzin ne (po zmar łym ubez pie czo -

nym człon ku ro dzi ny), so cjal ne (wy pła ca ne oso bom, któ rych nie zdol ność
do pra cy po wsta ła m. in. przed ukoń cze niem 18 lat),

– za sił ki cho ro bo we: świad cze nia wy pła ca ne na pod sta wie zwol nie nia le -
kar skie go na czas cho ro by,

– za sił ki ma cie rzyń skie: świad cze nia wy pła ca ne pod czas opie ki naddziec -
kiem po je go uro dze niu al bo przy ję ciu na wy cho wa nie,

– za sił ki opie kuń cze: świad cze nia wy pła ca ne pod czas opie ki nad cho rym
dziec kiem (w okre ślo nych prze pi sa mi sy tu acjach nad zdro wym dziec -
kiem w wie ku do 8 lat) lub in nym bli skim cho rym człon kiem ro dzi ny,

– za si łek po grze bo wy: świad cze nie wy pła ca ne po śmier ci da nej oso by,
któ re ma zwró cić kosz ty po grze bu,

– świad cze nie przed eme ry tal ne: wy pła ca ne m. in. oso bom bez ro bot nym,
któ re zo sta ły zwol nio ne z pra cy z po wo du li kwi da cji sta no wi ska pra cy
al bo upa dło ści fir my i któ rym bra ku je do eme ry tu ry nie wie le lat,

– do da tek kom ba tanc ki: przy zna wa ny kom ba tan tom po bie ra ją cym eme -
ry tu rę lub ren tę.

ZUS zaj mu je się rów nież gro ma dze niem skła dek na fun du szach:
– Fun du szu Pra cy (FP), któ re go środ ka mi dys po nu ją urzę dy pra cy, fi nan su -

jąc za sił ki dla bez ro bot nych, pra ce in ter wen cyj ne, ro bo ty pu blicz ne, szko -
le nia dla bez ro bot nych itp.

– Fun du szu Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra cow ni czych (FGŚP), któ ry
ma za pew nić m. in. wy pła tę za le głych wy na gro dzeń pra cow ni kom, któ -
rych pra co daw ca jest nie wy pła cal ny,

– Fun du szu Eme ry tur Po mo sto wych (FEP), któ ry fi nan su je eme ry tu ry po -
mo sto we.

Do ZUS -u wpły wa ją tak że skład ki zdro wot ne od pro wa dza ne do Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia, któ ry fi nan su je ubez pie cze nia zdro wot ne,
udzie la ne ubez pie czo nym i re fun du je le ki.

Ko lej ny obo wią zek Za kła du to re ali zo wa nie za dań z za kre su pre wen cji
ren to wej, m. in. kie ro wa nie nare ha bi li ta cję lecz ni czą doośrod ków zdro wia.

In nym obo wiąz kiem ZUS -u jest pro wa dze nie in dy wi du al nych kont
ubez pie czo nych, gdzie są za pi sy wa ne wszyst kie wpła ca ne za da ną oso -
bę skład ki.

Po nad to ZUS pro wa dzi kon to płat ni ka skła dek, gdzie za pi sy wa ne są
wszyst kie skład ki od pro wa dza ne przez da ne go przed się bior cę oraz in for -
ma cje, za ko go są opła ca ne.

Skład ki na ubez pie cze nia spo łecz ne wpły wa ją do spe cjal ne go fun du -
szu za rzą dza ne go przez ZUS – Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych. To ze
środ ków FUS wy pła ca ne są świad cze nia.

W Pol sce są jesz cze in ne sys te my ubez pie cze nia spo łecz ne go, któ re
obej mu ją rol ni ków (KRUS – Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne -
go), służ by mun du ro we, pro ku ra to rów i sę dziów. ZUS ich nie ob słu gu je.

marzec 2017 nr 36

Ilo na Ce bo -Ku bi czek, 
ad wo kat

Na wstę pie na le ży pod nieść, iż sa mo usta no wie nie
roz dziel no ści ma jąt ko wej nie po wo du je po dzia łu
ma jąt ku do tych czas ob ję te go usta wo wą wspól no -
ścią ma jąt ko wą mał żeń ską.

Od mo wa po ro zu mie nia co do za war cia umo wy
ma jąt ko wej usta na wia ją cą roz dziel ność ma jąt ko -
wą mo że się za koń czyć wy stą pie niem jed ne go
z mał żon ków z żą da niem o usta no wie nie roz dziel -
no ści ma jąt ko wej przez sąd.

Z chwi lą za war cia mał żeń stwa po wsta je między
mał żon ka mi z mo cy usta wy wspól ność ma jąt ko wa
usta wo wa, obej mu ją ca przed mio ty ma jąt ko we na -
by te w cza sie jej trwa nia przez obo je mał żon ków
lub przez jed ne go z nich. Przed mio ty nie ob ję te
wspól no ścią usta wo wą na le żą do ma jąt ku oso bi -
ste go każ de go z mał żon ków.

Każ dy z mał żon ków mo że wy stą pić do są du, po -
wo łu jąc się na treść art. 52§2 KRiO, zgod nie z któ -
rym z waż nych po wo dów każ dy z mał żon ków mo że
żą dać usta no wie nia przez sąd roz dziel no ści ma jąt -
ko wej. Zgod nie z po sta no wie niem Są du Naj wyż -
sze go z dnia 3 li sto pa da 2010 ro ku (sygn.
akt V CZ 78/10) roz dziel ność ma jąt ko wa po wsta je
z dniem ozna czo nym w wy ro ku, któ ry ją usta na wia.

W wy jąt ko wych wy pad kach sąd mo że usta no wić
roz dziel ność ma jąt ko wą z dniem wcze śniej szym
niż dzień wy to cze nia po wódz twa.

Usta wa nie de fi niu je po ję cia „waż ne po wo dy”.
Na le ży za tem przy jąć, że ma my na uwa dze ta ką sy -
tu ację, któ ra w kon kret nych oko licz no ściach fak -
tycz nych po wo du je, że dal sze trwa nie wspól no ści
ma jąt ko wej mię dzy mał żon ka mi po cią ga za so bą
na ru sze nie lub po waż ne za gro że nie in te re su ma jąt -
ko we go jed ne go z mał żon ków i z re gu ły tak że do -
bra ro dzi ny.

W li te ra tu rze znaj dzie my przy kła dy waż nych po -
wo dów, czy li ta kie sy tu acje za cho wa nia jed ne go
z mał żon ków, po le ga ją ce na trwo nie niu ma jąt ku
czy też hu lasz czy tryb ży cia, al ko ho lizm, ra żą ca nie -
go spo dar ność, uchy la nie się od utrzy my wa nia sub -
stan cji ma jąt ku wspól ne go. Spra wy o usta no wie nie
roz dziel no ści ma jąt ko wej pod le ga ją roz po zna niu
przez wy dzia ły ro dzin ne są dów re jo no wych. Wła ści -
wy jest sąd ostat nie go wspól ne go za miesz ka nia
mał żon ków w Pol sce. W spra wach o usta no wie nie
roz dziel no ści ma jąt ko wej po bie ra na jest opła -
ta 200 zł. Rów nież za cią ga nie przez jed ne go z mał -
żon ków okre so wych zo bo wią zań nie zwią za nych
z za spo ka ja niem zwy kłych po trzeb ro dzi ny mo że
spo wo do wać przy okre ślo nej trud nej sy tu acji ma -
jąt ko wej i oso bi stej współ mał żon ka i ca łej ro dzi ny
ce lo wość i ko niecz ność znie sie nia wspól no ści ma -
jąt ko wej.

Wska zać na le ży, iż w po zwie o usta no wie nie roz -
dziel no ści ma jąt ko wej moż na żą dać jej usta no wie -
nia z da tą wcze śniej szą niż dzień wy to cze nia po -
wódz twa. Mo że to być uza sad nio ne zwłasz cza
w wy pad ku dłu go trwa łej se pa ra cji fak tycz nej mał -
żon ków.

Nie wy ra ża jąc zgo dy na roz dziel ność ma jąt ko wą
za war tą przed no ta riu szem, mał żo nek za in te re so -
wa ny bę dzie zo bo wią za ny do wy to cze nia wy żej wy -
mie nio ne go po wódz twa. Roz dziel ność po wsta je
nad to z chwi lą upra wo moc nie nia się orze cze nia
o roz wo dzie lub se pa ra cji.

PORADY

ZUS RADZI

Co ci się należy, jeśli płacisz składki, 
czyli projekty edukacyjne ZUS

ADWOKAT RADZI

Brak zgody na rozdzielność majątkową 

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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Ma lo wi dła ścien ne Ja na Hen ry ka Ro se na, zdo -
bią ce ka te drę or miań ską we Lwo wie, moż na od 9
mar ca oglą dać w Pa ła cu Scho ena Mu zeum w So -
snow cu. To jed no z waż niej szych dzieł pol skiej
sztu ki sa kral nej okre su mię dzy wo jen ne go, któ re
do tych czas nie do cze ka ło się szer szej pre zen ta -
cji.

Wy sta wa jest tak że oka zją do po zna nia or -
miań skie go ob rząd ku i kil ku set let nich dzie jów
Or mian we Lwo wie. Oprócz dzieł Ro se na po ka -
za ne zo sta ną pra ce, ja kie na rzecz ka te dry zo sta -
ły wy ko na ne przez kra kow skich ar ty stów, Fran -
cisz ka Mą czyń skie go i Jó ze fa Me hof fe ra.

Od 2008 ro ku pra ce kon ser wa tor skie przy ma lo -
wi dłach w ka te drze pro wa dzo ne są pod nad zo -
rem ab sol wen tów Aka de mii Dzie dzic twa, stu -
diów po dy plo mo wych re ali zo wa nych od 2001 ro -
ku przez Mię dzy na ro do we Cen trum Kul tu ry
wspól nie z Ma ło pol ską Szko łą Ad mi ni stra cji Pu -
blicz nej Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Kra ko -
wie. Wer ni saż wy sta wy od bę dzie się 9 mar ca
i roz pocz nie o godz. 18.00. Sło wo wstęp ne wy -
gło si prof. Ja cek Pur chla. Pod czas otwar cia wy -
sta wy za pla no wa no tak że de gu sta cję po traw
kuch ni or miań skiej. Pra ce sztu ki sa kral nej bę dzie
moż na oglą dać w Mu zeum do 30 kwiet nia. SK

reklama Sztuka sakralna w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu 

Katedra ormiańska 
we Lwowie i jej twórcy 

arc Pałac Schoena M
uzeum

 w
 Sosnow

cu

Prace Jana Henryka Rosena należą do znaczących dzieł polskiej sztuki sakralnej. 
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So sno wiec do cze kał się wła snej or kie stry dę tej! Jak przy sta ło na za -
głę biow ską tra dy cję, wzo rem in nych miast, pod ko niec stycz nia dzię -
ki przy chyl no ści władz mia sta, po wo ła no w mie ście no wą for ma cję
mu zycz ną pod na zwą So sno wiec ka Or kie stra Dę ta. Mi chał Gó ral, dy -
rek tor Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry, udo stęp nił mu zy kom
w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry po miesz cze nia do ćwi czeń, a 15
lu te go od by ła się już pierw sza pró ba mu zycz na. So sno wiec ką Or kie -
strą Dę tą, któ ra li czy 25 mu zy ków, bę dzie kie ro wał dy ry gent Se ba stian
Jan da, ka pel mistrz Za głę biow skiej Or kie stry Dę tej, a za ra zem ar ty sta
Ope ry Ślą skiej w By to miu. W or kie strze gra ją mło dzi mu zy cy w wie -
ku od 15 do 35 lat, po cho dzą cy z So snow ca, Bę dzi na, Dą bro wy Gór -
ni czej i Ka to wic. Są to ucznio wie lub ab sol wen ci szkół mu zycz nych
oraz stu den ci Aka de mii Mu zycz nej. Nie bra ku je też w sze re gach So -
sno wiec kiej Or kie stry Dę tej ama to rów, któ rzy chcą roz wi jać swój ta -
lent i umie jęt no ści gry na in stru men tach. Mu zy cy or kie stry bę dą gra li
kon cer ty dla miesz kań ców, a tak że pod czas świąt pań stwo wych, uro -
czy sto ści miej skich, ju bi le uszo wych, fe sti wa li i kon kur sów. 

W tym ro ku przy So sno wiec kiej Or kie strze Dę tej po ja wią tak że
ko lej ne skła dy mu zycz ne, któ re uzu peł nia ją ofer tę or kie stro wą. Po -
wsta ną m. in. Mło dzie żo wa Or kie stra Dę ta, So sno wiec ki Big Band,
któ ry bę dzie grał mu zy kę roz ryw ko wą i in ne, ory gi nal ne for ma cje
mu zycz ne. 

Obec nie przez ca ły czas trwa na bór do So sno wiec kiej Or kie stry
Dę tej. Mu zy cy, któ rzy chcą kon cer to wać i roz wi jać swo je umie jęt no -
ści gry na in stru men tach nie tyl ko dę tych, ale rów nież na smycz ko -
wych, per ku syj nych i kla wi szo wych, mo gą stać się czę ścią ze spo łu. 

Pró by So sno wiec kiej Or kie stry Dę tej od by wa ją się w każ dą śro dę
o godz. 17.30 w So snow cu w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry
przy ul. Bę dziń skiej 65, w sa li 101. Wszel kie in for ma cje za in te re so -
wa ni mo gą uzy skać w se kre ta ria cie klu bu pod nr tel. (32) 788 33 60 lub
bez po śred nio mo gą za dzwo nić do dy ry gen ta or kie stry pod nr
tel. 668 104 308. SK

Trwa na bór do So sno wiec kiej Or kie stry Dę tej 

Bę dą grać i roz wi jać mu zycz ne pa sje 

Ty dzień po Dniach So snow ca miesz kań cy bę dę rów nie hucz nie świę -
to wać 115-le cie mia sta i 25 lat so sno wiec kiej die ce zji. 11 czerw ca,
w nie dzie lę, z oka zji 115. rocz ni cy nada nia praw miej skich i 25-le cia
po wsta nia die ce zji so sno wiec kiej głów ne uro czy sto ści od bę dą się
na Pla cu Pa pie skim. 

– Gwiaz dą kon cer tu bę dzie Piotr Ru bik. Sam dy ry gent bę dzie go
zza pul pi tu dy ry genc kie go pro wa dził, zaś au to rem li bret ta do kon cer tu
„San to sub i to” jest so sno wi cza nin Ja cek Cy gan – za po wia da Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Miej sce kon cer tu wy bra no nie przy pad ko wo. W 1999 r., a więc
już 18 lat te mu, z wier ny mi w tym miej scu spo tkał się pa pież Jan Pa -
weł II. Przed kon cer tem od bę dzie się msza św. Sam kon cert „San to

Sub i to” opo wia da o ży ciu Ja na Paw ła II ję zy kiem pie śni. W pro jek cie
we zmą udział uta len to wa ni so lo wi wy ko naw cy, a to wa rzy szyć im bę dą
or kie stra sym fo nicz na i chór. Kon cert roz pocz nie się oko ło godz. 20.00. 

W tym sa mym dniu na Pla cu Pa pie skim od bę dzie się tak że Fe sti -
wal Or ga ni za cji Po za rzą do wych. Każ da z or ga ni za cji  bio rą cych
udział w fe sti wa lu pre zen tu je, jak wy glą da dzia łal ność or ga ni za cji po -
za rzą do wej i prze ko nu je, dla cze go war to wspie rać trze ci sek tor.
Przed sta wi cie le or ga ni za cji przy go to wu ją dla uczest ni ków fe sti wa lu
cie ka we za ję cia, warsz ta ty i kon kur sy. Fe sti wal jest oka zją, by nie tyl -
ko do brze się ba wić, ale i za an ga żo wać się w dzia łal ność or ga ni za cji
po za rzą do wych. W ubie głym ro ku w fe sti wa lu wzię ło udział pra -
wie 40 or ga ni za cji. SK

Na Placu Papieskim będziemy świętować 115. urodziny miasta i 25 lat sosnowieckiej diecezji 

Niezwykły koncert „Santo Subito” 

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 
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Fry zu ra po ka zo wa na mo del ce, in spi ro wa na fil mem „Ko smicz na Bar -
bie” by ła głów nym za da niem mło dych fry zje rów, któ rzy wal czy li o ty -
tuł „Mło dy mistrz fry zjer stwa”. 

Fi nał II edy cji Ogól no pol skie go Kon kur su „Mło dy mistrz fry zjer -
stwa” od był się 8 lu te go w Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go w So snow cu, Tech ni kum nr 7 – Pro jek to wa nia i Sty li za cji
Ubio ru. W kon kur sie uczest ni czy li ucznio wie ze szkół fry zjer skich
z ca łe go kra ju. 

Ju ro rzy nie mie li ła twe go za da nia, po nie waż ucznio wie wy ka za li się
nie la da ta len tem, fan ta zją i kunsz tem wy ko na nia. Ju ry, wy sta wia jąc oce -

nę, wzię ło pod uwa gę sze reg kry te riów: efek tow ność, sta ran ność wy ko -
na nej fry zu ry, za mysł kom po zy cyj ny, a tak że do bór stro ju i ma ki ja żu. 

Po burz li wych na ra dach pierw sze miej sce za jął Hu bert Mi cor
z CKZiU w Żo rach. Dru gie miej sce zdo był Bar tosz Wa rze cha z Cen -
trum Kształ ce nia Prak tycz ne go w Ja worz nie, a trze cie miej sce przy pa -
dło w udzia le An nie Bro nec kiej z CKZiU Tech ni kum nr 7 Pro jek to wa -
nia i Sty li za cji Ubio ru. 

Z ko lei na gro dę Dy rek to ra Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go Gro ta -Ro wec kie go 64 otrzy ma ła We ro ni ka Sto lar ska,
uczen ni ca z Ze spo łu Szkół Eko no micz nych w Dą bro wie Gór ni czej.

Na gro dę Urzę du Mia sta So sno wiec otrzy ma ła Alek san dra Jar czok
z CKZiU w Żo rach. Spon so rzy wy róż ni li z ko lei Hia cyn tę Ja no tę, An -
na Ko lar ską oraz An nę Si do ruk, Oli wię Ja kle wicz i We ro ni ką Sto lar ską. 

Pod czas kon kur su od by wa ły się warsz ta ty dla opie ku nów oraz pre -
zen ta cja pro duk tów, przy go to wa ne przez kon sul tan tów mar ki AR TE -
GO. Te go rocz ną II edy cję kon kur su ogól no pol skie go uatrak cyj nił po -
kaz ar ty stycz nej sty li za cji fry zur w wy ko na niu Kon ra da Rod ko, któ ry
re pre zen to wał sa lon fry zjer ski Ma niew ski. Zwy cięz cy kon kur su
otrzy ma li atrak cyj ne na gro dy rze czo we oraz udział w szko le niach fry -
zjer skich. SK

Uro czy sty fi nał 13. edy cji kon kur -
su re cy ta tor skie go „Ma gia Ży we -
go Sło wa”, or ga ni zo wa ny przez
so sno wiec kie Ogni sko Pra cy Po -
zasz kol nej nr 1 przy współ udzia le
Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu ry
w Ka to wi cach, od był się 10 lu te go
w So snow cu. Od lat kon kurs sta -
no wi jed no cze śnie eli mi na cje
miej skie do re jo no we go eta pu
Ogól no pol skie go Kon kur su Re cy -
ta tor skie go „Ma ły OKR” i cie szy
się du żą po pu lar no ścią wśród mło -
dych re cy ta to rów. 

Te go rocz nej edy cji kon kur su
prze wo dził te mat: „Fan ta sma go -
rycz ne ma rze nia, sen ne zja wy iwi -
dzia dła, uśpio ne kra iny dzie cię cej
wy obraź ni – mo ty wa mi po etyc kie -
go sło wa”. – Uczest ni cy wy ka za li
się de tek ty wi stycz nym zmy słem,
ba da jąc i po szu ku jąc li te rac kich
od nie sień zwią za nych zmo ty wa mi
ma rzeń oraz wi zji sen nych i wy -
obra żeń dzie cię cych – mó wi Ewe -
li naNie dzie la, ko or dy na tor ka kon -
kur su i wi ce dy rek tor ka OPP nr 1. 

Przy by li na uro czy stość go ście,
lau re aci kon kur su i ich opie ku no -
wie, mie li oka zję wy słu chać pięk -
nych re cy ta cji. – Po przez wy stę py
mło dych wy ko naw ców, zbli ża my
się doli te ra tu ry, po zna je my ją nano -
wo, od kry wa my wniej daw no za po -
mnia ne war to ści. Cie szę się, że nasz
kon kurs wdal szym cią gu przy cią ga
dzie ci i mło dzież i że po tra fią oni
do strzec ma gię sło wa icza ro wać ob -
ra za mi utka ny mi z wer sów
i strof – mó wi Elż bie ta Ski ba -Po si -
ka ta, dy rek tor ka Ogni ska.

Fi nał uro czy sto ści oka zał się jed -
nym z naj bar dziej wy cze ki wa nych
mo men tów przez uczest ni ków. Wy -
ni ki ogło sił prze wod ni czą ce go ju ry,

To masz Mo li tor z RIK -u. Oka za ło
się, że So sno wiec weli mi na cjach re -
jo no wych „Ma łe go OKR -u” wtym
ro ku bę dą re pre zen to wać He le -
na Ba chle da -Księ dzu larz (Szko ła
Pod sta wo wa nr 8 w So snow cu),
Ame lia Szal bot (Szko ła Pod sta wo -
wa nr 39 w So snow cu), Jo an -
naGaw lik (Gim na zjum nr16 wSo -
snow cu), We ro ni ka Ki jow ska (Gim -
na zjum nr 9 w So snow cu), Mar ta
To karz (Ka to lic kie Nie pu blicz ne
Gim na zjum nr5 wSo snow cu). 

Ory gi nal nym re cy ta cjom przy -
słu chi wa li się m. in. rad ni Da nu ta
Goj na -Uciń ska oraz Ja nusz Ku bic -
ki, Ewa Kraus, pro dzie kan ds. stu -
denc kich Wy dzia łu Na uk Hu ma -
ni stycz nych Wyż szej Szko ły Hu -
ma ni tas, An na Ba czyń ska -Jach,
wi ce dy rek tor ka II LO im. E. Pla ter
w So snow cu, To masz Mo li tor,
przed sta wi ciel RIK w Ka to wi cach,
Se ba stian Pod le śny, in spek tor Wy -
dzia łu Edu ka cji w So snow cu oraz
Ewa Rył ko, prze wod ni czą ca Ra dy
Ro dzi ców OPP nr 1 w So snow cu. 

Pa tro nat me dial ny nad tym
wy da rze niem ob jął „Ku rier Miej -
ski”. SK

Finał II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa” już za nami!

Kosmiczny odlot na głowie 

Najlepiej zapowiadający się młodzi fryzjerzy w Polsce i ich modelki, czyli kosmiczne Barbie. 

zdjęcia: arc C
KZiU

 w
 Sosnow

cu

Sen ne zja wy i wi dzia dła za klę te w sło wach 

LAUREACI XIII EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„MAGIA ŻYWEGO SŁOWA”

• klasy I-III
I miejsce: Helena Bachleda-Księdzularz, Szkoła Podstawowa nr 8
w Sosnowcu, Amelia Szalbot (Szkoła Podstawowa nr 39
w Sosnowcu)
II miejsce: Michał Łabuś (Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu),
Antonina Madejczyk (Szkoła Podstawowa nr 9 w Sosnowcu)
III miejsce: Tomasz Pikuła (MDK „Kazimierz”) 

• klasy IV-VI
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Barbara Parafiniuk (Szkoła Podstawowa nr 8 w Sosnowcu)
II miejsce: Wojciech Rzońca (Szkoła Podstawowa nr 8 w Sosnowcu)
III miejsce: Olga Bryniak (Szkoła Podstawowa nr 46 w Sosnowcu),
Julia Krawiec (Szkoła Podstawowa nr 46 w Sosnowcu)

• klasy gimnazjalne
I miejsce: Joanna Gawlik (Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu)
I miejsce: Weronika Kijowska (Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu)
II miejsce: Aleksandra Magiera (Katolickie Niepubliczne Gimnazjum
nr 5 w Sosnowcu)
III miejsce: Julia Juszczyk (Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5
w Sosnowcu)

Poezja śpiewana:
I miejsce: Marta Tokarz (Katolickie Niepubliczne Gimnazjum nr 5
w Sosnowcu)

Młodzi recytatorzy dostarczyli wiele wzruszeń i radości. 

Wolontariusze z Indonezji, Chin i Brazylii prowadzą zajęcia
z przedszkolakami. 

arc OPP w Sosnowcu

Nie zwy kli wo lon ta riu sze gosz czą
w Miej skim Przed szko lu nr 40
w So snow cu. W ra mach mię dzy -
na ro do we go pro jek tu „In ter na tio -
nal Kin der gar ten” Dian tha Ad ri -
sti Ra ha dja z In do ne zji, Li li
z Chin i Yuri z Brazylii pro wa dzą
z dzie cia ka mi za ję cia. 

W przed szko lu zo sta li ser -
decz nie po wi ta ni 27 lu te go.
Przed szko la ki przy go to wa ły dla
nich wy stę py, czym od ra zu zdo -
by li ser ca wo lon ta riu szy i prze ła -
ma ły wszyst kie ba rie ry. Wo lon ta -
riu sze zwie dzi li przed szko le i po -
zna li pra cow ni ków. Do 12 mar ca
bę dą pro wa dzić za ję cia z dzieć mi.
Pro jekt obej mu je in te rak tyw ne
za ję cia i za ba wy. Dzię ki róż nym
za ję ciom i atrak cjom dzie cia ki bę -
dę mo gły po znać ele men ty kul tu -
ry, tra dy cji, kuch ni czy mu zy ki
go ści po cho dzą cych z róż nych
stron świa ta. Uczą się, iż lu dzie
po sia da ją róż ne ko lo ry skó ry, mó -

wią in ny mi ję zy ka mi i zo sta li wy -
cho wa ni w in nej kul tu rze. Po nad -
to w dzie ciach kształ to wa na jest
cie ka wość ję zy ków ob cych, po -
sta wa to le ran cji, otwar to ści i ak -
cep ta cji. Z ko lei prak ty kan ci po -
przez udział w pro jek cie do sko na -
lą swo je umie jęt no ści pra cy
z dzieć mi i zdo by wa ją za wo do we
do świad cze nie. Po za tym ma ją
szan sę po znać no wych lu dzi, pol -
ską kul tu rę, tra dy cję i zwie dzić
nasz kraj, co jest dla nich tak że
nie sa mo wi tą przy go dą. Pod czas
za jęć z dzieć mi dba ją nie tyl ko
o świet ną at mos fe rę i za ba wę, ale
tak że o to, by naj młod sze po ko le -
nie wy kształ ci ło w so bie to le ran -
cję w sto sun ku do in nych, cza sem
zu peł nie od mien nych kul tur, „In -
ter na tio nal Kin der gar ten” to je -
den z kil ku sta łych pro jek tów
AIE SEC, a so sno wiec kie przed -
szko le uczest ni czy w nim już
po raz dru gi. SK

Pro jekt „In ter na tio nal Kin der gar ten” w MP nr 40 

Świat bez gra nic 

O
lim

pia Kucharska
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DLA SOSNOWIECKIEJ ARCHEOLOGII LATA
BADAWCZE 2015 I 2016 BYŁY NIEWĄTPLIWIE
WYJĄTKOWE. PO RAZ PIERWSZY OD KILKU LAT
PROWADZENIA SYSTEMATYCZNYCH BADAŃ
ARCHEOLOGICZNYCH NA STANOWISKU NR 5
W SOSNOWCU ZAGÓRZU, ODKRYCIA SEZONÓW 2015
I 2016 OKAZAŁY SIĘ BYĆ PRZEŁOMOWE, A DODATKOWO
UDOWODNIŁY, ŻE OSOBA ARCHEOLOGA
POTRZEBNA JEST NIE TYLKO W ZAGÓRZU.

Dla przy po mnie nia, Dział Ar che olo gii w Pa ła cu
Scho ena Mu zeum w So snow cu ist nie je od 2010 ro -
ku. Od te go cza su pro wa dzo ne są sys te ma tycz ne ba -
da nia ar che olo gicz ne, przede wszyst kim na wcze -
sno śre dnio wiecz nym i śre dnio wiecz nym sta no wi -
sku nr 5 w So snow cu -Za gó rzu oraz peł nio ne są nad -
zo ry ar che olo gicz ne i re ali zo wa ne ba da nia ar che -
olo gicz ne we dług za ist nia łych po trzeb w ob rę bie
Za głę bia Dą brow skie go. 

Ba da nia ar che olo gicz ne od by wa ją się każdego
roku, a trwa ją z re gu ły od 4 do 8 ty go dni. Każ do ra -
zo wo wno szą wie le no we go do wie dzy o nie pi sa nej
hi sto rii mia sta oraz jed no cze śnie do star cza ją za każ -
dym ra zem kil ku ty się cy no wych za byt ków o cha -
rak te rze ru cho mym, któ re tra fia ją za zgo dą Ślą skie -
go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków w Ka -
to wi cach do Dzia łu Ar che olo gii w Pa ła cu Scho ena
Mu zeum w So snow cu. 

SEZON BADAWCZY 2015,
SOSNOWIEC-MACZKI
I SOSNOWIEC-ZAGÓRZE

W 2015 ro ku prze pro wa dzo no dwa se zo ny wy ko pa -
li sko we w So snow cu, pierw szy w okre sie od 25 ma -
ja do 16 czerw ca w So snow cu -Macz kach, a dru gi
od 6 do 31 lip ca w So snow cu -Za gó rzu. Z ko lei
w 2016 ro ku zre ali zo wa no se zon ba daw czy w So -
snow cu -Za gó rzu w ter mi nie od 1 do 31 sierp nia.
Kie row ni kiem ba dań z ra mie nia Pa ła cu Scho ena
Mu zeum w So snow cu by ła ar che olog Ka ta rzy -
na So bo ta -Li woch.

Ce lem ba dań son da żo wych w So snow cu -
-Macz kach by ło roz po zna nie te re nu, na któ rym su -
ge ro wa no ist nie nie po zo sta ło ści fun da men tów
po cer kwi pra wo sław nej oraz obec no ści gro bów
żoł nier skich z cza sów II woj ny świa to wej (nie -
miec kich?, ra dziec kich?). Sa me ba da nia re ali zo -
wa no na proś bę Pol skich Ko lei Pań stwo wych
na te re nie przy le ga ją cym do ist nie ją ce go dwor ca
ko le jo we go, na któ rym w przy szło ści za pla no wa -
no po wsta nie par kin gu.

Dzię ki prze pro wa dzo nym ba da niom son da żo -
wym w za ło żo nych wy ko pach w So snow cu -Macz -
kach uda ło się zlo ka li zo wać frag men ty fun da men -
tów cer kwi pra wo sław nej, po zo sta ło ści po wa pien -
ni kach, praw do po dob nie wy ko rzy sty wa nych
przy bu do wie cer kwi, gro bo wiec du chow ne go pra -
wo sław ne go wraz z po chów kiem oraz mo gi łę wo -
jen ną żoł nie rzy ra dziec kich z cza sów II woj ny świa -
to wej. Ba da niom to wa rzy szy ło kil ku krot ne przy mu -
so we prze rwa nie prac z uwa gi na wy stę po wa nie nie -
zi den ty fi ko wa nych do tej po ry mi li ta riów z cza -
sów II woj ny świa to wej.

Naj więk sze emo cje wzbu dzi ło od kry cie gro -
bow ca du chow ne go pra wo sław ne go. Oso ba po -
cho wa na w gro bow cu zo sta ła zło żo na do czar nej
cy no wej trum ny. Trum na by ła zdo bio na mię dzy
in ny mi zło co nym krzy żem pra wo sław nym
na wie ku, jed nak że stan za cho wa nia trum ny oce -
nio no na bar dzo zły. Na obec ną chwi lę iden ty fi -
ku je się po cho wa ne go z du chow nym pra wo sław -
nym, praw do po dob nie Fio do rem Fio do re wi czem
Jer mo len ko, uro dzo nym w 1872 r., a zmar łym
w 1913 r. Zmar łe go po cho wa no w sza tach li tur -
gicz nych, przy czym za cho wa ły się one w sta nie
szcząt ko wym. Zwło ki du chow ne go na tych miast
prze wie zio no wraz z trum ną do Pro sek to rium
Miej skie go przy Cmen ta rzu Ko mu nal nym w So -
snow cu, gdzie pod da no go szcze gó ło wym oglę dzi -
nom. Po kil ku krot nych oglę dzi nach stwier dzo no,
że cia ło zmar łe go by ło co naj mniej w 50 pro cen -
tach zmu mi fi ko wa ne i nie nada wa ło się do bez -
piecz ne go oglą du i dal szych ba dań ar che olo gicz -
nych, czy an tro po lo gicz nych. Do dat ko wo wsku tek

wy ję cia cia ła z gro bow ca i prze nie sie nia do pro -
sek to rium (na gła zmia na wa run ków at mos fe rycz -
nych, tem pe ra tu ry i wil go ci) na stą pił pro ces dal -
sze go, sil ne go roz kła du, wsku tek cze go pod ję to
de cy zję o jak naj szyb szym wtór nym po chów ku
cia ła wraz z reszt ka mi pier wot nej trum ny.

Na le ży wspo mnieć, że po chów ko wi to wa rzy szy -
ły trzy za byt ki ru cho me, któ re po wtór nym po chów -
ku prze ka za no do za bie gów spe cja li stycz nej kon ser -
wa cji. By ły to dwa krzy że pra wo sław ne, je den spo -
czy wa ją cy na szyi zmar łe go, dru gi trzy ma ny w je -
go dło niach oraz mo dli tew nik zło żo ny przy pra wym
bo ku zmar łe go, na wy so ko ści pa sa. 

Z ko lei ba da nia ar che olo gicz ne na sta no wi sku
nr 5 w So snow cu -Za gó rzu by ły kon ty nu acją prac,
któ re re ali zo wa no w la tach 2009, 2010 i 2011. 

Ce lem ba dań by ło dal sze roz po zna nie tzw. wcze -
sno śre dnio wiecz nej osa dy hut ni czej, da to wa nej
na XI i XII wiek, na któ rej do tej po ry zlo ka li zo wa no
po zo sta ło ści/roz wa li ska pie ców słu żą cych do wy to -
pu oło wiu i sre bra, po ła cie w znacz nej czę ści znisz -
czo ne go i roz wle czo ne go bru ku ka mien ne go oraz
wie le za byt ków ru cho mych re pre zen to wa nych licz -
ny mi frag men ta mi ce ra mi ki, żuż li że la znych, ru dy
że la za, od waż ni ków/cię żar ków oło wia nych, frag -
men tów bi żu te rii i wie lu in nych przed mio tów me ta -
lo wych. 

W 2015 ro ku po raz pierw szy w od róż nie niu
do lat po przed nich, ba da nia skon cen tro wa no
na te re nie, na któ rym znaj du ją się tzw. ogród ki
dział ko we, dzier ża wio ne z ro ku na rok miesz kań -
com przez Urząd Miej ski w So snow cu. Te re ny
dział ko we znaj du ją się w od le gło ści ok. 100-
150 m od miej sca, w któ rym do tych czas kon cen -
tro wa no pra ce ar che olo gicz ne. Dzię ki uprzej mo -
ści Urzę du Miej skie go w Sosnowcu, rok rocz nie
(po czy na jąc od 2015 ro ku), Pa łac Scho ena Mu -
zeum w So snow cu otrzy ma moż li wość pro wa dze -
nia prac ar che olo gicz nych na kil ku ko lej nych
dział kach. 

Szcze gól nym ce lem prac ba daw czych by ło po -
twier dze nie kon ty nu acji sta no wi ska w kie run ku za -
chod nim lub stwier dze nie w tym miej scu po zo sta -
ło ści po za bu do wie póź no śre dnio wiecz nej So snow -
ca -Za gó rza. W 2015 ro ku uda ło się zre ali zo wać
z bar dzo do brym wy ni kiem pierw sze z za ło żeń.
Zlo ka li zo wa no pierw szy obiekt o cha rak te rze
miesz kal no -go spo dar czym. Jest to od kry cie du żej
wa gi, bo wiem do tej po ry nie ujaw nio no tu po dob -
ne go obiek tu. Praw do po dob nie spo łecz ność, zaj mu -
ją ca się we wcze snym śre dnio wie czu pra cą na osa -
dzie pro duk cyj nej, nie mia ła świa do mo ści tok sycz -
nych wła ści wo ści oło wiu, a dwa, po twier dza się
wie lo go dzin ny pro ces wy to pu oło wiu i sre bra oraz

moc ne za an ga żo wa nie ów cze snych miesz kań ców
w sam pro ces pro duk cyj ny. 

W 2015 ro ku po zy ska no po nad 4 ty sią ce za byt -
ków o cha rak te rze ru cho mym, a w 2016 ro ku po -
nad 3 ty sią ce. Po zy ska ne za byt ki ru cho me, przy -
dzie lo no stan dar do wo do dwóch ka te go rii za byt ków
ma so wych i za byt ków wy dzie lo nych (szcze gól nych,
wy jąt ko wych). 

SEZON BADAWCZY 2016,
SOSNOWIEC-ZAGÓRZE

Tym cza sem w 2016 ro ku po now nie zlo ka li zo wa -
no ko lej ny obiekt o cha rak te rze miesz kal no -go -
spo dar czym. Je go in ter pre ta cja nie sta no wi ła
pro ble mu ba daw cze go, je go funk cja by ła moc no
czy tel na, a do dat ko wo wi docz na by ła w nim kil -
ku fa zo wość ist nie nia i za go spo da ro wa nia. Praw -
do po dob nie od wcze sne go śre dnio wie cza, po -
przez XIV/ XV wiek, a tak że cza sy no wo żyt ne
XVII -XVIII w, cze go po twier dze niem by ła zlo -
ka li zo wa na tzw. ofia ra za kła dzi no wa z po chów -
kiem psa? 

Do dat ko wo zna le zio no ko lej ne roz wa li ska pie -
ców wcze sno śre dnio wiecz nych słu żą cych do wy to -
pu oło wiu i sre bra, a tak że licz ne do ły po słu po we
w oto cze niu sa mych pie ców. Od kry to po nad to pół -
zie mian kę wcze sno śre dnio wiecz ną po dob ną
do znaj do wa nych toż sa mych obiek tów, w np. Strze -
mie szy cach Wiel kich. 

I CO DA LEJ?

Jed nak że sa mo prze pro wa dze nie wy ko pa lisk ar che -
olo gicz nych to do pie ro po czą tek. Po mi ja jąc fakt
wcze śniej szej traf nej lo ka li za cji wy ko pów, z czym
mu si się mie rzyć każ dy kie row nik ba dań, po przez
wła ści wy wy bór pra cow ni ków, or ga ni za cję ba zy ar -
che olo gicz nej zlo ka li zo wa nej bli sko sa me go miej -
sca ko pa nia oraz zapewnienie bez pie czeń stwa po -
zy ska nym za byt kom, do pie ro po za koń czo nym se -
zo nie ba daw czym tak na praw dę za czy na się mo zol -
na, dłu go trwa ła, ale ileż da ją ca sa tys fak cji pra ca.

Wszyst kie za byt ki o cha rak te rze ru cho mym są
na bie żą co prze wo żo ne do Dzia łu Ar che olo gii Pa -
ła cu Scho ena Mu zeum w So snow cu. Po dzie lo ne
na tzw. za byt ki ma so we i wy dzie lo ne, zo sta ją umy -
te, po mie rzo ne, zwa żo ne, opi sa ne, sfo to gra fo wa ne,
ska ta lo go wa ne (wpis do od po wied niej księ gi mu ze -
aliów, za ło że nie kart ewi den cji mu ze al nej), a sa mo
ich opra co wa nie na uko we mo że po trwać na wet kil -
ka lat.

Jed ną z cie kaw szych kwe stii opra co wa nia za byt -
ków ty pu ar che olo gicz ne go jest pod da nie ich wła -
ści wej i pro fe sjo nal nej kon ser wa cji. Naj czę ściej
kon ser wo wa ne w ar che olo gii są przedmioty me ta -
lo we, oczy wi ście ist nie ją pra cow nie kon ser wa cji
drew na, pa pie ru czy tka ni ny, wszyst ko za leż ne jest
od bie żą cych po trzeb. Kon ser wa cja me ta lu jest tym
cie kaw sza, że czę sto zmie nia ob li cze kon ser wo wa -
ne go przed mio tu, a naj czę ściej po ma ga nie ty le
w je go pra wi dło wym prze cho wy wa niu, co w je go
pra wi dło wej in ter pre ta cji. To co do tej po ry nie wi -
docz ne, ukry te, zo sta je ujaw nio ne oczom ba da czy,
in skryp cje do tej po ry nie czy tel ne, prze sta ją być już
za gad ką, czę sto umoż li wia jąc do kład ne da to wa nie
za byt ku. 

Dział Ar che olo gii Pa ła cu Scho ena Mu zeum
w So snow cu na bie żą co pod da je kon ser wa cji przede
wszyst kim zgro ma dzo ne za byt ki me ta lo we, a zle ca
to za da nie Ośrod ko wi Stu dyj no -Ma ga zy no we mu
Za byt ków Ar che olo gicz nych – Pra cow ni Kon ser -
wa cji w Gło go wie lub Dzia ło wi Kon ser wa cji Mu -
zeum Ar che olo gicz ne mu w Kra ko wie. 

Ostat nim do sko na łym przy kła dem pra wi dło wo
prze pro wa dzo nych za bie gów kon ser wa cji są pre -
zen to wa ne na zdję ciach krzy że po zy ska ne z po -
chów ku du chow ne go pra wo sław ne go z So snow ca -
-Ma czek czy no ży ce wcze sno śre dnio wiecz ne, od -
na le zio ne w wy peł ni sku roz wa li ska XI/XII -wiecz -
ne go pie ca z So snow ca -Za gó rza. 

Re asu mu jąc, wy da je się naj bar dziej ra cjo nal nym
stwier dze nie, że po szcze gól ne dzia ły mu ze al ne nie
na rze ka ją na brak pra cy, a daw ny ste reo typ o tym,
że w mu ze ach pra cow ni cy głów nie spo ży wa ją ka wę
i po ru sza ją się oku ci w dziw ne kap cie, daw no stra cił
na swo im zna cze niu. Pra cow ni cy Dzia łów Ar che -
olo gii mniej szych mu ze ów mu szą być oso ba mi
wszech stron ny mi, bo wiem po czy na jąc od te go, iż
po win ni wy ka zy wać wie dzę o wszyst kich mi nio -
nych epo kach ży cia czło wie ka (dla przy kła du
w Pań stwo wym Mu zeum Ar che olo gicz nym w War -
sza wie ist nie ją osob ne dzia ły brą zu, ka mie nia, śre -
dnio wie cza i pra cu ją cy w nich mu ze al ni cy wy ka zu -
ją naj więk szą wie dzę li tyl ko na te mat daw nej epo -
ki), do dat ko wo kla row ne mu szą być dla nich ar ka -
na na uk to wa rzy szą cych (m. in. et no gra fii, hi sto rii,
an tro po lo gii fi zycz nej czy kon ser wa cji dzieł sztu ki).
Dzia ły Ar che olo gii po zo sta ją naj bar dziej wy ma ga -
ją cy mi dzia ła mi mu ze ów, a pierw szą z cech do bre -
go ar che olo ga po win ny być wszech stron ne i in ter -
dy scy pli nar ne za in te re so wa nia. 

Ka ta rzy na So bo ta -Li woch
ar che olog, et no log
Dział Ar che olo gii
Pa łac Scho ena Mu zeum w So snow cu

Wykopaliska to dopiero początek

Krzyż, pochówek duchownego
prawosławnego, po konserwacji,
Sosnowiec-Maczki.

Nożyce, wczesnośredniowieczna osada
hutnicza, Sosnowiec-Zagórze, po
konserwacji.

Krzyż z łańcuchem, pochówek duchownego
prawosławnego, po konserwacji,
Sosnowiec-Maczki.
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Wyż sza Szko ła Pla no wa nia Stra -
te gicz ne go w Dą bro wie Gór ni czej
już po raz szó sty zor ga ni zu je 28
mar ca kon kurs „I Ty mo żesz zo -
stać ra tow ni kiem”. Ce lem kon -
kur su jest za chę ce nie mło dzie ży
szkół po nad gim na zjal nych do po -
zna nia za gad nień z za kre su udzie -
la nia pierw szej po mo cy, przy swo -
je nie po zy tyw nych re ak cji świad -
ka zda rze nia oraz za in te re so wa nie
za wo dem ra tow ni ka me dycz ne go.

Współ or ga ni za to ra mi te go
przed się wzię cia są Re jo no we Po -
go to wie Ra tun ko we w So snow cu
oraz Wo je wódz kie Po go to wie Ra -
tun ko we w Ka to wi cach. 

Każ de go ro ku w za wo dach
bie rze udział oko ło 30 trzy oso bo -
wych dru żyn. Kon kurs w tym ro -
ku bę dzie się skła dał tyl ko z za -

dań prak tycz nych. Mło dzi ra tow -
ni cy wy ko rzy stu jąc wie dzę z za -
kre su udzie la nia pierw szej po mo -
cy, bę dą mie li oka zję spraw dzić
swo je umie jęt no ści. Do dat ko wą
atrak cję sta no wi Cen trum Sy mu -
la cji Me dycz nej dzia ła ją ce

przy uczel ni, w któ rym uczest ni -
cy za wo dów bę dą mie li moż li -
wość zo ba cze nia za awan so wa -
nych fan to mów, am bu lan su oraz
kok pi tu dys po zy to ra me dycz ne -
go. W ocze ki wa niu na wy ni ki
ucznio wie we zmą udział w spo -

tka niu z pie lę gnia rzem, pod czas
któ re go bę dą po ru sza ne pro ble my
do ty czą ce do pa la czy. W ra mach
pro mo cji kam pa nii „Stop prze mo -
cy wo bec ra tow ni ków me dycz -
nych” – bę dą pre zen to wa ne tech -
ni ki sa mo obro ny. Mło dzi lu dzie
do wie dzą się tak że, jak na le ży re -
ago wać w trud nych sy tu acjach,
np. je śli zo sta ną za cze pie ni przez
oso by pod wpły wem al ko ho lu lub
in nych środ ków odu rza ją cych. 

Pa tro nat nad tym wy da rze niem
ob jął Zbi gniew Pod ra za, pre zy dent
Dą bro wy Gór ni czej. Na to miast pa -
tro nat ho no ro wy nad kon kur sem
ob jął kon sul tant kra jo wy ds. me dy -
cy ny ra tun ko wej – prof. Je rzy Ro -
bert Ład ny. Szcze gó ło we in for ma -
cje na te mat kon kur su moż na zna -
leźć na stro nie uczel ni. red

Sześć pod mio tów zło ży ło ofer ty
na re ali za cję pro gra mu „Do fi nan -
so wa nie do le cze nia nie płod no ści
me to dą za płod nie nia po za ustro jo -
we go dla miesz kań ców mia sta
So sno wiec w la tach 2017-2020”.
Po pod ję ciu uchwa ły w tej spra -
wie przez rad nych, prze wi du ją cej
moż li wość do fi nan so wa nia
do pro ce du ry in vi tro, gmi -
na ogło si ła kon kurs ofert na wy ło -
nie nie re ali za to rów pro gra mu. 

Mia sto za pew ni ło so bie moż -
li wość wy bra nia wię cej niż jed ne -
go pod mio tu, któ ry bę dzie re ali -
zo wał pro gram w So snow cu. Re -
ali za tor ma zo stać wy bra ny do 15
mar ca.

– W ra mach do fi nan so wa nia
do pro ce du ry in vi tro pla nu je my
prze zna czyć kwo tę oko ło 200 ty -
się cy zło tych rocz nie, a z po mo cy
bę dzie mo gło sko rzy stać w każ -
dym ro ku oko ło 40 par. W su mie
pro gram ma ob jąć 160 par, a kwo -

ta na nie go prze zna czo na wy nie -
sie oko ło 800 ty się cy zło tych – za -
po wia da Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca. 

Do kon kur su zgło si ło się sześć
pod mio tów: Cen trum Me dycz ne
Roz ro du AR TVI MED Sp. z o.o.

z Kra ko wa, Kli ni ka Le cze nia Nie -
płod no ści, Gi ne ko lo gii i Po łoż nic -
twa Bo cian z Bia łe go sto ku, In vi -
med Eu ro pej skie Cen trum Ma cie -
rzyń stwa z Ka to wic, Gyn Cen trum
Cli nic Sp. z o.o. z Ka to wic, Pro vi -
ta Sp. z o.o., z Ka to wic oraz Ga -

me ta Szpi tal Sp. z o.o. z Rzgo wa.
So sno wiec ki pro gram obej -

mu je do fi nan so wa nie do wy so ko -
ści 80 pro cent kosz tów, czy li 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, obej mu -

ją cej przy naj mniej prze pro wa dze -
nie na stę pu ją cych ele men tów:
sty mu la cji mno gie go ja jecz ko wa -
nia, wy ko na nie punk cji pę che rzy -
ków ja jo wych, znie czu le nia ogól -
ne go pod czas punk cji, pro ce du ry
mi kro iniek cji plem ni ka, po za -
ustro jo we go za płod nie nia i nad -
zo ru nad roz wo jem za rod ków in
vi tro, trans fer za rod ków do ja my
ma ci cy.

Róż ni cę po mię dzy cał ko wi -
tym kosz tem pro ce du ry a do fi -
nan so wa niem po nio są pa cjen ci.
Mak sy mal na licz ba za bie gów,
do któ rych bę dzie przy słu gi wać
do fi nan so wa nie, to trzy za bie gi.
Pro gram po li ty ki zdro wot nej zo -
stał opra co wa ny na pod sta wie
pro gra mu prof. Sła wo mi ra Woł -
czyń skie go oraz le ka rza Ra fa ła
Zyś ka pn. „Do fi nan so wa nie
do le cze nia nie płod no ści me to dą
za płod nie nia po za ustro jo we go dla
miesz kań ców mia sta Ło dzi w la -

tach 2016-2020” i zmo dy fi ko wa -
ny do po trzeb mia sta, czy li ade -
kwat nie do licz by lud no ści i po -
pu la cji par nie płod nych wy ma ga -
ją cych le cze nia me to da mi
IVF/IC SI oraz środ ków fi nan so -
wych, któ re mia sto po sta no wi ło
prze zna czyć na re ali za cję te go
pro gra mu. 

W So snow cu funk cjo no wał
już pi lo ta żo wy pro gram wspar cia
in vi tro – od 2013 r. Zre zy gno wa -
no z nie go po roz sze rze niu przez
po przed ni rząd kra jo we go pro -
gra mu, któ ry obo wią zy wał do 30
czerw ca 2016 r. W związ ku
z pod ję ciem przez Ra dę Mi ni -
strów de cy zji, że kra jo wy pro -
gram do fi nan so wa nia do pro ce -
du ry in vi tro nie bę dzie re ali zo -
wa ny, so sno wiec cy rad ni ko lej ny
raz zde cy do wa li się na wspar cie
so sno wiec kich par, któ re zde cy -
du ją się na sko rzy sta nie z tej pro -
ce du ry. SK

I ty możesz zostać ratownikiem, czyli zmagania w WSPS

Uczniowie mają szansę sprawdzić swoją wiedzę
i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego. 

Miasto wybiera realizatora programu in vitro
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No wo cze sna pra cow nia mo to cy -
klo wa po wsta ła w bu dyn ku warsz -
ta tów Cen trum Kształ ce nia Za wo -
do we go i Usta wicz ne go. Wy po sa -
że nie zo sta ło za ku pio ne dzię ki do -
fi nan so wa niu w wy so ko ści 10 tys.
zł, prze ka za ne mu przez Ar ce lor -
Mit tal Po land. Z tych środ ków za -
ku pio no m. in. mo to cykl Ogar125,
pod no śnik i sto ja ki mo to cy klo we,
szaf kę z ze sta wem na rzę dzi oraz
spe cja li stycz ne na rzę dzia. Pra cow -
nia zo sta ła uro czy ście otwar ta i za -
pre zen to wa na 24 lu te go. 

– Po sze rzy li śmy w ten spo sób
ofer tę edu ka cyj ną z za kre su bran -
ży mo to ry za cyj nej. Kształ ce nie
bę dzie mo gło się od by wać na po -
zio mie tech ni kum, bran żo wej
szko ły I stop nia oraz na Kwa li fi -
ka cyj nych Kur sach Za wo do -
wych – mó wi Ja cek Gór ski, dy -
rek tor CKZiU w So snow cu.

Z pra cow ni ko rzy stać bę -
dzie 200 uczniów, z cze go 50
uczniów to gru pa sta ła z opie ku -
nem pra cow ni oraz pię ciu na -
uczy cie li przed mio tów sa mo cho -
do wych. Ce lem pro jek tu by ło

utwo rze nie pra cow ni, w któ rej
ucznio wie bę dą mo gli uczyć się
za gad nień z tech ni ki mo to cy klo -
wej.

– Dla Ar ce lor Mit tal Po land
uła twie nie mło dzie ży pod ję cia

pra cy w prze my śle jest waż nym
ele men tem dia lo gu lo kal ne go.
Mam na dzie ję, że no wa pra cow -
nia po mo że uczniom w na uce za -
wo du i po zwo li re ali zo wać ma -
rze nia – mó wi Ka ro li na Mu za,

szef Od po wie dzial no ści Biz ne su
w Ar ce lor Mit tal Po land.

Cen trum Kształ ce nia Za wo -
do we go i Usta wicz ne go w So -
snow cu jest jed ną z dzie wię ciu
szkół part ner skich Ar ce lor Mit tal
Po land w ra mach pro gra mu „Za -
in STA Luj się”. Dzię ki udzia ło wi
w pro gra mie ucznio wie CKZiU
zwie dzi li już m. in. hu tę w Dą -
bro wie Gór ni czej, a po nad to
bio rą udział w cie ka wych za ję -
ciach i kon kur sach. Mo gą też
od by wać prak ty ki uczniow skie
w za kła dach na le żą cych do Ar -
ce lor Mit tal Po land.

Pro gram „Za in STA Luj się”
się obej mu je swo im dzia ła niem
tak że stu den tów szkół wyż -
szych. Jest pro wa dzo ny przez
Ar ce lor Mit tal Po land już od po -
nad 9 lat i przez ca ły czas roz -
sze rza swo ją for mu łę. Ofe ru je
uczniom i stu den tom, m. in. na -
ukę ję zy ka ob ce go, wy jaz dy
i kur sy ję zy ko we czy warsz ta ty
umie jęt no ści nie zbęd nych
przy po szu ki wa niu pra cy oraz
kon kur sy wie dzy. SK

Nowa pracownia motocyklowa w CKZiU

Z motorem do wiedzy  

Z pracowni motocyklowej będzie korzystać 200 uczniów. 

Samorządowcy z 41 miast opowiedzieli się za rozwojem
elektromobilności. 

So sno wiec jest jed nym z 41 sa mo rzą dów, któ ry ofi cjal nie po parł roz -
wój elek tro mo bil no ści w Pol sce. Li sty in ten cyj ne w tej spra wie pod -
pi sa li 20 lu te go w War sza wie przed sta wi cie le Mi ni ster stwa Roz wo ju,
Mi ni ster stwa Ener gii, Pol skie go Fun du szu Roz wo ju, Na ro do we go
Cen trum Ba dań i Roz wo ju, Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej oraz sa mo rzą dow cy z 41 pol skich gmin,
w tym pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. Jed nym z naj waż -
niej szych ce lów po ro zu mie nia jest zwięk sze nie licz by au to bu sów
elek trycz nych. Wśród po sta no wień jest tak że bu do wa in fra struk tu ry
do ła do wa nia au to bu sów i sa mo cho dów elek trycz nych, wspól ny udział
w pra cach ba daw czo -roz wo jo wych do ty czą cych elek tro mo bil no ści
w Pol sce i włą cze nie się w kon sul ta cje pro jek tu usta wy o elek tro mo -
bil no ści. W przy pad ku So snow ca, PKM So sno wiec, już roz pi sał prze -
targ na za kup trzech au to bu sów elek trycz nych, wpi su jąc się w pro wa -
dzo ne dzia ła nia na rzecz roz wo ju elek tro mo bil no ści. SK.

Tak dla elektrycznych autobusów
i samochodów 

arc CKZiU w Sosnowcu
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BARTOSZ KADŁUBICKI – młodszy asystent
z Oddziału Urologii Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o. wyjaśnia, czym jest BPH
i wylicza objawy, których mężczyźni nie
powinni bagatelizować.

Szyb ki roz wój me dy cy ny oraz po pra wa wa run ków
ży cia w Pol sce są jed ny mi z czyn ni ków przy czy nia ją -
cych się do pro ce su sta rze nia spo łe czeń stwa. Ten,
ską di nąd po zy tyw ny trend, nie sie za so bą rów nież
ne ga tyw ne skut ki, m. in. pod po sta cią wzro stu za -
cho ro wań na cho ro by wie ku po de szłe go.

Jed ną z naj częst szych cho rób u męż czyzn po wy -
żej 40 ro ku ży cia i jed no cze śnie naj częst szą cho ro bą
gru czo łu kro ko we go jest je go roz rost za leż ny
od zmian hor mo nal nych, któ re za cho dzą w sta rze ją -
cym się or ga ni zmie. Ła god ny roz rost gru czo łu kro ko -
we go (z ang. BPH) po le ga na wzro ście je go ob ję to -
ści. Do ty ka on po nad po ło wę męż czyzn po wy żej 50
ro ku ży cia i aż 75 pro cent po wy żej 80. Po więk szo -
na pro sta ta nie raz bu dzi nie po kój, cho ciaż roz rost
gru czo łu kro ko we go jest pro ce sem ła god nym bez
cech no wo two ru zło śli we go.

Roz rost gru czo łu kro ko we go jest pro ce sem po -
wol nym, w któ rym po więk sza ją ca się pro sta ta po wo -
du je ucisk cew ki mo czo wej i zwią za ne z tym stop nio -
wo na si la ją ce się pro ble my z od da wa niem mo czu.
Po nie waż ob ja wy BPH nie po ja wia ją się na gle i w po -
cząt ko wym sta dium nie po wo du ją znacz ne go dys -
kom for tu, nie raz są ba ga te li zo wa ne przez męż czyzn.
Z cza sem jed nak stan po gar sza się, a sy tu acja wy -
ma ga kon sul ta cji z le ka rzem. Ob ja wa mi, któ re po -
win ny za nie po ko ić i skło nić do ta kie go spo tka nia, są:
• czę sto mocz, czy li ko niecz ność czę ste go od da wa -

nia mo czu – nie raz na wet co 2 go dzi ny,
• od da wa nie mo czu w po rze noc nej czę ściej niż je -

den raz, czy li nyk tu ria,
• uczu cie gwał tow ne go par cia na mocz z nie moż li -

wo ścią wstrzy ma nia mik cji,
• osła bie nie stru mie nia mo czu i wy dłu że nie cza su

trwa nia mik cji,

• uczu cie za le ga nia mo czu w pę che rzu po mik -
cji – wra że nie, że po mi mo wy sił ku pę cherz nie
opróż nił się cał ko wi cie.

Utrud nia ją ca od pływ mo czu pro sta ta jest przy -
czy ną na wra ca ją cych dróg mo czo wych, któ re w naj -
cięż szym przy pad ku mo gą do pro wa dzić do za ka że -
nia ca łe go or ga ni zmu czy li uro sep sy. Do dat ko wo za -
le ga nie mo czu w pę che rzu oraz wtór nie w ca łym
ukła dzie mo czo wym sprzy ja two rze niu się ka mie ni
w pę che rzu mo czo wym oraz ner kach, a tak że mo że
skut ko wać nie wy dol no ścią ne rek.

Je że li nie wpro wa dzi my od po wied nie go le cze nia
wy star cza ją co wcze śnie i pro sta ta znacz nie się roz -
ro śnie, mo że dojść do cał ko wi te go za trzy ma nia mo -
czu z to wa rzy szą cym sil nym bó lem pod brzu sza, któ -
re wy ma ga pil nej in ter wen cji me dycz nej ce lem za ło -
że nia cew ni ka do pę che rza mo czo we go.

Je śli zde cy du je my się na wi zy tę u le ka rza, war to
wie dzieć, w ja ki spo sób stan dar do wo ona prze bie -
ga. Pod czas spo tka nia u uro lo ga zo sta nie ze bra ny
wy wiad do ty czą cy zgła sza nych do le gli wo ści oraz
bez bo le sne ba da nie pro sta ty pal cem przez od -
byt – ba da nie „per rec tum”. Zwy kle zle ca się rów -
nież pod sta wo we ba da nia krwi i mo czu – w tym ba -
da nie po zio mu PSA – an ty ge nu ster czo we go. W cią -
gu dal sze go po stę po wa nia waż na jest de cy zja okre -
śla ją ca spo sób le cze nia. Ła god ny roz rost pro sta ty
moż na le czyć far ma ko lo gicz nie i ope ra cyj nie.
W przy pad ku sła bo na si lo nych do le gli wo ści sto su je
się le cze nie przy po mo cy le ków, któ rych dzia ła nie
po le ga na ob ni że niu na pię cia mię śni gład kich dróg
mo czo wych, po pra wie ela stycz no ści pro sta ty,
zmniej sze niu ob ję to ści gru czo la ka ster cza. Na to -
miast gdy cho ro ba za czy na w znacz ny spo sób prze -
szka dzać w ży ciu co dzien nym pa cjen ta, le karz mo -
że za de cy do wać o za sto so wa niu le cze nia ope ra cyj -
ne go. Zwy kle wy bie ra nym po stę po wa niem jest za -
bieg en do sko po wej elek tro re sek cji pro sta ty (z ang.
TURP), po le ga ją cy na do tar ciu przez cew kę mo czo -
wą do pro sta ty i jej czę ścio we usu nię cie ce lem po -
pra wy od pły wu mo czu.

Jak wi dać, ła god ny roz rost gru czo łu kro ko we go
jest cho ro bą, któ rej nie na le ży się bać. Je że li po ja wia -
ją ce się ob ja wy nie zo sta ną zba ga te li zo wa ne przez
pa cjen ta, któ ry od po wied nio wcze śnie zgło si się
do le ka rza, moż na za sto so wać le cze nie ogra ni cza ją -
ce nie ko rzyst ne skut ki BPH do mi ni mum.
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BARTOSZ KADŁUBICKI – ukończył studia
medyczne na Śląskim Uniwersytecie
Medycznym w Katowicach w 2013 r.
W latach 2015 – 2016 pracował
w Oddziale Urologii Ogólnej
i Onkologicznej Szpitala Powiatowego
w Mielcu na stanowisku
młodszego asystenta. Obecnie jest
lekarzem rezydentem na Oddziale
Urologii Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego  sp. z o.o.

Powiększona prostata – 
kiedy powinna budzić niepokój?

W JAKI SPOSÓB ZINTEGROWAĆ
SENIORÓW I MŁODYCH LUDZI
W SOSNOWCU? DEBATOWALI NAD TYM
CZŁONKOWIE RADY SENIORÓW
I MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA,
PODCZAS NADZWYCZAJNEGO
POSIEDZENIA, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 21
LUTEGO. RAZEM ZASTANAWIALI SIĘ
NAD CIEKAWYM PROJEKTEM, KTÓRY
MOGLIBY WSPÓLNIE ZREALIZOWAĆ. 

– Wstęp nie wy pra co wa ne za ło że nia
pro jek tu za kła da ją in te gra cję se nio rów
z mło dzie żą w kon wen cji i for mie
przy ja znej dla obu stron – przy zna je
Je rzy Du dek, rzecz nik Ra dy Se nio rów
w So snow cu. Po sie dze nia zo sta ły na -
gra ne i utrwa lo ne przez dzien ni ka rzy
re gio nal nej „Trój ki”, któ rzy przy go to -
wu ją cykl re por ta ży pod na zwą „Doj -
rzal si”. – Po zna nie ku lis i tech ni ki pra -
cy te le wi zyj nych pro fe sjo na li stów,
oprócz osią gnię cia głów ne go ce lu
opra co wa nia pro jek tu in te gru ją ce go
se nio rów z mło dzie żą, da ło nam du żo
wra żeń i sa tys fak cji – do dał Du dek. 

Człon ko wie Ra dy Se nio rów na wią -
za li kon tak ty i ak tyw nie współ pra cu ją
tak że ze wszyst ki mi sied mio ma Ra da -
mi Dziel nic, dzia ła ją cy mi na te re nie
mia sta. – Z prze bie gu po sie dzeń i tre -
ści za gad nień, ja kie są oma wia ne pod -
czas se sji, wy ni ka, że za rzą dy tych rad
do strze ga ją i oma wia ją naj bar dziej pa -
lą ce i do kucz li we pro ble my, ja kie wy -
stę pu ją w ich dziel ni cach – mó wi Je rzy
Du dek, rzecz nik pra so wy Ra dy Se nio -
rów. – Za an ga żo wa nie po szcze gól nych
człon ków Rad Dziel nic jest du że i god -
ne na śla do wa nia w dzi siej szych cza -
sach obo jęt no ści i bra ku em pa tii. Z du -
mą na le ży pod kre ślić, że uczest ni ka mi
or ga ni zo wa nych przez Ra dy Dziel nic
spo tkań są w prze wa ża ją cej czę ści
oso by star sze, czy li se nio rzy. Smut ne
i przy kre na to miast jest to, że tak nie -
wiel kie za in te re so wa nie lo sem swych
dziel nic wy ka zu ją mło dzi miesz kań -
cy. Ta ki stan świa do mo ści i brak ak -
tyw no ści mło dych oby wa te li, po nie -
kąd bu dzi oba wy i ma ło opty mi stycz -
ne re flek sje na te mat przy szło ści  i roz -

wo ju na sze go pięk ne go mia sta. Ja ko
se nio rzy ma my świa do mość, że ta ki
stan rze czy trze ba jak naj szyb ciej
zmie nić – pod kre śla Je rzy Du dek. 

Dla człon ków Ra dy Se nio rów na -
wią za nie kon tak tów z Ra da mi Dziel -
nic by ło tak że bar dzo cie ka wym
i przy dat nym do świad cze niem. Dzię ki
na wią za niu współ pra cy po zna li pro -
ble my, z ja ki mi zma ga ją się miesz kań -
cy w róż nych dziel ni cach So snow -
ca. – Wie dzę mo że my skon fron to wać
lub po rów nać ze spo strze że nia mi, ja -
kich do ko nu je my w bie żą cej pra cy ko -
mi sji pro ble mo wych funk cjo nu ją cych
w ra mach Ra dy Se nio rów – przy znał
Je rzy Du dek. 

Po nad to se nio rzy z So snow ca
wzię li udział w XV Raj dzie Szla ka -
mi Po wsta nia Stycz nio we go z oka -
zji 146. rocz ni cy te go pa trio tycz ne go
zry wu Po la ków, któ ry od był się 6 lu -
te go. Ra zem z ucznia mi so sno wiec -
kich szkół se nio rzy po ko na li tra sę
od po mni ka Ta de usza Ko ściusz ki
w Macz kach do Trój ką ta Trzech Ce -
sa rzy w Niw ce. 

Zwień cze niem sze ro kich i ak tyw -
nych dzia łań se nio rów w So snow cu
za rok 2016 był Mię dzy po ko le nio wy
Bal Se nio ra, zor ga ni zo wa ny przez
„Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty”
w ra mach pro jek tu „Se nio rzy De cy du -
ją – Sta bil na Ra da Se nio rów”. Bal od -
był się w dniu 25 lu te go w sa lach tzw.
okrą gla ka przy os. Zam ko we i zgro -
ma dził po nad 200 uczest ni -
ków. – W trak cie ba lu pa no wa ła fan ta -
stycz na at mos fe ra, a uczest ni kom do -
pi sy wa ły kar na wa ło we na stro je.
Wszy scy uczest ni cy pro jek tu otrzy -
ma li pa miąt ko we sta tu et ki, sym bo li zu -
ją ce pro jekt re ali zo wa ny w 2016
i 2017 ro ku. – Zor ga ni zo wa ny bal ode -
bra li śmy ja ko for mę na gro dy za ak -
tyw ność i za an ga żo wa nie na rzecz
spo łecz no ści se nio ral nej w So snow -
cu – pod su mo wał Je rzy Du dek. Part -
ne rem pro jek tu zre ali zo wa ne go przez
„Sto wa rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty”
by ła gmi na So sno wiec.

Se nio rzy przy po mi na ją, że spo ty -
ka ją się re gu lar nie w po nie dział ki
przy ul. War szaw skiej 9/110 w godz.
od 11.00 do godz. 13.00 i za pra sza ją
wszyst kich chęt nych, któ rzy chcą
uczest ni czyć w atrak cyj nych pro jek -
tach i przed się wzię ciach. SK

Połączą siły 
z młodym pokoleniem
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W Międzypokoleniowym Balu Seniora wzięło udział ponad 200 osób. 

Dobre nastroje nie opuściły uczestników nawet na chwilę. 

Wspólny projekt z Młodzieżową Radą Miasta, współpraca z Radami Dzielnic i wielki bal na podsumowanie roku
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11 czerw ca na Pla cu Pa pie skim w So snow cu od bę -
dzie się kon cert „San to Sub i to” Pio tra Ru bi ka, po -
pro wa dzo ny zza pul pi tu dy ry genc kie go przez kom -
po zy to ra. Bę dzie to kul mi na cyj ny punkt przy pa da -
ją cych w tym ro ku rocz nic: 115. nada nia So snow co -
wi praw miej skich oraz 25-le cia die ce zji so sno wiec -
kiej. – Świę tu je my uro dzi ny mia sta na Pla cu Pa pie -
skim nie przy pad ko wo. W tym ro ku przy pa da tak -
że 25. rocz ni ca po wsta nia die ce zji so sno wiec kiej.
W ubie głym ro ku na pla cu od by ły się uro czy sto ści
z oka zji Świa to wych Dni Mło dzie ży, tym ra zem bę -
dzie my świę to wać po dwój ne uro dzi ny – pod kre śla
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Die ce zja so sno wiec ka zo sta ła po wo ła na do ży -
cia 25 mar ca 1992 r. przez Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II bul lą To tus Tu us Po lo niae Po pu lus z dnia 5 mar -
ca 1992 r. Sto li cą no wo utwo rzo nej die ce zji usta no -
wio no So sno wiec, a ka te drą so sno wiec ki ko ściół pw.
Wnie bo wzię cia NMP. 

Die ce zja so sno wiec ka zo sta ła włą czo na wów czas
do me tro po lii czę sto chow skiej. Bi sku pem or dy na riu -
szem die ce zji so sno wiec kiej mia no wa no do tych cza -
so we go in spek to ra Pro win cji Wro cław skiej Sa le zja -
nów – ks. dr Ada ma Śmi giel skie go SDB. No mi na -
cje na bi sku pów po moc ni czych die ce zji otrzy ma li
ks. Ta de usz Pie ro nek, do tych cza so wy pro fe sor pra -
wa ka no nicz ne go Pa pie skiej Aka de mii Teo lo gicz nej
w Kra ko wie oraz ks. bp Piotr Sku cha, do tych cza so -
wy bi skup po moc ni czy die ce zji kie lec kiej. Pa tro na -
mi die ce zji so sno wiec kiej zo sta li św. Brat Al bert
Chmie low ski i św. Ra fał Ka li now ski.

30 ma ja 1992 r. w ka te drze Wnie bo wzię cia NMP
w So snow cu od by ła się kon se kra cja pierw sze go bi -
sku pa so sno wiec kie go. Do cza su kon se kra cji i uro -
czy ste go in gre su za rząd nad no wo po wsta łą die ce zją
spra wo wał, ja ko tym cza so wy ad mi ni stra tor, me tro -
po li ta czę sto chow ski abp Sta ni sław No wak. Bi sku -
po wi nominatowi sa kry bi sku piej udzie lił ów cze sny
prymas Pol ski kard. Jó zef Glemp. Współ kon se kra -
to ra mi by li ks. kard. Fran ci szek Ma char ski, me tro -
po li ta kra kow ski i abp Sta ni sław No wak, me tro po li -
ta czę sto chow ski.

W skład die ce zji we szły na stę pu ją ce miej sco wo ści
i znaj du ją ce się na ich te re nie de ka na ty: z do tych cza -
so wej die ce zji czę sto chow skiej: Bę dzin, Cze ladź, Dą -
bro wa Gór ni cza, Ła zy, Są czów, So sno wiec, Sie wierz;
z die ce zji kie lec kiej: Ol kusz, Pi li ca, Su ło szo wa;
a z ar chi die ce zji kra kow skiej Ja worz no. Tak więc
w 1992 r. w gra ni cach die ce zji so sno wiec kiej zna la -
zło się w ca ło ści lub czę ścio wo 18 de ka na tów, któ re
po przed nio na le ża ły do die ce zji czę sto chow skiej, kie -
lec kiej oraz ar chi die ce zji kra kow skiej. Przy wy zna -
cze niu gra nic die ce zji oka za ło się, że część z owych
de ka na tów nie zna la zła się w ca ło ści w gra ni cach no -
wo utwo rzo nej die ce zji, dla te go też ko niecz na by ła
re for ma ad mi ni stra cji de ka nal nej. Do ko nał jej ks. bi -
skup Adam Śmi giel ski. Na mo cy de kre tu z 9 czerw -
ca 1992 r. po wsta ły czte ry no we de ka na ty: NMP
Wspo mo ży ciel ki Wier nych w Ja ro szow cu, MB Nie -
usta ją cej Po mo cy w Ja worz nie, św. Bar ba ry w So -
snow cu i Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go w Wol bro -
miu. W ten spo sób licz ba de ka na tów die ce zji so sno -
wiec kiej wzro sła do 22. Ta ki kształt or ga ni za cji de -
ka nal nej prze trwał w die ce zji so sno wiec kiej do dziś.

W chwi li po wsta nia die ce zji so sno wiec kiej na jej
te re nie znaj do wa ły się 152 pa ra fie (97 z die ce zji czę -
sto chow skiej, 44 z die ce zji kie lec kiej i 11 z ar chi die -
ce zji kra kow skiej).

Jed ną z pierw szych de cy zji no we go bi sku pa
po utwo rze niu die ce zji so sno wiec kiej by ła or ga ni za -
cja naj waż niej szych in sty tu cji die ce zjal nych, któ rych
za da niem by ła by po moc bi sku po wi die ce zjal ne mu
w dzia łal no ści pa ster skiej i ad mi ni stra cyj nej.

Pierw szą i naj waż niej szą in sty tu cją die ce zjal ną
by ła ku ria bi sku pia. Spe cjal nym de kre tem po wo ła no
do ży cia Ku rię Die ce zjal ną w So snow cu „do re pre -
zen to wa nia Ko ścio ła So sno wiec kie go w spra wach
dusz pa ster skich, są dow ni czych i ad mi ni stra cyj -
nych”. Od 1992 r. do dziś sie dzi bą Ku rii jest bu dy -
nek przy ul. Wa wel 19 w So snow cu, peł nią cy wcze -
śniej funk cję po miesz czeń ka te che tycz nych pa ra fii
św. Bar ba ry.

W licz nych wy wia dach do ty czą cych dzia łal no ści
die ce zji bi skup Śmi giel ski wy mie niał trzy prio ry te ty

swo jej po słu gi dusz pa ster skiej w die ce zji, a za ra zem
trzy zna czą ce i wy ma ga ją ce wiel kie go wy sił ku ob -
sza ry pra cy dusz pa ster skiej i sta rań ca łe go kościoła
so sno wiec kie go. By ły to: dusz pa ster stwo mło dzie -
ży, Ca ri tas die ce zjal na oraz se mi na rium du chow ne.
Re ali zu jąc pierw sze z owych za dań, bi skup po wo łał
do ży cia osob ny re fe rat mło dzie żo wy w Ku rii Die ce -
zjal nej, wy zna czył tak że od po wie dzial nych za owo
dusz pa ster stwo ka pła nów. Wśród róż nych ini cja tyw
po dej mo wa nych w tym ob sza rze dusz pa ster skiej
dzia łal no ści na le ży wy mie nić: or ga ni za cję spo tkań
mło dzie ży oraz utwo rze nie w So snow cu Cen trum
Edu ka cji Mło dzie ży „Ka na”. Głów nym za da niem tej
ostat niej in sty tu cji jest pra ca edu ka cyj na i wy cho -
waw cza z mło dzie żą. „Ka na” nie ma cha rak te ru wy -
zna nio we go, a jej dzia łal ność słu ży ca łej lo kal nej
spo łecz no ści. In sty tu cja pro wa dzi bar dzo sze ro ką

dzia łal ność w za kre sie edu ka cyj nym (kur sy kom pu -
te ro we, ję zy ko we, ma tu ral ne, gim na zjal ne), kul tu ral -
nym (Am bit ne Ki no Stu dyj ne, KA NA pa Fil mo wa),
spor to wym oraz in for ma cyj nym (bez płat ne po ra dy
psy cho lo ga i praw ni ka). Mło dzież bez ro bot na, nie -
peł no spraw na oraz po cho dzą ca z ro dzin nie za moż -
nych mo że ko rzy stać z ofer ty „Ka ny” bez płat nie.

11 czerw ca 1992 ro ku ks. bi skup Adam Śmi giel -
ski po wo łał do ży cia Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej
z sie dzi bą w So snow cu (ul. Wa wel 19). Kie row ni -
kiem Wy dzia łu Cha ry ta tyw ne go oraz dy rek to rem
Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej zo stał wy bra ny ks.
Ste fan Wy por ski.

Za czy na ją ca „od ze ra” Ca ri tas so sno wiec ka po -
sia da dziś i pro wa dzi do my dla bez dom nych, noc le -
gow nie, kil ka ja dło daj ni i sto łó wek, świe tli ce dla
dzie ci, sta cję opie ki me dycz nej w So snow cu, ga bi -

ne ty re ha bi li ta cji, ga bi net pro mo cji zdro wia dla osób
star szych, wy po ży czal nie sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go,
przed szko le oraz Punkt Po rad So cjal nych i Wspar cia
dla Osób Bez dom nych i Wy klu czo nych.

Ma jąc na uwa dze po trze bę kształ ce nia wła sne go
kle ru die ce zjal ne go, de kre tem z dnia 4 czerw ca 1992
r. bi skup Śmi giel ski po wo łał do ist nie nia Wyż sze Se -
mi na rium Du chow ne. Pa tro nem seminarium usta no -
wił świę te go Jó ze fa Ob lu bień ca NMP. 16 czerw -
ca 1992 r. na spo tka niu w Czę sto cho wie ksiądz ar cy -
bi skup dr Sta ni sław No wak, me tro po li ta czę sto chow -
ski, wy ra ził zgo dę na bez ter mi no we i bez płat ne uży -
cze nie bu dyn ku po Czę sto chow skim Se mi na rium
Du chow nym w Kra ko wie So sno wiec kie mu Se mi na -
rium Du chow ne mu. Pierw szym rek to rem se mi na -
rium zo stał mia no wa ny w czerw cu 1992 r. ks. Ta de -
usz Bo rut ka, peł nią cy do chwi li no mi na cji obo wiąz -
ki dusz pa ste rza aka de mickie go w So snow cu.
W 1993 r. funk cję rek to ra WSD Die ce zji So sno wiec -
kiej w Kra ko wie ob jął ks. Wło dzi mierz Skocz ny.
Obec nie Wyż sze Se mi na rium Du chow ne Die ce zji
So sno wiec kiej mie ści się w Czę sto cho wie. Od 2010
do 2012 ro ku rek to rem był ks. dr Ma riusz Trą ba,
a obec nie funk cję tę peł ni ks. Grze gorz Szu me ra.

Spo śród wszyst kich wy da rzeń, ja kie skła da ją się
na hi sto rię die ce zji so sno wiec kiej od 1992 r. do dziś,
na szcze gól ną uwa gę za słu gu je przede wszyst kim
wi zy ta Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II w So snow cu,
któ ra mia ła miej sce 14 czerw ca 1999 r. Przy go to wa -
nia do wi zy ty obej mo wa ły za rów no sfe rę du cho wą,
jak i ma te rial ną. Ob li cze nia sza cun ko we po da ją, że
na spo tka nie z Ja nem Paw łem II w So snow cu przy -
by ło ok. 400 000 osób (320 000 zgro ma dzi ło się
na Pla cu Pa pie skim, 20 000 – śle dzi ło spo tka nie
z oko licz nych blo ków, zaś 60 000 ze bra ło się na tra -
sie prze jaz du pa pie skie go pa pa mo bi le).

Na pa miąt kę tam te go wy da rze nia co ro ku
w dniu 14 czerw ca wier ni i du cho wień stwo die ce zji
so sno wiec kiej gro ma dzą się na za gór skim Pla cu Pa -
pie skim, aby wspól nie się mo dlić. W rocz ni cę pa pie -
skiej wi zy ty za wsze na pla cu ce le bro wa na jest uro -
czy sta msza św., któ ra sta no wi tak że oka zję do spo -
tka nia się róż nych sto wa rzy szeń i ru chów nie tyl ko
ko ściel nych, ale i spo łecz nych, dzia ła ją cych na te re -
nie ca łej die ce zji. W miej scu, w któ rym od by ła się
pa pie ska ce le bra, po cząt ko wo usta wio no krzyż ja ko
znak wdzięcz no ści za pa pie ską piel grzym kę.
W dniu 14 czerw ca 2006 r., w 7. rocz ni cę po by tu Ja -
na Paw ła II w So snow cu, obok krzy ża od sło nię to
i po świę co no po mnik Ja na Paw ła II.

1 ma ja 2008 r. w związ ku z osią gnię ciem wie ku
eme ry tal ne go ks. bi skup Adam Śmi giel ski zgło sił go -
to wość do odej ścia na eme ry tu rę. Pa pież Be ne -
dykt XVI re zy gna cję roz pa trzył, rów no cze śnie pro -
sząc bi sku pa o kon ty nu owa nie po słu gi do koń ca 2009.
We wrze śniu 2008 bi skup Adam Śmi giel ski po no wił
proś bę, ar gu men tu jąc ją złym sta nem zdro wia.

Zmarł 7 paź dzier ni ka 2008 r. 11 paź dzier ni ka
w ka te drze w So snow cu od by ła się kon ce le bro wa -
na msza ża łob na, w któ rej wzię ło udział 150 księ ży
i bi sku pów z ca łej Pol ski. W uro czy sto ści po grze bo -
wej 11 paź dzier ni ka 2008 r. wzię ło udział 25 ar cy bi -
sku pów i bi sku pów oraz pra wie 500 ka pła nów z ca łej
Pol ski. Adam Śmi giel ski zo stał po cho wa ny na pla cu
przy ka te drze so sno wiec kiej.

Je go na stęp cą zo stał Grze gorz Ka szak, któ re go 4
lu te go 2009 r. pa pież Be ne dykt XVI mia no wał bi -
sku pem die ce zjal nym die ce zji so sno wiec kiej. 28
mar ca 2009 r. otrzy mał świę ce nia bi sku pie i od był
in gres do ba zy li ki ka te dral nej Wnie bo wzię cia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny w So snow cu.

W no cy z 28 na 29 paź dzier ni ka 2014 r. w so sno -
wiec kiej ka te drze miał miej sce po żar. Spło nął m. in.
dach za byt ko wej bu dow li. Na po cząt ku 2016 r. za -
koń czy ły się pra ce re mon to we. W trak cie zor ga ni zo -
wa nych w ko ścio łach zbió rek uda ło się ze brać po -
nad pół mi lio na zł. Do ta cję ce lo wą w wys. 100 tys.
zł przy znał też sej mik wo je wódz twa ślą skie go. Po -
moc w wys. 300 tys. zł prze ka zał też sa mo rząd So -
snow ca. Pa ra fię wspar ło rów nież Mi ni ster stwo Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. 

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz
na pod sta wie ma te ria łów die ce zjal nych ks. dr Ma riu sza Trą by

25 lat diecezji sosnowieckiej
Bullą  „Totus Tuus Poloniae Populus” papież Jan Paweł II ćwierć wieku temu ustanowił w Sosnowcu diecezję 

Plac Papieski. Miejsce, gdzie w 1999 r. z wiernymi spotkał się papież Jan Paweł II.
Na zdjęciu biskup diecezji sosnowieckiej ks. Grzegorz Kaszak.

Na spotkanie z Ojcem Świętym przybyły tłumy wiernych.

Moment powitania przez biskupa Adama Śmigielskiego.

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Za wod ni cy UKS Za głę bia zdo by li na kry -
nic kim lo do wi sku zło ty me dal pod czas
XXIII Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło -
dzie ży w Spor tach Zi mo wych Ma ło pol -
ska 2017. So sno wi cza nie się gnę li jed no -
cze śnie po ty tuł mi strzów Pol ski ju nio rów
młod szych. W me czu fi na ło wym nasz ze -
spół po ko nał MOSM Ty chy 3:2. Brą zo wy
me dal wy wal czy li za wod ni cy Po lo nii By -
tom, po ko nu jąc po do gryw ce MKS Cra co -
vię Kra ków 5:4.

So sno wi cza nie roz po czę li zma ga nia
gru po we od zwy cię stwa 3:1 z MMKS Pod -
ha le No wy Targ. W ko lej nym me czu tak -
że 3: 1 ogra li MOSM Ty chy, a na stęp nie
po do gryw ce po ko na li 3:2 po do gryw ce
i kar nych Unię Oświę cim. Trzy wy gra ne
po zwo li ły Za głę biu na wy gra ne gru py
i awans do pół fi na łu zma gań. W wal ce o fi -
nał so sno wi cza nie po ko na li 3:2 Cra co vię
i mo gli świę to wać awans do fi na łu. Tam
na nasz ze spół cze kał te am z Ty chów,
z któ rym Za głę bie wy gra ło w fa zie gru po -
wej po za cię tej grze. Emo cji i tym ra zem
nie za bra kło. W pierw szej ter cji wię cej
bram ko wych oka zji stwo rzy li so bie na si
ho ke iści, ale mi mo kil ku szans nie zdo ła li
zna leźć spo so bu na bram ka rza ry wa li. Do -
brych sy tu acji nie wy ko rzy sta li m. in. Ma -
riusz Pio trow ski i Piotr Ko złow ski. Bar -
dziej sku tecz ni by li ty sza nie, któ rzy wy gra -
li tę od sło nę 1:0. Za głę bie od po cząt ku
dru giej ter cji ru szy ło do ata ków i naj pierw
wy rów nał Szy mon Lusz niak, a chwi lę
póź niej Kon rad To ma szew ski strze lił dru -
gą bram kę i ze spół z So snow ca ob jął pro -
wa dze nie. Na 3:1 w trze ciej ter cji pod wyż -
szył Pio trow ski, a go ści stać by ło je dy nie
na tra fie nie kon tak to we i osta tecz nie dzię ki

wy gra nej 3:2 mi strzow ski ty tuł i zło te me -
da le OOM po wę dro wa ły do dru ży ny ze
sto li cy Za głę bia Dą brow skie go. – Wiel kie
bra wa dla chło pa ków za świet ną grę w ca -
łym tur nie ju. Wie dzie li śmy, że ty sza nie
po prze gra nej w fa zie gru po wej zro bią
wszyst ko, aby tym ra zem wy grać, ale nie
po zwo li li śmy im na to. Już w pierw szej ter -
cji po win ni śmy pro wa dzić, ale za bra kło
nie co zim nej krwi pod bram ką ry wa li. Po -

czą tek dru giej ter cji po zwo lił nam wyjść
na pro wa dze nie, któ re go ze spół już nie od -
dał. Cie szę się, że po raz ko lej ny so sno -
wiec cy ho ke iści po ka za li kla sę i wy wal -
czy li ko lej ny ty tuł – nie krył ra do ści Je rzy
Gó rak, tre ner so sno wi czan.

Do So snow ca po wę dro wa ły tak że na gro -
dy in dy wi du al ne. Naj lep szym bram ka rzem
wy bra no Oska ra Pro ko pa, a naj lep szym na -
past ni kiem zo stał Ma riusz Pio trow ski.

ZWYCIĘSKI SKŁAD ZAGŁĘBIA

Oskar Prokop, Paweł Kubarek, Mateusz Małota, Mikołaj Stehlik, 
Adrian Duszak, Kacper Bartnik, Mariusz Piotrowski, Piotr Kozłowski, 
Szymon Luszniak, Daniel Malczewski, Oleksii Stupnytskyi, Konrad
Tomaszewski, Sebastian Urbańczyk, Marek Dytkowicz, Marcel Hyla, 
Damian Opiłka, Kamil Zagurba, Adrian Chabior, Norbert Ciołek, Jurii Ionin, 
Karol Pohl, Łukasz Sacha, Mateusz Kuc.

Złoci hokeiści Zagłębia
Juniorzy młodsi mistrzami Polski

Ogło szo no wy ni ki ple bi scy tu „Dzien ni ka
Za chod nie go” na naj lep sze go Spor tow ca
i Tre ne ra Ro ku 2016 wo je wódz twa ślą -
skie go. Mi ło nam po in for mo wać, że Spor -
tow cem Ro ku 2016 wy bra no Mar tę Pu dę,
sza blist kę TMS Zagłębie So sno wiec, któ -
rej tre ne rem klu bo wym jest Krzysz tof
Wą tor. 

Wy bo ru do ko na ła ka pi tu ła, w któ rej
za sia dał m. in. Ro bert Ko rze niow ski,
dwu krot ny mistrz olim pij ski. W gro nie 8

no mi no wa nych naj lep szych tre ne rów zna -
lazł się rów nież tre ner Mar ty Krzysz tof
Wą tor. Uro czy sta ga la od by ła się w Ha li
Spor to wej AWF Ka to wi ce.

Oprócz ka pi tu ły swo ich wy bo rów
do ko na li tak że czy tel ni cy „DZ”. W ka -
te go rii Naj lep szy Tre ner 2016 r. naj wię -
cej gło sów otrzy mał Bar tosz Mi zia,
szko le nio wiec pił ka rzy Gór ni ka So sno -
wiec. Lau re atom ser decz nie gra tu lu je -
my! KP

Ta kie go ob lę że nia jak pod czas  te go rocz nej
zi my  Gór ka Śro dul ska jesz cze nie prze ży -
wa ła. – To był re kor do wy se zon – nie kry je
za do wo le nia Ra fał Ły dek, dy rek tor so sno -
wiec kie go MO SiR -u, któ ry za rzą dza sto -
kiem nar ciar skim.

Jesz cze ni gdy w hi sto rii  obiekt tak dłu go
nie funk cjo no wał jak w tym se zo nie. – W su -
mie mi ło śni cy bia łe go sza leń stwa mo gli szu -
so wać przez 50 dni, z cze go aż 43 dni czyn ny
był du ży wy ciąg. Do te go ma my re kor do wy
zysk w kwo cie pra wie 210 tys. złotych.
W su mie od wie dzi ło nas 20 ty się cy osób,
wli cza jąc w to pra wie ty siąc dzie cia ków z so -
sno wiec kich szkół, któ rzy pod czas fe rii ko -
rzy sta li z wy cią gów za dar mo – wy li cza dy -
rek tor Ły dek.

Dla po rów na nia w dwóch po przed nich
se zo nach wy cią gi funk cjo no wa ły przez 77
dni i sko rzy sta ło z nich nie co po nad 20 ty się -
cy osób. – Po go da by ła w tym ro ku ła ska wa
dla nar cia rzy i snow bo ar dzi stów. O tym, że
Gór ka Śro dul ska cie szy się spo rym po wo -
dze niem nie tyl ko wśród miesz kań ców na -
sze go mia sta, świad czy ły dzie siąt ki sa mo -
cho dów z re je stra cja mi z róż nych miast wo -
je wódz twa, któ rych wła ści cie le,  zwłasz cza
w week en dy, licz nie zjeż dża li
pod stok – pod kre śla pre zy dent So snow ca,
Ar ka diusz Chę ciń ski.

Pod czas se zo nu 2016/2017 na Gór ce od -
by ły się m. in. za wo dy o Pu char Pre zy den ta
Mia sta So snow ca. Z ko lei  pod czas fe rii zi -
mo wych dzie cia ki w ra mach ak cji „Zi ma”
oraz uczest ni cy pół ko lo nii mie li moż li wość
szko le nia nar ciar skie go jak i snow bo ar do we -
go. KP

Z pię cio ma me da la mi wró ci li so sno -
wiec cy sza bli ści z Mi strzostw Pol ski
do lat 20, któ re od by ły się w War sza -
wie. Czte ry krąż ki przy pa dły w udzia -
le za wod ni kom Za głę biow skie go Klu -
bu Szer mier cze go So sno wiec, a pią ty
me dal do rzu ci li re pre zen tan ci TMS
Za głę bie.

Naj le piej z gro na so sno wi czan za -
pre zen to wał się Krzysz tof Kacz kow -
ski (ZKSZ), któ ry wy wal czył dwa
srebr ne krąż ki. W zma ga niach in dy -
wi du al nych Kacz kow ski uległ tyl ko
w wal ce fi na ło wej re pre zen tan to wi
War sza wy, a wraz z ko le ga mi z klu bu
jed nym tra fie niem 44: 45  uległ w wal -
ce o zło to w tur nie ju dru ży no wym.
W skład srebr nej dru ży ny we szli tak -

że Piotr So sul ski, Mar cin Li piń ski
i Mi ko łaj Gór ski. W zma ga niach in dy -
wi du al nych ko biet naj le piej za pre zen -
to wa ła się Zu zan na Cie ślar (ZKSZ),
któ ra zdo by ła brą zo wy me dal, ule ga -
jąc w wal ce pół fi na ło wej za wod nicz ce
z Bia łe go sto ku. Na pią tym miej scu za -
wo dy ukoń czy ła Nad ia Kró li kow ska,
za wod nicz ka TMS -u.

W ry wa li za cji dru ży no wej so sno -
wiec kie eki py się gnę ły po dwa me da -
le. Sre bro wy wal czy ła dru ży na TMS
w skła dzie: Nad ia Kró li kow ska, Na ta -
lia Wa las, An na Łu ka sik, Wik to ria
Zię bacz, a po brą zo we me da le się gnę -
ły za wod nicz ki ZKSz -u w skła dzie:
Zu zan na Cie ślar, Mar ta Zio mek, Ju lia
Cie ślar i San dra Strej czyk. KP

Rekordowy sezon
na Górce Środulskiej

Indywidualnie i w drużynie – medale
sosnowieckich szablistów

Pu da Spor tow cem Ro ku 2016 w ple bi scy cie
„Dzien ni ka Za chod nie go”

Marta Puda w towarzystwie trenera klubowego Krzysztofa Wątora
(z prawej) oraz Krzysztofa Koniusza, znakomitego przed laty szermierza,
obecnie trenera.

Szablistki z Sosnowca w rywalizacji drużynowej zdobyły drugie
i trzecie miejsce.

Hokeiści triumfowali w Krynicy i świętowali zdobycie mistrzostwa. 

Paweł Bialic/PZHL
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

U zbiegu Białej i Czarnej Przemszy
U zbie gu Bia łej i Czar nej Prze -
mszy, w miej scu zna nym po -
wszech nie ja ko Trój kąt Trzech Ce -
sa rzy, znaj do wał się oneg daj port
ni wec ki, przez swą skrom ność
zwa ny rów nież przy sta nią.  Dzi siaj
trud no już usta lić, kie dy do kład nie
za go spo da ro wa no to miej sce
na po trze by śród lą do wej że glu gi.
Mo że by ło to już w wie ku XVI,
kie dy to po wo dach Czar nej Prze -
mszy po przez Bę dzin i Sie wierz
że glo wa no aż do Po rę by, gdzie po -
noć znaj do wa ła się drew nia na po -
chyl nia, któ rą prze cią ga no ło dzie
do znaj du ją cej się w po bli żu War -
ty. Mo gło to być pierw sze hi sto -
rycz ne po łą cze nie szla ków że glow -
nych Wi sły i Od ry. Jest to da le ce
praw do po dob ne, szcze gól nie
w od nie sie niu do cza sów, gdy mi -
zer na sieć trak tów lą do wych nie
na le ża ła do naj wy god niej szych
i naj bez piecz niej szych. 

Zca łą pew no ścią na sza przy stań
ist nia ła już w pierw szej po ło -
wie XIX stu le cia – wte dy to, jak
po da je Ma rian Kan tor -Mir ski, An -
glik Da vny zbu do wał tu taj pa ro sta -
tek. Miał on 25 m dłu go ści i 8 m
sze ro ko ści – wraz z tzw. tam bo ra -
mi, czy li obu do wa mi bocz nych kół
ło pat ko wych. Jak gło si le gen da,
miej sco wa lud ność wi dząc bu cha -
ją ce go pa rą i zio ną ce go ogniem po -
two ra, czmy cha ła w prze stra chu,
na zy wa jąc mon strum „czor top cha -
jem”... 

Port ni wec ki był rów nież od -
wie dza ny przez ło dzie trans por tu -
ją ce uro bek ze sław kow skich ko -
palń krusz co wych. Praw dzi wy
roz kwit przy pa da jed nak na dru gą
po ło wę XIX i pierw sze czte ry de -
ka dy XX wie ku. W związ ku z roz -
wo jem gór nic twa wę glo we go na -
stą pił ra dy kal ny wzrost prze wo -
zów. Nie tyl ko przy Trój ką cie
Trzech Ce sa rzy, ale rów nież
w Siel cu, My sło wi cach oraz in -
nych miej sco wo ściach po ło żo nych
nad Prze mszą, zbu do wa no licz ne
za ła dow nie. Rze ką spła wia no
głów nie wę giel, ale rów nież pia -
sek, pło dy rol ne, drew no oraz in ne
ła dun ki. To wa ry tra fia ły do Kra ko -
wa oraz w od le glej sze za kąt ki kra -
ju. Naj bar dziej po pu lar nym ro dza -
jem stat ku był ga lar – ok. 20 m dłu -
go ści, ok. 8 m sze ro ko ści i 0,7 m
wy so ko ści (by ły rów nież mniej sze
i więk sze jed nost ki). W dół rze ki
ga la ry cho dzi ły sa mo spła wem,
a w gó rę by ły ho lo wa ne przy po -
mo cy ko ni (we wcze śniej szym
okre sie tak że przez wo ły). Lu dzie
zaj mu ją cy się tym za ję ciem na zy -
wa ni by li try ba rza mi. Swo je za -
przę gi pro wa dzi li po spe cjal nych
trak tach wy ty czo nych wzdłuż ko -
ry ta rze ki. Z cza sem po ja wi ły się
ho low ni ki z na pę dem pa ro wym
i mo to ro wym.  Za cho wa ły się na -
zwy nie któ rych jed no stek: „Piast”,
„Cie szyn”, „Ol za” i „Zo sia”. Waż -
nym epi zo dem w dzie jach prze -
mszań skiej na wi ga cji by ła dzia łal -
ność po cho dzą ce go ze Ślą ska
Opol skie go wod niac kie go ro du
Sa po ków. Wśród nich na wy róż -
nie nie za słu gu je ka pi tan An drzej
Sa pok – ar ma tor i bu dow ni czy
wie lu stat ków, po śród któ rych
znaj do wa ły się mię dzy in ny mi:

„Gór no ślą zacz ka”, „Kra ko wian -
ka”, „Ma ło po lan ka”, „My sło wi -
ce”, „Prze msza”, „Św. Jan”. Praw -
dzi wą pe reł ką i za ra zem stat kiem
fla go wym flo ty Sa po ków (i spół -
ki) był  za re je stro wa ny w my sło -
wic kim są dzie 2 lip ca 1931 ro ku
mo to ro wy ho low nik bocz no ko ło -
wy „Ka to wi ce”.  Jed nost ka ta za -
pro jek to wa na i zbu do wa na przez
An drze ja Sa po ka by ła naj więk -
szym osią gnię ciem je go szkut ni -
czej dzia łal no ści.  Li czy ła 33,1 m
dłu go ści, 8,54 m sze ro ko ści
(z tam bo ra mi) oraz 0,8 m za nu rze -
nia peł ne go. Sta tek ten, po dob nie
jak wie le in nych jed no stek, zo stał
zbu do wa ny w stocz ni na Ję zo rze*,
zlo ka li zo wa nej u zbie gu Bia łej
i Czar nej Prze mszy. 

Po pierw szej woj nie świa to wej
wła dze od ro dzo nej Rzecz po spo li -
tej do ce ni ły zna cze nie prze mszań -

skiej dro gi wod nej. W 1926 ro ku
przy stą pio no do re gu la cji Prze -
mszy oraz Czar nej Prze mszy
(do uj ścia Bry ni cy). Zna czą co po -
głę bio no ko ry to rze ki, umoż li wia -
jąc w ten spo sób ruch stat ków
owięk szym za nu rze niu i co za tym
idzie więk szej ła dow no ści. W1936
ro ku rząd RP pod jął de cy zję o bu -
do wie du że go por tu han dlo we go
w My sło wi cach i Mo drze jo wie.
Roz mach pla no wa nej in we sty cji
po rów ny wa no do słyn ne go por tu
śród lą do we go w Do rt mun dzie.
Głów naczęść przed się wzię cia (ba -
se ny i ka nał la te ral ny) mia ła zo stać
zlo ka li zo wa na na te re nie Mo drze -
jo wa – po mię dzy Mo drze jo wem
aLud mi łą za pro jek to wa no trzy ba -
se ny por tu „Mo drze jów Pół noc”,
zaś po mię dzy Mo drze jo wem
a Trój ką tem Trzech Ce sa rzy dwa
ba se ny re jo nu „Mo drze jów Po łu -

dnie”. Po ziom wo dy w por cie pla -
no wa no re gu lo wać za po mo cą
dwóch śluz. Ba se ny mia ły mieć
dłu gość ok. 300 m przy ok. 50 m
sze ro ko ści.        

Bu do wa po tęż ne go por tu zna -
czą co oży wi ła by go spo dar kę
dwóch są sia du ją cych re gio nów,
tym sa mym przy czy nia jąc się
do spad ku bez ro bo cia. W do bie

ogól no świa to we go kry zy su go spo -
dar cze go sta no wi ło ono nie la da
problem. Trans port wod ny był tak -
że o wie le tań szy od kon ku ren cyj -
nej ko lei, ide al nie na da jąc się dla
po trzeb roz wi ja ją ce go się gór nic -
twa i hut nic twa. Nie ste ty, wy buch
dru giej woj ny świa to wej spra wił, że
in we sty cja ni gdy nie zo sta ła zre ali -
zo wa na. Do po my słu po wró co no
jed nak w cza sach de ka dy rzą dów
Edwar da Gier ka. Po wsta ły wów -
czas pla ny bu do wy ka na łu że glow -
ne go łą czą ce go gór ną Wi słę z gór -
ną Od rą. Je den z trzech wa rian tów
za kła dał po łą cze nie  ki lo me tra ze -
ro we go Wi sły (uj ście Prze mszy
do Wi sły) z por tem w Gli wi cach
przy wy ko rzy sta niu ko ryt Prze -
mszy, Czar nej Prze mszy iBry ni cy.
W myśl te go po my słu w Cze la dzi
miał po wstać du ży port ob słu gu ją -
cy za głę biow ski i gór no ślą ski prze -
mysł. Wów czas rów nież w oko li -
cach My sło wic i Mo drze jo wa mu -
sia ła by po wstać od po wied nia in fra -
struk tu ra. Nie ste ty i ten pro jekt nie
do cze kał się  re ali za cji.

Odpew ne go cza su naPrze mszy
co raz czę ściej po ja wia ją się wod -
nia cy, któ rzy pró bu ją wskrze szać
cza sy że glu go wej świet no ści.
Na Bia łej Prze mszy, jak daw niej,
moż na zo ba czyć ka ja ki. Czy nio ne
są rów nież sta ra nia o na le ży te za -
go spo da ro wa nie nad rzecz nych bul -
wa rów. W lip cu ze szłe go ro ku
z Trój ką ta Trzech Ce sa rzy wy star -
to wał  pierw szy   „Flis na Prze -
mszy” –  dru ga edy cja tej im pre zy
od bę dzie się w czerw cu te go ro ku.
Pa sjo na ci dwo ją się i tro ją, aby
przy wró cić choć by tu ry stycz ną że -
glow ność wod ne go szla ku.  Wie le
wska zu je na to, że wod niac kie tra -
dy cje nie tyl ko nie za gi ną, ale bę dą
pie czo ło wi cie kul ty wo wa ne, a na -
zwy ni wec kich i mo drze jow skich
ulic*:  Por to wa, Ry bac ka, Gdań -
ska, Że glar ska czy Ma ry nar ska zy -
ska ją no we, choć prze cież moc no
za ko rze nio ne w prze szło ści zna -
cze nie.   

Tekst izdję 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

* Taką informację podaje wnuk kpt. Andrzeja
Sapoka. Jako miejsce budowy statku
„Katowice” podawane są również
Mysłowice. 

* W Mysłowicach nad Przemszą znajdują się
ulice Portowa i Rzeczna.

Przy pisaniu artykułu korzystałem z
archiwalnych publikacji autorstwa Mariana
Kantora-Mirskiego, Jana Przemszy
Zielińskiego, materiałów udostępnionych
przez Jacka Parisa, artykułu „Przemsza –
dwórka królowej” - autorstwa Janusza Fąfary
- http://www.zegluga.wroclaw.pl, artykułu
„Port na Przemszy” autorstwa Agnieszki i
Leonarda Czarnotów –
http://gazetamyslowicka.com. 

W wydaniu internetowym „Kuriera
Miejskiego” będzie można zobaczyć więcej
fotografii dotyczących powyższego tematu.

Trójkąt Trzech Cesarzy był symbolem podziałów. Dzisiaj skrawek ziemi u zbiegu Białej i Czarnej Przemszy łączy ludzi i idee,
dając nadzieję na lepsze czasy dla tego szczególnego miejsca.

Nigdy niezrealizowany plan wielkiej inwestycji. Na odwiecznym śląsko-małopolskim pograniczu miał powstać port łączący
dwa historyczne regiony. Plan pochodzi z okresu międzywojennego. Zdjęcie udostępnił Grzegorz Onyszko.

Pocztówka przedstawiająca Trójkąt Trzech Cesarzy,
załadownię węgla oraz przemszańskie galary. Arch. UM
w Sosnowcu.
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JUBILATKI

Pani Joanna Chrząszcz urodziła się 15
lutego 1917 roku w kolonii Książ Wielki
koło Miechowa. Miała ośmioro
rodzeństwa, a jej rodzice zajmowali się
uprawą roli. W wieku 15 lat Pani
Joanna wyjechała do Sosnowca
w celach zarobkowych. Jednak, gdy
wybuchła wojna, wróciła do domu.
W czasie wojennej zawieruchy wyszła
za mąż i urodziła dzieci. Po wojnie wraz
z mężem i dziećmi Pani Joanna
wyjechała ponownie do Sosnowca.
Tutaj podjęła pracę, ale musiała ją
przerwać ze względu na chorobę.
Z okazji 100. rocznicy urodzin
Szanownej Jubilatce nagrodę
jubileuszową wręczył i życzenia złożył
Zbigniew Byszewski, pełnomocnik
prezydenta miasta Sosnowca. 

Pani Józefa Okońska urodziła się 22
lutego 1915 roku w Niemczech
w miejscowości Biesenthal.
Po pierwszej wojnie światowej wraz

z rodziną przyjechała do Polski.
Niestety, po śmierci ojca i wybuchu
drugiej wojny światowej w 1939 r.
ponownie musiała wrócić

do Niemiec. W 1941 r. za namową
przyszłego męża, Tomasza,
powróciła do Polski. W 1943 r. mąż
Pani Józefy został zamordowany,
a ona wraz z córką Elżbietą została
bez środków do życia. Los dalej
jednak jej nie oszczędzał. Cudem
ocalona po wywózce
do Oświęcimia, do końca wojny
ukrywała się wraz z córką
przed Gestapo. Po wojnie do 1975 r.
Pani Józefa pracowała jako
intendentka w przedszkolu
przy fabryce „Dietla”.  Jubilatka
doczekała się dwóch wnuków
i czterech prawnuczek. Z okazji
urodzin Szanownej Jubilatce
nagrodę wręczyła i życzenia złożyła
Anna Jedynak, zastępca prezydenta
miasta Sosnowca.  

Szanownym Jubilatkom dużo zdrowia i radości 
życzy Redakcja

arc UM w Sosnowcu

Ra fał Brzo zow ski wy stą pi w Dniu Ko biet, czy li 8
mar ca, na sce nie Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej
„Mu za” w So snow cu. Je go ka rie ra mu zycz na roz po -
czę ła się od udzia łu w te le wi zyj nym pro gra mie
„Szan sa na suk ces” w 2002 r., w któ rym zdo był wy -
róż nie nie. Wcze śniej wy stę po wał wraz z Mar ci nem
Kil ja nem w ze spo le K. Mar tin. Od 2003 r. jest człon -
kiem re ak ty wo wa nej gru py mu zycz nej Emi gran ci.
Je sie nią 2011 r. wziął udział w pro gra mie „The Vo ice
of Po land” i zna lazł się w gru pie An drze ja Pia secz -
ne go. Od padł tuż przed fi na łem. W 2011 r. wy dał

dwa sin gle: „Nie mam nic” oraz „Na do bre masz za -
wsze mnie”. Ten ostat ni utwór jest pio sen ką koń co -
wą se ria lu „Na do bre i na złe”. W 2012 ro ku wy dał
de biu tanc ki al bum „Tak bli sko”. Wo ka li sta, cho ciaż
już w wie ku 10 lat za czął grać na pia ni nie i gi ta rze,
wy brał stu dia na… Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go. Jest uty tu ło wa nym za wod ni kiem, zdo był m. in.
brą zo wy me dal Mi strzostw Pol ski w za pa sach, a tak -
że brał udział w me czach Re pre zen ta cji Ar ty stów
Pol skich. Kon cert roz pocz nie się o godz. 19.00. Bi le -
ty są w ce nie 20 i 30 zł. SK

Wy jąt ko wy ze spół,, Rus sian Clas si cal Bal let Mo -
scow” wy stą pi 22 mar ca w Sa li Wi do wi sko wo -
-Kon cer to wej „Mu za” w So snow cu. Ar ty ści za pre -
zen tu ją naj pięk niej sze frag men ty utwo rów Pio tra
Czaj kow skie go. Nie za brak nie opo wie ści o wiel -
kich na mięt no ściach, mi ło ści i zdra dzie, ma gii
i nie spo ty ka nych fan ta zjach. Przy go to wa ne cho re -
ogra fie wy ma ga ją nie zwy kłej wir tu oze rii ar ty stów,
są bar dzo zmy sło we, dra ma tycz ne i pięk ne. Wi dzo -
wie mo gą li czyć na nie za po mnia ne prze ży cia. Hi -
sto ria ze spo łu się ga 2005 r., kie dy w Mo skwie

gwiaz da ba le tu, czy li Evge niya Be spa lo va stwo rzy -
ła ze spół,, Rus sian Clas si cal Bal let  Mo scow”„,
w któ rym sku pi ła ar ty stów z ro syj skich pre sti żo -
wych szkół cho re ogra ficz nych. Wszy scy ar ty ści to
wie lo krot ni lau re aci mię dzy na ro do wych kon kur -
sów ba le to wych, zdo byw cy wiel kich na gród i wy -
róż nień, uta len to wa ni i do świad cze ni. Pod wo dzą
Evge niyi gru pa wciąż do sko na li swe umie jęt no ści
i opra co wu je no we cho re ogra fie wiel kich dzieł
świa to wych. Wy stęp roz pocz nie się o godz. 19.00.
Bi le ty są w ce nie 50 i 60 zł. SK

Ra fał Brzo zow ski za śpie wa 
nie tyl ko dla pań

Prawdziwe gwiazdy
moskiewskiego baletu w „Muzie” 
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Pani Stanisława Zycha urodziła się
4 lutego 1917 roku w obecnych
Starych Maczkach. Miała szóstkę
rodzeństwa. W 1939 roku

po wybuchu II wojny światowej
i pożarze domu rodzinnego wyszła
za mąż za Jana Michalika, z którym
ma córkę, Elżbietę. W 1942 roku

została wdową, po tym jak jej mąż
został zamordowany w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu.
W 1949 roku Pani Marianna wyszła
po raz drugi za mąż, za Władysława
Zycha, ze związku z którym miała
trójkę dzieci. Po 9 latach zgodnego
i szczęśliwego małżeństwa ponownie
została wdową. Pani
Marianna doczekała się dwóch
wnuków, trzech wnuczek, sześciu
prawnuków oraz jednej prawnuczki.
Mimo swego sędziwego wieku wciąż
ma ochotę na życie. Opowiada
anegdoty i tryska humorem.
Z okazji 100. rocznicy urodzin
Szanownej Jubilatce nagrodę
jubileuszową wręczył i życzenia złożył
prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński.  

Pani Marianna Włodarczyk
urodziła się 2 lutego 1916 roku
w Sosnowcu. W czasie II wojny
światowej została wywieziona
na przymusowe roboty
do Niemiec. Tuż po wojnie
powróciła do rodzinnego
Sosnowca. Pani Marianna
pracowala w fabryce
włókienniczej Schoena i Dietla.
Jej mąż, Zygmunt, był górnikiem
i pracował w kopalni
Kazimierz – Juliusz. Zmarł
w 1992 roku. Z okazji 101.
rocznicy urodzin Szanownej
Jubilatce nagrodę jubileuszową
wręczył i życzenia złożył zastępca
prezydenta miasta Sosnowca,
Krzysztof Haładus. 

arc UM w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu arc UM w Sosnowcu
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Poziomo: 1 – gwarant, 5 – etui na pistolet, 8 – urządzenie
radiolokacyjne, 9 – zwierciadło, 10 – mieszkaniec największego
kontynentu, 11 – stado dzikich koni, 12 – Grzegorz, śpiewa 
„To tu, to tam”, 14 – imbecyl, 16 – można je kupić lub sprzedać na
giełdzie, 17 – napój bogów, 19 – materiał budowlany, 21 – solny
lub siarkowy, 22 – leży nad Iłżanką, 25 – tam zagrasz w ruletkę,
28 – daje ukojenie, 29 – targ, 30 – potocznie o bilonie, 
32 – zachwyt, uznanie, 34 – największa wyspa Filipin, 
35 – drobne rośliny zarodnikowe z chwytnikami, 36 – stolica
Irlandii, 37 – okresowa praca zarobkowa za granicą, 
38 – mieszkaniec Wielkiej Brytanii, 39 – wydobywana 
w Tarnobrzegu. 

Pionowo: 1 – składnik galaretki, 2 – promieniotwórczy
pierwiastek chemiczny, 3 – chodnik, 4 – trofeum, 5 – kres, 
6 – opowiadane nie tylko dzieciom, 7 – uczestniczka łowów
kalidońskich, 13 – miejsce godów jeleni, 15 – karczmarz, 
18 – imię legendarnego dżentelmena-włamywacza, 
20 – gatunek literacki, 23 – rodzaj uczelni, 24 – potocznie 
o kobiecie po mastektomii, 26 – rodzaj pomnika, 27 – dolna 
i górna z zębami, 28 – autor „Matki królów”, 31 – alfabet dla
niewidomych, 33 – państwo w północnej Afryce.

Rozwiązanie krzyżówki nr 2 /2017, MARGARET ATWOOD – ORYKS I DERKACZ 
Na gro dy otrzy mu ją: Maria Gusnar, Józef Gaik oraz Paweł Perłowski 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  3

✂

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

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

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

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

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE: 
2 marca „SŁOŃCE, TO SŁOŃCE MNIE OŚLEPIŁO”
9 marca „WOŁYŃ”
16 marca „PROSTA HISTORIA O MORDERSTWIE”  
23 marca „ZAĆMA”
30 marca „WSZYSTKIE NIEPRZESPANE NOCE” 

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”
Po ru sza ją cy por tret mat ki wi dzia nej ocza mi cór ki, któ ra też jest
mat ką…

Ni na po śmier ci mę ża zo sta je sa ma. Dzie ci usa mo dziel ni ły się,
a świat zda je się o niej za po mniał. W obro nie przed sa mot no ścią wy -
cho dzi po now nie za mąż za Lu cja na, męż czy znę z ba ga żem do świad -
czeń i przy zwy cza jeń. Chce być tak ko cha na jak bo ha ter ki fil mów,
nie od ma wia so bie pra wa do by cia ko bie tą. Ma lu je na czer wo no usta,
jest świa do ma swe go cia ła, ma tę sk no ty, z któ rych nie umie, a mo że
nie chce się wy zwo lić. Czy mał żeń stwo jest w sta nie uszczę śli wić Ni -
nę, któ ra ma rzy o wiel kiej mi ło ści? 

To rów nież opo wieść o Jo an nie – cór ce, któ ra
z nie chę cią pa trzy na po czy na nia mat ki. Nie wi -
dzi, że ba gaż ży cia i do świad czeń Ni ny jest prze -
peł nio ny. Nic więc dziw ne go, że sta ło się to, co
się sta ło…

„Mat ka swo jej cór ki” – opo wieść o na dziei, zro zu mie niu i wy -
ba cze niu. Dwie hi sto rie: mat ki i cór ki, Ni ny i Jo an ny. Ko biet, któ -
re nie po tra fią żyć obok sie bie, ko biet, któ re nie po tra fią żyć bez
sie bie…

Pre mie ra: 2 mar ca 2017 r.

Iwona Żytkowiak

Matka swojej córki (Wyd. Prószyński i S-ka)

Jak wy glą da pry wat ne ży cie świad ka ko ron ne go?
Ży cie świad ka ko ron ne go okry te jest ta jem ni cą – tyl ko nie licz -

ni wie dzą, gdzie prze by wa i jak jest chro nio ny. Czy wy glą da jak
w cza sach gang ster skich i czy zo sta ła zmie nio na je go toż sa mość?
Czy ży je w jed nym miej scu, czy też wciąż zmie nia swój ad res za -
miesz ka nia w oba wie przed szu ka ją cy mi go za bój ca mi? Co gro -
zi oso bie, któ ra po dej dzie zbyt bli sko świad ka i bę dzie spra wia ła
wra że nie nie bez piecz nej dla nie go? Czy świa dek znaj du je się
pod ochro ną przez ca łą do bę i na czym ta ochro na po le ga? Ży cie

by łe go gang ste ra w „ko ro nie” przy po mi -
na film sen sa cyj ny, w któ rym głów ne ro -
le – obok skru szo ne go prze stęp cy – gra ją służ -
by spe cjal ne, ko man do si i or ga ny ści ga nia.
W książ ce „Ma sa o ży ciu świad ka ko ron ne go” znaj dą się od po -
wie dzi na po wyż sze py ta nia, ale niech nikt nie spo dzie wa się ca -
łej praw dy. Zresz tą, czy ktoś ją zna w stu pro cen tach? Z tej książ -
ki wy ni ka, że… nie.

Pre mie ra: 14 mar ca 2017 r.

Artur Górski

Masa o życiu świadka koronnego. (Wyd. Prószyński i S-ka)

Skrzy żo wa nie „No stal gii anio ła” i „Mil cze nia owiec”.
Szes na sto let nia dziew czy na w cią ży zo sta je upro wa dzo na; po ry -

wacz ła pie ją na uli cy, wcią ga do fur go net ki, krę pu je, za wią zu je jej
oczy i wy wo zi w nie zna nym kie run ku. Na sto lat ka jest prze ra żo na,
osa mot nio na i bez bron na… Ale czy rze czy wi ście? 

Od mo men tu po rwa nia i uwię zie nia w ta jem ni czym bu dyn ku
na od lu dziu po sta na wia za wszel ką ce nę ura to wać swo je nie na ro dzo -
ne dziec ko i ze mścić się na ban dy cie, któ ry jej pil nu je oraz na je go
wspól ni kach. Ko lek cjo nu je „atu ty”, któ re ma ją jej po móc w re ali za cji
te go za mia ru: koc, uchwyt wia dra, tem pe rów kę, sta re ra dio. W naj -

drob niej szych szcze gó łach opra co wu je plan
uciecz ki i ze msty, wy ko nu jąc skom pli ko wa ne ob -
li cze nia, nie ustan nie ćwi cząc i cze ka jąc na do -
god ny mo ment, by za ata ko wać prze śla dow ców.
Nie zwy kle me to dycz na i pre cy zyj na, opa no wa na i skru pu lat na, sta je
się rów no rzęd nym prze ciw ni kiem po ry wa czy, któ rzy gro żą jej śmier -
cią. 

Po zna jąc „Me to dę”, za czy na my się za sta na wiać, kto tu jest ofia rą,
a kto na past ni kiem.

Pre mie ra: 16 mar ca 2017 r.

Shannon Kirk

Metoda (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
RYBY (19.02. – 20.03.) – Wreszcie będziesz
mogła sobie pozwolić na chwilę relaksu.
Wykorzystaj wolne chwile najlepiej, jak tylko
potrafisz, bo nie wiadomo, ile potrwa ten
lżejszy okres. Samotne ryby powinny
bardzie rozglądać się wokół siebie. Ktoś,
komu bardzo na Tobie zależy, znajduje się
bliżej niż myślisz. Pod koniec miesiąca
dopadnie Cię paskudne przeziębienie.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Jeśli po
ostatnich wydarzeniach wciąż nie możesz
dojść do siebie, pomyśl o rozmowie ze
specjalistą. Czasem obca osoba potrafi
pomóc bardziej niż ktoś bliski. Postaraj się
mniej myśleć o problemach, a zająć czas
błahymi sprawami. Zacznij od gruntownych
wiosennych porządków. W oczyszczonym z
masy niepotrzebnych rzeczy miejscu z
pewnością będzie Ci się łatwiej myśleć. 
BYK (20.04. – 22.05.) – Postaraj się więcej
czasu spędzać z rodziną. Wciąż oddalacie się
od siebie i jeśli dalej tak pójdzie, może się to
źle skończyć. Marzec będzie wyjątkowo
łaskawy dla byków szukających drugiej
połówki. Pamiętaj jednak, żeby nie ciągnąć
dwóch srok za ogon, gdyż wówczas żadnej
nie uda Ci się schwytać na dobre.  
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W sferze
uczuciowej będzie to dla Ciebie wyjątkowo
spokojny miesiąc. Oby tak dalej! Postaraj się
częściej robić coś dla siebie. To świetny
moment, by kupić wymarzoną torebkę lub
wybrać się do kosmetyczki. Nie odkładaj
niczego na później. Co jeśli okaże się, że
później nie dasz rady tego zrobić? Postaraj
się znaleźć chwilę czasu na odwiedziny u
bliskich. 
RAK (22.06. – 22.07.) –  W połowie miesiąca
czeka Cię wizyta dawno niewidzianego
członka rodziny. Musisz być bardzo
asertywna w relacjach z nią, aby nie wpaść
w poważne kłopoty. Nadchodzi dobry czas
dla samotnych raków. Postaraj się jednak
większą uwagę skupiać na charakterze
człowieka, niż na jego wyglądzie. Pamiętaj,
że nad tym drugim zawsze łatwiej jest
popracować. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Marzec to
doskonały czas na porządki, które
przekładasz już od dłuższego czasu. Jeśli
czujesz taką potrzebę, to nie zwlekaj i
postaraj się coś zmienić w swoim życiu. W
drugiej połowie miesiąca szykuj się na mały
wyjazd. Tegoroczna wiosna wyjątkowo
będzie sprzyjać samotnym lwom. Nie daj
się prosić i umawiaj się na randki, jeśli
kandydat spełnia choć jedno twoje
kryterium. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – W Twoim życiu
rodzinnym wreszcie zapanuje upragniony
spokój. Wykorzystaj to i zajmij się mniej
istotnymi sprawami, które odkładasz już od
dawna, a z pewnością przyniosą Ci
pozytywną energię. Zadbaj o siebie. Marzec
to dobry moment, by zacząć planować
wakacje. Gwiazdy nie szykują żadnych
zmian tej wiosny dla samotnych panien. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Po ciężkiej zimie
nadciąga lepszy czas dla wag. Poczujesz
nagły przypływ energii i chęci do życia.
Korzystaj więc z tego i zamiast siedzieć
przed telewizorem, zabierz swoją drugą
połówkę na wycieczkę za miasto. Wiosna to
dobry czas na przeprowadzenie drobnego
remontu, nie możesz go przecież odkładać
w nieskończoność. Samotne wagi będą
cieszyć się dużym powodzeniem. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Twoja
nowa znajomość powoli zamienia się w
coś poważnego. Niczego nie pośpieszaj,
daj się jej rozwijać w swoim tempie.
Postarajcie się jak najwięcej czasu spędzać
razem. Może krótki urlop będzie dobrym
rozwiązaniem na bliższe poznanie siebie?
Pamiętaj jednak, że nikt nie jest bez wad.
Pora iść na badania, które odkładasz od
kilku miesięcy. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W połowie
miesiąca szykuj się na duże zmiany
zawodowe. Po ostatnich problemach w
pracy pora na jej zmianę. Nie należy jej się
jednak zbytnio bać. Szybko przekonasz się,
że będzie to jedna z lepszych decyzji w
Twoim życiu. Dla samotnych strzelców los
szykuje wiele niespodzianek. Postaraj się
więc zbyt wiele nie planować, aby uniknąć
rozczarowań. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) 
– W najbliższym czasie szykuje Ci się kilka
rodzinnych uroczystości. Niesie to za sobą
spore wydatki. Postaraj się zatem żyć
bardziej oszczędnie i nie wydawać zbyt
wiele na zachcianki, jak to masz w naturze.
Dobra zabawa w gronie rodzinnym
wynagrodzi Ci jednak wszystkie poniesione
koszty. Nie rozpoczynaj teraz żadnej nowej
diety. Jeśli koniecznie chcesz zadbać o
sylwetkę przed wakacjami, zapisz się na
fitness. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Postaraj się
więcej dbać o swoją sylwetkę. Lata lecą,
niewykluczone, że kilogramy też zaczną.
Wiosna to świetny moment na
wprowadzenie zdrowej diety i wysiłku
fizycznego. Zacznij od czegoś, co lubisz,
wystarczą chociaż długie codzienne
spacery. Przestań notorycznie coś
planować, gdyż i tak z tych planów niewiele
wynika. Świetny miesiąc dla samotnych
wodników. red

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
3-9.03.2017 R.

MARATON WOLVERINE’A WYŁĄCZNIE
W PIĄTEK
„WOLVERINE” GODZ. 23:00
„X-MEN:PRZESZŁOŚĆ, KTÓRA NADEJDZIE”
„LOGAN:WOLVERINE”
Akcja, od 15lat, USA, 393min, napisy
KINO KONESERA WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„JACKIE” GODZ. 18:30
Dramat, od 15lat, USA/Francja/Chile, 95min,
napisy
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„WOŁYŃ” GODZ. 18:00
Historyczny, od 15lat, Polska, 150min
PREMIERY:
„MARIA SKŁODOWSKA-CUIRE”
10:00*, 19:30, 21:45
Biograficzny, od 15 lat,
Polska/Belgia/Francja/Niemcy, 100min
* wyłącznie w piątek
„OZZY” DUBBING 9:00*, 11:30**, 14:45

Animacja, b/o, Hiszpania/Kanada, 91min,
DUBBING 
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
„LOGAN” 13:15, 18:00, 21:00
Akcja, od 15lat, USA, 137min, napisy
„LOGAN” DUBBING 10:00
Akcja, od 15lat, USA, 137min, DUBBING
FILMY TYGODNIA:
„PORADY NA ZDRADY”
13:00, 18:30*, 20:45**, 21:15***
Komedia romantyczna, od 15lat,
Polska, 97min,
* z wyjątkiem poniedziałku
** z wyjątkiem czwartku
*** wyłącznie w czwartek
„POKOT” 17:30*, 20:45** 
Dramat, od 15lat, Polska, 128min,
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„CIEMNIEJSZA STRONA GREYA”
12:15, 17:00
Dramat/Romans, od 17lat, USA, 117min,
napisy
„POLANDJA” 16:15
Komedia, od 15lat, Polska, 103min,

„SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY
WISŁOCKIEJ” 20:15*
Komediodramat, od 15lat, Polska, 120min
* z wyjątkiem czwartku
FILMY DLA DZIECI:
„BYŁ SOBIE PIES” DUBBING
10:00*, 11:00**, 11:30***, 15:15
Przygodowy, od 7lat, USA, 100min, DUBBING
* wyłącznie w poniedziałek
** z wyjątkiem piątku i poniedziałku
***wyłącznie w piątek
„BARBIE W ŚWIECIE GIER” DUBBING
10:30, 16:00 
Animacja, b/o, USA, 79min, DUBBING
„LEGO BATMAN:FILM” DUBBING 13:45
Animacja, b/o, USA/Dania, 90min, 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 – marzec  2017
01 Śr 10:00 Zemsta / A. Fredro
02 Cz 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
03 Pt 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
04 So 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
05 Nd 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
07 Wt 10:00 Plastusiowy pamiętnik / M.
Kownacka – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
08 Śr 09:00 Plastusiowy pamiętnik / M.
Kownacka – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
08 Śr 11:00 Plastusiowy pamiętnik / M.
Kownacka – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
09 Cz 19:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
10 Pt 19:00 Korzeniec / Z. Białas, T. Śpiewak
11 So 18:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
12 Nd 18:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon 
14 Wt 10:00 Zemsta / A. Fredro 
15 Śr 10:00 Tango/ S. Mrożek

16 Cz 10:00 Tango/ S. Mrożek
18:00 Tango / S. Mrożek
17 Pt 19:00 Dobry wojak Szwejk/ J. Haszek, I. Gorzkowski
18 So 18:00 Prywatna klinika / J. Chapman, D. Freeman
19 Nd 18:00 Prywatna klinika / J. Chapman, D. Freeman
21 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M. Montgomery
22 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M. Montgomery
23 Cz 19:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak
24 Pt 19:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak 
25 So 18:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
26 Nd 18:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon
28 Wt 11:00 Balladyna / J. Słowacki – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza 
29 Śr 10:00 Balladyna / J. Słowacki – gościnnie Teatr Nowy z Zabrza 
30 Cz 10:00 Zemsta / A. Fredro
19:00 Zemsta / A. Fredro
31 Pt 19:00 Kariera Romualda S. / J. Czapliński

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

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

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

w dniu 10.03.2017 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek”

w dniu 24.03.2017 r. (piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Kariera Romualda S.”

w dniu 31.03.2017 r. (piątek), godz. 19.00

Edy ta Bar to sie wicz, ar tyst ka, au -
tor ka tek stów, kom po zy tor ka,
pro du cent ka, gi ta rzyst ka i wo ka -
list ka, wy stą pi na nie po wta rzal -
nym kon cer cie w Sa li Wi do wi -
sko wo -Kon cer to wej „Mu za”
w So snow cu. Lau re at ka wie lu
pre sti żo wych na gród pol skie go
prze my słu fo no gra ficz ne go, m.
in. Bursz ty no we go Sło wi ka, Fry -
de ry ków, Pasz por tu Po li ty ki,
a tak że Oso bo wość Dzie się cio le -
cia w opi nii czy tel ni ków ma ga -
zyn „Tyl ko Rock”, wy stą pi
na sce nie „Mu zy” 28 kwiet nia.
Jej al bu my sprze da ły się w na -
kła dzie po nad mi lio na eg zem -
pla rzy, a prze bo je ta kie jak
„Sen”, „Uro dzi ny”, „Szał”,
„Ostat ni” czy „Skła ma łam”
utrzy my wa ły się na pierw szych
miej scach list prze bo jów przez
wie le ty go dni.

W 2010 ro ku, po la tach prze -
rwy, wzno wi ła swo ją dzia łal ność
pod czas Oran ge War saw Fe sti -
val, gdzie za pre zen to wa ła no wy
re per tu ar i za po wie dzia ła pre -
mie rę no wej pły ty. Osta tecz -
na pre mie ra al bu mu „Re no va tio”
mia ła miej sce w paź dzier ni -
ku 2013 ro ku. Bi le ty w ce -
nie 80, 90 i 100 zł moż na ku pić
w „Mu zie” przy ul. War szaw -
skiej 2, Miej skim Klu bie im. Ja -
na Kie pu ry przy ul. Bę dziń -
skiej 65 oraz na stro nie:
www.kup bi le cik.pl. Or ga ni za to -
rem kon cer tu jest Im pre sa rio
Art. Kon cert roz pocz nie się
o godz. 19.00. SK

Edy ta Bar to sie wicz Aco ustic Trio w„Mu zie” 

Nagradzane spektakle 
na scenie Teatru Zagłębia 

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 4 pojedyncze zaproszenia
na koncert Edyty Bartosiewicz. Zaproszenia do odbioru w naszej
redakcji.

Naj lep sze przed sta wie nie ro ku 2012 w wo je wódz twie ślą skim, czy li
„Ko rze niec” w reż. Re mi giu sza Brzy ka wra ca na sce nę Te atru Za głę -
bia. Spek takl, zre ali zo wa ny na pod sta wie gło śnej po wie ści Zbi gnie wa
Bia ła sa, to eks cy tu ją ca czar na ko me dia kry mi nal na. Jej pa sjo nu ją ca sen -
sa cyj na in try ga roz gry wa się w hi sto rycz nych re aliach wie lo kul tu ro we -
go, car skie go mia sta i Trój ką ta Trzech Ce sa rzy, wśród ga le rii barw nych
po sta ci praw dzi wych i fik cyj nych so sno wi czan. „Ko rzeń ca” bę dzie
moż na zo ba czyć 9 i 10 mar ca. 

W tym mie sią cu na sce nie Te atru Za głę bia zo sta nie wy sta wio ny tak -
że spek takl pt. „Koń, ko bie ta i ka na rek”, za re ży se rię któ re go Re mi giusz
Brzyk otrzy mał Laur Kon ra da na Ogól no pol skim Fe sti wa lu Sztu ki Re -
ży ser skiej In ter pre ta cje w 2014 r. Te le wi zyj na wer sja przed sta wie nia
zwy cię ży ła w ple bi scy cie TVP Kul tu ra na Naj lep sze Przed sta wie nie Te -
le wi zyj ne go Fe sti wa lu Te atrów Pol ski. Spek takl po ru sza te mat pra wa ko -
biet do de cy do wa nia o wła snym cie le. Dla mi ło śni ków te atru cze ka nie -
spo dzian ka. 23 i 24 mar ca bę dzie obo wią zy wa ła ju bi le uszo wa pro mo cja
z oka zji 120-le cia Te atru Za głę bia. Bi le ty moż na ku pić w ce nie 25 zł. SK

POPRAWNE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
KONKURSOWE Z LUTOWEGO WYDANIA
„KURIERA MIEJSKIEGO”:

1. Sosnowiec otrzymał prawa miejskie w 1902 roku.
2. Sosnowiec na przełomie XIX i XX wieku nazywany

był „małą Łodzią” ze względu na prężnie działające w naszym mieście
zakłady włókiennicze. 

3. Skrót MPGO oznacza Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami.

Nagrodę w postaci gry
„MONOPOLY RECYKLING
W SOSNOWCU”
otrzymują:
Anna Kwiatkowska,
Aneta Kostka oraz
Marek Musiał.
Nagrody do odbioru w siedzibie
naszej redakcji. 




