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Syl wia Ko sman

Bę dzie się dzia ło! 26. fi nał WOŚP zno wu
od bę dzie się w So snow cu. Głów ne cen -
trum do wo dze nia bę dzie się mie ścić
na Gór ce Śro dul skiej. Ale to nie je dy ne
miej sce, gdzie 14 stycz nia za gra or kie -
stra. W su mie w ca łym So snow cu peł ną
pa rą bę dzie dzia łać aż 6 szta bów:
przy IX LO, „Elek tro ni ku”, Tech ni kum
Ar chi tek to nicz no -Bu dow la nym, II LO,
Gim na zjum nr 13 i w Wyż szej Szko le
Hu ma ni tas. Wie le bę dzie się dziać nie
tyl ko na Gór ce Śro dul skiej, ale tak że
w ha li wi do wi sko wo -spor to wej MO SiR -
-u, Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej
„Mu za” oraz na Sta wi kach, gdzie po raz
czwar ty zo sta nie zor ga ni zo wa ny So sno -
wiec ki Bieg „Po licz się z cu krzy cą”.
W tym ro ku pie nią dze z pu szek bę dą ra -
to wać ży cie i zdro wie no wo rod ków i już
tra dy cyj nie zo sta ną prze zna czo ne na za -
kup no wo cze sne go sprzę tu. So sno wiec
jest jed nym z kil ku w Pol sce – tak zwa -
nych cen trów trans mi syj nych. Fun da cja
WOŚP i TVN wy bra ły fi nał w So snow -
cu, ja ko jed no z dzie wię ciu miast w Pol -
sce, któ re współ uczest ni czą w pro duk cji
pro gra mu te le wi zyj ne go. – Li czy się
przede wszyst kim to, co w ser cach, a po -
tem to, co w pusz kach, ale jak wie rzę, to
się wła śnie tak prze ło ży – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Na du żej sce nie na Gór ce Śro dul skiej
ser ca do szczo dro ści i no gi do za ba wy bę -
dą roz grze wać po pu lar ny Grze gorz Hy ży
oraz zna ko mi ta wokalistka, Ani ta Li pi -
nic ka. Mu zycz ny sup port za pew ni gru pa
Ano ther Pink Floyd, któ ra za gra pod czas
„Świa teł ka do nie ba”, czy li po ka zu ilu -
mi na cji la se ro wych. – Pod ję ta zo sta nie
tak że pró ba zro bie nia flash mo ba, któ ry

stwo rzą wo lon ta riu sze, for mu jąc gi gan -
tycz ne ser ce. Po za tym wo lon ta riu sze od -
pa lą czer wo ne ra ce, co ma my na dzie ję,
da tak że spek ta ku lar ny efekt – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.
Moc niej sze ude rze nie za pew ni gru pa
Eier. Na Gór ce Śro dul skiej za pla no wa no
tak że po ka zy służb ra tow ni czych oraz or -
ga ni za cji współ pra cu ją cych ze szta ba mi
WOŚP w wo je wódz twie ślą skim, licz ne
ak cje in for ma cyj no -edu ka cyj ne oraz li -
cy ta cje. Ca łą im pre zę, któ ra roz pocz nie

się o godz. 16.00, a za koń czy ok.
godz. 20.30, po pro wa dzi Piotr Za wadz ki,
ak tor Te atru Za głę bia. 

Wie le się bę dzie dzia ło w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej MO SiR -u. – Uru cha -
mia my La ta ją cą Aka de mię Udzie la nia
Pierw szej Po mo cy. Sku pi my się wła śnie
na na uce udzie la nia pierw szej po mo cy.
Po nad to w związ ku ze współ pra cą ze
Szpi ta lem Miej skim w So snow cu moż -
na li czyć na kon sul ta cje le kar skie, z ko -
sme tycz ką, ma sa że, po mia ry ci śnie nia,

wy wiad pie lę gniar ski i sto ma to lo gicz -
ny – wy li cza Ewe li na Sta sik, dy rek tor -
ka IX Li ceum Ogól no kształ cą ce go i jed -
na z ko or dy na to rek fi na łu WOŚP w So -
snow cu. Oprócz stre fy zdro wia zo sta nie
zor ga ni zo wa na tak że stre fa ar ty stycz na,
a w jej ra mach bę dą bu do wa ne ko lo ro we
la taw ce i je den ol brzy mi la ta wiec, warsz -
ta ty ku li nar ne dla dzie ci, wy stę py ma gi -
ków i ilu zjo ni stów oraz wy stę py ze spo -
łów mu zycz nych i ta necz nych. Gwiaz dą
wie czo ru bę dzie Bar tek Wro na, au tor

prze bo ju „Jed na na mi lion”. Dzia łać bę -
dzie tak że stre fa spor to wa. Moż na li czyć
na po ka zy bo sku, szer mier ki, ka ra te, ca -
po eiry, tań ca to wa rzy skie go i akro ba ty -
ki. To nie ko niec atrak cji. Po ja wią się tak -
że po jaz dy off ro ad, sa mo cho dy woj sko -
we, spor to we i za byt ko we oraz fo to bud -
ka, ka wia ren ka i ba wial nia dla dzie ci.
Spor to wych emo cji nie za brak nie tak że
na Sta wi kach, gdzie od bę dzie się IV So -
sno wiec ki Bieg „Po licz się z cu krzy cą”,
któ ry or ga ni zu je Sto wa rzy sze nie Har pa -
gan So sno wiec. Start za pla no wa no
na godz. 11.00. Opła ta star to wa, któ ra
wy no si 20 zł, zo sta nie w ca ło ści prze zna -
czo na na 26. fi nał WOŚP. 

NaGórce Środulskiej zaśpiewają
Anita Lipnicka, Grzegorz Hyży
oraz grupa Eier, apodczas
pokazu iluminacji laserowych
zagra Another Pink Floyd. 
Wszyst ko wska zu je tak że na to, że dzię ki
współ pra cy z Ko le ja mi Ślą ski mi rów nież
w tym ro ku wszy scy wo lon ta riu sze
WOŚP bę dą mo gli w dniu fi na łu jeź dzić
w ca łym wo je wódz twie ślą skim po cią ga -
mi za dar mo.

W ubie głym ro ku so sno wi cza nie
zbie ra li pie nią dze na za kup urzą dzeń
me dycz nych dla od dzia łów pe dia trycz -
nych oraz dla za pew nie nia god nej opie -
ki me dycz nej se nio rów w ca łej Pol sce.
W cią gu po przed nich 25 fi na łów
WOŚP or kie stra ze bra ła i prze ka za ła
na wspar cie pol skiej me dy cy ny su mę
po nad 825 mln zł.

Part ne ra mi 26. fi na łu WOŚP w So -
snow cu są mia sto So sno wiec oraz Urząd
Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ślą skie go.

W Sosnowcu dzieje się nie od dziś!
A tym roku będzie się działo jeszcze
więcej. Za nami inwestycje, budowy,
remonty, imprezy, koncerty i wielkie
świętowanie 115. urodzin miasta.
Pora na podsumowanie i przegląd
najważniejszych wydarzeń
w naszym mieście.

Pierwszy w Sosnowcu Klub Dziecięcy już działa!
Mieści się w budynku Szkół Elektronicznych
i Informatycznych. Świadczy opiekę nad 15
dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Jest czynny
od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00
do 20.00, a dzieci można zostawić na 5 godzin.
Miesięczny koszt opieki nad dzieckiem 
wynosi 50 zł. 

Piłkarze Zagłębia Sosnowiec
przygotowują się do rundy
wiosennej. – Każdy mecz będziemy
traktować tak, jakby od niego miał
zależeć awans. Teraz był czas pokoju, ale
wiosną czeka nas wojna – zapowiada
trener Dariusz Dudek, który zamierza
wzmocnić zespół.str. 8 i 9str. 7

Z wielką mocą dla najmłodszych
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagra w Sosnowcu! 

Masz oryginalny pomysł, by promować Sosnowiec i wspierać
lokalną kulturę, ale brakuje ci pieniędzy? Możesz wziąć udział
w Sosnowieckim Programie Wspierania Inicjatyw
Kulturalnych, który prowadzi Miejski Dom Kultury „Kazimierz”
w Sosnowcu. Właśnie rusza kolejna edycja. Wnioski będzie
oceniać komisja, a pod uwagę będą brane walory kulturalne
przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej,
oryginalność i kreatywność zgłoszonej inicjatywy. Najwyżej
ocenione projekty i pomysły będą realizowane we współpracy
z MDK „Kazimierz”. Termin składania wniosków mija
26 stycznia. Więcej informacji znajdziesz na stronie:
http://www.mdk-kazimierz.pl. 
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Wielki finał WOŚP odbędzie się na Górce Środulskiej. W całym mieście będzie działać aż sześć sztabów. 

M
ariusz Binkiew

icz
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MIASTO

Uszanowali wolę mieszkańców 
Władze miasta skarżą decyzję wojewody w sprawie zmiany nazwy ronda im. Edwarda Gierka 

Do wszyst kich od dzia łów Żłob -
ka Miej skie go i klu bi ku dzie cię -
ce go gmi na za ku pi oczysz cza -
cze po wie trza. Każ dy od dział
żłob ka zo sta nie wy po sa żo ny
w przy naj mniej trzy ta kie mo -
bil ne urzą dze nia. W su mie gmi -
na ku pi ok. 20 sztuk oczysz cza -
czy po wie trza. – Obec nie trwa
ba da nie ryn ku, ale sza cu je my,
że oczysz cza cze po wie trza uda
się ku pić na po cząt ku przy szłe -
go ro ku – za po wia da Zbi gniew

By szew ski, za stęp ca pre zy den ta
mia sta. 

Czte ry ta kie oczysz cza cze po -
wie trza tra fi ły już do so sno wiec -
kich przed szko li w wy ni ku ple bi -
scy tu, któ ry to wa rzy szył „Kon -
kur so wi z kli ma tem”, or ga ni zo -
wa nym przez spół kę Tau ron.
Oczysz cza cze tra fi ły do PM nr 47
(ul. Pił sud skie go 92), PM nr 12
(ul. Mo ścic kie go), PM nr15 (ul.
Ki liń skie go) i PM 30 (ul. Urba no -
wi cza). SK

Oczyszczacze powietrza 
dla Żłobka Miejskiego 

Nowa linia tramwajowa w Zagórzu i przebudowa torowisk 

ZA DA NIA PRZE WI DZIA NE DO RE ALI ZA CJI

Trzy eta py bę dzie li czył pro jekt, obej mu ją cy bu do wę no wej li nii
i mo der ni za cję ist nie ją cych li nii tram wa jo wych na te re nie wo je wódz -
twa ślą skie go, któ ry zo stał przy go to wa ny przez spół kę Tram wa je Ślą -
skie S.A. W ra mach pro jek tu grun tow nie zmo der ni zo wa nych zo sta -
nie po nad 100 km ist nie ją cych to ro wisk, po wsta nie ok. 20 km no -
wych to rów, a do ob słu gi li nii tra fi co naj mniej 45 no wych
tram wa jów. War tość pro jek tu wy no si po nad 1 mld 88 mln 188 tys. zł,
przy czym mak sy mal na kwo ta wy dat ków kwa li fi ko wa nych wy no -

si 885 mln zł. Sza cun ko wa kwo ta do fi nan so wa nia wy no si po nad 562
mln 577 tys. zł. 

W sa mym So snow cu prze wi dzia no re ali za cję sze ściu za dań mo -
der ni za cyj nych oraz bu do wę zu peł nie no we go od cin ka li nii tram wa -
jo wej. W su mie prze bu do wa nych zo sta nie 18,5 km me trów to ru po -
je dyn cze go oraz wy bu do wa nych zo sta nie ok. 7,1 km no wej li nii tram -
wa jo wej. Sza cun ko wa war tość za dań na te re nie miast to pra wie 177
mln zł net to. SK

I etap: 
• Budowa linii tramwajowej w Zagórzu od obecnej pętli tramwajowej

do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu. Obecnie Tramwaje Śląskie
aktualizują dokumentację projektową (w zakresie infrastruktury obcej),
która powinna zostać zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę, co
ma nastąpić wiosną (prawdopodobnie na początku marca). Sama
realizacja może się rozpocząć na przełomie 2018/2019 r. Budowa nowego
torowiska wiąże się z budową dwupoziomego skrzyżowania z ul. Braci
Mieroszewskich, gdzie powstanie małe centrum przesiadkowe
(przystanek autobusowy-wyżej skomunikowany z tramwajowym-niżej).
Dalej linia przetnie al. Wolności, ul. Blachnickiego i będzie poprowadzona
wzdłuż ul. Białostockiej, al. Paderewskiego, ul. Rydza-Śmigłego, aż
do ronda Jana Pawła II.

• Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej w Sosnowcu
od granicy z Będzinem do ul. Staropogońskiej wraz z przebudową pętli
„Będzińska” (pod wiaduktem w ciągu drogi DK94). – Dobiega końca faza
projektowa. TŚ planują, aby ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy dla tych
robót nastąpiło do końca marca 2018 r. 

• Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego
w Sosnowcu. – Przetarg na wyłonienie wykonawcy został ogłoszony – otwarcie
ofert planowane jest w połowie stycznia. Termin realizacji wyniesie 12 miesięcy
od podpisania umowy, którą TŚ planują podpisać do końca kwietnia 2018 r.

• Budowa i modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego
w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86. Zadanie realizowane
jest przez konsorcjum firm NDI i Balzola. Termin zakończenia prac przewidziany
w umowie z wykonawcą to 28.12.2018 r.

II etap:
• Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego

w Sosnowcu, od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego
toru). Realizacja tego zadania może rozpocząć się w 2019 r.

• Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu
w ciągu ulic: – ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda
Ludwik, – ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka. Realizacja tego
zadania może rozpocząć się w 2019 r.

• Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul.
Mościckiego do ul. 3 Maja. Realizacja tego zadania może rozpocząć się w 2019 r.

Syl wia Ko sman

Za rzą dze nie nad zor cze wo je wo dy ślą skie -
go, któ re do ty czy zmia ny na zwy ron da im.
Edwar da Gier ka, zo sta nie za skar żo ne
do są du ad mi ni stra cyj ne go. Tak za de cy do -
wa li rad ni pod czas ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej. 

Za rzą dze nie za stęp cze wo je wo dy ślą -
skie go do ty czą ce zmia ny na zwy ron da im.
Edwar da Gier ka w So snow cu na ron -
do Za głę bia Dą brow skie go zo sta ło wy da -
ne 13 grud nia. Zgod nie z usta wą de ko mu -
ni za cyj ną so sno wiec ki  sa mo rząd  nie
zmie nił w ter mi nie na zwy ron da, więc wo -
je wo da zwró cił się do pre zy den ta So snow -
ca z proś bą o po da nie pro po zy cji no wej na -
zwy.

Pre zy dent nie wska zał no wej na zwy,
po wo łu jąc się na wy ni ki kon sul ta cji spo -
łecz nych, prze pro wa dzo nych w czerw cu
ubie głe go ro ku, w któ rych miesz kań cy
opo wie dzie li się za po zo sta wie niem tej do -
tych cza so wej. W tej sy tu acji wo je wo da po -
sta no wił nadać ron du no wą na zwę „Za głę -
bia Dą brow skie go”.

„Edward Gie rek ja ko pierw szy se kre -
tarz KZ PZPR le gi ty mi zo wał i utrwa lał
ko mu ni stycz ną wła dzę. Za je go cza sów
do szło też do uchwa le nia kon sty tu cji
w 1975 ro ku, któ ra wpro wa dza ła za leż -

ność od Związ ku Ra dziec kie go i prze wod -
nią ro lę par tii”, oce nił wo je wo da Ja ro sław
Wie czo rek. Zda niem wo je wo dy no wa na -
zwa ron da u zbie gu ulic 1 Ma ja, Ostro gór -
skiej, Ma ła chow skie go i Sien kie wi cza
w So snow cu wpi su je się w kli mat re gio nu
i jest na zwą neu tral ną, któ ra nie po win -
na bu dzić kon tro wer sji. „Na zwa ta na wią -
zu je do ob sza ru geo gra ficz no -prze my sło -
we go, w cen trum któ re go usy tu owa ne jest

mia sto So sno wiec. Za głę bie Dą brow skie -
go to re gion geo gra ficz no -hi sto rycz ny,
na po gra ni czu Gór ne go Ślą ska
i Zachodniej Małopolski (…) i sta no wi
istot ne cen trum kul tu ry, na uki, prze my słu
i przed się bior czo ści aglo me ra cji ślą skiej”,
na pi sał Ja ro sław Wie czo rek w uza sad nie -
niu do wy da ne go za rzą dze nia.

Pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski nie
ukry wa, że na zwa – ron do Za głę bia Dą -

brow skie go – po zy tyw nie go za sko czy ła
i sta no wi naj lep szą al ter na ty wę dla na zwy
ron da im. Edwar da Gier ka, nie mniej za -
po wie dział, że bę dzie ape lo wał do rad nych
o za skar że nie tej de cy zji ze wzglę du na to,
że ta ka jest de cy zja miesz kań ców i na le ży
ją usza no wać. W spra wie zmia ny na zwy
ron da im. Edwar da Gier ka od by ły się
w cze rw cu kon sul ta cje spo łecz ne. W prze -
pro wa dzo nych kon sul ta cjach miesz kań cy
So snow ca od da li 13 ty się cy 14 gło sów. 12
ty się cy 369 miesz kań ców (97,66 proc.
waż nych gło sów) gło so wa ło na „tak”,
a tyl ko 269 (2,34 proc. waż nych gło sów)
by ło prze ciw do tych cza so wej na zwie. 

– Cie szę się, że la ta na szych wspól nych
sta rań, po ka zu ją ce od ręb ność na sze go re -
gio nu spo wo do wa ły, że wo je wo da, któ ry
jest prze cież miesz kań cem Ślą ska, na dał
ho no ro we mu miej scu na zwę Za głę bia Dą -
brow skie go. Wprze ci wień stwie donie któ -
rych na pew no nie bę dzie my przy go to wy -
wać uchwa ły zmie nia ją cej na zwę na in ną.
Nie bę dzie my prze cież wal czyć z na zwą
Za głę bia Dą brow skie go, ale bę dę ape lo wać
dorad nych oza skar że nie tej de cy zji dosą du
ad mi ni stra cyj ne go – stwier dził pre zy dent. 

Rad ni pod czas ostat niej se sji przy chy -
li się do sta no wi ska, wy ra żo ne go przez
pre zy den ta i miesz kań ców. W gło so wa -
niu udział wzię ło 24 rad nych. Za wnie sie -

niem skar gi opo wie dzia ło się 20 rad nych,
trzy oso by by ły prze ciw, a jed na wstrzy -
ma ła się od gło su. W uza sad nie niu
do uchwa ły czy ta my m. in.: „Edward
Gie rek jest po sta cią za ko rze nio ną
w świa do mo ści so sno wi czan, któ ra nie
jest ko ja rzo na z sys te mem to ta li tar nym
bądź ustro jem ko mu ni stycz nym. W So -
snow cu Edward Gie rek ko ja rzo ny jest
przede wszyst kim ze zna czą cym roz wo -
jem re gio nal nym, po le ga ją cym na bu do -
wie osie dli miesz ka nio wych, prze bu do -
wie głów nych cią gów ko mu ni ka cyj nych
oraz uprze my sło wie niem. W kon se kwen -
cji, nie moż na zgo dzić się z twier dze nia -
mi wo je wo dy, iż na zwa ron da im. Edwar -
da Gier ka na ru sza prze pi sy usta wy o za -
ka zie pro pa go wa nia ko mu ni zmu lub in -
ne go ustro ju to ta li tar ne go”. 

Pre zy dent Chę ciń ski za po wie dział, że
Edward Gie rek bę dzie w So snow cu od po -
wied nio uhonorowany. – Chce my usza no -
wać gło sy po par cia miesz kań ców i już te -
raz mo gę za pew nić, że przy go to wu je my
wy sta wę, upa mięt nia ją cą po stać Edwar da
Gier ka. Po ka że my oczy wi ście ja sne
i ciem ne stro ny uro dzo ne go w na szym
mie ście po li ty ka – do dał Ar ka diusz Chę -
ciń ski. Od po wie dzial ny za przy go to wa nie
wy sta wy bę dzie Pa weł Du sza, dy rek tor so -
sno wiec kie go mu zeum. 

Dwóch z trzech męż czyzn, któ rzy zde wa sto wa li wia ty na przy stan -
ku Sie lec Osie dle Zam ko wa zo sta ło za trzy ma nych przez so sno wiec -
ką po li cją.

Do ak tów wan da li zmu do szło 26 grud nia, po go dzi nie 21. Na na -
gra niu z mo ni to rin gu wi dać m. in. znisz cze nie wiat na przy stan ku
au to bu so wym Sie lec Osie dle Zam ko wa. Dzię ki pu bli ka cji za pi sów
wi deo, a tak że dzia ła niom po li cji i stra ży miej skiej, za trzy ma nych
zo sta ło dwóch męż czyzn. 

– Spraw ca mi nie by li miesz kań cy So snow ca. Na Fa ce bo oku za -
mie ści li śmy wi deo z nie któ rych ka mer, a dys po no wa li śmy tak że na -
gra nia mi, któ re za re je stro wa ły spraw ców m. in. w au to bu sach – mó -
wi pre zy dent, Ar ka diusz Chę ciń ski.

– Od stra ży miej skiej mie li śmy dwa wska za nia, a na sze dzia ła nia
spo wo do wa ły, że za trzy ma li śmy dwóch męż czyzn, 18-let nich, miesz -
kań ców Cze la dzi, któ rzy w prze szło ści by li ka ra ni za nisz cze nie mie -
nia. By ła z ni mi nie let nia miesz kan ka So snow ca, któ ra jest świad -

kiem zda rze nia – mó wi insp. Do mi nik Łą czyk, ko men dant so sno -
wiec kiej po li cji.

Spraw cy usły sze li za rzu ty z ar ty ku łu 288 ko dek su kar ne go
(„znisz cze nie lub uszko dze nie cu dzej rze czy”) i za pro po no wa li do -
bro wol ne pod da nie się ka rze. Po li cja szu ka trze cie go męż czy zny, któ -
ry nie ma sta łe go miejsca po by tu.

Po pu bli ka cji na grań pa dło wie le py tań, a na wet za rzu tów do ty -
czą cych dzia ła nia mo ni to rin gu miej skie go. Tu taj tak że na stę pu ją
zmia ny. Pod ko niec 2014 ro ku w mie ście dzia ła ło je dy nie 18 ka mer,
a obec nie jest to już 70, a na tym nie ko niec. – Ca łość no we go mo -
ni to rin gu bę dzie dzia ła ła naj póź niej pod ko niec pierw sze go kwar ta -
łu – wgry wa ny jest no wy sys tem opro gra mo wa nia, któ ry bę dzie sam
ak tyw nie uczest ni czył w ob ser wa cji, a straż ni cy miej scy odej dą
sprzed mo ni to rów i wyj dą na uli cę. Ob ser wa cje przed mo ni to ra mi
bę dą pro wa dzi ły oso by cy wil ne. Na uli cy Rzeź ni czej, gdzie bę dzie
cen trum mo ni to rin gu, za koń czy ły się pra ce re mon to we – za pew nia

pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. W su mie, do koń ca 2018
ro ku, w sie ci mo ni to rin gu ma być ok. 100 ka mer.

Ko ope ra cję chce tak że uspraw nić po li cja ze stra żą miej ską, któ ra
od nie daw na ma no we go ko men dan ta, Ire ne usza Ko siel skie go. – Je -
ste śmy w trak cie no wych po ro zu mień ze stra żą miej ską, aby uspraw -
nić naszą współ pra cę – przy zna je ko men dant po li cji, insp. Do mi nik
Łą czyk.

Pre zy dent jed nak ape lu je tak że do so sno wi czan. – Ko niecz na jest
współ pra ca z miesz kań ca mi, chce my dbać o mia sto, ale bez wspól -
ne go dzia ła nia nie da my so bie ra dy. Na na gra niu z mo ni to rin gu wi -
dać oso by prze cho dzą ce i prze jeż dża ją ce sa mo cho dy, ale nie ste ty,
żad ne go zgło sze nia z tej stro ny nie otrzy ma li śmy – mó wi.

Za wska za nie spraw ców wy zna czo na zo sta ła na gro da, 2 ty sią ce
zło tych. -Ma my dwa kon tak ty do osób, któ re prze ka zy wa ły nam te
in for ma cje. Bę dzie my z ni mi roz ma wia li na te mat na gro dy, któ rą wy -
zna czy li śmy – za koń czył pre zy dent Chę ciń ski. red

Wandale odpowiedzą za zniszczenie wiat 

Wojewoda śląski zmienił nazwę ronda im. Edwarda Gierka na rondo
Zagłębia Dąbrowskiego. 
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RADA MIEJSKA

Rekordowy rok
i gigantyczny budżet 

57. sesja Rady Miejskiej 

reklamareklama reklama

Syl wia Ko sman

No wy bu dżet na2018 rok przy ję ty!
W te go rocz nym bu dże cie po stro -
nie do cho dów zna la zło się po -
nad 956 mln zł, z cze go 864 mln zł
to do cho dy bie żą ce, a92 mln zł sta -
no wią do cho dy ma jąt ko we. Na to -
miast wy dat ki za pla no wa no napo -
nad mi liard zło tych, z cze go po -
nad 825 mln zł to wy dat ki bie żą ce,
a198 mln zł to wy dat ki ma jąt ko we.
Ozna cza to, że de fi cyt bu dże tu
mia sta wy nie sie po nad66 mln zło -
tych. 

– W wie lu mo men tach ma my
bu dżet re kor do wy, je śli cho dzi
o do cho dy, wy dat ki, jak i in we sty -
cje, któ re wy nio są oko ło 20 pro -
cent bu dże tu. To bar dzo pro ro -
zwo jo wy bu dżet. Wy dat ki, któ re
za pla no wa li śmy na 2018 rok,
prze kro czą gi gan tycz ną kwo tę mi -
liar da zło tych, po raz pierw szy
na tej sa li. Wy dat ki in we sty cyj ne
wy nio są pra wie 200 mln zł. De fi -
cyt zo sta nie po kry ty wol ny mi
środ ka mi i za cią gnię tym kre dy -
tem w wy so ko ści oko ło 57 mln
zło tych – mó wił pod czas se sji pre -
zy dent  Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – Ma my oko ło 205 ty się cy
miesz kań ców. Spa dek licz by
miesz kań ców na stę pu je, ale w dal -
szym cią gu bę dzie my pro wa dzić
dzia ła nia, zmie rza ją ce do za trzy -
ma nia te go nie ko rzyst ne go tren du.
Kon ty nu uje my pro gram „Miesz -
ka nie dla ab sol wen ta” i za mie rza -
my wpro wa dzić no wy pro gram
„Miesz ka nie dla re emi gran ta”.
Bę dzie my tak że re ali zo wać in ne
ele men ty „Pa kie tu Miesz kań ca”,
jak zwol nie nie z po dat ku od nie -
ru cho mo ści w za mian za re mont
ele wa cji i zwol nie nie od po dat ku
dla no wo wy bu do wa nych bu dyn -
ków miesz kal nych. Już 155 ro dzin
w So snow cu ko rzy sta z te go udo -
god nie nia – do dał. 

Wy dat ki ogó łem w 2018 ro ku
obej mu ją wy dat ki na za da nia wła -
sne gmi ny i po wia tu, wy dat ki
na za da nia zle co ne przez ad mi ni -
stra cję rzą do wą, a tak że wy dat ki

na za da nia re ali zo wa ne na pod sta -
wie za war tych po ro zu mień z in ny -
mi jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. Za pla no wa no je włącz nej
kwo cie 1 023 252 019 zło tych.
W po rów na niu z ak tu al nym pla -
nem ro ku 2017 ozna cza to wzrost
o 3,8 pro cent. Za pla no wa ne te go -
rocz ne wy dat ki in we sty cyj ne prze -
wi du ją m. in. prze bu do wę ul. 11
Li sto pa da z ul. Gen. An der sa (9
mln zł), mon taż efek tyw ne go
oświe tle nia w mie ście (po nad 19
mln zł), bu do wa Za głę biow skie go
Par ku Li ne ar ne go, utwo rze nie Par -
ku Bio róż no rod no ści iprze bu do wę
Eg zo ta rium (po nad 5 mln
zł), III etap in we sty cji zwią za nych
z go spo dar ką wod no -ście ko wą (5
mln zł), roz bu do wę bu dyn ków
CKZiU przyul. Gro ta Ro wec kie go
i Ki liń skie go (ok. 10 mln zł), re -
mont cen trum So snow ca na ce le
spo łecz ne (prawie 4 mln zł), re -
mont na ce le spo łecz ne dziel ni cy
Ka zi mierz Gór ni czy (MDK „Ka -
zi mierz” i musz la kon cer to wa
z oto cze niem – pra wie 7 mln zł),
ogród jor da now ski wpar ku Śro du -
la (po nad 3 mln zł). Wśród pla no -
wa nych na przy szły rok przed się -
wzięć zna la zły się jesz cze m. in.
ener go mo der ni za cja bu dyn ków
na osie dlu Ju liusz, ter mo mo der ni -
za cja bu dyn ku UM przy ul. Mo -
ścic kie go, bu do wa no wej sie dzi by
Ko men dy Miej skiej Po li cji przyul.
A. Ja now skie go, prze bu do wa mo -
ni to rin gu miej skie go, ter mo mo der -
ni za cja szkół, roz bu do wa przed -
szko li, mo der ni za cja sie dzi by izby
wy trzeź wień, dal sza ter mo mo der -
ni za cja bu dyn ku MBP, re mon ty
pla ców za baw i rewitalizacja te re -
nów zie lo nych.

Rad ni wwięk szo ści po zy tyw nie
oce ni li no wy bu dżet. 

– Po raz dwu na sty dys ku tu ję
nad te ma tem bu dże tu mia sta nana -
stęp ny rok. Po wiem z ca łą od po -
wie dzial no ścią, że po raz pierw szy
wi dzę ta ki bu dżet. Jesz cze ni gdy
ja ko rad ny nie gło so wa łem za tak
do brym bu dże tem. So sno wiec to
wiel ki plac bu do wy. Ja ko Ra da

Miej ska wy cho dzi my na prze ciw
ocze ki wa niom miesz kań ców i sta -
ra my się je speł nić. Na sze wnio ski
są wpro wa dza ne do bu dże tu. Dla
mnie oso bi ście naj waż niej szy jest
dal szy roz wój na sze go mia sta.
Mar twię się, czymś in nym. Kim
my to zro bi my, czy przed się bior cy
speł nią na sze ocze ki wa nia – za sta -
na wiał się Wie sław Su wal ski, prze -
wod ni czą cy ko mi sji bu dże to wej
i klu bu rad nych PO. 

Po chwał nie szczę dził tak że rad -
ny Adam Wol ski z klu bu „Tak dla
So snow ca”: – Ten bu dżet jest re -
kor do wy podwie lo ma wzglę da mi.
Jest ra cjo nal ny i pro ro zwo jo wy
w każ dej sfe rze ży cia i po zwa la
naroz wój wszyst kich dziel nic. Nie -
przy ję cie go by ło by nie zro zu mia le
dla miesz kań ców – oce nił rad ny
Wol ski. Mniej en tu zja stycz nie wy -
po wie dział się rad ny To masz Bań -
bu ła. 

– Oso bi ście uwa żam, że na le ża -
ło by się po chy lić nad tym ma te ria -
łem, po rów nać go do lat po przed -
nich i oce nić ten bu dżet obiek tyw -
nie. Jest to bu dżet, do któ re go na -
le ży po dejść z sza cun kiem.
Po stro nie wy dat ków po nad mi -
liard – z ta kim bu dże tem nie mie -
li śmy do tąd do czy nie nia. Na wią -
zu jąc do wy po wie dzi pa na pre zy -
den ta i przed mów cy, na ten bar dzo
wy so ki bu dżet zło ży ło się sze reg
bar dzo ko rzyst nych uwa run ko wań.
Zwró cę uwa gę tyl ko na czte ry:
pro gram „Ro dzi na 500 +”, dru ga
tran sza kre dy tu, to jest 85 mln zło -
tych, prze su nię cie in we sty cji
w wy so ko ści 54 mln z 2017 ro ku
na rok 2018 rok oraz środ ki z Unii
Eu ro pej skiej, tzw. środ ki ZIT -
-owskie. Nie przy po mi nam so bie,
że by w po przed nich la tach by ły ta -
kie wy so kie do to wa nia in we sty cji
ze środ ków unij nych. To zja wi sko
bar dzo po zy tyw ne. W mo im od -
czu ciu ten bu dżet jest bar dzo opty -
mi stycz ny i da je szan sę na po waż -
ny roz wój na sze go mia sta – stwier -
dził rad ny To masz Bań bu ła, prze -
wod ni czą cy klu bu SLD Le wi ca
Ra zem.

Po wścią gli wy w po zy tyw nej
oce nie był po przed ni pre zy dent
So snow ca, Ka zi mierz Gór ski, któ -
ry ape lo wał o pa trze nie w przy -
szłość. – Pan pre zy dent lu bi świę to
Trzech Kró li. Ma my więc trzech
dar czyń ców – te re ny in we sty cyj ne,
szcze gól nie na Macz kach, ten
słyn ny Ama zon, ale jest tam wie le
in nych za kła dów, któ re da ją nam
po dat ki, PiS i je go pro gram „Ro -
dzi na 500+”, z któ re go pie nią dze
są wy da wa ne w So snow cu oraz
środ ki z Unii Eu ro pej skiej. Ci dar -
czyń cy da ją spo re pie nią dze i moż -
na za cho wy wać się, jak do bry wu -
jek i je wy dać al bo za cho wać się
jak oj ciec mia sta i za sta no wić się,
co jest te mu mia stu naj bar dziej po -
trzeb ne w per spek ty wie kil ku let -
niej. Pa trz my w przy szłość, a nie
na to, co tu i te raz – stwier dził Ka -

zi mierz Gór ski. Kry tycz ne uwa gi
przed sta wił tak że rad ny nie zrze -
szo ny Ka rol Wi niar ski.

– Nie spo sób nie za cząć od pre -
zen ta cji, któ rą pan pre zy dent
przed sta wił. My ślę, że pan pre -
mier Mo ra wiec ki mógł by się
od pa na bar dzo du żo na -
uczyć – roz po czął swo je wy stą pie -
nie Ka rol Wi niar ski. – Mó wił pan
tak że, że nie ro zu mie opo zy cji
w So snow cu, któ ra zgła sza ła pro -
po zy cję wzro stu po dat ku od nie ru -
cho mo ści. Je dy ną oso bą, któ ra ta ki
wnio sek zgło si ła, by łem ja. Trud -
no na zwać mnie je dy ną opo zy cją
w tym mie ście. Zgło si łem ta ki
wnio sek, po nie waż da ło by to na -
sze mu mia stu co rocz nie po nad 2
mi lio ny do dat ko wych zło tych,
a z punk tu wi dze nia miesz kań -
ców, był by to nie zau wa żal ny wy -

da tek. Przy 55 me tro wym miesz -
ka niu ro dzi na za pła ci ła by 1 zł
wię cej rocz nie, bo by ła by to pod -
wyż ka 2 gro szy od jed ne go me tra
kwa dra to we go – wska zy wał rad ny
Wi niar ski, pod no sząc do dat ko wo
kwe stie do ty czą ce lo ko wa nia in -
we sto rów na te re nie So snow ca,
pro gra mu „Miesz ka nie dla re emi -
gran ta” i re ali za cji sa mych in we -
sty cji. – Znacz na część in we sty cji
mia ła być re ali zo wa na w tym ro -
ku, ale bio rąc pod uwa gę sy tu ację
na ryn ku pra cy, nie wia do mo, czy
w no wym ro ku prze kro czy my tę
gra ni cę mi liar da zło tych. Wo lał -
bym, że by ten mi liard był po stro -
nie do cho dów, a nie wy dat -
ków – pod su mo wał rad ny. 

Osta tecz nie uchwa łę bu dże to wą
po par ło 19 rad nych, a dzie wię ciu
wstrzy ma ło się od gło su. 
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Ogromna pomoc, która nie ma ceny
Zagłębiowskie Centrum Wsparcia otwarte!

Syl wia Ko sman

Za głę biow skie Cen trum Wspar cia
Opie kuń czo -Re ha bi li ta cyj no -Psy cho -
lo gicz ne go przy uli cy Hu ba la Do -
brzań skie go 131 w So snow cu już
dzia ła! Na ten dzień, czy li 8 grud nia,
so sno wi cza nie cze ka li dłu gie la ta. Ale
wresz cie uda ło się. Po nie speł na ro ku
od roz po czę cia ada pta cji i bu do wy,
ho spi cyj ne cen trum po ma ga miesz -
kań com nie tyl ko So snow ca, ale i są -
sied nich miast. 

– To dla nas, ca łej ho spi cyj nej dzia -
łal no ści wiel ki dzień. Dzię ku ję
wszyst kim, któ rzy są z na mi i nas
wspie ra ją. Wła dzom mia sta, rad nym,
wszyst kim dar czyń com, wo lon ta riu -
szom, oso bom, któ re na co dzień pra -
cu ją na rzecz ho spi cjum, któ re dzia ła
w So snow cu już od 20 lat – mó wi ła
pod czas uro czy ste go otwar cia wy raź -
nie wzru szo na 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. –
Emo cji jest na praw dę bar dzo du żo,
ale dziś są zdo mi no wa ne wiel ką ra do -
ścią, bo po wstał kom pleks, któ ry za -
pew ni opie kę dzien ną i ca ło do bo -
wą – do da ła. 

Za głę biow skie Cen trum Wspar cia
Opie kuń czo -Re ha bi li ta cyj no -Psy cho -
lo gicz ne go, któ re kosz to wa ło pra -
wie 10 mln zł, po wsta ło w re kor do -
wym cza sie, po nie waż od mo men tu
od da nia fir mie bu dow la nej bu dyn ku,

któ ry pod le gał ada pta cji i wy bu do wa -
niu pa wi lo nu, do otwar cia cen trum
mi nę ło za le d wie dwa na ście mie się -
cy. Pro jekt do fi nan so wa no środ ka mi
z tzw. ZIT -ów, czy li Zin te gro wa nych
In we sty cji Te ry to rial nych, ale ol brzy -
mią ce głę przez ostat nie la ta do ło ży li
miesz kań cy So snow ca i w Za głę bia,
któ rzy zbie ra li pie nią dze na ten cel. 

– Cie szę się, że mo gli śmy do ło -
żyć ce gieł kę do te go, że by tak fan ta -
stycz ne miej sce mo gło po -
wstać – mó wił tak że Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. To wła -
śnie na te re nie dział ki, na le żą cej

uprzed nio do gmi ny, po wstał obiekt.
Wła dze mia sta zde cy do wa ły się
prze ka zać dział ką cen trum ho spi cyj -
ne mu w da ro wiź nie. Pod czas otwar -
cia mszę świę tą w ho spi cyj nej ka pli -
cy od pra wił też bi skup so sno wiec ki
Grze gorz Ka szak, któ ry po świę cił
rów nież ca ły obiekt. 

W Za głę biow skim Cen trum
Wspar cia znaj du je się m. in. ho spi -
cjum sta cjo nar ne, ośro dek po by tu
dzien ne go oraz po rad nia me dy cy ny
pa lia tyw nej. Pod rów no cze sną opie ką
mo że prze by wać w pla ców ce 25 pod -
opiecz nych wy ma ga ją cych sta łej

opie ki ca ło do bo wej oraz 25 miejsc
w dzien nym ośrod ku po by tu. Dłu gość
po by tu w ośrod ku bę dzie do sto so wa -
na do po trzeb pod opiecz nych. Łącz -
nie każ de go ro ku z ho spi cyj nej pla -
ców ki bę dzie ko rzy stać bli sko 1000
be ne fi cjen tów, po nie waż oprócz wy -
żej wy mie nio ne go za kre su opie ki,
w cen trum bę dą świad czo ne usłu gi
re ha bi li ta cyj ne i wspar cie psy cho lo -
gicz ne. Nie za brak nie tak że opie ki
śro do wi sko wej dla osób star szych,
nie sa mo dziel nych, któ rzy ze wzglę du
na swo ją cho ro bę czy nie peł no spraw -
ność mu szą po zo stać w do mu, a wy -
ma ga ją wspar cia opie kuń czo -pie lę -
gna cyj ne go. W cen trum bę dą pro wa -
dzo ne tak że szko le nia dla opie ku nów,
któ rzy zajmują się oso ba mi star szy mi.
Mo gą też li czyć na wspar cie psy cho -
lo gicz ne. W cen trum dzia łać bę dzie
tak że wy po ży czal nia sprzę tu re ha bi li -
ta cyj ne go, dzię ki któ rej bę dzie moż -
na wy po ży czyć m. in. wóz ki in wa -
lidz kie, ku le, cho dzi ki czy kon cen tra -
to ry tle nu. 

Zgło sze nia do ty czą ce moż li wo ści
udzie le nia świad czeń opie kuń czych
przyj mo wa ne są w sie dzi bie Ho spi -
cjum So sno wiec kie go im. św. To ma -
sza Ap. przy ul. 3 Ma ja 1 w So snow -
cu, tel. 32 293 23 13, a zgło sze nia mo -
że do ko nać opie kun oso by za leż nej.
Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie: www. www.ho spi cjum.so -
sno wiec.pl.

Symboliczne przecięcie wstęgi. Na tę chwilę mieszkańcy czekali
długie lata.  

M
aciej Łydek 

Od no wio ne dwie ła zien ki, ko ry tarz oraz po kój
dzien ny w Pla ców ce Opie kuń czo -Wy cho waw czej
nr 3 w So snow cu. I to wszyst ko dzię ki… 56 ton za -
krę tek, któ re uda ło się za mie nić na pra wie 50 tys. zł.
Re mont był moż li wy dzię ki ak cji prze pro wa dzo nej
przez fun da cję „Bli żej Szczę ścia”, a je go efek ty
moż na by ło po dzi wiać pod czas uro czy sto ści prze -
ka za nia no wo wy re mon to wa nych po miesz czeń, któ -
ra od by ła się 11 grud nia w so sno wiec kiej pla ców ce. 

–  Dom pe łen mi ło ści to ma rze nie każ de go
z nas. W do mu in te gru je my się, wspól nie spę dza -
my czas i ła du je my aku mu la to ry przed ko lej nym
dniem. At mos fe rę każ de go do mu two rzą przede
wszyst kim lu dzie, ale waż ne jest tak że to, w ja kich
wa run kach miesz ka ją oni na co dzień – mó wi An -
na Go rzaw ska, pre zes fun da cji „Bli żej Szczę -
ścia”. – Kie dy z proś bą o po moc zgło si ła się do nas
Pla ców ka Opie kuń czo -Wy cho waw cza nr 3 w So -

snow cu, nie wa ha li śmy się ani chwi li. Chcie li śmy
ra zem stwo rzyć na miast kę praw dzi we go do mu, tak
aby wy cho wan kom ży ło się w nim le piej i bez -
piecz niej. My ślę, że po miesz cze nia, któ re uda ło
nam się wy re mon to wać, po mo gą w osią gnię ciu te -
go ce lu – do da je. 

Na co dzień w ośrod ku w So snow cu prze by -
wa 24 wy cho wan ków w wie ku od 5 do 20 lat. Od -
no wio ne ła zien ki są do sto so wa ne do po trzeb pod -
opiecz nych. Te raz jest kom for to wo i wy god nie.
Star si wy cho wan ko wie nie mu szą ko rzy stać już
z po miesz czeń dla nie mow ląt al bo ła zien ki w in -
nej czę ści bu dyn ku, tak jak by ło to do tej po ry. Po -
kój dzien ny zy skał zu peł nie no we ob li cze. Jest
przy tul ne i wy god nie. Fun da cja „po da ro wa ła” wy -
cho wan kom nie tyl ko wy re mon to wa ne po miesz -
cze nia, ale przy go to wy wa ła tak że dla pod opiecz -
nych ośrod ka pre zen ty na świę ta. 

– Chcia łam po dzię ko wać fun da cji za ogrom ne
ser ce i wspar cie na szej pla ców ki oraz dzie cia ków,
któ re w niej prze by wa ją. Przy ło ży ła ona ce gieł kę
do te go, aby na sza pla ców ka mo gła osią gnąć stan -
dard ta ki, ja ki po win na mieć – pod kre śla Ka ta rzy -
na In dy ka, dy rek tor ka Pla ców ki Opie kuń czo -Wy -
cho waw czej nr 3 w So snow cu, któ ra przy po mi na, że
współ pra ca ośrod ka z fun da cją trwa od dwóch lat. 

Za ini cja ty wę, za an ga żo wa nie, po moc oraz ich
efek ty dzię ko wa ła tak że An na Je dy nak, za stęp ca
pre zy den ta So snow ca. – Bar dzo się cie szę z kre -
atyw no ści dy rek to rów na szych pla có wek, któ rzy
nie tyl ko za rzą dza ją i or ga ni zu ją pra cę, ale szu ka -
ją rów nież do dat ko wych spo so bów na roz wój pla -
ców ki. Chęt nie wspie ra my ich w ta kich ak cjach.
Po dzię ko wa nia na le żą się fun da cji „Bli żej Szczę -
ścia” za za ini cjo wa nie zbiór ki i prze pro wa dze nie
re mon tu, wszyst kim pra cow ni kom pla ców ki,

miesz kań com So snow ca i 700 part ne rom fun da cji
z ca łej Pol ski, któ rzy tak moc no za an ga żo wa li się
w ak cję zbie ra nia na krę tek – pod su mo wa ła An -
na Je dy nak. 

Fun da cja „Bli żej Szczę ścia” po ma ga już ko -
lej nym pla ców kom. Tym ra zem or ga ni zu je zbiór -
kę na krę tek na wy po sa że nie świe tli cy śro do wi -
sko wej Pol skie go Sto wa rzy sze nia na rzecz Osób
z Nie peł no spraw no ścią In te lek tu al ną w Ty chach.
Pra cow ni cy świe tli cy po ma ga ją do ro słym oso -
bom nie peł no spraw nym in te lek tu al nie i cier pią -
cym na cho ro by neu ro lo gicz ne. Dzię ki spe cja li -
stycz ne mu wy po sa że niu te ra peu ci bę dą w sta nie
stwo rzyć lep sze wa run ki pod opiecz nym i na uczyć
ich ra dze nia so bie z pod sta wo wy mi czyn no ścia mi
ży cia co dzien ne go. W su mie fun da cja „Bli żej
Szczę ścia” uszczę śli wi ła 1000 wy cho wan ków
z 41 in sty tu cji. SK

Ma łe za kręt ki, a wiel ki efekt w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 

Cen trum Wo lon ta ria tu w So snow cu, umiej sco wio ne
w struk tu rach So sno wiec kie go Cen trum Or ga ni za -
cji Po za rzą do wych, zo sta ło otwar te. Sym bo licz ną
wstę gę, w dniu ob cho dów Mię dzy na ro do we go Dnia
Wo lon ta riu sza, czy li 5 grud nia, prze ciął Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent mia sta. 

–  Dzia ła nia zwią za ne z wo lon ta ria tem tak na -
praw dę za ini cjo wa li śmy już w 2015 ro ku, po przez
uru cho mie nie  pro jek tu wy mia ny usług  ko le żeń skich
pn. „Pra cow nia za ję ta – czy li pierw sza oby wa tel ska
w mie ście”. Pro jekt pro wa dzo ny jest przez wo lon ta -
riusz ki, któ re ak ty wi zu ją po zo sta łe miesz kan ki So -
snow ca po przez cykl warsz ta tów z two rze nia dzieł rę -
ko dzie ła – mó wi Ka ta rzy na Kar bow ni czek, ko or dy -
na tor ka Cen trum Wo lon ta ria tu. 

– Edu ka cja do ro słych w te ma cie dzia łań po mo co -
wych to jed no, ale jak roz ma wiać z przed szko la ka -
mi o wo lon ta ria cie?  To py ta nie, na któ re dłu go szu ka -
li śmy od po wie dzi. Efek tem na szych prze my śleń był
pro jekt edu ka cyj ny pod na zwą „Pta szar nia”, zor ga ni -
zo wa ny wraz z Przed szko lem Miej skim nr 11 w So -
snow cu – Mi lo wi cach. Wo lon ta riu sze uru cho mi li
warsz ta ty dla dzie ci z two rze nia bu dek lę go wych dla
pta ków, two rze nia pta ków me to dą scrap bo oking. Naj -
młod si do wie dzie li się rów nież, co to są je rzy ki. Gru pa
Pas sio nis wraz zkacz ką Dzi wacz ką opo wie dzia ła, dla -
cze go trze ba idla cze go war to so bie po ma gać – do da je.

W uro czy sto ści wzię li udział tak że An na Je dy -
nak, za stęp ca pre zy den ta So snow ca, wo lon ta riu -
sze, przed sta wi cie le so sno wiec kich or ga ni za cji po -
za rzą do wych oraz So sno wiec kiej Ra dy Dzia łal no ści
Po żyt ku Pu blicz ne go.  Spo tka nie sta ło się oka zją nie
tyl ko do za pre zen to wa nia do tych cza so wych dzia -
łań Cen trum Wo lon ta ria tu, ale tak że uho no ro wa nia
naj bar dziej ak tyw nych wo lon ta riu szy. An na Je dy nak
wrę czy ła wo lon ta riu szom pa miąt ko we dy plo my
oraz upo min ki. Zwień cze niem im pre zy, by ło sym -
bo licz ne od ci śnię cie, za rów no przez wła dze mia sta
jak i go ści, swo jej dło ni na ścia nie.  SK

Cen trum Wo lon ta ria tu 
już działa 
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Jo an naBi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej iedu ka cji

Co raz czę ściej stu den ci po dej mu ją
pra cę za rob ko wą, np. za wie ra ją umo -
wy cy wil no -praw ne (zle ce nia i o dzie -
ło) al bo za kła da ją wła sne fir my. Mu -
szą w związ ku z tym spro stać pew -
nym obo wiąz kom urzę do wym, z któ -
rych część do ty czy ubez pie czeń spo -
łecz nych.

W przy pad ku, gdy stu dent po sta -
na wia za jąć się wła snym biz ne sem,
po wi nien przede wszyst kim za re je -
stro wać się w Cen tral nej In for ma cji
oDzia łal no ści Go spo dar czej (CE IDG).
Mo że to zro bić oso bi ście w urzę dzie
mia sta. Mu si rów nież wy peł nić for -
mu larz CE IDG -1, za po mo cą któ re go
re je stru je fir mę, zgła sza się wZUS -ie,
urzę dzie skar bo wym i Głów nym
Urzę dzie Sta ty stycz nym. 

Je śli pro wa dze nie fir my jest je dy -
ną dzia łal no ścią za rob ko wą, stu dent -
-biz nes men bę dzie ob ję ty ubez pie -
cze nia mi spo łecz ny mi i zdro wot nym.
Dotych ubez pie czeń mu si się zgło sić
w cią gu sied miu dni od roz po czę cia
dzia łal no ści. Mo że jed nak zro bić to
od ra zu przy re je stra cji w CE IDG. 

Dla przed się bior cy obo wiąz ko we
są ubez pie cze nia eme ry tal ne, ren to -

we, wy pad ko we i zdro wot ne. Ubez -
pie cze nie cho ro bo we jest do bro wol -
ne. War to jed nak donie go przy stą pić,
aby ko rzy stać m. in. zza sił ków cho ro -
bo wych i ma cie rzyń skich. 

Zgło sze nia do wy mie nio nych
ubez pie czeń do ko nu je się za po mo -
cą for mu la rza ZUS ZUA (for mu la rze
są do stęp ne w pla ców kach ZUS lub
na stro nie in ter ne to wej zus. pl).

Dla „świe żo upie czo nych” przed -
się bior ców prze wi dzia ne są ulgi do ty -
czą ce wy so ko ści skła dek – są one
przez 2 la ta pra wie o 3/4 niż sze,
od tych opła ca nych na za sa dach
ogól nych. Wy ją tek sta no wi skład ka
zdro wot na, któ rą każ dy przed się bior -
ca opła ca w peł nej wy so ko ści (obec -
nie 297,28 zł).

Wy so kość skła dek pre fe ren cyj -
nych wraz ze skład ką zdro wot ną wy -
no si 487,90 zł (skła dek opła ca nych
na za sa dach ogól nych – 1172,56 zł).

Je śli wła ści ciel fir my opła ca skład -
ki wy łącz nie za sie bie, to mu si to zro -
bić do 10 dnia na stęp ne go mie sią ca,
np. skład ki za sty czeń na le ży opła cić
do10 lu te go. Na to miast je że li za trud -
nia pra cow ni ków, mu si skład ki opła -
cać do 15 dnia ko lej ne go mie sią ca.

Oczy wi ście, bę dąc w bar dzo mło -
dym wie ku, trze ba mieć spo ro od wa -
gi, aby sa mo dziel nie za ło żyć fir mę.
Dla te go wie lu stu den tów, któ rzy po -
sta no wi li mieć wła sne, za ro bio ne
przez sie bie pie nią dze, szu ka – ja ko
pra cow nik – za trud nie nia. Jed ną z je -
go naj po pu lar niej szych form jest
opie ka nad ma ły mi dzieć mi. War to
w tej sy tu acji za wrzeć tzw. umo wę

uak tyw nia ją cą. Wów czas ro dzi ce
dziec ka mu szą zgło sić stu den ta
do ubez pie czeń spo łecz nych i ubez -
pie cze nia zdro wot ne go (tyl ko cho ro -
bo we jest do bro wol ne). 

Je śli wy na gro dze nie stu den ta -nia -
ni nie bę dzie wyż sze niż mi ni mal ne
(obec nie 2100 zł), to skład ki opła ci
wca ło ści bu dżet pań stwa. Na to miast
je śli prze kro czy tę kwo tę, skład ki
naubez pie cze nia eme ry tal ne i ren to -
we od nad wyż ki sfi nan su ją czę ścio -
wo ro dzi ce dziec ka, a czę ścio wo nia -
nia. Z ko lei skład kę wy pad ko wą
odnad wyż ki sfi nan su ją ro dzi ce, ania -
nia od róż ni cy po kry je zdro wot ną. 

Aby bu dżet pań stwa opła cał
skład ki, nia nia mu si mieć skoń czo -
ne 18 lat, nie mo że być ro dzi cem
dziec ka, jed nak do pusz cza się, by by -
ła z nim spo krew nio na, np. ja ko ku -
zyn, brat lub sio stra. Na to miast ro dzi -
ce mu szą być ubez pie cze ni, nie mo -
gą wy ko ny wać za dań ro dzi ny za stęp -
czej za wo do wej, ko rzy stać z za sił ku
ma cie rzyń skie go lub urlo pu wy cho -
waw cze go, ani nie mo gą być sa mi
ob ję ci ubez pie cze nia mi z ty tu łu spra -
wo wa nia oso bi stej opie ki nad dziec -
kiem. 

Dziec ko, któ rym opie ku je się nia -
nia, mu si mieć ukoń czo ne20 ty go dni
inie mo że uczęsz czać dożłob ka, klu -
bu dzie cię ce go ani być pod opie ką
dzien ne go opie ku na.

Bu dżet pań stwa bę dzie opła cał
skład ki do koń ca ro ku szkol ne go,
w któ rym dziec ko ukoń czy trzy la ta,
al bo czte ry la ta, je śli nie moż na mu
za pew nić opie ki przed szkol nej.

styczeń 2018 nr 16

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

„W dniu 29 kwiet nia 2017 r. za ku pi łem te le -
fon ko mór ko wy za ce nę 898,00 zł. Nie ste ty,
urzą dze nie oka za ło się wa dli we – po pew -
nym cza sie te le fo nu nie da ło się uru cho mić
i za ła do wać ba te rii. W dniu 30 lip ca 2017r.,
za po śred nic twem sprze daw cy, zło ży łem re -
kla ma cję z ty tu łu gwa ran cji. Zo sta łem po in -
for mo wa ny, że re kla ma cja gwa ran cyj na po -
win na trwać 30 dni. Ter min ten mi nął bez sku -
tecz nie, nie otrzy ma łem na pra wio ne go te le -
fo nu ani na wet żad nej in for ma cji w tej spra -
wie. W związ ku z tym zło ży łem re kla ma cję
z ty tu łu rę koj mi wraz z oświad cze niem o od -
stą pie niu od umo wy w związ ku z istot ny mi
wa da mi sprzę tu, żą da jąc jed no cze śnie zwro -
tu ce ny. Kil ka dni póź niej otrzy ma łem sta no -
wi sko ser wi su gwa ran ta, któ ry od rzu cił re kla -
ma cję i za ofe ro wał na pra wę od płat ną. Sprze -
daw ca od da lił mo je rosz cze nia, twier dząc, że
ku pu ją cy nie mo że ko rzy stać z dwóch pod -
staw re kla ma cyj nych jed no cze śnie. Ja jed -
nak nie ko rzy sta łem z obu pod staw jed no -
cze śnie, a re kla ma cję z ty tu łu rę koj mi zło ży -
łem wów czas, gdy gwa rant nie wy wią zał się
z na pra wy w ter mi nie, zwłasz cza że i tak od -
da lił mo je rosz cze nia, od ma wia jąc bez płat nej
na pra wy”. 

Z opi su spra wy wy ni ka, że pier wot nie re -
kla ma cja zo sta ła zło żo na z ty tu łu gwa ran cji,

co nie ro dzi ło po stro nie sprze daw cy żad -
nych zo bo wią zań do roz pa trze nia zgło sze nia
i usu nię cia wa dy. Gwa rant nie zre ali zo wał
jed nak re kla ma cji w ter mi nie, co wię cej od -
mó wił jej uzna nia i za ła twie nia. W ta kiej sy tu -
acji kon su ment jest upraw nio ny do sko rzy -
sta nia z al ter na tyw ne go try bu do cho dze nia
rosz czeń, ja kim jest rę koj mia i zło że nia jed -
ne go z prze wi dzia nych prze pi sa mi żą -
dań – na pra wy, wy mia ny czy też oświad cze -
nia o ob ni że niu ce ny lub od stą pie niu
od umo wy za ku pu, o któ rych mo wa
w art. 560 i 561 k. c. 

Przej ście z gwa ran cji na rę koj mię zgod nie
z orzecz nic twem Są du Naj wyż sze go, jak i po -
glą da mi dok try ny, jest moż li we w sy tu acji nie -
moż no ści re ali za cji rosz czeń w pier wot nie wy -
bra nym re żi mie. Przy czy ny nie moż no ści mo gą
być na to miast róż ne: nie wy ko na nie lub nie ter -
mi no we wy ko na nie obo wiąz ków przez gwa -
ran ta, nie uzna nie re kla ma cji przez gwa ran ta.
W wy ro ku z dnia 5 lu te go 2003 r.
(sygn. II CKN 1248/00) Sąd Naj wyż szy stwier -
dził, że „[...] ku mu la tyw ny zbieg upraw nień
z rę koj mi i gwa ran cji spro wa dza się do moż li -
wo ści do ko na nia przez ku pu ją ce go wy bo ru
jed ne go z dwóch re żi mów od po wie dzial no ści
sprze daw cy (gwa ran ta) z ty tu łu wy stą pie nia
okre ślo nej wa dy fi zycz nej rze czy. Do ko na ny
wy bór wią że wod nie sie niu dotej wa dy dokoń -
ca jej ist nie nia i po wo du je za wie sze nie rosz -
czeń wy ni ka ją cych z dru giej pod sta wy od po -
wie dzial no ści. Rosz cze nia te sta ją się bez -
przed mio to we z chwi lą za spo ko je nia rosz -
cze nia wy bra ne go. Je śli na to miast nie zo sta -
ło ono za spo ko jo ne, ku pu ją cy mo że po zo -
stać przy rosz cze niach z wy bra nej pod sta wy
od po wie dzial no ści al bo się gnąć po rosz cze -
nia wy ni ka ją ce z dru gie go re żi mu od po wie -
dzial no ści.”

Zgod nie z prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go
(tekst jed no li ty Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze
zm.) do ty czą cy mi rę koj mi za wa dy, sprze daw -
ca jest od po wie dzial ny wzglę dem ku pu ją ce -
go, je że li rzecz sprze da na ma wa dę fi zycz ną
lub praw ną, któ re ist nia ły w chwi li przej ścia
nie bez pie czeń stwa na ku pu ją ce go lub wy ni -
kły z przy czy ny tkwią cej w rze czy sprze da nej
w tej sa mej chwi li, a wa da zo sta nie stwier dzo -
na przed upły wem dwóch lat od wy da nia rze -
czy ku pu ją ce mu. Je że li rzecz sprze da na ma
wa dę, ku pu ją cy mo że żą dać wy mia ny rze czy
na wol ną od wad, usu nię cia wa dy lub mo że
zło żyć oświad cze nie oob ni że niu ce ny al bo od -
stą pie niu od umo wy. Ku pu ją cy nie mo że od -
stą pić od umo wy, je że li wa da jest nie istot na.
Sprze daw ca po wi nien usu nąć wa dę lub wy -
mie nić to war na wol ny od wad w roz sąd nym
cza sie bez nad mier nych nie do god no ści dla
ku pu ją ce go, chy ba że wy bra ny przez ku pu ją -
ce go spo sób do pro wa dze nia to wa ru dosta nu
zgod no ści z umo wą jest nie moż li wy do zre ali -
zo wa nia al bo w po rów na niu z dru gim moż li -
wym spo so bem wy ma gał by nad mier nych
kosz tów. Przy oce nie nad mier no ści kosz tów
uwzględ nia się war tość rze czy wol nej
od wad, ro dzaj i zna cze nie stwier dzo nej wa dy,
a tak że bie rze się pod uwa gę nie do god no ści,
na ja kie na ra żał by ku pu ją ce go in ny spo sób
za spo ko je nia. W przy pad ku zło że nia przez ku -
pu ją ce go oświad cze nia o ob ni że niu ce ny al bo
od stą pie niu od umo wy sprze daw ca mo że nie -
zwłocz nie i bez nad mier nych nie do god no ści
dla ku pu ją ce go wy mie nić rzecz wa dli wą
na wol ną od wad al bo wa dę usu nąć. Moż li -
wość ta ka od pa da, gdy re kla mo wa na rzecz
by ła już wy mie nia na lub na pra wia na al bo
sprze daw ca nie uczy nił za dość obo wiąz ko wi
wy mia ny rze czy na wol ną od wad lub usu nię -
cia wa dy (art. 560 i nast. k. c.). 

PORADY

ZUS RADZI

Studia połączone z pracą    

Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG
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BIOPSJE pod kontrolą USG
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RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Kiedy wolno zmienić tryb reklamacji? 
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reklama

Superszybkie Wi-Fi 
i niekończąca się rozrywka 
od UPC na dowolnym 
urządzeniu.
Zapytaj o najlepszą ofertę! 

•  Ul. Partyzantów 9 , pon. pt. 9:00-18:00  
  32 701 25 63,  salon.sosnowiec@upc.pl

•  Centrum Handlowe Plejada   
 505 068 556,  salon.sosnowiec2@upc.pl 

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.

reklama

reklama

Na sze ko rze nie, suk ce sy, miej sca pa mię ci na -
ro do wej, współ cze sne pro ble my So snow ca to
tyl ko nie któ re z te ma tów lek cji edu ka cji re -
gio nal nej, któ re zo sta ły prze pro wa dzo ne
w so sno wiec kich szko łach w ubie głym ro ku
szkol nym. – Lek cje by ły or ga ni zo wa ne
w dru gich kla sach gim na zjów i pro wa dzi li je
na uczy cie le róż nych przed mio tów, m. in. hi -
sto rii, geo gra fii czy bio lo gii – mó wi Zbi -
gniew By szew ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. – Co wię cej, oka za ło się, że ubie gło -
rocz ne wpro wa dze nie 10 lek cji o re gio nie dla
każ dej dru giej kla sy gim na zjum za owo co wa -
ło wie lo ma tra fio ny mi ini cja ty wa mi.
W czerw cu w Cen trum Do sko na le nia Na -
uczy cie li w So snow cu od by ła się uro czy sta
ga la, pod su mo wu ją ca pro jekt. Dzia ła nia pod -
ję te w ra mach lek cji re gio nal nych za pre zen -
to wa ło kil ku dzie się ciu uczniów z 18 so sno -
wiec kich gim na zjów. Wzię li śmy pod uwa gę
za an ga żo wa nie uczniów i efek ty te go pro jek -
tu, dla te go zde cy do wa li śmy, że lek cje bę dą
kon ty nu owa ne w bie żą cym ro ku szkol nym
w kla sie siód mej w licz bie 10 go dzin oraz
w kla sie ósmej, tak że w licz bie 10 go -
dzin – za po wia da za stęp ca pre zy den ta. 

W obec nym ro ku szkol nym, od stycz -
nia 2018 do czerw ca 2018 ro ku, w ra mach
te go pro jek tu zo sta ną po nad to pod ję te in ne
dzia ła nia, jak np. kon kurs na re ali za cję fil -
mu pt.: „Je ste śmy dum ni z So snow ca. Hi -
sto ria i te raź niej szość”, kon kurs wie dzo wo -
-spraw no ścio wy pt. „Za ko chaj się w So -
snow cu”, szko le nia dla na uczy cie li oraz ga -
la pod su mo wu ją ca prze pro wa dzo ne kon -
kur sy. Po za koń cze niu obec ne go ro ku
szkol ne go zo sta nie prze pro wa dzo na ewa lu -
acja w for mie elek tro nicz nej, w któ rej udział
we zmą szko ły uczest ni czą ce w pro jek cie.
Na pod sta wie jej wy ni ków i wy cią gnię tych
wnio sków po wsta ną re ko men da cje na ko lej -
ny rok szkol ny. Już te raz wia do mo, że w ro -
ku szkol nym 2018/2019 za ję cia edu ka cji re -
gio nal nej, w związ ku z wpro wa dzo ną re for -
mą sys te mu oświa ty, bę dą kon ty nu owa ne
w kla sach siód mych i ósmych szkół pod sta -
wo wych. SK

  „Na ród, któ ry tra ci pa mięć, prze sta je
być na ro dem – sta je się je dy nie zbio rem
lu dzi cza so wo zaj mu ją cych da ne te ry to -
rium”. Ta ka myśl przy świe ca ła uro czy -
sto ści po świę co nej po sta ci Mi cha li ny
Ko niecz nej. Jej pa mięć 12 grud nia
uczci li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 3 im. Eli zy Orzesz ko wej w So snow -
cu w so sno wiec kiej Sa li Wi do wi sko -
wo – Kon cer to wej „Mu za”. 

Mon taż słow no -mu zycz ny przy go to -
wa ny przez uczniów i ab sol wen tów
Szko ły Pod sta wo wej nr 3 im. Eli zy
Orzesz ko wej w So snow cu, pod opie ką
Ka ro li ny Szczep kow skiej, przy bli żył
po stać miesz kan ki So snow ca, któ ra
swo je ży cie po świę ci ła dla in nych. Przez
więk szość ży cia po ma ga ła tym, któ rzy
zna leź li się w trud nej sy tu acji, a gdy wy -
bu chła II woj na świa to wa, z po świę ce -
niem za an ga żo wa ła się w dzia łal ność
kon spi ra cyj ną. Swo ją po sta wą po ka za -
ła, czym jest ho nor, od wa ga i po świę ce -

nie dla wyż szych war to ści. W 1942 r.
zo sta ła roz strze la na pod Ścia ną Śmier ci
w obo zie Au schwitz – Oświę cim.

„Mi cha li na Ko niecz na to bo ha ter ska
so sno wi czan ka, któ ra dzia ła ła w ZWZ

AK. Do nie daw na nie wie le osób wie -
dzia ło, kim ona by ła. Dzi siaj nie zwy kłą
lek cję na jej te mat przy go to wa li ucznio -
wie i na uczy cie le Szko ły Pod sta wo wej
nr 3. „Mu za” pę ka ła w szwach, a dzię ki

tej ini cja ty wie set ki mło dych so sno wi -
czan po zna ło hi sto rię Mi cha li ny Ko -
niecz nej. W So snow cu pa mię ta my i bę -
dzie my pa mię ta li o na szych bo ha te -
rach – na pi sał na Fa ce bo oku Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Zaswoją postawę, odwagę
ipoświęcenie, Michalina Konieczna
zapłaciła najwyższą cenę. 

To nie zwy kłe i wzru sza ją ce wi do wi sko
swo ją obec no ścią uświet ni li przed sta wi -
cie le Związ ku Żoł nie rzy Ar mii Kra jo -
wej w So snow cu, przed sta wi cie le władz
mia sta, na uczy cie le i ucznio wie so sno -
wiec kich szkół pod sta wo wych oraz
miesz kań cy So snow ca.

Pa tro nat nad tym wy da rze niem ob jął
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca oraz dy rek tor de le ga tu ry Ku ra -
to rium Oświa ty w So snow cu. SK

Lekcje edukacji
regionalnej będą
kontynuowane 

Pa mię ta my i bę dzie my pa mię tać o na szych bo ha te rach

Niezwykłe widowisko o Michalinie Koniecznej przygotowali
uczniowie SP nr 3 im. E. Orzeszkowej w Sosnowcu. 

arc SP nr 3 w
 Sosnow

cu 

Z POCZĄTKIEM NOWEGO ROKU ROZPOCZĄŁ
DZIAŁALNOŚĆ PIERWSZY W SOSNOWCU
KLUB DZIECIĘCY. MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
I INFORMATYCZNYCH PRZY UL.
JAGIELLOŃSKIEJ 13. OFICJALNE OTWARCIE
ODBYŁO SIĘ 29 GRUDNIA.

– Klub Dzie cię cy świad czył bę dzie
usłu gi opie ki nad 15 dzie ci w wie ku
od 1 do 3 ro ku ży cia. Mie sięcz ny
koszt za opie kę nad dziec kiem wy no -
si 50 zł. Pla ców ka bę dzie czyn -
na w go dzi nach od 7.00 do 20.00
od po nie dział ku do piąt ku, zgod nie
z de kla ra cja mi ro dzi ców, któ rzy bę dą
mo gli zo sta wiać swo je po cie chy
na pięć go dzin w cią gu dnia. To ko lej -
na al ter na ty wa dla ro dzi ców, któ rzy
wra ca ją na ry nek pra cy – pod kre -
śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca.

Klub Dzie cię cy zo stał utwo rzo ny
w ra mach pro jek tu „Mo gę wszyst -
ko – pro jekt go dze nia ról spo łecz -
nych z za wo do wy mi” do fi nan so wa -
ne go z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
na la ta 2014-2020 (Eu ro pej ski Fun -
dusz Spo łecz ny) dla pod dzia ła -
nia: 8.1.1. Za pew nie nie do stę pu
do usług opie kuń czych nad dzieć mi
do 3 lat – ZIT.

Ro dzi ce zwol nie ni bę dą z po no -
sze nia kosz tów wy ży wie nia.

Koszt ada pta cji lo ka lu na po trze by
klu bu wy niósł 128 904,00 zł, z cze -
go 81 251,60 zł zo sta ło po nie sio ne
w ra mach do fi nan so wa nia EFS.

Ca ły pro jekt współ fi nan so wa ny
jest ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go w ra mach Zin te gro -
wa nych In we sty cji Te ry to rial nych
w kwo cie 1 525 411,08 zł. KP

So sno wiec ma Klub Dzie cię cy
Sylwia Kwaśniak

Klub Dziecięcy będzie czynny przez 13 godzin każdego dnia, od
poniedziałku do piątku.  
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Taki był 2017 rok w Sosnowcu
STY CZEŃ
Tradycyjnie już weszliśmy w Nowy
Rok z przytupem. Na placu
przed Urzędem Miejskim 2017 rok
witaliśmy wraz z grupą IRA.
Zamiast pokazu sztucznych ogni
mieszkańcy mogli z kolei
zobaczyć mapping, czyli specjalną
projekcję wyświetloną
na budynku UM. Sosnowiczanie
mogli w tej niecodziennej formie
poznać historię miasta. 6 stycznia
ulicami przeszedł Orszak Trzech
Króli, w którym tłumnie wzięli
udział mieszkańcy naszego
miasta. 15 stycznia ponownie
zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Oczywiście zagrała także w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. Wielki finał odbył się na Górce
Środulskiej. Wśród gwiazd m. in. Myslovitz, Marcin Wyrostek i Grubson. Nie samymi imprezami Sosnowiec jednak
żyje. Pierwszych pięciu absolwentów uczelni odebrało z rąk prezydenta Sosnowca klucze do mieszkań komunalnych
przy ulicy Kołłątaja 9. To efekt wprowadzonego w mieście programu „Mieszkanie dla absolwenta”. W ramach
programu, który jest elementem „Pakietu Mieszkańca”, o mieszkanie mogą się ubiegać absolwenci studiów
wyższych, którzy ukończyli je z wyróżnieniem.

LUTY
Sosnowiec dołączył do miast,
w których za zaprojektowanie
i zainstalowanie sieci
wypożyczalni rowerowych będzie
odpowiedzialny największy
krajowy operator systemów
rowerowych, firma Nextbike
Polska. Infrastruktura zostanie
udostępniona mieszkańcom
w 2018 roku. Będzie
obejmowała 9 stacji i 130
rowerów. To
trzecia – po Katowicach
i Gliwicach – inwestycja tego typu
w województwie śląskim. Stosowna umowa w tej sprawie została podpisana w Urzędzie Miejskim. Dobre wieści napłynęły
z Urzędu Marszałkowskiego. Sosnowiec dostał 26 mln zł dofinansowania na termomodernizację 21 obiektów – budynku
Biblioteki Głównej przy ul. Kościelnej, siedmiu budynków, w których znajdują się ośrodki pomocy społecznej, jedenastu
placówek oświatowych, jak również dwóch przychodni. Amazon potwierdził z kolei, że w IV kwartale 2017 roku otworzy
nowe centrum logistyki e-commerce w Sosnowcu. Powodów do radości dostarczyli także sportowcy. Hokeiści UKS Zagłębia
zdobyli na krynickim lodowisku złoty medal podczas XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych
Małopolska 2017. Sosnowiczanie sięgnęli jednocześnie po tytuł mistrzów Polski juniorów młodszych.

MARZEC
Dawna Szkoła Realna, mieszcząca się
przy ul. Żeromskiego 3, znalazła
nowego właściciela. Działkę wraz
z budynkiem kupił od miasta Holding
Opal Maksimum. Nowy właściciel
zamierza zamienić zabytkowy gmach
w biurowiec, który będzie siedzibą
start-upów, czyli młodych
innowacyjnych firm. Opal Maksimum
od momentu podpisania aktu
notarialnego ma 2,5 roku
na rozpoczęcie prac i 4,5 roku
na udostępnienie obiektu. Wszystkie
prace toczyć się będą oczywiście
pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Osiem
kilometrów nowego asfaltu ułożą
drogowcy w ciągu ulicy 3 Maja. 10
marca Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podpisał umowy z wykonawcami. Remont m. in. ulicy, chodników,
wiaduktu pochłonie prawie 27 mln zł i potrwa do kwietnia przyszłego roku. Ulica 3 Maja zostanie
przebudowana na długości 8 km (w obu kierunkach), od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do wiaduktu w ciągu ul.
Prusa i Blachnickiego. Sosnowiec otrzymał maksymalne dofinansowanie do przebudowy skrzyżowania DK94 z ulicą
Długosza. Pula środków z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wzrosła z 23,5 mln zł do blisko 74 mln zł.
Wartość całego projektu jest szacowana na 89 mln zł. Zadanie ma zostać wykonane do 2020 roku. Nie obyło się bez
sportowych triumfów. Zuzanna Cieślar, szablistka Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego wraz z koleżankami
z reprezentacji, sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Europy kadetów, a juniorka Klaudia Poszwa zdobyła srebrny
medal w Mistrzostwach Europy w Trójboju Siłowym Klasycznym. Wojciech Leśniak, aktor Teatru Zagłębia, otrzymał
Złotą Maską. Aktor zwyciężył w kategorii „Rola Męska” za rolę Szwejka w spektaklu „Dobry wojak Szwejk”
Jaroslava Haška w reżyserii Igora Gorzkowskiego.

KWIECIEŃ
Mury pływalni w Zagórzu już widoczne.
Wykonawcą powstającej za kwotę 14,5
ml zł inwestycji jest firma „Mazur”
z Jankowic. Kryta pływalnia, powstająca
pomiędzy głównym budynkiem szkoły
a ulicą Bohaterów Monte Cassino, jest
budowana w systemie „Zaprojektuj
i wybuduj” w oparciu o projekt
budowlany, przygotowany wcześniej
przez rybnicką pracownię Bauren. Obiekt
będzie połączony ze szkołą w miejscu
klatki schodowej i korytarza
trzykondygnacyjnej części istniejącego
budynku ZSO. Basen będzie gotowy
w połowie 2018 roku. Dobre wieści dotarły do Sosnowca z Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowany przez sosnowieckich
urzędników wniosek dotyczący usunięcia azbestu z dwóch przedszkoli i żłobka został pozytywnie oceniony. Dzięki temu
na prace związane z usuwaniem azbestu miasto otrzyma prawie 600 tys. zł. 8 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Żeromskiego odbyła się druga edycja Międzynarodowego Turnieju w szabli dziewcząt i chłopców o „Puchar
Zagłębia – II Memoriał RAFAŁA SZNAJDERA”. W Sosnowcu odbyły się także Mistrzostwa Polski Cheerleaders.
W prestiżowej imprezie wystartowały najlepsze zespoły z całej Polski. W tym gronie nie mogło zabraknąć sosnowieckiego
Skandalu. Pięć grup Skandalistek startowało w różnych kategoriach tanecznych i wiekowych, mimo dużej konkurencji
wszystkie grupy spisały się na medal.

MAJ
2017 rok to jubileuszowy rok dla miasta.
Sosnowiec świętował swoje 115. urodziny.
Z tej okazji powstała szczególna wystawa
pt. „115 twarzy Sosnowca na 115-lecie
miasta”, gdzie prezentowane były
materiały archiwalne ukazujące historię
miasta. Wystawę można było oglądać
w Muzeum przy ul. Chemicznej. Marta
Puda, szablistka TMS Zagłębie Sosnowiec,
wraz z koleżankami z reprezentacji zdobyła
srebrny medal w Drużynowym Pucharze
Świata w Tunisie, a kilkanaście dni później
sięgnęła po tytuł mistrzyni Polski seniorów.
Podczas zawodów w Warszawie
na podium stanęli także reprezentanci
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.
Grzegorz Dominik sięgnął po brąz
w turnieju indywidualnym oraz z kolegami
klubowymi w rywalizacji drużynowej, także
brąz wywalczyła drużyna kobiet
reprezentująca ZKSz. Na przełomie maja
i czerwca tradycyjnie odbywał się także
Tydzień Dziecka. Rozpoczęła się
przebudowa ulicy 3 Maja.

CZERWIEC
Tradycyjnie w pierwszy weekend czerwca bawiliśmy się na Dniach
Sosnowca. Wyjątkowych, bo połączonych z jubileuszem 115-lecia
urodzin miasta. Na początek w starej części Parku Sieleckiego
odsłonięto pomnik młodego Jana Kiepury, inaugurując w ten
sposób Aleję Wybitnych Zagłębiaków. Na scenie zagrali m. in. Lady
Punk i T. Love. Głównym wydarzeniem 115-urodzin był koncert
„Santo Subito” Piotra Rubika, który odbył się 11 czerwca na Placu
Papieskim. Uroczysta sesja z okazji 115. rocznicy nadania praw
miejskich odbyła się dzień wcześniej. W czerwcu władze miasta
podpisały umowę z BBC Best Building Consultants Nadzory
i Doradztwo Budowlane Łukasz Ździebłowski, firmą, która będzie
odpowiedzialna za projekt przebudowy sosnowieckiego
Egzotarium. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu
oraz polski producent Solaris Bus&Coach podpisały 12
czerwca 2017 r. umowę na dostawę trzech autobusów
elektrycznych. Przy okazji podpisania umowy PKM zaprezentował
na placu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu kilka nowych
pojazdów ze swojej floty. Po raz pierwszy zaprezentowały się
hybrydowe autobusy marki Volvo, a także nowy autobus marki
Mercedes. W sumie w ramach kontraktu sosnowiecki PKM kupił 35
autobusów z napędem hybrydowym za kwotę 72 mln zł. Odbyły się
konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mieli udzielić odpowiedzi na pytanie, czy chcą, aby rondo przy ul.
Ostrogórskiej nadal nosiło imię Edwarda Gierka. Oddano 12 tys. 765 głosów. Za upamiętnieniem Gierka było 12 tys. 408
głosów, przeciw 357 głosy. Takiej frekwencji nie miały do tej pory żadne konsultacje z udziałem mieszkańców Sosnowca.
W Parku Harcerskim przy ulicy Ostrogórskiej zakończył się kolejny etap budowy ogrodu polisensorycznego.
Sosnowiczanin Zbigniew Podsiadło znalazł się w gronie 11 fotografików nagrodzonych Medalem Gloria Artis. Są to
najwyższe wyróżnienia przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Sosnowcu odbyły się
Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushin. Piłkarze Zagłębia nie awansowali do ekstraklasy, za to mogliśmy się cieszyć
z sukcesów w innej odmianie piłki nożnej. Reprezentanci Jorkyball Sosnowiec wywalczyli klubowe mistrzostwo świata
podczas zawodów rozegranych we Włoszech.
Zmienia się także Park Sielecki. 1500 metrów wydzielonego toru dla rolkarzy powstało w nowej części parku. To
pierwsza tego typu droga dla rolkarzy w Sosnowcu.
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Oprac. Krzysztof Polaczkiewicz

2017 rok dobiegł końca. Pora na podsumowania i przegląd najważniejszych wydarzeń w naszym mieście. 
A działo się naprawdę sporo. Zresztą nie mogło być inaczej, bo w Sosnowcu dzieje się nie od dziś…

SIERPIEŃ
To już tradycja, że ostatnią
niedzielę sierpnia
sosnowiczanie spędzają
na grillowaniu u podnóża
Górki Środulskiej. Nie
inaczej było w tym roku.
W ciągu najbliższych
dwunastu miesięcy
na terenie Sosnowca
wymienionych
zostanie 7694 lamp
oświetlenia ulicznego.
Miejsce wysłużonych
opraw sodowych
i rtęciowych zajmą lampy
w technologii LED. To
największy z dotychczas
realizowanych w Polsce
projekt wymiany oświetlenia ulicznego w jednym pakiecie. Sosnowiec na realizację projektu otrzymał 15,3 mln zł.  To
najwyższe dofinansowanie ze wszystkich miast, które starały się o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. Ostatecznie umowa została
podpisana z firmą SAG Elbud z Gdańska, która za kwotę 14,7 mln zł zajmie się wymianą. Dofinansowanie z RPO
wyniesie 10,7 mln zł (prawie 74%), wkład miasta wyniesie 4 mln zł. 17 sierpnia rozpoczął się remont drugiego
fragmentu ulicy Gospodarczej, od skrzyżowania z ul. Zamenhoffa do ul. Suchej.

WRZESIEŃ
Przez 3 dni w ponad 60 miejscach
w Sosnowcu obowiązywała oferta
za pół ceny. Po raz kolejny miasto
wzięło udział w akcji „Zagłębie za pół
ceny”. Mieszkańcy mieli spory wybór
ofert,  m.in. wśród sosnowieckich
restauratorów. Sosnowiec „bogatszy”
o kolejne miejsca w Żłobku Miejskim,
tym razem 25. Wszystko to dzięki
nowemu oddziałowi, który powstał
w dzielnicy Juliusz. Żłobek
zlokalizowany jest na parterze budynku
przy ul. Czołgistów 5. Przybyło miejsc
także w sosnowieckich przedszkolach.
Od września jest ich o 75 więcej. To
efekty rozbudowy przedszkoli nr 20
przy ul. Śliwki 38 oraz nr 47 przy ul.
Piłsudskiego 92. Sosnowiec gościł dwie grupy dzieci i młodzieży z dotkniętych nawałnicami z okolic Nakła
nad Notecią. Karolina Porębska (MKS-MOS Płomień Sosnowiec) zdobyła złoty medal w biegu na 1000 m podczas
Mistrzostw Polski U-16 w Białej Podlaskiej. 

LIPIEC
Sosnowieckie Stawiki
po metamorfozie. Wydzielono trasę
rowerową od ścieżki dla pieszych.
Rowerzyści mają teraz do swojej
dyspozycji ok. 2 kilometrów trasy, która
na całej długości ma 3 metry
szerokości. Oprócz budowy ścieżek
wokół akwenu, ustawiono także
ponad 70 ławek i blisko 40 stojaków
rowerowych. Nowością jest tzw. alejka
zakochanych, która została
wytyczona od strony ulicy
Sobieskiego. Stawiki to także Wake
Zone Stawiki, czyli kompleks
sportowo-rekreacyjny, który tworzą: pięciosłupowy wyciąg do wakeboardu i nart wodnych, wyciąg szkoleniowy 2.0,
beach bar, sklep wakeboardowy, wypożyczalnia sprzętu, strefa rekreacji, stacja street workoutu oraz plac zabaw dla
dzieci. 8 lipca na odmienionym kompleksie odbyła się bitwa na balony z wodą, a kolejnym wydarzeniem był Rodzinny
Festyn Policyjny. 7 lipca została podpisana umowa pomiędzy Sosnowieckimi Wodociągami, gminą, a wykonawcą
na budowę sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych. Efektem podłączenia
do sieci będzie m. in. niższa cena wody. Firma Complex Projekt będzie odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji
dotyczącej połączenia sosnowieckiego odcinka trasy S1 (tzw. Wschodniej Obwodnicy GOP) z terenami inwestycyjnymi
po dawnej kopalni piasku Maczki-Bór oraz z obszarem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy
Dańdówka. Katowicka firma na wykonanie dokumentacji będzie miała 15 miesięcy. Czwarte miejsce sosnowiczanki
Mileny Korbut podczas lekkoatletycznych MŚ kadetów U-18. Wychowanka MKS MOS Płomień Sosnowiec, na co dzień
uczennica LO im. S. Staszica w Sosnowcu, znakomicie spisała się w biegu na 800 m. W tym miesiącu wmurowano
także kamień węgielny pod budowę bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. 

PAŹDZIERNIK
2 października miasto wystartowało
z kolejną kampanią promocyjną –
„Sosnowiec – dzieje się nie od dziś”.
Nawiązano w niej do hasła
zaprezentowanego z okazji 115-lecia
miasta. Jednym z jej elementów jest
informator. Razem z folderem ruszyła
kampania wizerunkowa. 30-sekundowy
spot już pojawił się w stacjach
telewizyjnych, m. in. w TVN24,
TVN24BiS, TVN7 i Puls2 – w sumie
ponad 400 emisji.  33 projekty zostaną
zrealizowane w ramach IV edycji
Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu.
Tym razem do podziału było 7,5 mln zł.
W tym roku mieszkańcy po raz pierwszy
mogli oddawać głosy tylko drogą
elektroniczną. W sumie 20 774
mieszkańców Sosnowca oddało 44 934
głosy. Dzięki temu, że sosnowiczanie
mogli wybrać projekty przez internet,
ograniczona została liczba głosów
nieważnych. W tym roku było ich zaledwie 64, przy 3302 w poprzedniej edycji i aż 5149 w 2015 roku.
Nigdy wcześniej w historii Sosnowca nie budowano tylu kilometrów dróg rowerowych – do końca 2018 roku, w sumie
powstanie ich ponad 20 kilometrów. Fani dwóch kółek wreszcie będą mogli bezpiecznie poruszać się po naszym
mieście. Łączna kwota inwestycji to ponad 11,5 mln zł. Pierwsze prace ruszyły już w połowie 2017 roku.LISTOPAD

Przy ulicy Janowskiego w Sosnowcu
powstanie nowoczesny budynek
Prokuratury Rejonowej
Sosnowiec-Południe  oraz Prokuratury
Rejonowej Sosnowiec-Północ. 10 listopada
odbyła się uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego. Na terenie parku
obok Egzotarium, powstanie „Park
Bioróżnorodnści”. Projekt zostanie
dofinansowany w kwocie 3,8 mln zł
z funduszy POIiŚ. Prace budowlane
w ramach tej inwestycji mają rozpocząć się
w drugim kwartale przyszłego roku. 4
listopada ruszył kolejny etap modernizacji
torowisk tramwajowych. Tym razem prace
rozpoczęły się na odcinku ulicy
Piłsudskiego od skrzyżowania z ul.
Sobieskiego, aż do wiaduktu nad S86.  Sosnowiec ma znowu Miasteczko Ruchu Drogowego. Powstało w ramach
Budżetu Obywatelskiego przy ZSO nr 7 w Zagórzu. Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W nocy z 11 na 12
listopada zmarł Zbigniew Studencki, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum w Sosnowcu, które prowadził przez 30 lat.
Poznaliśmy wyniki głosowania do Rady Seniorów kadencji 2018-2020. W sumie oddano 740 głosów. Dla porównania
dwa lata temu podczas wyborów oddano ich jedynie 266. Aż 22 medali, w tym osiem złotych, zdobyli reprezentanci
Polski w mistrzostwach świata w ju-jitsu w kolumbijskiej Bogocie. Olbrzymi udział w tym sukcesie mieli zawodnicy
Budowalnych Sosnowiec, którzy po raz kolejni okazali się podporą reprezentacji narodowej. Biało-Czerwoni po raz
trzeci z rzędu zostali najlepszą drużyną globu. Najwięcej powodów do radości miała Martyna Bierońska, która
indywidualnie zdobyła złoto i brąz.

GRUDZIEŃ
Jak święta, to tylko
w Sosnowcu – w mieście
pojawiły się efektowne
dekoracje i świetlne
iluminacje, a św. Mikołaj
otworzył swoją
manufakturę. Tuż
przed Bożym
Narodzeniem
sosnowiczanie w prezenty
mogli się zaopatrzyć
na jarmarku świątecznym,
otwarte zostało także
lodowisko przed Urzędem.
Nie mogło zabraknąć
miejskiego kolędowania.
8 grudnia 2017 r. – na ten
dzień Sosnowieckie Hospicjum czekało od lat. Za nami oficjalne otwarcie Zagłębiowskiego Hospicyjnego Centrum
Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, które mieści się w nowej siedzibie przy ul. H. Dobrzańskiego 131.
Już pod koniec przyszłego roku kierowcy będą mogli jeździć po kolejnych wyremontowanych ulicach. To dzięki podpisaniu
umowy dotyczącej przebudowy ulic Andersa, Andersa – boczna oraz 11 Listopada. Kierowcy, pamiętajcie, że przy ul.
Będzińskiej (w okolicy Klubu Kiepury) od grudnia obowiązuje ruch okrężny...
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Tak świętowaliśmy Boże Narodzenie i Nowy Rok! 
Manufaktura świętego Mikołaja

Miejskie kolędowanie w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” 

Rodzinne kolędowanie z zespołem Trebunie Tutki w kościele św. Tomasza Apostoła 

Sylwester przed Urzędem Miejskim 

zdjęcia:  M
ariusz Binkiew

icz, Paw
eł Leśniak, M

aciej Łydek
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ZDROWIE

NEUROLOGOPEDA DOMINIKA SZEJA
Z SOSNOWIECKIEGO SZPITALA
MIEJSKIEGO SP. Z O.O. WYJAŚNIA,
PO CO NIEMOWLAKOWI
NEUROLOGOPEDA I JAKI JEST CEL
PRACY TEGO SPECJALISTY 

Wświa do mo ści wie lu znas lo go pe da ja wi
się ja ko sie dzą ca nie opo dal lu stra i ro bią -
ca dziw ne mi ny pa ni. Jej pa cjent to za zwy -
czaj dziec ko w wie ku przed szkol nym lub
wcze snosz kol nym, se ple nią ce lub ma ją ce
kło po ty zwy po wie dze niem gło ski „r”. Ta ki
ob raz te go za wo du po wo li od cho dzi do la -
mu sa. Ostat nie la ta to dla lo go pe dii czas
dy na micz ne go roz wo ju. Obec nie lo go pe -
dia trak to wa na jest ja ko sa mo dziel na na -
uka, sca la ją ca wszyst kie ob sza ry mo wy:
em brio lo gicz ny, pa to lo gicz ny, spo łecz ny
i ar ty stycz ny, łą czą ca w so bie ele men ty
lin gwi sty ki, fo nia trii, neu ro lo gii, fi zjo lo gii,
or to don cji, ana to mii, re ha bi li ta cji, psy cho -
lo gii czy pe da go gi ki. Nie ła two jest wska -
zać dru gą dzie dzi nę, któ ra wy ma ga wie -
dzy ztak ob szer ne go za kre su. Ze wzglę du
na ogrom za bu rzeń, ja kie do ty czyć mo gą
roz wi ja ją ce go się, jak rów nież w peł ni już
ukształ to wa ne go, na rzą du mo wy, po ja wi -

ła się po trze ba stwo rze nia wą skich spe -
cja li za cji, ma ją cych zaza da nie kształ cić fa -
chow ców wob rę bie da ne go za gad nie nia,
ta kich jak np. sur do lo go pe da, któ ry pra cu -
je nadkształ to wa niem sys te mu ję zy ko we -
go u osób nie do sły szą cych czy bal bu to lo -
go pe da, zaj mu ją cy się pro ble ma mi zpłyn -
no ścią mo wy (np. ją ka niem).

Ko lej ną ze spe cja li za cji jest neu ro lo go -
pe dia. Spe cja li sta w tej dzie dzi nie pra cu je
za rów no z do ro sły mi, ale tak że z dzieć mi
i to ty mi naj młod szy mi. Wie le osób py ta:
„Po co nie mow la ko wi (neu ro) lo go pe da?
Prze cież on jesz cze nie po tra fi mó wić!”.
Od po wiedź jest pro sta: pra wi dło wy roz wój
mo wy nie bę dzie moż li wy, je śli dziec ko nie
bę dzie np. pra wi dło wo ssać i gryźć. Te
funk cje są ze so bą ści śle po wią za ne. Za da -
niem neu ro lo go pe dy jest oce naod ru chów
fi zjo lo gicz nych, pra wi dło wej bu do wy ar ty -
ku la to rów (m. in. wę dzi deł ka pod ję zy ko -
we go), na pię cia mię śnio we go, ogól ne go
roz wo ju psy cho -ru cho we go oraz w przy -
pad ku wy kry cia nie pra wi dło wo ści – wdro -
że nie te ra pii lub skie ro wa nie do in nych
spe cja li stów wce lu dal szej dia gno sty ki.

Neu ro lo go pe dia jest dzie dzi ną ści śle
i nie ro ze rwal nie zwią za na z na uka mi me -
dycz ny mi (zwłasz cza neu ro lo gią). Spe cja -
li zu je się w dia gno zie i te ra pii pa cjen tów
z wro dzo ny mi i/lub na by ty mi cho ro ba mi
ukła du ner wo we go (uda ry, ura zy, gu zy
mó zgu, cho ro by ge ne tycz ne, prze wle kłe,
po stę pu ją ce scho rze nia, któ re uszka dza -
ją ko mór ki mó zgo we, np. par kin so nizm,
cho ro ba Al zhe ime ra, stward nie nie roz sia -
ne, mó zgo we po ra że nie dzie cię ce), wpły -
wa ją cy mi na ja kość pro ce su ko mu ni ka cji
(afa zja, dyz ar tria) oraz mo gą cy mi po wo -
do wać nie bez piecz ne dla zdro wia i ży cia
pro ble my z po ły ka niem (dys fa gia).

Kom pe ten cje zwią za ne z mo wą
kształ tu je my przez ca łe ży cie. Czę sto
w wy ni ku cho ro by czy nie szczę śli we go
wy pad ku zdol no ści ko mu ni ka cyj ne nie są
w sta nie w peł ni się roz wi nąć lub za ni ka -
ją, apa cjent nie po tra fi wy ra zić swo ich po -
trzeb, po wie dzieć, co go bo li, czy co miał -
by ocho tę zjeść na ko la cję. Cię żar cho ro -
by do ty ka nie tyl ko sa me go cho re go, ale
rów nież je go ro dzi nę. Dla te go tak waż ne
jest, aby od dzia ły wa niem te ra peu tycz -
nym ob jąć wszyst kich człon ków naj bliż -
sze go oto cze nia i po móc im zro zu mieć,
co tak na praw dę dzie je się w gło wie cho -
re go, jak go wspie rać, jed no cze śnie nie
wy rę cza jąc. Tak jak nie ma dwóch ta kich
sa mych osób, tak skut ki cho ro by i pro -
gno zy na przy szłość mo gą być od sie bie
nie mal że cał ko wi cie róż ne. Ce lem pra cy
neu ro lo go pe dy jest po lep sze nie kom for -
tu ży cia pa cjen ta i naj bliż szych mu osób
w za kre sie ko mu ni ka cji oraz – je śli to ko -
niecz ne – pró ba przy wró ce nia pra wi dło -
wych wzor ców funk cji po kar mo wych
przy za bu rze niach po ły ka nia. Re ha bi li ta -
cja cho re go po win na po le gać na wdro że -
niu opty mal nej i każ do ra zo wo do sto so -
wa nej do in dy wi du al nych moż li wo ści pa -
cjen ta te ra pii zza sto so wa niem spe cjal nie
prze zna czo nych do te go ce lu na rzę dzi
i ma te ria łów te ra peu tycz nych. W naj peł -
niej szym wy mia rze za pew nić to mo że je -
dy nie wy kwa li fi ko wa ny neu ro lo go pe da,
po sia da ją cy grun tow ną wie dzę oraz do -
świad cze nie w pra cy z pa cjen ta mi cier -
pią cy mi na scho rze nia w ob rę bie ukła du
ner wo we go.

Po rad i te ra pii z za kre su neu ro lo go pe -
dii udzie la Po rad nia Lo go pe dycz na w So -
sno wiec kim Szpi ta lu Miej skim sp. z o.o.
przy ul. Szpi tal nej 1.

Logopeda, czy to ta pani „od obrazków”?

Rada Seniorów: Anna Żołędzka (70
głosów), Urszula Szumniak (62),
Urszula Kaczmarczyk (59), Robert
Deląg (57), Halina Podgórska (57),
Stanisław Czekalski (55), Ewa
Kamizela – Baranowska (51),
Aleksandra Skoczeń (48), Halina
Zwaniecka (47), Grażyna Bialik,
Anna Rozenau (32), Jerzy Dudek
(26), Jerzy Karpiński (26),
Mirosław Chytry (25), Barbara
Dyrka (14), Jerzy Jałowiecki (11),
Ireneusz Świerkot (11), Józef
Krzynówek (10), Barbara
Tutajewicz (8), Andrzej Milejski (6),
Andrzej Czekajski (5). 
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reklama

Nowi radni już po ślubowaniu
Se sja in au gu ra cyj na Ra dy Se nio -
rów już za na mi. Od by ła się 15
grud nia, a w jej trak cie rad ni -se -
nior czy wy bra li no wy skład za rzą -
du. Prze wod ni czą cym Ra dy Se nio -
rów zo stał Je rzy Kar piń ski, a bę -
dzie go za stę po wać Ha li na Zwa -
niec ka. Se kre ta rzem Ra dy Se nio -
rów zo sta ła An na Żo łędz ka. No wa
ka den cja Ra dy Se nio rów bę dzie
trwa ła trzy la ta. W wy bo rach,
w któ rych od da no aż 740 gło sów,
wy ło nio no 21 spo łecz nych rad -
nych. Dwa la ta te mu od da no je dy -
nie 266 gło sów, co świad czy o tym,
że se nio rzy są co raz bar dziej ak -
tyw ni i z co raz więk szym za an ga -
żo wa niem dzia ła ją na rzecz mia sta
i miesz kań ców. SK

Radni-seniorzy będą pracować społecznie przez kolejne trzy lata. 

M
aciej Łydek
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Sosnowiecki wkład wrozszyfrowanie „Enigmy”
85 lat temu Polacy złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej

Podkoniec ubie głe go ro ku wPo zna niu od -
by ła się kon fe ren cja pod su mo wu ją ca pro -
jekt de dy ko wa ny po grom com „Enig -
my” – ma te ma ty kom Uni wer sy te tu Po -
znań skie go: Ma ria no wi Re jew skie mu, Je -
rze mu Ró życ kie mu i Hen ry ko wi Zy gal -
skie mu, któ rzy zła ma li ko dy nie miec kiej
ma szy ny szy fru jącej. Po wią za ny mi uczest -
ni ka mi hi sto rii zła ma nia „Enigmy” by ło
tak że wie le in nych osób, w tym so sno wi -
cza nie Le onard i Lu do mir Da nie le wi czo -
wie oraz Ta de usz He ft man. Wła dze So -
snow ca, ma jąc na uwa dze pa mięć o tam -
tych wy da rze niach, jak rów nież o oso bach
wy wo dzą cych się zna sze go mia sta, pod pi -
sa ły De kla ra cję o Współ pra cy Sa mo rzą -
dów i In sty tu cji uczest ni czą cych w pro jek -
cie „Śla da mi po grom ców „Enigmy” – pro -
mo cja suk ce su kryp to lo gicz ne go wzwiąz -
ku z 85. rocz ni cą zła ma nia przez Po la ków
szy frów Enig my”. Na ła mach „KM” chce -
my przy po mnieć tam te wy da rze nia,
a przede wszyst kim przed sta wić so sno wi -
czan, któ rzy mie li swój wkład w zła ma nie
nie miec kiej ma szy ny szy fru ją cej.

85 lat te mu, 31 grud nia 1932 r., ma te -
ma tyk Ma rian Re jew ski od czy tał pierw -
sze in for ma cje prze sy ła ne za po śred nic -
twem nie miec kiej ma szy ny szy fru ją cej
„Enig ma”. Współ au to ra mi zła ma nia ko -
du „Enig my” by li Je rzy Ró życ ki i Hen -
ryk Zy gal ski. Wszy scy by li stu den ta mi
Uni wer sy te tu Po znań skie go, uczest ni -
czy li w kur sie dla kryp to lo gów zor ga ni -
zo wa nym na tej uczel ni przy współ udzia -
le woj ska. Po je go za koń cze niu w 1930
ro ku zo sta li za trud nie ni w Biu rze Szy -
frów Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol -
skie go. Roz pra co wy wa li ta jem ni cę dzia -
ła nia nie miec kiej elek tro me cha nicz nej
ma szy ny szy fru ją cej „Enig ma”. Skon -
stru owa na w la tach 20. XX wie ku ma -
szy na mia ła słu żyć utaj nia niu ko re spon -
den cji han dlo wej. Szyb ko jed nak wy ko -
rzy sta no ją w nie miec kich si łach zbroj -
nych. Zda niem Mar ka Graj ka, au to ra
książ ki „Enig ma. Bli żej praw dy”, zła ma -
nie szy fru „Enig my” uwa ża no za nie -
moż li we. Po la cy osią gnę li suk ces dzię ki
za sto so wa niu me to dy ma te ma tycz nej za -
miast lin gwi stycz nej. Na ten po mysł
wpadł ppłk Mak sy mi lian Cięż ki z Biu ra
Szy frów. Trzej ma te ma ty cy za pro jek to -
wa li ko pię ma szy ny szy fru ją cej. Eg zem -
pla rze te go urzą dze nia po wsta wa ły
w war szaw skiej Wy twór ni Ra dio tech -
nicz nej AVA. W ob li czu nad cho dzą cej
woj ny, la tem 1939 ro ku w ośrod ku ra dio -

wy wia du w Py rach k. War sza wy pol skie
wła dze woj sko we prze ka za ły przed sta -
wi cie lom wy wia du Fran cji i Wiel kiej
Bry ta nii eg zem pla rze ko pii ma szy ny
„Enig ma” wraz z in for ma cja mi do ty czą -
cy mi zła ma ne go szy fru. Pra ce nad ła ma -
niem ko lej nych wer sji i udo sko na leń szy -
fru „Enig my” kon ty nu owa no w bry tyj -
skim ośrod ku kryp to lo gicz nym w Blet -
chley Park. Zda niem hi sto ry ków dzię ki
te mu, że alian ci zna li in for ma cje prze sy -
ła ne przez „Enig mę”, II woj na świa to wa
trwa ła kró cej o 2-3 la ta. We wrze -
śniu 1939 ro ku Ma rian Re jew ski, Je rzy
Ró życ ki i Hen ryk Zy gal ski ewa ku owa li
się przez Ru mu nię do Fran cji. Je rzy Ró -
życ ki zgi nął w stycz niu 1942 r. na stat ku,
któ ry za to nął w ta jem ni czych oko licz no -
ściach na Mo rzu Śród ziem nym. Dwaj
po zo sta li ma te ma ty cy na dal zaj mo wa li
się nie miec ki mi szy fra mi, pra cu jąc
w jed no st ce Woj ska Pol skie go w Wiel -
kiej Bry ta nii.

Ogrom ny wkład w zła ma nie „Enig -
my” mie li tak że in ni in ży nie ro wie, ma te -
ma ty cy i wy na laz cy, któ rzy ści śle współ -
pra co wa li z trój ką wy mie nio nych wcze -
śniej ma te ma ty ków. W tym gro nie by li
tak że so sno wi cza nie, ab sol wen ci LO im.
S. Sta szi ca w So snow cu.

TA DE USZ HE FT MAN
Uro dził się w 1906 ro ku w So snow cu.
Był in ży nie rem ra dio tech ni kiem, pio nie -
rem krót ko fa lar stwa w Pol sce. Ab sol went
LO im. S. Sta szi ca w So snow cu (ma tu -
ra 1924/25).

Już we wcze snej mło do ści prze ja wiał
ogrom ne zdol no ści kon struk tor skie – bu -
do wał od bior ni ki i na daj ni ki ra dio we,
a jed no cze śnie nie wy ka zy wał więk sze -
go za in te re so wa nia na uką. Jed nak na po -
li tech ni ce w Gre no ble uzy skał dy plom
i ty tuł in ży nie ra elek tro ni ka.

Na po cząt ku 1924 ro ku w So snow cu
dzia ła ła już jed na z naj star szych or ga ni -
za cji ra dio ama tor skich w Pol sce – Ko mi -
tet Szko le nia Mło dzie ży w Ra djo tech ni -
ce. Bę dąc człon kiem tej or ga ni za cji, 6
grud nia 1925 ro ku Ta de usz He ft man,
uży wa jąc zna ku TPAX, prze pro wa dził
pierw szą po twier dzo ną ama tor ską łącz -
ność z ra dio ama to rem  ho len der -
skim N0PM. Pół ro ku póź niej w kwiet -
niu 1926 ro ku pod tym sa mym zna kiem
TPAX prze pro wa dził pierw szą łącz ność
mię dzy kon ty nen tal ną z ame ry kań -
skim krót ko fa low cem U1A AO.

Da ty te uzna je się za na ro dzi ny pol -
skie go krót ko fa lar stwa, od te go bo wiem
cza su na stę pu je je go dy na micz ny roz wój.
W grud niu 1925 r. po wsta je pierw sze
na świe cie biu ro QSL. Ta de usz He fta man
przed woj ną był pra cow ni kiem War szaw -
skiej Wy twór ni Ra dio tech nicz nej AVA,
któ rej naj bar dziej zna nym wy ro bem by -
ła La ci da – pol ska ma szy na szy fru ją ca,
od po wied nik nie miec kiej Enig my. W li -
sto pa dzie 1940 r. w Stan mo re, na pół noc -
ny za chód od Lon dy nu, za czę ły dzia łać
Pol skie Warsz ta ty Ra dio we, któ rych
głów nych kon struk to rem zo stał, za trud -
nio ny przez Woj sko Pol skie, pra cow nik
cy wil ny inż. He ft man. Tu taj wła śnie He -

ft man pro jek to wał ra dio sta cje dla pol -
skie go wy wia du – Od dzia łu II Szta bu
Głów ne go Na czel ne go Do wódz twa Woj -
ska Pol skie go. Kie ro wał też wy twa rza -
niem zmi nia tu ry zo wa nych ra dio sta cji
wła sne go po my słu (od 1944 r. pro du ko -
wa no ich oko ło ty sią ca rocz nie) dla ru chu
opo ru w kra jach oku po wa nych. Zmarł
w 1995 ro ku w Wiel kiej Bry ta nii.

LE ONARD STA NI SŁAW DA NI LE WICZ
Uro dził się w 1910 ro ku w So snow cu. Był
in ży nie rem i wy na laz cą. Przed II woj ną
świa to wą był współ wła ści cie lem i jed nym
z czte rech dy rek to rów wspo mnia nej Wy -
twór ni Ra dio tech nicz nej AVA w War sza -
wie. Był uta len to wa nym kon struk to rem
urzą dzeń ra dio wych, wy stą pił też z po my -
słem wy ko rzy sta nia w łącz no ści ra dio wej
zmien nych czę sto tli wo ści. W 1929 ro ku
przed sta wił Szta bo wi Ge ne ral ne mu urzą -
dze nie doprze sy ła nia tre ści dro gą ra dio wą,
szy fro wa nych po przez cią głe zmia ny czę -
sto tli wo ści na daj ni ka. Ko mi sja szta bo wa
przy zna ła mu na gro dę wwy so ko ści5000zł
zapro to typ. Le onard Da ni le wicz brał udział
wskon stru owa niu cy klo me tru oraz pol skiej
wer sji Enig my. Po zo sta ły mi dy rek to ra mi
przed się bior stwa AVA by li: star szy brat Le -
onar da, Lu do mir Da ni le wicz oraz Edward
Fok czyń ski i An to ni Pal luth. Przed się bior -
stwo po wsta ło w ro ku 1928 lub 1929, na -
zwa po wsta ła z po łą cze nia zna ków wy wo -
ław czych Pal lu tha (TPVA) i stu diu ją cych
naPo li tech ni ce War szaw skiej bra ci Da ni le -
wi czów (TPAV), któ rzy by li pa sjo na ta -
mi krót ko fa lar stwa.

Po agre sji Nie miec na Pol skę w cza sie
woj ny obron nej 1939 ro ku prze do stał się
wraz z in ny mi pra cow ni ka mi Biu ra Szy -
frów do Wiel kiej Bry ta nii. W 1964 ro ku
uzy skał ame ry kań ski pa tent na urzą dze -
nie na zwa ne ro ta ry co nver ter, słu żą ce
do prze li cza nia kur sów wa lut i in nych
war to ści, np. cen ty me trów na ca le. Zmarł
w Wiel kiej Bry ta nii.

LU DO MIR DA NI LE WICZ
Uro dził się w 1905 ro ku w So snow cu.
(zm. po 1960) – pol ski in ży nier, wy na laz -
ca. Przed II woj ną świa to wą był współ -
wła ści cie lem i jed nym z czte rech dy rek -
to rów  Wy twór ni Ra dio tech nicz nej
AVA w War sza wie. Lu do mir Da ni le wicz
był kon struk to rem czę ści me cha nicz nej
i elek trycz nej ma szy ny szy fru ją cej La ci -
da, skon stru owa nej w la tach 1929-30, któ -
ra w la tach 30. ubie głe go wie ku użyta zo -
sta ła do zła ma nia ko du nie miec kiej
„Enig my”. W lu tym 1933 Wy twór nia Ra -
dio tech nicz na AVA otrzy ma ła zle ce nie
na pro duk cję se ryj ną i w tym sa mym ro ku
zo sta ły wy pro du ko wa ne pierw sze eg zem -
pla rze. Da ni le wicz pra co wał w Od dzia -
le II Szta bu Ge ne ral ne go WP i kie ro wał
pro duk cją urzą dzeń spe cjal nych dla woj -
ska w AVA.

Lu do mir Da ni le wicz brał udział wskon -
stru owa niu cy klo me tru i bom by Re jew -
skie go oraz pol skiej wer sji „Enig my”.

Po dob nie jak brat po wy bu chu woj ny
prze do stał się do Wiel kiej Bry ta nii.

Opra co wał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Wy jąt ko we na bo żeń stwo – ju bi le usz 500-
le cia Re for ma cji, 130-le cia ist nie nia ko -
ścio ła oraz 115-le cia nada nia praw miej -
skich – świę to wa no w pierw szą nie dzie lę
Ad wen tu,3 grud nia, wko ście le ewan ge lic -
kim w So snow cu. W ko ście le ze brał się
chór, pa ra fia nie, za pro sze ni go ście –
w wie lu ław kach nie by ło już wol nych
miejsc! 

Przedna bo żeń stwem od był się kon cert
or ga no wej mu zy ki ad wen to wej z se rii
„Mu zy ka u Die tla” – cy klu wy da rzeń kul -
tu ral nych wspie ra nych fi nan so wo przez
gmi nę So sno wiec. 

Szcze gól nym go ściem na na bo żeń -
stwie był bi skup Die ce zji Ka to wic kiej
(do niej na le ży so sno wiec ka pa ra fia) – ks.
bp. dr Ma rian Nie miec, któ ry współ pro -
wa dził na bo żeń stwo oraz wy gło sił ka za -
nie. So sno wiec re pre zen to wa li pre zy dent
Ar ka diusz Chę ciń ski, prze wod ni czą cy

Ra dy Mia sta Wil helm Zych, a tak że kil -
ko ro rad nych.

– Nasz ko ściół zo stał po świę co ny
w1886 ro ku ja ko pry wat ny dom mo dli twy
Hen ry ka Die tla. Mi mo że for mal nie był
pry wat ny, odpo cząt ku słu żył ca łej ewan ge -
lic kiej spo łecz no ści. Dwa la ta póź niej,
w1888 ro ku, poprze bu do wie bu dy nek zy -
skał wi tra że iwie żę, poczym od by ła się po -
now na uro czy stość. Łą cząc te dwie rocz ni -
ce, 1886 i 1888 rok, po sta no wi li śmy świę -
to wać je den raz w2017 ro ku – ro ku500-le -
cia Re for ma cji i za ra zem 115-rocz ni cy po -
wsta nia mia sta So sno wiec. War to pod kre -
ślić, że Hen ryk Die tel, a tak że in ni prze my -
słow cy prak tycz nie odsa me go swe go przy -
by cia do So sno wic lob bo wa li za nada niem
tej wsi praw miej skich. Uda ło się to w1902
r., 115 lat te mu i to rów nież jest po wód
do świę to wa nia – pod kre śla ks. dr Adam
Ma li na, pro boszcz pa ra fii.

I wła śnie z Die tlem zwią za ny był pod -
nio sły ele ment na bo żeń stwa – od sło nię cie
na pra wio ne go po pier sia prze my słow ca. Po -
pier sie zo sta ło wy ko na ne wRzy mie w1896
r. W1945 r. pod czas wy zwa la nia mia sta sto -
ją ce wmau zo leum Die tlów po pier sie zo sta -
ło uszko dzo ne przez ra dziec kich żoł nie -
rzy – „Die tel” stra cił nos. Te raz na pra wio ny
ory gi nał sta nął w ko ście le, obok ła wek,
wktó rych za sia dał Hen ryk Die tel (dodziś te
ław ki to tzw. „di tle”). Uro czy ste go od sło nię -
cia do ko nał sam au tor re no wa cji – Ry szard
Szy mo no wicz –opie kun Pa ła cu Die tla.

Na za koń cze nie na bo żeń stwa pro -
boszcz po dzię ko wał wszyst kim za przy -
by cie i wspól ne świę to wa nie ju bi le uszu.
Głos, w imie niu władz mia sta, za brał
prze wod ni czą cy RM Wil helm Zych, któ -
ry dzię ko wał za za pro sze nie, gra tu lo wał
rocz ni cy oraz ży czył po myśl no ści w ko -
lej nych la tach.  Pa weł Na le pa

Uroczystości w kościele ewangelickim 

Szczególnym gościem był dr Marian Niemiec, biskup Diecezji Katowickiej. 

M
ichał Kusiak

Deklarację o współpracy samorządów w projekcie „Śladami pogromców
Enigmy...” podpisał Krzysztof Haładus, zastępca prezydenta miasta. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski złamali kod „Enigmy”. 

zdjęcia: arc
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W bojowym oczekiwaniu
na nieuniknioną „wojnę” 

Piłkarskie Zagłębie szykuje się do rundy rewanżowej

Krzysz tof Po lacz kie wicz

– Dzię ku ję pił ka rzom za de ter -
mi na cję. Te raz ze spół do sta nie
tro chę wol ne go, ale po zo sta łe
oso by w klu bie cze ka ogrom pra -
cy. Mu si my pod su mo wać se zon.
Te raz był czas po ko ju, a w na -
stęp nej run dzie, wio sną cze ka
nas woj na. Mam na dzie ję, że tra -
fi my z trans fe ra mi i już cze ka my
na ko lej ny mecz – tak po ostat -
nim ubie gło rocz nym me czu mó -
wił tre ner Za głę bia Da riusz Du -
dek. 8 stycz nia pił ka rze z So -
snow ca roz po czę li przy go to wa -
nia do run dy wio sen nej.

Du dek tra fił do So snow ca 21
sierp nia ubie głe go ro ku. Za stą pił
Da riu sza Ba na si ka. Pod je go wo -
dzą Za głę bie po nio sło trzy li go -
we po raż ki, wy gra ło na za ple czu
eks tra kla sy tyl ko raz i od pa dło
z roz gry wek Pu cha ru Pol ski. Du -
dek, dla któ re go pra ca w So snow -
cu to pierw sze sa mo dziel ne sta -
no wi sko w ro li tre ne ra od po wia -

da ją ce go za wy ni ki – do tych czas
był tyl ko asy sten tem – za czął
od wy gra nej z Pusz czą Nie po ło -
mi ce. Po tem by ło tak so bie, ale
koń ców ka run dy na pa wa ła opty -
mi zmem. Du dek wy grze bał ze -
spół z do łów li go wej ta be li, a rok
za koń czył pas są dzie wię ciu spo -
tkań bez po raż ki. Przed run dą re -
wan żo wą Za głę bie zaj mu je w ta -
be li I li gi ósme miej sce z do rob -
kiem 27 punk tów. Do li de ra tra ci

osiem „oczek”, do dru gie go
miej sca, tak że pre mio wa ne go
awan sem sie dem…

– Do sko na le zda ję so bie spra -
wę z ocze ki wań. Wio sną każ dy
mecz bę dzie my trak to wać, jak by
to od nie go miał za le żeć awans.
Sie dem, osiem punk tów stra ty.
Z jed nej stro ny du żo, ale nie aż
tak du żo, aby za ło żyć rę ce i cze -
kać, co to bę dzie. Cza sem le piej
jest go nić niż być go nio -

nym – pod kre śla tre ner, któ ry za -
mie rza wzmoc nić ze spół.

Na ra zie Za głę bie się gnę ło
po Ty mo te usza Pu cha cza, obroń -
cę Le cha Po znań, któ ry do So -
snow ca zo stał wy po ży czo ny
na 1,5 ro ku. To 19-let ni obroń ca.
Z mło dzie żo wy mi ze spo ła mi
„Ko le jo rza” dwu krot nie wy wal -
czył mi strzo stwo Pol ski ju nio rów
młod szych. Wio sną 2016 za de -
biu to wał w do ro słej pił ce w III -li -
go wych re zer wach Le cha, a wio -
sną 2017 miał oka zję ro ze grać
swój je dy ny mecz w Lot to Eks -
tra kla sie. Oprócz gry w po znań -
skim klu bie, za wod nik ten re pre -
zen tu je rów nież Pol skę w ka te go -
rii U -19.

Na zwi ska ko lej nych wzmoc -
nień ma my po znać w naj bliż -
szych dniach. Wcze śniej mie li -
śmy kil ka po że gnań. „Od pa le ni”
zo sta li Te ren ce Ma ken go, Woj -
ciech Łu czak, Łu kasz Mo zler
oraz Bar tosz Pi kul. Skró co ne
mia ło zo stać tak że wy po ży cze nie
Ra fa ła Ma kow skie go, ale osta -
tecz nie de fen syw ny po moc nik
otrzy ma jesz cze jed ną szan sę.

Pod czas zi mo wych przy go to -
wań so sno wi cza nie ro ze gra ją
dzie więć spo tkań spa rin go wych,
w tym trzy pod czas obo zu
w Hisz pa nii. Na Pół wy spie Ibe -
ryj skim bę dą prze by wać w dniach
od 5 do 14 lu te go.

XXIII Memoriał Mazura
Po raz XXIII w So snow cu uczczą pa mięć le gen dy Za głę bia So sno wiec. Ko lej ny me mo riał od bę dzie się już 14 stycz nia w ha -
li przy ul. Że rom skie go. Pa tro nat ho no ro wy nad bie żą cą edy cją ob ję ła Ka to wic ka Stre fa Eko no micz na. Te go rocz ne zma -
ga nia bę dą mia ły szcze gól ny cha rak ter, gdyż bio rą w niej udział dru ży ny z rocz ni ka 2003. Dzię ki życz li wo ści głów ne -
go spon so ra moż li we jest wspar cie w roz wo ju dzie ci i mło dzie ży, któ re na ten mo ment jest bar dzo waż ne i mo że otwo -
rzyć drzwi do świet nej przy szło ści. Na gro dy dla uczest ni ków przed się wzię cia rów nież zo sta ną sfi nan so wa ne ze środ ków
prze ka za nych przez KSSE.  Oprócz Za głę bia za gra ją: Le gia War sza wa, BKS Biel sko -Bia ła, Olim pia El bląg, Piast Gli wi ce,
Be skid An dry chów. Po czą tek o godz. 9.30.

Wło dzi mierz Ma zur za grał dla Za głę bia w 289 star ciach, strze la jąc 80 bra mek. W tym cza sie dwu krot nie świę to wał
zdo by cie Pu cha ru Pol ski, a na do da tek w 1977 r. zo stał kró lem strzel ców (17 bra mek). Wło dzi mierz Ma zur re pre zen to -
wał rów nież bia ło -czer wo ne bar wy, dla któ rych w 23 spo tka niach od no to wał 3 tra fie nia.  KP

arc Zagłębiow
ski Klub Szerm

ierczy 

Zuzanna Cieślar w pięknym stylu sięgnęła po triumf
w zawodach Pucharu Polski. 

reklama

Jesienią Dariusz Dudek wyprowadził Zagłębie na prostą. Wiosną powalczy o jeszcze
lepszy rezultat. 
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Trze ci tur niej Pu cha ru Pol ski
ju nio rów w sza bli ko biet tym
ra zem pod dyk tan do Zu zan ny
Cie ślar. Za wod nicz ka Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze -
go od nio sła zwy cię stwo po wy -
gra nej w fi na le nad Mał go rza tą
Za wod niak (KKsz Ko nin).

– Świet ny start Zu zy. Przez
ca ły tur niej prze szła jak bu rza.
Za słu żo ny triumf na szej za wod -
nicz ki – nie krył ra do ści Da wid
Ada mow ski, tre ner ZKSz -u.

Oprócz Cie ślar i Za wod niak
na po dium  zna la zły się jesz -
cze  Mar ta Oki ne (AZS AWF
War sza wa) oraz Ali cja Pa pu ziń -
ska (KKSz Ko nin).

W ry wa li za cji mę skiej naj -
le piej z re pre zen tan tów so sno -
wiec kie go klu bu za pre zen to -
wał się Ra fał Ziar now ski, któ -
ry za jął 7 miej sce. Wśród
sza bli stów zwy cię stwo od niósł
Ka rol La de mann (AZS AWF
War sza wa). KP

18 grud nia w ka to wic kim Spodku
od by ły się II Ogól no pol skie Mi -
strzo stwa Szkół i Przed szko li
w Sza chach. W za wo dach uczest -
ni czy ło 1000 za wod ni ków i za -
wod ni czek z ca łej Pol ski. Zgło sze -
ni za wod ni cy po dzie le ni zo sta li ze
wzglę du na płeć oraz wiek.

Ro ze gra ne w Ka to wi cach mi -
strzo stwa to je den z naj więk szych
tur nie jów sza cho wych w na szym
kra ju, a licz ba uczest ni ków świad -
czy o ro sną cej po pu lar no ści oraz
roz wo ju tej dys cy pli ny w Pol -
sce. – Wśród zna ko mi tych sza chi -
stów w mi strzo stwach wy star to -
wał tak że Piotr Kar wac ki, któ ry
re pre zen to wał so sno wiec ką Szko -
łę Pod sta wo wą nr 10, gra jąc
w gru pie chłop ców klas V. Każ dy

za wod nik mu siał ro ze grać 7 par tii,
po któ rych wy ła nia no me da li stów.
Mi mo że Pio trek więk szość par tii
ro ze grał z uczest ni ka mi o rok star -
szy mi, to, po od nie sie niu kom ple tu
zwy cięstw, bez a pe la cyj nie zdo był
ty tuł, sta jąc na naj wyż szym stop -
niu po dium. Gra tu lu jąc, ży czy my
Pio tro wi ko lej nych suk ce sów oraz
cią głe go roz wi ja nia swe go ta len tu
i pa sji – mó wi Mał go rza ta Wierz -
bic ka, dy rek torka szko ły.

Or ga ni za to rem II Ogól no pol -
skich Mi strzostw Szkół i Przed -
szko li w Sza chach był Uczniow ski
Klub Spor to wy „21 Pod le sie”.
Part ne ra mi wy da rze nia by li m.in.:
Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki,
Urząd Mia sta Ka to wi ce oraz Ślą -
ski Zwią zek Sza cho wy. KP

W do brym sty lu za koń czy -
li 2017 rok za wod ni cy So sno -
wiec kie go Klu bu Ka ra te Ky oku -
shin. Pod czas Mi strzostw Pol ski
Ju nio rów i Mło dzie żow ców, któ -
re od by ły się w Ko sza li nie, na si
za wod ni cy zdo by li trzy me da le.
So sno wi cza nie się gnę li po srebr -
ny me dal i dwu krot nie po brąz.

Dru gie miej sce i srebr ny me -
dal w ku mi te (18-21 lat) wy wal -
czył Je rzy Pry ga. Na naj niż szym
stop niu po dium sta nę li z ko lei
Mar cin So del oraz Va nes sa Goj.
So del był trze ci w ku mi te (18-21
lat), na to miast Goj w ka te go rii
ka ta 16-17 lat.

Tra dy cyj nie już no wy rok ka -
ra te cy z So snow ca przy wi ta li
pod czas uro czy ste go tre nin gu,
któ ry tym ra zem od był się w ha -
li przy ul. Że rom skie go. – Adep -

ci ka ra te z So snow ca, Bę dzi na,
Cze la dzi, Ka to wic, Ja worz -
na oraz Ra dom ska spo tka li się,
aby wspól nym tre nin giem otwo -
rzyć ko lej ny roz dział w hi sto rii
pol skie go ka ra te. Był ostry wy -

cisk, mnó stwo wy la ne go po tu,
a tak że dwa ty sią ce tech nik, ty -
siąc ude rzeń i ty siąc kop nięć.
Po wy ma ga ją cych ćwi cze niach
był czas na wspól ne zdję cia i ży -
cze nia no wo rocz ne – re la cjo no -

wał shi han Eu ge niusz Da dzi -
bug, któ ry ży czył wszyst kim
uczest ni kom zdro wia, wy trwa -
ło ści w re ali za cji ko lej nych za -
mie rzeń oraz suk ce sów spor to -
wych. KP

Udane zakończenie poprzedniego roku i ostry trening na początek 

Nowy rok karatecy przywitali wspólnym treningiem. 
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Zu za trium fu je w Pu cha rze Pol ski

Sza cho wy mistrz z So snow ca
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Szopki sosnowieckie

Ma łe i du że, ru cho me i sta tycz ne,
ocie ka ją ce zło tem i urze ka ją ce
swą pro sto tą. Są nie od łącz nym,
barw nym sym bo lem świąt Bo że -
go Na ro dze nia. By wa ją mniej lub
bar dziej uda ne, ale za wsze spra -
wia ją wie le ra do ści. Po ru sza jąc
czu łe stru ny w oko li cach ser ca,
przy wo dzą na myśl cie płe wspo -
mnie nia z cza sów dzie ciń stwa. 

Pierw szy skrom ny żłó bek, upa -
mięt nia ją cy Bo że Na ro dze nie,
po sta wio no w Be tle jem do pie ro
w IV wie ku. Być mo że wcze śniej
chrze ści ja nie nie przy kła da li zbyt -
niej wa gi co do miej sca i do kład -
nej da ty na ro dzin Je zu sa. Być
mo że bar dziej li czył się sam fakt
przyj ścia na świat Bo ga, któ ry stał
się czło wie kiem. 

Z Zie mi Świę tej zwy czaj ten
dość szyb ko tra fił do Rzy mu – już
w IV wie ku w ko ście le San ta Ma -
ria Mag gio re czczo no re li kwie,
ma ją ce po cho dzić z gro ty be tle -
jem skiej – miej sca na ro dzin
Chry stu sa. 

Praw dzi wy roz kwit „szop ko -
wej” tra dy cji za wdzię cza my świę -
te mu Fran cisz ko wi z Asy żu, któ -

ry w 1223 ro ku zbu do wał szop kę
przy po mi na ją cą te, któ re zna my
z bliż szych nam cza sów. Mia ło to
miej sce w wio sce Grec cio, w cen -
tral nych Wło szech. Tak oto gro ta
sta ła się szop ką.

W XIII stu le ciu szop ka tra fi ła
tak że na zie mie pol skie. Za pro -
pa ga tor kę tej tra dy cji uwa ża się
Elż bie tę Wę gier ską – sio strę

kró la Ka zi mie rza Wiel kie go.
Z cza sem bu do wa nie szo pek sta -
ło się tak po wszech ne, że dzi siaj
trud no by ło by wy obra zić so bie
bez nich świę ta. Czy za wsze po -
tra fi my jed nak w sym bo li ce
szop ki do strzec to, co naj waż -
niej sze?

Po niż szy zbiór fo to gra fii
przed sta wia nie wiel ką część so -

sno wiec kich szo pek, głów nie
z pa ra fii rzym sko -ka to lic kich,
lecz nie tyl ko. Za pra szam rów -
nież do in ter ne to we go wy da nia
ar ty ku łu na stro nie: www.ku rier -
miej ski.com.pl, gdzie moż na zna -
leźć nie co wię cej zdjęć.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski
Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu

Szopka w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul.
Szymanowskiego 49 w Zagórzu.

Szopka w kościele zakonnym Zgromadzenia Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ul. Matki Teresy
Kierocińskiej 25 na Starym Sosnowcu.

Szopka w kościele pw. NMP Wspomożycielki Wiernych przy
ul. Czołgistów 14 na Juliuszu.

Szopka w kościele pw. św. Piotra i Pawła przy
ul. Skwerowej 19 w Maczkach.

Becząca, mecząca i piejąca szopka spod kościoła Niepokalanego
Poczęcia NMP przy ul. Skautów 1 w Nowym Sielcu.

W Kościele
Prawosławnym
nie ma tradycji
budowania
szopek.
W okresie
świąt, w cerkwi
przy ul.
Kilińskiego 39,
w centralnym
miejscu
umieszcza się
ikonę Bożego
Narodzenia.
Służy do tego
specjalny
pulpit zwany
anałojem. 

W Kościele
Polskokatolickim
również kultywuje
się szopkowe
tradycje. Szopka
z kościoła pw.
Matki Bożej
Bolesnej przy
ul. Ściegiennego 19
na Pogoni. 

Szopka w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża
przy ul. Krasińskiego 31 na Środuli.

Szopka w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika przy
ul. Smutnej 5 na Pogoni.
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So sno wiec kie Spo tka nia Ar ty -
stycz ne, or ga ni zo wa ne od dwu -
dzie stu lat, sku pia ją ar ty stów
zwią za nych z mia stem i re gio -
nem. In te gru ją lo kal ne śro do wi -
sko oraz pro mu ją mło dych twór -
ców. Miej scem 20. edy cji był
cze ski Krum lov. Mo ty wem prze -
wod nim, in spi ru ją cym uczest ni -
ków, stał się zbiór ese jów Zbi -
gnie wa Her ber ta „Bar ba rzyń ca
w ogro dzie”. Wy bór miej sca był
nie przy pad ko wy. Za byt ko we,
kie dyś pro win cjo nal ne mia sto,
w któ rym na po cząt ku XX wie -
ku go ścił „skan da li zu ją cy” ar ty -
sta – Egon Schie le i zo stał zmu -
szo ny do je go opusz cze nia przez
lo kal ną spo łecz ność, świet nie
ko re spon do wa ło z prze sła niem
za war tym w ese jach Her ber ta,

od no szą cym się do wol no ści ar -
ty sty w two rze niu, ale tak że pra -
wa od bior cy do wol no ści w per -
cep cji sztu ki. Eks po zy cja w Pa -
ła cu Scho ena, pod ty tu łem
za po ży czo nym od Her ber ta, po -
ka zu je pra ce 25 ar ty stów, uczest -
ni ków spo tkań, za rów no tych
z ugrun to wa ną po zy cją: Mał go -
rza ty Da jew skiej, Ewy Za wadz -
kiej, Zbi gnie wa Blu ka cza, Woj -
cie cha Praż mow skie go, a tak że
mło dych, bę dą cych na po cząt ku
dro gi twór czej. Wspól nym mia -
now ni kiem dla wszyst kich sta ło
się mot to So sno wiec kich Spo -
tkań Ar ty stycz nych i oni rycz ny
Krum lov. Wy sta wa koń czą ca ob -
cho dy Ro ku Awan gar dy, bę dzie
udo stęp nio na zwie dza ją cym
od 11 stycz nia do 28 lu te go. red

XX So sno wiec kie Spo tka nia Ar ty stycz ne

Barbarzyńca w ogrodzie
a wolność sztuki 

Beata Mendrek, Linia życia, tryptyk cz. III, fotografia.

Arkadiusz Ławrywianiec, Wizja 2, fotografia.

Zbigniew Blukacz, inspirowane wierszem „Zobacz” 
Z. Herberta, olej, płótno, 170x235 cm, 2017 01.

Syl wia Ko sman

Szlak ka ja ko wy na Bia łej Prze -
mszy to wspól ny pro jekt miast,
któ re chcą wy bu do wać in fra -
struk tu rę sta cji po cząt ko wej i koń -
co wej, a tak że in sta la cję po mo -
stów w miej scach prze szkód. Pro -
jekt, któ ry za kła da re ali za cję
ok. 26 km szla ku ka ja ko we go,
ma ją zre ali zo wać So sno wiec
i Sław ków Je śli do pro jek tu przy -
stą pi Ja worz no i Dą bro wa Gór ni -
cza, to szlak ka ja ko wy zo sta nie
wy dłu żo ny na wet do 34 km. 

Na prze wi dy wa nym szla ku po -
most pierw szy zre ali zu je Sław -
ków, chy ba że Dą bro wa Gór ni cza
przy łą czy się do za da nia, wte dy
spływ bę dzie się roz po czy nał
na te re nie Dą bro wy Gór ni czej.
W ra mach pro jek tu Za głę biow ski
Park Li ne ar ny mia sto Sław ków
pla nu je w tym ro ku bu do wę
dwóch po mo stów. Je den bę dzie
się znaj do wać w oko li cach ul.
Młyń skiej. Po most ten mo że peł -
nić za rów no funk cję po mo stu
star to we go, jak i przy stan ku
na tra sie Dą bro wa Gór ni cza -
-Okra dzio nów – So sno wiec. Dru -
gi po most ma się znaj do wać bli żej
Dą bro wy Gór ni czej.

– W So snow cu punkt star to wy
bę dzie się znaj do wać przy ul. Kra -
kow skiej, gdzie po wsta nie przy -
stań – za po wia da Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. Przy -
stań przy ul. Kra kow skiej ze
wzglę du na prze bie ga ją cą w tym
ob sza rze gra ni cę miast gmi na So -
sno wiec pla nu je stwo rzyć we
współ pra cy z mia stem Ja worz no.
Na szla ku Bia łej Prze mszy
przy ul. Kra kow skiej znaj du je się
utrud nie nie w po sta ci ja zu, któ re

po wo du je ko niecz ność wy cią gnię -
cia ka ja ków na brzeg i po ko na nia
od cin ka ok. 350 me trów lą dem.
W ce lu uła twie nia wy cią ga nia
i zwo do wa nia ka ja ków pla nu je się
wy bu do wa nie po mo stu ka ja ko we -
go wraz z in fra struk tu rą to wa rzy -
szą cą przy uli cy ul. Kra kow skiej.
Ze wzglę du na to, że brzeg rze ki
le ży już po za gra ni ca mi gmi ny
So sno wiec, trwa ją uzgod nie nia
z gmi ną Ja worz no, do ty czą ce bu -
do wy po mo stu ka ja ko we go. 

– Pla nu je my mię dzy in ny mi
bu do wę al ta ny wy po czyn ko wej
wraz z ław ka mi oraz sto łem, wy -
bu do wa nie pa le ni ska, za mon to -
wa nie sto łów pik ni ko wych, upo -
rząd ko wa nie te re nu li nii brze go -
wej, wy cin kę sa mo sie jek, usta -
wie nie ko szy na śmie ci, za mon to -

wa nie sto ja ków ro we ro wych oraz
wy zna cze nie i wy ko na nie miej -
sca do par ko wa nia sa mo cho -
dów – wy li cza pre zy dent. Ko lej -
ne po mo sty, przy ul. Ba to re go
oraz elek trow ni wod nej, ma zre -
ali zo wać na swo im te re nie Ja -
worz no, a ostat nie trzy gmi na So -
sno wiec. Dwa po mo sty ma ją po -
wstać przy ul. Pla żo wej (Jaz Tau -
ron), a ko niec tra sy i ostat ni po -
most bę dzie się mie ścił przy Trój -
ką cie Trzech Ce sa rzy. – Z uwa gi
na to, iż jest to przy stań koń co wa,
ze wzglę dów lo gi stycz nych ko -
niecz ne jest wy bu do wa nie dwóch
po mo stów na brze gu Bia łej Prze -
mszy. Ze wzglę du na umoc nio ny
ka mie nia mi wy so ki brzeg Czar -
nej Prze mszy, nie jest moż li we lo -
ko wa nie po mo stu na brze gu tej

rze ki – wy ja śnia pre zy dent. Pra -
cow ni cy so sno wiec kie go MO -
SiR -u, któ rzy w tym ro ku or ga ni -
zo wa li spły wy po Bia łej Prze -
mszy, są prze ko na ni, że po mo sty
na Bia łej Prze mszy mo gą słu żyć
za rów no ja ko koń co we, jak i po -
cząt ko we po mo sty tak że dla spły -
wów po Czar nej Prze mszy.
W tym miej scu pla no wa na jest
bu do wa dwóch dwu po zio mo -
wych po mo stów ka ja ko wych
na brze gu Bia łej Prze mszy,
umoc nie nie brze gu rze ki, wy -
dzie le nie miej sca pod par king
przy scho dach pro wa dzą cych
do Trój ką ta Trzech Ce sa rzy, jak
i upo rząd ko wa nie te re nu wo kół
obe li sku. Wstęp nie gmi na So sno -
wiec osza co wa ła kosz ty tej in we -
sty cji na 150 tys. zł.

Szykuje się nowa atrakcja turystyczna

Kajakiem pokonamy Białą Przemszę

Szlak kajakowy ma liczyć ok. 26 km długości, a jeśli do projektu dołączą Jaworzno
i Dąbrowa Górnicza, to nawet 34 km. 

Artur Ptasiński 

Zna ko mi ta  wo ka list ka, skrzy pacz -
ka, kom po zy tor ka, au tor ka tek stów,
czy li Do ro ta Miś kie wicz, wy stą -
pi 21 stycz nia w Sa li Wi do wi sko -
wo -Kon cer to wej „Mu za” w So -
snow cu. Do ro ta Miś kie wicz po -
cho dzi z mu zycz nej ro dzi ny Miś -
kie wi czów – oj ciec Hen ryk Miś -
kie wicz to zna ny sak so fo ni sta jaz -
zo wy, a młod szy brat  Mi -
chał jest per ku si stą wkwar te cie To -
ma sza Stań ki. 

Ja ko so list ka lub człon ki ni róż -
nych ze spo łów na gra ła po nad 10
płyt, ja ko wo ka list ka se syj na dru -
gie ty le. Jest za pra sza na do róż -
nych pro jek tów przez wie lu mu zy -
ków – na gry wa ła z To ma szem
Stań ką, by ła go ściem Ce sa rii Evo -

ry na jej pły cie Ro ga mar, na to -
miast z Ni ge lem Ken ne dym kon -
cer to wa ła w Wied niu i Bel gra dzie.
Współ pra co wa ła tak że z Klau sem
Do ldin ge rem  (ze spół Pas -
sport),  Woj cie chem Mły nar -
skim, Ja nu szem Stro blem, Pia no -
ho oli ga nem,  An ną Ma rią Jo -
pek, Ewą Bem, Ja nem „Pta szy -
nem” Wró blew skim oraz ze swo -
im oj cem. Wy stę po wa ła tak że
na wie lu fe sti wa lach i kon cer tach
w Pol sce oraz na świe cie. 

Tym ra zem kon cer tem PIA -
NO. PL Do ro ta Miś kie wicz skła -
da hołd pol skiej pia ni sty ce. Kon -
cert PIA NO. PL jest kon ty nu acją
bez pre ce den so we go wy da rze nia
zre ali zo wa ne go w ma ju 2016 ro -

ku w War sza wie, pod czas któ re go
na jed nej sce nie wraz z Do ro tą
Miś kie wicz za pre zen to wa li się
Le szek Moż dżer, Wło dzi mierz
Na hor ny, Mar cin Wa si lew ski,
Grze gorz Tur nau, An drzej Ja go -

dziń ski, Bog dan Ho łow nia,
Krzysz tof Her dzin, Do mi nik Wa -
nia, Mi chał To kaj, Piotr Orze -
chow ski, To masz Kał wak, Lu to -
sław ski Pia no Duo (Bar tek Wą sik
i Emi lia Si tarz), Atom String Qu -
ar tet oraz go ścin nie Hen ryk Miś -
kie wicz.

Pły ta CD I DVD z re je stra cją
kon cer tu mia ła swo ją pre mie -
rę 28 paź dzier ni ka ubie głe go ro -
ku i wzbu dzi ła ogrom ne uzna nie
kry ty ków i śro do wi ska mu zycz -
ne go. Kon cert roz pocz nie się
o godz. 18.00. Bi le ty są w ce -
nie 30 i 40 zł. Są do stęp ne on li ne
na stro nie:  www.kie pu ra.pl,
w ka sie Sa li Wi do wi sko -
wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz
w ka sie Ener ge tycz ne go Cen -
trum Kul tu ry. SK

Do ro ta Miś kie wicz i pro jekt PIA NO. PL w„Muzie” 

reklama

arc
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Poziomo: 1 – obraz z kawałków kolorowego szkła, 
5 – osłona na lampę, 8 – cenny staroć, 9 – delikatny materiał
pochodzący z Chin, 10 – część trąbki, 11 – część buta, 
12 – cisza, nic się nie dzieje, 14 – wymioty, 16 – stolica
Grecji, 17 – „lekcja” studenta, 19 – student seminarium
duchownego, 21 – klocki z Danii, 22 – spotkanie na boisku,
25 – zrzęda, 28 – czarna nawierzchnia jezdni lub boiska, 
29 – błękit, 30 – najzimniejszy stan USA, 32 – pracuje 
w todze, 34 – więziła Odyseusza, 35 – z rodziny kotowatych,
36 – miasto w Chinach lub rodzaj płótna, 37 – lęk, 
38 – dawny kolega, 39 – hultaj.

Pionowo: 1 – ciocia z wujkiem, 2 – żłobek (bez dzieci), 
3 – nieładnie o Francuzie, 4 – pierwszy miesiąc, 
5 – odpowiedzialny za dźwięk, 6 – jesienny kwiat, 
7 – paletka do ping-ponga, 13 – dęta lub symfoniczna, 
15 – cwaniak, 18 – „psie” wyspy, 20 – w nim starocie, 
23 – jeden z oceanów, 24 – pilnuje czegoś, 26 – sygnał
dźwiękowy w samochodzie, 27 – amarant, 28 – zbrojownia,
31 – gęsty i słodki, 33 – według Straussa piękny i modry. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 11 /2017, JENN DIAZ – MATKA I CÓRKA 
Na gro dy otrzy mu ją: Aneta Dziuba z Sosnowca, Mariola Perłowska z Sosnowca, Zdzisław Bańbuła z Mysłowic.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

 

 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

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

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  1/2018

✂

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

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

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po -
czę ła się w 2015 ro ku. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 13.00
i 18.00 wy świe tla ne bę dą pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go
pro jek tu pt. „Kul tu ra Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu -
blicz no ści do stęp do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów. Głów -
ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie cią
kin „Helios”  w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest do wszyst kich, któ -
rzy ko cha ją pol skie fil my i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie.
Bi le ty na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu ją je dy -
nie 10 zł. Wię cej na: www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

11 stycznia - „Ptaki śpiewają w Kigali”
18 stycznia - „Na układy nie ma rady”
25 stycznia - „Twój Vincent”

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”
Spo koj ne ży cie czter na sto let niej As sia tou, dla któ rej naj waż niej sza jest
na uka, zo sta je nagle zbu rzo ne, gdy do jej mia sta wdzie ra ją się ra dy kal ni
is la mi ści z Bo ko Ha ram. Do tąd dziew czy na nie wie le sły sza ła o tym, co
ro bią w jej ro dzin nym kra ju, Ni ge rii i jak trak tu ją in nych mu zuł ma nów.
Po uciecz ce oj ca, As sia tou z mat ką i młod szym ro dzeń stwem wpa da
w rę ce na past ni ków. Już wie, że to ona jest naj bar dziej za gro żo na – wła -
śnie ta kich mło dych dziew cząt naj bar dziej po szu ku ją „bo jow ni cy”. 

Od dzie lo na od ro dzi ny, ra zem z czter dzie sto ma in ny mi dziew czę ta -
mi, pod da na jest „re edu ka cji”, ale to tyl ko wstęp ny etap, po któ rym na -
stę pu je przy mu so we mał żeń stwo. As sia tou ja ko „żo na” męż czy zny
w wie ku jej oj ca, prze ży wa bru tal ne gwał ty, jest in dok try no wa na przez
„współ mał żon kę”, któ ra usi łu je uczyć ją po słu gi wa nia się bro nią i przy -
go to wać do prze pro wa dze nia sa mo bój cze go za ma chu. Choć w Ni ge rii
po hań bio na dziew czy na w za sa dzie jest od trą ca na przez ro dzi nę, As -

sia tou i jej trzy przy ja ciół ki pla nu ją uciecz kę
i prze pro wa dza ją ją z po wo dze niem. 

W Ni grze dziew czy na od naj du je ro dzi nę. To
jed nak nie ozna cza jesz cze po wro tu szczę -
ścia… Mi mo tro ski naj bliż szych, As sia tou za -
my ka się w so bie, po pa da w głę bo ką de pre sję. 

W roz wią za niu pro ble mów, za rów no psy chicz nych, jak i ma te rial -
nych, imi gran tom po ma ga ją przed sta wi cie le ONZ, po ru sze ni bo ha ter -
stwem te go nie mal jesz cze dziec ka. Dzię ki nim As sia tou znów my śli
o na uce i ma na dzie ję, że jej ro dzi nie uda się wy rwać z nę dzy imi granc -
kie go ży cia. Ta książ ka ma jej po móc w re ali za cji pla nów. Jest tak że
skie ro wa na do in nych dziew cząt w jej sy tu acji, a dla niej sa mej prze ła -
ma niem ta bu i swo istym ka thar sis.

Da ta wy da nia: 9 stycz nia 2018 r.

Assiatou, Mina Kaci

Uprowadzona przez Boko Haram (Wyd. Prószyński i S-ka)

Je sień 1944 ro ku. Tuż po upad ku po wsta nia w pod war szaw skich
Wło chach spo ty ka ją się trzy mło de ko bie ty: Iren ka, przed wo jen -
na tan cer ka ka ba re to wa, Zoś ka, stu dent ka ar chi tek tu ry i He len ka,
pro sta dziew czy na z ubo giej wio ski. Żad na z nich nie ma już ro dzi -
ny, po sta na wia ją trzy mać się ra zem, wspie ra ją się jak sio stry i wspól -
nie wal czą z de mo na mi prze szło ści. Są za rad ne, ener gicz ne i z upo -
rem dą żą do ce lu. Każ da ma swo ją ta jem ni cę, każ da pró bu je uło żyć
so bie ży cie w tych trud nych, dra ma tycz nych cza sach. Ota cza ją ca je
rze czy wi stość nie jest ła twa, wal ka o prze trwa nie, cią gły strach, ście -

ra nie się no we go po rząd ku ze sta -
rym – wszyst ko to nie sprzy ja mło dzień czym
wzlo tom i wes tchnie niom. A jed nak…  

Hi sto rie, lu dzie i zda rze nia, któ re opi su je
au tor ka, są za wsze praw dzi we, a w nie wple -
ce ni są fik cyj ni bo ha te ro wie. Dla te go czy ta jąc po wieść Ma nu li Ka -
lic kiej, pła cze my i śmie je my się na prze mian, by na koń cu za py -
tać – co da lej?

Da ta wy da nia: 16 stycz nia 2018 r. 

Manula Kalicka

Koniec i początek (Wyd. Prószyński i S-ka)

W ta jem ni czych oko licz no ściach gi nie ko cha nek dzien ni kar ki te le wi -
zyj nej Ma tyl dy Kwia tek, a w jej oto cze niu za czy na ją się dziać dziw ne
rze czy. Kie dy szef bez po wo du wy rzu ca ją z pra cy, Ma tyl da po sta na -
wia od po cząć od stre sów i wy je chać z przy ja ciół ką na wcza sy od chu -
dza ją ce nad mo rze. Tu nie spo dzie wa nie na ty ka się na se rię za gad ko -
wych mor derstw. Od zy wa się w niej in stynkt re por ter ki. Ma tyl da, roz -
cza ro wa na swo im ży ciem, chwy ta się śledz twa jak ostat niej de ski ra -
tun ku. W dzia ła niach mo że li czyć na wspar cie za uro czo ne go nią po -

rucz ni ka Ku deł ki i brat niej du szy, Na ta lii.  Ko -
me dia kry mi nal na w du chu i pod we zwa niem
Jo an ny Chmie lew skiej, z któ rą au tor ka spę dzi -
ła wie le wspa nia łych chwil. Po wieść, o któ rej
Ro bert Gór ski mó wi, że sam chciał by ta ką na -
pi sać, a Ja ko be Mansz tajn, że to je dy ny i naj lep szy kry mi nał, ja ki
prze czy tał.

Da ta wy da nia: 23 stycz nia 2018 r.

Magdalena Kuydowicz

Stało się (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Nowy
Rok przyniesie Ci wiele dobrych
i niezapomnianych chwil, a także
życiowych zmian. Postaraj się słuchać
głosu własnego serca, a nie znajomych,
a dobra passa nie opuści Cię przez
najbliższe 12 miesięcy. W kwestiach
zawodowych szykuje się drobny awans.
Samotne koziorożce będą cieszyć się
niesamowitym powodzeniem przez cały
rok. Uważaj, by od natłoku adoratorów nie
zawróciło Ci się w głowie. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Ten rok
przyniesie Ci wiele dobrego,
pod warunkiem, że nie będziesz bała się
zmian. Czeka Cię rewolucja w sferze
uczuciowej, zawodowej oraz rodzinnej.
Jeśli chodzi o uczucia, w połowie roku
nastąpi przełom, wiele zależy od Ciebie,
czy zakończy się to jednak rozstaniem,
czy… ślubem. Postaraj się w tym roku
bardziej zadbać o swoje zdrowie. Pamiętaj,
że jest ono najważniejsze i należy dbać
o nie, póki nie jest za późno. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Rok rozpocznie się
nie najlepiej, ale pamiętaj, by nie dusić
w sobie złych emocji, lecz rozmawiać
z życzliwymi Ci osobami. Zły okres szybko
minie i odejdzie w niepamięć, aTy będziesz
mogła realizować swe plany i pasje.
Wszystkie radykalne zmiany życiowe
postaraj się jednak wprowadzać
po wakacjach. Wówczas los będzie Ci
sprzyjał dużo bardziej niż z początkiem roku.
Samotne ryby powinny bardziej skupić się
na swoich wadach i zastanowić, jak z nimi
walczyć, bo stanowią poważną przeszkodę
dla stworzenia szczęśliwego związku.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Pierwsza
połowa roku będzie dla Ciebie
niesamowicie pracowita. Nadgodziny,
a nawet i nieprzespane noce, zostaną Ci
jednak solidnie wynagrodzone. W połowie
roku rozpoczniesz prawdziwą karierę.
Pamiętaj jednak, by w tym wszystkim
znaleźć czas dla rodziny. Zastanów się
nad zmianą diety. Pomoże Ci nie tylko
zgubić zbędne kilogramy, ale przede
wszystkim polepszy Twoje samopoczucie. 
BYK (20.04. – 22.05.) – Czeka Cię bardzo
korzystny rok. Już w pierwszym kwartale
uda Ci się rozwiązać wszystkie zaległe
sprawy finansowe i od tej chwili zapomnisz
o nich na długo. Byki w związkach przeżyją
drugą młodość, a samotne nie będą
narzekać na brak zainteresowania płcią
przeciwną. Pod koniec roku szykuje się dla
Ciebie prawdziwa wyprawa życia!
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – 2018 rok
przyniesie bliźniętom prawdziwą
huśtawkę nastrojów. Nie ominą Cię chwile
niepokoju, ale nie zabraknie też
szczęśliwych momentów, które
z pewnością zapamiętasz do końca życia.
Postaraj się bardziej zadbać o swoje
zdrowie. Coś, co może wydawać się
drobnostką, czasami jest początkiem
poważnej choroby. Samotne bliźnięta
w tym roku z pewnością odnajdą szczęście
w ramionach drugiej osoby. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Ten rok będzie
wyjątkowo udany pod kątem zawodowym
i finansowym. Pamiętaj jednak, by kariera
i nagły skok gotówki nie wpłynęły na twoje
życie prywatne. Postaraj się znaleźć czas,
zarówno dla rodziny, przyjaciół, jak i dla
samego siebie, bo najważniejsi w życiu są
ludzie, a nie pieniądze. Na wiosnę raki
w związkach czeka mały kryzys, ale jeśli
będziesz słuchać swojej drugiej połówki,
szybko go zażegnacie. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Wbrew temu co
myślisz, 2018 rok będzie bardzo udany.
Przyniesie w Twoim życiu wiele zmian. Już
na początku roku czekają Cię
niespodzianki zawodowe. Nie obawiaj się
nowych obowiązków, lecz potraktuj je jako
wyzwanie. Samotne lwy w szczególności
czekają poważne zmiany. Mogą one
zachodzić w takim tempie, że jeszcze
w tym roku staniesz na ślubnym kobiercu. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – Rok
rozpoczniesz z drobnymi problemami
zdrowotnymi, ale szybko uda Ci się je
zażegnać. Postaraj się już od stycznia
realizować swoje noworoczne
postanowienia, aby jak zwykle, nie
przenosić ich na rok kolejny. W tym roku
wreszcie uda Ci się spełnić wakacyjne
marzenia. Samotne panny będą cieszyły
się niezwykłym powodzeniem, ale tylko
do połowy roku. Od wakacji to Ty będziesz
musiała przejąć inicjatywę. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – To będzie
bardzo przełomowy rok dla wag. Czeka Cię
szereg ważnych decyzji do podjęcia oraz
kilka prawdziwych życiowych rewolucji.
Wszystkie zmiany będą jednak na lepsze.
Ciesz się chwilą i postaraj się jak najbardziej
egoistycznie podchodzić do życia.
Przy twoim wielkim sercu, nikt bliski z tego
powodu nie ucierpi, a Ty wreszcie będziesz
żyła pełnią życia. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) –
Po ostatnich problemach w związku
wreszcie wszystko wróci na właściwe tory.
Dbaj o to, bo kolejny kryzys może
skończyć się tragicznie. Postaraj się w tym
roku zmienić pracę, gdyż gwiazdy będą
wyjątkowo sprzyjały rozwojowi Twojej
kariery. Pierwsza połowa roku będzie
niezwykle intensywna, ale druga upłynie
Ci na błogim lenistwie i długich wakacjach.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W tym roku
rozwiążą się Twoje wszystkie kłopoty,
zarówno finansowe, jak i prywatne.
Postaraj się żyć bardziej stabilnie, a nie
nabędziesz nowych problemów. Twoje
życie uczuciowe będzie kwitło. Kto wie,
może nawet spróbujecie zalegalizować
związek? Postaraj się w miarę możliwości
pomagać, gdy ktoś poprosi Cię o pomoc.
Dla Ciebie będą to drobnostki, a dla niego
życiowe być albo nie być. red

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
5-11.01.2018 r.

KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI”
GODZ. 13:00 i 18:00
Komedia Sensacyjna, od 15lat,
Polska, 106min,
PREMIERA:
„GOTOWI NA WSZYSTKO.
EXTERMINATOR”
14:00*, 14:15**, 18:00*, 19:00**, 20:45
Komedia, od 15lat, Polska, 117 min
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„NAZNACZONY:OSTATNI KLUCZ”
16:30*, 16:45**, 21:00
Horror, od 15 lat, USA, 103 min, napisy
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek

„STUDNIÓWKQ” 11:00*, 21:30
Komedia, od 13 lat, Polska/Włochy, 84
min
* wyłącznie w środę
„FERNANDO” DUBBING
10:00, 12:30, 15:00, 18:30
Animacja/Przygodowy, b/o, USA, 106
min, DUBBING
„3D FERNANDO” DUBBING
10:30*, 13:00**
Animacja/Przygodowy, b/o, USA, 106
min. DUBBING
* z wyjątkiem środy
** z wyjątkiem czwartku
FILMY TYGODNIA:
„JUMANJI:PRZYGODA W DŻUNGLI”
DUBBING m12:45, 19:00*
Fantasy, od 13lat, USA, 119min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
„GWIEZDNE WOJNY:OSTATNI JEDI”
15:15, 20:00
Science-Fiction, od10lat, USA,150min, napisy

„GWIEZDNE WOJNY:OSTATNI JEDI”
DUBBING 10:45*, 11:00**
Science-Fiction, od 10lat, USA, 150min,
DUBBING 
* z wyjątkiem w czwartek
** wyłącznie w czwartek
FILMY DLA DZIECI:

„PADDINGTON 2” DUBBING
10:00*, 10:15**, 15:30, 17:30
Familijny, b/o, Wlk.
Brytania/Francja, 103min, DUBBING
* wyłącznie w środę
** wyłącznie w środę

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – styczeń  2018

04 Czw 19:00 Pomoc domowa – PREMIERA/ Marc
Camoletti 
05 Pt 19:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis 
06 Sb 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
07 Nd 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
09 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza /
L. M. Montgomery
10 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/
L. M. Montgomery
11 Czw 10:00 Tango/ S. Mrożek
11 Czw 18:00 Tango/ S. Mrożek
12 Pt 19:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
13 Sb 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
14 Nd 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis

16 Wt 10:00 Balladyna / J. Słowacki / gościnnie 
Teatr Nowy z Zabrza
17 Śr 10:00 Balladyna/ J. Słowacki / gościnnie 
Teatr Nowy z Zabrza
18 Czw 19:00 Wojna światów/ H. G. Wellst
19 Pt 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells
20 Sb 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
21 Nd 18:00 Pomoc domowa +Sylwester na bis
23 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M. Montgomery
24 Śr 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, P. Rowicki
25 Czw 19:00 Na dnie/M. Gorki
26 Pt 19:00 Na dnie/M. Gorki
27 Sb 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis
28 Nd 18:00 Pomoc domowa + Sylwester na bis

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 1 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają 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 „Wojna światów” w dniu

18.01.2018 r. (czwartek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Na dnie” w dniu 25.01.2018 r.

(czwartek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Na dnie” w dniu 26.01.2018 r.

(piątek) godz. 19.00

25 i 26 stycz nia sce na Te atru Za -
głę bia za mie ni się w stu dio te le -
wi zyj ne. Spek takl „Na dnie” wy -
re ży se ro wał Pa weł Świą tek, fi na -
li sta Ta len tów Trój ki w ka te go rii
Te atr w 2013 r., wie lo krot nie na -
gra dza ny za de biut re ży ser -
ski – „Paw Kró lo wej” Do ro ty Ma -
słow skiej.

Twór cy spek ta klu po sta no wi li
ak cję dra ma tu Gor kie go prze -
nieść w re alia współ cze sne go
prze my słu te le wi zyj ne go. Za pra -
sza ją wi dzów do stu dia „Za cza -
dzo nych” – re ali ty show o mi ło -
ści, któ re go bo ha te ro wie wal czą
o swo ją god ność i pod mio to wość
w ob li czu wa run ków skraj ne go
ubó stwa. 

– „Na Dnie” jest opo wie ścią
o lu dziach z mar gi ne su. Roz cza ro -
wa nie rze czy wi sto ścią, któ ra nie

zmie ści ła się w głów nym nur cie
ka pi ta li stycz nej hi sto rii suk ce su,
ma szan sę stać się war to ścio wym
to wa rem kon cer nów me dial nych –
mó wi Świą tek. – Emo cje są

na sprze daż, ale czy na pew no
wie my, za co tak na praw dę pła ci -
my? I czy stać nas na spon so ro wa -
nie cu dze go gnie wu na szym
współ czu ciem? – py ta re ży ser. red

Te atr Za głę bia za pra sza 18 i 19
stycz nia na swo je naj now sze
przed sta wie nie „Woj nę świa tów”.
Opu bli ko wa na po nad sto lat te mu
po wieść scien ce -fic tion – hi sto ria
na głe go ata ku Mar sjan dą żą cych
do cał ko wi te go znisz cze nia ludz -
kie go świa ta – w uję ciu twór ców
spek ta klu po zwa la za dać wciąż
ak tu al ne py ta nia o miej sce czło -
wie ka w świe cie i opo wie dzieć
o ludz kiej py sze i prze mo cy. 

– Książ ka Wel l sa jest czymś
o wie le wię cej niż tyl ko zgrab ną
re tro -opo wie ścią, pre kur sor ską
wo bec nie któ rych wy na laz ków
tech nicz nych. Czy ta na dzi siaj za -
ska ku je per spek ty wą, któ rą Wells
przyj mu je wo bec uświę co ne go
po rząd ku, we dług któ re go to
czło wiek jest naj waż niej szy
w świe cie i wszyst ko dzie je się ze
wzglę du na nie go. Atak Mar sjan
stał się dla nas punk tem wyj ścia
do po szu ki wa nia od po wie dzi
na do tkli wie współ cze sne py ta -

nia. Do ko go na le ży zie mia – czy
tyl ko do czło wie ka? Czy hie rar -
chicz ny po rzą dek świa ta jest na -
tu ral ny? Czy moż na żyć bez kon -
tak tu, z tym co in ne i ob ce? – za -
po wia da We ro ni ka Szcza wiń ska,
re ży ser ka, dra ma turż ka i kul tu ro -
znaw czy ni, no mi no wa na w 2014
r. do Pasz por tów Po li ty ki w ka te -
go rii te atr.

Po wieść Wel l sa in spi ro wa ła
wie lu pi sa rzy i ar ty stów in nych
dzie dzin, by ła ekra ni zo wa na, sta ła
się też pod sta wą słyn ne go słu cho -
wi ska. Co da je pra ca nad nią w te -
atrze?

– Wy da je mi się, że te atr dzię -
ki swo im ogra ni cze niom po ma ga
przy po mnieć, że ga tu nek scien ce
fic tion to przede wszyst kim kon -
cept, re flek sja, myśl fi lo zo ficz na,
a nie efek ty spe cjal ne. Po zwa la
uchwy cić nie sa mo wi tość w co -
dzien no ści, dziw ność te go, co
uzna je my za na tu ral ne – pod su -
mo wa ła Szcza wiń ska. red

Na sa mym dnie 

Rockowe uderzenie TSA w „Muzie” 

Totalna wojna światów 

Spektakl „Na dnie” wyreżyserował Paweł Świątek 

Nagły atak Marsjan na scenie Teatru Zagłębia. 

Bartek W
arzecha

Maciej Stobierski

Le gen dar ny ze spół TSA (skrót od: Taj ne Sto wa rzy sze -
nie Abs ty nen tów), za li czo ny dopre kur so rów he avy me -
ta lu w Pol sce, za gra 26 stycz nia w Sa li Wi do wi sko wo -
-Kon cer to wej „Mu za” w So snow cu. Ze spół po wstał
w1979 ro ku wOpo lu z ini cja ty wy gi ta rzy sty An drze ja
No wa ka i ba si sty To ma sza „What fo ra” Za twar nic kie -
go. Za de biu to wał w 1981 ro ku sin glem „Mass Me -
dia/Wpad ka”, ale pierw szy al bum stu dyj ny pod ty tu -
łem TSA uka zał się do pie ro w 1983 ro ku.

W po cząt ko wym okre sie dzia łal no ści TSA czer -
pał in spi ra cję z do ko nań mu zycz nych grup AC/DC
i wcze sne go Led Zep pe lin, jed nak stop nio wo roz -
wi jał wła sny styl opar ty na wo ka li zach Mar ka Pie -
kar czy ka. Na gra nia TSA w la tach 80. XX w. cie -
szy ły się znacz ną po pu lar no ścią w Pol sce, sprze da -
jąc się w kil ku set ty sięcz nych na kła dach. Kil ka lat

te mu No wak, Pie kar czyk, Ma chel, Nie krasz i Ka -
płon pod ję li roz mo wy, co przy czy ni ło się do wzno -
wie nia dzia łal no ści TSA. W 2004 ro ku uka zał się
pierw szy po re ak ty wa cji al bum za ty tu ło wa ny „Pro -
ce der”. 

Wy stą pią: Ma rek Ka płon (per ku sja), Ste fan Ma -
chel (gi ta ra), Ja nusz Nie krasz (bas),  An drzej No -
wak (gi ta ra) i Ma rek Pie kar czyk (śpiew). Sup port za -
pew ni ze spół SE KA TOR, któ ry za ser wu je „extre me
me tal”. Ze spół ma na kon cie wiele zagranych kon -
cer tów w Pol sce i za gra ni cą. 

Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00. Bi le ty
w ce nie 49 zł są do stęp ne on li ne na stro -
nie: www.kie pu ra.pl, w ka sie Sa li Wi do wi sko -
wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz w ka sie Ener ge tycz -
ne go Cen trum Kul tu ry. SK




