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Plac przed dworcem PKP przejdzie prawdziwą
rewolucję. Cała przestrzeń zostanie przebudowana w taki
sposób, by mieszkańcy chcieli spędzać tu czas, spotykać się,
odpoczywać… i dobrze się bawić. W tym miejscu będą
organizowane koncerty, pikniki i jarmarki. Na placu znajdą
się wielofunkcyjny szklany pawilon z zielonym dachem
i lokalami gastronomicznymi, fontanna, drewniane
siedziska, ozdobne krzewy oraz drzewa. 

Już po pierwszym dzwonku! W samo południe, 3 września,
w siedzibie sosnowieckiej Mediateki, rozpoczęła się Miejska
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019. – Z całego serca życzę
uczniom nie tylko zdobywania wiedzy i najlepszych ocen, ale
przede wszystkim poszukiwania i rozwijania swoich pasji,
spełniania marzeń i prawdziwych przyjaźni. Pedagogom
i nauczycielom życzę wytrwałości, cierpliwości i satysfakcji
z wykonywanej pracy. Chylę czoła przed waszym trudem
wychowania młodego pokolenia – mówi Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca. Oprawę artystyczną w formie patriotycznego
przedstawienia pt. „Drogi do wolności” przygotowali uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu. Myślą
przewodnią stały się słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Kto nie
szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.  
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

In ter ne to we gło so wa nie na naj po pu lar -
niej szą re ali za cję bio rą cą udział w kon -
kur sie na „Naj lep szą Prze strzeń Pu blicz -
ną Wo je wódz twa Ślą skie go 2018” za -
koń czy ło się wiel kim trium fem so sno -
wiec kich Sta wi ków!

W ple bi scy cie trwa ją cym od 1 do 31
lip ca za naj lep szą re ali za cję in ter nau ci
uzna li re wi ta li za cję kom plek su wy po -
czyn ko we go Sta wi ki w So snow cu (pro -
jek tan ci: Ry szard Toj ka, PW ETA sp.
z o.o.), przy zna jąc jej 2962 punk tów. Sta -
wi ki otrzy ma ją na gro dę in ter nau tów
ufun do wa ną przez mar szał ka wo je wódz -
twa ślą skie go. – Bar dzo dzię ku je my
wszyst kim, któ rzy od da li na nas swój
głos. Ta kie wy róż nie nia są dla nas naj -
cen niej sze, bo gło su ją w nich lu dzie, któ -
rzy na co dzień ko rzy sta ją z te go, co uda -
ło nam się na Sta wi kach zro bić. A trze ba
nie skrom nie do dać, że od mie ni li śmy
dia me tral nie ten nie zwy kle uro kli wy za -
ką tek na sze go mia sta – nie kry je za do -
wo le nia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca.

Kom pleks wy po czyn ko wy Sta wi ki to
ide al ne miej sce dla osób po szu ku ją cych
od po czyn ku od miej skie go zgieł ku,
nad wo dą, w oto cze niu zie le ni. Przede
wszyst kim Sta wi ki zy ska ły no wą dro gę
ro we ro wą – dwu ki lo me tro wą pę tlę oraz
kil ku set me tro wy od ci nek w kie run ku
kom plek su pił kar skie go. Wy mie nio -
na zo sta ła na wierzch nia dla pie szych.

Usy tu owa no po nad 70 ła wek, a ro we rzy -
ści ma ją do swo jej dys po zy cji bli sko 40
sto ja ków ro we ro wych. 

Na naj bar dziej uczęsz cza nym frag -
men cie dro ga ro we ro wa zo sta ła od se pa -
ro wa na od dro gi dla pie szych pa sem zie -
le ni. Przy go to wa no tak że miej sce
pod przy szłą wy po ży czal nię ro we rów.
Dla lu bią cych ak tyw ny wy po czy nek po -
wsta ła 200-me tro wa bież nia z po li ure ta -
nu, roz bu do wa na zo sta ła rów nież si łow -
nia „pod chmur ką”. Wo kół kom plek su
po wsta ły no we miej sca par kin go we.

Zmie ni ła się rów nież ar chi tek tu ra zie le -
ni. Po sa dzo no 16 pla ta nów, a w pa sie
roz dzie la ją cym chod nik od dro gi ro we -
ro wej krze wy de re nia bia łe go. Ca łość in -
we sty cji zwień cza krąg z lo go ty pem
mia sta, któ ry moż na oglą dać
przed głów ną bra mą wej ścio wą na Sta -
dion Lu do wy.

Miej ską in we sty cję do peł nia pry wat ne
przed się wzię cie – Wa ke Zo ne Sta wi ki:
je dy ny w re gio nie kom pleks wy cią gów
do nart wod nych i wa ke bo ar du, któ ry
two rzy pię cio słu po wy wy ciąg o dłu go -

ści 750 m oraz wy ciąg szko le nio wy 2.0
z li ną dłu gą na 200 m. Wa ke park to nie
tyl ko wy cią gi, ale rów nież stre fa re kre -
acji: ba tut, licz ne przy rzą dy tre nin go we,
sklep ze sprzę tem i odzie żą, wy po ży czal -
nia, cen trum szko le nio we, punkt ga stro -
no micz ny z ogród kiem oraz stre fa dla
dzie ci z pla cem za baw. Sta wi ki to rów -
nież 100-me tro wa pla ża z prze bie ral nia -
mi oraz spe cjal ną ław ką z prze wi ja kiem.
Tuż obok kom plek su znaj du je się 700-
me tro wa ścież ka edu ka cyj na. Na niej
ulo ko wa no 8 sta cji, a na każ dej z nich in -

for ma cje o tu tej szej ro ślin no ści oraz za -
da nia dla do cie kli wych.

No wo ścią jest mo lo. To 152-me tro wa
kon struk cja z al ta ną, le ża ka mi i tram -
po li ną. Mo lo ma kształt li te ry U i znaj -
du je się w re jo nie obec nej pla ży. – Sta -
wi ki to te raz su per miej sce. Moż na wy -
po cząć, zre lak so wać się, po jeź dzić
na ro we rze czy po opa lać się i po pły -
wać. Każ dy znaj dzie coś dla sie bie.
Przy cho dzę tu taj z ca łą ro dzi nę i świet -
nie spę dza my czas – stwier dził Jan Ja -
wo rek z So snow ca. 

Stawiki wyróżnione
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018 jest w Sosnowcu!

To będzie Egzotarium na miarę XXI wieku!
Obiekt całkowicie zmieni swoje oblicze 
i zyska nie tylko nowy charakter i funkcje, 
ale także kolejne unikatowe kolekcje roślinne
i zwierzęce. Rodzime, jak i tropikalne rośliny
i zwierzęta, odsłonią swoje piękno i tajemnice,
a skoczek egipski i gekon lamparci będą
na wyciągnięcie ręki. str. 5str. 3

zdjęcia: M
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Radość przez łzy hokejowego Zagłębia. Z jednej strony
zawodnicy świętują, bo klub spełnił wymogi licencyjne
i wraca do elity dzięki „dzikiej karcie”, ale z drugiej strony
wiedzą, że stracili wsparcie Tobiasza Bernata. Zawodnik
po brutalnym ataku w jednym z meczów kontrolnych walczy
nie tylko o powrót na taflę, ale przede wszystkim o powrót
do zdrowia. Pierwszy mecz Zagłębia już 7 września z Tauron
KH GKS Katowice. str. 15

Stawiki cieszą się dużą popularnością wśród sosnowiczan. Ogromną przemianę tego miejsca docenili internauci, którzy zagłosowali w plebiscycie. 
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Amazon rozwija inwestycję w Sosnowcu

Krzysz tof Po lacz kie wicz

No wa in we sty cja Ama zon, któ ra
roz po czę ła dzia łal ność w wa ka cje,
po zwo li za spo ko ić ro sną cy po pyt
klien tów na usłu gi fir my, roz sze -
rzyć ofer tę pro duk to wą oraz za -
pew ni ob słu gę więk szej licz bie
przed się bior ców roz wi ja ją cych
swój biz nes po przez jej stro ny
sprze da żo we i sieć lo gi stycz -
ną. – Je ste śmy zadowoleni z te go,
że mo że my roz sze rzać dzia łal ność
na sze go cen trum lo gi sty ki e -com -
mer ce w So snow cu w no wym bu -
dyn ku, wy po sa żo nym w tech no lo -
gię dru ku na żą da nie. Po zwo li nam
ona wy ko ny wać na dru ki na ubra -
niach za mó wio nych przez klien -
tów Ama zon – po wie dział Ste ven
Har man, wi ce pre zes ds. ope ra cyj -
nych Ama zo na w Eu ro pie.

– Ama zon już dziś za trud nia
po nad 2 500 osób miesz ka ją cych
w So snow cu i je go oko li cach.

Dzia łal ność fir my przy czy nia się
tak że do roz wo ju lo kal nych przed -
się biorstw, a co za tym
idzie – wzro stu eko no micz ne go re -
gio nu. Dla te go bar dzo cie szy nas
in for ma cja o roz bu do wie kom -
plek su – po wie dział pre zy dent So -
snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Fir ma za pew nia wszyst kim
pra cow ni kom atrak cyj ne wy na -
gro dze nie i bo ga ty pa kiet świad -
czeń, w tym pry wat ną opie kę me -
dycz ną, ubez pie cze nie na ży cie
i zniż kę pra cow ni czą. Ama zon
ofe ru je tak że moż li wość udzia łu
w in no wa cyj nym pro gra mie „Po -
staw na Swój Roz wój”. W je go
ra mach pra cow ni cy po zio mu po -
cząt ko we go z po nad rocz nym sta -
żem mo gą otrzy mać na -
wet 26 000 zło tych w cią gu 4 lat
na opła ce nie do wol nych kur sów
za wo do wych. Wię cej in for ma cji
na te mat re kru ta cji oso by za in te -
re so wa ne pra cą w Ama zon znaj -

dą pod ad re sem: www.pra cuj wa -
ma zon.pl. 

– Na szym pra cow ni kom ofe ru -
je my atrak cyj ny pa kiet świad czeń,
sze ro kie moż li wo ści roz wo ju za -
wo do we go iprzede wszyst kim pra -
cę wna szym fan ta stycz nym ze spo -
le i w świet nej at mos fe rze. Oso by,
któ re zde cy du ją się do łą czyć
do Ama zon, na pew no mo gą na to
li czyć – pod su mo wa ła Mar ta Dwo -
row ska, dy rek tor HR w Ama zon.

Ama zon dzia ła w Pol sce
od 2014 r. Do tej po ry fir ma wy -
ge ne ro wa ła w kra ju już po nad 4
mld zło tych in we sty cji – w Cen -
trum Roz wo ju Tech no lo gii Ama -
zon w Gdań sku, pięć no wo cze -
snych Cen trów Lo gi sty ki E -Com -
mer ce w Po zna niu, So snow cu,
Koł ba sko wie ko ło Szcze ci na oraz
Wro cła wiu (gdzie znaj du ją się
dwa obiek ty fir my), a tak że od -
dział Ama zon Web Se rvi ces
w War sza wie.

500 nowych miejsc pracy

reklama

Jest już pro jekt bu do wy otwar te go tu ne lu
i dwu po zio mo we go skrzy żo wa nia w miej scu
sy gna li za cji świetl nej u zbie gu alei Za głę bia
Dą brow skie go (DK 94) z ul. Dłu go sza. 

W miej scu ist nie ją ce go obec nie skrzy żo -
wa nia po wsta nie dwu po zio mo we bez ko li zyj -
ne skrzy żo wa nie. W otwar tym tu ne lu, do -
łem, ma zo stać po pro wa dzo na głów na nit ka
DK 94. Z ko lei po ron dzie na wia duk cie bę -
dzie od by wał się ruch lo kal ny. Zjazd i wjazd
po mię dzy dro ga mi bę dzie za pew nio ny po -
przez sys tem bez ko li zyj nych łącz nic. 

Pro jekt prze bu do wy obej mu je nie tyl ko
skrzy żo wa nia, ale rów nież spo ry frag ment
dróg. – Je śli cho dzi o sa mą dro gę kra jo wą 94,

to mó wi my o po nad 1,3 km. To od ci nek od wy -
so ko ści sta cji ben zy no wej Shell, ja dąc od stro -
ny Dą bro wy Gór ni czej, aż do zjaz du na wia -
dukt w cią gu uli cy 3 Ma ja. Wy re mon to wa ny
zo sta nie rów nież 300-me tro wy frag ment uli cy
Dłu go sza – mó wi Je re miasz Świe rzaw ski, za -
stęp ca pre zy den ta So snow ca. – W pro jek cie
uwzględ ni li śmy tak że usta wie nie ekra nów
wzdłuż jezd ni w obu kie run kach, za rów no
w stro nę Ka to wic, jak i Kra ko wa, co znacz nie
ogra ni czy uciąż li wy po ziom ha ła su w tam tym
re jo nie – do da je wiceprezydent. 

So sno wiec na re ali za cję tej in we sty cji
otrzy mał 85 proc. do fi nan so wa nia, czy li 74
mln zł (kosz ty kwa li fi ko wa ne) w ra mach kon -

kur su dla dzia ła nia 4.2 Zwięk sze nie do stęp no -
ści trans por to wej ośrod ków miej skich le żą cych
po za sie cią dro go wą TEN -T i od cią że nie miast
od nad mier ne go ru chu dro go we go Pro gra mu
In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014-2020; Prio -
ry tet: IV In fra struk tu ra dro go wa dla miast.

Ak tu al nie pro wa dzo ne są kon sul ta cje
z Cen trum Unij nych Pro jek tów Trans por to -
wych, w spra wie ogło sze nia po stę po wa nia
prze tar go we go na ro bo ty bu dow la ne. Po kon -
tro li, któ rą pro wa dzi Cen trum Unij nych Pro jek -
tów Trans por to wych, zo sta nie ogło szo ny prze -
targ na ro bo ty bu dow la ne, już naj praw do po -
dob niej w tym mie sią cu. Ca łe za da nie po win no
zo stać wy ko na ne do koń ca 2020 ro ku. SK

Pro jekt na prze bu do wę DK 94 już go to wy
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Amazon rozbudowuje się w błyskawicznym tempie i planuje zatrudnić kolejnych 500 osób. 

Firma Amazon ogłosiła rozszerzenie inwestycji w Sosnowcu i stworzenie kolejnych 500 stałych miejsc pracy. Nowy obiekt o powierzchni 11 000 m kw. położony jest w pobliżu obecnie
działającego centrum logistyki e-commerce, specjalizującego się w dystrybucji odzieży i obuwia.

Umo wa w for mu le „Za pro jek tuj
i wy bu duj”, dzię ki któ rej zo sta nie
wy re mon to wa na dro ga wraz
z chod ni kiem w cią gu uli cy Zu -
zan ny, zo sta ła już pod pi sa na. Pra -
ce wy ko na spół ka Si le sia In vest
z Gli wic.

Re mont, któ ry bę dzie kosz to -
wał ok. 1,35 mln zł, obej mie od -
ci nek od skrzy żo wa nia z uli cą Ję -
drycz ki, do wy jaz du spod wia -
duk tu w ciągu ul. 3 Ma ja. Wy re -
mon to wa na zo sta nie nie tyl ko
jezd nia, ale rów nież chod nik,
któ ry znaj du je się w fa tal nym sta -
nie. – Do dat ko wo wy bu du je my
zu peł nie no wy chod nik od stro ny
DK94, któ ry za pew ni bezpieczne
doj ście do par kin gu znaj du ją ce go
się po tej stro nie uli cy par kin gu.
W pro jek cie uwzględ ni li śmy

rów nież zu peł nie nowe przy stan -
ki au to bu so we w obu kie run kach,
któ re bę dą zlo ka li zo wa ne w po -
bli żu par kin gów – wy ja śnia Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca.

Po wsta ną tak że no we miej sca
par kin go we przy cmen ta rzu, jak
rów nież zo sta nie wy ko na ne oświe -
tle nie dro gi i chod ni ka wzdłuż
cmen ta rza. Re mont jest współ fi nan -
so wa ny ze środ ków Fun du szu Me -
tro po li tal ne go, ame cha nizm wy dat -
ko wa nia pie nię dzy pro sty – in we sty -
cja mu si być zre ali zo wa nawtym ro -
ku. W tym ce lu gmi na upo rząd ko -
wa ła kwe stie wła sno ści dzia łek.
Wła ści cie le zgo dzi li się napod pi sa -
nie po ro zu mie nia w za mian za wy -
dzie le nie i wy kup frag men tu dzia -
łek pod dro gę na rzecz mia sta. SK

Ulica Zuzanny do remontu Nowa jakość ulicy ks. Blachnickiego
Za koń czy ły się pra ce zwią za ne
z prze bu do wą bli sko ki lo me tro -
we go od cin ka uli cy ks. Blach nic -
kie go w So snow cu -Za gó rzu.
Frag ment jezd ni po mię dzy uli ca -
mi Bra ci Mie ro szew skich i Le nar -
to wi cza ucho dził za je den z naj -
gor szych w mie ście.

Umo wa z fir mą Eu ro via, któ ra
od po wia da ła zaprze bu do wę, zo sta -
ła pod pi sa na pod ko niec paź dzier -
ni ka ubie głe go ro ku. Wpierw szym
eta pie wy ko naw ca sku pił się napro -
jek to wa niu zmian na tym od cin ku,
a sa me pra ce dro go we roz po czę ły
się w lu tym 2018 ro ku.

W ra mach prac w miej scu
skrzy żo wa nia uli cy Blach nic -
kie go z al. Wol no ści i ul. Bia ło -

stoc ką po wsta ło ron do. – My ślę,
że ze zmian ucie szą się rów nież
ro we rzy ści, po nie waż po wsta ła
dro ga ro we ro wa. Nie za po mnie -
li śmy o prze bu do wie chod ni ka
oraz bu do wie za tok au to bu so -
wych. Ca łość jest pięk nie oświe -
tlo na, bo usta wi li śmy pra wie
40 słu pów na któ rych za mon to -
wa li śmy LED -owie oświe tle nie.
Prze pro fi lo wa ny zo stał rów nież
łuk jezd ni na wy so ko ści – wy ja -
śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent So snow ca.

Ostat nim ak cen tem prac bę dzie
je sienn ne na sa dze nie kil ku dzie -
się ciu drzew.

Prze bu do wa uli cy Blach nic kie -
go kosz to wa ła mia sto 4 mln zł. KP

M
aciej Łydek

Jednym z etapów modernizacji odcinka ul. Blachnickiego
była budowa ścieżki rowerowej.

Modernizacja kolejnego odcinka 
ul. 11 Listopada 
Spół ka Pa vi men tal Pol ska z Trze -
bi ni jest od po wie dzial na za re -
mont czę ści ul. Bra ci Mie ro szew -
skich i 11 Li sto pa da. Mia sto
na ten cel prze zna czy po nad 7,1
mln zł. W przy pad ku ul. 11 Li sto -
pa da za kres prac obej mu je prze -
bu do wę od cin ka od ron da im.
Żoł nie rzy Wy klę tych do sy gna li -
za cji świetl nej przy cen trum han -
dlo wym. Z ko lei je śli cho dzi o ul.
Bra ci Mie ro szew skich, wy re -
mon to wa ne zo sta ną frag men ty
jezd ni. – W kie run ku Dą bro wy
Gór ni czej bę dą to od cin ki
od skrzy żo wa nia z ul. Le nar to wi -
cza do skrzy żo wa nia z uli cą Szy -
ma now skie go, a tak że na wy so -
ko ści Expo Si le sia, na to miast
w kie run ku My sło wic bę dzie to

frag ment od gra ni cy z Dą bro wą
Gór ni czą do sy gna li za cji świetl -
nej przy Urzę dzie Skar bo wym
oraz na wy so ko ści ha li spor to wej
Za gó rze  – wy ja śnia  Grze gorz
Bar czyk, za stęp ca dy rek to ra so -
sno wiec kie go MZUK -u. Ze
wzglę du na to, że w przy szłym
ro ku roz pocz nie się prze bu do wa
skrzy żo wa nia DK94 przy Ma kro
i część kie row ców bę dzie ko rzy -
sta ła z ob jaz du przez Za gó rze, zo -
sta ła pod ję ta de cy zja, aby
w pierw szej ko lej no ści wy re mon -
to wać bę dą ce w złym sta nie frag -
men ty ul. Bra ci Mie ro szew skich
i prze bu do wać ko lej ną część
ul. 11 Li sto pa da. Za koń cze nie ro -
bót prze wi dzia no na po ło wę li sto -
pa da. KP
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Rewolucja na placu przed dworcem PKP 
Syl wia Ko sman 

Ści słe cen trum mia sta, czy li plac
przed dwor cem PKP, zmie ni się nie do po -
zna nia. Choć dzi siaj w tym miej scu znaj -
du je się par king, któ ry naj czę ściej miesz -
kań cy omi ja ją sze ro kim łu kiem, to wła śnie
w tym miej scu bę dą or ga ni zo wa ne kon -
cer ty, pik ni ki i jar mar ki. Ca ła prze strzeń
zo sta nie cał ko wi cie prze bu do wa na tak, by
wresz cie miesz kań cy chcie li spę dzać tu
czas, spo ty kać się, od po czy wać… i do -
brze się ba wić. Zgod nie z pro jek tem biu ra
pro jek to we go AMAYA Ar chi tek ci z Ka -
to wic, które wy gra ło kon kurs i opra co wa ło
do ku men ta cję pro jek to wo -kosz to ry so wą,
na pla cu znaj dą się wie lo funk cyj ny szkla -
ny pa wi lon z zie lo nym da chem, fon tan na,
pa gór ko wa ty traw nik pod drze wa mi,
drew nia ne sie dzi ska, ozdob ne krze wy oraz
drze wa. – W pa wi lo nie bę dą się mie ścić
trzy lo ka le ga stro no micz ne, każ dy o po -
wierzch ni oko ło stu me trów kwa dra to -
wych oraz pu blicz na to a le ta. Przed głów -
nym wej ściem do bu dyn ku dwor ca zo sta -
nie za mon to wa na in te rak tyw na pod świe -
tla na ma pa So snow ca, któ ra mo że się oka -
zać przy dat na dla po dróż nych, któ rzy
przy je cha li do na sze go mia sta po raz
pierw szy i wła śnie opusz cza ją dwo -
rzec – za po wia da Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent mia sta. – W sto sun ku do zwy -
cię skiej kon cep cji kon kur so wej wpro wa -

dzi li śmy za le ce nia są du kon kur so we go
Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich,
więc zre du ko wa li śmy ku ba tu rę pro jek to -
wa ne go pa wi lo nu wie lo funk cyj ne go oraz
sko ry go wa li śmy lo ka li za cję pa wi lo nu,
fon tan ny, ma łej ar chi tek tu ry oraz zie le -
ni – do da je. 

Wia do mo już, że po mnik Ja na Kie pu -
ry po zo sta nie na swo im miej scu, a na pla -
cu po ja wi się no wy po mnik, na któ ry pra -
cow ni cy Urzę du Miej skie go roz pi szą
kon kurs. Nie wy klu czo ne, że bę dzie upa -
mięt niał zryw na ro do wo wy zwo leń czy
i wal kę Za głę bia ków pod czas Po wsta nia
Stycz nio we go. 

Na pla cu zo sta nie za mon to wa ne no we
oświe tle nie, mo ni to ring oraz stre fa bez -
płat ne go bez prze wo do we go in ter ne tu.
Po wsta nie tyl ko kil ka miejsc par kin go -
wych w sys te mie „Kiss and ri de”, czy li
„Po ca łuj i jedź”, z my ślą o tych, któ rzy
bę dą pod wo zi li po dróż nych na dwo rzec.
Po pra wej stro nie pla cu znaj dzie się no wa
wia ta przy stan ku au to bu so we go, par king
ro we ro wy, par king tak só wek, sta cja ro we -
ru miej skie go i wła śnie stre fa par kin gu
krót ko ter mi no we go. 

Ar chi tek ci, zgod nie z kon kur so wy mi
wy mo ga mi, za pro jek to wa li prze bu do wę
pla cu, któ re go mak sy mal ny koszt re ali za -

cji in we sty cji nie mógł prze kro czyć 4 mln
zł. Jed nak re ali za cja pro jek tu bę dzie
droż sza i bę dzie kosz to wać oko ło 10 mln
zł, ze wzglę du na zwięk sze nie za kre su
prac.

– Prze wi dy wa li śmy, że część na -
wierzch ni zo sta nie wy ko na na z gru bych
gra ni to wych płyt na do tych cza so wej pod -
bu do wie. Jed nak ba da nia geo lo gicz ne
wy ka za ły, że obec na pod bu do wa nie ma
od po wied niej no śno ści pod pla no wa ną
na pla cu sce nę i or ga ni za cję im prez
dla 2500 osób – wy ja śnia Je re miasz
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. 

No wo ścią jest tak że to, iż dach pa wi lo -
nu oraz wiaty wejść do przejść pod ziem -
nych są za pro jek to wa ne w tech no lo gii da -
chu o tzw. od wró co nym ukła dzie warstw.
Bę dzie na nich rósł traw nik, spe cjal nie
pie lę gno wa ny, na któ rym ma ją się zna -
leźć drew nia ne sie dzi ska. 

Wdro że nie pro jek tu wy ma ga prze pro -
wa dze nia zmian w pla nie za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go. – Mam na dzie ję,
że pod ko niec ro ku, je śli plan za go spo da -
ro wa nia zo sta nie za ak cep to wa ny przez
Ra dę Miej ską, bę dzie my go to wi do roz -
po czę cia tej in we sty cji – pod su mo wał
pre zy dent Chę ciń ski. 

Zamiast parkingowej pustyni, plac przed dworcem PKP wreszcie ma tętnić życiem 
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Tak ma wyglądać przestrzeń przed dworcem PKP po zrealizowaniu projektu. 

Pierw sze in te li gent ne przej ście dla pie szych już dzia ła.
Z te go ory gi nal ne go roz wią za nia ko rzy sta ją pie si w cią gu
uli cy Wa wel przy ko ście le św. Bar ba ry w So snow cu. Wy -
bór wy ko na nia te go przej ścia wła śnie w tym miej scu nie
był przy pad ko wy. Pro wa dzi przez dro gę, któ ra w obu kie -
run kach ma dwa pa sy, a z uwa gi na ukształ to wa nie te re nu
w tym re jo nie, kie row cy, któ rzy ja dą od stro ny es ta ka dy,
czę sto nie są do brze wi docz ni, jak i sa mi też nie wi dzą
osób prze cho dzą cych przez jezd nię. 

Pra ce by ły pro wa dzo ne przez kil ka wie czo rów i w po -
rze noc nej w ostat nim ty go dniu sierp nia. – Wy bra li śmy to
roz wią za nie ze wzglę du na bar dzo du ży ruch w tym miej -
scu. Nie chcie li śmy do dat ko wo utrud niać prze jaz du przez
tę część mia sta – wy ja śnia Ro bert Dwo rak, na czel nik Wy -
dzia łu Or ga ni za cji Za rzą dza nia Dro ga mi i Ru chem Dro -
go wym.

Wy ko naw ca roz po czął pra ce od za mon to wa nia w as -
fal cie, tuż przed przej ścia mi dla pie szych, spe cjal nych
punk tów świetl nych, któ re na wet przy nie sprzy ja ją cej po -
go dzie są wi docz ne z od le gło ści 200 me trów. Na każ dym
z pa sów po ja wi się sie dem świe cą cych na żół to i po ma rań -
czo wo ele men tów. Do dat ko wo nad zna ka mi przej ścia dla

pie szych za mon to wa no żół te ostrze gaw cze lam py. To
wszyst ko jest zsyn chro ni zo wa ne z czuj ni kiem ru chu, któ -
ry uru cha mia ca łą in sta la cję w mo men cie po ja wie nia się
pie sze go przed przej ściem. Sy gna li za to ry dzia ła ją tak dłu -
go, jak dłu go na przej ściu znaj du je się pie szy. Oprócz ele -
men tów świetl nych, wy ko naw ca uło żył na jezd ni
przed przej ściem 20-me tro wy pas z an ty po śli zgo wej na -
wierzch ni z kru szy wa bok sy to we go, któ ra w znacz nym
stop niu skra ca dro gę ha mo wa nia po jaz dów.

Pra ce wy ko ny wa ne przez olsz tyń ską spół kę Eu ro as falt
kosz to wa ły oko ło 129 ty się cy zło tych. SK

Spe cjal na„ko per ta” dla kie row -
ców -opie ku nów zdzieć mi po ja -
wi ła się przed Urzę dem Miej -
skim. Ma być uła twie niem dla
ro dzi ców i opie ku nów, któ rzy
mu szą za ła twić spra wy urzę do -
we i pod urzę dem za mie rza ją
za par ko wać sa mo chód. 

– To bar dzo do bry po mysł,
bo kie dy opie kun pod jeż dża
z ma łym dziec kiem pod urząd,
to ma na dzie ję, że spra wa zo -
sta nie szyb ko za ła twio na, a tu
trze ba krą żyć jesz cze pod bu -
dyn kiem, bo nie ma wol nych
miejsc. I wi zy ta w urzę dzie

prze dłu ża się jesz cze bar -
dziej, kie dy trze ba za par ko -
wać z da la od bu dyn ku i jesz -
cze ka wa łek dojść pie szo.
Z ma łym dziec kiem i tak
wszyst ko trwa trzy ra zy dłu -
żej – przy zna je An na Ko wa -
lik z So snow ca. 

Stąd de cy zja, by umie ścić
„ko per tę” dla opie ku nów
z dzieć mi do lat 5, przed so -
sno wiec kim urzę dem. To
pierw sze ta kie miej sce, ale
ma ją po wstać ko lej ne. „Ko -
per ta”, któ ra ma na ce lu ła -
twiej szy do stęp do urzę du dla
opie ku nów z ma ły mi dzieć mi,
jest w ko lo rze zie lo nym.
Umoż li wia za par ko wa nie pra -
wie przed sa mym wej ściem
do urzę du i bez piecz ne przej -
ście do bu dyn ku. SK

Inteligentne przejście dla pieszychZielona koperta dla opiekunów z dziećmi 

Pierwsze takie przejście znajduje się przy
kościele św. Barbary. 

Specjalnie wyznaczone miejsce do parkowania ma
być ułatwieniem dla opiekunów z małymi dziećmi.  

Krzysztof Polaczkiew
icz
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Po moc dla pięt na stu ro dzin w po sta ci do fi nan so wa nia opie ki
nia ni oraz sie dem na ście miejsc w no wym Klu bie Dzie cię -
cym – to naj waż niej sze za da nia dru giej edy cji pro gra mu „Mo -
gę wszyst ko -pro jekt go dze nia ról spo łecz nych z za wo do wy -
mi – II edy cja”. 

Re kru ta cja do Klu bu Dzie cię ce go, jak i w za kre sie re fun da -
cji niań, po trwa do 30 wrze śnia. Re fun da cja czę ści kosz tów wy -
na gro dze nia dla 15 niań, któ re bę dą za trud nio ne w ra mach
umo wy uak tyw nia ją cej, po zwo li ro dzi com kon ty nu ować ka rie -
rę za wo do wą. Gdy ro dzi ce bę dą w pra cy, nia nie bę dą opie ko -
wać się dzieć mi. – Po raz dru gi ofe ru je my ta ką moż li wość na -
szym miesz kań com. Ubie gło rocz na edy cja cie szy ła się ogrom -
nym za in te re so wa niem, a z na sze go po my słu ko rzy sta ją te raz
in ne mia sta, to na praw dę do brze się spraw dzi ło – ko men tu je Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Do fi nan so wa nie
w kwo cie do 1500 zł bę dzie przy zna wa ne na okres 12 mie się cy.
Do ty czy opie ki nad dziec kiem od 20 ty go dnia ży cia do lat 3.

Mia sto po zy ska ło rów nież wspar cie na uru cho mie nie ko lej -
ne go Klu bu Dzie cię ce go. Tym ra zem pla ców ka po wsta nie
w cen trum mia sta, przy uli cy Tar go wej. – Uda nam się przy go -
to wać Klu bik, w któ rym bę dzie 17 miejsc opie ki. Li czy my, że
za rów no do fi nan so wa nie niań, jak i Klu bik Dzie cię cy, uła twią
ro dzi com po wrót na ry nek pra cy po prze rwie zwią za nej z uro -
dze niem dziec ka – wy ja śnia pre zy dent So snow ca. W ra mach
pro jek tu dzie ci (od ukoń cze nia 1 ro ku ży cia do lat 3) ob ję te
opie ką w Klu bie otrzy ma ją wy ży wie nie oraz opie kę pro wa dzo -
ną przez wy kwa li fi ko wa ne opie kun ki w wy mia rze do 5 go dzin
dzien nie wzglę dem każ de go dziec ka. Gra fik pro wa dzo nej opie -
ki do sto so wa ny zo sta nie w za leż no ści od po trzeb ro dzi ców.
Mie sięcz ny koszt po by tu dziec ka w Klu bie przez pierw sze 12
mie się cy to za le d wie 70 zł. Obec nie trwa ją pra ce re mon to we,
a pla no wa ne otwar cie od bę dzie się w stycz niu 2019 ro ku.

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la ją  pra cow ni cy Wy dzia -
łu Po li ty ki Spo łecz nej pod nu me ra mi te le fo nów: 32 296 23 58
lub 32 296 23 59 lub za po śred nic twem pocz ty elek tro nicz -
nej: mo ge.wszyst ko@um.so sno wiec.pl.

Do ku men ty moż na skła dać oso bi ście w Biu rze Pro jek tu
(Wy dział Po li ty ki Spo łecz nej) w So snow cu przy ul. 3 Ma -
ja 33, po kój 411/412, czyn nym w go dzi nach pra cy Urzę du
Miej skie go. KP

Miasto dofinansuje nianie
i tworzy kolejny Klub Dziecięcy

300 złotych dla
pierwszaków
z gminnego programu 

Ru szy ła trze cia edy cja so sno wiec kie go
pro gra mu „Wspar cie na star cie”. To pro -
gram, ad re so wa ny do ro dzi ców z So snow -
ca, któ rych dzie ci roz pocz ną po wa ka -
cjach po raz pierw szy na ukę w pierw szej
kla sie na te re nie So snow ca. Otrzy ma -
ją 300 zł na za kup ar ty ku łów i przy bo rów
szkol nych, odzie ży i obu wia.

Usta le nie wy so ko ści re fun da cji ta kich
wy dat ków bę dzie się od by wać na pod sta -
wie przed sta wio nych przez ro dzi ca
imien nych fak tur lub ra chun ków. Su ma
tych wy dat ków nie mo że prze kro -
czyć 300 zł. Ro dzi ce mo gą gro ma dzić do -
ku men ty za ku pu od 1 sierp nia, a ku po -
wać ar ty ku ły i przy bo ry szkol ne oraz
ubra nia i obu wie. Na wspar cie mo gą li -
czyć ro dzi ny pierw szo kla si stów, nie za leż -
nie od te go, czy do pierw szej kla sy pój -
dzie dziec ko sze ścio let nie czy sied mio let -
nie. Wspar cie nie obej mie je dy nie tych
dzie ci, któ re po raz dru gi roz pocz ną na -
ukę w kla sie pierw szej.

Ro dzi ce, któ rzy chcą otrzy mać ta ką
po moc, mu szą zło żyć w se kre ta ria cie
szko ły, w któ rej dziec ko roz po czę ło na -
ukę, wnio sek o przy zna nie ta kie go jed no -
ra zo we go wspar cia wraz z ze sta wie niem
fak tur lub ra chun ków z ich opi sem.
W paź dzier ni ku wnio ski bę dą we ry fi ko -
wa ne przez urzęd ni ków Wy dzia łu Po li ty -
ki Spo łecz nej, a naj póź niej do po ło wy
grud nia pie nią dze po win ny tra fić do ro -
dzi ców uczniów. Ro dzi ce mo gą tak że
sko rzy stać z rzą do we go pro gra mu „Do -
bry Start 300+”, co ozna cza, że na wy -
praw kę pierw szo kla si sty mo gą wy dać na -
wet 600 zł. SK

Uwa ga ro dzi ce! Są jesz cze miej sca w so sno wiec -
kich przed szko lach miej skich. Co wię cej, w szcze -
gól nie uza sad nio nych przy pad kach przed szko la
bę dą przyj mo wać jesz cze dzie ci 2,5-let nie.

W miej skich pla ców kach są jesz cze wol ne miej -
sca, za rów no dla 3,4,5, jak i 6-lat ków. W szcze gól -
nych przy pad kach mo gą przy jąć dzie ci 2,5-let nie
przed szko la nr: 2, 5, 11, 12, 22, 30, 34, 36 i 55. SK

Wolne miejsca w przedszkolach, także dla 2,5-latków 

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH W SOSNOWCU

Nazwa placówki Numer telefonu Grupa wiekowa dzieci, dla których
są wolne miejsca w placówce

Przedszkole Miejskie nr 2 266 91 71 3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 5 292 54 27 3, 4, 5 – latki

Przedszkole Miejskie nr 11 293 78 55 3, 5 – latki

Przedszkole Miejskie nr 12 266 38 11 3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 14 266 76 62 4, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 15 266 36 13 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 19 266 13 40 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 20 299 33 39 3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 22 266 54 85 3, 4 – latki

Przedszkole Miejskie nr 25 291 64 30 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 27 266 59 58 3, 4, 5 – latki

Przedszkole Miejskie nr 28 266 52 42 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 30 266 08 97 3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 34 294 73 01 3, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 36 294 81 42 3, 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 38 263 56 49 4, 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 39 298 93 93 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 43z Oddziałem
Integracyjnym 263 19 96 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 44 263 17 07 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 46 263 27 83 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 47 299 67 04 4, 5 – latki

Przedszkole Miejskie nr 50 266 75 78 5, 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 53 263 65 58 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 54 299 20 21 6 – latki

Przedszkole Miejskie nr 55z Oddziałem dla
Dzieci Specjalnej Troski 293 36 97 3 – latki + miejsca w oddziale

specjalnym

Przedszkole Miejskie nr 57 291 30 24 5, 6 – latki
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Egzotarium na miarę XXI wieku

Syl wia Ko sman 

Prze bu do wa Egzotarium co raz bli żej. Prze targ
na bu do wę Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej – Eg zo -
ta rium mia sto za mie rza ogło sić w ostat nim kwar ta -
le te go ro ku. Tym sa mym ocze ki wa na od lat in we -
sty cja wresz cie do cze ka się re ali za cji. Pra ce po trwa -
ją oko ło od dwóch lat od roz po czę cia ro bót. Obiekt
cał ko wi cie zmie ni swo je ob li cze i zy ska no wy cha -
rak ter i funk cje, a co wię cej, ko lej ne uni ka to we ko -
lek cje ro ślin ne i zwie rzę ce

– W bu dyn ku po wsta ną dwie no wo cze sne kla sy
lek cyj ne, wy po sa żo ne w kom pu te ry, mi kro sko py,
sys te my mul ti me dial ne, gdzie ucznio wie bę dą mo -
gli od by wać lek cje przy ro dy, bio lo gii, geo gra fii. Bę -
dzie tam moż na pro wa dzić warsz ta ty, wy kła dy, wy -
sta wy, a wszyst ko to przy pięk nym wi do ku na tro pi -
kal ne ro śli ny i zwie rzę ta w pal miar ni. Po my śle li śmy
tak że o mi ni ki nie, w któ rym każ dy od wie dza ją cy
bę dzie mógł obej rzeć film edu ka cyj ny, do ty czą cy
ro dzi mej przy ro dy. Ko ry ta rze i ho le sta no wić bę dą
prze strzeń eks po zy cyj ną dla wy staw sta łych i cza so -
wych, a zmę cze ni po dłu gim zwie dza niu bę dą mo -
gli przy siąść na her ba tę w pro jek to wa nej ka wiar -
ni – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca.

OBOK PRZEMSZY, AMAZONKA I DORZECZE
MISSISIPI 

W no wym Egzotarium za pla no wa no trzy po zio my.
Zwie dza nie bę dzie roz po czy na ło się od po zio mu -
1, gdzie pre zen to wa ne bę dą sie dli ska zwie rząt z re -
jo nów Prze mszy, Ama zon ki, je zio ra Ma la wi i do -
rze cza Mis si si pi. Na tym po zio mie na do bre roz -
gosz czą się roz piór Bal le rus bal le rus, strze bla błot -
na Rhyn cho cy pris per c nu rus, wzdrę ga Scar di nius
ery th ro ph thal mus, wio sło nos ame ry kań ski Po -
lyodon spa thu la, Ara pa ima gi gas (któ ra do ra sta
do 3 m dłu go ści i ok. 200 kg), pi ra nia pa ku Co los -
so ma ma cro po mum, pysz cza ki, czy ak so lotl mek -

sy kań ski Am by sto ma me xi ca num, któ ry po sia da
umie jęt ność re ge ne ra cji utra co nych czę ści cia ła.

W ter ra riach i aqa ter ra riach bę dzie moż na zo ba -
czyć m. in. za skroń ca i pa ją ka to pi ka aqu ati ca, ana -
kon dę zie lo ną (od po wied nik ro dzi me go za skroń ca),
drze wo ła zy Den dro ba tes – ja do wi te ża by, któ re
o stop niu swo jej ja do wi to ści in for mu ją po przez za -
bar wie nie skó ry. 

Na stęp nie ścież ka edu ka cyj na bę dzie pro wa dzi ła
zwie dza ją ce go do pal miar ni na po ziom 0, gdzie
pierw szym bio to pem bę dzie ba sen Mo rza Śród -
ziem ne go. Na tym po zio mie głów ny mi eks po na ta -
mi bę dą ro śli ny. Za kwit ną kwia ty bu gen wil li Bo -
uge nvi lea gla bra, po ja wią się krze wy ró żo we ole an -
dry Ne rium ole an der, ka me lie Ca me lia ja po ni ca.
Oprócz ro ślin, zwie dza ją cy zo ba czą m. in. żół wia
ste po we go Te stu do hors fiel dii i grec kie go Te stu -
do Her man ni, jak rów nież ge ko na lam par cie go Eu -
ble pha ris ma cu la rius (je dy ny ge kon śpią cy z za -
mknię ty mi ocza mi), sko czek egip ski Ja cu lus ja cu -
lus (wy ko nu ją cy dłu gie, na wet kil ku me tro we sko ki),
jasz czur ka per ło wa Ti mon le pi dus (je den z naj bar -
dziej in ten syw nie ubar wio nych ga dów w Eu ro pie).

OD SZURAW PO PUSTYNNE KAKTUSY

Po wyj ściu z ba se nu Mo rza Śród ziem ne go zwie dza -
ją cy bę dą mo gli wyjść na ze wnątrz bu dyn ku, gdzie
da lej drew nia ną kład ką przej dą do ro dzi me go zbio -
ro wi ska szu wa ro we go – szu wa ru mo zgi trzci no wa -
tej Pha la ri de tum arun di na ce ae, gdzie bę dzie oka zja
do zo ba cze nia ro ślin, któ re są za gro żo ne wy gi nię -
ciem (tu rzy ca ku li sta Ca rex glo bu la ris, tu rzy ca pa -
ta goń ska Ca rex ma gel la ni ca, grzy bień bia ły Nym -
pha ea al ba). W zbior ni ku wod nym znaj dzie się żółw
błot ny Emys or bi cu la ris. Zwie dza ją cy, oprócz po -
zna nia wie lu ga tun ków ro ślin i zwie rząt, do wie się
tak że, jak sa mo dziel nie stwo rzyć sie dli sko przy ja -
zne owa dom, bez wzglę du na to, czy znaj do wać się
ono bę dzie w do nicz ce na pa ra pe cie okna, na bal ko -
nie czy w przy do mo wym ogród ku.

– Idąc da lej, tra fia my na pu sty nię. Bio top pu styn -
ny bę dą re pre zen to wać kak tu sy, np. po ra sta ją cy ska -
li ste zbo cza w Mek sy ku Di so cac tus fla gel li for mis,
afry kań ski alo es wła ści wy Aloe ve ra, któ re go li ście
wy ko rzy sty wa ne są przy pro duk cji wie lu ko sme ty -
ków, ko sta ry kań ska ro śli na pi ta haya Hy lo ce reus co -
sta ri cen sis o okrą głych owo cach w sma ku przy po -
mi na ją cych ki wi, jak rów nież co pia poa Co pia poa
so la ris, alo es Aloe emi nens oraz erio sy ce Erio sy ce
cri spa. Ścież ka edu ka cyj na bę dzie pro wa dzi ła zwie -
dza ją ce go przez róż no rod ny kra jo braz, któ re go
głów nym ele men tem jest pia sek – mó wi Gra ży -
na Ko wal ska z Jed nost ki Re ali zu ją cej Pro jekt UM
w So snow cu. 

Ko lej ny bio top to la sy desz czo we Ama zo nii.
Pierw szy mi re zy den ta mi te go bio to pu bę dą czu -
bacz zmien ny Crax ru bra i pa pu ga ża ko Psit ta cus
eri tha cus. Ro ślin ność Ama zo nii re pre zen to wać bę -
dą oka zy: mon ste ry dziu ra wej Mon ste ra de li cio sa,
po chrzy nu Dio sco rea, ka rio ta Ca ry ota ma xi ma, be -
go nii tel my Be go nia thel mae, cha me do ry wy nio -
słej Cha ma edo rea schie de ana. W tej sfe rze bę dą
rzą dzić żół wie jasz czu ro wa te Che ly dra ser pen ti na,
żół wia ki chiń skie Pe lo di scus si nen sis, żół wie żół -
to li ce Tra che mys scrip ta tro ostii oraz żół wie czer -
wo no li ce Tra che mys scrip ta ele gans, a tak że kaj -
ma ny oku la ro we Ca iman cro co di lus. Zwie dza ją cy,
dzię ki spe cjal nie za pro jek to wa nej za głę bia ją cej się
w te re nie ścież ce, bę dą mieć szan sę oglą da nia ga -
dów za rów no nad, jak i pod wo dą. Są sied nie ter ra -
ria bę dą za miesz ki wa ne przez licz ne ga dy: ge ko -
na to ke, ge ko na orzę sio ne go, boa du si cie la, boa tę -
czo we go, aga mę błot ną, py to na siat ko wa ne go, py -
to na ty gry sie go, py to na krót ko ogo no we go, py to -
na kró lew skie go, py to na rom bo we go/ dy wa no we -
go. 

Zwie dza nie eg zo ta rium bę dzie koń czyć się
na po zio mie +1, na szczy cie ram py. Co waż ne,
w naj wyż szym punk cie, bu dy nek bę dzie miał
aż 22 m wy so ko ści. To zna czą ca róż ni ca, po nie waż
obec ny obiekt w naj wyż szym miej scu ma 7,5 m.

W tym miej scu zwie dza ją cy bę dą mo gli sko rzy stać
z ki na edu ka cyj ne go, jak rów nież za po znać się
z eks po zy cja mi sta ły mi i cza so wy mi. 

DZIE CIA KI KAR MIĄ KAR PIE KOI, A RO DZI CE…
OD PO CZY WA JĄ

– Pro jek tu jąc obiekt, sta ra li śmy się uwzględ nić po -
trze by wszyst kich miesz kań ców. Bu dy nek w peł ni
bę dzie do sto so wa ny do po trzeb osób z dys funk cja -
mi ru chu, osób nie do wi dzą cych, czy z upo śle dze -
niem umy sło wym. Ścież ka edu ka cyj na za pro jek to -
wa na jest w ten spo sób, by po bu dzać wszyst kie
zmy sły. In ten syw ne za pa chy ro ślin, ich ko lo ry i fak -
tu ry, od gło sy zwie rząt, szum wo dy, wil got ność
i tem pe ra tu ra, po mo gą prze nieść się zwie dza ją cym
do od le głych kra jów. Pa mię ta li śmy też o naj młod -
szych. Już na po cząt ku zwie dza nia w ho lu głów -
nym, dzie ci bę dą mia ły moż li wość na kar mie nia, do -
tknię cia oswo jo nych kar pi koi. A ro dzi ce znaj dą za -
cisz ne miej sce w po ko ju ro dzi ca z dziec kiem – pod -
kre śla Gra ży na Ko wal ska. – War to pod kre ślić, że
w pro jek to wa niu eks po zy cji bie rze udział ten sam
ze spół pro jek tan tów, któ ry wy bu do wał wro cław skie
Afry ka rium. W po szu ki wa niu cie ka wych roz wią zań
so sno wiec cy urzęd ni cy od po wie dzie li kil ka po dob -
nych miejsc, m.in. w Ber li nie, Wro cła wiu i Po zna -
niu – do da ła. 

Pro jekt, na któ ry gmi na uzy ska ła 15,3 mln zł,
skła da się z dwóch części. Pierw szy kom po nent to
utwo rze nie Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej – Eg -
zo ta rium, a dru gi to re wi ta li za cja 42 ha te re nów zie -
lo nych w Par ku Ty siąc le cia. In we sty cja bę dzie kosz -
to wać oko ło 43 mln zł, w tym pro jekt Cen trum Edu -
ka cji Eko lo gicz nej – prze bu do wa obiek tu Eg zo ta -
rium bę dzie kosz to wać oko ło 37 mln zł, a re wi ta li -
za cja Par ku Ty siąc le cia po chło nie ok. 6 mln zł.
Na dwa pro jek ty mia sto otrzy ma ło do fi nan so wa nie
ze środ ków pro gra mu RPO dzia ła nie 5.4.3 – Ochro -
na róż no rod no ści bio lo gicz nej w wy so ko ści 15,3
mln zło tych.

Więcej niż Egzotarium. Prawdziwe królestwo rodzimej i egzotycznej flory i fauny oraz centrum edukacyjne w jednym

Przebudowa, która potrwa około dwóch lat, właściwie stworzy to miejsce od nowa. 

zdjęcia: arc U
M

 w
 Sosnow

cu

Dłu go wy cze ki wa ny re mont ul.
Cze ladz kiej pod ko niec wrze śnia
do bie gnie koń ca. Pra ce roz po czę -
ły się w lip cu i obej mu ją kom -
plek so wy re mont uli cy wzdłuż
nu me rów 33 – 47 oraz 49 – 61.
W ra mach prac zo sta nie wy mie -
nio na na wierzch nia jezd ni i chod -
ni ków oraz utwar dzo ne miej sca
po sto jo we. Ca łość za da nia po -
chło nę ła pra wie mi lion zło tych.

Fa tal ny stan tech nicz ny, dziu -
ra na dziu rze oraz licz ne spę ka -
nia i ubyt ki. Tak do tej po ry wy -
glą dał frag ment ul. Cze ladz kiej.
Dro ga od dłuż sze go cza su znaj -
do wa ła się w opła ka nym sta nie.
Licz ne dziu ry, spę ka nia, nie rów -

no ści, by ły uciąż li we za rów no
dla kie row ców, któ rzy oba wia li
się, że uszko dzą sa mo cho dy, jak
i pie szych, zwłasz cza osób star -
szych i ro dzi ców z wóz ka -
mi. – Ta ki stan rze czy, na szczę -
ście, od cho dzi w za po mnie nie.
Pra ce trwa ją zgod nie z har mo no -
gra mem i pod ko niec wrze śnia
dro ga i chod ni ki w tym miej scu
bę dą wy glą da ły tak jak po win ny.
Tro chę to wszyst ko trwa ło, ale
ta kich spraw jak ta przy Cze ladz -
kiej, ma my na co dzień na praw -
dę spo ro, a wia do mo, że wszyst -
kie go na raz nie da się przy wró -
cić do ta kie go sta nu, jak by śmy
so bie wszy scy ży czy li. My ślę, że

go łym okiem wi dać, że ja kość
dróg i chod ni ków w na szym mie -
ście w ostat nich la tach ule gła
znacz nej po pra wie, choć jesz cze
wie le pra cy przed na mi. Dzię ku -
ję z te go miej sca rad nej Ewie
Szo cie, któ ra in ter we nio wa ła
w tej spra wie i zgło si ła nam pro -
blem w imie niu miesz kań ców.
Nie od ra zu uda ło się pod jąć
dzia ła nia, ale my ślę, że naj waż -
niej szy jest fakt, że w koń cu dro -
ga w tym miej scu bę dzie na od -
po wied nim po zio mie – pod kre -
śla pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

Od ci nek ul. Cze ladz kiej o dłu -
go ści 400 me trów słu ży nie tyl ko

tamtejszym mieszkańcom, ale
rów nież kie row com po ru sza ją -
cym się od stro ny uli cy Ma ło -
bądz kiej i Su chej w kie run ku uli -
cy Bę dziń skiej. – Nie ukry wam,
że bar dzo się cie szę z ta kie go fi -
na łu spra wy. Upór i kon se kwen cja
opła ci ły się. W koń cu wal czy łam
o do bro miesz kań ców, a nie by ła
to wal ka ła twa, bo wia do mo, ja kie
są po trze by mia sta w tej ma te rii.
Re mont uli cy stał się fak tem
i mam na dzie ję, że no wa dro ga
bę dzie słu żyć miesz kań com
przez la ta, bez ko niecz no ści ła ta -
nia dziur i do raź nych na -
praw – stwier dzi ła rad na Ewa
Szo ta. SK

Nareszcie bez łatania i doraźnych napraw

Prace remontowe zakończą się jeszcze w tym miesiącu.

Sylwia Kosman
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PORADY

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

Prze słan ką obo wiąz ku ali men ta cyj ne go na rzecz dziec ka, jest nie -
moż li wość sa mo dziel ne go utrzy ma nia się. Na to miast po stro nie zo -
bo wią za nych ro dzi ców ich moż li wo ści fi nan so wo – za rob ko we. Ro -
dzi ce ma ją obo wią zek pła cić ali men ty na dziec ko, do pó ki nie jest
w sta nie utrzy mać się sa mo dziel nie. Mu szą do star czać swo je mu
dziec ku środków utrzy ma nia i wy cho wa nia. Ta ki obo wią zek ist nie -
je na wet wtedy, je śli dziec ko ukoń czy ło 18 lat, ale uczy się na dal
i nie ma żad nych wła snych źró deł do cho du. Peł no let niość nie jest
gra ni cą, któ ra po zwa la ro dzi com na uwol nie nie się od obo wiąz ku
ali men ta cji na rzecz dzie ci. Dzie je się tak wte dy, kie dy dziec ko, któ -
re nie jest w sta nie utrzy mać się sa mo, ma pra wo do ali men tów
od ro dzi ców. Ali men ty dziec ku przy słu gu ją bez wzglę du na wiek.
Jed nak na le ży pa mię tać, że dziec ko, któ re uzy ska ło już
pełnoletność, po win no wy ka zać, że nie z wła snej wi ny nie po tra fi
się jesz cze utrzy mać bez po mo cy ro dzi ców. Ukoń cze nia przez
dziec ko 18 lat nie po wo du je, że au to ma tycz nie waż ny wy rok są do -
wy za są dza ją cy ali men ty na je go rzecz prze sta je obo wią zy wać. Ro -
dzi ce pła cą ali men ty na peł no let nie dziec ko, kie dy uczy się, aby zdo -
być za wód lub jest cho re, co unie moż li wia mu sa mo dziel ne utrzy -
my wa nie. Sa mo dziel ne utrzy ma nie się to nie tyl ko pod ję cie pra cy
przez dziec ko. Ro dzi ce mo gą zo stać zwol nie ni od obo wiąz ku ali -
men ta cyj ne go bez wzglę du na wiek dziec ka wów czas, gdy ma ono
wła sny, np. ma ją tek, z któ re go do cho dy mo gą po kryć kosz ty je go
utrzy ma nia oraz wy cho wa nia. Wy ko na nie obo wiąz ku ali men ta cyj -
ne go wzglę dem dziec ka, któ re nie jest jesz cze w sta nie utrzy mać
się sa mo dziel nie, mo że po le gać rów nież w ca ło ści lub w czę ści
na oso bi stych sta ra niach o je go utrzy ma nie lub wy cho wa nie.

Sąd mo że zwol nić ro dzi ców peł no let nie go stu diu ją ce go dziec ka
z pła ce nia ali men tów wów czas, gdy nie bę dzie osią ga ło po zy tyw -
nych wy ni ków pod czas stu diów.

Ro dzi ce mu szą pa mię tać, że je śli uzna ją, że nie ma ją już obo -
wiąz ku pła cić ali men tów, to nie mo gą za prze stać pła ce nia sa mo -
wol nie. Mu szą wy stą pić do są du o zwol nie nie z obo wiąz ku ali men -
ta cyj ne go. 

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

Sprze daż na po ka zach i pre zen ta cjach, któ -
ra od by wa się na in dy wi du al ne za pro sze nia,
czę sto po łą czo na z otrzy my wa niem gwa -
ran to wa nych pre zen tów, sta ła się co dzien -
no ścią. Wie lu kon su men tów z upodo ba -
niem ko rzy sta z te go ro dza ju spo tkań or ga -
ni zo wa nych w re stau ra cjach, ho te lach czy
sa lach we sel nych. Wie lu na by wa nie chcia -
ne czy nie po trzeb ne to wa ry, któ rych za kup
fi nan so wa ny jest kre dy tem udzie la nym
przez bank, z któ rym sprze daw ca or ga ni zu -
ją cy po kaz ma pod pi sa ną umo wę. Kon su -
men ci bar dzo czę sto pa da ją ofia ra mi tech -
nik mar ke tin go wych sprze daw ców i pre -
zen te rów, ale tak że swo jej wła snej na iw no -
ści al bo bra ku umie jęt no ści od ma wia nia.
Czę sto rów nież ma my do czy nie nia z na ru -
sza niem praw kon su men tów i nie etycz nym
za cho wa niem przed się bior ców. Bar dzo czę -
sto kon su men ci na ma wia ni są do za ku pów
po przez lo so wa nie na gród lub in nych bo nu -
sów, w tym moż li wo ści pro mo cyj ne -
go – po bar dzo atrak cyj nej ce nie na by cia to -
wa ru. Kon su men ci za zwy czaj wie dzą, że
od za ku pu do ko na ne go na po ka zie lub pre -
zen ta cji moż na od stą pić, ale zwy kle te le fo -
nicz nie in for mu ją o tym przed się bior cę lub
oso bę, któ ra pro wa dzi ła pre zen ta cję. Nie -
rzad ko otrzy mu ją in for ma cję zwrot ną o bra -
ku moż li wo ści od stą pie nia wła śnie z po wo -
du wy lo so wa nia czy otrzy ma nia na gro dy.
Tym cza sem prze pi sy usta wy o pra wach
kon su men ta nie prze wi du ją wy łą cze nia ta -
kie go pra wa z po wo du lo so wa nia czy otrzy -
ma nia in ne go gra ti su.

Kon su men cie pa mię taj: je śli do ko na łeś
za ku pu na po ka zie, nie daj się zwieść sprze -

daw cy, naj bez piecz niej w ter mi nie 14 dni
na od stą pie nie, upew nić się, czy ta kie pra -
wo ci przy słu gu je. In for ma cja o ta kim pra -
wie po win na znaj do wać się w umo wie lub
w in nym do ku men cie wy da nym z umo wą,
po dob nie jak wzór ta kie go oświad cze nia
o od stą pie niu. Naj bez piecz niej w ter mi -
nie 14 dni od za ku pu skon tak to wać się
z rzecz ni kiem kon su men tów, Fe de ra cją
Kon su men tów, In spek cją Han dlo wą, in fo li -
nią kon su menc ką czy sko rzy stać z po ra dy
w punk tach bez płat nej po mo cy praw nej.
Kon su men cie, nie ufaj bez kry tycz nie te mu,
co mó wi sprze daw ca. Sprawdź, czy prze ka -
za ne przez nie go in for ma cje są praw dzi we
i znaj du ją uza sad nie nia w pra wie. 

Do tych czas na po ka zach moż na by ło ku -
po wać garn ki i wy po sa że nie go spo dar stwa
do mo we go, np. od ku rza cze, sztuć ce, wy ci -
skar ki, ma ty ma su ją ce, po ściel weł nia ną,
itp. Od ja kie goś cza su ofer ta po sze rzy ła się
o usłu gi – pa kie ty me dycz ne, zwią za ne z na -
by wa niem wy ro bów me dycz nych. Czę sto
też kon su men ci są za pra sza ni na po ka zy
zwią za ne ze sprze da żą pod pre tek stem wy -
ko ny wa nia bez płat nych ba dań. Pod czas ta -
kich spo tkań od by wa ją się pre zen ta cje wy -
ro bów me dycz nych i ofe ro wa ne są np. tur -
nu sy re ha bi li ta cyj ne lub usłu gi me dycz ne
za ce nę rów ną kil ku ty siąc om zło tych, czę -
sto rów nież po łą czo ną z kre dy tem. Se nio -
rzy, czę sto oso by cier pią ce na róż ne do le gli -
wo ści, zwią za ne z wie kiem, chęt nie de cy du -
ją się na sko rzy sta nie z ta kiej ofer ty, ma jąc
świa do mość trud no ści z do stęp no ścią
do ba dań i usług me dycz nych w pu blicz nej
służ bie zdro wia. 

Prze pi sy usta wy o pra wach kon su men ta
przy zna ją kon su men to wi pra wo do od stą -
pie nia od umo wy bez po da wa nia przy czy ny

w ter mi nie 14 dni. Jed nak że nie jest to pra -
wo bez wa run ko we. Są przy pad ki, w któ -
rych pra wo do od stą pie nia jest wy łą czo ne
lub też nie sto su je się w ogó le prze pi sów
usta wy o pra wach kon su men ta. 

Zgod nie z prze pi sem art. 3 pkt 7 usta wy
z 30 ma ja 2014 r. o pra wach kon su men ta,
usta wy nie sto su je się do umów do ty czą -
cych usług zdro wot nych świad czo nych
przez pra cow ni ków służ by zdro wia pa cjen -
tom w ce lu oce ny, utrzy ma nia lub po pra wy
ich sta nu zdro wia, łącz nie z prze pi sy wa -
niem, wy da wa niem i udo stęp nia niem pro -
duk tów lecz ni czych oraz wy ro bów me dycz -
nych, bez wzglę du na to, czy są one ofe ro -
wa ne za po śred nic twem pla có wek opie ki
zdro wot nej.

Po wo łu jąc się na ten prze pis, fir my twier -
dzą, że pra wo do od stą pie nia od umo wy nie
przy słu gu je. Wy łą cze nie wska za ne w usta -
wie do ty czy tyl ko świad cze nia sa mej usłu gi
me dycz nej, a nie po śred nic twa w do stęp no -
ści do niej. Jed nak że każ do ra zo wo na le ży
zba dać każ dy przy pa dek i usta lić, czy ma -
my do czy nie nia z wy łą cze niem usta wy
i pra wa do od stą pie nia. 

Kon su men cie pa mię taj: je śli zo sta łeś za -
pro szo ny na ba da nia, nie mu sisz nic ku po -
wać ani de cy do wać się na usłu gi. Naj le piej
skon sul to wać spra wę za ku pu lub ko rzy sta -
nia z usług ze swo im le ka rzem ro dzin nym
al bo przy naj mniej z za ufa ną oso bą – kimś
z ro dzi ny, zna jo my mi, przy ja ciół mi. Je śli
ktoś na ma wia na usłu gi me dycz ne, a do dat -
ko wo przed sta wia wy jąt ko wą ofer tę ce no -
wą do stęp ną tyl ko przez krót ki czas al bo tyl -
ko w da nym dniu, po win no to wzbu dzić
two ją mak sy mal ną ostroż ność. Pod pis skła -
da się ła two i szyb ko, re zy gna cja mo że być
trud na, dłu go trwa ła, po łą czo na z po stę po -

wa niem są do wym, a cza sem na wet nie -
moż li wa. 

Je śli ktoś na ma wia cię na pod pi sa nie
umo wy o usłu gi me dycz ne, naj le piej jej nie
pod pi sy wać bez na my słu i kon tak tu z wła -
snym le ka rzem czy ro dzi ną. Naj pierw po -
myśl i skon sul tuj, po tem pod pi suj. Pod pis
mo że dro go kosz to wać, a od feralnej umo -
wy mo że nie być uciecz ki. Pod pi su jąc umo -
wę, nie wiesz, ja kie usłu gi bę dą do stęp ne,
ani ja cy spe cja li ści bę dą je świad czyć. 

War to upew nić się, na czym po le ga ją
ofe ro wa ne usłu gi me dycz ne, kto je świad -
czy, ja ka jest do stęp ność, czy nie są one li -
mi to wa ne i ja kie po rad nie świad czą ta kie
usłu gi i gdzie one są zlo ka li zo wa ne. 

Kon su men cie, je śli otrzy mu jesz za pro -
sze nie na ba da nia, dwa razy się za sta nów.
Je śli na ta kich ba da niach ofe ro wa na jest
sprze daż, nie pod pi suj umów. Nie wstydź
się od ma wiać. Two je zdro wie i spo kój są
naj waż niej sze. Nie ste ty, pod pi sa nie ta kiej
umo wy, czę sto odbiera jed no i dru gie. Je śli
na ta kich ba da niach od by wa się sprze daż
i przed sta wi ciel na kła nia do pod pi sa nia do -
ku men tów mi mo two jej oba wy lub nie pew -
no ści al bo cię po pę dza, to znak, że nie na le -
ży ich pod pi sy wać. 

Kon su men cie: dwa ra zy się za sta nów za -
nim pój dziesz na ba da nia czy po kaz to wa -
rów. Je śli nie na le żysz do osób, któ re po tra -
fią od ma wiać, naj le piej zre zy gnuj z ta kiej wi -
zy ty. Je śli na to miast pój dziesz, po sta raj się
nie pod pi sy wać do ku men tów. Je śli pod pi -
szesz, za re aguj na czas. Zgłoś się do swo je -
go rzecz ni ka kon su men tów, po roz ma wiaj
z ro dzi ną w ter mi nie 14 dni od za war cia
umo wy, nie wstydź się przy znać do pod pi -
sa nia ta kiej umo wy. Każ dy kie dyś ku pił coś
nie po trzeb ne go lub nie prze my śla ne go. 

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Pokazy, prezentacje, bezpłatne badania   
ADWOKAT RADZI

Obowiązek
alimentacyjny rodziców
wobec dzieci 

reklama
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RAFAŁ SZYJA, fizjoterapeuta
z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego
sp. z o.o., przekonuje, że wysiłek fizyczny
poprawia naszą odporność i chroni nas
przed chorobą, wyjaśnia, dlaczego warto
ćwiczyć każdego dnia i jak to robić oraz
przestrzega przed tym, jak fatalne
w skutkach jest ciągłe przemęczenie
organizmu i brak regeneracji. 

Sier pień już mi nął, a wrze sień to po czą tek je -
sie ni. O tej po rze ro ku war to za dbać o od por -
ność. Ład na po go da jesz cze bę dzie nam
sprzy jać. Oprócz die ty war to się gnąć rów nież
po in ne środ ki. Układ im mu no lo gicz ny od po -
wia da za na szą ochro nę przed czyn ni ka mi
cho ro bo twór czy mi. Jak mo że my mu po móc?
Że by to zro bić, war to po my śleć nad ak tyw no -
ścią fi zycz ną. Ak tyw ność fi zycz na o umiar ko -
wa nej in ten syw no ści wy ko ny wa na przez oko -
ło 40 mi nut dzien nie, w znacz nym stop niu ob -
ni ża ry zy ko za pa da nia na in fek cje gór nych
dróg od de cho wych oraz prze zię bie nia. Ba da -
cze udo wod ni li, że ak tyw ność fi zycz na wpły -
wa na wy twa rza nie oraz ak tyw ność ma kro fa -
gów (ko mó rek bę dą cych pierw szą li nią obro -
ny przed an ty ge na mi) w na szym or ga ni zmie,
zwięk sza jąc tym sa mym ich sku tecz ność
w zwal cza niu wi ru sów i bak te rii. Umiar ko wa -
na ak tyw ność fi zycz na przy czy nia się tak że
do wy twa rza nia wy so ko wy spe cja li zo wa nych
bia łych krwi nek, a zwłasz cza lim fo cy tów Th,
zmniej sza jąc tym sa mym ry zy ko za ka żeń
i cho rób au to im mu no lo gicz nych. Ak tyw ność
fi zycz na po przez in ten syw ną pra cę mię śni po -
wo du je wzrost tem pe ra tu ry cia ła, co rów nież
prze kła da się na zwal cza nie nie któ rych czyn -
ni ków cho ro bo twór czych, jak np. bak te rii. Zja -
wi sko to utrzy mu je się przez kil ka go dzin
od za koń cze nia ćwi czeń i wy dłu ża się wraz ze

wzro stem re gu lar no ści ak tyw no ści. Dla te go
war to ćwi czyć nie mal że co dzien nie. Rów no -
cze śnie mu si my pa mię tać o tym, że ak tyw -
ność fi zycz na o du żej in ten syw no ści lub ob ję -
to ści, mo że przy nieść od wrot ny efekt od za -
mie rzo ne go. O tym, czy ak tyw ność fi zycz -
na ma do bry wpływ na nasz sys tem od por no -
ścio wy, de cy du je jej in ten syw ność. Wła ści wa
in ten syw ność to ta na po zio mie 70-75 proc.
VO 2MAX. In ten syw ność te go ty pu nie znacz -
nie pod no si ilość od de chów, a pod czas jej wy -
ko ny wa nia mo żesz swo bod nie pro wa dzić roz -
mo wę z dru gą oso bą oraz de li kat nie się spo -
cić. Ak tyw ność te go ty pu to np. szyb ki marsz,
jaz da na ro we rze, pra ca w ogro dzie, nor dic
wal king, spa cer z psem. Źle, je że li pod czas
wy ko ny wa nia tych czyn no ści do sta je my za -
dysz ki. Le piej wów czas zmniej szyć tem po,
a tym sa mym i in ten syw ność. Efekt ob ni ża nia
od por no ści spo wo do wa ny jest wzro stem hor -
mo nów stre su, czy li kor ty zo lu i ad re na li ny ha -
mu ją cych ak tyw ność bia łych krwi nek bę dą -
cych naj waż niej szy mi ko mór ka mi ukła du od -
por no ścio we go. Fa tal ne w skut kach jest cią -
głe prze mę cze nie or ga ni zmu i brak re ge ne ra -
cji. Ilość snu jest bar dzo waż na. Na le ży tak że
pa mię tać o spo ży wa niu śnia dań, po nie waż
wy si łek fi zycz ny, za rów no in ten syw ny, jak
i umiar ko wa ny na czczo, trwa ją cy po nad 90
mi nut, po wo du je po wy sił ko we osła bie nie or -
ga ni zmu, któ re mo że utrzy my wać się przez
wie le go dzin. 

Ak tyw ność fi zycz na o du żej in ten syw no ści
wpły wa na zwięk sze nie ilo ści od de chów, co
w po łą cze niu z su chym i zim nym po wie trzem
oraz du ży mi sku pi ska mi lu dzi przy czy nia się
do częst szej licz by za cho ro wań. 

Nasz or ga nizm po trze bu je cza su na re ge -
ne ra cję, któ rą naj le piej za pew ni my mu w do -
mo wym za ci szu z da la od pa to ge nów. Sen -
sow ne wy da je się tak że za sto so wa nie róż ne -
go ro dza ju tech nik re lak sa cyj nych, któ re po -
zwo lą na uspo ko je nie i wy ci sze nie prze mę czo -
ne go po wy sił ku or ga ni zmu. Oczy wi ście, nie -
do pusz czal ne jest po dej mo wa nie ja kich kol -
wiek ćwi czeń w mo men cie cho ro by, kie dy wy -
stę pu je u nas go rącz ka, bó le mię śni lub sta -
wów, bie gun ka, wy mio ty utrud nio ne od dy cha -
nie i ka szel. Waż ne, aby nie ob cią żać do dat ko -
wo w ta kim mo men cie na sze go or ga ni zmu
ak tyw no ścią fi zycz ną. Acz kol wiek – jak udo -
wod ni ły ba da nia – o ile nie ma my do czy nie nia
z po wyż szy mi ob ja wa mi, ak tyw ność fi zycz -
na o ni skiej in ten syw no ści mo że być po dej mo -
wa na przez oso by z bó lem gar dła czy ka ta -
rem. Na to miast gdy ból i ka tar mi ną, po pa ru
mi nu tach moż na wy si łek na wet zwięk szyć
do umiar ko wa ne go. Ale naj waż niej sze w tym
wszyst kim jest to, aby ćwi czyć w mia rę swo -
ich moż li wo ści.

Zbawienny wpływ wysiłku
fizycznego i… odpoczynku 
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Przed na mi kon cert in au gu ru ją cy rok kul tu ral ny 2018/2019. 10
wrze śnia w so sno wiec kiej „Mu zie” wy stą pi Ma te usz Ziół ko. Pod -
czas uro czy sto ści wrę czo ne zo sta ną tak że na gro dy mia sta So snow -
ca za rok 2017 w dzie dzi nie kul tu ry.

Ma te usz Ziół ko to pia ni sta, wo ka li sta, au tor mu zy ki i tek stów.
Uczest nik pro gra mów „Mam ta lent”, „Must Be The Mu sic – Tyl ko
Mu zy ka”. W 2013 r. Ma te usz Ziół ko zo stał zwy cięz cą III edy cji
pro gra mu „The Vo ice Of Po land” na an te nie TVP2, zwy cię żył tak -
że w kon kur sie „Su per De biu ty 2014” pod czas 51. Kra jo we go Fe -
sti wa lu Pio sen ki Pol skiej w Opo lu. W li sto pa dzie 2016 r. wy dał
utwór „W pło mie niach”, któ ry w 2017 ro ku był naj czę ściej gra nym
utwo rem w pol skich roz gło śniach ra dio wych, a w ser wi sie YouTu -
be osią gnął spek ta ku lar ny wy nik po nad 40 mi lio nów wy świe -
tleń. 26 ma ja mia ła miej sce pre mie ra de biu tanc kie go al bu mu pt.
„Na no wo”, na któ rym zna la zły się ta kie utwo ry jak „Szkło” oraz
„Pla ne ty”. Naj now szy sin giel Ma te usza Ziół ko o na zwie „Na no -
wo” już po ty go dniu od pre mie ry go ścił na wszyst kich po pu lar nych
li stach prze bo jów. W stycz niu 2018 r. Ma te usz wspól nie z chó rem
So und’n’Gra ce na grał utwór „Ho ry zon ty”, a w lip cu w ko la bo ra cji
z DJ’em Re mo i ra pe rem B. R. O. wy dał utwór „No wa Twarz”. Mu -
zyk obec nie in ten syw nie kon cer tu je w ca łej Pol sce.

Bi le ty w ce nie 15 zł do stęp ne są on li ne na stro nie: www.kie -
pu ra.pl oraz w ka sie Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu -
za” i ka sie Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. KP

Inauguracja roku kulturalnego

To by ło wy jąt ko wo upal ne i nie tyl ko ze wzglę du na tem pe ra tu ry
la to, ale na to, co się dzia ło w So snow cu! Po zy tyw na ener gia, moc
wra żeń i ory gi nal ne wy da rze nia już za na mi. Miesz kań cy ba wi li
się pod czas ko lej nej edy cji „Eska la to ra” ze Smolastym, Gro mee,

Anią Dą brow ską, po li cyj ne go pik ni ku i kon cer tów w ra mach
„Miej skie go Gra nia”. Bie sia do wa li pod czas śnia dań na tra wie,
a ener gię uwol ni li pod czas eks plo zji ko lo rów, bi twy na ba lo ny i…
po dusz ki oraz wy ści gów po aqu ato rze. SK

DZIAŁO SIĘ PRZEZ CAŁE WAKACJE! 

zdjęcia: M
ariusz Binkiew

icz/Paw
eł Leśniak/M

aciej Łydek

Wielka bitwa na poduszki. 

Eksplozja kolorów. Piknik policyjny. 

Smolasty, czyli gwiazda Eskalatora 2018. 
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Zapraszamy na 48. Targi „Bliżej zdrowia, bliżej natury”
Hasło przewodnie: „Nowotwory: wyprzedź chorobę, wygraj życie”

26-27-28 października Katowice Miasto Ogrodów, Plac Sejmu Śląskiego 2.

Święto medycyny naturalnej – fantastyczna, międzynarodowa impreza goszcząca naukowców, specjalistów, producentów i sprzedawców
z całego świata. Dwa razy do roku odwiedza ją około 10 tysięcy osób! 26-27-28 października zapraszamy Państwa już po raz 48. na największą
tego typu imprezę w Europie.

Tra dy cyj nie od bę dą się one
w bu dyn ku Ka to wi ce Mia -

sto Ogro dów – In sty tu cja Kul tu -
ry im. Kry sty ny Bo che nek (Ka -
to wi ce, Plac Sej mu Ślą skie go,
obok Ślą skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go). Nie mo że cie Pań -
stwo prze ga pić ta kiej oka zji!

W czerw cu po że gna li śmy red.
Ni nę Grel lę, po my sło daw czy nię
i wie lo let nią or ga ni za tor kę Tar -
gów. Zmar ła na ra ka po po nad 20
la tach od dia gno zy i to mi mo, że
le ka rze da wa li jej gó ra pół ro ku
ży cia! Jej wo lą by ło kon ty nu owa -
nie tar gów, dzia łal no ści Cen trum
Me dy cy ny Na tu ral nej i Psy cho te -
ra pii w Ka to wi cach oraz mie -
sięcz ni ka Sza man. A przede
wszyst kim po ma ga nie lu dziom,
ucze nie ich jak zdro wo żyć, po -
zy tyw nie my śleć, być szczę śli -
wym. My, Pra cow ni cy fir my
Med press, tę wo lę wy peł nia my.

Je sien ne tar gi bę dą do sko na łą
oka zją do po zna nia no wych tren -
dów w me dy cy nie na tu ral nej,

zie lar stwie, ko sme ty ce, zdro wym
od ży wia niu.

– W Ka to wi cach w te dni nie
mo że za brak nąć ni ko go, ko mu
za le ży na zdro wiu, chce się cie -
szyć do brą kon dy cją do póź nej
sta ro ści, jest cie ka wy no wo ści
i za miast po ta blet ki prze ciw bó -
lo we, an ty bio ty ki – się ga po zio -
ła – zwy kła mó wić red. Ni -
na Grel la. Zga dza my się z nią

w peł ni i za pra sza my w paź dzier -
ni ku do Ka to wic na tar gi.

Spo tkaj my się, aby wspól nie
wy słu chać wy kła dów, wziąć
udział w warsz ta tach i za bie gach,
zro bić za ku py i po pro stu po być
w gro nie osób o po dob nych za in -
te re so wa niach.

Na tar gach za każ dym ra zem
ofer tę zwią za ną z me dy cy ną na -
tu ral ną pre zen tu je oko ło 200 wy -

staw ców. Asor ty ment jest bar dzo
bo ga ty i za każ dym ra zem in ny.
To za rów no spraw dzo ne, dłu go
obec ne na ryn ku pro duk ty, jak
i ab so lut ne no wo ści z ta kich ka -
te go rii jak: zdro wa żyw ność, na -
tu ral ne pro duk ty np. miód z czy -
stych eko lo gicz nie te re nów, zio -
ło we her ba ty, su ple men ty od -
żyw cze, środ ki wspo ma ga ją ce
wi tal ność i od por ność, przy pra -

wy. Nie bra ku je też do sko na łych
ko sme ty ków wy pro du ko wa nych
w spo sób eko lo gicz ny, na ba zie
na tu ral nych skład ni ków.

Bę dzie moż na za się gnąć ra dy
naj lep szych spe cja li stów: iry do -
lo gów, psy cho te ra peu tów, krę ga -
rzy, astro lo gów.

Jak za wsze hi tem tar gów bę dą
wy kła dy i warsz ta ty na te ma ty
zdro wot ne. Wśród wy kła dow ców
tra dy cyj nie znaj dą się naj lep si
spe cja li ści w swo ich dzie dzi -
nach, m. in. on ko log, psy cho lo -
go wie, znaw cy ziół, die te ty cy.
Udział w im pre zie po twier dzi ły
ta kie sła wy jak: dr Piotr Ko łacz,
dr Gra ży na Pa jąk, prof. Zbi gniew
Kró lic ki, Wła dy sław Bat kie wicz,
Zbi gniew T. No wak, Do ro ta Gu -
da niec, prof. Hen ryk Bie niok.
Na za koń cze nie wy kła dów
i warsz ta tów Grze gorz Szew -
czyk, zna ny bio ener go te ra peu ta
i uzdro wi ciel z Cen trum Me dy -
cy ny Na tu ral nej i Psy cho te ra pii
w Ka to wi cach pod czas pu blicz -

ne go se an su prze ka że ze bra nym
w au li swo ją ener gię.

Za pew nia my, że wy kła dy bę dą
cie ka we, od kryw cze, cza sa mi mo -
że na wet nie co kon tro wer syj ne.
Na pew no nie bę dzie miej sca
na nu dę! Zaś w nie dzie lę 28 paź -
dzier ni ka o godz. 12 nada my tar -
gom imię red. Ni ny Grel li i ofi cjal -
nie otwo rzy my por tal po świę co ny
me dy cy nie na tu ral nej grel la. pl.

Czy 26-27-28 października
warto przyjechać do Katowic

na Plac Sejmu Śląskiego?
Zdecydowanie tak! Nie może

Państwa zabraknąć!
Patroni medialni: miesięcznik

„Szaman”, portal grella.pl,
„Dziennik Zachodni”, portal

naszemiasto.pl, „Kurier Miejski”,
Zdrowie bez leków.

Bilety normalne w cenie 15 zł,
ulgowe 12 zł. Wśród

uczestników rozlosujemy
kilkadziesiąt cennych nagród!
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Zostań Sosnowieckim Liderem Ekologii Ekostacja Juliusz już otwarta!

1 paź dzier ni ka ru sza IV edy cja
kon kur su „So sno wiec ki Li der
Eko lo gii”, or ga ni zo wa ne go
przez Miej skie Przed się bior -

stwo Go spo dar ki Od pa da mi Sp.
z o.o. w So snow cu. Kon kurs
skie ro wa ny jest do so sno wiec -
kich pla có wek oświa to wych
i po le ga na zbiór ce su row ców
wtór nych w po sta ci zu ży tych
ba te rii i ma ku la tu ry. Przed szko -
la i szko ły ry wa li zo wać bę dą
w bie żą cym ro ku szkol nym,
do 31 ma ja 2019 r. Na po szcze -
gól nych eta pach pro wa dzo ny
bę dzie ran king cząst ko wy, ogła -
sza ny m. in. na ła mach „Ku rie ra
Miej skie go”. Na zwy cięz ców
po szcze gól nych eta pów oraz ca -
łe go kon kur su cze ka ją atrak cyj -
ne na gro dy. Pa tro nat nad kon -
kur sem ob ję li pre zy dent So -
snow ca i „Ku rier Miej ski”. Wię -
cej in for ma cji na stro nie:
www.mpgo.so sno wiec.pl. Za -
pra sza my do udzia łu! red

Do tych cza so wy Gmin ny Punkt Se lek tyw nej
Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych, znaj du ją cy
się w So snow cu przy ul. Gre na die rów 21, zo stał
zmo der ni zo wa ny. GPSZOK zy skał no wą aran -
ża cję sta re go dwor ca z lo ko mo ty wą i wa go na -
mi (kon te ne ra mi) i otrzy mał no wą na -
zwę – Eko sta cja Ju liusz. Zmia na ma na ce lu
uła twie nie miesz kań com sa mo dziel ne go do -
star cza nia od pa dów pro ble ma tycz nych do sta -

cji oraz za chę ce nie miesz kań ców do sa mo dziel -
ne go od da wa nia od pa dów pro ble ma tycz nych,
nie bez piecz nych oraz su row ców wtór nych.

Eko sta cja Ju liusz zo sta ła po dzie lo na na trzy
pe ro ny z to ra mi, któ re ozna cza ją kon kret ny
kon te ner lub po jem nik. Na te re nie GPSZOK -
-u znaj du ją się ta bli ce in for ma cyj ne – roz kła dy
jaz dy – z któ rych moż na od czy tać, ja kie od pa -
dy na le ży wrzu cać do wy bra nych po jem ni ków

i kon te ne rów. Do dat ko wo każ dy  z nich po sia -
da swo je ozna cze nie wraz z ko dem od pa du.
Do punk tu moż na przy wo zić m. in. gruz, me -
ble, two rzy wa sztucz ne, opo ny, le ki. Eko sta cja
czyn na jest od po nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach od 9.00 do 17.00. Wię cej in for ma cji oraz
re gu la min ko rzy sta nia z Eko sta cji Ju liusz zna -
leźć na stro nie in ter ne to wej: www.mpgo.so sno -
wiec.pl. red
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Ekostacja Juliusz została podzielona na trzy perony z torami, które oznaczają konkretny kontener lub pojemnik. 

Ru sza VI edy cja So sno wiec kie -
go Pro gra mu Wspie ra nia Ini cja -
tyw Kul tu ral nych, or ga ni zo wa -
na przez Miej ski Dom Kul tu ry
„Ka zi mierz”.  

Po gram ma po bu dzić za in te re -
so wa nia kul tu ral ne miesz kań ców
So snow ca, in spi ro wać do ak tyw -
ne go uczest ni cze nia w przed się -
wzię ciach kul tu ral nych, roz wi jać
in wen cję twórczą w dzie dzi nie
kul tu ry i wspie rać ory gi nal ne
przed się wzię cia kul tu ral ne o cha -
rak te rze lo kal nym. Wnio ski oce -
niać bę dzie spe cjal nie po wo ła -

na ko mi sja. Pod uwa gę bę dą bra ne
wa lo ry kul tu ral ne przed się wzię cia
oraz je go zna cze nie dla spo łecz no -
ści lo kal nej, ory gi nal ność i kre -
atyw ność ini cja ty wy kul tu ral nej.
Wspar cie nie bę dzie wią za ło się
z bez po śred nim prze ka za niem
pie nię dzy wy bra nej przez ko mi sję
oso bie, po nie waż wy bra ne pro jek -
ty bę dą re ali zo wa ne we współ or -
ga ni za cji z MDK „Ka zi mierz”.

Po mię dzy or ga ni za to rem
pro gra mu, czy li MDK „Ka zi -
mierz” a wnio sku ją cym, bę dzie
za wie ra na umo wa cy wil no praw -

na, tj. od po wied nio w przed mio -
cie współ or ga ni za cji lub współ -
pra cy przy re ali za cji przed się -
wzię cia kul tu ral ne go. Każ da
umo wa bę dzie szcze gó ło wo
okre ślać zo bo wią za nia stron
w za kre sie prze pro wa dze nia
przed się wzię cia kul tu ral ne go.
Ter min skła da nia wnio sków mi -
ja 21 wrze śnia o godz. 15.00,
a przed się wzię cie ma zo stać zre -
ali zo wa ne do 28 grud nia te go ro -
ku. Nie ist nie je moż li wość prze -
dłu że nia ter mi nu re ali za cji
przed się wzię cia. SK

Najpierw pomysł, potem realizacja
Wy jąt ko we spek ta kle i wy da rze -
nia spe cjal ne, dla do ro słych i dla
naj młod szych, a przede wszyst -
kim bez sen na noc, peł na atrak cji
i emo cji. Tak za po wia da się 9.
edy cja No cy Te atrów Me tro po lii,
któ ra od bę dzie się 29 wrze śnia.
Na spe cjal nie uru cho mio nej stro -
nie in ter ne to wej: www.noc te -
atrow me tro po lii.pl., moż na zna -
leźć in for ma cje o wszyst kich
spek ta klach i im pre zach to wa -
rzy szą cych.  Pod czas te go rocz -
nej 9. edy cji NTM, w kil ku na stu
te atrach, kil ku do mach kul tu ry,

a tak że w sie dzi bie TVP 3, bę -
dzie moż na obej rzeć po nad 30
spek ta kli i wziąć udział w po -
nad 60 atrak cjach spe cjal nych,
przy go to wa nych na tę jed ną noc.
Na stro nie in ter ne to wej cze ka
rów nież nie spo dzian ka na mi ło -
śni ków te atru i trans por tu miej -
skie go. W dzia le ak tu al no ści
moż na zna leźć spe cjal nie przy -
go to wa ny na tę oka zję bi let oko -
licz no ścio wy, dzię ki któ re mu po -
sia da cze bi le tu na do wol ny spek -
takl bę dą mo gli bez płat nie ko -
rzy stać z ko mu ni ka cji miej skiej.

Do ty czy to wszyst kich au to bu -
sów, tram wa jów i tro lej bu sów,
kur su ją cych w bar wach KZK
GOP, MZKP Tar now skie Gó ry
oraz MZK Ty chy. 

Wy da rze nia te go rocz nej edy -
cji or ga ni zu je 13 te atrów, funk cjo -
nu ją cych na te re nie GZM, a tak że
TVP Ka to wi ce i Miej skie Cen -
trum Kul tu ry im. Hen ry ka Bi sty
w Ru dzie Ślą skiej.  W tym ro ku
wy jąt ko wo du żo jest spek ta kli
bez płat nych, zaś na wszyst kie po -
zo sta łe bi le ty są w ce nach pro mo -
cyj nych. SK

Jedyna taka noc w roku 









In sta la cje za mi lio ny i… śmier dzi
co raz bar dziej. Miesz kań cy Mi lo -
wic i Dą brów ki Ma łej nie ma ją
wąt pli wo ści, że win ny jest Za -
kład Od zy sku i Uniesz ko dli wia -
nia Od pa dów w Ka to wi cach, któ -
ry na le ży do Miej skie go Przed -
się bior stwa Go spo dar ki Ko mu -
nal nej z Ka to wic. Fe tor, któ ry
czuć w tej czę ści mia sta, jest nie
do znie sie nia. 

– Nie cza ruj my się. Śmier -
dzia ło tu od za wsze, bar dziej lub
mniej. To, co jed nak dzie je się
od kil ku do brych mie się cy, prze -
cho dzi ludz kie po ję cie. Śmier dzi
co raz czę ściej, cza sa mi co dzien -
nie, a smród jest nie do wy trzy -
ma nia. Jak ma my żyć w ta kich
wa run kach – py ta li miesz kań cy
pod czas spo tka nia z wła dza mi
spół ki, któ re od by ło się w sie dzi -
bie przed się bior stwa 11 lip ca
w So snow cu. 

Zde spe ro wa ni miesz kań cy
po sta no wi li sa mi wskazać źró dło
smro du i są prze ko na ni, że win ne
jest ka to wic kie przed się bior stwo. 

– Za czę ło śmier dzieć co raz
bar dziej i czę ściej pod ko niec te -
go ro ku. Uwa ża my, że ma to
zwią zek z prze bu do wą Za kła du
Od zy sku i Uniesz ko dli wia nia
Od pa dów w Ka to wi cach. Od te -
go mo men tu nie da się otwo rzyć
okien, tak śmier dzi. Wy czu wal ny
jest moc no or ga nicz ny za -
pach – wska zy wa li miesz kań cy.
Smród wpły wa tak że na pro wa -
dzo ną dzia łal ność go spo dar czą.
Wła ści ciel ho te lu w dziel ni cy
Dą brów ka Ma ła, Krzysz tof Kra -
sno dęb ski, nie ukry wał, że smród
nisz czy re no mę je go ho te lu, a go -
ści uby wa z dnia na dzień. – Pro -
szę przy je chać raz i zo stać
na noc. Już wię cej nikt nie wró ci.
Klien ci ho te lu po tra fią w no cy
opu ścić ho tel z po wo du smro du,
któ ry jest nie do znie sie nia. Nie
mo gą spać z po wo du fe to ru – mó -
wił pod czas spo tka nia. – Ja tę gó -
rę śmie ci za wio zę do Katowic.
Zo ba czy my, czy wła dze mia sta
i miesz kań cy bę dą spo koj nie zno -
sić ten smród. Wła ści ciel ho te -
lu „Ma ka ra” po dej rze wa, że przy -
czy ną smro du jest no wa in sta la -
cja do bio lo gicz ne go prze twa rza -
nia od pa dów. 

W spo tka niu z miesz kań ca mi
uczest ni czy li tak że wła dze mia -
sta, An na Je dy nak, za stęp ca pre -
zy den ta So snow ca oraz rad ni:
Ewa Szo ta, Wil helm Zych i Woj -
ciech Ni twin ko, któ rzy przy słu -
chi wa li się dys kusji. – Nie ste ty,
po mi mo na szych za pro szeń, nikt
z przed sta wi cie li mia sta Ka to wi -
ce, nie przy je chał do So snow ca
i nie pró bo wał ani wy ja śnić, ani
roz wią zać te go pro ble mu. Nie
ozna cza to jed nak, że zo sta wi my
tę spra wę bez roz wią za nia – za -
po wie dzia ła An na Je dy nak, któ ra
już w sierp niu wraz z so sno wiec -
ki mi rad ny mi wzię ła udział w po -
sie dze niu ko mi sji In fra struk tu ry
i Śro do wi ska RM w Ka to wi cach,
pod czas któ rej przed sta wi ła pro -
blem, ocze ku jąc od władz Ka to -
wic zde cy do wa nych dzia łań. Pre -
zy dent Ka to wic, Mar cin Kru pa,
w ofi cjal nej ko re spon den cji, za -
pew nił, że źró dło fe to ru zo sta nie
zlo ka li zo wa ne, a je go przy czy -

na usu nię ta. W tym ce lu, dzię ki
sy gna łom i in for ma cjom pły ną -
cym od miesz kań ców, ma po -
wstać ma pa, okre śla ją ca jed no -
znacz nie, w ja kich dniach i po -
rach oraz miejscach, smród jest
naj bar dziej uciąż li wy. Pre zy dent
Ka to wic za pew nił tak że, iż za -
kład zo sta nie pod da ny au dy to wi
nie za leż nej grupy na ukow ców
i po now nie przej dzie kon tro lę
Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska. Ko lej ne
po sie dze nie Ko mi sji In fra struk -
tu ry Śro do wi ska ka to wic kiej
RM, w któ rej bę dą uczest ni czyć
przed sta wi cie le władz So snow ca,
od bę dzie się 19 wrze śnia. 

W związ ku z pro ble mem,
pod prze wod nic twem wi ce pre -
zy dent An ny Je dy nak, po wsta ła
tak że gru pa moni to ru ją ca uciąż -
li wo ści za pa cho we. Pod czas
sierp nio we go spo tka nia, człon -
ko wie gru py, w skład któ rej
wcho dzą m. in. rad ni Woj ciech
Ni twin ko, Ewa Szo ta, Ka rol Wi -
niar ski, Wil helm Zych oraz An -
drzej Źra łek, pre zes SM „Sa -
turn”, po raz ko lej ny omó wio no
pro blem i za pro po no wa no dzia -
ła nia, któ re nale ży pod jąć. Pre zes
SM „Sa turn” An drzej Źra łek
podkreślił, że su ge ro wa nie, iż
smród nie po cho dzi od MPGK
Ka to wi ce, tyl ko być mo że z in -
nych źró deł, jest od wra ca niem
uwa gi od praw dzi we go źró dła
za pa chu. Stwier dził, że naj praw -
do po dob niej w za kła dzie za czę -
to oszczę dzać i okra jać pro ces
tech no lo gicz ny. Do dał, że naj -
bar dziej śmier dzi przy prze wra -
ca niu pryzm kom po stu, co po -
twier dzi ła przed sta wi ciel ka Ra -
dy Jed nost ki Po moc ni czej Dą -
brów ka Ma ła. Człon ko wie gru -
py, usto sun ko wu jąc się do pi sma
pre zy den ta Katowic, stwier dzi li,
że na le ży mo ni to ro wać i od no to -
wy wać dni i miej sca, kie dy
uciąż li wo ści są naj więk sze, by
po rów nać je z da ny mi, zbie ra ny -
mi przez Katowice i jak naj szyb -
ciej po in for mo wać miesz kań ców
o pro wa dzo nej ak cji. Po ja wi ła się
tak że pro po zy cja, by prze pro wa -
dzić kon tro lę skła du po wie trza
w dniach, kie dy za pach jest naj -
bar dziej uciąż li wy i by o pod ję -
tych dzia ła niach oraz moż li wo ści
zgła sza nia przez miesz kań ców,

gdzie i kie dy śmier dzi naj bar -
dziej, po in for mo wać tak że
miesz kań ców Cze la dzi i Sie mia -
no wic Ślą skich. 

Wła dze spół ki MPGK fak -
tycz nie uwa ża ją, iż emi ten tem
fe to ru mo gą być in ne za kła dy,
zlo ka li zo wa ne w po bli żu ka to -
wic kie go przed się bior stwa. –
Do ko na na zo sta ła ana li za i oce -
na pro ce sów me cha nicz no -bio -
lo gicz nych prze twa rza nia od pa -
dów pod ką tem zgod no ści
z prze pi sa mi, któ ra po twier dza
pra wi dło wość pro wa dzo nych
pro ce sów. MPGK pod ko niec
sierp nia wpro wa dził do tech no -
lo gii prze twa rza nia spe cjal ny
śro dek neu tra li zu ją cy za pach.
W re jo nie też jest zlo ka li zo wa ny
w gra ni cach Sie mia no wic za -
kład po sia da ją cy ze zwo le nie
na przyj mo wa nie ko mu nal nych
osa dów ście ko wych   w ilo -
ści 50 000 ton – przy po mi na An -
drzej Ma la ra, pre zes za rzą du
spół ki MPKG w Ka to wi -
cach. – W okre sie ostat nich sze -
ściu la tach zre ali zo wa li śmy trzy
du że in we sty cje: no wo cze sną
kom po stow nię, in sta la cję
do pro duk cji pa li wa al ter na tyw -
ne go z od pa dów i trze cią in sta la -
cję do me cha nicz ne go prze twa -
rza nia od pa dów. Oprócz tych in -
we sty cji, nie daw no, czy li pół ro -
ku te mu, za ło ży li śmy no wą in -
sta la cję do se pa ro wa nia po szcze -
gól nych frak cji od pa do wych.
Na te wszyst kie in we sty cje w su -
mie wy da li śmy 120 mi lio nów
zło tych i zre ali zo wa li śmy je
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze -
pi sa mi. Pro szę pa mię tać, że ma -
my tu za kład prze twa rza nia od -
pa dów, dla te go też mu si być
okre ślo ny za pach, zwią za ny
z pro duk cją i prze twa rza niem
od pa dów. Przy no wych in we sty -
cjach uciąż li wość odo ro wa po -
win na być zmi ni ma li zo wa -
na a nie zwięk szo na – pod su mo -
wał. W czerw cu przed sta wi cie le
Ślą skie go Wo je wódz kie go In -
spek to ra tu Śro do wi ska prze pro -
wa dzi li kon tro lę w za kła dzie
i stwier dzi li, że eks plo ata cja
skła do wi ska od pa dów… nie po -
wo du je uciąż li wo ści za pa cho -
wych. Prze pro wa dzo na kon tro la
nie wy ka za ła żad nych nie pra wi -
dło wo ści. SK
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Od 1 stycznia 2019 segregowanie odpadów po nowemu
Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi w Sosnowcu zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych poprzez dostosowanie go
do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywał będzie w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
1 stycznia 2019 r. nieruchomości wyposażone zostaną w nowe rodzaje pojemników oraz worków na odpady komunalne,
dlatego:
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości
o charakterze mieszanym – czyli deklarujący określoną ilość i wielkość pojemników/worków, będą musieli złożyć nowe
deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania tych deklaracji, to 31
października 2018r., gdyż gmina musi zdążyć wprowadzić nowe dane do systemu i na ich podstawie wyposażyć
nieruchomości w nowe pojemniki/worki do dnia 1 stycznia 2019 r.
Nieruchomości zamieszkałe wyposażone zostaną w nowe pojemniki/worki na odpady komunalne bez konieczności składania
nowych deklaracji. W przypadku tych nieruchomości właściciele stosować będą nowe druki w momencie dokonywania zmian
danych.
Nowe pojemniki wyposażone zostaną w system elektronicznej identyfikacji pojemników i odbiorów, dzięki któremu każdy
pojemnik przypisany zostanie do konkretnej nieruchomości, a każdy odbiór odpadów będzie na bieżąco monitorowany.
Zastosowany system zapobiegnie przypadkom kradzieży czy podmiany pojemników oraz ułatwi kontrolę gminy
nad prawidłowością odbioru odpadów przez firmę wywozową.
W nowym systemie obowiązywać będą 4 rodzaje deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – każdy dedykowany dla nieruchomości o określonym charakterze:
1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w których deklarować będzie się tylko ilość zamieszkujących daną

nieruchomość osób,
2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w których deklarować będzie się

tylko ilość i wielkość pojemników/worków oraz częstotliwość ich opróżniania/odbioru,
3. Nieruchomości o charakterze mieszanym, w których deklarować będzie się informacje, zarówno dotyczące ilości

zamieszkujących osób, jak i niezbędną ilość pojemników dla części niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne,

4. Domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – w której deklarować
będzie się roczną ryczałtową opłatę, wg stawki określonej w Uchwale Nr 804/LVIII/2018.

Nowe druki deklaracji zawierać będą dodatkowe załączniki:
DRUK A – dane osób tworzących spółkę cywilną, dla przypadków, kiedy właścicielem nieruchomości jest spółka cywilna,
DRUK B – dane współwłaścicieli nieruchomości, dla przypadków, gdy nieruchomość posiada więcej niż 1 właściciela,
DRUK C – wykaz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, wskazujący ilość osób zamieszkujących dany lokal
mieszkalny,
DRUK D – rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wskazywany w celu prawidłowego wyposażenia nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki/worki zgodnie z zapisami regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter zobowiązania podatkowego powstającego z mocy prawa.
Przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, co wiąże się z wymogiem
samoobliczenia (samowymiaru) podatku – w tym przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązanym do złożenia deklaracji jest WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.
Wszyscy mieszkańcy Sosnowca, na postawie art. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992)
oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca, zobowiązani są do zbierania odpadów
w sposób selektywny, czyli do segregowania odpadów komunalnych oraz takiej hierarchii postepowania z odpadami, aby
w pierwszej kolejności zapobiegać ich powstawaniu, następnie przygotować je do ponownego użycia, a dopiero
w przypadkach, gdy dwie pierwsze czynności nie są możliwe – pozbywać się ich w sposób, który pozwoli na ich recykling,
inny proce odzysku, a w ostateczności ich unieszkodliwienie.
W nawiązaniu do powyższych zapisów gminy zobligowane zostały do wykazywania osiągania w kolejnych latach bardzo
wysokich poziomów:
• recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich odpadów jak: metal, tworzywa sztuczne, szkło:

w roku 2019 – 40%, w roku 2020 – 50%, w roku 2025 – 55%, w roku 2030 – 60% (obecnie w Sosnowcu 25%)
• recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane

i rozbiórkowe: w roku 2019 – 60%, w roku 2020 – 70%.
• ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: w roku 2019 – 40%,

w roku 2020 – 35%, w roku 2035 – 10% (obecnie w Sosnowcu 32%).
Nieosiągnięcie przedstawionych poziomów skutkować będzie nałożeniem na gminy wysokich kar pieniężnych, co przełoży się
na wysokość obciążeń ponoszonych przez mieszkańców.
W związku z nałożonymi na gminy oraz jej mieszkańców obowiązkami segregowania odpadów, podczas odbierania odpadów
przez firmę wywozową, kontrolowana będzie prawidłowość ich segregacji.
Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na selektywnie zbierane odpady komunalne, innych frakcji odpadów,
poza wskazanymi dla danej frakcji. Pojemniki i worki, w których umieszczone zostaną inne frakcje odpadów, odebrane
zostaną jako odpady zmieszane (w terminie odbioru odpadów zmieszanych), a na właściciela nieruchomości, za okres,
w którym stwierdzono niewłaściwą segregację, nałożona zostanie w drodze decyzji administracyjnej wyższa opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Szczegółowych informacji udziela 
REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI  KOMUNALNYMI

ul. I. Mościckiego 14
tel. 296 06 31, 296 07 91, 296 07 92

Mieszkańcy są przekonani, że Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów zatruwa fetorem całą okolicę 

Walka ze smrodem rozpoczęta
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Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego w Sosnowcu „ENERGETYK” zaprasza
do udziału w zjeździe absolwentów, który odbędzie się dnia 6 października 2018 r. W programie zjazdu przewiduje się
część oficjalną oraz dla zainteresowanych spotkanie towarzyskie z oprawą muzyczną.
Część oficjalna odbędzie się w budynku byłego technikum, w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65. Obecnie w budynku
mieści się Energetyczne Centrum Kultury im. Jana Kiepury. 
Planowany program części oficjalnej:
12.00 – 13.00: rejestracja uczestników (m. in. wydawanie identyfikatorów)
13.00 – 14.30: główna część uroczystości – (dawna aula)
14.30 – 15.30: występy artystyczne zespołów Centrum Kultury – (dawna aula)
15.30 – 17.00: zwiedzanie budynku, indywidualne spotkania w klubie Komin (dawne warsztaty szkolne)
Spotkanie towarzyskie odbędzie poza budynkiem Energetycznego Centrum Kultury i rozpocznie się o godz. 18.00. 
Koszt uczestnictwa w zjeździe: 
• udział tylko w części oficjalnej – 20 zł
• udział w części oficjalnej i towarzyskiej – 130 zł (koszt nie obejmuje napojów alkoholowych).
Wpłat należy dokonywać na niżej podany nr konta bankowego Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Technikum
Energetycznego w Sosnowcu „ENERGETYK” z siedzibą w Sosnowcu, ul. Będzińska 65: 62 2030 0045 1110 0000 0398 1130. 
Tytuł: zjazd absolwentów, należy podać imię i nazwisko (dla kobiet również nazwisko panieńskie) oraz koniecznie rok
ukończenia technikum. Ilość miejsc w przewidywanej części towarzyskiej jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.
Dodatkowych wyjaśnień udziela Grażyna Grzesikowska pod nr tel. 500-155-319, e-mail: gragrze@onet.pl. 
Informacje o zjeździe zamieszczane są także na stronie internetowej stowarzyszenia: www.energetyk.sosnowiec.pl.

Weź udział w zjeździe absolwentów
„Energetyka” 

Oszu ści, pró bu ją cy wy łu dzić pie -
nią dze, wciąż zmie nia ją swo je
me to dy. Dla te go tak waż ne jest,
aby być czuj nym i roz waż nym
w co dzien nym ży ciu. Me to da
na „po li cjan ta, ofe ro wa nie pod ro -
bio ne go to wa ru czy fał szy we
zbiór ki na szla chet ny cel – to te
naj czę ściej spo ty ka ne. Prze czy -
taj cie po niż sze ra dy, o tym jak
roz po znać po dej rza ną sy tu ację
i jak nie dać się oszu kać.

Jed nym z naj czę ściej spo ty ka -
nych spo so bów, do ty ka ją cych
przede wszyst kim oso by star sze,
jest me to da na „wnucz kaˮ, lub
na „po li cjan taˮ. Oszu ści pod szy -
wa ją się pod człon ka ro dzi ny, lub
pod funk cjo na riu sza po li cji i w te -
le fo nicz nej roz mo wie pró bu ją wy -
łu dzić oszczęd no ści roz mów cy.

Jed nak prze stęp cy nie ogra ni -
cza ją się tyl ko do tej me to dy. Ko -
lej nym spo so bem oszu stwa jest
ofe ro wa nie pod ro bio ne go to wa ru.
Dzia ła jąc pod pre sją cza su, oszu -
ści nie da ją zbyt du żo cza su do na -
my słu i w roz mo wie prze ko nu ją,
że ofe ro wa ny to war jest ory gi nal -
ny i w zna ko mi tej, pro mo cyj nej
ce nie.

Oszu ści swo ją prze stęp czą
dzia łal ność roz cią ga ją tak że na pu -
blicz ne zbiór ki. Dzia ła jąc nie rzad -
ko pod przy kryw ką ak cji zbiór ki
środ ków na szla chet ny cel i po słu -
gu jąc się pod ro bio ny mi le gi ty ma -
cja mi i za świad cze nia mi, pró bu ją
wy łu dzić pie nią dze.

Wszyst kie te me to dy łą czy pre -
sja cza su ze stro ny prze stęp ców.
Naj lep szym spo so bem prze ciw -
dzia ła nia jest więc du ża ostroż ność
przy po dej mo wa niu de cy zji.

Je śli co kol wiek bu dzi na sze
wąt pli wo ści, za kończ my roz mo -
wę.

Po in for muj my na szych naj bliż -
szych o po dej rza nej sy tu acji. Nie
wa haj my się rów nież za dzwo nić
pod nu mer alar mo wy 112.

Zwra ca my się z ape lem,
zwłasz cza do osób mło dych – in -
for muj my na szych ro dzi ców
i dziad ków o tym, że są oso by,

któ re za mie rza ją wy ko rzy stać ich
życz li wość.

Po wiedz my im, jak za cho wać
się w sy tu acji, kie dy ktoś za dzwo -
ni do nich z proś bą o po ży cze nie
du żej ilo ści pie nię dzy. Zwróć my
uwa gę na za gro że nie oso bom star -
szym, o któ rych wie my, że miesz -
ka ją sa mot nie.

Oprac. zespół KMP w Sosnowcu

Oszuści i ich metody. Jak się przed nimi ustrzec? Artystyczne dopełnianie w Muzeum
Wy sta wa prac Mał go rza ty Da jew -
skiej i Pio tra Bła że jew skie go, za -
ty tu ło wa na „Dopełnianie”, otwo -
rzy se zon kul tu ral ny we wrze śniu
w so sno wiec kim Pa ła cu Scho ena
Mu zeum. 

Wy sta wa, któ rej wer ni saż od -
bę dzie się już6 wrze śnia, pre zen tu -
je uni ka to we, wy ko rzy stu ją ce zja -
wi ska optycz ne, szkla ne kom po zy -
cje Mał go rza ty Da jew skiej ima lar -
stwo Pio tra Bła że jew skie go. Twór -
cy odwie lu lat łą czą dzia łal ność ar -
ty stycz ną z pra cą na uko wą i pe da -
go gicz ną na wro cław skiej Aka de -
mii Sztuk Pięk nych. Two rzą tak że
ar ty stycz ny tan dem. Ich wspól ne
przed się wzię cia po zwa la ją na od -
dzia ły wa nie  iwza jem ne prze ni ka -
nie od mien nych ro dza jów sztu ki.
Eks po zy cja zo sta ła zor ga ni zo wa na
zoka zji 35-le cia pra cy twór czej ar -
tyst ki i 45-le cia dzia łal no ści Pio tra
Bła że jew skie go. Pre zen tu je osiem -
dzie siąt szkla nych obiek tów
i osiem dzie siąt ob ra zów wy po ży -
czo nych z ko lek cji mu ze al nych
i od osób pry wat nych (kra jo wych
i za gra nicz nych), wśród któ rych są
pra ce zna ne z wcze śniej szych wy -

staw i pu bli ka cji oraz zu peł nie no -
we, po wsta łe z my ślą o ju bi le uszo -
wej eks po zy cji. 

So sno wi czan ka, Mał go rza ta
Da jew ska, two rzy im po nu ją ce
szkla ne rzeź by, któ rym na da je
opi so we, nie mal li te rac kie ty tu ły.
Piotr Bła że jew ski jest wy bit nym
przed sta wi cie lem abs trak cji geo -
me trycz nej i kon se kwent nie zgłę -
bia i prze kła da na ję zyk wi zu al ny
wszyst kie jej aspek ty. Ar ty ści wy -
pra co wa li for mu łę wspól nej pre -
zen ta cji swo ich dzieł, re pre zen tu -
ją cych wpraw dzie od ręb ne dzie -
dzi ny ar ty stycz ne, ale prze ma wia -

ją cych jed nym, uni wer sal nym ję -
zy kiem es te tycz nym. Eks po zy cja
bę dzie pre zen to wa na w Pa ła cu
Scho ena Mu zeum w So snow cu
od 6 wrze śnia do 28 paź dzier ni -
ka 2018 ro ku. Ku ra to rem wy sta -
wy, któ rej współ or ga ni za to ra mi są
Aka de mia Sztuk Pięk nych im. Eu -
ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu,
Uni wer sy tet Przy rod ni czy we
Wro cła wiu, Mu zeum Kar ko no skie
w Je le niej Gó rze, Ośro dek Kul tu -
ry i Sztu ki we Wro cła wiu, jest Ewa
Chmie lew ska. Wer ni saż roz pocz -
nie się o godz. 18.00. Wstęp jest
wol ny. red

Pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski oraz dy rek to rzy Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej, Ho te lu
Cen trum w So snow cu i CKZiU
przy ul. Gro ta Ro wec kie go 64
wSo snow cu, za pra sza ją doudzia łu
w 7. edy cji ogól no pol skiej ak cji
„Na ro do we Czy ta nie”, któ re od bę -
dzie się 8 wrze śnia w Za głę biow -
skiej Me dia te ce iwszyst kich fi liach
bi blio te ki. Pro gram w Me dia te ce
obej mu je lek tu rę frag men tów
„Przed wio śnia” Ste fa na Że rom -

skie go z udzia łem pu blicz no ści
oraz pio sen ki ka ba re to we z okre su
dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne -
go w wy ko na niu ak to rów Te atru
Za głę bia Be aty Deut sch man
i Krzysz to fa Ko rze niow skie go
przy akom pa nia men cie Ewy Zug.

Po nad to w wy po ży czal ni dla
do ro słych, w go dzi nach otwar cia,
czy tel ni cy mo gą li czyć na od twa -
rza nie „Przed wio śnia” kil ku w ję -
zy kach: pol skim, an giel skim, nie -
miec kim, ro syj skim, buł gar skim.

Przy go to wa no tak że wy sta wę
z se rii „Bi blio te ka rze po le ca -
ją”: 44 tek sty An to lo gii Nie pod le -
gło ści. Dla czy tel ni ków przy go to -
wa no tak że do dat ko we atrak cje,
m. in. pre zen ta cje mul ti me dial ne,
qu izy i krzy żów ki oraz wy stę py
mu zycz ne. W Me dia te ce bę dzie
moż na wy słu chać frag men tów
„Przed wio śnia” w godz. od 11.00
do 13.00. Wię cej in for ma cji moż -
na zna leźć na stro nie: www.bil -
bio te ka.so sno wiec.pl. SK

„Przedwiośnie” we wspólnym narodowym czytaniu 

Na to py ta nie spró bu ją od po wie dzieć w Sa li Wi do -
wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za” już 7 wrze śnia twór -
cy spek ta klu „An dro pau za 3, czy li jak żyć i nie zwa -
rio wać?”. Za po wia da się wie czór pe łen śmie chu,
przy gód oraz sy tu acji ab sur dal nych. Jest to spek takl
z ar cy za baw ną opo wie ścią o tym, jak praw dzi we ży -
cie roz po czy na się po sześć dzie siąt ce! O tym, że nie
istot na jest ilość zer przy licz bie two ich lat na świe -
cie, ale ra do sne i otwar te ser ce. Kwin te sen cję ży cia

uka że je den z bo ha te rów, po nie praw do po dob nej
przy go dzie, któ ra od mie ni ła na do bre je go ży cie
i krzy czy po nad oce anem: „Te raz do pie ro za czy nam
żyć!”.   Sztu kę „An dro pau za 3 – czy li jak żyć i nie
zwa rio wać” na pi sa li Piotr Dą brow ski i Ka ta rzy -
na Mi kie wicz, na pod sta wie po my słu Lesz ka Kwiat -
kow skie go. Re ży se rią za ję li się Piotr Dą brow ski
i Ka ta rzy na Mi kie wicz. Bi le ty są w 39 i 49 zł. Spek -
takl roz pocz nie się o godz. 18.00. SK

Jak żyć i nie zwariować?

Wernisaż wystawy „Dopełnianie” otworzy sezon kulturalny
w Muzeum. 

zdjęcia: arc Pałac Schoena M
uzeum

 w
 Sosnow

cu
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Hokeiści Zagłębia znów
w gronie najlepszych

Radość z gry w ekstralidze. Dramat Tobiasza Bernata

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Ho ke jo we Za głę bie nie zna la zło by się w eks -
tra kla sie, gdy by nie wspar cie mia sta. Wio sną
so sno wi cza nie prze gra li wpraw dzie wal kę
z eki pą z To ru nia o bez po śred ni awans do eks -
tra li gi, ale mi mo to klub zo stał włą czo ny
w struk tu ry miej skiej spół ki, któ rą do tej po ry
two rzy li pił ka rze Za głę bia. Pre ze sem dwu sek -
cyj ne go – jak na ra zie klu bu – jest Mar cin Ja -
ro szew ski, ale za ho ke jo wą sek cję od po wia -
da Da riusz Ki siel, któ re mu po wie rzo no ro lę
dy rek to ra.

Że by za grać z naj lep szy mi, Za głę bie mu sia -
ło przejść pro ces li cen cyj ny oraz wy ku pić tzw.
„dzi ką kar tę”, któ rej war tość wy ce nio no
na 200 tys. zł. Co cie ka we, z pro po zy cją jej
wy ku pie nia wy szły wła dze PZHL, któ re jak
wia do mo na nad miar go tów ki nie na rze ka ją…

– Po sta no wi li śmy z te go za pro sze nia sko -
rzy stać. Krok po kro ku chce my od bu do wać
ho kej w mie ście. Zde cy do wa li śmy, że le piej
bę dzie grać z naj lep szy mi niż grać w sła bej
pierw szej li dze, zwa żyw szy, że usta bi li zo wa -
nie sy tu acji fi nan so wej klu bu i plan włą cze nia
sek cji w struk tu ry miej skiej spół ki, któ ry osta -
tecz nie wy pa lił, spra wi ło, że na si wy cho wan -
ko wie chcie li do nas wró cić – pod kre śla pre -
zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Po now ny ak ces gry w Za głę biu zgło si li m.
in. Da mian Sła boń, Ra fał Ra dzi szew ski, To -
masz Ko złow ski, Łu kasz Pod sia dło, którzy bę -
dą two rzyć trzon dru ży ny pro wa dzo nej przez
Mar ci na Ko złow skie go. Do Za głę bia wró cił
tak że Czech Vla di mir Lu ka, któ ry ostat nio
bro nił barw HC Po ru ba. Z te go sa me go klu bu
tra fił tak że in ny Czech, To mas Ka na. Ze spół
wzmoc nił tak że Mi chał Dzia ło, ostat nio Po lo -

nia By tom. – Do my ka my pew ne spra wy trans -
fe ro we, te sto wa li śmy kil ku ob co kra jow ców,
nie wszy scy speł ni li na sze wy ma ga nia, ale
zro bi my wszyst ko, aby ka dra pre zen to wa ła się
od po wied nio. Szko da To bia sza Ber na ta, bo to
jed no z na szych naj waż niej szych ogniw. Trzy -
ma my kciu ki za je go szyb ki po wrót. To twar -
dziel jak je go oj ciec. Bę dzie my wal czyć
o zwy cię stwa dla nie go – pod kre śla dy rek tor
Ki siel.

Do nie szczę sne go zaj ścia do szło pod czas
spo tka nia z Du klą Mi cha lo wi ce. – Sta łem twa -
rzą doban dy, bo chcia łem wy bić krą żek zna szej
ter cji. Na gle ry wal za ata ko wał mnie z ty łu i tak
wła śnie roz po czę ło się mo je nie szczę ście –re la -
cjo no wał fe ral ne zda rze nie To biasz Ber nat.

Pierw sze ba da nia nie wy ka za ły nic po waż -
ne go i ho ke ista wraz ze spo łem wró cił do So -
snow ca. Tu roz po czął się dra mat. – Stra ci łem
czu cie w rę kach. Oka za ło się, że dwa krę gi
w od cin ku szyj nym są uszko dzo ne i uwie ra ją
rdzeń krę go wy. Le ka rze zde cy do wa li, że ucisk
na rdzeń zli kwi du ją me to dą bez in wa zyj ną, tak
zwa nym wy cią giem czasz ko wym. Do czasz ki
wkrę co no mi śru by, a na wy cią gu umiesz czo -
no ośmio ki lo gra mo we od waż ni ki. Mam na -
dzie ję, że ta me to da przy nie sie efekt – tłu ma -
czy wy cho wa nek Za głę bia So sno wiec.  Ko lej -
ne ba da nia wy ka żą, czy ko niecz na bę dzie ope -
ra cja krę go słu pa.

Tobiasz Bernat miał być podporą hokejowego Zagłębia. Po brutalnym ataku jednego
z rywali walczy o powrót do zdrowia.

Z mieszanymi uczuciami przystąpią do rozgrywek hokejowej ekstraligi zawodnicy z Sosnowca. Z jednej strony
towarzyszy im radość, bo klub spełnił wymogi licencyjne i wraca do elity dzięki „dzikiej karcie”, z drugiej
smutek, bo na lodzie nie będzie mógł im pomóc Tobiasz Bernat, który po brutalnym ataku w jednym z meczów
kontrolnych walczy nie tylko o powrót na taflę, ale przede wszystkim o powrót do zdrowia. Pierwszy mecz
Zagłębia rozegra już 7 września z Tauron KH GKS Katowice. Będzie to spotkanie rozegrane awansem.

Ceny biletów i karnetów na sezon 2018/2019

Dzieci do 6 roku życia (wstęp tylko pod opieką
dorosłego) – bezpłatnie
Młodzież szkolna od 7 do 15 roku życia 
(z ważną legitymacją szkolną) - 3 zł
Ulgowy: 5 zł (kobiety, emeryci, renciści)
Normalny: 10 zł
Karnet na sezon zasadniczy 2018/2019 – 120 zł
(możliwość kupienia w sekretariacie klubu 
w godzinach od 9.00 do 16.00). 

Ra fał Pie trzak, wy cho wa nek AKS
Niw ka, a na stęp nie za wod nik Za -
głę bia So sno wiec, zna lazł się
w gro nie pił ka rzy po wo ła nych
przez no we go se lek cjo ne ra re pre -
zen ta cji Pol ski Je rze go Brzęcz ka
na naj bliż sze me cze z Wło cha mi
i Por tu ga lią. Pie trzak bro ni obec nie
barw Wi sły Kra ków.

Pie trzak uro dził się 30 stycz -
nia 1992 ro ku. Przy go dę z fut bo -
lem za czy nał w AKS Niw ka, na -
stęp nie tra fił do ju nior skich grup
Za głę bia. 7 ma ja 2008 ro ku,
a więc ma jąc nie co po nad 16 lat,
za de biu to wał w bar wach klu bu
z So snow ca w eks tra kla sie. To
oczy wi ście naj młod szy pił karz,
któ ry w bar wach Za głę bia wy -
biegł na bo isko w naj wyż szej kla -
sie roz gryw ko wej. La tem 2010 ro -
ku prze niósł się do Gór ni ka Za -
brze, na stęp nie bro nił barw Pia sta
Gli wi ce, Ko le ja rza Stró że, GKS
Ka to wi ce i Wi sły Kra ków, z krót -
kim wy po ży cze niem do Za głę bia
Lu bin. Do tej po ry na bo iskach
eks tra kla sy za li czył 31 wy stę pów,
w któ rych zdo był dwie bram -
ki. – My ślę, że to jest przy kład, że
do ży cia trze ba pod cho dzić w po -
zy tyw ny spo sób. Nie moż na da -
wać za wy gra ną. Trzy mie sią ce
zmie ni ły w mo jej ka rie rze wszyst -
ko o 180 stop ni. Te raz wszyst ko
jest w po rząd ku, ale nie za po mi -
nam też, że cza sa mi wszyst ko mo -
że od mie nić się też w dru gą stro -
nę – pod kre śla Pie trzak.

War to w tym miej scu do dać,
że ostat nim pił ka rzem uro dzo nym
w So snow cu, któ ry do stą pił za -
szczy tu gry w re pre zen ta cji Pol -
ski, był Eu gen Po lan ski. Do ka dry
bia ło -czer wo nych tra fił za ka den -
cji Fran cisz ka Smu dy. Ostat ni
mecz w ko szul ce z or łem na pier -
si Po lan ski za grał 5 mar ca 2014
ro ku już za ka den cji Ada ma Na -
wał ki. Po lan ski po za miej scem
uro dze nia oraz wi zy tą w Urzę dzie
Miej skim w lip cu 2011 ro ku, kie -
dy to mu siał zdo być nie zbęd ne
do ku men ty, upraw nia ją ce go
do gry dla Pol ski, nie miał zbyt
wie le wspól ne go.

Znacz nie bar dziej z na szym
mia stem zwią za ny jest Ry szard
Czer wiec, ostat ni pił karz w hi -
sto rii Za głę bia, któ ry bro niąc
barw klu bu z Kre so wej, wy stą pił
w se nior skiej re pre zen ta cji Pol -
ski. Mia ło to miej sce 5 lip -
ca 1992 ro ku w me czu z Gwa te -
ma lą. Tre ne rem był wów czas
An drzej Strej lau, u któ re go
Czer wiec nie speł na pół ro ku
wcze śniej de biu to wał w ka drze.
W su mie ja ko pił karz Za głę bia
za li czył trzy re pre zen ta cyj ne bo -
je. Po tem grał jesz cze w ka drze
ja ko za wod nik Wi dze wa Łódź
i Wi sły Kra ków. W Za głę biu był
tak że tre ne rem. Je sie nią 2011
ro ku zna lazł się w szta bie tre ner -
skim Pio tra Sta cha, a na stęp nie
współ pra co wał z Je rzym Wy rob -
kiem. KP

Wychowanek AKS Niwka 
w kadrze Brzęczka
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Rafał Pietrzak ma szansę zagrać w reprezentacji Polski
w meczach z Włochami i Portugalią. 

So sno wiec pa mię ta o jed nym
z naj lep szych pił ka rzy w hi sto rii
Za głę bia So sno wiec. Pa miąt ko wa
ta bli ca po ja wi ła się na ścia nie wy -
re mon to wa ne go bu dyn ku przy
Obroń ców We ster plat te 2a w Ju -
liu szu. To wła śnie tam miesz kał
przed la ty Wło dzi mierz Ma zur.

Wbar wach Za głę bia Ma zur ro -
ze grał 289 spo tkań, zdo był 80 bra -
mek. Z klu bem z So snow ca dwu -
krot nie zdo był Pu char Pol ski. Król
strzel ców pił kar skiej eks tra kla sy
w se zo nie 1976/77. 23-krot ny re -
pre zen tant Pol ski. Uczest nik fi na -
łów Mi strzostw Świa ta Ar gen ty -
na '78. Do hi sto rii prze szedł je go
wspa nia ły gol z rzu tu kar ne go,
w wy gra nym 2:0 me czu z Ho lan -
dią. Ma zur bram ka rza ry wa li po ko -
nał, strze la jąc wsty lu Pa nen ki, czy li
ko piąc fut bo lów kę lo bem wśro dek
bram ki, gdy tym cza sem bram karz
ry wa li bez rad nie rzu cił się w bok.

Ta bli ca na bu dyn ku od sło nię ta
zo sta ła 8 lip ca. – Dzię ku ję, że pa -

mię ta cie o mo im ta cie, że to na -
zwi sko tu taj wid nie je. Dzię ku ję
wszyst kim, któ rzy się przy czy ni li
do po wsta nia tej ta bli cy – mó wi ła
cór ka Wło dzi mie rza Ma zu ra,
Mag da le na.

Wło dzi mierz Ma zur jest pa -
tro nem Aka de mii Za głę bia,
w któ rej tre nu je bli sko pół ty sią ca
mło dych adep tów pił ki noż nej.

– To za szczyt pa mię tać o ta -
kiej po sta ci, ja ką był Wło dzi mierz
Ma zur. W tym se zo nie Za głę bie
znów gra w eks tra kla sie i za pew -
ne Wło dek, bo tak go wszy scy
w So snow cu wspo mi na ją, był by
z pił ka rzy bar dzo dum ny. To do -
bry mo ment, aby przy po mnieć,
kim był, gdzie miesz kał i co zro -
bił dla pol skiej pił ki – po wie dział

pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Bar dzo do brze Wło dzi mie rza
Ma zu ra wspo mi na tak że Le szek
Ba czyń ski, ho no ro wy pre zes Za -
głę bia So sno wiec. – Wło dek za -
wsze był bar dzo bli sko nas, po je -
go odej ściu zor ga ni zo wa li śmy
tur niej je go imie nia. Wnucz ka
Włod ka mia ła wte dy ro czek, by ła
na wszyst kich tur nie jach i do ra -
sta ła wraz z ko lej ną edy cją. Pre zes
Za głę bia So sno wiec, Mar cin Ja -
ro szew ski, po szedł jesz cze o krok
da lej i two rząc aka de mię, daj jej
imię Wło dzi mie rza Ma zu ra. To
imię i na zwi sko, ta pa mięć o do -
sko na łym ko le dze i przy ja cie lu,
ni gdy nie zgi nie – za pew nił.

O ta bli cę za bie ga ła spo łecz -
ność Ju liu sza, m.in. pan Ma rek
Wa cła wik, któ ry po mysł ten zgło -
sił do Bu dże tu Oby wa tel skie go.

Wło dzi mierz Ma zur zmarł 1
grud nia 1988, gdy miał za le d -
wie 34 la ta. KP

Od sło nię to ta bli cę po świę co ną Wło dzi mie rzo wi Ma zu ro wiPotencjał większy niż punktowa zdobycz

Tablica na Juliuszu ma upamiętniać jednego z najwybitniejszych
piłkarzy Zagłębia. 

Paweł Leśniak
Za na mi sie dem ko le jek w pił kar -
skiej eks tra kla sie. Za głę bie, któ re
wró ci ło do eli ty po 10 la tach,
zgro ma dzi ło jak na ra zie pięć
punk tów. Nie jest to po kaź ny do -
ro bek, ale śmia ło moż na po wie -
dzieć, że nie od da je on po ten cja łu
dru ży ny Da riu sza Dud ka. Za głę -
bie po ka zu je cha rak ter, wal czy
do koń ca o każ dy punkt, a przede
wszyst kim gra do przo du, nie na -
sta wia jąc się z gó ry na tzw. „obro -
nę Czę sto cho wy”.

Wy gra na z Po go nią Szcze -
cin, re mi sy ze Ślą skiem Wro cław
i Ar ką Gdy nia oraz po raż ki
z Pia stem Gli wi ce, Za głę biem
Lu bin oraz Le gią War sza wa i Le -
chem Po znań. To su cha sta ty sty -
ka po sied miu me czach. Te raz
pił ka rzy cze ka kil ku dnio wa prze -
rwa od li gi, gdyż czas na me cze
re pre zen ta cji. – Ze spół się kon -
so li du je. Już w trak cie roz gry -
wek do łą czy li do nas Adam Ko -
kosz ka i Szy mon Paw łow ski.

Obaj faj nie wkom po no wa li się
w ze spół, a Szy mon już po ka zał,
że bę dzie jed nym z li de rów ze -
spo łu. Prze skok z I li gi do eks tra -
kla sy jest spo ry, ale my ślę, że po -
ka za li śmy, że Za głę bie nie bę -
dzie chłop cem do bi cia i każ dy
mu si trak to wać nas po waż nie.
Przy odro bi nie szczę ścia tych
punk tów moż na by ło ugrać wię -
cej. Z dnia na dzień wi dać, że ze -
spół doj rze wa, jest pew niej szy
swo jej war to ści. Na pew no mu si -
my po pra wić grę de fen syw ną, bo
tu taj ma my za du żo wpa dek.
Stąd ro ta cje w de fen sy wie, ale
my ślę, że je ste śmy już bli żej niż
da lej w na szych po szu ki wa niach
opty mal ne go usta wie nia – pod -
su mo wał pierw sze li go we bo je
Da riusz Du dek.

Ko lej ny mecz so sno wi cza nie
przed wła sną pu blicz no ścią ro ze -
gra ją 17 wrze śnia o godz. 18. Ry -
wa lem Za głę bia bę dzie Gór nik
Za brze. KP
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

„Zagórze Zajezdnia” – 40 lat tradycji

Nie ste ty, nie uda ło mi się usta lić,
kie dy nauli cach So snow ca (So sno -
wic) po ja wił się pierw szy au to bus.
Zna na jest na to miast do kład nada ta
roz po czę cia dzia łal no ści pierw szej
fir my prze wo zo wej wy ko rzy stu ją -
cej do trans por tu lud no ści tzw. sa -
mo jaz dy oso bo we. Tą pa mięt ną da -
tą jest 11 mar ca 1922 ro ku. Wte dy
to fir ma Ruch Pa sa żer sko Au to bu -
so wy w Za głę biu roz po czę ła swą
dzia łal ność. Ini cja to ra mi i za ra zem
wła ści cie la mi przed się bior stwa by -
li prof. Fe liks An kersz tajn i re dak -
tor Jó zef Ma cie jew ski. Dzia ła li oni
w po ro zu mie niu z re gio nal ny mi
prze my słow ca mi, któ rzy by li ży wo
za in te re so wa ni wspie ra niem roz -
wo ju ko mu ni ka cji miej skiej. Pew -
ną cie ka wost kę sta no wi fakt, że
rów nież Gwa rec two Hra bia Re -
nard (ów cze sny wła ści ciel te atru
zna ne go obec nie ja ko Te atr Za głę -
bia) do strze ga ło pew ne pro fi ty pły -
ną ce z uru cho mie nia ko mu ni ka cji
zbio ro wej – au to bu sy mo gły do wo -
zić nie tyl ko pra cow ni ków, ale rów -
nież wi dzów po cho dzą cych z po -
bli skich miej sco wo ści.

Na star cie fir ma po sia da ła
osiem au to bu sów, każ dy z nich
mógł prze wo zić20 pa sa że rów. Od -
jaz dy od by wa ły się co dwie go dzi -
ny, ruch trwał od go dzi -
ny 7.00 do 23.00. Głów ny przy sta -
nek znaj do wał się pod dwor cem
wie deń skim – dzi siaj So sno wiec
Głów ny.

Za po trze bo wa nie na te go ro -
dza ju usłu gi by ło ogrom ne.  Z cza -
sem po ja wi ła się kon ku ren cja
w po sta ci in nych prze woź ni ków.
Po wsta wa ły no we li nie au to bu so -
we, a na już ist nie ją cych zwięk sza -
no ilość kur sów. Dal sze dzie je ko -
mu ni ka cji miej skiej w So snow cu
i Za głę biu to nie mal cią gły roz wój
prze ry wa ny kry zy sem go spo dar -
czym lat 30. oraz nie spo koj ny mi
cza sa mi I i II woj ny świa to wej. 

God nym spad ko bier cą i kon ty -
nu ato rem trans por to wych tra dy cji
z okre su mię dzy wo jen ne go jest
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji
Miej skiej sp. z o.o. w So snow cu,
któ re na le ży donaj lep szych firm tej
bran ży w ska li ca łe go kra ju. PKM

ma swą sie dzi bę przy uli cy Le nar -
to wi cza 73, w miej scu, któ re po -
wszech nie zna ne jest ja ko „Za gó -
rze Za jezd nia”.

Moż na przy jąć, że hi sto ria za -
gór skiej za jezd ni głę bo ki mi ko rze -
nia mi się ga… sta rej re mi zy tram -
wa jo wej w Bę dzi nie – znaj do wa ła
się u zbie gu ulic Koł łą ta ja i Pa ry -
skiej. Po II woj nie świa to wej na jej
te re nie sta cjo no wa ły tak że au to bu -
sy. Ta kie po łą cze nie dwóch ro dza -
jów miej skie go trans por tu spra wia -
ło pew ne pro ble my i ro dzi ło kon -
flik ty po mię dzy „tram wa ja rza mi”
i „au to bu sia rza mi”.

De cy zją ów cze snych władz
wo je wódz kich wznie sio no więc
w Bę dzi nie przy ul. Pro my ka 30
dru gą za jezd nię, tym ra zem wy -
łącz nie dla au to bu sów. Obiekt od -
da no doużyt ku17 lip ca1963 ro ku.
Odpo cząt ku za jezd nia znaj do wa ła
się pod za rzą dem Wo je wódz kie go
Przed się bior stwa Ko mu ni ka cyj ne -
go wKa to wi cach, któ re od27 lu te -
go1951 ro ku by ło praw dzi wym gi -
gan tem wsfe rze trans por tu zbio ro -
we go. Obec nie w obiek cie tym
znaj du je się Izba Tra dy cji PKM
So sno wiec. Bę dzie ona te ma tem
od ręb ne go ar ty ku łu.  

Waż nym wy da rze niem zwią -
za nym z na ro dzi na mi za gór skiej
za jezd ni au to bu so wej by ła bu do wa
Hu ty Ka to wi ce w Dą bro wie Gór -
ni czej. Z za kro jo nym na sze ro ką
ska lę przed się wzię ciem wią za ły
się tak że za gad nie nia do ty czą ce in -
fra struk tu ry dla pra cow ni ków i co
za tym idzie, zapewnienia od po -
wied nio wy daj ne go trans por tu.

Pod ję to za tem ko lej ną de cy zję
o bu do wie (naj więk szej na te re nie
wo je wódz twa ka to wic kie go) za -
jezd ni au to bu so wej w So snow cu -
-Za gó rzu. In we sty cję pro wa dzi ła ta
sa ma fir ma, któ ra od po wia da ła
za bu do wę hu ty „Ka to wi ce”, czy li
Bu do stal – 4.

Za jezd nia zo sta ła od da -
na do użyt ku 18 grud nia 1978,
a od 1 stycz nia 1979, w ra mach re -
or ga ni za cji, roz po czął funk cjo no -
wa nie Za kład Ko mu ni ka cyj ny nr 8
w So snow cu -Za gó rzu, oczy wi ście
w struk tu rach WPK Ka to wi ce. Po -

śród ka dry no wo po wsta łe go za kła -
du zna leź li się do świad cze ni pra -
cow ni cy za jezd ni bę dziń skiej.
W skład Za kła du nr 8 we szły od -
dzia ły au to bu so we wBę dzi nie, Dą -

bro wie Gór ni czej -Go ło no gu, Ol ku -
szu oraz Za jezd nia Au to bu so wa
w So snow cu -Za gó rzu. Za gór ska
za jezd nia w po cząt kach swe go ist -
nie nia ob słu gi wa ła li nie au to bu so -

we nr:34,55,612 przywy ko rzy sta -
niu ta bo ru skła da ją ce go się z Ika ru -
sów 260 i 280 (prze gu bo wy) oraz
Jel czów PR 110U pro du ko wa nych
na li cen cji Ber lie ta. W po ło wie
lat 80. za jezd nia ob słu gi wa ła 29 li -
nii, w tym nie co już za po mnia ne:
33 bis, 38, 124, 271, 602, 611, 212,
645, 680, 682, 683, 684, 697, 719.

Ważną da tą w hi sto rii za jezd ni
jest 1 paź dzier ni ka 1991 ro ku.
Wte dy to w wy ni ku po dzia łu ma -
jąt ku WPK Ka to wi ce po wsta ło
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji
Miej skiej w So snow cu, któ re we -
szło w skład Ko mu ni ka cyj ne go
Związ ku Ko mu nal ne go Gór no ślą -
skie go Okrę gu Prze my sło we go.
Do ko lej ne go prze kształ ce nia do -
szło 17 lip ca 1997 ro ku – od te go
cza su fir ma no si na zwę Przed się -
bior stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej
w So snow cu spół ka z o.o. Po za za -
jezd nią wZa gó rzu do fir my na le ży
tak że Od dział Au to bu so wy w Dą -
bro wie Gór ni czej -Go ło no gu oraz
Od dział Au to bu so wy w Bę dzi nie
(obec nie nie pro wa dzi się tam eks -
plo ata cji).

Wchwi li pu bli ko wa nia te go ar -
ty ku łu PKM So sno wiec sp. z o.o.
użyt ku je 251 au to bu sów, któ re ob -

słu gu ją 65 li nii. Na za jezd ni w Za -
gó rzu sta cjo nu je 131 spo śród nich.
Mo że my spo tkać je pod czas pra cy
na 37 li niach. Flo ta skła da się z po -
jaz dów róż nych ma rek: Jelcz,
MAN, Mer ce des, So la ris, Vo lvo.
Fir ma suk ce syw nie od mła dza swój
ta bor. Dzię ki te mu po uli cach za -
głę biow skich (inie tyl ko) miast jeź -
dzi co raz wię cej przy ja znych śro -
do wi sku no wo cze snych, ni sko emi -
syj nych au to bu sów. Po śród nich
kró lu ją hy bry dy oraz wo zy z na pę -
dem elek trycz nym, któ re zda niem
„zło śli wych” no szą w so bie do -
miesz kę tram wa jar skie go pier -
wiast ka. 

Tekst izdję cia: Ar tur Pta siń ski
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.

Podczas pracy nad artykułem korzystałem
z życzliwości oraz pomocy dyrektora do spraw
technicznych PKM Sosnowiec – pana Piotra Drabka.
Serdecznie dziękuję. 
Nieocenionym wręcz źródłem informacji była dla
mnie monografia „Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Sosnowcu i historia komunikacji
autobusowej w Zagłębiu Dąbrowskim” Dariusz
Falecki, Tadeusz Falecki, Będzin 2013. Gorąco
polecam to wydawnictwo. 

Więcej zdjęć zagórskiej zajezdni można zobaczyć na:
www.kuriermiejski.com.pl.  

Lista autobusów stacjonujących w zagórskiej zajezdni PKM: 
– 26 autobusów marki Jelcz M 121 I (diesel), 
– 1 autobus marki Jelcz 121 M4 (diesel), 
– 2 autobusy marki MAN A-78 (diesel),
– 1 autobusy marki Mercedes Benz CITARO O530 (diesel),
– 6 autobusów marki MAN A-23 (diesel), 
– 6 autobusów marki Mercedes Citaro O530 G (diesel), 
– 10 autobusów marki Mercedes Benz Conecto G (diesel), 
– 32 autobusy marki Solaris Urbino 15 (diesel), 
– 2 autobusy marki Solaris Urbino 18 Hybrid (hybryda), 
– 16 autobusów marki Solaris Urbino 12 E6 (diesel), 
– 5 autobusów marki Solaris Urbino 18 E6 (diesel), 
– 5 autobusów marki Volvo 7900 LAH BASC (hybryda), 
– 17 autobusów marki Volvo 7900 LH B4SC (hybryda), 
– 2 autobusy marki Solaris Urbino 12 Electric (elektryczny). 
Gdyby wszystkie ustawić „gęsiego”, to zajęłyby ulicę 3 Maja oraz ulicę
Piłsudskiego na przestrzeni pomiędzy dworcem Sosnowiec Główny
a Egzotarium. 

PKM Sosnowiec jest liderem komunikacji miejskiej. Firmie wielokrotnie
przyznawano nagrody i wyróznienia. Oto niektóre z nich:

– złota odznaka za zasługi dla województwa Śląskiego dla spółki – 2006 rok,
– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej na podstawie danych finansowych

z roku 2010,
– Lider społecznej odpowiedzialności „Dobra Firma 2010”,
– „Solidny Pracodawca – Lider Hr 2011”,
– „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider Hr 2011”,
– „Symbol Komunikacji Miejskiej 2011”,
– „Gazele Biznesu” w 2009 i 2012 r.,
– „Solidny Pracodawca Branży Transportu Miejskiego 2012”,
– „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider Hr 2012”,
– „Menadżer Zagłębia” w kategorii „europejski standard 2013”,
– „Lider Lokalnej Przedsiębiorczości 2012”,
– „Lider rozwoju regionalnego” – tytuł przyznany przez Polski Kongres

Przedsiębiorczości,
– „Przedsiębiorstwo Fair Play 2013” – program afiliowany przy Krajowej

Izbie Gospodarczej, uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się w sali
Kongresowej PKiN w Warszawie 6 grudnia 2013 r.,

– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej na podstawie danych finansowych
z roku 2013 przyznany przez Bisnode Polska Sp. z o.o.,

– Odpowiedzialny Pracodawca 2014,
– „Marka – Śląskie” w kategorii społeczna odpowiedzialność

biznesu 2014,
– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej na podstawie danych

finansowych, z roku 2015 przyznany przez Bisnode Polska Sp. z o.o.,
– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej na podstawie danych

finansowych, z roku 2016 przyznany przez Bisnode Polska Sp. z o.o.,
– „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” za rok 2016 przyznany przez KK

NSZZ „Solidarność”.

Autobus elektryczny Solaris Urbino 12 Electric podczas ładowania magazynu energii. Podobne urządzenie znajduje się
na dworcu autobusowym przy ul. Mościckiego. 

W niedzielne przedpołudnie na parkingu przed halą
napraw. 

Hala napraw – Jelcz M 121 podczas naprawy
na podnośnikach kolumnowych.

Dyspozytornia – miejsce, w którym 24 godziny na dobę pracuje
dyżurny dyspozytor. Do jego głównych obowiązków należy:
nadzorowanie pracy kierowców, właściwe dysponowanie
taborem, czuwanie nad prawidłową realizacją zadań
przewozowych, podejmowanie bieżących decyzji w przypadku
awarii, kolizji itp. Na zdjęciu dyżur pełni pani Anna Mikołajewska. 
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Sosnowiec oddał hołd wywiezionym
i zamordowanym w Auschwitz

75. rocznica rozpoczęcia likwidacji największych gett w Zagłębiu Dąbrowskim

1 sierpnia w Sosnowcu uczczono pamięć zagłębiowskich Żydów, których wywieziono i zamordowano w Auschwitz. W 75. rocznicę rozpoczęcia likwidacji największych
gett w Zagłębiu Dąbrowskim wspominano wydarzenia, które rozpoczęły się 1 sierpnia 1943 roku. Wśród ponad 200 uczestników uroczystości byli ocaleni z Holokaustu
i ich potomkowie, mieszkający dziś m. in. w USA, Izraelu i Szwecji. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca.

Pierw sza część uro czy sto ści od by -
ła się przy al. Mi rec kie go. To wła -
śnie w tym miej scu na rok przed li -
kwi da cją get ta Niem cy zgro ma -
dzi li za głę biow skich Ży dów
pod pre tek stem spraw dze nia i we -
ry fi ka cji do ku men tów. – W su mie
na te re nie pla cu spor to we go zgro -
ma dzo no oko ło 26 ty się cy osób.
Zo sta li po dzie le ni na czte ry gru py.
Mło dych pra cu ją cych oraz prze -
zna czo nych do wy wie zie nia
do obóz pra cy, oso by, któ rych sy -
tu ację uzna no za nie ja sną oraz star -
szych i mat ki z dzieć mi. Dwie
ostat nie gru py po zo sta ły na miej -
scu na noc. Wów czas pa dły pierw -
sze strza ły. W desz czu i bło cie gi -
nę ły oso by – mó wi Mo ni ka Kem -
pa ra z So sno wiec kie go Cen trum
Sztu ki Za mek Sie lec ki, ku ra tor ka
wy staw przy po mi na ją cych lo sy
za głę biow skich Ży dów.

Jed ną z osób, któ ra wów czas
znaj do wa ła się na pla cu spor to -
wym, by ła 19-let nia wów czas Lea
Glajt man, obec nie miesz kan ka
Szwe cji. Wte dy po raz ostat ni wi -
dzia ła więk szość swo jej licz nej
ro dzi ny. – Od 1932 ro ku mo ja ro -
dzi na miesz ka ła w So snow cu
przy uli cy Wspól nej 10. W ro dzi -
nach mo jej ma my i ta ty by ło
po sied mio ro, ośmio ro ro dzeń -
stwa. Wszyst kich wy mor do wa no,
oprócz bra ta mo jej ma my, któ ry
jesz cze przed woj ną wy je chał
z Pol ski do Sta nów Zjed no czo -
nych, do De tro it. Uda ło się też
uciec bra tu mo jej ma my, któ ry

wy je chał do Ko pen ha gi. Z resz ty
prze ży łam tyl ko ja, mo ja sio stra
Mi riam i mo ja ku zyn ka. W 1943
ro ku wy wieź li nas do obo zu pra -
cy w Niem czech. Po tem szły śmy
w tzw. mar szu umar łych do obo -

zu Ber gen Bel sen – wspo mi na ła,
nie kry jąc wzru sze nia 94-let nia
dziś Lea Glajtman. 

Spod po mni ka przy Al. Mi -
rec kie go ze bra ni prze szli w „Mar -
szu ży cia” pod dwo rzec PKP

w So snow cu, gdzie od sło nię to pa -
miąt ko wą ta bli cę po świę co ną wy -
da rze niom sprzed lat.

We dług da nych ka to wic kie go
od dzia łu IPN, gdy w pierw szych
dniach wrze śnia 1939 r. pol ski

Gór ny Śląsk i Za głę bie Dą brow -
skie zo sta ły za ję te przez woj ska
nie miec kie, na tym te re nie miesz -
ka ło ok. 100 tys. Ży dów.

Z so sno wiec kie go get ta na Śro -
du li na zi ści wy wieź li do Au -

schwitz po nad 10 tys. osób.
W 1939 r. Ży dzi sta no wi li ok. 20
pro cent miesz kań ców So snow ca.
Po wy bu chu II woj ny świa to wej
i za ję ciu So snow ca, Niem cy roz -
po czę li ma so we prze śla do wa nia
lud no ści ży dow skiej. 9 wrze -
śnia 1939 ro ku spło nę ła wiel ka sy -
na go ga, znaj du ją ca się wów czas
przy ul. Dek ker ta. Roz po czę ły się
tak że dzia ła nia ma ją ce na ce lu
prze sie dle nie Ży dów i kon cen tra -
cję ich na jed nym ob sza rze.
Do So snow ca prze wo żo no tak że
Ży dów z oko licz nych miej sco wo -
ści, za sie dla jąc ich na Śro du li. So -
sno wiec kie get to są sia do wa ło
z get tem bę dziń skim. W 1942 ro -
ku roz po czę ła się ak cja li kwi da cyj -
na get ta. Pierw sze trans por ty osób
by ły sys te ma tycz nie wy wo żo ne
do obo zów kon cen tra cyj nych.
Osta tecz na ak cja li kwi da cyj na gett
na Śro du li w So snow cu oraz w Bę -
dzi nie roz po czę ła się 1 sierp -
nia 1943 ro ku. War to w tym miej -
scu od no to wać wal kę Ży dów
z Niem ca mi, któ ra zo sta ła pod ję ta
przez po nad 20 bo jow ni ków -
człon ków za ło żo nej la tem 1942 r.
Ży dow skiej Or ga ni za cji Bo jo wej
w Za głę biu. Jej po wsta nie by ło
efek tem po by tu na tym te re nie do -
wód cy tej Or ga ni za cji Mor de cha -
ja Anie le wi cza – przy wód cy po -
wsta nia w war szaw skim get cie,
któ ry od wie dził So sno wiec i Bę -
dzin w czerw cu 1942 r.

Opra co wał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Władze Sosnowca upamiętniły pamięć zagłębiowskich Żydów, składając kwiaty pod nowo odsłoniętą tablicą, znajdującą się na
budynku dworca PKP.  

Podczas uroczystości swoimi wspomnieniami z tamtych tragicznych wydarzeń podzieliła się Lea Glajtman. 

zdjęcia: M
aciej Łydek

Uczcili pamięć poległych i bohaterów 
WŁA DZE MIA STA OD DA ŁY HOŁD UCZEST NI KOM PO WSTA NIA WAR SZAW SKIE GO ORAZ OFIA ROM II WOJ NY ŚWIA TO WEJ.

1 sierpnia pod pomnikiem Pamięci Męczeństwa Kobiet Polskich Walczących w Szeregach Armii Krajowej znajdującym się
na skwerze im. Danuty Siedzikówny „Inki” złożono kwiaty, upamiętniając bohaterów Powstania Warszawskiego w 74.
rocznicę jego wybuchu. 1 września w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej wiązanki kwiatów złożono na cmentarzu
przy ul. Smutnej – na grobie zbiorowym wojennym rozstrzelanych przez hitlerowców 4-6 września 1939 roku.
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Poziomo: 1 – robi się na ciepłym mleku, gdy stygnie, 

5 – chwila, 8 – przedmiot zamiast religii, 9 – z rodziny kotów,

10 – autochton z Pomorza Gdańskiego, 11 – targowisko, 

12 – zobojętnienie, 14 – uczucia, 16 – kolor w kartach,  

17 – faza księżyca, 19 – promieniotwórczy pierwiastek, 21 – ma

go wielbłąd, 22 – stwardniały środek kapusty, 25 – odgłos

końskich kopyt, 28 – krasnal, 29 – zawiadomienie 

o przesyłce, 30 – krzew owocowy, 32 – oścista ryba, 

34 – potrzebne podejrzanemu, 35 – opiekacz, 36 – walc lub

tango, 37 – uczta pierwotnych chrześcijan, 38 – jeszcze nie

ksiądz, 39 – dzieło np. Dunikowskiego.

Pionowo: 1 – zakładane aresztowanemu, 2 – rabat, 3 – może

być zielona, czarna, czerwona, 4 – od poniedziałku do

niedzieli, 5 – smaczna ryba morska, 6 – do smarowania

pieczywa, 7 – pigułka, 13 – odmiana gipsu wykorzystywana

przez rzeźbiarzy, 15 – … brzmi w trzcinie, 18 – przełożony

gminy żydowskiej, 20 – prestidigitator, 23 – jeden z oceanów,

24 – dach ze słomy, 26 – rośnie na brzegu jeziora, 

27 – jednostka ciśnienia, 28 – tasiemiec, 31 – klawisz

akceptujący  na klawiaturze komputera, 33 – zimowy pojazd. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 7 /2018, HENRY JAMES – ZAUFANIE 
Na gro dy otrzy mu ją: Karol D., Edwarda C., Paweł P.  Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

 

 

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) 266 37 83

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

Miejski Zakład Usług

Komunalnych

(32) 291 79 22

Schronisko dla bezdomnych

zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  8/2018

✂

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

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

Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi
rozwiązanie krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce
„Krzyżówka”. Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować
telefonicznie. 

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Wcią ga ją ca hi sto ria o tym, że nie ma mi ło ści bez za ufa nia i dla cze go
war to wal czyć o swo je szczę ście…

Mi łość Te re sy i Ksa we re go kwit nie. Jed nak na gła de cy zja Ksa we re -
go o po dró ży do Lon dy nu w spra wach, jak twier dził, za wo do wych,
zmie nia pla ny na rze czo nych i zmu sza ich do prze su nię cia da ty ślu bu.
Choć odło żo ny ślub w koń cu do cho dzi do skut ku, a po wód wy jaz du
wkrót ce się wy ja śnia, je go kon se kwen cje bu rzą spo kój Te re sy. Nie -

ocze ki wa nie po ja wia się… dziec ko, któ re
kom pli ku je ży cie mał żon ków.

Czas ucie ka, a bo ha te ro wie po wie ści
„A ży cie się to czy” do pi su ją ko lej ne la ta
i ko lej ne wy da rze nia do swo ich lo sów.

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

Wiesława Maciejak

Czas ucieka (Wyd. Prószyński i S-ka)

Pierw sza z cy klu bio gra ficz nych po wie ści Mag da le ny Niedź wiedz kiej
„Zmierzch Ja giel lo nów”

Po li ty ka i spi sek, woj ny, krew i bez względ ność, zmie nia ją lu dzi w be -
stie, któ re w re ne san so wych sto li cach Eu ro py prze ista cza ją się w wiel -
kich hu ma ni stów, me ce na sów sztu ki i obroń ców wia ry. Oto lu dzie tar -
ga ni na mięt no ścia mi, nie uf ni, po grą ża ją cy się w ob se sjach i sa mot ni:
król Pol ski Zyg munt I Sta ry, wiel ki mistrz krzy żac ki Al brecht Ho hen -
zol lern, An na – księż na ma zo wiec ka – oraz in ne wy bit ne oso bi sto ści
pierw szej po ło wy XVI wie ku, a wśród nich przede wszyst kim Bo na Sfo -
rza – kró lo wa Pol ski i wiel ka księż na li tew ska. Ży cie na uczy ło ją skry -

wa nia uczuć. Już ja ko dziec ko by ła świad -
kiem zdra dy, śmier ci, okru cień stwa i bez -
względ no ści. Zro zu mia ła, że lu dzie to wy -
łącz nie za baw ki w rę kach nie licz nych i że
nikt, na wet wła sna ro dzi na, nie jest gwa ran -
cją bez pie czeń stwa, za pew nia je je dy nie
sta tus spo łecz ny i bo gac two. Ba ła się ko -
chać, po nie waż mi łość ozna cza ła tyl ko ból.

Da ta wy da nia: 21 sierp nia 2018 r. 

Magdalena Niedźwiedzka

Bona. Zmierzch Jagiellonów (Wyd. Prószyński i S-ka)

Z pre cy zją ma nia ka trze ba okre ślić cel po dró ży
To nie jest ko lej na książ ka o tym, że wy star czy chcieć, by móc. To opo -

wieść o ma rze niach, któ re się speł ni ły, bo „ma rzy ciel” zro bił wszyst ko,
co mógł, by tak się sta ło. Je go hi sto ria po ka zu je, że moż na i trze ba ma -
rzyć, ale po tem trze ba ru szyć z miej sca i po pro stu zre ali zo wać swo je ma -
rze nia, na wet je śli wszy scy mą drzej si bę dą mó wić, że to nie moż li we, sza -
lo ne i nie re al ne. Bo brak re ali zmu i sza leń stwo to punkt wyj ścia rów nie

do bry jak wszyst kie in ne, o ile wcze śniej
„z pre cy zją ma nia ka okre śli my cel na szej
po dró ży, że by póź niej nie oskar żać tak sów -
ka rza, że za brał nas nie tam, gdzie chcie li -
śmy”.

Da ta wy da nia: 7 sierp nia 2018 r. 

Doktor Nikt

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

Kulturalne czwartki w kinie „Helios” 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE NA DUŻYM EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

Dla naszych Czytelników mamy do rozdania podwójne zaproszenia
na każdy z seansów w ramach programu „Kultura Dostępna” 
w kinach, do odbioru w naszej redakcji. 

6 września: „Kobieta sukcesu”
13 września: „Twój Vincent”

20 września: „Atak paniki”
27 września: „Książę i dybuk”
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HO RO SKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) – Zapowiadają
się zmiany w życiu zawodowym, jak
i uczuciowym. Przemyśl każdą
podejmowaną decyzję. Postępuj
rozważnie, bo nie będzie odwrotu. Sukces
jest w zasięgu ręki. Uważaj na zdrowie.
Odrobina zazdrości o partnera pozwoli
poprawić z nim relacje. W domu miła
atmosfera. Tryskasz energią. Pochłoną Cię
nowe pasje. 
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym miesiącu
otworzysz się na doświadczanie nowości
i zmianę przyzwyczajeń. Pojawią się nowe
wyzwania, które będą dla Ciebie źródłem
inspiracji w drodze do osiągnięcia nowych
celów. Nie unikaj także okazji
do spędzania czasu w towarzystwie. Bądź
pewny siebie. Wkrótce zaowocuje to
nowymi perspektywami na przyszłość. Idź
za głosem intuicji. Wyjedź na krótki urlop.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Ciągle
bujasz w obłokach, dlatego wrzesień
spowoduje, że spadniesz nieco na ziemię.
Powrót do obowiązków będzie trochę
ciężki i monotonny. Korzystny czas
do zawierania umów i dla stałych
związków. Daj partnerowi jeszcze jedną
szansę. Może się zdarzyć jakaś awaria
w domu. Wolne Bliźniaki mogą zakochać
się bez opamiętania. Czeka Cię miła
niespodzianka ze strony przyjaciół.
RAK (22.06. – 22.07.) – Będziesz w tym
miesiącu niezwykle ambitny. Od jakiegoś
czasu myślisz o dokształcaniu i teraz
możesz próbować wcielić ten plan
w życie. Masz wielką potrzebę wyjścia
z domu. Będziesz spotykał się ze
znajomymi i prowadził długie rozmowy.
Zaniedbasz trochę sprawy domowe, ale
nie przejmuj się tym. Nic złego się nie
stanie. Poznawaj nowych ludzi i baw się
dobrze. Zadbaj o zdrowie. Dużo
odpoczywaj.
LEW (23.07. – 23.08.) – Przygotuj się
na trudniejszy miesiąc. Będziesz musiał
podjąć trudne decyzje, także finansowe
i zmierzyć się z osobami, które chcą
przeszkodzić Ci w interesach. Postępuj
mądrze i rozważnie. Skorzystaj z pomocy
przyjaciół. Wszystko zakończy się
pozytywnie. Zadbaj o spokój w rodzinie
i własną aktywność fizyczną. To pozwoli ci
się zrelaksować i wyciszyć.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Ten miesiąc
będzie dla Ciebie bardzo ruchliwy.
Znajdziesz posłuch u wielu osób. Będziesz
czuł potrzebę pochłaniania wiedzy. Masz
w głowie pełno pomysłów, które będziesz
chciał wprowadzić w życie. Możesz także
w tym miesiącu wyjechać w daleką
podróż. Ciesz się życiem. Nie zaniedbasz
jednak swoich obowiązków. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Wrzesień
przyniesie trochę zawirowań w Twoim
życiu. Ktoś może okazać się nieuprzejmy
względem Ciebie z powodu kwestii
materialnych. Poczujesz się
niekomfortowo, lecz pamiętaj, że zawsze
znajdziesz schronienie we własnym
domu. Skup się na tym, co lubisz robić,
śpiewaj, maluj, rozwijaj swoje talenty.
Znajdź czas na hobby. To pomoże Ci
uwolnić się od problemów. Wyjedź gdzieś
odpocząć. Wkrótce wszystko się ułoży.
SKORPION (23.10. –21.11) – Ten miesiąc
przyniesie wiele pozytywnych chwil
i harmonię w życiu osobistym. Będziesz
duszą towarzystwa. Wiesz, jak
wykorzystać swój potencjał, aby osiągnąć
niezależność. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by zacząć realizować swoje plany.
Wrzesień, to także miesiąc, kiedy
poczujesz spełnienie w miłości. Wszystko
korzystnie się układa. Wiesz, że czasem
warto iść na kompromis. Uważaj na ostre
narzędzia.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W tym
miesiącu zwolnij i odpocznij. Będzie to
miesiąc przemyśleń i podsumowań. Nie
bierz za dużo obowiązków na głowę.
Musisz zebrać siły do dalszej pracy. Wyjedź
za miasto i staraj się wyciszyć. Wkrótce
odczujesz, że nie będzie to stracony czas.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) – Dla
niektórych Koziorożców wrzesień
wyznaczy nowe miejsce i nowe plany
na przyszłość. Masz większe poczucie
odpowiedzialności. Twoje
niekonwencjonalne pomysły
z konsekwencją cierpliwie wdrażasz
w życie. Jesteś bardzo rozchwytywany
w towarzystwie. Masz wszystko, co
potrzebne, by osiągnąć sukces i spełnienie
w życiu. Szansa na zawarcie nowych
znajomości na całe życie.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – W tym
miesiącu będziesz niezmiernie aktywny
i przedsiębiorczy. Skieruj energię jednak
w stronę Twoich zainteresowań. Unikaj
konfliktów. Mogą pojawić się jakieś
trudności w życiu codziennym. Odezwą
się jakieś sprawy z przeszłości. Możesz
rozpocząć kolejne studia lub szkolenie,
aby w pełni rozwinąć skrzydła i stać się
niezależnym. To także czas na dokonanie
wyborów w życiu zawodowym. Dobry
czas do romansów.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Coraz bardziej
interesujesz się rozwojem osobistym.
Spotkasz duchowego przewodnika, który
Cię poprowadzi. Wszystko, co związane
jest z duchowością, przyciąga Cię jak
magnes. Nabierzesz dzięki temu dystansu
do innych osób i otaczającego świata.
Wyciszysz się i poczujesz bardziej
komfortowo. Otworzysz się na nowe
znajomości. Nie zapomnij jednak, by stać
mocno na ziemi i nie dać się
zmanipulować przez oszustów.

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
31.08-06.09.2018 r.

FILMOWE PPORANKI: WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ
„TOMEK I PRZYJACIELE CZ. 3” GODZ. 10: 30
KINO KONESERA: WYŁĄCZNIE W PIĄTEK
„NIEPOSŁUSZNE” GODZ. 18: 30
Melodramat, Od lat: 15, Irlandia/USA/Wielka
Brytania, 2017, 114 min
KULTURA DOSTĘPNA:  WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„KOBIETA SUKCESU” GODZ. 13: 00 i 18: 00
Komedia romantyczna, Od lat: 12, Polska,
2018, 105 min
PREMIERA:
„ROZPRUCI NA ŚMIERĆ” 11: 30*, 13: 30**,
19: 30
Komedia/Kryminał, Od lat: 18, USA, 2018, 91
min
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku

„BEZ LITOŚCI 2” 13: 15, 16: 15, 20: 15
Akcja/Kryminał, Od lat: 15, USA, 2018, 121
min
„DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA” 11:
30*, 15: 45, 18: 00**, 18: 30***, 20: 45
Akcja/Wojenny, Od lat: 13, Polska, 2018, 99
min
* z wyjątkiem czwartku
**wyłącznie w poniedziałek
*** z wyjątkiem poniedziałku
FILMY TYGODNIA:
„MROCZNE UMYSŁY” dubbing 12: 00, 16: 00
Thriller, Od lat: 13, USA, 2018, 105 min
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„2D THE MEG” 13: 45, 19: 00
Science-Fiction/Horror, Od lat: 15, USA, 2018,
114 min
„3D THE MEG” 21: 30*
Science-Fiction/Horror, Od lat: 15, USA, 2018,
114 min
* z wyjątkiem niedzieli
„303. BITWA O ANGLIĘ” 10: 45, 17: 00*, 
21: 45

Dramat/Wojenny, Od lat: 13, Wlk. Brytania,
2018, 113 min
** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
DLA DZIECI:
„KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ?” 10: 30*, 11:
00**, 14: 30, 17: 00***, 
Familijny, Od lat: 7, USA, 2018, 104 min 18:
00****
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
*** wyłącznie w poniedziałek i czwartek
**** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
„MŁODZI TYTANI: AKCJA!” 10: 00*
Animacja, Od lat: 7, USA, 2018, 88 min
* z wyjątkiem niedzieli 

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

Swo ją naj now szą pły tę, za ty tu ło -
wa ną prze wrot nie „Wie dza o Spo -
łe czeń stwie”, bę dzie już 21 wrze -
śnia w Sa li Wi do wi sko wo -Kon -
cer to wej „Mu za” pro mo wał ze -
spół Lao Che. Na no wej pły cie ze -
spół się ga do brzmień ko ja rzą -
cych się z mu zy ką roz ryw ko wą
lat 80., jed nak po da nych w cha -
rak te ry stycz ny dla twór czo ści
gru py spo sób, na wią zu ją cy

do wie lu ga tun ków mu zycz nych.
Za pro duk cję pły ty po now nie od -
po wia da Piotr „Ema de” Wa glew -
ski oraz Fi lip „Wie ża” Ró żań ski.
Do ze spo łu do łą czył no wy mu -
zyk – Ka rol Go la (sak so fon ba ry -
to no wy, kla wi sze, flet), zna ny
mię dzy in ny mi z ze spo łów Pink
Freud czy Jaz zom bie.

Ty tu ło wa „Wie dza o Spo łe -
czeń stwie” to sa ga o ludz kich pe -

ry pe tiach. Po czy na nia lu dzi, ich
sła bo ści, oba wy, wąt pli wo ści,
uczu cia, spo strze że nia i ma rze -
nia są uka za ne z per spek ty wy
Czło wie ka, Po la ka, Zie mia ni na.
Ze spół wy stę pu je w skła dzie:
Ra fał Bo ryc ki (bas, wo kal), Ma -
riusz Denst (sam pler, wo kal),
Hu bert Do ba czew ski (wo kal, gi -
ta ra), Ma ciek Dzier ża now ski (in -
stru men ty per ku syj ne, Sam m ler,
wo kal), Mi chał Ja strzęb -
ski – Szwed (per ku sja), Ka rol
Go la (sak so fon, flet, kla wi sze),
Fi lip Ró żań ski (in stru men ty kla -
wi szo we, wo kal). Kon cert roz -
pocz nie się o godz. 19.00. Bi le ty
są w ce nie 54 zł, do stęp ne on li ne
na stro nie: www.kie pu ra.pl oraz
w ka sach 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

Ta ki ty tuł no si spek takl, któ ry 22
wrze śnia zo sta nie wy sta wio ny
w Sa li Kon cer to wo -Wi do wi sko -
wej „Mu za” w So snow cu. Sce na -
riusz spek ta klu, au tor stwa Wal de -
ma ra Śmi ga sie wi cza, opar ty zo -
stał na wier szach, dzien ni ku i li -
stach Ma rii Paw li kow skiej -Ja sno -
rzew skiej (na zy wa nej Lil ką), po -

et ki i dra ma to pi sar ki dwu dzie sto -
le cia mię dzy wo jen ne go. W świat
twór czo ści i ży cia Lil ki wpro wa -
dza ją czte ry zna ko mi te ak tor ki:
Pau li na Holtz, Kry sty na Tkacz,
Mag da le na Za wadz ka i Jo an -
na Żół kow ska.

„Lil ka, cud mi ło ści” to ob raz -
ki z ży cia ko bie ty, któ rą rzą dzi pra -

gnie nie mi ło ści, wiel kiej i na mięt -
nej oraz ślu bu. To męż czy zna ma
speł nić naj więk sze ma rze nia i pra -
gnie nia. Ale czy po do ła, kie dy ży -
cie wy peł nio ne jest zdra da mi, tę -
sk no ta mi, sta wia niem wróżb
z kart, a na wet wy wo ły wa niem du -
chów? Spek takl wy re ży se ro -
wał Wal de mar Śmi ga sie wicz, któ -
ry jest tak że au to rem sce na riu sza.
Sce no gra fia i ko stiu my to dzie -
ło Ta tia ny Kwiat kow skiej, a mu zy -
kę opra co wa ła Ur szu la Bor kow ska

Spek takl roz pocz nie o godz.
18.00. Bi le ty są w ce nie 49 i 59 zł
oraz do stęp ne on li ne na stro -
nie: www.kie pu ra.pl i w ka sach
Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej
„Mu za” i Ener ge tycz ne go Cen -
trum Kul tu ry. SK

Za gra ją utwo ry z no wej pły ty Moc umysłu i coachingu

Szlakiem kultury żydowskiej Lilka, cud miłości

ROZRYWKA

Spo tka nie au tor skie z Ma cie jem
Ben ne wi czem i An ną Pre le wicz,
któ rzy bę dą pro mo wać książ ki pt.
„Co aching. Zło te za sa dy” i „Co -
aching. Ze staw na rzę dzi”, od bę -
dzie się już 6 wrze śnia w auli Za -
głę biow skiej Me dia te ki przy ul.
Ko ściel nej 11. 

Ma ciej Ben ne wicz jest za ło -
ży cie lem In sty tu tu Ko gni ty wi -
sty ki, kształ ci za wo do wych co -
achów, men to rów i tu to rów. Jest
me ne dże rem, co achem, pi sa -
rzem i so cjo lo giem. Twór ca pro -
gra mu co achin go we go akre dy to -
wa ne go Eu ro pe an Qu ali ty
Award przez Eu ro pe an Men to -
ring and Co aching Co un cil re ali -
zo wa ne go w Ben ne wicz In sty tut
Ko gni ty wi sty ki. Two rzył i ko or -
dy no wał pro gram edu ka cji dla
do ro słych „Ani ma cje”, re ali zo -
wa ny w Ośrod ku „Ko mo rów”

w la tach 1993-1997. Był psy cho -
te ra peu tą in dy wi du al nym i gru -
po wym w la tach 1989 – 2000.
Na pi sał wie le ksią żek z dzie dzi -
ny co achin gu, men to rin gu, roz -
wo ju oso bi ste go i psy cho lo gii in -
te gral nej. Z ko lei An na Pre le -
wicz jest dy rek to rem pro gra mo -
wym w In sty tu cie Ko gni ty wi -
sty ki, tre ne rem ko gni tyw nym,
su per wi zo rem, men to rem i co -
achem. Psy cho lo gia, roz wój
oso bi sty oraz me to dy pra cy
z umy słem to jej naj więk sza pa -
sja. Re ali zu je ją w pra cy z gru -
pa mi oraz pro wa dząc in dy wi -
du al ne se sje co achin go we,
opar te o wy ma ga nia akre dy ta -
cyj ne Ben ne wicz In sty tut Ko gni -
ty wi sty ki na po zio mie Ma ster of
Co gni ti ve Scien ce. Spo tka nie
roz pocz nie się o godz. 18.00.
Wstęp jest wol ny. SK

FOTOGRAFKA GRAŻYNA BIALIK
ZAPREZENTUJE SWOJE PRACE JUŻ
7 WRZEŚNIA W GALERII „MUZA”
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 
2 W SOSNOWCU. ZGODNIE Z
NACZELNĄ ZASADĄ JUDAIZMU:
„KTO RATUJE JEDNEGO
CZŁOWIEKA, RATUJE CAŁY ŚWIAT”,
AUTORKA POPROWADZI
ZWIEDZAJĄCYCH SZLAKIEM
KULTURY ŻYDOWSKIEJ. 

Sa ma jest ama tor ką fo to gra fii i
miesz kan ką So snow ca. Fo to gra -
fu je od daw na, do ku men tu jąc
licz ne po dró że, któ re uwiel bia,
uro czy sto ści i wy da rze nia, ale
do pie ro kilka lat te mu za in te re so -
wa ła się fo to gra fią ar chi tek to -
nicz ną.  I to wła śnie ar chi tek tu ra

sta ła się głów nym te ma tem jej
prac. Au tor ka prze ka zu je wła sną
wi zję i swój spo sób po strze ga nia
rze czy wi sto ści. Po ka zu je miej sca
do tąd dla niej nie zna ne i chce się
ni mi dzie lić z in ny mi, jak rów -
nież za in te re so wać oglą da ją cych
war to ścia mi kul tu ral ny mi tych
miejsc. Au tor ka wy sta wy uczest -
ni czy ła w wie lu ple ne rach
i warsz ta tach fo to gra ficz nych.
Po nad to udzie la się w pra cy Ra -
dy Se nio rów, jest ław ni kiem, wo -
lon ta riusz ką, upra wia nor dic wal -
king i lu bi pły wać. Fo to gra fia jest
jed ną z jej pa sji. Pra ce Gra ży ny
Bia lik moż na oglą dać w ga le rii
od 1 do 30 wrze śnia. Wer ni saż
roz pocz nie się o godz. 17.00.
Wstęp jest wol ny. SK

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

arc Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza” w Sosnowcu

Ze wzglę du na trwa ją cy w te atrze re mont, se zon 2018/2019,
Te atr Za głę bia pod kie row nic twem Iwo ny Woź niak, no wej
dy rek tor ki , roz pocz nie 5 paź dzier ni ka pre mie rą spek ta klu,
za ty tu ło wa ne go „Du cho lo gia pol ska” Paw ła So szyń skie go
w reż. Ja ku ba Skrzy wan ka. Spek takl jest ko pro duk cją z wał -
brzy skim Te atrem Dra ma tycz nym im. J. Sza niaw skie go. Pre -
mie rę w Wał brzy chu za pla no wa no na 21 wrze śnia, a w So -
snow cu od bę dzie się 5 paź dzier ni ka. O pla nach te atru w nad -
cho dzą cym se zo nie na pi sze my w ko lej nym nu me rze „KM”.

Sa mi twór cy o spek ta klu mó wią tak: „Trans for ma cja – sło -
wo od mie nia ne przez wszyst kie przy pad ki, prze mie lo ne
przez pu bli cy stów i spe cja li stów. To ono za wład nę ło nar ra cją

o pol skich la tach 90. A co, gdy by wszyst ko moż na by ło za -
cząć od po cząt ku? Ja ka nar ra cja tym ra zem by zwy cię ży ła?
Co sta nie się, kie dy mat ka, go tu ją ca w kuch ni ro sół, znaj dzie
się na gle w bu du arze Ale xis Col by, a Ale xis Col by w pol skiej
kuch ni? Gdy Duch Dzie jów spo tka Ana to li ja Kasz pi row skie -
go, a Mat ka Na tu ra ta jem ni cze go Czło wie ka z czar ną tecz ką?
Czy uda im się wspól nie wy my ślić in ną hi sto rię Pol ski
po 1989 ro ku, stwo rzyć lep szy świat? A mo że wszyst ko skoń -
czy się ka ta stro fą… Np. w syl we stra koń czą ce go 1999 rok,
gdy ze gar za cznie wy bi jać ostat nie se kun dy pierw szej de ka -
dy pol skie go ka pi ta li zmu, nie na dej dzie ko lej ny rok. I wszyst -
ko trze ba bę dzie za czy nać od no wa…”. SK
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