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Automaty na butelki w Sosnowcu biją rekordy. W ciągu zaledwie
czterech miesięcy udało się zebrać 35 tysięcy butelek. Program zbiórki
butelek PET, przygotowany przez MPGO i gminę, wspiera sosnowiecki
sport. Z każdej wrzuconej butelki na konto jednego z trzech klubów,
grających pod szyldem Zagłębia Sosnowiec, trafia 10 groszy.  Automaty
znajdują się w budynku UM przy al. Zwycięstwa 20, na Stadionie
Ludowym, w Szkole Podstawowej nr 36, na Stadionie Zimowym oraz w
budynku pływalni przy ul. Bohaterów Monte Cassino. 

Prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński zaprasza
mieszkańców do wzięcia
udziału w uroczystościach
majowych. Przed nami
m.in. 15. rocznica wejścia
Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi RP oraz rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. – Już 1 maja zapraszam do
udziału w pikniku europejskim. Mieszkańcy będą mieli
okazję zobaczyć sprzęt i uzbrojenie przedwojennego
Wojska Polskiego oraz wziąć udział w rajdzie do Trójkąta
Trzech Cesarzy. Wieczorem odbędzie się niezwykły koncert
„Wolność, Niezależność, Muzyka”, w którym zagrają
między innymi Hołdys, John Porter, Titus i Maciej
Maleńczuk – zapowiada prezydent.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz  

An na Dym na po raz pierw szy
spo tka ła Jac ka No cha w ubie -
głym ro ku. W jej pro gra mie te le -
wi zyj nym opo wie dział swo ją hi -
sto rię. Ja cek Noch cho ru je
na stward nie nie roz sia ne. Cho ro -
ba w przy pad ku pa na Jac ka jest
cho ro bą dzie dzicz ną. Męż czy -
zna uro dził się zdro wy, skoń czył
szko łę i pro wa dził nor mal ne ży -
cie. W wie ku 26 lat usły szał
prze ra ża ją cą dia gno zę. Szer sza
pu blicz ność po zna ła go pod czas
ka ba re to wych wy stę pów na sce -
nie stand -up. – To był czas, kie dy
się pod da łem. Nie wi dzia łem dla
sie bie szan sy. Oczy wi ście, ca ły
czas ma rzy łem o po zna niu oso -
by, z któ rą mógł bym dzie lić ży -
cie, o miesz ka niu, ale wów czas
wy da wa ło mi się, że nie ma już
dla mnie na dziei. Wte dy na mo -
jej dro dze spo tka łem Mar ty nę,
z któ rą chcę wziąć ślub, po ja wi -
ła się Ania Dym na, bez któ rej nie
po ra dził bym so bie z tym wszyst -
kim. Po nad to z po mo cą przy -
szedł pre zy dent So snow ca. To
wspa nia ły czło wiek, któ re mu za -
wdzię czam na praw dę wie le.

Gdy by nie Ania Dym na i pre zy -
dent Chę ciń ski, nie był bym dziś
tam, gdzie je stem – mó wił wzru -
szo ny Ja cek Noch.

Gmi na prze ka za ła Jac ko wi
miesz ka nie, a fun da cja An ny
Dym nej po mo że w je go wy po sa -
że niu. – Ja cek i je go hi sto ria to
ko lej ny do wód na to, że trze ba
ma rzyć. Trze ba gło śno mó wić
o swo ich ma rze niach. Nie moż -
na się pod da wać. Gdzieś po ku tu -
je ta kie prze ko na nie, że jak ktoś
jest cho ry, to nie ma pra wa
do szczę ścia. Mi mo wszyst ko
uwa żam, że jest co raz le piej, że
lu dzie chcą so bie po ma gać, chcą
da wać część sie bie in nym. Za -
wsze po wta rzam, że to, co raz ko -
muś da my, wra ca do nas po wie -
lo kroć. Ja cek zna lazł mi łość, zna -
la zło się dla nie go gniazd ko, któ -
re te raz bę dzie my chcie li wy po -
sa żyć. Mie li śmy plan, aby ja ko
fun da cja ku pić Jac ko wi miesz ka -
nie. Tym cza sem ode zwał się pre -
zy dent So snow ca, któ ry po znał
hi sto rię Jac ka. Był pod wra że -
niem te go, ile si ły da je in nym lu -
dziom, mó wiąc o swo jej cho ro bie
pod czas wy stę pów stand -up
i obie cał, że zro bi wszyst ko, aby

miesz ka nie dla Jac ka się zna la -
zło. Pięk ny, wspa nia ły gest i dziś
mo że my być w tym miesz ka niu,
za co pa nu pre zy den to wi je stem
bar dzo wdzięcz na. Do bro wra ca,
a tyl ko dzię ki współ pra cy i wza -
jem ne mu za ufa niu, mo że my
zmie niać rze czy wi stość na lep -
szą – pod kre śla ła An na Dym na.

Uważam, że jest coraz
lepiej, że ludzie chcą sobie
pomagać i dawać część
siebie innym – uważa
Anna Dymna. 

– Po dzi wiam Jac ka za to, że
po tra fi tak mó wić o tym, co go
spo tka ło. To fan ta stycz ny czło -
wiek. Mi mo swo ich pro ble mów
jest w nim spo ro opty mi zmu,
któ rym za ra ża in nych. Trzy mam
za nie go kciu ki, a jed no cze śnie
ży czę wszyst kim, aby śmy po tra -
fi li się dzie lić swo im szczę ściem
i pa mię ta li o sło wach An ny
Dym nej: „To, co raz ko muś da -
my, wra ca do nas po wie lo -
kroć” – pod kre śla pre zy dent Ar -
ka diusz Chę ciń ski.

Pomoc na wagę szczęścia 
To, co raz komuś damy, wraca do nas po wielokroć

Już po raz siódmy w Sosnowcu Dzień Dziecka
potrwa prawie przez… cały tydzień. Wielkie
świętowanie rozpocznie się już 26 maja, a zakończy
w Dzień Dziecka, 1 czerwca. Dla dzieciaków
przygotowano ogrom atrakcji. Nie zabraknie gier,
konkursów, warsztatów i niespodzianek dla
najmłodszych i nieco starszych. Wspaniała zabawa,
wielki i zaskakujący finał 1 czerwca na Górce Środulskiej! str. 3
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str. 13

W kwietniu gościliśmy w Sosnowcu Annę Dymną – wybitną aktorkę i założycielkę fundacji „Mimo Wszystko”. Fundacja pomaga osobom chorym
i potrzebującym. Tym razem pomoc trafiła do jednego z mieszkańców Sosnowca –  Jacka Nocha – cierpiącego na stwardnienie rozsiane. Pan Jacek otrzymał
mieszkanie komunalne, a fundacja Anny Dymnej postanowiła pomóc w jego przystosowaniu i wyposażeniu.  

Jacek Noch, w towarzystwie narzeczonej Martyny i aktorki Anny Dymnej, dzięki pomocy
udzielonej przez fundację i miasto Sosnowiec, z optymizmem patrzy w przyszłość. 

arc Fundacja „M
im
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Hi sto ria mi lo wic kie go par ku, któ -
ry po wstał w miej scu daw ne go
fol war ku, się ga aż 1912 ro ku,
wte dy nada no mu imię  Księ cia
Jó ze fa Po nia tow skie go. La ta je go
świet no ści przy pa dły na okres
mię dzy wo jen ny, kie dy opie kę
nad par kiem spra wo wa ła ko pal nia
„Wik tor” (póź niej „Mi lo wi ce”).
Park po sia dał cie ka wą in fra struk -
tu rę re kre acyj ną, a par ko we bra -
my za my kał na noc za trud nio ny
tam stróż. Nie ste ty, w cza -
sie II woj ny świa to wej, park zo stał
bar dzo znisz czo ny. Wpraw dzie
po woj nie zo stał od re stau ro wa ny,
a w la tach sześć dzie sią tych na wet
ogro dzo ny, lecz do daw nej świet -
no ści już nie po wró cił. Z bie giem
lat, w wy ni ku bra ku opie ki, park
za rósł w spo sób sa mo ist ny i nie -
ure gu lo wa ny. Ca ła po wierzch nia
no si licz ne śla dy po przed nie go
za go spo da ro wa nia. Jed no cze śnie
jest to te ren cen ny przy rod ni czo,
sta no wią cy zie lo ną osto ję w sil nie
zur ba ni zo wa nym re gio nie – chęt -
nie od wie dza ną przez miesz kań -
ców. Ak tu al nie przez park wie -
dzie czer wo ny Szlak Ro we ro wy
Daw ne go Po gra ni cza, utwo rzo ny
w miej scu daw nych to rów ko lei
prze my sło wych i pro wa dzi
do Trój ką ta Trzech Ce sa rzy.

– Pro jekt re wi ta li za cji par ku
prze wi du je na sa dze nia ro dzi mych
ga tun ków ro ślin i usu nię cie in wa -
zyj nych oraz stop nio wą wy mia nę
drze wo sta nu. W su mie na sa dzi my
po nad 11 ty się cy drzew, w tym
dąb szy puł ko wy,  li pę drob no list -
ną,  bu ka zwy czaj ne go,  gra ba po -
spo li te go,  je sio na wy nio słe go czy
mo drze wia eu ro pej skie go. Zre wi -

ta li zo wa ny zo sta nie rów nież staw,
tzw. Rów Kal ny – wy li cza Gra ży -
na Ko wal ska z Urzę du Miej skie go
w So snow cu.

W prze tar gu zło żo no dwie
ofer ty firm: Sor ted z Pia secz -
na oraz kon sor cjum firm na cze le
z przed się bior stwem Ga ma z Ja -
worz na. Pierw sza ofer ta opie wa
na 6 mln 886 tys. 980 zł, a dru ga
na 4 mln 201 tys. 200 zł – Je ste -
śmy za do wo le ni z przed sta wio -
nych wy cen. Te raz czas na oce nę

ofert pod wzglę dem for mal -
nym – wy ja śnia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. Wy -
bra ny wy ko naw ca bę dzie miał
na re ali za cję in we sty cji 24 mie sią -
ce, przy czym ter min na wy ko na -
nie do ku men ta cji pro jek to wej
i uzy ska nie po zwo le nia na bu do -
wę wy no si 10 mie się cy, li czo ny
od dnia pod pi sa nia umo wy.   

War to przy po mnieć, że Park
Ty siąc le cia prze szedł już kil ka
zmian w ubie głych la tach.

W 2015 ro ku w ra mach Bu dże tu
Oby wa tel skie go na te re nie par ku
po ja wi ły się ław ki, ta bli ce z ma -
pa mi, wy mie nio ne zo sta ły też
ozna cze nia ście żek ro we ro wych.
Po wsta ły rów nież tra sy tre nin go -
we dla ro we rzy stów, moż na rów -
nież jeź dzić tam qu ada mi, za tem
park ma już kil ka cie ka wych rze -
czy do za ofe ro wa nia miesz kań -
com. Jed nak na tym mia sto nie
po prze sta nie, Park Ty siąc le cia już
nie ba wem zo sta nie wzbo ga co ny
o ko lej ne atrak cje.

Wykonawca będzie miał
dwa lata na
przeprowadzenie
rewitalizacji parku. 

W par ku po wsta ną dwie pięk ne
ścież ki edu ka cyj ne. Dłuż sza, pra -
wie 1,5-ki lo me tro wa, bę dzie
prze zna czo na dla mło dzie ży i do -
ro słych. Wzdłuż niej znaj dą się
in for ma cje opi su ją ce przy ro dę
znaj du ją cą się w par ku. Krót -
sza, 500-me tro wa dro ga, ma ją -
ca  słu żyć dzie ciom bę dzie no sić
na zwę „Ścież ka Le śnych Prze -
żyć”. Wzdłuż niej po wsta ną bud -
ki dla pta ków, drew nia ne grzyb ki
oraz tro py zwie rząt. – Za dba li śmy
rów nież o oświe tle nie, ma łą ar -
chi tek tu rę i oso by nie peł no spraw -
ne. Z my ślą o nich prze bu du je my
scho dy pro wa dzą ce do par ku
od stro ny uli cy Ba czyń skie go.
Ostat nim ak cen tem bę dzie od -
two rze nie róż nych sie dlisk – wy -
ja śnia Gra ży na Ko wal ska.

Re wi ta li za cja Par ku Ty siąc le -
cia jest ele men tem pro jek tu prze -
bu do wy Eg zo ta rium na Cen trum
Edu ka cji Eko lo gicz nej.  

reklama

Milowicki park doczeka się rewitalizacji
Dobre wiadomości dla wszystkich miłośników spacerów i rekreacyjnych wycieczek.  Park Tysiąclecia w Milowicach
przejdzie metamorfozę!  Oferty na rewitalizację parku złożyły dwie firmy.

reklama

TRAMWAJE ŚLĄSKIE OGŁOSIŁY DŁUGO OCZEKIWANY
PRZETARG NA BUDOWĘ LINII TRAMWAJOWEJ
OD DOTYCHCZASOWEJ PĘTLI TRAMWAJOWEJ
W ZAGÓRZU AŻ DO RONDA JANA PAWŁA II.

Przy po mnij my, że bu do wa te go od cin ka by ła obie -
ca na nie mal 40 lat te mu, czy li w cza sie, w któ rym
po wsta ła pę tla tram wa jo wa w Za gó rzu. – Dzię ki wy -
dłu że niu li nii z tram wa ju bę dą mo gli sko rzy stać
miesz kań cy spo rej czę ści Za gó rza. To po mo że nam
rów nież w upo rząd ko wa niu siat ki po łą czeń ko mu ni -
ka cji pu blicz nej – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca.

No wa czte ro ki lo me tro wa li nia tram wa jo wa bę dzie
bie gła od do tych cza so wej pę tli tram wa jo wej po przez
dwu po zio mo we skrzy żo wa nie z uli cą Bra ci Mie ro -
szew skich, pod któ rą zo sta nie wy bu do wa ny tu nel.
Na stęp nie to ro wi sko prze tnie al. Wol no ści i ul. Ks. F.
Blach nic kie go, a da lej bę dzie bie gła wzdłuż ul. Bia -

ło stoc kiej, by póź niej skrę cić w pra wo i bie gnąc obok
al. Pa de rew skie go, do trze do ul. Ry dza -Śmi głe go.
Pę tla pla no wa na jest na ron dzie Ja na Paw ła II.

Po za prze bu do wą i roz bu do wą ukła du to ro we go
in we sty cja obej mu je za pro jek to wa nie, prze bu do wę
i roz bu do wę ukła du dro go we go ul. Bra ci Mie ro -
szew skich (wraz z do jaz dem do cen trum han dlo we -
go Lec lerc) dla stwo rze nia cen trum prze siad ko we go
w re jo nie pro jek to wa ne go wia duk tu w tej uli cy
nad to ra mi tram wa jo wy mi.

Pro jekt uwzględ nia tak że wy ko na nie na wierzch -
ni dro go wych w to rach, pe ro ny oraz doj ścia do pe ro -
nów, ekran aku stycz ny, zmniej sza ją cy ne ga tyw ne
od dzia ły wa nie to ro wi ska tram wa jo we go na bu dy nek
miesz kal ny po se sji przy al. Wol no ści 18 oraz bu do -
wę wia duk tu dro go we go w ul. Bra ci Mie ro szew -
skich.

Wszyst kie pra ce ma ją za koń czyć się w 27 mie się -
cy od da ty pod pi sa nia umo wy. KP

Ogłoszono przetarg na budowę linii tramwajowej w Zagórzu

Nowa trasa tramwajowa będzie miała długość 4 km. 

arc U
M
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W parku zostaną nasadzone rodzime gatunki drzew oraz
powstaną dwie ścieżki ekologiczne. 

Przez brak należytej opieki z biegiem lat park zarósł
w sposób samoistny i nieuregulowany. 

zdjęcia: arc U
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SOSNOWIECKIE STAWIKI MAJĄ
NOWEGO PATRONA. OD 16 KWIETNIA
PATRONEM STAWIKÓW JEST
WŁAŚCICIEL MARKI OBOKMNIE.PL.

– Już przed 26. fi na łem Wiel -
kiej Or kie stry Świą tecz nej Po -
mo cy po sta no wi li śmy od dać
Sta wi ki w czy jeś rę ce, po to,
aby ze brać jak naj więk szą su -
mę dla WOŚP – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. 

W tam tym ro ku li cy ta cję wy -
grał Ze spół Szkół Pry wat nych
„Two ja Przy szłość”, któ ry na fun -
da cję Jac ka Owsia ka prze ka zał
aż 5800 zło tych. Te go rocz na su -
ma, któ ra tra fi ła na rzecz WOŚP,
jest jesz cze wyż sza. Przed sta wi -
cie le marki ObokM nie.pl., któ rej
wła ści cie lem jest so sno wiec ka
fir ma, w wy ni ku prze pro wa dzo -
nej li cy ta cji, przekazali na kon to
WOŚP 6100 zło tych. 

ObokM nie. pl to plat for ma
dla usłu godaw ców i klien tów po -
szu ku ją cych wy ko naw ców w oko -
li cy, do stęp na w wer sji de sk top
i mo bil nej. Sys tem po zwa la użyt -
kow ni kom zle cać ma łe pra ce,
zle ce nia, usłu gi, re zer wa cje i za -
da nia in nym oso bom z są siedz -
twa. Użyt kow ni cy okre śla ją za -

da nia, któ re chcą wy ko nać,
prze szu ku ją sieć wy ko naw ców
w oko li cy i skła da ją ofer tę. Wy -
ko naw ca mo że przy jąć lub od -
rzu cić ofer tę. Ca ły pro ces jest
przej rzy sty i wi docz ny dla obu
stron usłu gi dzię ki apli ka cjom
mo bil nym.

Hojny darczyńca będzie
patronował Stawikom 
do kolejnej licytacji. 

–  Na szym głów nym ce lem
by ło wspar cie Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. W po -
przed nich la tach rów nież an ga -
żo wa li śmy się w fi na ły, ale
przede wszyst kim ku po wa li śmy
róż ne przed mio ty. W tym ro ku
chcie li śmy zro bić coś no we go,
coś in ne go, a moż li wość po zo -
sta nia pa tro nem Sta wi ków to ide -
al na oka zja. Sta wi ki zmie ni ły się.
Te raz to miej sce, któ re przy cią ga
wie le osób, sta ło się atrak cją So -
snow ca. Bycie w pew nym sen sie
ich czę ścią to dla nas faj ne wy -
róż nie nie. Ja ko fir ma z So snow -
ca mo że my rów nież po ka zać się
miesz kań com – pod su mo wał
właściciel apli ka cji ObokM nie.
pl, Mar cin Woj dy ła. SK

Nowy patron Stawików 

Prezydent Arkadiusz Chęciński pogratulował zwycięzcy
licytacji, Marcinowi Wojdyle. 

Paw
eł Leśniak
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Automaty na butelki 
biją rekordy

„Kabaret Młodych Panów” z premierą w Sosnowcu

35 tysięcy butelek w cztery miesiące! 

reklamareklama

TYCH, KTÓRZY JESZCZE NIE
WIEDZĄ, INFORMUJEMY,
A POZOSTAŁYM PRZYPOMINAMY, ŻE
W SOSNOWCU TRWA PROGRAM
ZBIÓRKI BUTELEK PET,
PRZYGOTOWANY PRZEZ MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
ODPADAMI. TO
WSPÓLNA INICJATYWA MPGO
I MIASTA. WRZUCAJĄC BUTELKI
DO AUTOMATÓW, WSPIERASZ
AUTOMATYCZNIE SOSNOWIECKI
SPORT. Z KAŻDEJ WRZUCONEJ
BUTELKI NA KONTO JEDNEGO
Z TRZECH SOSNOWIECKICH KLUBÓW
TRAFIA 10 GROSZY.

– Za sa da dzia ła nia jest bar dzo
pro sta. Każ dy, kto wrzu ca do au -
to ma tu bu tel kę PET, mo że prze -
zna czyć dzie sięć gro szy za każ dą
z bu te lek na je den z trzech klu -
bów spor to wych gra ją cych
pod szyl dem Za głę bia So sno wiec
(ho kej, ko szy ków ka, pił ka noż na).
Wy star czy tyl ko na ci snąć przy -
cisk przy pi sa ny do klu bu, a środ -
ki tra fią raz w ro ku na je go kon -
to – wy ja śnia Ar ka diusz Teo do -
row ski, pre zes za rzą du MPGO sp.
z o. o w So snow cu.

Au to ma ty znaj du ją się obec -
nie w bu dyn ku Urzę du Miej skie -
go przy al. Zwy cię stwa 20, na Sta -
dio nie Lu do wym, w Szko le Pod -
sta wo wej nr 36, na Sta dio nie Zi -
mo wym oraz w bu dyn ku pły wal -
ni przy ul. Bo ha te rów Mon te Cas -
si no 46a. – Na ra zie au to ma tów

jest pięć, ale już mo gę po wie -
dzieć, że ku pi my ko lej ne dwa.
Lo ka li za cja nie jest jesz cze zna -
na – do da je pre zes MPGO.

Od po cząt ku ro ku w pię ciu
au to ma tach zna la zło się po nad 35
tys. bu te lek. Naj wię cej, bo po -
nad 13 ty się cy, tra fi ło do au to ma -
tu miesz czą ce go się w bu dyn ku
pły wal ni na Za gó rzu.

– Se gre ga cja od pa dów jest
nie zwy kle istot na w dzi siej szym
świe cie. W do bie glo bal ne go za -
nie czysz cze nia śro do wi ska
ogrom ne zna cze nie ma od zy ski -
wa nie su row ców wtór nych i po -
now ne ich prze twa rza nie. War to
pa mię tać, że zu ży cie two rzyw
sztucz nych ro śnie z ro ku na rok.
To ny pla sti ku za nie czysz cza ją
pla ne tę. Sta no wi to ogrom ne za -
gro że nie dla zwie rząt. Pla stik
roz kła da się na wet do 1000 lat,
stąd waż na jest je go se gre ga cja
i po wtór ne wy ko rzy sta nie
do pro duk cji opa ko wań, odzie ży
czy za ba wek – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca.

Bu tel ki nie pod le ga ją wy mia -
nie na środ ki fi nan so we. Od da nie
bu te lek jest do bro wol ne, a wrzu -
ce nie bu tel ki do au to ma tu ozna -
cza, że oso ba go dzi się na wspar -
cie wy bra ne go ce lu. Wszel kie
uwa gi do ty czą ce dzia ła nia au to -
ma tów moż na zgła szać ma ilo wo:
wrzuc bu tel ke@mpgo.so sno -
wiec.pl. KP

Te go jesz cze nie by ło. Ka ba ret
Mło dych Pa nów w spek ta klu te -
atral nym! „La ny po nie dzia -
łek” – tak bę dzie się na zy wać
sztu ka, w któ rej za gra ją Mło dzi
Pa no wie. Pre mie ra te go nie zwy -
kłe go przed się wzię cia bę dzie
mia ła miej sce we wrze śniu w So -
snow cu w ra mach In au gu ra cji Ro -
ku Kul tu ral ne go.

Au to rem sce na riu sza jest Ja -
nusz Onu fro wicz, a re ży se rem
spek ta klu Je rzy Boń czak. – To
przede wszyst kim ko me dia, czy li
ma ba wić. A po dru gie „przede
wszyst kim”, je śli ktoś do pa trzy się
sa ty ry na ota cza ją cą nas co dzien -
ną pol ską rze czy wi stość, to bę dzie
jesz cze le piej. To opo wieść o spo -
tka niu czte rech fa ce tów, za baw nie
nie po rad nych w na szych swoj -
skich re aliach. Spo ty ka ją się
w świę ta. Tro chę prze sa dza ją z al -

ko ho lem i wplą tu ją się w kil ka
afer, w któ re na trzeź wo nikt by się
nie wplą tał. To opo wieść o nas, al -
bo przy naj mniej o kimś ko go, zna -
my. O na szych spra wach i pro ble -
mach. A wia do mo, że pro ble my
naj le piej wy śmiać – mó wi au tor
sce na riu sza, Ja nusz Onu fro wicz.

Dla ka ba re cia rzy, po dob nie jak
dla au to ra tek stu, pra ca nad „La -
nym po nie dział kiem” to no we wy -
zwa nie. – Przede wszyst kim to
pierw szy raz, gdy pra cu je my nie
na swo im tek ście – uśmie cha się
Łu kasz Kacz mar czyk, je den
z „Mło dych Pa nów”. – Oczy wi -
ście wrzu ca my tam swo je prze my -
śle nia i nad nie któ ry mi sce na mi
pra cu je my ra zem. Zo ba czy my, co
z te go wyj dzie. Ju rek Boń czak
jesz cze z na mi wy trzy mu je, więc
mo że nie bę dzie naj go rzej – do da -
je Bar tosz Dem czuk, ko lej ny czło -

nek ka ba re tu, w skład któ re go
wcho dzą tak że Ro bert Ko ról czyk
i Ma te usz Ba nasz kie wicz. – Spek -
takl ka ba re to wy, oczy wi ście w to -
na cji ko me dio wej, to dla nas no wa
sy tu acja. Trak tu je my to ja ko ko lej -
ne do świad cze nie es tra do -
we – pod kre śla Ro bert Ko ról czyk
i wy ja śnia skąd po mysł, aby pre -
mie ra mia ła miej sce wła śnie w So -
snow cu. – Zna my się z pre zy den -
tem So snow ca jesz cze z cza sów je -
go pra cy w Urzę dzie Mar szał kow -
skim. Jest czę stym go ście na „Ryj -
ku”, prze glą dzie ka ba re tów, któ ry
od by wa się w Ryb ni ku. Od pew -
ne go cza su współ pra cu je my z So -
snow cem, wy stę pu je my w tym
mie ście. Pod czas jed ne go ze spo -
tkań do szli śmy do wnio sku, że faj -
nie bę dzie wy star to wać z pre mie rą
wła śnie w sto li cy Za głę bia. Ka ba -
ret ze Ślą ska roz pocz nie w Za głę -

biu tra sę kon cer to wą spek ta klu
o ogól no pol skiej te ma ty ce – do da -
je z uśmie chem Ko ról czyk.

Pre mie ra „La ne go Po nie dział -
ku” bę dzie mia ła miej sce 20 wrze -
śnia o godz. 17.00 w Sa li Wi do wi -
sko -Kon cer to wej „Mu za” pod czas
in au gu ra cji ro ku kul tu ral ne go.
Miesz kańcy mia sta bę dą mo gli go
obej rzeć te go sa me go dnia
o godz. 20.00.

– Cie szy my się, że ka ba ret o tej
mar ce bę dzie miał pre mie rę swo -
je go przed się wzię cia wła śnie
w So snow cu. Mo gę zdra dzić, że
to je den z ele men tów na szej
współ pra cy, któ rą chce my roz wi -
jać. Dziś za wcze śnie na kon kre ty,
ale szy ku je my du ży pro jekt, z któ -
re go mi ło śni cy do bre go hu mo ru
na pew no bę dą za do wo le ni – pod -
kre śla pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski. KP

Z każdej wrzuconej butelki na konto jednego z trzech
sosnowieckich klubów trafia 10 groszy. 

arc

#dziękUEmy  
Rozpoczęli w Łodzi kampanię pokazującą, jak zmieniła się Polska przez 15 lat w UE

Krzysz tof Po lacz kie wicz

To już 15 lat od wstą pie nia Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej. 18 kwiet nia pre zy den ci pol skich miast
roz po czę li w Ło dzi ogól no pol ską kam pa nię
#dzię kU Emy, pre zen tu ją cą zmia ny, któ re za -
szły w na szym kra ju dzię ki wspar ciu środ ków
unij nych. Wśród pre le gen tów był rów nież Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca

1 ma ja 2019 ro ku bę dzie my świę to wać 15.
rocz ni cę wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.
Przez te wszyst kie la ta, dzię ki współ pra cy, wy -
mia nie do świad czeń, środ kom eu ro pej skim
oraz za an ga żo wa niu lo kal nych spo łecz no ści
wo kół eu ro pej skich war to ści, Pol ska prze szła
praw dzi wą me ta mor fo zę. – Wspól nie z mia -

sta mi ca łe go kra ju, pod egi dą Związ ku Miast
Pol skich, roz po czy na my kam pa nię, któ ra przy -
po mni wszyst kim Po la kom, jak bar dzo zmie nił
się nasz kraj, na sze mia sta i gmi ny, w tym rów -
nież Łódź, przez 15 lat na sze go człon ko stwa
w Unii Eu ro pej skiej – po wie dzia ła pre zy -
dent Han na Zda now ska w EC1, na kon fe ren cji
in au gu ru ją cej kam pa nię ZMP, któ rą roz po czę -
ło od śpie wa nie „Ody do ra do ści” przez Chór
Mia sta Ło dzi.

15 lat Pol ski w Unii Eu ro pej skiej to nie tyl ko
no wa in fra struk tu ra, zre wi ta li zo wa na prze -
strzeń pu blicz na, czy no we obiek ty spor to we
i kul tu ral ne. To rów nież wspól ny ry nek, swo -
bo da po dró żo wa nia, ko mu ni ko wa nia się, wy -
mia na kul tu ral na, edu ka cja, czy wspól ne war -

to ści, co pod kre śla li przy by li do Ło dzi go ście:
pre zy dent Gli wic i pre zes ZMP Zyg munt
Fran kie wicz, pre zy dent War sza wy Ra fał Trza -
skow ski, pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent Gdań ska Alek san dra Dul kie -
wicz oraz pre zy dent So po tu Ja cek Kar now ski.

– Dzię ki środ kom eu ro pej skim So sno wiec
bar dzo zna czą co się zmie nił. Tyl ko w tej per -
spek ty wie fi nan so wej w mie ście zre ali zo wa no
in we sty cję za po nad 400 mi lio nów zło tych. Je -
ste śmy przy kła dem po ka zu ją cym, że war to brać
udział w wy bo rach eu ro pej skich i do te go
wszyst kich go rą co za chę cam – mó wił w Ło -
dzi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

Wspól na sa mo rzą do wa kam pa nia eu ro pej -
ska Związ ku Miast Pol skich, za in au gu ro wa -
na w Ło dzi, ma nadać wszyst kim pla no wa nym
w mia stach wy da rze niom, zwią za nym z rocz -
ni cą, jed no li ty ogól no pol ski cha rak ter, na któ -
ry skła da ją się: wspól na gra fi ka pla ka tu, spot
wi deo (czte ry 15 se kun do we i je den 2-mi nu -
to wy spot, po ka zu ją cy róż no rod ne ko rzy ści
z na sze go człon ko stwa w UE) oraz dzia ła nia
w me diach spo łecz no ścio wych. W So snow cu
i w Gdań sku za pla no wa no kon cert z udzia łem
Zbi gnie wa Hoł dy sa, Ma cie ja Ma leń czu ka,
Grze go rza Tur naua oraz in nych gwiazd
pod ha słem „Zjed no cze ni w róż no rod no ści”,
a wspól nym ak cen tem ob cho dów 1 ma ja ma
być od śpie wa nie w sa mo po łu dnie „Ody do ra -
do ści”, któ re w Ło dzi za pla no wa no w pa sa żu
Schil le ra.

Prezydenci największych polskich miast pod egidą Związku Miast Polskich
zainaugurowali prounijną kampanię. 
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Na początek chyba najbardziej
oczywiste pytanie. Dlaczego Pani
kandyduje w wyborach
do Parlamentu Europejskiego?
Na po czątek, fak tycz nie, naj trud -
niej sze py ta nie. By łam na uczy -
ciel ką, me ne dżer ką oświa ty, te raz
je stem me ne dżer ką w sa mo rzą do -
wym za kła dzie bu dże to wym.
Przez ten ca ły okres by łam i je -
stem zwią za na z pro jek to wa niem
i re ali za cją pro gra mów unij nych.
Tłu ma czy łam pierw sze pro gra my
Le onar do da Vin ci i wspól nie
z ko le żan ka mi szu ka łam zwro tów
i ich zna cze nia w słow ni kach.
Wy da wa ło się to nam strasz nie
trud ne i nie zro zu mia łe, wręcz
cza sa mi nie wy ko nal ne. Jed nak
po la tach ro bi ły śmy to pra wie
z za mknię ty mi ocza mi. Uczy łam
się pro gra mów unij nych skie ro wa -
nych do sa mo rzą dów i je re ali zo -
wa łam. Wiem, co nam spra wia
naj więk sze pro ble my. Co na le ży
po pra wić. Co nam jest po trzeb ne,
by efek tyw nie wy ko rzy stać środ -
ki unij ne. Mó wie nie o tym w Za -
głę biu nie za ła twia spra wy. Trze -
ba tam, w Bruk se li, ne go cjo wać
no we, lep sze wa run ki.

Nie jest Pani politykiem z pierwszych
stron gazet, a nawet można
zaryzykować twierdzenie, że jest Pani
nieznana. 
Ta ki jest los lu dzi pra cu ją cych
w szkol nic twie i sa mo rzą dzie. Nie
chce my się zbyt in ten syw nie
chwa lić tym, co ro bi my na co
dzień. Bo zda je my so bie spra wę
z te go, co przed na mi. Cza sem
po za koń cze niu ja kie goś pro jek tu
przy cho dzą dzien ni ka rze, cza sem
zaj rzy te le wi zja, ale nie je ste śmy
atrak cyj ni. Na sze do ko na nia są
zwy kle lo kal ne i nie bar dzo na da -
ją się na te le wi zyj ną set kę czy wie -
losz pal to wy art kuł w ga ze cie. Każ -
dy pra cu ją cy w sa mo rzą dzie ma
świa do mość, że mu si być go to wy
do dzia ła nia dla do bra spo łecz no -
ści lo kal nej. Na gro dą dla nas jest
uśmiech nię ta bu zia dziec ka czy
po dzię ko wa nia wy ra żo ne ser decz -
nym uści skiem spra co wa nej dło ni.

Ja ka by ła Pa ni dro ga do po li ty ki?
Wstę po wa łam do Plat for my Oby -
wa tel skiej za raz po jej po wsta niu.

Czy li by ło to wie le lat te mu.
Uwa ża łam i uwa żam, że mo je
oso bi ste po glą dy są bar dzo zbli -
żo ne do pro gra mu Plat for my. Jak
za wsze pro gram pro gra mem,
a li czy się je go re ali za cja. Moż -
li wość uczest ni cze nia w mo dy fi -
ka cji pro gra mu Plat for my dawała
mi pew ną sa tys fak cję. Pew ne po -
my sły czy idee by ły prze my ca ne
na szcze bel wo je wódz ki czy cen -
tral ny. Jed nak co in ne go jest pi -
sać pro gra my, na wet te naj lep sze,
a co in ne go jest je re ali zo wać. Ja
zaj mo wa łam się re ali za cją. Wy -
zna wa łam za sa dę, że tu w Za głę -
biu, jak bę dą o nas mó wić do -
brze, to zna czy, że do brze re ali -
zu je my to, co ma my za pi sa ne
w pro gra mie. Jed nak zda je my so -
bie spra wę, że bez wspar cia unij -
ne go nie zre ali zu je my wszyst kich
pro gra mów i dla te go nad szedł
czas na to, by po je chać do Bruk -
se li i gło śno po wie dzieć o pro -
ble mach, ale też wska zać, jak na -
le ży je roz wią zy wać. 

Narzekała Pani na brak
zainteresowania mediów pracą
samorządowców, więc teraz jest
okazja, aby się pochwalić swoimi
dokonaniami.
Ta kim sztan da ro wym pro jek tem
ostat nich lat jest re wi ta li za cja Ju -
liu sza. Wy ko na nie ter mo mo izo -
la cji bu dyn ków, wpro wa dze nie
cen tral ne go ogrze wa nia i cie płej

wo dy użyt ko wej oraz to, co jest
na tę chwi lę je dy ne w Pol -
sce – za rzą dza nie ener gią
w ukła dzie 23 bu dyn ków, z pra -
wie 600 miesz ka nia mi, żłob kiem
i Klu bem Ak tyw no ści Lo kal nej.
Zli kwi do wa li śmy pra wie 1000
pie ców! Da li śmy od dech tej so -
sno wiec kiej dziel ni cy. Jest to
pierw szy te go ro dza ju pro jekt
w „miesz ka niów ce”, zre ali zo wa -
ny w Pol sce w sys te mie part ner -
stwa pu blicz no -pry wat ne go.
W tym cza sie do ko na li śmy rów -
nież ener go mo der ni za cji osie dla
Przy szłość, gdzie zmie ni li śmy 16
bu dyn ków. Cią gle dzia ła my
na rzecz za chę ce nia miesz kań -
ców do włą cze nia się w pro wa -
dzo ne pro gra my re wi ta li za cyj ne.
Bo re wi ta li za cja to nie tyl ko bu -
dyn ki – to osie dlo we dro gi, chod -
ni ki, zie leń ce, przy do mo we
ogro dy. Jest to oka zja do te go,
aby miesz kań cy mo gli kształ to -
wać swo je oto cze nie „po swo je -
mu”, bo to prze cież oni co dzien -
nie bę dą ob ser wo wać i cie szyć
się zmia na mi w swo ich pięk nie -
ją cych aran ża cjach. 

Czym jest dla Pani Unia Europejska?
Po raz pierw szy z Unią, a ra czej
z jej spo so bem my śle nia, ze tknę -
łam się przed na szą ak ce sją.
Z ko le żan ka mi na uczy ciel ka mi
tłu ma czy ły śmy do ku men ty, któ re
u nas by ły do stęp ne tyl ko w ję zy -

ku an giel skim i cza sem za sta na -
wia ły śmy się, kto to wy my ślił
i cze mu ma to słu żyć. Wy gry wa -
ły śmy przed ak ce syj ne pro gra my
Pha re! Pod czas wy jaz dów z mło -
dzie żą we Fran cji i Por tu ga lii,
zro zu mia ły śmy, że do ku men ty
by ły do brze na pi sa ne, a pro jek ty,
któ re pi sa ły śmy, mu sia ły za wie -
rać do bó lu lo gicz ne ce le i re zul -
ta ty. Ale przede wszyst kim pa -
trząc, jak na si ucznio wie z „Elek -
tro ni ka”, chło ną wie dzę i no we
umie jęt no ści, in te gru ją się i pra -
cu ją ze swo imi ró wie śni ka mi
w ich szko le, wie dzia ły śmy, że
trze ba to re ali zo wać. To by ły fan -
ta stycz ne do świad cze nia. To wte -
dy za chwy ci łam się po raz
pierw szy kon cep cją ucze nia się
przez ca łe ży cie, po twier dza niem
kom pe ten cji zdo by wa nych po -
za ofi cjal nym sys te mem szkol -
nym, fan ta stycz nym wy po sa że -
niem szkół, ca łym sys te mem
kształ ce nia… Sło wem, za pra -
gnę łam wte dy, że by w Pol sce też
by ła Eu ro pa. To był 1999 rok.
Pięć do brych pro jek tów, pięć fan -
ta stycz nych sta ży. Do dziś uwa -
żam to za jed no ze swo ich naj -
waż niej szych osią gnięć. Spo ty ka -
jąc po wie lu la tach ab sol wen tów
uczest ni czą cych w tych pro jek -
tach, wie my, że uda ło nam się
wy cho wać Eu ro pej czy ków, a oni
nam po twier dza ją, że sta li się
Eu ro pej czy ka mi dzię ki tym pro -
gra mom. Prak tycz nie przez ca ły
okres na szej obec no ści w Unii
Eu ro pej skiej zaj mu ję się re ali za -
cją pro gra mów unij nych. Od eta -
pu pro jek to wa nia do eta pu roz li -
cza nia. W dal szym cią gu mam
po dob ne od czu cia, jak na po cząt -
ku, czy ta jąc za ło że nia do kon kur -
su – eks cy ta cja i po szu ki wa nie
spo so bu na stwo rze nie pro jek tu,
któ ry do sta nie do fi nan so wa nie.
Dla te go w Europarlamencie po -
trzeb ne są oso by, któ re do tknę ły
wszyst kie go, co w Unii jest naj -
lep sze i naj gor sze.

Par la ment Eu ro pej ski jest mo -
im zda niem jed ną z naj waż niej -
szych ema na cji po li tycz nych wo -
li spo łe czeństw Sta re go Kon ty -
nen tu. Tu – za miast wal czyć –
ne go cju je się, za miast ob ra żać
się na są sia dów za to, że są mo -

że lep si i za moż niej si – roz ma -
wia się o po mo cy i trans fe rze
my śli i tech no lo gii. Na to miast
Unia Eu ro pej ska nie dzie li, ale
łą czy i dba o na sze ma łe oj czy -
zny. W do bie tak po wszech nej
glo ba li za cji mu si być fo rum,
gdzie przed sta wi cie le spo łe -
czeństw mo gą wy pra co wy wać
wspól ne sta no wi sko i po tra fić je
obro nić przed za ku sa mi wiel -
kich gra czy. Unia, jest w spo sób
okre ślo ny trak ta ta mi – de mo kra -
tycz na.

Co to znaczy „Joanna Sekuła
Zagłębie”?
Przez wie le lat nie mó wi ło się
do brze o Za głę biu, wszy scy zna -
my niewy bred ne dow ci py o So -
snow cu i so sno wi cza nach. W trak -
cie to wa rzy skich spo tkań gru py
za an ga żo wa nych w ży cie sa mo -
rzą do we po wsta wa ły zrę by pro -
gra mu „Za głę bie”, mó wi li śmy
o ko niecz no ści przy wró ce nia Za -
głę biu na leż ne go miej sca na ma -
pie Pol ski i w świa do mo ści lu dzi.
Spo ty ka jąc się przy przy sło wio -
wym pi wie, snu li śmy ta kie opo -
wie ści, któ re wte dy wy da ły się
mrzon ka mi. Od kry wa li śmy
w swo ich umy słach nie sa mo -
wi te opo wie ści o So snow cu
i Za głę biu. Po kil ku la tach
część z nas za czę ła być pre zy -
den ta mi miast za głę biow skich,
po li ty ka mi, me ne dże ra mi, oso -
ba mi mo gą cy mi de cy do wać
o kie run kach roz wo ju, o tym co
się w na szym re gio nie dzie je.
Pro gram „Za głę bie” ni gdy nie
zo stał for mal nie na pi sa ny i pod -
pi sa ny. Nikt ni gdy nie de kla ro -
wał, że bę dzie coś z te go pro gra -
mu re ali zo wał. W na szych umy -
słach po zo sta ły strzęp ki na szych
ma rzy ciel skich roz mów. Za bra li -
śmy się do pra cy. Ta kiej spo koj -
nej, rze czo wej, znoj nej i ten nie -
na pi sa ny pro gram za czy na my re -
ali zo wać. Pięk nie ją nam na sze
za głę biow skie mia sta, re ali zu je -
my uni ka to we pro jek ty, sta ra my
się o do bre i god ne ży cie miesz -
kań ców na sze go re gio nu. Ja je -
stem Za głę bian ką od po ko leń,
oso bą emo cjo nal nie za an ga żo -
wa ną w ży cie na szej lo kal nej
spo łecz no ści, dla te go chcę re pre -

zen to wać ten nie na pi sa ny pro -
gram, chcę prze kształ cić te na sze
„mrzon ki” w za głę biow ską rze -
czy wi stość. Zin ten sy fi ko wa nie
wspar cia unij ne go bar dzo by
nam w tym po mo gło.

Jak przedstawiają się plany,
dotyczące sosnowieckich zasobów
mieszkaniowych? 
Ry nek miesz ka nio wy w So snow -
cu roz wi ja się w nie spo ty ka nym
od daw na tem pie. Po wsta je jed -
no cze śnie kil ka re ali za cji i to za -
rów no du żych de we lo pe rów, jak
i mniej szych, lo kal nych. Nie ste -
ty, zde cy do wa na więk szość to
miesz ka nia na sprze daż, a więc
wy ma ga ją ce kwo ty 100-200 ty -
się cy zło tych. Nie każ dy, po trze -
bu ją cy miesz ka nia, jest dys po -
nen tem ta kiej su my. To wła śnie
gmi na ma za za da nie wspie rać
tych naj bar dziej po trze bu ją cych.
Mam jed nak prze ko na nie, że
po trzeb ne są pro gra my, któ re
po bu dzą spo łecz ną ak tyw ność
do sa mo or ga ni za cji. Na po czą -
tek ko ope ra ty wy. Zna ko mi ty
po mysł na ak ty wi za cję grup
chcą cych wy bu do wać wła sne
miesz ka nie, do sto so wa nie go
do okre ślo nych po trzeb i za -
miesz ka nie w oto cze niu lu dzi,
któ rych się ak cep tu je. To ta kie
współ dzie le nie od po wie dzial no -
ści za swo je ży cie i ak tyw ność,
np. z gmi ną. Przed wo jen ne kra -
kow skie Ko ope ra ty wy Miesz ka -
nio we do dziś two rzą przy Pla -
cu Si kor skie go ele men ty Szla ku
Kra kow skie go Mo der ni zmu.
Ide al nym roz wią za niem dla pro -
ce su włą cza nia spo łecz ne go jest
rów nież kon cep cja re ali zo wa -
na w Ło dzi ja ko dom wie lo po ko -
le nio wy. Jest wie le moż li wo ści,
w któ re gmi na, ja ko ini cja tor
i ko or dy na tor, mo że za an ga żo -
wać miesz kań ców, aby oży wić
i zak ty wi zo wać ry nek miesz kań
na wy na jem. Mo że to być cie ka -
we roz wią za nie pro ble mu ko -
niecz no ści zor ga ni zo wa nia no -
wych miesz kań czy mo der ni za -
cji ist nie ją cej za bu do wy
przy re wi ta li za cji dziel nic czy
ob sza rów.

Oprac. red. 

Czy Zagłębie jest europejskie?
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Mariusz Binkiewicz
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PORADY

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

Ku ra tor spad ku czu wa nad ma są spad ko wą, któ ra
jesz cze nie zo sta ła ob ję ta przez spad ko bier ców. Ku -
ra tor spad ku za rzą dza spad kiem do cza su ob ję cia go
przez spad ko bier ców. Je śli to ko niecz ne, mo że sprze -
dać nie któ re skład ni ki spad ku zgod nie z prze pi sa mi
o eg ze ku cji. Zgod nie z ko dek sem cy wil nym śmierć
spad ko daw cy otwie ra spa dek, któ ry na by wa spad ko -
bier ca po wo ła ny te sta men tem lub zgod nie z prze pi -
sa mi usta wy. Je że li zmar ły nie po zo sta wił po so bie
żad nych dys po zy cji te sta men to wych (pi sem nych lub
ust nych), wów czas za sto so wa nie znaj du ją prze pi sy
ko dek su cy wil ne go o dzie dzi cze niu usta wo wym.
Usta le nie pra wo wi tych spad ko bier ców nie za wsze
jed nak jest moż li we od ra zu w mo men cie otwar cia
spad ku. Sy tu acje nie ja sne roz strzy ga sąd, któ ry
na czas trwa nia usta leń mo że po wo łać ku ra to ra
spad ku. Spad ko bier ca, któ ry jesz cze nie ob jął otwar -
te go spad ku, tak że mo że wnio sko wać do są du spad -
ku o usta no wie nie ku ra to ra spad ku nie ob ję te go. Ta ki
wnio sek jest za sad ny w sy tu acji, kie dy spad ko bier ca

wie o ist nie niu in nych ży ją cych osób, któ re tak że ma -
ją pra wo do dzie dzi cze nia po zmar łym. Wnio sek
o usta no wie nie ku ra to ra spad ku na le ży zło żyć do są -
du, któ ry jest wła ści wy dla da ne go spad ku, pa mię ta -
jąc m. in. o ozna cze niu na zwisk i ad re sów osób, któ -
rych spra wa do ty czy, uisz cze niu opła ty skar bo wej,
peł no moc nic twa oraz za łą cze niu od pi su wnio sku dla
każ de go uczest ni ka po stę po wa nia. Art. 666 §1 ko -
dek su po stę po wa nia cy wil ne go (tekst jed no li ty – Dz.
U. 2014 poz. 101 z późn. zm.) sta no wi, że „do cza su
ob ję cia spad ku przez spad ko bier cę sąd czu wa
nad ca ło ścią spad ku, a w ra zie po trze by usta na wia
ku ra to ra spad ku”. Je śli da ny spa dek nie ma spo rzą -
dzo ne go spi su in wen ta rza (spis za war to ści spad ku),
wów czas sąd mo że po sta no wić o je go spo rzą dze niu.
Głów ną po win no ścią ku ra to ra spad ku jest usta le nie
wszyst kich pra wo wi tych spad ko bier ców i po in for mo -
wa nie ich o otwar ciu spad ku. Do cza su od na le zie nia
spad ko bier ców ku ra tor, pod nad zo rem są du, za rzą -
dza spad kiem i w to ku ta kie go za rzą du mo że, za po -
zwo le niem są du, sprze dać rze czy ru cho me, któ re są
na ra żo ne na ze psu cie lub któ rych koszt prze cho wy -
wa nia po wo du je nad mier ne kosz ty. W trak cie za rzą -
du spad kiem ku ra tor po stę pu je zgod nie z prze pi sa -
mi, któ re obo wią zu ją ko mor ni ków w to ku eg ze ku cji
z ru cho mo ści lub nie ru cho mo ści. Ku ra tor za tem mo -
że za tem w uza sad nio nych przy pad kach i za zgo dą
są du sprze dać nie któ re skład ni ki ma sy spad ko wej,
je śli prze ma wia ją za tym waż ne po wo dy. Do ru ty no -
wych czyn no ści ku ra to ra na le ży rów nież m. in. wy na -
ję cie ochro ny dla mie nia, któ re jest na ra żo ne np.
na kra dzież lub znisz cze nie. Zgod nie z orzecz nic twem
ku ra tor spad ku ko rzy sta z pod mio to we go zwol nie nia
z po no sze nia kosz tów są do wych w po stę po wa niu
przed są dem ad mi ni stra cyj nym na pod sta wie
art. 239, pkt 3 Pra wa o po stę po wa niu przed są da mi
ad mi ni stra cyj ny mi. Ku ra tor ma sy spad ko wej po no si
jed nak kosz ty są do we w spra wach cy wil nych.

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

„Zle ci łam wy ko na nie ka pi tal ne go re mon tu
kuch ni i jej do sto so wa nie do po trzeb oso -
by nie peł no spraw nej. Wy ko naw ca miał
mię dzy in ny mi wy mie nić in sta la cję wod ną.
Nie ste ty, wo da w zle wie nie spły wa pra wi -
dło wo i wy le wa się na kuch nię oraz przed -
po kój, płyt ki zo sta ły po ło żo ne krzy wo i nie -
este tycz nie, a sam zlew za mon to wa ny
zani sko i podnie wła ści wym ką tem. Do dat -
ko wo wy ko naw ca nie do koń czył prac – po -
zo sta ło oko ło 25 pro cent za kre su uzgod -
nio nych ro bót do wy ko na nia. Wie lo krot nie
ust nie oso bi ście i te le fo nicz nie pro si łam
o po pra wie nie i do koń cze nie prac, ale wy -
ko naw ca prze stał od bie rać te le fon. Co mo -
gę w ta kiej sy tu acji zro bić?”. 

W opi sa nej sy tu acji mo że pa ni się gnąć
po upraw nie nia wy ni ka ją ce z art. 636 ko dek -

su cy wil ne go, od no szą ce go się do wa dli wie
lub sprzecz nie z umo wą wy ko ny wa ne go
dzie ła, któ re jesz cze nie zo sta ło ukoń czo ne
i ode bra ne. 
Prze pis ten sta no wi, że:
§ 1. Je że li przyj mu ją cy za mó wie nie wy ko ny -

wa dzie ło w spo sób wa dli wy al bo
sprzecz ny z umo wą, za ma wia ją cy mo że
we zwać go do zmia ny spo so bu wy ko na -
nia i wy zna czyć mu w tym ce lu od po -
wied ni ter min. Po bez sku tecz nym upły -
wie wy zna czo ne go ter mi nu za ma wia ją cy
mo że od umo wy od stą pić al bo po wie rzyć
po pra wie nie lub dal sze wy ko na nie dzie ła
in nej oso bie na koszt i nie bez pie czeń -
stwo przyj mu ją ce go za mó wie nie.

§ 2. Je że li za ma wia ją cy sam do star czył ma -
te riał, mo że on w ra zie od stą pie nia
od umo wy lub po wie rze nia wy ko na nia
dzie ła in nej oso bie żą dać zwro tu ma te ria -
łu i wy da nia roz po czę te go dzie ła.

W pierw szej ko lej no ści za ma wia ją cy mo -
że we zwać przyj mu ją ce go za mó wie nie
do zmia ny spo so bu wy ko ny wa nia dzie ła i wy -
zna czyć od po wied ni ter min. Do pie ro je że li
ter min wy zna czo ny nie zo sta nie przez wy ko -
naw cę do trzy ma ny, za ma wia ją ce mu mo że
od stą pić od umo wy, al bo po wie rzyć po pra -
wie nie dzie ła lub je go dal sze wy ko na nie oso -
bie trze ciej – np. in nej fir mie na koszt i nie bez -
pie czeń stwo wy ko naw cy wa dli wie wy ko nu -
ją ce go usłu gę. 

Istot ne za tem jest, aby we zwać wy ko naw -
cę do zmia ny spo so bu wy ko ny wa nia usług
na pra wi dło wy. Na le ży rów nież za dbać o udo -
ku men to wa nie we zwa nia, tak aby w ra zie

spo ru móc udo wod nić, że ta kie we zwa nie na -
stą pi ło. We zwa nia moż na do ko nać na pi śmie
lub in nym trwa łym no śni ku, np. pocz tą elek -
tro nicz ną, sms -em. W we zwa niu po win ny
zna leźć się za strze że nia co do spo so bu wy -
ko ny wa nia umo wy – wska za nie nie pra wi dło -
wo ści i za kres żą da nych zmian oraz ko niecz -
nie ter min, w ja kim po pra wa ma na stą pić.
Do pie ro gdy ten ter min mi nie, a wy ko naw ca
nie po dej mie się usu nię cia nie pra wi dło wo ści,
moż na się gnąć po ko lej ne upraw nie nia, jak
od stą pie nie od umo wy lub zle ce nie in nej fir -
mie do koń cze nie i po pra wie nie ro bót. 

Po wie rze nie oso bie trze ciej – np. in nej fir -
mie po pra wie nia lub do koń cze nia dzie ła na -
stę pu je na koszt i nie bez pie czeń stwo przyj -
mu ją ce go za mó wie nie – wy ko naw cy. Ozna -
cza to, iż bę dzie on po no sił od po wie dzial ność
za dzia ła nia tej oso by tak jak za swo je dzia ła -
nia. Przy czym wy ko naw ca bę dzie od po wia -
dał za te pra ce za stęp cze, któ re by ły uza sad -
nio ne do po pra wie nia dzie ła. Dla te go też waż -
ne jest, aby za bez pie czyć do wo dy w po sta ci
wy ka zu ro bót na praw czych i po nie sio nych
kosz tów. War to za dbać o do ku men ta cję
w po sta ci, np. zdjęć, do ty czą cych sta nu ro -
bót. Jest to nie zbęd ne w ra zie spo ru co do te -
go, czy pra ce na praw cze wska za ne przez za -
ma wia ją ce go by ły ko niecz ne i nie zbęd ne
do usu nię cia ist nie ją cych wad. 

Uwa ga! Z upraw nień okre ślo nych w art.
636 k. c. nie moż na sko rzy stać, je że li pra ce
zo sta ły ode bra ne przez za ma wia ją ce go. W ta -
kim wy pad ku – gdy za ma wia ją cy stwier dza
wa dy po ode bra niu dzie ła bę dzie mu przy słu -
gi wa ła re kla ma cja z ty tu łu rę koj mi. 

ADWOKAT RADZI

Kurator spadku 
RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Rozpoczęty i nieprawidłowo 
wykonany remont 

SALA WIDOWISKOWO-KONCERTOWA
„MUZA” W SOSNOWCU, STAŁA SIĘ
PONOWNIE NAJGORĘTSZYM
MUZYCZNIE MIEJSCEM W MIEŚCIE. 

Wszyst ko dzię ki prze słu cha niom
oraz kon cer to wi lau re atów w ra -
mach III Mię dzy na ro do we go Fe -
sti wa lu Pio sen ki World Song zor -
ga ni zo wa ne go przez Ogni sko
Pra cy Po zasz kol nej nr 1, któ ry od -
był się 16 mar ca. Ju ro rzy
pod prze wod nic twem Do ro thei
Agno let to wy bra li 23 naj lep sze
gło sy. Grand Prix zdo by ła Ka ro li -
na Omel chen ko.

– Tra dy cją te go fe sti wa lu jest
bar dzo wy so ki po ziom. Na si
uczest ni cy to ory gi nal ni ar ty ści,
któ rzy oprócz bar wy i tech ni ki
ma ją nie zwy kle wiel ką wraż li -
wość mu zycz ną oraz nie spo ty ka -
ną wręcz kul tu rę śpie wa nia – mó -
wi Do ro thea Agno let to, skrzy -
pacz ka, dy ry gent ka i prze wod ni -
czą ca ju ry.

Wo ka li ści przy go to wy wa li
roz ma ite utwo ry, czę sto w ory gi -
nal nych aran ża cjach, tak jak np.
Ga brie la Ku rzac, któ ra za pre zen -
to wa ła „Ooops, I did it aga in”
Brit ney Spe ars w swin go wej aran -
ża cji. Nie za bra kło tak że roc ka,
mu si ca lu oraz… ope ry w ję zy ku
ro syj skim. Stro je sce nicz ne rów -
nież elek try zo wa ły pu blicz ność
oraz ju ro rów. Zo ba czyć moż -
na by ło prze bra nia w ko ty, wiedź -
mę, krzy kli we sty li za cje z lat 80.
i 90., cięż kie skó rza ne kurt ki, strój
mod ne go dan dy sa czy kla sycz ne
suk nie. 

– Za wsze po wta rzam, że
na pierw szym miej scu jest mu zy -
ka, ale wszy scy wie my, jak waż ny
jest tak że wi ze ru nek ar ty sty, któ -
ry po wi nien być spój ny z tym, co
śpie wa. Na si uczest ni cy trak tu ją te
wszyst kie kwe stie bar dzo po waż -
nie – pod kre śla Agno let to. 

Spo śród 23 naj lep szych wo ka -
li stów wy bra nych w pre se lek -
cjach ju ro rzy wy ło ni li lau re atów
i wy róż nio nych w 4 ka te go riach
wie ko wych, co jak pod kre śla li
kil ku krot nie pod czas kon cer tu,
nie by ło ła twe i nie oby ło się bez
burz li wych dys ku sji pod czas za -
mknię tych ob rad.

Uczest ni cy otrzy ma li sta tu -
et ki oraz atrak cyj ne na gro dy
rze czo we. Elż bie ta Ski ba -Po si -
ka ta, dy rek tor ka Ogni ska Pra cy

Po zasz kol nej nr 1 w So snow cu,
po dzię ko wa ła spon so rom i part -
ne rom, któ rzy in we stu ją w sztu -
kę, kul tu rę i roz wój mło dych ta -
len tów. 

– Gdy by nie wspar cie na sze -
go mia sta, spon so rów i fun da to -
rów, nie mo gli by śmy zre ali zo wać
na sze go fe sti wa lu na ta kim po -
zio mie or ga ni za cyj nym. Za pro -
mo cję na szej ini cja ty wy dzię ku -
ję na szym lo kal nym me diom,
bez któ rych nie by ło by o nas tak
„gło śno”. Te wy jąt ko we in sty tu -
cje i fir my umoż li wia ją dzie ciom
i mło dzie ży speł niać ma rze nia.
Ta jed ność w dzia ła niu jest na -
praw dę mo ty wu ją ca i już oczy -
wi ście my śli my nad ko lej ną edy -
cją – pod su mo wa ła dy rek tor ka
OPP. red

Wy ło wi li praw dzi we ta len ty 
DEBATA PN. „DIALOG
MIĘDZYKULTUROWY A MOWA
NIENAWIŚCI” ODBYŁA SIĘ 3
KWIETNIA W ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MEDIATCECE. UCZESTNICY
PRÓBOWALI PRZEDSTAWIĆ
ZJAWISKO MOWY NIENAWIŚCI
WIELOASPEKTOWO, BIORĄC
POD UWAGĘ PODŁOŻE KULTUROWE,
MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE,
KRYTERIA PRAWNE ORAZ
DYSKUTOWALI NAD TYM, JAK
BUDOWAĆ I WSPIERAĆ DIALOG
MIĘDZYKULTUROWY. 

Na za pro sze nie or ga ni za to rów
od po wie dzie li przed sta wi cie le
róż nych śro do wisk, przed sta wi -
cie le sa mo rzą du, Urzę du Mia sta,
są du i po li cji. W de ba cie uczest -
ni czy li tak że dy rek to rzy, na uczy -
cie le, pe da go dzy, psy cho lo dzy
oraz ucznio wie so sno wiec kich
szkół. W pierw szej czę ści de ba ty
wzię li udział eks per ci. Ma rze -
na Haj dec ka, psy cho log z Cen -
trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go w So snow cu, ks.
dr Mi chał Kna pik, wi ce dy rek tor
Wy dzia łu Ka te che tycz ne go Ku rii
Die ce zjal nej w So snow cu, młod -
szy in spek tor Krzysz tof Ka zek,
peł no moc nik Ko men dan ta Wo je -
wódz kie go Po li cji w Ka to wi cach
ds. Ochro ny Praw Czło wie ka,
przed sta wi li pro ble ma ty kę mo wy
nie na wi ści, z chrze ści jań skie go,
psy cho lo gicz ne go oraz praw ne go
punk tu wi dze nia. Po wy stą pie niu
eks per tów roz po czę ła się otwar ta

część de ba ty, w któ rej wzię li
udział za pro sze ni go ście, m.in.
ks. dr Adam Pa lion, prze wod ni -
czą cy Ko mi sji ds. Eku me ni zmu
i Dia lo gu Mię dzy re li gij ne go Ar -
chi die ce zji Ka to wic kiej Ko ścio ła
Rzym sko ka to lic kie go, Wło dzi -
mierz Kac, prze wod ni czą cy
Gmi ny Wy zna nio wej Ży dow skiej
w Ka to wi cach, Ab dul Jab bar Ko -
uba isy, peł no moc nik Ra dy Ima -
mów ds. Dia lo gu Mię dzy re li gij -
ne go. O tym, że dia log mię dzy -
kul tu ro wy jest moż li wy, świad -
czą sło wa mo de ra to ra de ba ty Ro -
ma na Bo dzio cha, któ ry żar to -
wał: – Pa trząc na sce nę, gdzie
obok sie bie za sie dli ksiądz ka to -
lic ki, wy znaw ca ju da izmu, wy -
znaw ca is la mu i je że li weź mie my
pod uwa gę, że przy je cha li ra zem
jed nym sa mo cho dem, to moż -
na prze ko nać się na ocz nie, że
dia log mię dzy kul tu ro wy jest nie -
wąt pli wie moż li wy.

De ba ta zo sta ła zor ga ni zo wa -
na przez Wy dział Po li ty ki Spo -
łecz nej UM, Cen trum Do sko na -
le nia Na uczy cie li, Wy dział Ka -
te che tycz ny Ku rii Die ce zjal nej,
Za głę biow ską Me dia te kę, Cen -
trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go w So snow cu.
Ho no ro wy pa tro nat nad wy da -
rze niem ob ję li bi skup Grze gorz
Ka szak, or dy na riusz die ce zji so -
sno wiec kiej oraz Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca,
a pa tro nat me dial ny m.in. „Ku -
rier Miej ski”. SK

LAUREACI
MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU PIOSENKI
WORLD SONG:

I kategoria – rok urodzenia 2010
– 2013:
• I miejsce: Natalia

Kubiś-Mroszczyk
• II miejsce: Karol Cieślik
• III miejsce: Hanna Jakubczyk
Wyróżnienia: Sandra Grabowska,
Zofia Anioł

II kategoria – rok
urodzenia 2007 – 2009:
• I miejsce: Wiktoria Wiater
• II miejsce: Aleksandra Kędra
• III miejsce: Krystian Gizicki
Wyróżnienia: Jagoda Wypych,
Sandra Wawer, Adam Bulski

III kategoria – rok
urodzenia 2004 – 2006:
• I miejsce: Natalia Asman
• II miejsce: Paweł Sulewski
• III miejsce: Maria Kupczyk

IV Kategoria – rok
urodzenia 2000 – 2003:
• I miejsce: Urszula Szumska
• II miejsce: Alicja Gajda
• III miejsce: Gabriela Kurzac
Wyróżnienia: Emilia Baczyńska,
Aleksandra Dyszkowska,
Michalina Porszke

Grand Prix: Karolina 
Omelchenko

Andrzej Sm
olarski

Jurorzy wybrali23 najlepsze głosy Festiwalu Piosenki World Song.

Walcz my z mo wą 
nie na wi ści



maj 2019 nr 5 7

ZDROWIE

reklama

SABINA ZAJCHOWSKA,
koordynatorka Działu Dietetyki
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego
sp. z o.o., wylicza dziesięć
najczęstszych błędów żywieniowych
i przestrzega, do czego prowadzi
nieprawidłowe żywienie

Błę dy ży wie nio we ma ją dwo ja ką na tu rę
i wią żą się za rów no z nie do bo ra mi po kar -
mo wy mi, jak i z nad mier nym spo ży ciem
żyw no ści oraz są bez po śred nio za leż ne
od nie pra wi dło we go sty lu ży cia – za ma ła
ak tyw ność fi zycz na, pi cie al ko ho lu, pa le nie
pa pie ro sów, nar ko ma nia. Dzie sięć naj -
częst szych błę dów ży wie nio wych:
1. Die ta źle zbi lan so wa na – bi lans ener ge -

tycz ny – je że li ilość ener gii przyj mo wa -
nej wraz z po kar mem jest wyż sza niż
wy dat ki ener ge tycz ne ustro ju, po wsta je
bi lans do dat ni, któ re go efek tem jest na -
si le nie pro ce sów ana bo licz nych i zwięk -
sze nie ma sy cia ła.

2. Nie je dze nie śnia da nia (tzw. zło ta go -
dzi na).

3. Zbyt ma łe spo ży cie mle ka i pro du ków
mlecz nych (re zy gna cja z mle ka) – je den
jo gurt dzien nie nie za pew nia po kry cia
dzien ne go za po trze bo wa nia na wapń
i mi ne ra li za cję ko ści.

4. Nie re gu lar ne spo ży wa nie po sił ków (dłu -
gie prze rwy mię dzy po sił ka mi) zmu sza ją
or ga nizm do od ru chu obron ne go, ja kim
jest zmniej sze nie tem pa prze mia ny ma -
te rii i od kła da nia każ dej czę ści spo ży -
tych ka lo rii (bez wzglę du na ich ilość)
i ma ga zy no wa nia w tkan ce tłusz czo wej
na ko lej ne okre sy „gło dze nia”. Re gu lar -
ne spo ży wa nie po sił ków „uspo ka ja” or -
ga nizm, że wszyst kie po trzeb ne skład ni -

ki otrzy ma w od po wied nim mo men cie
i bę dzie mógł ni mi ra cjo nal nie go spo da -
ro wać.

5. Spo ży wa nie głów ne go po sił ku wie czo -
rem (obia do ko la cja).

6. Pod ja da nie mię dzy po sił ka mi.
7. Spo ży wa nie zbyt ma łej ilo ści wa rzyw,

owo ców i pły nów.
8. Nie kon tro lo wa nie ja ko ści spo ży wa nych

po sił ków (nie czy ta nie ety kiet, brak uroz -
ma ice nia – wy klu cze nie jed ne go lub kil -
ku pro du ków mo że pro wa dzić do nie do -
bo rów ży wie nio wych, nie wła ści wa ilość,
nie wła ści we pro por cje skład ni ków od -
żyw czych).

9. Za ja da nie stre su.
10. Ro bie nie za ku pów na „gło dzie”.

Nie pra wi dło we ży wie nie mo że pro wa dzić
do za bu rzeń ho me osta zy pro ce sów pro -
i an ty ok sy da cyj nych (stres oksy da cyj ny).
Wa rzy wa i owo ce na le żą do gru py pro duk -
tów o dzia ła niu an ty ok sy da cyj nym. Wy ni ki
ba dań epi de mio lo gicz nych wy ka zu ją od -
wrot ną za leż ność mię dzy spo ży ciem owo -
ców i wa rzyw, a wy stę po wa niem no wo -
two rów prze wo du po kar mo we go, ukła du
mo czo wo -płcio we go oraz płuc. Naj now sze
za le ce nia wska zu ją na spo ży wa nie wa -
rzyw i owo ców do każ de go po sił ku czy li
pięć ra zy dzien nie. Za war te w nich an ty ok -
sy dan ty, przede wszyst kim wi ta mi -
na E (ole je ro ślin ne), be ta -ka ro ten (wa rzy -
wa i owo ce), ka ro te no idy (li ko pen obec ny
w du żych ilo ściach w po mi do rach), wi ta mi -
na C, fla wo no idy (czer wo ne wi no, her ba ta,
ce bu la) oraz ele men ty śla do we ta kie jak
se len, cynk i man gan, w znacz nym stop niu
zmniej sza ją ry zy ko po wsta wa nia no wo -
two rów oraz cho rób ukła du krą że nia.

Jesteś tym, co… zjesz 
Wo je wódz ki Kon kurs Wie dzy o Zdro wiu
od był się 5 kwiet nia w Szko le Pod sta wo -
wej Spe cjal nej nr 30 w So snow cu. W ry -
wa li za cji wzię ły udział czte ro oso bo we ze -
spo ły z 15 szkół, m. in By to mia, Bę dzi na,
Cho rzo wa, Dą bro wy Gór ni czej, Ka to wic,
My sło wic, Ol ku sza, So snow ca i Za wier cia.
Kon kurs zo stał po dzie lo ny na trzy eta py,
pod czas któ rych or ga ni za to rzy spraw dza li
wie dzę teo re tycz ną i prak tycz ną, m.in.
z za kre su zna jo mo ści za sad udzie la nia
pierw szej po mo cy, dzia ła nia po go to wia ra -
tun ko we go, dzie dzin na uk me dycz nych,
pro ce dur i ko szy ka świad czeń gwa ran to -
wa nych przez NFZ. 

Osta tecz nie zwy cię żył ze spół Szko ły
Pod sta wo wej z Od dzia ła mi Spe cjal ny mi
nr 33 w So snow cu. Dru gie miej sce przy pa -
dło w udzia le Szko le Pod sta wo wej Spe cjal -
nej nr 55 Ka to wi cach, a trze cie Ze spo ło wi
Szkół Spe cjal nych w Ol ku szu. Dla zwy cięz -
ców i po zo sta łych uczest ni ków organizatorzy
przy go to wa li na gro dy i drob ne upo min ki. 

Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny z ini cja -
ty wy dy rek tor ki SP nr 30, Ane ty Jur kow -
skiej oraz dy rek to ra NZOZ „Na sza Przy -
chod nia” w So snow cu, To ma sza Klim cza -
ka. Go ść mi kon kur su by li m. in. pierw szy
za stęp ca pre zy den ta So snow ca Zbi gniew

By szew ski, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta
Ma te usz Bo che nek, rad ni, dy rek to rzy
i przed sta wi cie le firm i in sty tu cji wspie ra -
ją cych oraz przed sta wi cie le śro do wi ska
me dycz ne go. Ho no ro wy pa tro nat nad kon -
kur sem ob jął Ślą ski Ku ra tor Oświa ty. 

Wy po ży czasz ro wer miej ski w Ka to wi cach i od da jesz go w Cho rzo wie,
So snow cu al bo Ty chach. 5 kwiet nia sta ło się to moż li we. Sta cje ro we ro -
we zo sta ły zin te gro wa ne i ro we ry stan dar do we moż na zo sta wiać w jed -
nym z czterech miast, bez na li cza nia kar czy do dat ko wych opłat. Dzię -
ki umo wie po mię dzy Gór no ślą sko -Za głę biow ską Me tro po lią, fir mą Ne -
xt bi ke Pol ska i wła dza mi czte rech sa mo rzą dów udo god nie nie ob ję ło
po nad 900 ro we rów stan dar do wych. Moż li wość re lo ko wa nia po jaz dów
mię dzy mia sta mi do ty czy tyl ko ro we rów stan dar do wych. W So snow cu
dar mo wy czas prze jaz du wy no si aż 30 mi nut. Po nad to ro wer wy po ży -
cza ny w so sno wiec kiej sta cji – nie za leż nie czy bę dzie po cho dził z sys -
te mu ka to wic kie go, ty skie go czy cho rzow skie go – bę dzie miał 30 mi nut
dar mo we go cza su. Z ro we rów wy po ży czo nych w in nych mia stach moż -
na bez płat nie ko rzy stać przez pierw sze 15 mi nut. W ma ju do pro gra mu
do łą czą tak że Sie mia no wi ce Ślą skie. SK

Spraw dza li wie dzę o zdro wiu i umie jęt no ści prak tycz ne

Stacje rowerowe w czterech miastach zintegrowane

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się m.in. umiejętnościami udzielania
pierwszej pomocy. 

Uruchomienie programu zintegrowanych
wypożyczalni Nextbike zostało zainaugurowane
wspólnym przejazdem między katowickim
Osiedlem Tysiąclecia a chorzowską „Żyrafą”
w Parku Śląskim.

arc SPS nr30 w
So snow

 cu
Krzysztof Polaczkiew

icz
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Jak to jest być, Panie Premierze, najskuteczniejszym
posłem do Parlamentu Europejskiego? Zdaniem
portalu mepranking. eu to właśnie Pan – spośród
ośmiu przedstawicieli Województwa Śląskiego
w Brukseli i Strasburgu – jest najlepszy.
Sta ram się, jak i w po przed nich ka den cjach, so lid -
nie wy ko ny wać man dat, otrzy ma ny dzię ki ogrom -
ne mu za ufa niu miesz ka nek i miesz kań ców na sze -
go re gio nu. Wiem, że li czą na su mien ną pra cę,
na god ne re pre zen to wa nie ich i sku tecz ne za bie ga -
nie w Unii Eu ro pej skiej o spra wy istot ne dla wo je -
wódz twa. Spro stać tym ocze ki wa niom – to dla
mnie naj waż niej sze. A je śli przy oka zji uda je się
do stać na gro dę czy wy grać ja kiś ran king – to za -
wsze coś mi łe go (uśmiech).

Nagród i wyróżnień za pracę w PE otrzymał Pan sporo.
Dwukrotny zwycięzca rankingu „Rzeczpospolitej”
na najlepszego europosła, dwukrotny „Poseł Roku”
brukselskiego „The Parliament Magazine”
w kategoriach „Energia” i „Badania i Technologie” 
– wymieniam pierwsze z brzegu. 
To wszyst ko praw da, ale po wtó rzę: na pra cę
w Stras bur gu i Bruk se li pa trzę przede wszyst kim
pod ką tem te go, co uda ło się zro bić dla miesz kań -
ców re gio nu. A klu czo wy ran king eu ro po słów,
spo rzą dzo ny przez wy bor ców – już 26 ma ja,
w trak cie wy bo rów eu ro pej skich. 

Pan ubiega się w nich o czwartą kadencję.
Można jakoś porównać te trzy poprzednie?
Każ da by ła in na. W pierw szej ka den cji, tuż po wej -
ściu Pol ski do Unii w 2004 r., by li śmy wszy scy no -

wi. Uczy li śmy się – jak dzia ła Par la ment, jak wy -
glą da współ pra ca in sty tu cji unij nych, jak bu do wać
po par cie dla swo ich po my słów. By łem spra woz -
daw cą 7. Pro gra mu Ra mo we go Ba dań i Roz wo ju
UE z bu dże tem 54 mld eu ro – naj więk sze go
w świe cie pro gra mu fi nan so wa nia na uki i współ -
pra cu ją ce go z nią prze my słu oraz ma łych i śred -
nich firm. 

Drugą kadencję rozpoczął Pan wyborem
na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego –
jako pierwszy, i dotąd jedyny, europoseł z naszej
części Europy. 
Ma jąc 15 lat, po my śla łem so bie, że naj pięk niej sze,
co mo gło by mnie w ży ciu spo tkać, to zo stać po -
słem w wol nej Pol sce. W naj śmiel szych snach nie
za kła da łem jed nak, że nie tyl ko ta wol na Pol ska
bę dzie tak szyb ko człon kiem Unii, ale że – ja bę -
dę prze wod ni czą cym PE. Wnio sek: nie wol no
ogra ni czać się w ma rze niach! (śmiech) 

Ostatnie pięć lat kierował Pan ważną Komisją
Przemysłu, Badań i Energii (ITRE). Z perspektywy
mieszkańca Sosnowca – jakie najistotniejsze rzeczy
udało się załatwić?
Zli kwi do wa li śmy ro aming – do dat ko we opła ty
za roz mo wy przez ko mór kę i ko rzy sta nie z prze sy -
łu da nych w trak cie po dró ży po UE. Wpro wa dzi li -
śmy Wi Fi 4EU – pro gram bez płat ne go do stę pu
do In ter ne tu przez sieć WI FI w szpi ta lach, urzę -
dach, par kach, cen trach kul tu ry. Przy go to wa li śmy
pro gram „Cy fro wa Eu ro pa” – wes prze on roz wój
prze my słu oraz ma łych i śred nich firm rów nież tu,

w So snow cu. Ma po nad to zwal czać wy klu cze nie
cy fro we – w tym osób star szych. Od ręb ny, jak że
zna czą cy te mat, to wal ka ze smo giem. 

Jak Unia może nam pomóc w działaniach
antysmogowych?
Po pierw sze – roz wią za nia mi praw ny mi: dy rek ty -
wy o ja ko ści po wie trza czy nor my emi sji CO2
w trans por cie. Po dru gie – przez pro gra my i fun -
du sze, któ re po mo gą te prze pi sy wdra żać. Cho dzi
o fi nan so wa nie no wo cze sne go cie płow nic twa i roz -
wo ju ko ge ne ra cji (jed no cze sna pro duk cja cie pła
i prą du), prze cho dze nie na gaz. Do te go – wspar -
cie dla od na wial nych źró deł ener gii lub zwięk sza -
nia efek tyw no ści jej wy ko rzy sta nia. W So snow cu
to już się dzie je – my ślę o naj więk szym w Pol sce
pro jek cie wy mia ny oświe tle nia ulicz ne go na lam -
py w tech no lo gii LED. 

A na ile Sosnowiec może liczyć na Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej? 
Jego powołanie – z budżetem ponad 20 mld zł 
dla regionów górniczych takich, jak nasze
województwo – to Pana pomysł. 
Wie rzę, że So sno wiec z tych środ ków sko rzy -
sta – do te go po trzeb ne są do bre pro jek ty. Fun dusz
ma wspie rać in no wa cje spo łecz ne – po pra wia ją ce
ja kość ży cia miesz kań ców tych re gio nów: re wi ta -
li za cję miast czy wspo mnia ną wal kę ze smo giem.
Jed no cze śnie cho dzi o in we sty cje w te re ny po prze -
my sło we, roz wój in no wa cyj nych firm, atrak cyj ne
miej sca pra cy, a w efek cie – za trzy ma nie mło dych
lu dzi w tych re gio nach. To praw dzi wa staw ka te -

go Fun du szu. Dzię ki ta kie mu zde fi nio wa niu je go
ce lów, uda ło mi się zbu do wać dla nie go po par cie
ca łe go PE. 

W ko mi sji ITRE od po cząt ku współ pra co wał Pan m.in.
z Prof. Gier kiem. W ma ju nie ubie ga się on o re elek cję. 
Rze czy wi ście, z Ada mem – od lat je ste śmy
po imie niu – współ pra ca ukła da ła nam się do sko -
na le. Choć w róż nych gru pach po li tycz nych –
w spra wach klu czo wych dla Pol ski, dla re gio nu, za -
wsze gło so wa li śmy i dzia ła li śmy ra zem. Pa mię tam
jak prze wod ni cząc PE otwie ra łem – na je go za pro -
sze nie – wy sta wę „Praw dzi we ko lo ry Wo je wódz -
twa Ślą skie go”. Pod czas jed nej z roz mów w Par la -
men cie nie daw no śmia li śmy się, że mam kon ty nu -
ować na sze dzia ła nia w ko mi sji ITRE – i mo gę
li czyć na je go po par cie. To dla mnie nie zwy kle
istot ne. 

Wspomniał Pan Premier już wybory do PE 26 maja.
W 2014 r. frekwencja w Polsce była poniżej 30%.
Jakby zachęcił Pan mieszkanki i mieszkańców
Sosnowca, by poszli do lokali wyborczych?
Par la ment Eu ro pej ski to waż na plat for ma for so -
wa nia na szych re gio nal nych in te re sów. I war to
mieć w nim re pre zen tan tów, któ rzy są do te go
me ry to rycz nie przy go to wa ni, do świad cze ni, pra -
co wi ci, sku tecz ni. Pięć mi nut przy urnie prze -
kła da się na ja kość ży cia w na szych mia stach
przez ko lej nych 5, 10, a pew nie i – wię cej lat.
Nie od da waj my przy szło ści, na szej i na szych
dzie ci, wal ko we rem. 26 ma ja za gło suj my za Eu -
ro pą! 

Nie wol no 
ogra ni czać się 
w ma rze niach
O byciu najskuteczniejszym europosłem
Województwa Śląskiego, innowacjach
społecznych i Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji – rozmowa z Jerzym
Buzkiem – Posłem do Parlamentu
Europejskiego, Przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego (2009-2012)
i Premierem RP (1997-2001) 
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Aukcja elektroniczna
rozstrzygnięta!

Stadion coraz bliżej. Wybuduje go firma z Bielska-Białej

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego jest gotowe za 147,9 mln zł brutto (120,2 mln zł
netto) wybudować stadion w Sosnowcu. 15 kwietnia odbyła się aukcja internetowa w tej sprawie. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz 

Wszyst kie fir my za in te re so wa ne bu do wą
sta dio nu pił kar skie go na Gór ce Śro dul skiej
ob ni ży ły ce ny. – Kil ka mie się cy te mu po
otwar ciu ofert naj tań szą ofer tę bu do wy sta -
dio nu zło żył dą brow ski MZU iM. PL, któ ry
za pro po no wał 161,1 mln zł brut to. Te -
raz naj lep sza ofer ta wy nio sła nie wie le po -
nad 120 mln zł net to (120 243 902,44 zł),
a więc jest du żo mniej sza, niż przy otwar -
ciu ofert – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca, któ ry po da je kwo tę
net to, bo wiem mia sto dzię ki spół ce Za głę -
biow ski Park Spor to wy od zy ska ca ły po da -
tek VAT.

Tro chę chro no lo gii. Mia sto ogło si ło prze -
targ na wy ko na nie za pro jek to wa nej już in we -
sty cji – w imie niu miej skiej spół ki Za głę biow -
ski Park Spor to wy – na po cząt ku li sto pa -
da 2018 ro ku. Po stę po wa nie po dzie lo no
na trzy czę ści. Wy ko naw cy mo gli zgła szać
swo je ofer ty na bu do wę wszyst kich (sta dion
pił kar ski, ha la spor to wa i lo do wi sko) lub po -
szcze gól nych obiek tów. 15 lu te go otwar to
ofer ty wy ko naw ców chęt nych do bu do wy
ZPS -u. Sza co wa no, że uda się wy bu do wać
wszyst ko za nie co po nad 202 mln zł. Wszyst -
kie ofer ty w prze tar gu prze kro czy ły jed -
nak bu dżet mia sta na ten cel. Na bu do wę sta -
dio nu mia sto pla no wa ło wy dać 132,5 mln zł
brut to, a ofer ty opie wa ły na 166,9 mln zł (Mir -

bud SA), 161,1 mln zł (Przed się bior stwo Miej -
skie  MZUM. PL  z Dą bro wy Gór ni czej)
i 183,2 mln zł (Biel skie Przed się bior stwo Bu -
dow nic twa Prze my sło we go). Po nad to dwie
fir my by ły chęt ne wy bu do wać lo do wi sko,
a jed na ha lę. Na lo do wi sko mia sto za mie rza ło
wy dać 35,3 mln zł, tym cza sem ofer ty opie wa -
ły na kwo ty 85,5 mln zł (kon sor cjum AL -
STAL Gru pa Bu dow la na i AL STAL De ve lop -
ment) i 68 mln zł (Mir bud SA). Z ko lei ha lę
spor to wą chcia ła wy bu do wać je dy nie fir ma
Mir bud za 64,9 mln zł. Tym cza sem mia sto
na ten cel za re zer wo wa ło 34,2 mln zł.

W tej sy tu acji prze targ na ha lę i lo do wi sko
unie waż nio no, a na bu do wę sta dio nu mia sto
ogło si ło au kcję elek tro nicz ną, li cząc, że w jej
trak cie za in te re so wa ne fir my ob ni żą ce ny. I tak
też się sta ło. Naj tań szą ofer tę zło ży ło Biel skie
Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze my sło we -
go (147,9 mln zł brut to). Na stęp ny był Mir -
bud SA (148,2 mln zł brut to), a ostat nia ofer ta
na le ża ła do Przed się bior stwa Miej skie -
go MZUM. PL z Dą bro wy Gór ni czej (154 mln
zł brut to). Je śli wszyst ko pój dzie po my śli
władz So snow ca, na prze ło mie kwiet nia i ma ja
zo sta nie pod pi sa na umo wa na bu do wę no we go
sta dio nu Za głę bia. Przy po mnij my, że Biel skie
Przed się bior stwo Bu dow nic twa Prze my sło we -
go wy bu do wa ło sta dion, na któ rym swo je me -
cze roz gry wa Pod be ski dzie Biel sko -Bia ła.

Co da lej z lo do wi skiem i ha lą spor to -
wą? – 15 mar ca ogło si li śmy ko lej ny prze targ.
Nie co zła go dzi li śmy wy ma ga nia wo bec po -
ten cjal nych wy ko naw ców. Skró co ny zo stał
tak że czas na re ali za cję z 36 do 24 mie się cy.
Pla nu je my wy dać na oba obiek ty oko ło 70
mln zł – mó wi Je re miasz Świe rzaw ski, za stęp -
ca pre zy den ta, od po wie dzial ny w mie ście
za pion in we sty cyj ny.
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Wizualizacja Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Znany jest już wykonawca
stadionu piłkarskiego, a w ciągu najbliższych tygodni będzie wiadomo, kto
wybuduje lodowisko i halę sportową. 
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Wa żą się lo sy pił kar skie go Za -
głę bia, któ re wciąż wal czy
o utrzy ma nie w eks tra kla sie. Jak
za koń czy się ta mi sja, prze ko na -
my się za kil ka dni, ale w klu bie
już my ślą o przy szło ści. Trzy let -
ni kon trakt z klu bem pa ra fo wał
wła śnie Szy mon Paw łow ski, ka -
pi tan ze spo łu i je den z naj lep -
szych za wod ni ków, bez któ re go
trud no so bie obec nie wy obra zić
pod sta wo wą je de nast kę so sno wi -
czan.

– Za wdzię czam Za głę biu
wie le. Wła dze klu bu wy cią gnę -
ły do mnie rę kę w mo men cie,
gdy tre no wa łem z re zer wa mi Le -
cha Po znań. Trwa ły roz gryw ki,
nie uczest ni czy łem w przy go to -
wa niach do se zo nu jak in ni gra -
cze, a mi mo to za pro po no wa no
mi kon trakt. Pre zes Mar cin Ja ro -
szew ski i współ wła ści ciel klu bu
Grze gorz Ksią żek to lu dzie od -
da ni klu bo wi, wi dać z ja ką pa sję
pod cho dzą do te go, co ro bią.
Uzna łem, że war to zo stać w tym
klu bie na dłu żej. Wiem, gdzie je -
ste śmy w ta be li, zda ję so bie
spra wę, że mo że my spaść. Dla -
te go chcę tu taj zo stać, bo na wet
je śli spad nie my, to chciał bym
zro bić wszyst ko, by Za głę bie
do eks tra kla sy jak naj szyb ciej
po wró ci ło. Do brze się tu taj czu -

ję, nie ba wem ma się roz po cząć
bu do wa sta dio nu. Cie szę się, że
do ga da łem się z klu bem co
do no wej umo wy i po sta ram się
ten kon trakt so lid nie wy peł -
nić – pod kre śla Paw łow ski.

– To sy gnał dla wszyst kich
ki bi ców i śro do wi ska, że w naj -
bliż szych la tach Za głę bie chce
być li czą cym się klu bem na are -
nie pol skiej pił ki. A osta tecz nej
ja ko ści ca łej za głę biow skiej pił -
ce do da no wy sta dion, na któ -
rym, mam ta ką na dzie ję, Szy -
mon za gra w na szych bar wach,
na po zio mie eks tra kla sy –
z prze ko na niem mó wi Mar cin
Ja ro szew ski, pre zes so sno wiec -
kie go klu bu.

No wy, dwu let ni kon trakt pod -
pi sał z Za głę biem tak że 20-let ni
po moc nik Pa tryk Mu lar czyk.
Umo wa bę dzie obo wią zy wać
od no we go se zo nu. Obec nie wy -
cho wa nek so sno wi czan jest wy -
po ży czo ny do II -li go we go GKS -
-u Beł cha tów. „Mu lar” to czo ło -
wa po stać ze spo łu pro wa dzo ne go
przez by łe go tre ne ra Za głę bia
Ar tu ra Der bi na. To nie ko niec.
Trzy let ni kon trakt pod pi sał tak że
z Za głę biem 19-let ni wy cho wa -
nek Kon rad Ku mor, któ ry w tym
se zo nie dwu krot nie wy stą pił
na bo iskach eks tra kla sy. KP

Myślą o przyszłości

w
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w.za gle bie.eu

Los piłkarskiego Zagłębia leży na sercu zarówno Szymonowi
Pawłowskiemu, jak i prezesowi Marcinowi Jaroszewskiemu.  

Ma rze nia o po wro cie do naj wyż -
szej kla sy roz gryw ko wej ko szy kar -
ki JAS -FBG Za głę bie mu szą odło -
żyć na przy szły se zon. So sno wi -
czan ki w pół fi na le play -off ule gły
eki pie zPrusz ko wa io trze cie miej -
sce na ko niec I -li go wych roz gry -
wek ry wa li zo wa ły z dru ży ną SMS
PZKosz Ło mian ki. Dwa zwy cię -
stwa spra wi ły, że eki pa Jac ka Mar -
ca se zon ukoń czy ła na pu dle.

So sno wi czan ki za koń czy ły
se zon 2018/2019 z bi lan sem 26
zwy cięstw i 2 po ra żek. – Na pew -
no szko da, że aku rat dwie po raż -
ki wy pa dły w me czach de cy du ją -
cych o udzia le w fi na le play -off,
ale ta ki jest sport. Od po cząt ku
po wta rza łem, że se zon za sad ni -

czy to jed no, a ry wa li za cja
w play -off to zu peł nie in na hi sto -
ria, zwa żyw szy, że z tą dru ży ną
nie gra li śmy w re gu lar nych roz -
gryw kach. Mi mo te go nie po wo -
dze nia dziew czy ny pro fe sjo nal nie
po de szły do spo tkań o trze cie
miej sce i ten cel osią gnę ły. Nie
ma co roz dzie rać szat, na pew no
przyj dzie te raz czas na pod su mo -
wa nia, a jed no cze śnie mu si my już
my śleć o ko lej nym se zo nie. Pew -
ne jest, że ko szy kar ki bę dą mia ły
no we go spon so ra ty tu lar ne -
go – CTL Lo gi stics sp. z o.o.
W se zo nie 2019/2020 ze spół wy -
stą pi pod szyl dem CTL Za głę bie
So sno wiec – zdra dził Ma rek Sa -
ła ta, pre zes klu bu.  KP

O eks tra kla sę po wal czą za rok
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Start ALO już we wrześniu!
Takiej szkoły jeszcze nie było! W Dąbrowie Górniczej otwiera się nowe liceum

Wy so ka ja kość edu ka cji, do sko na łe przy -
go to wa nie dostu diów me dycz nych i do bry
start w przy szłość – to ce chy no we go Aka -
de mic kie go Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Dą bro wie Gór ni czej, któ re otwie ra swo -
je pro gi dla świe żo upie czo nych ósmo kla -
si stów. Szko ła ma wie le do za ofe ro wa nia,
więc sprawdź my szcze gó ły!

ALO wDą bro wie Gór ni czej roz pocz nie
swo ją dzia łal ność od wrze śnia 2019 ro ku,
a je go ofer ta skie ro wa na jest do ab sol wen -
tów ósmych klas szkół pod sta wo wych
na Ślą sku i nie tyl ko. Jak prze ko nu je Ro -
man Szo pa, wi ce kanc lerz Wyż szej Szko ły
Pla no wa nia Stra te gicz ne go w Dą bro wie
Gór ni czej oraz za ło ży ciel ALO – to bę dzie
szko ła wy jąt ko wa – ja kiej do tej po ry jesz -
cze nie by ło!

– Chce my na po cząt ku uru cho mić dwie
kla sy – o pro fi lu ogól nym i me dycz nym.
Dzię ki współ pra cy z ta ki mi in sty tu cja mi,
jak GOPR, TOPR, WOPR, SAR, Gru pa
Po szu ki waw czo Ra tow ni cza czy in ny mi

służ ba mi ra tun ko wy mi, mło dzież – oprócz
na uki przed mio tów ogól nych i za wo do -
wych – bę dzie ko rzy stać tak że z ich ofer ty.
Dzi siaj od czu wal ny jest brak li ce ów me -
dycz nych, dla te go chcie li by śmy za cho wać
cią głość edu ka cji i przy go to wać mło dzież
do kie run ko wych stu diów już na po zio mie
szkol nic twa śred nie go – mó wi Ro man Szo -
pa. 

Zo bacz my za tem, co ALO ma swo jej
ofer cie edu ka cyj nej.

PRO FIL ME DYCZ NY
Kla sy me dycz ne ad re so wa ne są
do uczniów za in te re so wa nych w przy szło -
ści stu dia mi na kie run kach me dycz nych.
Roz sze rzo ne na ucza nie che mii i bio lo gii
oraz edu ka cja me dycz na umoż li wia ją do -
sko na łe przy go to wa nie do stu diów me -
dycz nych nakie run kach: le kar skim, ra tow -
nic twie me dycz nym, pie lę gniar stwie, po -
łoż nic twie, sto ma to lo gii, fi zjo te ra pii, itd.
Ucznio wie bę dą mie li oka zję udzia łu

wwy jaz dach, m. in. doŚlą skie go Cen trum
Cho rób Ser ca w Za brzu, Mu zeum Ana to -
mii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra -
ko wie i in nych ośrod ków.  Przed mio ty roz -
sze rzo ne na pro fi lu me dycz nym: ję zyk an -
giel ski, bio lo gia, che mia. 

Za ję cia do dat ko we: m. in. pierw sza po -
moc me dycz na, za ję cia wCen trum Sy mu -
la cji Me dycz nej, ra tow nic two gór skie
i wod ne.

Ucznio wie, oprócz kształ ce nia w wy so -
ko wy spe cja li zo wa nych pra cow niach i la -
bo ra to riach, bę dą mie li moż li wość uczest -
nic twa w za ję ciach w Cen trum Sy mu la cji
Me dycz nej, w skład któ re go wcho dzą no -
wo cze sne sa le dy dak tycz ne, sa la Szpi tal ne -
go Od dzia łu Ra tun ko we go, no wo cze sny
i spe cja li stycz ny sprzęt dopro wa dze nia sy -
mu la cji me dycz nej w sta nach za gro że nia
ży cia u do ro słych i dzie ci. Do dat ko wym
atu tem na sze go cen trum jest wpeł ni wy po -
sa żo ny am bu lans ra tun ko wy, któ ry wy ko -
rzy sty wa ny jest ja ko mo bil ne cen trum sy -
mu la cji me dycz nej. Wyż sza Szko ła Pla no -
wa nia Stra te gicz ne go wkrót ce uru cho mi
rów nież Mo no pro fi lo we Cen trum Sy mu -
la cji Me dycz nej, gdzie ucznio wie bę dą mo -
gli nanaj no wo cze śniej szych sy mu la to rach
po znać spe cy fi kę pra cy kadr me dycz nych
na od dzia łach szpi tal nych.

PRO FIL OGÓL NY
Pro fil ogól ny ad re so wa ny jest do uczniów,
któ rzy nie są jesz cze zde cy do wa ni, ja ką
dro gę swo je go dal sze go kształ ce nia wy -
brać. Zgod nie z pod sta wą pro gra mo wą
w pierw szym ro ku na uki uczeń zdo by wa

wie dzę w za kre sie pod sta wo wym ze
wszyst kich przed mio tów. Jest to rok, wktó -
rym ma czas na po zna nie swo ich za in te re -
so wań i pre dys po zy cji. Przed mio ty roz sze -
rzo ne ucznio wie wy bio rą w dru giej kla sie.
Ucznio wie ma ją moż li wość uczest ni cze nia
w licz nych ko łach za in te re so wań oraz
wza ję ciach do dat ko wych or ga ni zo wa nych
wszko le, któ re przy go to wu ją doeg za mi nu
ma tu ral ne go oraz po ma ga ją w wy bo rze
dal szych kie run ków kształ ce nia.

Pro po no wa ne roz sze rze nia na pro fi lu
ogól nym: ję zyk pol ski, geo gra fia/hi sto -
ria/wie dza o spo łe czeń stwie, ję zyk an giel -
ski. 

CO WYRÓŻNIA ALO W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ?
– Za le ży nam, by jak naj wię cej ab sol wen -
tów na sze go li ceum do sta ło się na stu dia
wyż sze, nie tyl ko na pie lę gniar stwo czy ra -
tow nic two me dycz ne, ale tak że nakie run ki
le kar skie pro wa dzo ne przez uczel nie me -
dycz ne. Chce my bar dzo do brze przy go to -
wać mło dzież do kon ty nu owa nia na uki,
uła twić im start na stu dia. Ucznio wie bę dą
ko rzy stać zna szych pra cow ni, Cen trum Sy -
mu la cji Me dycz nej, ka dry na uko wej, świet -
nych dy dak ty ków. To bę dzie wy róż niać na -
sze li ceum spo śród szkół te go ty pu – mó wi
Ro man Szo pa, za ło ży ciel szko ły.

„Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić
mu, stwarzać mu warunki ibodźce, aby
chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki,
który czuje, co drugi czuje!” – to motto,
którym kieruje się szkoła.

reklama

Atuty ALO:

• Nauczyciele i kadra pedagogiczna
z wieloletnim doświadczeniem
naukowym

• Wysoko wyspecjalizowane pracownie
i laboratoria

• Możliwość uczestnictwa w zajęciach
w Centrum Symulacji
Medycznej – nowoczesne sale, SOR,
specjalistyczny sprzęt do prowadzenia
symulacji medycznej oraz w pełni
wyposażony ambulans ratunkowy

• Pomoce dydaktyczne najnowszej
generacji

• Duży nacisk na naukę języków obcych,
m. in angielskiego, rosyjskiego,
francuskiego, niemieckiego
i hiszpańskiego – także w zakresie
specjalistycznym 

• Szeroko zakrojona współpraca z TOPR,
GOPR, WOPR, SAR, Grupą
Poszukiwawczo-Ratowniczą z psami,
Wyższą Szkołą Oficerską Sił
Powietrznych w Dęblinie, czy Akademią
Wojsk Lądowych we Wrocławiu

• Obozy rekreacyjno-sportowe
i surwiwalowe oraz spotkania
z ciekawymi ludźmi

• Warsztaty, ćwiczenia i wykłady
w Wyższej Szkole Planowania
Strategicznego i innych uczelniach

• Atrakcyjny system motywacyjny dla
uczniów, m.in nagrody rzeczowe,
finansowe i ciekawe wycieczki

Ale to nie wszystko! Więcej szczegółów
oraz informacje o rekrutacji można
znaleźć na stronie internetowej
Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Dąbrowie
Górniczej. Zapraszamy!
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Niweckie kościoły

Niw ka po ja wia się na kar tach hi sto rii w ro -
ku 1581. W owym cza sie opi sy wa na jest ja ko
osa da ry bac ka wcho dzą ca w skład dóbr kli -
mon tow skich na le żą cych wów czas do po wia -
tu… pro szo wic kie go. Co cie ka we, wio ska ta
pier wot nie le ża ła na le wym brze gu Bia łej
Prze mszy i do pie ro w XVI stu le ciu prze nie -
sio no ją na brzeg pra wy, czy li tu taj, gdzie jest
obec nie. Z cza sem Niw ka (Niw ki) z osa dy ry -
bac kiej prze kształ ci ła się w osa dę rol ni czą.
Naj praw do po dob niej gdzieś po mię dzy ro -
kiem 1775 a 1785 otrzy ma ła pra wa miej skie,
sta jąc się jed nym z naj mniej szych miast Rze -
czy po spo li tej (30 drew nia nych do mów, 100
osób). Dość szyb ko, bo już w ro ku 1801 pra -
wa miej skie utra ci ła.

Od nie pa mięt nych cza sów wieś na le ża ła
do pa ra fii w My sło wi cach, któ ra swy mi ko -
rze nia mi się ga co naj mniej po cząt ków wie -
ku XIV. Z naj star szych mgli stych prze ka zów
wie my, że już w XVII wie ku ist nia ła w Niw -
ce ka pli ca, a z po cząt kiem XVIII stu le cia źró -
dła hi sto rycz ne wspo mi na ją o mo drze wio -
wym ko ściół ku. Bu dow la ta w cza sie bli żej
nie okre ślo nym do ko na ła swe go ży wo ta – czy
to na sku tek roz biór ki, czy w wy ni ku po ża -
ru – te go nie wie my. W jej za stęp stwie po ja -
wił się rów nież nie du ży, ale mu ro wa ny ko -
ściół fi lial ny pa ra fii w My sło wi cach. We dle
ma te ria łów do stęp nych na stro nie in ter ne to -
wej ni wec kiej pa ra fii świą ty nia ta 19 stycz -
nia 1787 zo sta ła po świę co na przez księ dza
Ro ko szow skie go – pro bosz cza bę dziń skie go.
W 1788 ja ko ka pe lan wy mie nio ny zo sta je ks.
Urban Lal kie wicz. Pod le gał on pro bosz czo -
wi z My sło wic. 

Schy łek XVIII i po czą tek XIX stu le cia to
cza sy bar dzo nie spo koj ne i za ra zem wiel ce
tra gicz ny okres w dzie jach na szej Oj czy zny.
Tak by ło rów nież w przy pad ku nad gra nicz -
nej Niw ki. Nic za tem dziw ne go, że re la cje
na li nii ko ściół fi lial ny – pro bo stwo w le żą -
cych „za gra ni cą”, pru skich My sło wi cach,
by ły utrud nio ne. Z te go po wo du w ro ku 1814
ni wec ka fi lia w spo sób nie for mal ny, w pew -
nym stop niu unie za leż ni ła się od my sło wic -
kiej fa ry. Miesz kań cy wła snym sump tem
utrzy my wa li dusz pa ste rza, któ rym był po -
cho dzą cy ze Ślą ska ks. To masz Krup ski.

Ta ki stan rze czy trwał do 17 mar ca 1826 ro -
ku. Wte dy to bi skup kra kow ski Jan Pa weł Wo -
ro nicz ery go wał w Niw ce pa ra fię, w skład któ -
rej we szły miej sco wo ści: Dań dów ka, Kli mon -
tów, Mo drze jów, Po rąb ka, Sie lec i Za gó rze.

Ra dość z utwo rze nia wła snej pa ra fii nie
trwa ła na zbyt dłu go, bo tyl ko do ro ku 1854,
kie dy to Niw ka na po wrót sta ła się fi lią no wo
po wsta łej pa ra fii w Za gó rzu. Sta ło się tak
po tro sze za spra wą kiep skiej kon dy cji głów -
ne go pra co daw cy – Za kła dów Hen ry kow -
skich, co spo wo do wa ło czę ścio we wy lud nie -
nie wsi. Dru gim rów nie istot nym po wo dem
by ło wy bu do wa nie przez hra bi nę Ja dwi gę
Mie ro szew ską ko ścio ła w Za gó rzu. Hra bi -
na miesz ka ją ca w za gór skim dwo rze ja ko
oso ba nie zwy kle po boż na chcia ła mieć pa ra -
fial ny ko ściół w za się gu wzro ku i... słu chu.
Po noć kie dy za pa da ła na zdro wiu, ka za ła
służ bie otwie rać okna, aby móc sły szeć sło wa
od pra wia nej mszy świę tej. 

Fakt prze nie sie nia sie dzi by pa ra fii do Za -
gó rza miesz kań cy Niw ki przy ję li z ża lem.
Przez na stęp ne 43 la ta sta ra li się o jej przy -
wró ce nie. Ich wy sił ki zo sta ły na gro dzo -
ne. W ro ku 1897 ni wec ki ka pe lan fi lial ny ks.
Jan Zmar z lik roz po czął bu do wę no we go neo -
go tyc kie go ko ścio ła we dług pro jek tu słyn ne -
go za głę biow skie go ar chi tek ta Jó ze fa Po -
mian -Po mia now skie go.

Pier wot nie bu dow la mia ła sta nąć w zu peł -
nie in nym miej scu – bli żej dzi siej sze go ron da
ko pal ni „Niw ka – Mo drze jów”, jed nak w wy -
ni ku  gło so wa nia  pa ra fian  po sta no wio no
wznieść ko ściół do kład nie w miej scu sta -
rej, ist nie ją cej wów czas świą ty ni. Tak więc
fun da men ty po przed nie go ko ścio ła znaj du ją
się (przy naj mniej czę ścio wo) we wnątrz no we -
go. Być mo że sta ry i no wo bu do wa ny ko ściół
przez pe wien czas ko eg zy sto wa ły?

W ro ku 1898 ks. Zmar z lik zo stał prze nie -
sio ny na pro bo stwo do Skalb mie rza, a je go
miej sce za jął wi ka ry z Bę dzi na – ks. Fran ci -
szek Go la. W chwi li prze ka za nia pla cu bu do -
wy ist nia ły już mu ry ze skle pie nia mi oraz po -
ło wa wie ży. Ksiądz Go la dys po nu jąc fun du -
sza mi ofia ro wy wa ny mi przez ro bot ni ków,
wło ścian, urzęd ni ków oraz wła ści cie li za kła -
dów prze my sło wych, do pro wa dził do ukoń -

cze nia in we sty cji. W są siedz twie ko ścio ła po -
wsta ła tak że ple ba nia z wi ka ria tem, or ga ni -
stów ka, sa la lu do wa oraz in ne za bu do wa nia.

16 paź dzier ni ka 1906 ro ku bi skup kie lec ki
To masz Ku liń ski ery go wał pa ra fię w Niw ce,
wy łą cza jąc ją jed no cze śnie z pa ra fii za gór -
skiej. Pew ną cie ka wost kę sta no wi fakt, że
w Niw ce w do mu sto ją cym na le wo od dro gi
wio dą cej w kie run ku mo stu na Bia łej Prze -
mszy, ja ko gra nicz ny urzęd nik miesz kał oj -
ciec bi sku pa Ku liń skie go. 

Na stęp nym waż nym wy da rze niem w hi -
sto rii pa ra fii by ła kon se kra cja ko ścio ła pw. św.
Ja na Chrzci cie la. Do dat ko wą pa tron ką zo sta -
ła św. Bar ba ra z Ni ko me dii – za pew ne z uwa -
gi na miej sco wych gór ni ków oraz fli sa ków
z ni wec kie go por tu, któ rym pa tro nu je. Kon -
se kra cji do ko nał no wy bi skup kie lec ki Au gu -
styn Ło siń ski. Mia ło to miej sce w ro ku 1910.
Moż na przy jąć, że od te go mo men tu roz po -
czął się ko lej ny roz dział ży cia ni wec kiej
wspól no ty pa ra fial nej. 

Obec ny wy gląd świą ty ni nie co róż ni się
od sta nu pier wot ne go. Po wo dem są licz ne re -
mon ty po dyk to wa ne upły wem lat oraz nisz -
czy ciel skim dzia ła niem szkód gór ni czych.
Moż na by rzec, że do stoj na bu dow la ni czym
do świad czo ny przez ży cie czło wiek, no si
w so bie wspo mnie nia dni mło do ści jak i śla -
dy wy rzeź bio ne przez bez li to sne dłu to cza su. 

Maria Masłoń i Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.

Za życzliwość i pomoc przy pisaniu artykułu serdecznie dziękuję
Pani Agnieszce Sikorskiej.

Bibliografia:
-- Praca magisterska Agnieszki Sikorskiej pt. „Historia parafii św.

Jana Chrzciciela w Sosnowcu – Niwce”, tekst jest dostępny
na stronie: niwka. sosnowiec. pl 

-- „Diecezja częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków
w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim
i żareckim oraz Parafji Olsztyn”  ks. Jan Wiśniewski – Marjówka
Opoczańska 1936 r.

-- „Dzielnice Sosnowca – Niwka, Dańdówka, Bór, Bobrek, Jęzor,
Modrzejów” Anna Makarska – Sosnowiec 2010 r.

-- „Sosnowiec – obraz miasta i jego dzieje,
Sosnowiec 2016. – artykuły „Od wsi parafialnej do stolicy
biskupstwa. Dzieje Kościoła katolickiego i jego instytucji
w Sosnowcu” ks. Jan Związek oraz „Zabytkowa architektura
i sztuka miasta Sosnowca” Irena Kontny, Jacek Owczarek. 

Józef Pomian-Pomianowski zaprojektował m.in. kościoły: św. Joachima
w Zagórzu, św. Tomasza Apostoła na Pogoni, Najświętszej Maryi Panny
Anielskiej w Dąbrowie, Zesłania Ducha Świętego w Ząbkowicach,
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach. Oprócz budowli
sakralnych projektował także budynki mieszkalne oraz przemysłowe. Do
najbardziej znanych projektów z terenu Sosnowca zalicza się  pałac
Wilhelma przy ul. Chemicznej, fasadę kamienicy przy ul. Dekerta 6 oraz
mauzoleum Dietlów na cmentarzu ewangelickim. Kościół św. Jana
Chrzciciela  należy do najpiękniejszych budowli Pomianowskiego.
Projekt ten zapoczątkował karierę tego wybitnego architekta.
Doświadczenie nabyte podczas realizacji tego założenia Pomianowski
wykorzystał przy projektowaniu kościoła Zbawiciela w Warszawie.
Architekt otrzymał za ten projekt „złoty wielki medal” i choć nie został
on zrealizowany, to potwierdził nieprzeciętne uzdolnienia autora.  

Niwecki kościół na pocztówce sprzed I wojny światowej – ze
zbiorów Artura Adacha. Pośród bogatej ornamentyki
budowli znajdziemy liczne szczyty, wieżyczki, fryzy
arkadowe, gzymsy oraz charakterystyczne blaszane chimery. 

Widok od strony ronda Solidarności. Wieża wznosi się
na wysokość 65 m. Długość kościoła wynosi 43 m,
a szerokość 18 m.

Wnętrze w 1906 roku pokryte zostało polichromią
autorstwa krakowskiego artysty Piotra Nizińskiego. W pracy
pomagali mu Zieliński i Matejko (kuzyn Jana) – według
zapisków w kronice parafialnej pomocnikami byli Raucher
i Kasper Żelechowski. Na przestrzeni lat polichromia została
zamalowana. Obecnie możemy podziwiać ją tylko
nad prezbiterium (odsłonięta i odrestaurowana w 1993
roku).  Większość drewnianego wyposażenia kościoła
jak ołtarze, ambonę, stalle (usunięte w 1992 roku),
konfesjonały, feretrony wykonał słynny olkuski rzeźbiarz
Paweł Turbas. W świątyni znajdują się także obrazy, pośród
których na szczególną uwagę zasługuje
dzieło przedstawiające św. Tomasza z Akwinu, autorstwa
Józefa Buchbindera oraz prace Marii Gorzejcz.

Organy zostały zbudowane w 1905 roku we
lwowskiej fabryce Jana Śliwińskiego. Kosztowały 4000
rubli. W roku 2004 przeprowadzono remont generalny –
wymieniono miech oraz zamontowano nowe
pneumatyczne tremolo, które działa na wszystkich
wiatrownicach. Więcej informacji na temat tego
instrumentu można znaleźć na stronie: musicamsacram. pl. 

Stary kościół w Niwce.
Z jego wyposażenia
do naszych czasów
zachowała się
chrzcielnica oraz krzyż,
który obecnie znajduje
się w prezbiterium.
Grafikę wykonałem
na podstawie
dziewiętnastowiecznej
fotografii. 
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – oddanie pięknym za nadobne, 5 – coś z męskiej

biżuterii, 8 – meksykański sukulent, 9 – latem go nie ulepisz, 

10 – rower dla zakochanych, 11 – mecz Hutnika Kraków z Wisłą

Kraków, 12 – … pochyła to jedna z maszyn prostych, 

14 – pojazd ciągnięty przez człowieka, 16 – rajca, 17 – list od

tchórza, 19 – domowe obuwie, 21 – nabożeństwo, 22 – stała

posada, 25 – przyjemny zapach, 28 – część domu pod samym

dachem, 29 – plakat, 30 – brzdąc, 32 – do palenia, ale nie

papieros, 34 – „obsługuje” pług, 35 – warszawskie sztuczne

lodowisko, 36 – męskie imię, 37 – pierwiastek chemiczny, 

38 – płacz, 39 – Am na tablicy Mendelejewa.

Pionowo: 1 – rzewień, 2 – obszar wodny, 3 – francuski policjant,

4 – dla zwycięzcy, 5 – Stanisław Jerzy Lec lub Jan Pietrzak, 

6 – przybudówka przed wejściem do domu, 7 – przyprawa, 

13 – muzyczny festiwal z przystankiem w nazwie, 15 – sztuczny

cukier, 18 – ojczyzna Odyseusza, 20 – świadectwo jakości, 

23 – o niemiłej kobiecie, 24 – zupa podawana na zimno, 

26 – krzesło bez oparcia, 27 – śpiewający Frank, 28 – kawałek

drewna na opał, 31 – miasto na Ukrainie, w 1945 roku

odłączone od Polski, 33 – z Turbaczem. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 4 /2019, ROMAIN GARY – OBIETNICA PORANKA 
Na gro dy otrzy mu ją: DANUTA D, ZOFIA G., MAGDALENA B.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 
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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 

Jednostka terenowa

Federacji Konsumentów

w Sosnowcu

(32) 360-11-38 

KUPON
krzyżówka nr  5/2019

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych  w prawym dolnym rogu
dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać do 25 dnia każdego
miesiąca 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.

Czy Le na, księż nicz ka ta tu sia, jest w sta nie zmie rzyć
się z ba ga żem do świad czeń?

Le na, do ro sła ko bie ta, mę żat ka, i Len ka,
dziew czyn ka, któ ra do pie ro roz po czy na po dróż
przez ży cie – ta sa ma oso ba, ale pierw sza z ba ga -
żem do świad czeń tej dru giej. To cię żar, z któ rym
mu si się zmie rzyć po la tach księż nicz ka ta tu sia.

W za cnym do mu sza no wa ne go in ży nie ra i bu -
dow ni cze go so cja li stycz nej No wej Hu ty, za za -
mknię ty mi drzwia mi, roz gry wa się dra mat po zor -
nie ide al nej ro dzi ny. Ob ser wo wa ny ocza mi dziec -
ka do dat ko wo na bie ra ostro ści. Do ro sła Le na wra -
ca do ro dzin ne go do mu, aby sta nąć z oj cem twa -

rzą w twarz i prze ko nać się, czy wszyst ko moż -
na wy ba czyć, czy sza cu nek i mi łość wpi sa ne w re -
la cję ro dzi ciel ską są sil niej sze niż pa mięć o krzyw -
dzie.

Lu cy na Olej ni czak uro dzi ła się i miesz ka w Kra -
ko wie. Z za wo du la bo rant ka me dycz na, by ły pra cow -
nik Ka te dry Far ma ko lo gii UJ, ja ko pi sar ka za de biu -
to wa ła już na eme ry tu rze. Du żo po dró żu je, lu bi po -
zna wać no wych lu dzi, ła two się za przy jaź nia. Wiel -
bi ciel ka ko tów. Au tor ka be st sel le ro wej se rii „Ko bie -
ty z uli cy Grodz kiej”.

Da ta wy da nia: 4 kwiet nia 2019 r. 

Lucyna Olejniczak

Księżniczka (Wyd. Prószyński i S-ka)

Peł na cie pła i za ska ku ją cych zwro tów ak cji kon -
ty nu acja po wie ści „Szu ka jąc przy sta ni” An ny
Kar piń skiej

Sy tu acja mło dej eme ryt ki Wan dy, któ ra po wy -
jeź dzie cór ki za gra ni cę zo sta je z ma leń ką wnucz -
ką, kom pli ku je się. Roz sta je się ze wspól ni kiem
Wik to rem i wy naj mu je re stau ra cję. Jak by te go
by ło ma ło, kie dy sa ma po trze bu je po mo cy, naj -

bliż si tyl ko w niej wi dzą swo je wspar cie. Czy wy -
star czy jej si ły i we wnętrz ne go upo ru, że by prze -
trwać naj trud niej sze mo men ty? Czy uda się jej
zna leźć bez piecz ny port? Nim znaj dzie od po wie -
dzi na te py ta nia, cze ka ją jesz cze spo ro nie spo -
dzia nek od lo su.

Da ta wy da nia: 16 kwiet nia 2019 r. 

Anna Karpińska

Bezpieczny port (Wyd. Prószyński i S-ka)

Ma tyl da wy prze dzi ła swo ją epo kę nie złom ną si łą
cha rak te ru i har tem du cha i w koń cu do pię ła swe go

Rok 1125. Po śmier ci mę ża He in ri cha, z któ -
rym za rę czy ła się ja ko sied mio let nia dziew czyn -
ka, Ma tyl da, wnucz ka Wil hel ma Zdo byw cy, wra -
ca ze Świę te go Ce sar stwa, aby roz po cząć no we
ży cie na dwo rze oj ca, kró la An glii Hen ry ka I. Oj -
ciec, wy traw ny dy plo ma ta i stra teg, szyb ko znaj -
du je dla niej dru gie go mę ża, du żo od niej młod -
sze go God fry da z An de ga we nii, któ ry zo sta nie
póź niej na zwa ny Pięk nym. Mię dzy mał żon ka mi

źle się ukła da i Ma tyl da ucie ka od mę ża, po czym
pod na ci skiem oj ca wra ca do nie go. Tym cza sem
nad An glią zbie ra ją się ciem ne chmu ry: Hen -
ryk I umie ra i choć przed śmier cią skło nił ba ro -
nów do przy się gi wier no ści wo bec cór ki oraz jej
sy na, moż ni ani my ślą jej do trzy mać, gdyż nie wi -
dzą ko bie ty w ro li mo nar chy. Ma tyl da upo mi -
na się o swo je pra wa i roz po czy na bez par do no wą
wal kę o wła dzę…

Da ta wy da nia: 9 kwiet nia 2019 r. 

Elizabeth Chadwick

Pani Anglików. 
Piękno. Władza. Obowiązek. Pożądanie (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. 

Kulturalne czwartki w kinie „Helios” 

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

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

2 maja: „Over the limit”
9 maja: „Zimna wojna”
16 maja: „Kamerdyner”

23 maja: „Zabawa zabawa”
30 maja: „7 uczuć”
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HO RO SKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – Ten miesiąc
będzie należał do udanych. Czeka Cię
dużo ciepła i miłości oraz spotkań
towarzyskich. Pod koniec maja
będziesz miał pełno nowych
pomysłów, które będziesz chciał
zrealizować. Nie wahaj się, tylko działaj.
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym miesiącu
byki mogą być trochę nerwowe, co
odczują najbliżsi. Staraj się postępować
rozsądnie i ostrożnie, żeby w tym czasie
nie popełnić błędów. Będziesz też
pełen refleksji co do przeszłości i chęci
do podejmowania wyzwań w sferze
uczuciowej. Słuchaj swojej intuicji.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W tym
miesiącu możesz się zrelaksować
i oddać szaleństwu. Spędzaj więcej
czasu czynnie na świeżym powietrzu.
Uprawiaj jakiś sport. Będzie to także
czas, gdzie momentami wszystko
jednocześnie spadnie Ci na głowę, ale
świetnie sobie poradzisz ze wszystkim.
RAK (22.06. – 22.07.) – Będzie to czas
godzenia się i rozwiązywania
zagmatwanych spraw. Na swojej
drodze spotkasz człowieka, który stanie
się dla Ciebie przewodnikiem
życiowym. Niezwykle w tym miesiącu
będzie działała Twoja intuicja co
do zakupu pewnej rzeczy, która
przyniesie Ci zysk. Jest to idealny czas
na rozpoczynanie nowych projektów.
LEW (23.07. – 23.08.) – Maj to czas
odpoczynku po ciężkiej i wytężonej
pracy. Szybko wdrożysz w życie swoje
nowe pomysły i idziesz za ciosem.
Sukces murowany. Możesz odpocząć
i wyjechać na dłuższy urlop. Przyda się
kontakt z przyrodą, co dobrze Ci zrobi.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Planety
będę w tym okresie pozytywnie
na Ciebie wpływać. Jest to czas
korzystny, by zainwestować pieniądze.
Staraj się jednak postępować ostrożnie.
W tym czasie umacniaj więzy rodzinne,
a szczególnie z dziećmi. Dla samotnych
Panien będzie to dobry czas
na poszukiwanie nowej miłości.
WAGA (23.09. – 22.10.) – W tym
miesiącu wszyscy będą Cię kochali.
Będziesz ufny w stosunku do ludzi.
Spotkasz na swojej drodze wielu
przychylnych Ci ludzi. Zaczniesz
realizować swoje marzenia. Szybko
uczysz się na swoich błędach. Jest to
dobra droga do osiągnięcia sukcesu.
Słuchaj samego siebie. Bądź
opiekuńczy co do bliskiej Ci osoby.
SKORPION (23.10. –21.11) – Bardzo
dobry czas dla Skorpionów. Możliwy
przypływ gotówki. Poznasz też nowe
osoby, które wprowadzą Cię w nowy
świat biznesowy. Wpłynie to
na polepszenie komfortu życia
zawodowego i osobistego. W miłości
czeka Cię dużo intymnych miłych chwil.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Ten
miesiąc będzie pełen nowych
pomysłów i spotkań towarzyskich.
Rozpoczęte projekty szybko
doprowadzisz do finału i zaczniesz
zbierać pierwsze owoce swojej
wytężonej pracy. Sprawi to, że będziesz
bardzo zadowolony i ta radość
przeniesie się na otoczenie. Będziesz
też bardziej skłonny do flirtów niż
w innych miesiącach.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) –
W tym miesiącu nie będziesz zbyt
aktywny. Nie powinieneś jednak się
tym martwić, gdyż raz rozpoczęte
projekty będą żyć swoim życiem
i pójdą do przodu, nawet bez Twojego
udziału. Będziesz się tylko przyglądać.
Staraj się trzymać na wodzy emocje
w stosunku do pewnych osób. Poświęć
więcej czasu rodzinie.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – W maju
będziesz pełen energii
i temperamentu. Twoje poczucie
niezależności przybierze teraz na sile.
Będziesz chętny do działania, ale też
będziesz chciał czasami zwolnic bieg.
Musisz sobie zadać pytanie, co jest dla
Ciebie ważniejsze i skup na tym swoją
energię. W miłości jesteś gotów
na nową przygodę.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W maju
będziesz chciał odpocząć i zaszyć się
w domowych pieleszach. Będzie to
dobry czas na przemyślenie dalszej
strategii działania co do realizacji
nowych projektów. Będzie to po prostu
miesiąc organizacyjny. Czeka Cię też
dużo miłości w tym miesiącu.

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
26.04-02.05.2019 r.

NOCNE MARATONY FILMOWE: WYŁĄCZNIE
W PIĄTEK
„MINI MARATON AVENGERSÓW”
GODZ. 20: 45
FILMOWE PORANKI: WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ
„TOMEK I PRZYJACIELE CZ. 6” GODZ. 10: 30
KINO KONESERA: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„KAFARNAUM” GODZ. 18: 30
Dramat, Od lat: 15,
Liban/USA/Francja, 2018, 120 min
LIGA MISTRZÓW UEFA: WYŁĄCZNIE WE
WTOREK I ŚRODĘ
MECZE PÓŁFINAŁOWE GODZ. 20: 45
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„OVER THE LIMIT” GODZ. 13: 00, 18: 00
Dokument, Od lat: 15,

Polska/Finlandia/Niemcy, 2017, 74 min
WYŁĄCZNIE W NIEDZIELĘ
Akcja/Fantasy, Od lat: 13, USA, 2019, 182 min
GODZ. 13: 00
„AVENGERS: KONIEC GRY” napisy
12: 00, 15: 45, 19: 30, 20: 15*, 21: 45**,
Akcja/Fantasy, Od lat: 13, USA, 2019, 182 min
22: 30***
„AVENGERS: KONIEC GRY” dubbing
10: 15*, 10: 30**, 13: 15***, 14: 15****,
Akcja/Fantasy, Od lat: 13, USA, 2019, 182 min
17: 00***, 18: 00***** 
„3D AVENGERS: KONIEC GRY” napisy 20: 45*
Akcja/Fantasy, Od lat: 13, USA, 2019, 182 min 
„3D AVENGERS: KONIEC GRY” dubbing
13: 15*, 14: 15**, 17: 00***, 18: 00***
Akcja/Fantasy, Od lat: 13, USA, 2019, 182 min 
„MAMY TALENT” 09: 45*
Przygodowy, Od lat: 9, Norwegia, 2018, 94 min
FILMY TYGODNIA:

„AFTER” 10: 45*,
19: 45**, 20: 00***, 21: 00****,
Romans, Od lat: 15, USA, 2019, 106 min
21: 45*****

„KAPITAN MARVEL” DUBBING
10: 15*, 12: 30**
Akcja, Sci-Fi, Od lat: 13, USA, 124 min, 
DLA DZIECI:

„PRAZIOMEK”
10: 00*, 10: 15**, 10: 45***, 11: 30****
Komedia/Animacja, Od lat: 7, USA, 2019, 95
min 13: 45****, 15: 00***, 15: 15*****,
„MANU. BĄDŹ SOBĄ” 10: 00*
Animacja, Od lat: b. o.,
Niemcy/Kanada/Francja, 2019, 88 min.

Szczegóły dotyczące poszczególnych seansów
znajdują się na www.helios.pl 

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – maj  2019

04 Sb 18:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti 
05 Nd 18:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti 
07 Wt 10:00 WRÓG – INSTRUKCJA OBSŁUGI/
D. Cali, S. Bloch
11 Sb 18:00 BOEING, BOEING/ M. Camoletti 
12 Nd 18:00 BOEING, BOEING/ M. Camoletti 
17 Pt 19:00 MIĘDZY USTAMI A BRZEGIEM
PUCHARU/ M. Wawrzyniak/ PREMIERA
18 Sb 18:00 MIĘDZY USTAMI A BRZEGIEM
PUCHARU/ M. Wawrzyniak
19 Nd 18:00 MIĘDZY USTAMI A BRZEGIEM
PUCHARU/ M. Wawrzyniak/PREMIERA STUDENCKA

21 Wt 10:00 PYZA NA POLSKICH DRÓŻKACH 
22 Śr 10:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA/ L. M.
Montgomery
23 Czw 19:00 DUCHOLOGIA POLSKA/ P. Soszyński/
BILET ZA 350 GROSZY 
24 Pt 19:00 DUCHOLOGIA POLSKA/ P. Soszyński 
25 Sb 18:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti 
26 Nd 18:00 POMOC DOMOWA/ M. Camoletti 
27 Pon 19:00 SPEKTAKL OPEROWY:
DYDONA I ENEASZ

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 5 do naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą
swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie,
które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie
za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej
kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy
jedno podwójne zaproszenie na pokaz,
zatytułowany „Między ustami a brzegiem
pucharu” w dniu 19 maja o godz. 18.00 oraz
dwa podwójne zaproszenia na operę „Dydona
i Eneasz” w dniu 27 maja o godz. 19.00.  

Remigiusz Brzyk wraca 
do Teatru Zagłębia

Karnawałowy zawrót głowy 

Re mi giusz Brzyk, re ży ser, któ ry w Te atrze Za -
głę bia zre ali zo wał uzna ne i do brze przy ję te
przez wi dzów „Ko rzeń ca”, „Ko nia, ko bie tę
i ka nar ka” oraz „Sió dem kę”, już 17 ma ja za pre -
zen tu je na de skach te atru ko lej ny spek takl, in -
spi ro wa ny po wie ścią Ma rii Ro dzie wi czów ny
„Mię dzy usta mi a brze giem pu cha ru”. Spek -
takl jest pró bą prze wrot ne go spoj rze nia na ka -
te go rię li te ra tu ry ko bie cej, in spi ro wa ną jed ną
z naj bar dziej po czyt nych po wie ści Ma rii Ro -
dzie wi czów ny. To ro mans z daw nych lat, o któ -
rym Ste fan Że rom ski, na pi sał:,, Mi ło ści nie
opi su je u nas nikt tak do brze jak Ro dzie wi -
czów na”. Nie bez zna cze nia na li te ra tu rę, ja ką
two rzy ła pi sar ka, miał fakt, że sa ma ży ła w mi -
ło snym związ ku z dwie ma ko bie ta mi. Ja ki los
na pi sa ła swo jej bo ha ter ce? War to się o tym
prze ko nać już pod czas pre mie ry, 17 ma ja
(godz. 19.00) i ko lej nych po ka zów, 18 i 19 ma -
ja (godz. 18.00). SK

Wi do wi sko mu zycz ne, in spi ro wa ne mu zy ką roz ryw ko wą
lat 70. i 80., peł ne śpie wu i tań ca, za wie ra ją ce ele men ty in -
te rak tyw ne, za chę ca ją ce wi dzów do wspól nej za ba wy, czy li
„Kar na wa ło wy za wrót gło wy”, od bę dzie się już 14 ma ja

w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za”. Wstęp na kon -
cert jest bez płat ny. Pod czas kon cer tu od bę dzie się zbiór ka
na rzecz cho ru ją cej na stward nie nie roz sia ne Ur szu li Pa we -
li. Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00. SK

Bóg mordu pojawia się niespodziewanie

Raz Dwa Trzy zagra w „Muzie” 

Spek takl fran cu skiej au tor ki, Yasmi ny
Re zy, za ty tu ło wa nej „Bóg mor du”,
zdej mu je ze swo ich bo ha te rów cien ką
war stwę kul tu ry i cy wi li za cji, aby od -
kryć mrocz ną si łę in stynk tu. To, co
nam w du szy gra, bę dzie moż na zo ba -
czyć na de skach Sa li Wi do wi sko -

wo – Kon cer to wej „Mu za” już 24 ma -
ja. Sztu ka Re zy to bły sko tli wie na pi sa -
ne stu dium od kry wa nia te go, co w nas
jest „bo giem mor du” – ego istycz nym
pra gnie niem zwy cię stwa wbrew
wszyst kim i wszyst kie mu, in stynk tem
wal ki o sie bie, pod czas któ rej spa da ją

ma ski przy zwo ito ści, wy cho wa nia i to -
le ran cji, a bo ha te ro wie sta ją się prze ra -
ża ją co śmiesz ni  i strasz ni. Ak cja sztu -
ki „Bóg mor du” roz gry wa się w cza sie
rze czy wi stym pod czas spo tka nia
dwóch par do ty czą ce go bój ki ich dzie -
ci. Czwór ka do ro słych „wy cho wa -
nych” osób roz ma wia w „kul tu ral ny”
spo sób o za ist nia łej sy tu acji. Z po zo ru
kur tu azyj ne spo tka nie stop nio wo prze -
ra dza się w otwar ty kon flikt. W spek -
ta klu gra ją: Ka ta rzy na Ma ciąg, Ka ta -
rzy na Mi sie wicz, Le sław Żu rek i Mar -
cin Cho chlew. 

Spektakl roz pocz nie się o godz.
19.00.  Bi le ty w ce nie 48 zł i 59 zł są
do stęp ne on li ne na stro nie: www.kie pu -
ra.pl, w ka sie Sa li Wi do wi sko wo – Kon -
cer to wej „Mu za” oraz w ka sie Ener ge -
tycz ne go Cen trum Kul tu ry. SK

Bę dzie to nie zwy kła mu zycz na opo wieść o ży ciu, mi ło ści
i za ka mar kach ludz kiej du szy, któ rą przed sta wi już 10 ma ja
na de skach Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za” ze spół
Raz Dwa Trzy.  Gru pa od lat udo wad nia, że moż na po dą żać
wła sną dro gą, trzy mać się wła snych po my słów i es te ty ki,
a przy tym osią gnąć po pu lar ność i mieć gro no od da nych fa -
nów. Kon cert roz pocz nie się o godz. 19.00. Bi le ty są w ce -
nie 69 i 79 zł, do stęp ne on li ne na stro nie: www.kie pu ra.pl,
w ka sie Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz
w ka sie Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. SK

Miłość czy interes
państwa? 
Te atr Za głę bia za pra sza na ope rę „Dy do -
na i Ene asz” już 27 ma ja. Ta ba ro ko wa ope ra
Hen ry’ego Pur cel la od wo łu je się do an tycz ne -
go mi tu o grec kiej ucie ki nier ce Dy do nie, któ ra
do tar ła do wy brze ży Afry ki, gdzie za ło ży ła
Kar ta gi nę i Ene aszu, do wód cy, któ ry z od dzia -
łem żoł nie rzy uciekł spod Troi po prze gra nej bi -
twie. Ucie ki nie rzy z Eu ro py, któ rzy szu ka ją
azy lu przed nie przy chyl nym lo sem, mu szą do -
ko nać ży cio wych wy bo rów, mię dzy mi ło ścią
a obowiązkiem. 

Spek takl roz pocz nie się o godz. 19.00. Bi le ty
są w ce nie 20 i 30 zł. Wy da rze nie or ga ni zo wa ne
jest w part ner stwie z Aka de mią Mu zycz ną im.
Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach. SK
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