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WYGRAJ SAMOCHÓD ZA PIT!
Trwa kolejna odsłona loterii „Samochód za PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu”. Do wygrania samochód marki Toyota Aygo, pięć voucherów rowerowych i pięć tabletów. 
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 8 czerwca.  

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Lo te ria or ga ni zo wa na przez Gra ti fi ca Sp. z o.o. sp. 
k. z sie dzi bą w Ło dzi przy współ udzia le Urzę du 
Miej skie go w So snow cu to je den ze spo so bów mia -
sta na przy cią gnię cie no wych, ale i za trzy ma nie obec -
nych miesz kań ców. Loteria pozytywnie przy czy nia 
się do zmia ny tren dów de mo gra ficz nych oraz po ka -
zu je, że war to pła cić po dat ki wła śnie w So snow cu. 

W lo te rii moż na wziąć udział, wy peł nia jąc for -
mu larz zgło sze nio wy w for mie pa pie ro wej 
i wrzu ca jąc go do urny w bu dyn ku Urzę du Miej -
skie go przy al. Zwy cię stwa 20 lub wy słać w for -
mie elek tro nicz nej za po śred nic twem stro ny in -
ter ne to wej lo te rii: www.lo te ria pi twsosnowcu.pl. 
Na le ży pa mię tać o wpi sa niu w de kla ra cji po dat -
ko wej So snow ca ja ko miej sca za miesz ka nia 
na dzień 31 grud nia 2019 r. 

W ubie gło rocz nej edy cji wzię ło udział 4373 
so sno wi czan. Do bu dże tu mia sta wpły nę ło dzię ki 
te mu po nad 700 ty się cy zło tych. 

– Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy wzię li udział 
w do tych cza so wych edy cjach lo te rii i za pra szam 
do wzię cia udzia łu w ko lej nej, czwar tej już od sło -
nie ak cji sa mo chód za PIT. Co war te pod kre śle -
nia, wśród osób, któ re bra ły udział w ostat niej, 
trze ciej edy cji, 737 z nich po raz pierw szy roz li czy ło 

się w so sno wiec kim Urzę dzie Skar bo wym. Pa mię -
taj my, że pła ce nie po dat ków na te re nie mia sta da je 
pew ność, że część środ ków wró ci do nas w po sta ci 
in we sty cji w naj bliż sze oto cze nie miesz kań ca. Od -
no si się to do ochro ny zdro wia, oświa ty, trans por -
tu czy też go spo dar ki ko mu nal nej – pod kre śla pre -
zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 
 
Lo so wa nie na gród od bę dzie się już 15 czerw ca.

Sylw
ia Turzańska

W ubiegłym roku szczęśliwą zwyciężczynią nagrody głównej, Toyoty Aygo, została pani Jolanta.

Masz sprawę, którą musisz 
załatwić w urzędzie? Dowód 
osobisty, akt ślubu, pozwolenie 
na budowę? Zanim przyjdziesz, 
sprawdź w przygotowanym 
poradniku, czy na pewno Twoja 
wizyta jest konieczna. Część 
formalności załatwisz bez 
wychodzenia z domu. 
Wystarczy dostęp do internetu, 
ePUAP i przelew bankowy, 
a dokumenty możesz  
otrzymać pocztą  
lub elektronicznie.

Krzysztof Dębek został 
nowym trenerem piłkarskiego 
Zagłębia Sosnowiec. Nowy 
szkoleniowiec podpisał 
umowę, łącząc się 
z pracodawcą za pomocą 
internetu. Będzie kierował 
drużyną przynajmniej 
do końca sezonu 2020/2021. 
Na ławce trenerskiej zastąpił 
Dariusza Dudka, który 
zakończył swoją  
przygodę z klubem  
już po raz drugi.
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Setka laptopów, które zakupiła gmina, zostanie 
przekazana najbardziej potrzebującym uczniów. 

Do So snow ca tra fi ła już pierw sza par tia lap to pów, 
któ re mia sto ku pi ło dzię ki pro gra mo wi „Zdal na szko ła” 
Mi ni ster stwa Cy fry za cji. – Od za pew nie nia środ ków 
do re ali za cji przez nas pro jek tu mi nę ło za le d wie kil ka 
dni – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Szko ły zo sta ły za mknię te w pierw szej po ło wie mar -
ca, a na uka prze nio sła się do sie ci. – Nie ste ty, nie wszy -
scy dys po nu ją sprzę tem, któ ry na to po zwa la. Dla te go 
lap to py tra fią do uczniów, któ rzy naj bar dziej te go po -
trze bu ją – wy ja śnia peł no moc nik pre zy den ta, An na Je -
dy nak. 

 Kom pu te ry zo sta ły prze ka za ne dyrektorom so sno -
wiec kich szkół, któ rzy roz dy spo nu ją sprzęt. Kształ ce -
nie na od le głość w szko łach i pla ców kach zo sta ło prze -
dłu żo ne do mi ni mum 24 maja. ST 

Kil ka dzie siąt ty się cy ma se czek roz da li so -
sno wiec kim se nio rom wo lon ta riu sze Ra -
tow nic twa Wod ne go „Ase ku ra cja”, 
Wojsk Obro ny Te ry to rial nej, Stra ży 
Miej skiej oraz stra ża cy OSP Cie śle i OSP 
Tim ken w ostat nich kil ku tygodniach.  

To jed nak do pie ro po czą tek ak cji. 
Od 22 kwiet nia, w go dzi nach od 15.00 
do 17.00, „lot ne pa tro le” bę dą po ja wiać 
się re gu lar nie przed skle pa mi na te re nie 
ca łe go So snow ca, by da lej roz da wać ma -
secz ki. 

Ma secz ki uszy te są z ba weł ny i każ da 
jest pa ko wa na w osob ny wo rek. W środ -
ku znaj du ję się in struk cja użyt ko wa nia 
wraz z wy ja śnie niem, że ma secz kę moż -
na uży wać wie lo krot nie, ale pod wa run -

kiem jej wy pra nia. Do łą czo ne są tak że 
po dzię ko wa nia dla wszyst kich, któ rzy 
szy ją ma secz ki. 

Ma secz ka to wspól ne dzie ło wo lon ta -
riu szy gru py „So sno wiec szy je ma secz ki”, 
pra cow ni ków Te atru Za głę bia w So -
snow cu, Za głę biow skiej Me dia te ki, 
Żłob ka Miej skie go, Klu bów Dzie cię -
cych, urzęd ni ków Wy dzia łu Po li ty ki 
Spo łecz nej oraz so sno wiec kie go MOPS-
u, a po nad to pra cow ni ków pla có wek 
oświa to wych, a tak że firm: Ka ti Stu dio 
Kon fek cja, Usłu gi Kra wiec kie Ja nusz 
Ma jor, FHU MM Ma rek Karcz mar -
czyk, Pra cow nia Kra wiec ka Kon tra fał da, 
John son Elec tric Po land, Za głę biak 
– Sklep Ki bi ca. ST 

100 laptopów dla uczniów Lotne patrole z maseczkami

reklama reklama

Syl wia Tu rzań ska 
 
– To już był czwar ty prze targ na wy -
ło nie nie wy ko naw cy. We wcze śniej -
szych po stę po wa niach ce ny prze kra -
cza ły na wet 9 mi lio nów zło tych. Wy -
ko naw ca ma te raz 14 mie się cy na wy -
ko na nie prac – wy ja śnia Je re miasz 
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. 

Ro bo ty przy prze bu do wie przej ścia 
pod ziem ne go, wraz z utwo rze niem 
ma łe go wę zła prze siad ko we go, obej -
mu ją wy ko na nie no wych po sa dzek 
w tu ne lu i scho dów, wraz z wy ko na -
niem za da sze nia scho dów. Zo sta ną za -
mon to wa ne tak że plat for my do prze -
wo zu osób nie peł no spraw nych, w tym 
na wóz kach in wa lidz kich. Plat for my 
po ja wią się przy scho dach wej ścio wych 
oraz pro wa dzą cych na przy stan ki 
tram wa jo we. – Za mon tu je my ka me ry, 
któ re zo sta ną wpię te w sys tem mo ni -
to rin gu miej skie go oraz gło śni ki. Ca łe 
przej ście ko lo ry stycz nie bę dzie na wią -
zy wa ło do pa tro na ron da, czy li Za głę -
bia Dą brow skie go – mó wi Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Do bu do wa ne zo sta ną frag men ty 
dróg ro we ro wych, wzdłuż ul. 1 Ma ja 
do ul. Ma ła chow skie go, od ul. 1 Ma ja 
przez ul. Ostro gór ską wraz z prze bu -
do wą chod ni ka. Dro ga umoż li wi ro -

we rzy stom swo bod ny do jazd od stro -
ny uli cy 1 Ma ja do cen trum mia sta. 

Obok sta cji ro we ro wej, któ ra bę -
dzie znaj do wać się przy ron dzie, zo -
sta nie wy bu do wa na tak że no wa za to -
ka au to bu so wa. 

W ostat nim po stę po wa niu prze tar -
go wym na re mont ron da Za głę bia 
Dą brow skie go zo sta ły zło żo ne trzy 

ofer ty: Eu ro via, kon sor cjum firm 
z przed się bior stwem Am bet sp. z o.o. 
ja ko li de rem oraz Pri most Po łu dnie 
sp. z o.o. tak że ja ko li der kon sor cjum. 
Pierw sza z firm przed sta wi ła ofer tę 
w wy so ko ści 6 mln 443 tys. zł, ko lej -
na na 6 mln 199 tys. 200 zł, a trze cia 
ofer ta opie wa ła na su mę 6 mln 853 
tys. 560 zł. 

Przej ścia pod ziem ne są sta le mo -
der ni zo wa ne. Na ich prze bu do wę 
prze zna czo no pra wie 40 mi lio nów 
zło tych. W cią gu naj bliż szych mie się -
cy pla no wa ne jest wy ko na nie mo der -
ni za cji przej ścia pod ziem ne go w Za -
gó rzu przy ul. Dmow skie go i Dłu go -
sza. Pra ce prze pro wa dzi Miej ski Za -
kład Usług Ko mu nal nych. 

Przejście do remontu
Jedno z największych przejść podziemnych w Sosnowcu, znajdujące się pod rondem Zagłębia Dąbrowskiego, będzie remontowane. Przebudowę zrealizuje Ambet sp. z o.o. 
jako lider konsorcjum. 

Ponad 6 mln na przebudowę przejścia podziemnego pod rondem Zagłębia Dąbrowskiego

40 MILIONÓW NA PRZEBUDOWĘ

Przejścia wyremontowane w ostatnich 
latach: 
• ul. 3 Maja (obok Poczty Głównej), 
• ul. 3 Maja/Parkowa/CWK 

(przy „Ślimaku”), 
• ul. Gabriela Narutowicza – ul. Szkolna 

(przy ściance wspinaczkowej 
„Poziom 450”), 

• ul. Gabriela Narutowicza – ul. 3 Maja 
(przy „Okrąglaku”), 

• ul. Piłsudskiego – ul. Jastrzębiej (obok 
Egzotarium), 

• ul. 3 Maja (letnia pływalnia „Sielec”), 
• ul. Piłsudskiego, Grabowa (rondo 

Władysława Bartoszewskiego). 
 
Przejścia w trakcie przebudowy: 
• pod rondem Czesława Uznańskiego 

(al. Mireckiego, ul. Stara, Piłsudskiego), 
• przy Parku Sieleckim (ul. 3 Maja, 

Żeromskiego), 
• przy „Plastrach miodu” (ul. 3 Maja, 

Sienkiewicza, Piłsudskiego, Plac 
Ćwierka), 

• pod rondem im Władysława 
Szpilmana  
(przy ul. Piłsudskiego, Sobieskiego 
i Kilińskiego Sienkiewicza), 

• rondo Zagłębia Dąbrowskiego (ul. 
Ostrogórska, Sienkiewicza, 1 Maja).

Przebudowa przejścia, które kolorystycznie będzie nawiązywać do barw Zagłębia, potrwa ponad rok. 

Laptopy mają umożliwić naukę zdalną. 
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Zbadają, czy masz wirusa
Specjalny ambulans do pobierania wymazów już od kilkunastu dni jeździ po mieście.

reklama

Wymazobus i punkt pobrań drivethru dla personelu medycznego i mieszkańców Przebudowa placu przed dworcem 
przesunięta  przez pandemię 
koronawirusa

Nowy przetarg został ogłoszony 
na przebudowę placu 
przed dworcem PKP w Sosnowcu. 
Wyłoniona we wcześniejszym 
podstępowaniu firma Kvanta 
Granit z Ukrainy ze względu 
na pandemię musiała zrezygnować 
z realizacji umowy.  
  
– Wpływ na to mia ło kil ka czyn ni -
ków, ale pod sta wo wym jest pa nu ją -
ca pan de mia. Wy ko naw ca miał pro -
ble my, wy ni ka ją ce z obec nej sy tu acji. 
Cho dzi ło o pra cow ni ków, ale też 
ma te ria ły bu dow la ne, trudności z ich 
zdo by ciem czy kło po ty trans por to we 
w ru chu trans gra nicz nym. Ro zu -
mie my, że w obec nej sy tu acji wy bra -
ny przez nas wy ko naw ca nie jest 
w sta nie zre ali zo wać in we sty cji – wy -
ja śnia Je re miasz Świe rzaw ski, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta.  

Ze wzglę du na obec ną sy tu ację zo -
stał wy dłu żo ny czas na re ali za cję in -
we sty cji, z 10 do 13 mie się cy.  

W 2017 ro ku Sto wa rzy sze nie Ar -
chi tek tów Pol skich w Ka to wi cach, 
na zle ce nie So snow ca, prze pro wa -
dzi ło kon kurs na opra co wa nie kon -
cep cji urba ni stycz no -ar chi tek to nicz -
nej pla cu przed dwor cem PKP So -
sno wiec Głów ny. W stycz niu 2018 
ro ku wy gra ło biu ro pro jek to we 
AMAYA Ar chi tek ci z Ka to wic. 
Na tej pod sta wie mia sto roz pi sa ło 
prze targ na wy ło nie nie wy ko naw cy, 
któ ry miał za jąć się prze bu do wą pla -
cu przed dwor cem PKP przy  
ul. 3 Ma ja w So snow cu wraz z in fra -
struk tu rą to wa rzy szą cą, czy li m.in. 
par kin giem, bu dyn kiem usłu go wym, 
za da szo ną stacją ro we rów miej skich. 
Żad na z firm nie zde cy do wa ła się 
jed nak na zło że nie ofert w prze tar gu, 
dla te go sko rzy sta no z try bu tzw. 
„z wol nej rę ki”. 

Po ne go cja cjach z dwo ma fir ma mi 
wy bra na zo sta ła ofer ta spół ki Kvan ta 
Gra nit opie wa ją ca na kwo tę 8 mln  
625 tys. zł. ST

Ponad rok  
na inwestycję

Już 150 far tu chów ochron nych uszy ły so sno wiec kie za kon ni ce ze Zgro ma -
dze nia Sióstr Kar me li ta nek Dzie ciąt ka Je zus w So snow cu. Far tu chy za po -
śred nic twem urzęd ni ków tra fi ły do naj bar dziej po trze bu ją cych. Współ pra -
ca Sióstr Kar me li ta nek z Te atrem Za głę bia trwa już od kil ku ty go dni. Pra -
cow ni cy te atru do star cza ją ma te riał i od bie ra ją go to we far tu chy, a na gło -
śnie nie tej ak cji spo wo do wa ło, że zgła sza ją się ko lej ne pra cow nie, któ re 

w ten spo sób chcą wes przeć pla ców ki zdro wia. Rów no le gle w Te atrze Za -
głę bia kraw co we szy ją ma secz ki ochron ne. Dzię ki za an ga żo wa niu pra cow -
ni ków te atru uda ło się już prze ka zać na po trze by mia sta po nad 10 000 ma -
se czek. Oso by pra cu ją ce przy szy ciu są wspie ra ne m.in. przez ak to rów oraz 
pra cow ni ków lo kal nej piz ze rii „La Pri me ra”, któ rzy do star cza ją cie płe po -
sił ki. ST 

150 fartuchów ochronnych trafiło do potrzebujących

Syl wia Tu rzań ska 
 
Uda ło się go po zy skać dzię ki współ pra cy z Re jo -
no wym Po go to wiem Ra tun ko wym w So snow cu. 
Ob słu gę me dycz ną za pew nia ją me dy cy zwią za ni 
z So sno wiec kim Szpi ta lem Miej skim sp. z o.o. 
oraz Wo je wódz kim Szpi ta lem Spe cja li stycz nym 
nr 5 im św. Bar ba ry w So snow cu. 

– Tak bę dzie szyb ciej i bez piecz niej – uwa ża Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta. Kosz ty funk -
cjo no wa nia am bu lan su zo sta ną po kry te z bu dże tu 
gmi ny. Spe cjal nie prze szko lo ny per so nel wy ma zo -
bu su jest wy po sa żo ny w kom bi ne zo ny ochron ne, go -
gle oraz ma secz ki. W pierw szej ko lej no ści bę dzie zaj -
mo wał się pra cow ni ka mi szpi ta li, któ rzy prze by wa ją 
na kwa ran tan nie. – Wszy scy od czu wa my brak kadr 
w pla ców kach me dycz nych, dla te go chce my zro bić 
wszyst ko, by na si pra cow ni cy wra ca ją cy do pra cy 
mie li pew ność, że są zdro wi – mó wi Ar ka diusz Chę -
ciń ski. Te sty na obec ność wi ru sa bę dą rów nież wy -
ko ny wa ne wska za nym przez le ka rzy pa cjen tom. 

Po nad to oso by, któ re bę dą chcia ły prze ba dać się 
na obec ność ko ro na wi ru sa, tak że zy ska ły ta ką 
moż li wość. La bo ra to rium Ge ne tycz ne Gyn cen -
trum uru cha mia w So snow cu punkt po brań dri ve -
-thru dla osób pry wat nych. Ba da nie bę dzie kosz -
to wać 500 zł.  

W tym celu specjalna stre fa dia. gno stycz na po -
wsta je na te re nie So sno wiec kie go Par ku Na uko wo -
Tech no lo gicz ne go Od osób, któ re po dej rze wa ją, że 
mo gą być za ka żo ne, a nie ma ją żad nych ob ja wów, 
bę dą po bie ra ne prób ki do ba dań bez ko niecz no ści 
wy sia da nia z sa mo cho du. Wy maz zo sta nie po bra -
ny przez prze szko lo ny per so nel me dycz ny przy za -
cho wa niu wszel kich pro ce dur epi de mio lo gicz nych. 
Na stęp nie prób ka tra fi do pra cow ni wi ru so lo gii La -
bo ra to rium Ge ne tycz ne go Gyn cen trum i zo sta nie 

pod da na te stom mo le ku lar nym RT-PCR na ko ro -
na wi ru sa. Aby sko rzy stać z tej for my ba da nia, pa -
cjen ci mu szą w pierw szej ko lej no ści wy peł nić for -
mu larz on li ne na stro nie in ter ne to wej Gyn cen trum 
i zgło sić się na po bra nie wy ma zu w wy zna czo nym 
przez kon sul tan ta ter mi nie. Wy ni ki ba dań prze sy -
ła ne bę dą dro gą ma ilo wą. 

– W od po wie dzi na ro sną ce za po trze bo wa nie 
i ape le pa cjen tów o moż li wość prze ba da nia się 
w kie run ku COVID -19 po sta no wi li śmy uru cho -
mić punkt po brań dri ve thru. Dia gno zu jąc no si cie li 
ko ro na wi ru sa, któ rzy prze by wa ją w prze strze ni pu -
blicz nej i nie świa do mie za ra ża ją in nych, mo że my 
ogra ni czyć nie kon tro lo wa ne roz prze strze nia nie się 

epi de mii w na szym re gio nie – pod kre śla dr n. 
med. An na Bed nar ska – Czer wiń ska, dy rek tor ds. 
me dycz nych Gyn cen trum. 

La bo ra to rium Gyn cen trum to jed no za naj no -
wo cze śniej szych la bo ra to riów ge ne tycz nych w re -
gio nie. Dys po nu je spe cja li stycz ną wie dzą, wy kwa -
li fi ko wa ny mi dia gno sta mi la bo ra to ryj ny mi oraz 
no wo cze snym sprzę tem, dzię ki któ re mu ak tyw nie 
włą cza się w dia gno sty kę in fek cji wi ru sem SARS-
CoV-2. Ja ko la bo ra to rium akre dy to wa ne przez 
Mi ni ster stwo Zdro wia do wy ko ny wa na te stów ge -
ne tycz nych na obec ność ko ro na wi ru sa SARS-
CoV-2 wy ko nu je te sty na zle ce nie sta cji sa ni tar no 
– epi de mio lo gicz nych i szpi ta li.

Pracownicy wymazobusu zostali odpowiednio zabezpieczeni i przeszkoleni. 

Paw
eł Leśniak
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Krzysztof Polaczkiewicz 
 
PKM So sno wiec otrzy mał bli sko 30 
mi lio nów net to do fi nan so wa nia, co 
sta no wi 85 pro cent ca łe go, war te go 
pra wie 36,5 mln zł pro jek tu. Za te 
pie nią dze PKM ku pi nie tyl ko no we 
elek trycz ne au to bu sy, ale wy bu du je 
rów nież ca łą po trzeb ną in fra struk tu -
rę. Do fi nan so wa nie po zwo li na za -
kup 14 au to bu sów, z cze go pięć bę -
dzie mia ło 18 me trów, a dzie więć 12 
me trów. Już wia do mo, na ja kich li -
niach no we „elek try ki” bę dą kur so -
wa ły. W su mie bę dzie to 11 li nii 
prze bie ga ją cych przez So sno wiec, 
Ka to wi ce, Dą bro wę Gór ni czą, Bę -
dzin, Cze ladź i Woj ko wi ce. To li nie 
nr: 34, 90, 100, 160S, 182, 188, 299, 
723, 818 i 902N. 

Oprócz au to bu sów za mó wie nie 
obej mu je za kup trzech ła do wa rek pan -
to gra fo wych oraz osiem ła do wa rek po -
dob nych do tej, z któ rej PKM ko rzy -
sta w tej chwi li przy ul. Mo ścic kie go. 
Jed na z trzech ła do wa rek pan to gra fo -
wych sta nie na dwor cu przy ul. Mo -
ścic kie go, po zo sta łe dwie w so sno -

wiec kiej ba zie PKM przy uli cy Le nar -
to wi cza. Te go ty pu ła do war ki przy -
mo co wa ne są do masz tu i są opusz cza -
ne z gó ry na dół, na dach au to bu su. 
Osiem mniej szych urzą dzeń do ła do -
wa nia au to bu sów rów nież tra fi do ba -
zy PKM w So snow cu. – Wła ści wie 

przy go to wa nie do wdra ża nia pro jek tu 
już trwa, po nie waż bu du je my w so sno -
wiec kiej ba zie przy łą cze o łącz nej mo -
cy 2,4 MW – mó wi Piotr Dra bek, dy -
rek tor tech nicz ny w PKM So sno wiec. 

PKM So sno wiec ja ko pierw sza fir -
ma w GZM już od kwiet nia 2018 ro -

ku ko rzy sta z trzech 12-me tro wych 
elek trycz nych au to bu sów fir my So la ris 
Bus & Co ach ku pio nych za po nad 7,6 
mln zł. W lu tym na licz ni ku mia ły już 
pół mi lio na prze je cha nych ki lo me -
trów. – Gdy pierw szy z na szych au to -
bu sów po ko nał ba rie rę 100 ty się cy ki -

lo me trów, mó wi łem, że wy ko rzy stu je -
my je przez 7 dni w ty go dniu, po oko -
ło 21 go dzin. Nic się nie zmie ni ło, na -
dal są w nie mal cią głej eks plo ata cji. Je -
ste śmy z nich bar dzo za do wo le -
ni – pod kre śla dy rek tor Dra bek. 

Au to bu sy bę dą wy po sa żo ne we 
wszyst kie moż li we udo god nie nia 
dla pa sa że rów oraz kie row ców. 
Wszyst kie bę dą kli ma ty zo wa ne, 
wy po sa żo ne w ła do war ki USB oraz 
wi -fi, a tak że w mo ni to ring, sys te -
my zli cza nia pa sa że rów, elek tro -
nicz ne ta bli ce in for ma cyj ne i dźwię -
ko we za po wie dzi. No wo ścią bę dzie 
in ny ko lor miejsc dla osób z nie peł -
no spraw no ścia mi oraz ko lor au to -
bu su zgod ny z no wym sys te mem 
iden ty fi ka cji we dług wzo ru ZTM. 

To nie ko niec do brych in for ma cji 
do ty czą cych ko mu ni ka cji pu blicz nej. 
Ju tro zo sta nie pod pi sa na umo wa 
na bu do wę no we go od cin ka to ro wi -
ska pro wa dzą ce go od pę tli tram wa jo -
wej w Za gó rzu wzdłuż ul. Le nar to -
wi cza, al. Pa de rew skie go i ul. Ry dza -
-Śmi głe go, gdzie na ron dzie Ja -
na Paw ła II po wsta nie no wa pę tla.

PKM kupi 14 nowych „elektryków”
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ogłosiło przetarg na kupno 14 nowych autobusów elektrycznych. Było to możliwe, bo Sosnowiec  
znalazł się na krótkiej liście 13 wybranych w całej Polsce miast, które otrzymają pieniądze na zakup pojazdów.

„Elektryki” będą obsługiwały 11 linii, przebiegających m.in. przez Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Katowice. 

ogłoszenie
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Nowa linia za trzy lata
38 lat po zakończeniu ostatniej inwestycji rozbudowującej sieć tramwajową w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, rozpocznie się budowa nowego odcinka linii 
tramwajowej. 28 kwietnia w sosnowieckim Urzędzie Miejskim podpisano umowę na budowę nowej linii tramwajowej w Sosnowcu-Zagórzu. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Pro ce du ra prze tar go wa dla wy ło nie nia wy ko naw -
cy in we sty cji w so sno wiec kim Za gó rzu nie prze -
bie gła gład ko. Pierw szy prze targ zo stał unie waż -
nio ny, gdyż wpły nę ła tyl ko jed na ofer ta, o po -
nad 20 mln zł prze wyż sza ją ca za ło żo ny bu dżet. 
W po wtó rzo nym prze tar gu po ja wi ły się od wo ła -
nia i spra wę roz strzy ga ła Kra jo wa Izba Od wo ław -
cza. Osta tecz nie wy ko naw cą za da nia wy bra ne zo -
sta ło kon sor cjum firm: Eu ro via Pol ska S.A. z Bie -
lan Wro cław skich, KZN Ra il Sp. z o.o. z Kra ko -
wa i No wak Mo sty Sp. z o.o. z Dą bro wy Gór ni -
czej, a ca ła pro ce du ra uzy ska ła po zy tyw ną opi nię 
pre ze sa Urzę du Za mó wień Pu blicz nych. War tość 
za da nia zgod nie z za pi sa mi umo wy wy no si nie -
speł na 88,6 mln zł net to, a na wy ko na nie prac wy -
ko naw cy ma ją 33 mie sią ce, li cząc od dnia pod pi sa -
nia umo wy. 

Po tym, jak umo wę pod pi sa li przed sta wi cie le 
kon sor cjum Eu ro via, 28 kwiet nia, w sie dzi bie 
Urzę du Miej skie go w So snow cu, w obec no ści 
pre zy den ta Ar ka diu sza Chę ciń skie go, pod pi sał 
ją rów nież pre zes za rzą du spół ki Tram wa je Ślą -
skie S. A., Bo le sław Kna pik. Tra sa na Za gó rze 
by ła ostat nią bu do wą no wej li nii tram wa jo wej 
w aglo me ra cji ślą sko -za głę biow skiej, od da ną 
do użyt ku 28 paź dzier ni ka 1982 r. Za koń czo -
na jest dość nie for tun nie pę tlą przed ul. Bra ci 
Mie ro szew skich, przez co tram waj nie ob słu gu -
je du żej czę ści osie dla. – Ów cze sne pla ny za kła -
da ły kon ty nu ację in we sty cji, jed nak – z róż nych 
wzglę dów, głów nie fi nan so wych – ni gdy nie 
zo sta ły zre ali zo wa ne. Gdy na po cząt -
ku XXI wie ku po ja wi ła się szan sa się gnię cia 
po unij ne środ ki na mo der ni za cję ist nie ją cych 
to ro wisk i roz bu do wę in fra struk tu ry, od ra zu 
zro dził się plan, by w koń cu do pro wa dzić tam tą 
in we sty cję do koń ca – po wie dział Bo le sław 
Kna pik, pre zes za rzą du Spół ki Tram wa je Ślą -
skie S.A. 

W pierw szej per spek ty wie unij nej prio ry te tem 
tram wa jo wej spół ki i władz mia sta by ły za da nia 
mo der ni za cyj ne ist nie ją cych to ro wisk, w tym to -
ro wi ska wzdłuż ul. 3 Ma ja do pę tli Za gó rze, dla -
te go bu do wę no we go od cin ka w Za gó rzu prze -
wi dzia no na dru gą per spek ty wę. 

– Cze ka li śmy na tę in we sty cję od lat. Za bie ga -
li śmy o re ali za cję te go za da nia i cie szy my się, że 
na sza pra ca przy nio sła efekt i – zgod nie z na szy -
mi za po wie dzia mi – dziś mo że my być świad ka -
mi pod pi sa nia umo wy z fir mą wy ko naw czą. To 
na praw dę waż ne wy da rze nie, bo wpi su je się 
w stra te gię przy szłych zmian w ko mu ni ka cji pu -
blicz nej na te re nie So snow ca. Po zo sta je ży czyć 
po wo dze nia i cze kać na efek ty ich pra cy – po wie -
dział Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

– Przed wy ko naw ca mi za da nie nie ła twe – in -
we sty cja jest skom pli ko wa na i wy ma ga ko or dy -

na cji prac z za kre su wie lu dzie dzin – mó wi 
Krzysz tof Szcze pa nik, dy rek tor od dzia łu Si le sia 
Eu ro via Pol ska i do da je: – Skład na sze go kon sor -
cjum zo stał tak pre cy zyj nie do bra ny, wła śnie 
po to, by po ra dzić so bie z wszyst ki mi aspek ta mi 
tej zło żo nej in we sty cji. Eu ro via ja ko li der od po -
wia dać bę dzie w szcze gól no ści za in fra struk tu rę 
ukła du dro go we go, KZN Ra il zaj mie się przede 
wszyst kim ukła dem to ro wym, na to miast No wak 
Mo sty od po wia dać bę dzie za obiek ty in ży nie ryj -
ne na tra sie. 

W pierw szej ko lej no ści wy ko naw ca mu si do -
ko nać opty ma li za cji ist nie ją ce go pro jek tu bu -
dow la ne go zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi 
w Pro gra mie Funk cjo nal no -Użyt ko wym oraz 
wy ko nać in ne pro jek ty prze wi dzia ne w umo wie, 
a tak że uzy skać wszel kie nie zbęd ne de cy zje ad -
mi ni stra cyj ne. – Dla te go nie na le ży się spo dzie -

wać, że za kil ka ty go dni roz pocz ną się ro bo ty bu -
dow la ne. Ten pierw szy etap, pro jek to wy, mo że 
po trwać na wet 12 mie się cy, choć pew ne eta py 
pro jek to wa nia za pew ne za koń czą się wcze śniej 
i część prac już wów czas ru szy. Wszyst kie za -
ło że nia przed sta wio ne zo sta ną przez wy ko -
naw cę w har mo no gra mie re ali za cji in we sty cji, 
któ ry mu si opra co wać i przed sta wić nam 
w pierw szej ko lej no ści – wy ja śnił pre zes Bo le -
sław Kna pik. 

No wa li nia tram wa jo wa prze bie gać bę dzie 
od do tych cza so wej pę tli tram wa jo wej po przez 
dwu po zio mo we skrzy żo wa nie z ul. Bra ci Mie ro -
szew skich (tu ne lem pod jezd nią), przez nie użyt ki 
do al. Wol no ści, przez ul. ks. Blach nic kie go i da -
lej wzdłuż ul. Bia ło stoc kiej, al. Pa de rew skie go 
i ul. Mar szał ka Ry dza Śmi głe go do ron da Ja -
na Paw ła II, gdzie pla no wa ne jest za koń cze nie 
tra sy pę tlą tram wa jo wą. Co waż ne, w ra mach 
bu do wy wia duk tu nad to ra mi tram wa jo wy mi 
na ul. Bra ci Mie ro szew skich po wsta nie cen trum 
prze siad ko we z przy stan ka mi tram wa jo wy mi 
zlo ka li zo wa ny mi pod wia duk tem i au to bu so wy -
mi na wia duk cie. Po łą czy je klat ka scho do wa 
oraz win dy. Na dru gim koń cu no we go od cin ka 
prze bu do wa ne zo sta nie ron do, miesz cząc 
w środ ku pę tlę tram wa jo wą, a przy stan ki – koń -
co wy i dwa po cząt ko we – z to rem od staw czym 
i punk tem dys po zy tor skim usy tu owa ne zo sta ną 
w pa sie dzie lą cym jezd nie ul. Mar szał ka Ry dza 
Śmi głe go. 

In we sty cja pn. „Bu do wa li nii tram wa jo wej 
w dziel ni cy Za gó rze od pę tli tram wa jo wej 
do ron da Ja na Paw ła II w So snow cu” jest jed nym 
z za dań „Zin te gro wa ne go Pro jek tu mo der ni za cji 
i roz wo ju in fra struk tu ry tram wa jo wej w aglo me -
ra cji ślą sko -za głę biow skiej wraz z za ku pem ta bo -
ru tram wa jo we go – etap I” współ fi nan so wa ne go 
przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków Fun du szu 
Spój no ści w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko.

Umowa na budowę linii tramwajowej w Zagórzu podpisana  

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Bolesław Knapik, prezes zarządu Tramwaje S.A. i Mateusz Rykała, 
wiceprzewodniczący RN spółki, po podpisaniu umowy. 
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Buspas poprawi bezpieczeństwo 
34 wy pad ki, 35 osób ran nych, w tym 
12 po trą ceń. To bi lans wy pad ków 
na uli cach Bra ci Mie ro szew skich i 11 
Li sto pa da tyl ko w 2018 i 2019 ro ku. 
Do li cza jąc do te go ko li zje i groź ne 
zda rze nia, otrzy mu je my bar dzo 
smut ny ob raz tych ulic. 

Mi mo wie lu po li cyj nych kon tro li 
kie row cy nie re spek tu ją ogra ni czeń 
pręd ko ści, któ re oprócz wy prze dza nia 
na przej ściu dla pie szych są naj groź -
niej szym po wo dem wy pad ków w tym 
rejonie. Roz wią zań i po waż nych 
zmian pro wa dzą cych do po pra wy 
bez pie czeń stwa ocze ku ją kie row cy 
oraz miesz kań cy. 

 – Za gó rze to naj lud niej sza dziel ni -
ca So snow ca, przez któ rą co dzien nie 
prze jeż dża wie lu kie row ców. Pro sta, 
dwu pa smo wa dro ga za chę ca do roz wi -
ja nia zbyt du żych pręd ko ści, zde cy do -

wa nie prze kra cza ją cych 50 ki lo me trów 
na go dzi nę. Licz ba zda rzeń, szcze gól -
nie w oko li cach przejść dla pie szych, 
jest ogrom na. Dla te go na tych za gór -
skich uli cach zo sta nie wpro wa dzo ne 
spraw dzo ne w cen trum mia sta roz wią -
za nie, czy li bu spas po pra wia ją cy kom -
fort po dró żo wa nia ko mu ni ka cją pu -
blicz ną, a za ra zem przy czy nia ją cy się 
do ogra ni cze nia pręd ko ści sa mo cho -
dów oso bo wych. Wpro wa dza na or ga -
ni za cja ru chu nie jest osta tecz na. Je śli 
nie przy nie sie wzro stu bez pie czeń stwa 
kie row ców i pie szych, mia sto po szu ka 
in nych roz wią zań – wy ja śnia Ra fał Ły -
sy, rzecz nik so sno wiec kie go UM. 

 O tym, że ta kie roz wią za nie się 
spraw dzi ło, po twier dza ją sta ty sty ki wy -
pad ków.  – Przed prze bu do wą uli cy 3 
Ma ja tyl ko w 2016 ro ku do szło na niej 
do trzech po trą ceń pie szych, w tym jed -

ne go śmier tel ne go. Po za koń cze niu 
prac i wpro wa dze niu bu spa sa w 2019 
ro ku nie od no to wa no żad ne go wy pad -
ku z udzia łem pie sze go – żad ne go. 
Wszyst ko dla te go, że spa dła pręd kość, 
z ja ką kie row cy w tej chwi li prze jeż dża -
ją przez uli cę 3 Ma ja – pod kre śla Ły sy. 

 Bu spas bę dzie obo wią zy wał w go -
dzi nach od 5.00 do 23.00 od skrzy żo -
wa nia uli cy 11 Li sto pa da i Hu ba la 
Do brzań skie go do wy so ko ści sta cji 
ben zy no wej przy uli cy Bra ci Mie ro -
szew skich, nie da le ko gra ni cy z Dą -
bro wą Gór ni czą. Wzo rem roz wią zań 
za sto so wa nych w cen trum mia sta bu -
spas nie bę dzie obo wią zy wał przed 
sa my mi skrzy żo wa nia mi. Oprócz ko -
mu ni ka cji pu blicz nej bę dą po nim 
mo gły jeź dzić tak że tak sów ki. 

 – Zmia ny bę dą rów nież do ty czy ły 
od cin ka uli cy 11 Li sto pa da od 

skrzy żo wa nia z uli cą Hu ba la -Do -
brzań skie go do ron da Żoł nie rzy 
Wy klę tych. Na tym od cin ku dro ga 
w ob rę bie przej ścia dla pie szych zo -
sta nie zwę żo na do jed ne go pa sa. 
Kie row cy po ru sza ją cy się le wym pa -
sem, bę dą mu sie li zje chać na pra wy. 

Ogra ni cze nie bę dzie wpro wa dzo ne 
przy po mo cy wy ma lo wa nia mar twe -
go po la na jezd ni oraz mon ta żu se -
pa ra to rów przy twier dza nych do na -
wierzch ni dro gi. Ta kie ogra ni cze nia 
bę dą obo wią zy wa ły na obu kie run -
kach. KP

Buspas będzie przebiegał wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich i 11 Listopada. 
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Czy można 
dziedziczyć po 
biologicznych 
rodzicach, którzy 
oddali dziecko do 
domu dziecka? 

 
Adopcja, czyli peł ne przy spo so bie nie, po le ga na tym, 
iż dziec ko zo sta je cał ko wi cie włą czo ne do no wej ro 
dzi ny, a wy łą czo ne ze swo jej ro dzi ny na tu ral nej (bio 
lo gicz nej). W przy pad ku przy spo so bie nia peł ne go 
przy spo so bio ny na by wa w sto sun ku do przy spo sa bia 
ją ce go i je go krew nych pra wa i obo wiąz ki wy ni ka ją ce 
z po kre wień stwa, jak by był dziec kiem na tu ral nym 
przy spo sa bia ją ce go. Z dru giej stro ny usta ją pra wa 
i obo wiąz ki przy spo so bio ne go w sto sun ku do je go ro 
dzi ny na tu ral nej (ro dzi ców i krew nych), jak rów nież 
pra wa i obo wiąz ki tych krew nych wzglę dem przy spo 
so bio ne go. 

W przy pad ku przy spo so bie nia peł ne go ro dzi ce na 
tu ral ni dziec ka zo sta ją de fi ni tyw nie po zba wie ni wła 
dzy ro dzi ciel skiej, któ ra ni gdy nie ule ga przy wró ce niu, 
na wet w przy pad ku śmier ci oboj ga ro dzi ców ad op cyj 
nych. Ad op cja za wsze wpły wa na spra wy zwią za ne 
z dzie dzi cze niem. Wy ni ka to z pro ste go fak tu – w wy 
ni ku ad op cji mię dzy ro dzi cem (ro dzi ca mi) ad op cyj ny 
mi a ad op to wa nym dziec kiem po wsta ją ta kie sa me re 

la cje praw ne jak mię dzy ro dzi ca mi bio lo gicz ny mi a ich 
bio lo gicz nym dziec kiem. 

W każ dym przy pad ku ad op to wa ny dzie dzi czy z mo 
cy usta wy po ad op tu ją cym (i je go krew nych) tak, jak 
by był je go dziec kiem bio lo gicz nym. Za sa dę tę sto su 
je się rów nież w dru gą stro nę – ad op tu ją cy (i je go 
krew ni) dzie dzi czy po ad op to wa nym tak, jak by oso ba 
ad op tu ją ca by ła bio lo gicz nym ro dzi cem dziec ka ad op 
cyj ne go. 

Przy spo so bio ny nie dzie dzi czy wów czas po swo ich 
wstęp nych (ro dzi cach) na tu ral nych i ich krew nych, 
a oso by te nie dzie dzi czą po nim. Wy ni ka to z art. 936 
§ 1 i § 2 Ko dek su cy wil ne go: 

„Art. 936. § 1. Przy spo so bio ny dzie dzi czy 
po przy spo sa bia ją cym i je go krew nych tak, jak by 
był dziec kiem przy spo sa bia ją ce go, a przy spo sa bia 
ją cy i je go krew ni dzie dzi czą po przy spo so bio nym 
tak, jak by przy spo sa bia ją cy był ro dzi cem przy spo 
so bio ne go. 

§ 2. Przy spo so bio ny nie dzie dzi czy po swo ich 
wstęp nych na tu ral nych i ich krew nych, a oso by te nie 
dzie dzi czą po nim”. 

Utra ta wła dzy ro dzi ciel skiej przez na tu ral nych ro 
dzi ców wsku tek przy spo so bie nia jest osta tecz na. Nie 
od ży wa w wy pad ku po zba wie nia lub za wie sze nia wła 
dzy ro dzi ciel skiej przy spo sa bia ją ce go bądź je go śmier 
ci. Z do tych cza so wą wła dzą ro dzi ciel ską wy ga sa ją 
wszel kie upraw nie nia ro dzi ców opar te na tej wła dzy 
bez wzglę du na ich za kres. 

Jak za tem wy ni ka z po wyż sze go, wsku tek ad op cji 
przez no wą ro dzi nę, nie dzie dzi czy się po swo jej bio lo 
gicz nej mat ce czy też oj cu na pod sta wie usta wy, chy 
ba że ro dzi ce bio lo gicz ni po wo ła ją do dzie dzi cze nia 
w te sta men cie.

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Za kup i do sta wa 
ener gii elek trycz nej  

„Ku pi łam miesz ka nie, ce lem do peł nie nia for mal no ści 
zgło si łam się ce lem prze pi sa nia umo wy o prąd na mnie. 
Zgo dzi łam się, pod pi sa łam do ku men ty. Po ja kimś cza 
sie oka za ło się, że do ra chun ku za prąd bę dą do li cza ne 
opła ty han dlo we i są do dat ko we usłu gi ser wi san ta. Ja 
chcia łam zwy kłą umo wę bez żad nych do dat ko wych 
usług i opłat han dlo wych. W po przed nim miesz ka niu 
mia łam umo wę na czas nie okre ślo ny z ce na mi okre ślo 
ny mi w ta ry fie i ta ką umo wę chcia łam mieć w no wym 
miesz ka niu. Czy mo gą być umo wy na prąd z opła ta mi 
han dlo wy mi i do dat ko wy mi usłu ga mi?”.  
 
Do star cza nie ener gii od by wa się al bo:  
1) na pod sta wie jed nej umo wy – tzw. kom plek so wej 

z jed nym przed się bior cą – obej mu ją cej prze sył ener 
gii i jej sprze daż. Jed na umo wa na dwa świad cze nia 
i jed na fak tu ra, al bo  

2) na pod sta wie dwóch osob nych umów z dwo ma 
osob ny mi przed się bior stwa mi, dys try bu to rem 
i sprze daw cą od po wied nio osob no prze sył, osob no 
sprze daż i dwie fak tu ry, osob no za prze sył i osob no 
za sprze daż.  

W ob ro cie kon su menc kim naj czę ściej sto so wa na jest 
umo wa kom plek so wa na do sta wę i sprze daż ener gii. 
W ta kiej umo wie to sprze daw ca zo bo wią zu je się ener 
gię sprze da wać i za pew nić do star cza nie ener gii przez 
dys try bu to ra.  

Umo wa kom plek so wa mo że być za war ta z tzw. 
sprze daw cą z urzę du lub z in nym sprze daw cą, któ ry 
ofe ru je ta ką umo wę. 

Sprze daw cą z urzę du jest przed się bior stwo ener ge 
tycz ne po sia da ją ce kon ce sję na ob rót ener gią elek trycz 
ną, świad czą ce usłu gi kom plek so we od bior com ener gii 

elek trycz nej w go spo dar stwie do mo wym, któ rzy nie ko 
rzy sta ją z pra wa wy bo ru sprze daw cy. Sprze daw ca 
z urzę du jest usta na wia ny – nie ja ko „przy pi sa ny” przez 
Pre ze sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki dla da ne go te re nu 
i dla klien tów miesz ka ją cych na tym te re nie, na któ rym 
dys try bu to rem jest okre ślo ny Ope ra tor Sys te mu Dys 
try bu cyj ne go – tzw. OSD. W przy pad ku So snow ca dys 
try bu to rem jest Tau ron Dys try bu cja S. A., a sprze daw 
cą z urzę du jest Tau ron Sprze daż Sp. z o.o. 

Za sa dą jest, że ta ry fy dla ener gii elek trycz nej pod le ga ją 
za twier dza niu przez Pre ze sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty 
ki. Pre zes URE mo że zwol nić sprze daw cę z obo wiąz ku 
przed kła da nia ta ryf do za twier dze nia. Obec nie więk 
szość sprze daw ców z urzę du ma obo wią zek przed kła 
da nia ta ryf do za twier dze nia. Nie za leż nie od ta ryf za 
twier dza nych przez pre ze sa URE i sto so wa nych 
przy umo wach kom plek so wych ze sprze daw cą z urzę 
du, mo gą być ofe ro wa ne kon su men tom umo wy ko mer 
cyj ne z cen ni ka mi, któ rych nie za twier dza Pre zes URE.  

To ozna cza, że tzw. sprze daw ca z urzę du ma w swo 
jej ofer cie umo wy kom plek so wej tzw. z urzę du rów nież 
in ne ofer ty ko mer cyj ne. Mo gą to być umo wy na czas 
okre ślo ny, np. z gwa ran cją ce ny, z usłu ga mi elek try ka, 
ser wi san ta, as sti stan ce, ubez pie cze nia, itp. 

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Pomoc ZUS przy zasiłkach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga 
klientom w uzyskaniu świadczeń przez 
pozyskanie z Urzędu Stanu Cywilnego odpisu 
aktu stanu cywilnego potrzebnego 
do wypłaty zasiłku macierzyńskiego i zasiłku 
pogrzebowego.  W sytuacjach, gdy klient nie 
będzie mógł dostarczyć odpisu aktu 
cywilnego, to ZUS na jego wniosek wystąpi 
o ten dokument do USC. 
 
– W tym wy jąt ko wym i trud nym cza sie dla 
wszyst kich, chce my po móc na szym klien tom 
w za ła twia niu for mal no ści przy skła da niu wnio -
sków o za si łek ma cie rzyń ski i za si łek po grze bo -
wy. Trze ba pa mię tać jed nak o tym, że aby ZUS 
mógł uzy skać po trzeb ny od pis ak tu sta nu cy wil -
ne go, mu si otrzy mać od klien ta wnio sek o za si -
łek i oświad cze nie z da ny mi, któ re umoż li wią 
Urzę do wi Sta nu Cy wil ne go iden ty fi ka cję oso -
by, któ rej od pis do ty czy – in for mu je Be ata Kop -
czyń ska, re gio nal ny rzecz nik pra so wy ZUS wo -
je wódz twa ślą skie go.  

Z wnio skiem o za si łek ma cie rzyń ski ubez pie -
czo ny mu si prze ka zać do ZUS da ne dziec ka, 
czy li imię, na zwi sko, da tę uro dze nia, nu mer 
PESEL. – Mo że zda rzyć się, że ro dzic nie zna 
nu me ru PESEL, dla te go waż ne, że by po dał do -
dat ko wo miej sco wość, gdzie się dziec ko uro dzi -
ło. Na na szej stro nie in ter ne to wej jest udo stęp -
nio ny for mu larz oświad cze nia do uzy ska nia 

przez ZUS od pi su ak tu uro dze nia dziec ka – do -
da je Be ata Kop czyń ska.  

Wy peł nio ny for mu larz na le ży prze ka zać 
pra co daw cy, je śli wnio sko daw ca jest pra cow ni -
kiem lub zle ce nio bior cą. Pra co daw ca prze ka -
zu je oświad cze nie do ZUS wraz z za świad cze -
niem Z -3 lub Z -3a. Na to miast w przy pad ku 
osób pro wa dzą cych wła sną fir mę, współ pra cu -
ją cych z oso bą pro wa dzą cą dzia łal ność go spo -
dar czą, osób du chow nych czy osób, któ re mają 
pra wo do za sił ku ma cie rzyń skie go po usta niu 
ty tu łu ubez pie cze nia, do ku men ty skła da my 
do ZUS. 

– Z ko lei aby ZUS mógł po zy skać z Urzę du 
Sta nu Cy wil ne go od pis ak tu zgo nu, we wnio sku 
o za si łek po grze bo wy na for mu la rzu Z -12 bar -
dzo uważ nie i do kład nie na le ży wpi sać da ne 
iden ty fi ka cyj ne oso by zmar łej: imię i na zwi sko, 
nu mer PESEL, da tę zgo nu. Je śli nu mer 
PESEL nie zo stał nada ny oso bie zmar łej, na le -
ży wpi sać miej sce zgo nu (miej sco wość) – wy ja -
śnia rzecz nicz ka. ZUS wy stą pi do urzę du o wy -
da nie od pi su skró co ne go ak tu zgo nu tyl ko 
w przy pad ku, gdy wnio sko daw cą w spra wie 
o za si łek po grze bo wy jest czło nek ro dzi ny oso -
by zmar łej. 

– Oświad cze nia i wnio ski elek tro nicz nie na -
le ży skła dać wy łącz nie przez PUE. Do ku men ty 
prze sła ne e -ma ilem nie bę dą przyj mo wa ne 
do roz pa trze nia. ST 

KONSUMENCIE PAMIĘTAJ: 

Do ciebie należy prawo wyboru oferty. 
Przed zawarciem umowy zastanów się, jaką umowę 
chcesz zawrzeć – kompleksową ze sprzedawcą 
z urzędu, do której zastosowanie znajdą zatwierdzone 
taryfy czy też komercyjną, z cenami umownymi. 
Przyjrzyj się ofertom, porównaj je, sprawdź ceny 
w taryfie i oferowane komercyjnie, zwróć uwagę 
na opłaty dodatkowe – np. handlowe czy za dodatkowe 
usługi. Pamiętaj, że zerwanie umowy promocyjnej 
zawartej na czas określony może wiązać się z opłatami. 

reklama
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Zapisz dziecko do żłobka 
i na dyżur wakacyjny 
do przedszkola

Zespół Żłobka Miejskiego i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu 
informuje, że w dniach od 25 maja do 15 czerwca 2020 roku 
przeprowadzony zostanie nabór na rok 2020/2021.     
 
Wnio ski bę dzie moż na po brać ze stro ny in ter ne to wej Ze spo łu 
Żłob ka i Klu bów Dzie cię cych: www.zlo bek miej ski.so sno wiec.pl. 

Skła da nie wnio sków od by wać się bę dzie w for mie: 
• elek tro nicz nej: prze sła nie ska nu do ku men tu na ad res e -ma ila 
od dzia łu żłob ka/klu bu (ory gi nał do ku men tu do star czo ny zo sta -
nie wraz z de kla ra cją zło żo ną przez ro dzi ca o przy ję cie dziec ka), 

• li stem po le co nym: za po twier dze niem od bio ru na ad res od dzia -
łu żłob ka/klu bu.  
Po le ca my ko rzy sta nie z pocz ty elek tro nicz nej! 
Ro dzi ce o wy ni kach re kru ta cji zo sta ną po in for mo wa ni te le fo -

nicz nie 29 czerw ca 2020 r. 
Zmia nie ule gły rów nież ter mi ny za pi sów na wa ka cyj ne dy żu ry 

do przed szko li miej skich.  
Przed szko la dy żu ru ją ce bę dą przyj mo wa ły wnio ski o przy ję cie 

dziec ka na dy żur wa ka cyj ny w dniach od 8 do 15 czerw ca 2020 r. 
18 czerw ca o godz. 15.00 w dy żu ru ją cych pla ców kach zo sta ną wy -

wie szo ne li sty dzie ci osta tecz nie przy ję tych na dy żur wa ka cyj ny. KP 

DZIĘKUJEMY!
W walkę z pandemią w Sosnowcu zaangażowali się nie tylko pracownicy miejskich instytucji, ale także 
dziesiątki ludzi dobrej woli i wolontariuszy: przedsiębiorcy, mieszkańcy, harcerze, a nawet przedszkolaki. 

reklama

reklama

W tym miesiącu rusza nabór do żłobków i klubów dziecięcych. 

Paw
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Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Pre zy dent So snow ca pod pi sał war -
tą 1,2 mln zł umo wę z Przed się bior -
stwem Ma xi mus z Sie mia no wic Ślą -
skich na prze bu do wę sa li MDK „Ka -
zi mierz”. Prak tycz nie no wa sa la bę -
dzie do peł nie niem trwa ją cej 
od dwóch lat prze bu do wy wraz z roz -
bu do wą ca łe go MDK „Ka zi mierz” 
– W sa li wi do wi sko wej prak tycz nie 
nic się nie zmie ni ło od mo men tu, kie -
dy zo sta ła od da na do użyt ku, a więc 
po dob nie jak dom kul tu ry ma już po -
nad pięć dzie siąt lat. Gdy by śmy te raz 
nie zde cy do wa li się na jej re mont, to 
w po łą cze niu z mo der ni za cją ca łe go 
bu dyn ku mie li by śmy zde rze nie 
dwóch świa tów – pod kre śla pre zy -
dent Chę ciń ski. 

Obec ny wy strój ro dem z po przed -
niej epo ki za stą pi no wa aran ża cja. 
– Po ja wi się no wa in sta la cja oświe tle -
nio wa, drzwi, scho dy oraz sce na wraz 
z fo są or kie stry. Na wi dow ni bę dzie 
mo gło za siąść 237 osób w no wych 
i wy god nych fo te lach. Ścia ny z ko lei 
bę dą wy ło żo ne pły ta mi aku stycz ny mi 
i drew nia ny mi oraz po ma lo wa ne 
na czar no, a na pod ło dze po ja wi się 
gra na to wo -czar na wy kła dzi na we lu -
ro wa. Do peł nie niem no we go sty lu 
bę dą no we kur ty ny wraz z ca łym me -
cha ni zmem – za po wia da Je re miasz 
Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta 
mia sta. 

Przy po mnij my, że trwa ją pra ce 
przy prze bu do wie bu dyn ku Miej skie -
go Do mu Kul tu ry „Ka zi mierz”. 

W ra mach tej in we sty cji zmo der ni zo -
wa ny zo stał ist nie ją cy już obiekt, 
trwa ją jesz cze pra ce przy no wo wy bu -
do wa nym pa wi lo nie.  We wrze śniu 
ubie głe go ro ku od da no z ko lei 
do użyt ku musz lę kon cer to wą w par -
ku im. Jac ka Ku ro nia w Ka zi mie rzu. 
Ofi cjal ne otwar cie mia ło miej sce 
pod czas I So sno wiec kie go Iwen tu 
Ka ba re to we go, któ ry ma być im pre zą 
cy klicz ną. Obiekt prze szedł praw dzi -
wą me ta mor fo zę. Pra ce obej mo wa ły 
roz bu do wę musz li kon cer to wej, re -
mont i wy ko na nie ogro dze nia am fi -
te atru, ter mo mo der ni za cję bu dyn ku 
tech nicz ne go oraz wy mia nę na -
wierzch ni ale jek par ko wych. War ta 
po nad 18 mln zł prze bu do wa bu dyn -
ku MDK oraz mo der ni za cja musz li 
kon cer to wej we szły w skład za da nia 
in we sty cyj ne go pod na zwą „Re wi ta li -
za cja na ce le spo łecz ne dziel ni cy Ka -
zi mierz Gór ni czy”. 

– Śmia ło moż na po wie dzieć, że za -
rów no w przy pad ku sie dzi by do mu 
kul tu ry, jak i am fi te atru, to praw dzi -
wa me ta mor fo za tych miejsc. Bu dy -
nek zo sta nie ocie plo ny, co waż ne, ob -
ra zy wy ko na ne w tech ni ce sgraf fi to, 
któ re zdo bią ele wa cję MDK, bę dą 
od re stau ro wa ne. Od two rzo ny zo sta -
nie tak że neon nad wej ściem głów -
nym. Po re mon cie „Pie kieł ko” zmie ni 
się w sa lę kon fe ren cyj ną – pod kre -
śla Ra fał Ry bak, dy rek tor MDK. 

 Bu dy nek MDK „Ka zi mierz” od -
da no do użyt ku 1 ma ja 1966 r. Wów -
czas mie ścił się w nim Za kła do wy 
Dom Kul tu ry. Obiekt bu do wa li pra -
cow ni cy ko pal ni „Ka zi mierz -Ju liusz”, 
mło dzież i miesz kań cy Ka zi mie rza. 
Znaj do wa ła się w nim sa la te atral no -
-ki no wa na 360 miejsc, świe tli ca, bi -
blio te ka z czy tel ną, ka wiar nia „Pie -
kieł ko”. To miej sce tęt ni ło ży ciem. 
Od by wa ły się licz ne za ję cia warsz ta -

to we dla dzie ci i mło dzie ży, se an se fil -
mo we, spek ta kle te atral ne, aka de mie 
oko licz no ścio we, wy ciecz ki, za ba wy 
ta necz ne i dys ko te ki. 

Kry zys fi nan so wy, któ ry do padł ka -
zi mie rzow ską ko pal nię, spra wił, iż 
prze sta ła ona spon so ro wać Za kła do wy 
Dom Kul tu ry, co spo wo do wa ło za -
mknię cie pla ców ki w 1993 ro ku. Re ak -
ty wa cja na stą pi ła w 2004 ro ku, gdy za -
rząd KWK „Ka zi mierz -Ju liusz” wy -
dzier ża wił bu dy nek daw ne go do mu 
kul tu ry mia stu, któ re na stęp nie od ku -
pi ło obiekt. Dzię ki te mu pla ców ka 
wzno wi ła dzia łal ność, po cząt ko wo ja -
ko fi lia Miej skie go Klu bu „Macz ki”. 
Dwa la ta póź niej, so sno wiec cy rad ni 
po wo ła li do ży cia Miej ski Dom Kul tu -
ry „Ka zi mierz”, któ ry ofi cjal nie roz po -
czął dzia łal ność 1 czerw ca 2006 ro ku. 

 To nie ko niec zmian na lep sze 
w Ka zi mie rzu Gór ni czym. Ko lej nym 
ele men tem zmian w dziel ni cy bę dzie 

plac z tar go wi skiem. Obec ne obiek ty 
han dlo we – pu sto sta ny w są siedz twie 
tar go wi ska – zo sta ną zli kwi do wa -
ne. – Sta rą na wierzch nie z try lin ki za -
stą pi no wa, z zu peł nie no wym ukła -
dem urba ni stycz nym sta no wią cym 
do peł nie nie są sied nie go MDK. 
W po let kach mię dzy kost ką be to no -
wą pro jek tu je my zie leń miej ską. Tar -
go wi sko wró ci po za koń cze niu prac 
w po sta ci no wych i upo rząd ko wa nych 
seg men tów han dlo wych. Ca łość bę -
dzie ar chi tek to nicz nie spój na i kom -
for to wa dla użyt kow ni ków. Roz po -
czę cie ro bot zo sta ło prze su nię te 
z kwiet nia na czer wiec z uwa gi 
na wnio sek dzier żaw ców dyk to wa ny 
nie pew ną sy tu acją spo wo do wa ną 
pan de mią ko ro na wi ru sa. Zgo dzi li -
śmy się z tym wnio skiem i tym sa -
mym wy cią ga my po moc ną dłoń 
do na szych przed się bior ców – pod -
kre śla Je re miasz Świe rzaw ski.

Kulturalna odsłona
Czas na dopełnienie kulturalnych zmian w Kazimierzu. Po modernizacji muszli koncertowej, budowie ogrodu jordanowskiego, modernizacji parku im. Jacka Kuronia, 
przebudowie i rozbudowie Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przyszedł czas na nową odsłonę sali widowiskowej w MDK. – To swego rodzaju zwieńczenie 
kulturalnych zmian w dzielnicy – mówi z dumą Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Umowa na przebudowę sali widowiskowej w MDK „Kazimierz” podpisana. Będzie też nowoczesne targowisko!

Pani Halina Szpilman… Pełna ciepła i dobroci. Drobna 
i silna zarazem. Była cenionym lekarzem reumatologii. 

Córką przedwojennego prezydenta Radomia  
Józefa Grzecznarowskiego i żoną kompozytora 

Władysława Szpilmana.  
 

*** 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację  
o Jej odejściu. Mimo podeszłego wieku chętnie odwiedzała nasze 

miasto przy okazji festiwalu Al Legro Tribute to Szpilman. 
Będzie nam brakowało spojrzenia Jej ciemnych oczu i uwagi, 

z jaką słuchała o tym, co słychać w Sosnowcu. 
 

*** 

Rodzinie Zmarłej składamy 
szczere i głębokie wyrazy współczucia 

 
Władze Samorządowe Sosnowca

Sala widowiskowa zostanie gruntownie przebudowana, a jej wystrój zyska nowoczesną aranżację. 

Nowa oferta Medycznej Szkoły Policealnej

Dy rek tor Re gio nal ne go Cen trum 
Kształ ce nia Usta wicz ne go w So -
snow cu za pra sza do na uki w Me dycz -
nej Szko le Po li ce al nej Wo je wódz twa 
Ślą skie go w So snow cu przy ul. Sta lo -
wej 9a (daw ny „Me dyk”). 

– Bez płat na na uka, wy kwa li fi ko -
wa na i życz li wa ka dra pe da go gicz na, 

do god ne ter mi ny za jęć umoż li wia ją -
ce jed no cze śnie na ukę i pra cę lub stu -
dio wa nie oraz sze ro ka ofer ta prak -
tycz nej na uki za wo du. U nas zdo bę -
dziesz za wód sza cun ku pu blicz ne go. 
Ser decz nie za pra sza my do szko ły 
me dycz nej – za chę ca Re na ta Du sza, 
dy rek tor RCKU w So snow cu. 

– Chcesz zdo być no we kwa li fi ka -
cje? Uzu peł nić wie dzę i umie jęt no ści 
w pra cy, któ rą już wy ko nu jesz? 
A mo że chcesz cał kiem zmie nić swo -
je do tych cza so we ży cie za wo do we 
i za cząć pra cę na wła sny ra chu nek? 
Wy bierz je den z za wo dów, któ ry da 
Ci te moż li wo ści – do da je dy rek tor 
Du sza. Chcesz za po znać się z pro ce -
du rą re kru ta cji w szko le – wejdź 
na stro nę: www.rcku.na zwa.pl. KP

zdjęcia: M
aciej Łydek

Kierunki oferowane przez RCKU:

• technik elektroradiolog,  
• technik usług kosmetycznych,  
• technik masażysta,  
• higienistka stomatologiczna,  
• opiekunka dziecięca,  
• terapeuta zajęciowy,  
• technik sterylizacji medycznej,  
• opiekun medyczny.  

RCKU proponuje praktyczną naukę zawodów. 
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ogłoszenie

Reaktywowana klasa dwujęzyczna w „Plater”
Ab sol wen ci szkół pod sta wo wych, po kil ku 
la tach prze rwy, bę dą mo gli zno wu się 
uczyć II LO im. Emi lii Pla ter w kla sie dwu ję 
zycz nej.  

 
W ję zy ku an giel skim bę dą od by wać się lek cje 
geo gra fii, hi sto rii, bio lo gii, che mii, wie dzy 
o spo łe czeń stwie i in for ma ty ki. Oprócz kla sy 
dwu ję zycz nej, ucznio wie bę dą mo gli wy brać 
pro fil bio lo gicz no -che micz ny, praw no -po li -
to lo gicz ny, ma te ma tycz ny, przy rod ni czy, ję -
zy ko wy czy me dial ny.  

Za ję cia w li ceum re ali zo wa ne są przy wspar -
ciu in sty tu cji part ner skich, ta kich jak Na ro do -
we Cen trum Ba dań Ją dro wych w Świer ku, In -
sty tut Pa mię ci Na ro do wej, TVP 3, Uni wer sy -

tet Ślą ski, Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny czy 
Bi blio te ka Ame ry kań ska Ame ri can Cor ner 
w Ka to wi cach. W ostat nich latach wy po sa żo -
no w ta bli ce in te rak tyw ne oraz spe cja li stycz ny 
sprzęt pra cow nie: che micz ną, bio lo gicz ną, in -
for ma tycz ną, ma te ma tycz ne, po lo ni stycz ne, ję -
zy ko we i hi sto rycz ne. Szko ła dys po nu je naj no -
wo cze śniej szą pra cow nią fi zycz ną w Za głę biu 
i przede wszyst kim mo że po chwa lić się suk ce -
sa mi na uko wy mi i spor to wy mi uczniów. 
W te go rocz nym ran kin gu li ce ów ogól no -
kształ cą cych mie sięcz ni ka „Per spek ty wy” li -
ceum zo sta ło uho no ro wa ne Srebr ną Tar -
czą 2020. Szcze gó ło wa ofer ta II LO do stęp -
na jest na stro nie in ter ne to wej: pla ter.edu.pl 
w za kład ce „Dla kan dy da ta”. ST

Małe Zagórze  
będzie jak nowe
Sosnowieckie Wodociągi rozpoczęły kolejną 
inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej. 
Warta 695 tys. zł umowa dotyczy budowy sieci 
w ulicach Małe Zagórze oraz Malewicza. Są też 
inwestycje, które właśnie dobiegają końca. 
 
No wa sieć po zwo li wła ści cie lom bu dyn ków na re zy gna -
cję z przy do mo wych bez od pły wo wych zbior ni ków 
i przy łą cze nie się do ka na li za cji. Do dat ko wo, po za koń -
cze niu ro bót na ca łej ma ją cej po nad 300 me trów uli cy 
Ma łe Za gó rze, zo sta nie uło żo ny as falt. Z ko lei w uli cy 
Ma le wi cza po ja wią się pły ty ażu ro we. Za da nie po win -
no być zre ali zo wa ne do li sto pa da 2020 ro ku. KP

arc II LO w Sosnowcu 
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Krzysztof Polaczkiewicz 
 
To pierw szy przy pa dek w li go wej pił ce, że no -
wy szko le nio wiec sy gno wał kon trakt, łą cząc się 
ze swo im pra co daw cą za po mo cą ko mu ni ka to -
ra in ter ne to we go. No wy szko le nio wiec Za głę -
bia zwią zał się umo wą obo wią zu ją cą do koń ca 
se zo nu 2020/2021 z moż li wo ścią jej prze dłu że -
nia o ko lej ne dwa na ście mie się cy. Asy sten tem 
tre ne ra Dęb ka zo stał do sko na le zna ny w So -
snow cu Łu kasz Ma tu siak, któ ry przez po -
nad pięć lat bro nił barw so sno wiec kie go klu bu. 
Ostat nio po pu lar ny „Ły sy” był gra czem Po lo -
nii By tom. Kil ka dni te mu ofi cjal nie za koń czył 
czyn ną przy go dę z fut bo lem. 

No wy szko le nio wiec so sno wiec kie go klu bu 
ma za so bą 15 lat pra cy w Le gii. W sto łecz nym 
klu bie wy cho wał licz ne gro no bar dzo do brych 
pił ka rzy, gra ją cych z po wo dze niem na po zio -
mie Eks tra kla sy. W tym okre sie przez trzy se -
zo ny pro wa dzi re zer wy Le gii, a tak że dru ży nę 
ju nior ską, z któ rą wy stę po wał w Mło dzie żo wej 
Li dze Mi strzów, to cząc za cię te bo je z ró wie śni -
ka mi z Re alu Ma dryt, Bo rus sii Do rt mund 
i Spor tin gu Li zbo na. Ostat nio był szko le niow -
cem Vic to rii Su le jó wek. – W obec nej sy tu acji, 
gdy ma my pan de mię ko ro na wi ru sa, te le fon 
z pro po zy cją pra cy to na pew no by ło du że za -
sko cze nie. Z dru giej stro ny kie dyś już był kon -
takt z klu bem, mo ja zna jo mość z ludź mi za rzą -
dza ją cy mi Za głę biem, bli scy ko le dzy, to 
wszyst ko nie po wo do wa ło już za sko cze nia, 

a bar dziej sa tys fak cję i do ce nie nie te go, że wi -
dzi się we mnie oso bę, któ ra po do ła no wym 
obo wiąz kom – pod kre śla tre ner Dę bek. 

Szko le nio wiec był już przy mie rza ny do pra -
cy w So snow cu. – To by ło w cza sach, gdy Ja cek 
Ma gie ra zmie niał bar wy, prze cho dząc z Za głę -
bia do Le gii, któ rą pro wa dzi po tem w Li dze 
Mi strzów. Te mat mo jej pra cy w So snow cu rze -
czy wi ście się po ja wił, ale pro ble my li cen cyj ne 
sta nę ły na prze szko dzie. Te raz nie ma ta kie go 

pro ble mu, ak tu al nie koń czę kurs tre ner ski 
UEFA Pro w Szko le Tre ne rów u Da riu sza Pa -
sie ki – wy ja śnia Dę bek. 

No wy opie kun so sno wi czan bę dzie po zna wał 
oto cze nie w ocze ki wa niu na wzno wie nie roz -
gry wek na za ple czu eks tra kla sy. – W pierw szej 
ko lej no ści mu szę po znać ze spół. Wia do mo, że 
je śli cho dzi o Za głę bie, to jest to klub, w któ rym 
ocze ki wa nia są bar dzo wy so kie. Je ste śmy po tym 
nie szczę snym ze szłym ro ku, kie dy klub musiał 

prze łknąć gorz ką pi guł kę, ja ką był nie wąt pli wie 
spa dek z eks tra kla sy i trze ba to od bu do wać. 
Klub na to stać. W ta kim to nie roz ma wia łem 
zresz tą z za rzą dem. O szcze gó łach i de kla ra -
cjach po wiem już wkrót ce, dzi siaj jest na to 
za wcze śnie – pod kre śla no wy tre ner Za głę bia, 
któ ry w szat ni so sno wiec kie go klu bu spo tka kil -
ku gra czy, z któ ry mi miał już oka zję pra co wać 
pod czas po by tu w Le gii. To To masz Na wot ka, 
Fi lip Kar bo wy i Mi chał Gó ral.

Podpisał kontrakt w internecie
Krzysztof Dębek nowym trenerem piłkarskiego Zagłębia. Na trenerskiej ławce zastąpił Dariusza Dudka. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa sprawiły,  
że umowa została podpisana zdalnie, za pomocą internetu. 

Gdy nie wiadomo, o co chodzi… Prawdziwy 
pechowiecKlub o rozstaniu z Dariuszem Dudkiem 

poinformował w komunikacie 
zatytułowanym „Lepiej późno niż później”, 
oświadczając, że powodem takiej decyzji 
były rozbieżności finansowe między 
stronami, które sprawiały, że dalsze 
negocjacje nie miały sensu. Szkoleniowiec 
przedstawił swój punkt widzenia, na co 
ostatecznie zdecydował się odpowiedzieć 
prezes Zagłębia, Marcin Jaroszewski. 
 
– Prze rwa bę dzie trwa ła jesz cze po nad mie -
siąc. To czas zbli żo ny do let niej prze rwy 
w roz gryw kach. Uzna li śmy, że w obec nym 
sta nie był by to czas stra co ny, mo że nie ty le 
w kon tek ście ostat nich 12 ko le jek li go wych, 
co w kon tek ście ca ło ści funk cjo no wa nia 
klu bu i przede wszyst kim bu do wy dru ży ny 
na przy szły se zon. Nie wie my, ile bę dzie 
trwa ła let nia prze rwa, ile bę dzie cza su 
na let nie trans fe ry, pod któ ry mi mu si się 
pod pi sać no wy tre ner. Cze ka nas na pew no 
wie le pra cy, za rów no na bo isku, jak i w ob -
sza rze skau tin gu. No wa oso ba al bo za ak -
cep tu je obec ne pro po zy cje te go dzia łu co 
do wzmoc nień, a mo że je sko ry gu je al bo 
po pro stu uzna ze zbęd ne. Nie chce my la -
tem dzia łać ner wo wo. Uzna li śmy, że to naj -
lep szy mo ment, stąd ta ka de cy zja. Tre ne ro -
wi Dud ko wi jesz cze raz dzię ku je my 
za awans w se zo nie 2017/18 i ży czy my po -

wo dze nia w dal szej pra cy – stwier dził pre -
zes Za głę bia, Mar cin Ja ro szew ski. 

Ta jem ni cą po li szy ne la był fakt, że po szło 
o spra wy fi nan so we. Tre ner Du dek za prze -
czał jed nak, cze go do wo dem był wpis 
na por ta lu spo łecz no ścio wym. – W koń cu 
zo sta łem tre ne rem, bo tak jak po wie dział 
mi kie dyś na kur sie UEFA PRO tre ner 
Ste fan Ma jew ski, zo sta łem dru gi raz zwol -
nio ny z pra cy. Chciał bym usto sun ko wać się 
do ofi cjal nych ko mu ni ka tów klu bo wych. 
Po wo dem nie prze dłu że nia kon trak tu, 
a jed no cze śnie zwol nie nia mnie z klu bu, 
na pew no nie są fi nan se, tyl ko roz bież -
na kon cep cja pro wa dze nia pierw sze go ze -
spo łu Za głę bia. Dzię ku ję pił ka rzom, szta -
bo wi szko le nio we mu i pra cow ni kom klu bu 
za współ pra cę – na pi sał Du dek. Swo je sta -
no wi sko pod trzy mał tak że w wy wia dzie 
udzie lo nym dzien ni ko wi „Sport”. 

Do je go słów od niósł się osta tecz nie pre -
zes Ja ro szew ski. – Te kwe stie tre ner Du dek 
pod jął w me diach po zwol nie niu. Od cza su 
ostat nie go me czu, z Pusz czą, mi nę ło oko -
ło 50 dni. Ty dzień po tej po raż ce wszyst kie 
te ma ty pod no szo ne te raz przez tre ne ra 
Dud ka zo sta ły mię dzy na mi wy ja śnio ne, 
po da li śmy so bie rę ce. Za czę li śmy roz mo wy 
o przy szło ści, za pro po no wa li śmy prze dłu -
że nie kon trak tu. Wo bec oko licz no ści pan -
de micz nych – ta kich, w któ rych wła ści ciel 

zde cy do wał o za wie sze niu fi nan so wa nia 
spół ki i za de kla ro wał, że pie nię dzy bę dzie 
mniej – pod ję li śmy naj pierw roz mo wy o ob -
ni że niu umów. Tre ner Du dek zbył je mil -
cze niem, wy sta wił peł ną fak tu rę i ja ko je dy -
ny nie pod pi sał anek su. Ofer ta no we go kon -
trak tu, ja ką przy słał, za kła da ła dla nie go 50 
pro cent pod wyż ki. Umo ty wo wał to na stę -
pu ją co. A – „bo ty le mia łem w GKS-ie Ka -
to wi ce”. B – „bo ża den pił karz w klu bie nie 
mo że za ra biać wię cej niż ja”. Wo bec fak tu, 
że pla no wa li śmy po pro sić tre ne ra, by 
z obec ne go kon trak tu jed nak tro chę zszedł 
– przy naj mniej 10, 15 pro cent – to róż ni ca 
zro bi ła się ko lo sal na. Po za tym, je ste śmy 
ludź mi pew nej idei. Na wet pra cow ni cy, za -
ra bia ją cy nie du że pie nią dze, sa mi de kla ro -
wa li, że są go to wi na re duk cje. Ki bi ce ro bią 
na nas skład ki, ku pu ją bi le ty na wir tu al ne 
me cze, wspie ra ją klub czy szpi ta le. I co, ja 
w tym mo men cie miał bym da wać ko muś 
pod wyż kę bez me ry to rycz ne go uza sad nie -
nia? Ko muś, kto prze stał z na mi grać w jed -
nej dru ży nie, nie go dząc się na aneks? Gdy -
bym na to przy stał, to nie sza no wał bym tych 
wszyst kich lu dzi do oko ła. Po wiem szcze rze, 
że gdy zo ba czy łem rzu co ną przez tre ne ra 
Dud ka kwo tę do ne go cja cji, za kła da ją cą 50-
pro cen to wą pod wyż kę, to uzna łem, że nie 
po dej mę te ma tu, bo już nie mam na to 
ocho ty – przy znał pre zes Za głę bia. KP

O spo rym pe chu mo że mó wić Mi chał Gó ral. Na past nik 
Za głę bia po raz dru gi w trak cie bie żą ce go se zo nu do znał po -
waż nej kon tu zji ko la na. 

 Wy cho wa nek Wi dze wa, przez kil ka se zo nów pił karz 
zwią za ny z Le gią, pierw sze go ura zu na ba wił się w sierp niu 
ubie głe go ro ku. Wów czas w me czu 4. ko lej ki z Mie dzią Le -
gni ca ze rwał wię za dło w ko la nie. Tam ten uraz wy klu czył 
uta len to wa ne go pił ka rza z gry na kil ka mie się cy. 

Zi mą Gó ral po wo li za czął tre no wać, wy je chał z ze spo łem 
na obóz do Chor wa cji. – Czu ję się już co raz le piej, za rów no 
fi zycz nie, jak i psy chicz nie. To pierw szy tak po waż ny uraz 
w mo jej do tych cza so wej przy go dzie z pił ką. Mam na dzie -
ję, że pierw szy i ostat ni. Kon tu zje to ry zy ko, na któ re trze ba 
być go to wym, ale z dru giej stro ny za wsze cięż ko jest się 
z tym zmie rzyć. Na szczę ście, to co złe, już za mną – mó wił 
wów czas pił karz, któ ry w po ło wie kwiet nia miał wró cić 
na li go we bo iska. 

Kil ka dni te mu po raz pierw szy na za ję ciach spo tkał się 
z no wym tre ne rem Za głę bia, Krzysz to fem Dęb kiem, z któ -
rym zna się z pra cy w Le gii. Nie ste ty, pod czas te go tre nin -
gu uszko dził wię za dła, tym ra zem le we go sta wu ko la no we -
go. – W trak cie za jęć Mi chał uszko dził staw ko la no wy 
i prze szedł ba da nie re zo nan sem ma gne tycz nym. Usły szał 
dia gno zę me dycz ną, któ ra wy klu cza go z tre nin gów i me -
czów na wie le mie się cy. W tym se zo nie na pew no już nie za -
gra – prze ka zał rzecz nik so sno wiec kie go klu bu, Je rzy Mu -
cha, 

W su mie w se zo nie 2019/2020 Gó ral wy stą pił w trzech 
me czach Za głę bia i zdo był jed ną bram kę. KP

KRZYSZTOF DĘBEK

Ur. 18 września 1978 roku 
Przebieg kariery trenerskiej: Legia 
Warszawa (Akademia i grupy młodzieżowe), 
Legia II Warszawa, Legia Warszawa, Victoria 
Sulejówek 
Licencja trenerska: Licencja UEFA A, obecnie 
w trakcie kursu UEFA PRO 

TRENERZY W ZAGŁĘBIU SOSNOWIEC 
2019/2020

Radosław Mroczkowski: 10 spotkań,  
3 zwycięstwa, 2 remisy, 5 porażek; bramki 10:14 
Michal Farkas: 1 mecz, 0 zwycięstw,  
1 remis, 0 porażek; bramki 1:1 
Dariusz Dudek: 11 spotkań, 5 zwycięstw,  
2 remisy, 4 porażki; bramki 18:21

Marcin Jaroszewski (na zdjęciu) podpisał kontrakt z nowym trenerem Krzysztofem Dębkiem zdalnie.

arc Zagłębie Sosnow
iec 
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Kościół w Nowym Sielcu część 1
Setki razy przejeżdżałem obok tej świątyni. Zawsze intrygowała mnie swą oryginalnością – czymś, co trudno zdefiniować, a co wynika z jej nietypowej jak na tego rodzaju 
budowlę architektury. Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy znalazłem się w jej wnętrzu, doznałem olśnienia. Zafascynowała mnie przestrzeń i światło tego miejsca. 

Po cząt ki ko ścio ła pw. Nie po ka -
la ne go Po czę cia NMP nie by ły 
ła twe. Co praw da, miesz kań cy 
Siel ca by li zgod ni co do po trze by 
zbu do wa nia świą ty ni, ale wy stą -
pi ły wśród nich roz bież no ści co 
do jej usy tu owa nia. W 1902 ro ku 
po wo ła no do ży cia ko mi tet bu -
do wy ko ścio ła, w skład któ re go 
we szli przed sta wi cie le oko licz -
nych za kła dów prze my sło wych, 
w tym naj więk szych z nich, czy li 
ko pal ni „Re nard”, hu ty „Ka ta rzy -
na” oraz ko tlar ni „Fit zner 
i Gmper”, a tak że oby wa te le Siel -
ca. Prze wod ni czą cym ko mi te tu 
zo stał za rząd ca gwa rec twa „Hra -
bia Re nard” – in ży nier Lu dwik 
Mau ve. Cześć miesz kań ców 
opto wa ła za wy bra niem dział ki 
znaj du ją cej się przy dzi siej szej uli -
cy Le gio nów, lecz fa bry kan ci 
(i nie tyl ko) ob sta wa li przy te re -
nie, na któ rym ko ściół ak tu al nie 
się znaj du je – zo stał on prze ka za -
ny przez gwa rec two „Hra bia Re -
nard”. By ła jesz cze trze cia pro po -
zy cja do ty czą ca lo ka li za cji 
przy uli cy Sta szi ca, ale z niej zre -
zy gno wa no. Na sku tek róż nic 
zdań co do wy bo ru dział ki część 
miesz kań ców po sta no wi ła zbu -
do wać wła sną świą ty nię, co dość 
szyb ko im się uda ło – w la -
tach 1906-1907 po wstał ko ściół 
pw. św. Bar ba ry przy dzi siej szej 
uli cy Wa wel.  

Kie dy upo ra no się z wy bo rem 
miej sca pod in we sty cję, nie -
zwłocz nie przy stą pio no do po -
szu ki wań od po wied nich pla nów 
ar chi tek to nicz nych. Wy bór padł 
na pro jekt z 1901 ro ku ko ścio ła 
Zba wi cie la w War sza wie. Pro jekt 
ten za jął pierw sze miej sce w kon -
kur sie, lecz ze wzglę du na wy so -
kie kosz ty bu do wy nie zo stał zre -
ali zo wa ny. Czyż by za tem to, co 
nie uda ło się w sto li cy, mo gło 
udać się w So sno wi cach, do któ -
rych wów czas przy na le żał Sie lec? 
Au to rem pla nów był Ste fan Szyl -
ler, syn pro jek tan ta dwor ca ko le -
jo we go w Gra ni cy (Macz kach) 
– Teo fil Schil ler. Pro jekt ten zo -
stał opu bli ko wa ny w 1903 
w „Prze glą dzie Tech nicz nym”. 
O ile jed nak zy skał on apro ba tę 
Sto wa rzy sze nia Tech ni ków 
War szaw skich, o ty le spo tkał się 
z dez apro ba tą głów ne go in ży nie -
ra (ar chi tek ta) po wia tu bę dziń -
skie go Jó ze fa Po mian -Po mia -
now skie go. No ta be ne ten że Po -
mia now ski za jął dru gie miej sce 
we wspo mnia nym kon kur sie 
na pro jekt ko ścio ła Zba wi cie la. 
Do szło do wy mia ny ar gu men -
tów po mię dzy pa na mi, co jed nak 

nie sta nę ło na dro dze w re ali za cji 
przed się wzię cia. Pro jekt zo stał 
do sto so wa ny do miej sco wych 
wa run ków, ale i tak swym roz ma -
chem ra dy kal nie od bie gał 
od efek tu koń co we go, któ ry każ -
dy z nas mo że obec nie po dzi wiać. 
Pew ną cie ka wost kę sta no wi fakt, 
że w bu dow li mia no za sto so wać 
swe go ro dza ju no vum – kon -
struk cję żel be to wą. Gdy by uczy -
nio no to na po cząt ku XX wie ku, 
to ko ściół no wo sie lec ki zna la zł by 
się w an na łach pol skiej ar chi tek -
tu ry. Żel bet i ow szem wy ko rzy -

sta no, ale znacz nie póź niej, 
w cza sach, gdy był on już wszech -
obec ny, przez co nie ro bił już 
więk sze go wra że nia.  

Pra ce przy bu do wie ko ścio ła 
ru szy ły w 1905 ro ku. 6 kwiet -
nia 1908 usta no wio no pa ra fię 
– wy dzie la jąc ją z pa ra fii pw. św. 
Jo achi ma w Za gó rzu. Pierw szym 
pro bosz czem zo stał ks. Ka zi -
mierz Ma zur kie wicz. Na po trze -
by zwią za ne z funk cjo no wa niem 
pa ra fii przy sto so wa no wy róż nia -
ją ce się pięk ną an giel ską ar chi tek -
tu rą w sty lu cot ta ge po miesz cze -

nia Bro wa ru Sie lec – urzą dzo no 
w nich ka pli cę, a w są sied nim 
więk szym, ale rów nie ma low ni -
czym bu dyn ku karcz my, zro bio -
no ple ba nię. Pra ce przy bu do wie 
ko ścio ła z róż nych wzglę dów nie 
by ły jed nak pro wa dzo ne peł ną 
pa rą. Do I woj ny świa to wej wy -
ko na no je dy nie ła wę fun da men -
to wą. Być mo że by ło to zwią za ne 
ze spe cy fi ką te re nu, któ ry wy bra -
no pod wznie sie nie tak du żej bu -
dow li. We dług prze ka zów bu -
dow ni czo wie na tra fi li na pro ble -
my z ma ło sta bil nym grun tem. 

Jak gło si miej ska le gen da, do za -
bez pie cze nia fun da men tów uży -
to sło ni ny, co spo wo do wa ło, że 
ko ściół by wa na zy wa ny ko ścio -
łem „na sło ni nie”. Trud no jed no -
znacz nie okre ślić, czy te go ro dza -
ju za bie gi uszczel nia ją ce mia ły 
miej sce w tym przy pad ku. 
Na pew no z po wo dze niem sto -
so wa no je przy te go ro dza ju 
utrud nie niach. Na le ży rów nież 
wziąć pod uwa gę, że w po bli żu 
ko ścio ła prze pły wa Czar na Prze -
msza, któ ra w okre sie bu do wy 
świą ty ni by ła rze ką nie ure gu lo -

wa ną – two rzy ła licz ne me an dry 
i roz le wi ska, a jej po ziom był 
wyż szy. Z pew no ścią mia ło to 
wpływ na struk tu rę grun tu oraz 
pe ry pe tie zwią za ne ze wzno sze -
niem mu rów ko ścio ła.  

Po dru gą część ar ty ku łu za pra -
szam do na stęp ne go nu me ru 
„Ku rie ra Miej skie go”.  

 
Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski  
Cen trum In for ma cji Miej skiej 

Dziękuję ks. proboszczowi Stanisławowi 
Roznerowi za przychylność i umożliwienie 
wykonania zdjęć kościoła.   

Widok od strony mostu na Czarnej Przemszy – zdjęcie z czerwca 2015 r. 

 Projekt kościoła w Nowym Sielcu z 1903 r., autorstwa Stefana Szyllera – repr. G. Kumorowicz. Skan pochodzi 
z dwuczęściowego artykułu autorstwa Marcina Goli zamieszczonego na portalu: klubzaglebiowski. wordpress. com. 
Podczas pisania artykułu korzystałem m.in. z tej publikacji. Państwa również do tego zachęcam. 

Prezbiterium. Pod tą częścią kościoła znajduje się krypta, która nigdy nie 
została wykorzystana zgodnie ze swym przeznaczeniem. Obecnie jest 
zasypana.

Budynek plebanii. Na prawo zabudowania pierwszej parafialnej kaplicy. 
Obecnie mieści się w nich Diecezjalne Centrum Pomocy Rodzinie. 



Jubilacimaj 2020 nr 6 kurier miejski 13

Aniela i Stanisław Mendakowie 
Wanda i Waldemar Mierzwowie 
Teodora i Eugeniusz Nawrotowie 
Remigia i Jan Nędzowie 
Ewa i Jerzy Nieznanowscy  
Barbara i Roman Nowakowscy 
Pelagia i Lech Pasternakowie 
Małgorzata i Jan Perzyńscy 
Ewa i Stanisław Plutowie 
Martyna i Wiesław Rodkowie 
Danuta i Marian Rychwalscy  
Maria i Zbigniew Sikorowie 
Wiesława i Włodzimierz Stefanowscy  
Elżbieta i Jan Szczypkowie 
Halina i Witold Śmigielscy  
Elżbieta i Antoni Śpiewakowie 
Janina i Stanisław Telusowie 
Danuta i Henryk Ubikowie

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 24 lutego 2020 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Anna 
Jedynak, pełnomocnik prezydenta, Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta Sosnowca oraz Maciej Maziarz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu. Oprawę artystyczną 
jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia.

Świętowali 50lecie pożycia małżeńskiego
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Halina i Zdzisław Jankowscy 
Teresa i Ryszard Janusowie 
Mirosława i Ryszard Jochymczykowie 
Irena i Bolesław Kaczałkowie 
Elżbieta i Jerzy Kędzierscy 
Alicja i Jan Kobyłkowie 
Krystyna i Leopold Kolasowie 
Barbara i Mieczysław Kołodziejscy 
Halina i Zdzisław Konieczkiewiczowie 
Wanda i Stefan Konieczkowie 
Barbara i Zdzisław Kończykowie 
Irena i Piotr Królikowscy  
Kazimiera i Wiesław Kubikowie 
Zdzisława i Ryszard Łabędziowie 
Danuta i Ryszard Ładyńscy  
Teresa i Andrzej Magdziarzowie 
Józefa i Emil Mazurkowie 
Mieczysława i Kazimierz Mącznikowie

Wielki sukces sosnowieckich seniorów 60+
Fundacja Wspierania Rozwoju 
Medeina już od roku realizuje 
projekt „Wespół w Zespół 
– Aktywni Obywatele 
Sosnowca 60+”.  
 
Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze 
środ ków Pro gra mu Fun dusz Ini cja -
tyw Oby wa tel skich na la ta 2014-
2020 i ma zak ty wi zo wać se nio rów 
po 60 ro ku ży cia, któ rych w So snow -
cu miesz ka oko ło 27 pro cent. W ra -
mach pro jek tu od by wa ły się m.in. 
spo tka nia Klu bu Dzia ła cza, Aka de -
mii Dzia ła cza i na ra dy ro bo cze Klu -
bu Dzia ła cza. Od był się tak że Wiel -
ki Bal Ak tyw ne go Se nio ra 60+. Spo -
tka nia Klu bu Dzia ła cza od by wa ły się 
w dziel ni cach Za gó rze, Śro du la, Po -

goń, Cen trum. Pod czas spo tkań roz -
ma wia no m.in. o po trze bach se nio -
rów. Uczest ni cy naj czę ściej pod kre -
śla li, że naj bar dziej bra ku je im miej -
sca, gdzie mo gli by się spo ty kać, 
wspól nie spę dzać czas, roz ma wiać, 
grać w kar ty czy w do mi no. Po ja wił 
się więc po mysł two rze nia Klu bów 
Se nio ra w dziel ni cach Sta ry So sno -
wiec, Dań dów ka, Za gó rze i na osie -
dlu Ja giel loń ska.  

Już w stycz niu uda ło się otwo rzyć 
pierw szy Klub Se nio ra  w za so bach 
So sno wiec kiej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej na Dań dów ce, przy ul. Ka li -
no wej 173. Jed ną z je go za ło ży cie lek 
jest pa ni Ha li na, któ ra już od wie lu 
lat dzia ła spo łecz nie. – Chcia łam, 
że by powstało miej sce, gdzie bę dzie -

my się in te gro wać, a nie sie dzieć sa -
mot nie w do mu, przed te le wi zo rem. 
Zwłasz cza że więk szość tu tej szych 
miesz kań ców jest po 60 ro ku ży cia 
i tak na praw dę nie ma gdzie wyjść 
– stwier dzi ła za ło ży ciel ka. Na pierw -
sze spo tka nie klu bo we przy szło pra -
wie 50 osób. Nie dłu go po tym wy da -
rze niu za czę ły po wsta wać ko lej ne 
klu by. Już dwa ty go dnie póź niej ko -
lej na z uczest ni czek pro jek tu, tym ra -
zem pa ni Zo fia, otwo rzy ła Klub Se -
nio ra w dziel ni cy Sta ry So sno wiec. 
Klub po wstał tak że w za so bach So -
sno wiec kiej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej, przy Klu bie „Zie mo wit” 
na uli cy Są siedz kiej 4. – Tu taj ni gdy 
nie by ło ta kie go miej sca, gdzie se -
nio rzy mo gli by wspól nie spę dzić 

czas. Sa ma szu ka łam ta kie go miej -
sca dla sie bie, ale wszę dzie od pra -
wia no mnie z kwit kiem, więc po sta -
no wi łam, że nie bę dę się ni ko go 
pro sić i sa ma stwo rzę klub – stwier -
dzi ła po my sło daw czy ni. Tak też 
zro bi ła. Na pierw sze spo tka nie klu -
bo we przy szło pra wie 100 osób. 
Trze ci Klub Se nio ra po wstał 
przy pa ra fii św. Flo ria na w So snow -
cu, w sal kach ka te che tycz nych przy 
uli cy Bo ra Ko mo row skie go 2, 
w dziel ni cy Za gó rze. Pan Mi chał 
– za ło ży ciel klu bu – po twier dza, iż 
w tej czę ści Za gó rza są już dwa Klu -
by Se nio ra – BIOS przy uli cy Le -
nar to wi cza 108 i Bak cyl, przy ul. 
Ko sza liń skiej 25, ale dla osób star -
szych miesz ka ją cych w oko li cach 

uli cy Bo ha te rów Mon te Cas si no 
i Bo ra Ko mo row skie go, jest to jed -
nak spo ra od le głość. W pierw szym 
spo tka niu wzię ło udział ok. 40 osób. 
Ko lej ny Klub Se nio ra utwo rzo ny 
zo stał na osie dlu Ja giel loń ska, 
przy uli cy Ja giel loń skiej 12. Nie ste -
ty, w wy ni ku epi de mii, je go otwar cie 
mu sia ło zo stać odło żo ne w cza sie. 

Klu by na bie żą co utrzy mu ją się 
z co mie sięcz nych skła dek w wy so -
ko ści od 10 do 15 zł. Po za tym 
otrzy ma ły tak że środ ki z bu dże tu 
pro jek tu. Ak tu al nie z po wo du pan -
de mii wszel kie dzia ła nia klu bo we 
zo sta ły za wie szo ne, a o wzno wie niu 
dzia łal no ści człon ko wie zo sta ną 
po wia do mie ni przez li de rów klu -
bów. red
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Poziomo: 1 – wydzielina drzew iglastych, 5 – okresowy wiatr 
podzwrotnikowy, 8 – pachnące do mycia, 9 – spotkanie 
zakochanych, 10 – zastępuje aktora, 11 – urządzenie 
radiolokacyjne, 12 – stolica Rosji, 14 – śląskie miasto 
z Domem Muzyki i Tańca, 16 – na wyposażeniu karetki,  
17 – maestria, 19 – buty z rolkami, 21 – ciekły metal 
w termometrze, 22 – nad okiem, 25 – zrobi ci drinka,  
28 – tam nagrywają audycje, 29 – strach, 30 – resztka 
świeczki, 32 – czarownik i znachor u dzikich ludów,  
34 – potocznie 10 złotych, 35 – mrzonka, 36 – sypiają 
w nim turyści, 37 – mieszkaniec Taszkentu, 38 – właściciel 
cudownej lamy, 39 – najzimniejszy stan USA. 
 
Pionowo: 1 – autor „Ludzi bezdomnych”, 2 – coś z drobiu,  
3 – odmiana czerwieni, 4 – potocznie o sportowym 
obuwiu, 5 – iglaste drzewo zrzucające na zimę igły,  
6 – muzułmański książę w Indiach, bogacz,  
7 – skandynawskie państwo, 13 – potocznie o karetce 
pogotowia, 15 – największy port w Europie, 18 – katarakta, 
choroba oczu, 20 – zniżka, 23 – okładka książki,  
24 – przybliży obraz, 26 – powalający cios, 27 – gra 
z pionkami i szachownicą, 28 – wiosenny kwiat,  
31 – klub piłkarski z Wiednia, 33 – siły zbrojne kraju.  

Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2020, DINEY COSTELOE – UCIEKINIERZY   
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr 5/2020

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych  w prawym 
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać 
do 25 dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:  
41200 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”. 

Stephen King 

Jest krew...  
(Wyd. Prószyński i Ska)

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 

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Czytelnicy kochają powieści 
Stephena Kinga, ale i jego 
opowiadania – zawsze mocne 
i zapadające w pamięć – są 
prawdziwą mroczną ucztą dla 
zmysłów. „Jest krew…” to cztery 
nowe, znakomite opowieści, 
które z pewnością staną się 
równie sławne jak „Skazani 
na Shawshank”. 
King po raz kolejny pokazuje 
pełnię swojego kunsztu. 
W tytułowej noweli Holly 
Gibney, ulubiona bohaterka 
czytelników (znana z trylogii 
o Billu Hodgesie i z „Outsidera”), musi stawić czoło swoim 
lękom i być może kolejnemu outsiderowi – tym razem 
w pojedynkę. „Telefon pana Harrigana” opisuje 
międzypokoleniową przyjaźń, która trwa po grób… a nawet 
dłużej. „Życie Chucka” ilustruje ideę, że każdy z nas posiada 
wiele osobowości. A w „Szczurze” niespełniony pisarz boryka 
się z ciemną stroną swojej ambicji. 
Opowieści te nie tylko prezentują w całej okazałości maestrię 
autora, ale również pokazują, że pewne tematy są nieprzemijające. 
Jednym z motywów przewodnich utworów Kinga jest zło, które 
występuje także w „Jest krew…”, przedstawione w tytułowej 
noweli jako „duży, uszargany, lodowatoszary ptak”. Stale obecne 
jest jednak też przeciwieństwo zła, w twórczości Kinga 
przybierające często postać przyjaźni.  
Data wydania: 28.04.2020

Marcin Margielewski 

Tajemnice hoteli Dubaju  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Elizabeth L. Cline 

Ekoszafa. Ubieraj się dobrze  
(Wyd. Prószyński i Ska)

W luksusowych hotelach Dubaju doba kosztuje 
fortunę. Zatrzymują się tam tylko najbogatsi. 
Zostawiają miliony, by zrealizować swoje fantazje 
i ukryć je przed światem. Teraz możesz poznać ich 
tajemnice.  
Hotelowy konsjerż, czyli przedstawiciel najbardziej 
ekskluzywnej hotelowej obsługi. Jest jak 
współczesny dżin, musi być na każde skinienie 
swoich obrzydliwie bogatych gości i nie ma 
życzenia, którego nie spełni. Wszystko, co 
wydarzyło się w czterech ścianach luksusowego 

świata, ma w nich pozostać. A jeśli prawda wyjdzie 
na jaw?… 
Marcin Margielewski poznał Samira, konsjerża 
jednego z najdroższych hoteli w Dubaju, który 
zdradził pilnie strzeżone tajemnice. W tym 
zawodzie stawką są bajecznie wielkie pieniądze, 
a czasami… ludzkie życie.  
Jakie sekrety skrywają najbogatsi ludzie świata? Co 
skrywają prestiżowe hotele? Jak spędzić najdroższe 
wakacje życia, nie wydając ani grosza? 
Data wydania: 19.05.2020

Elizabeth L. Cline – dziennikarka, fashionistka 
i ekspertka w dziedzinie ubrań – prezentuje 
przejrzysty przewodnik po etycznej i ekologicznej 
modzie, w którym podpowiada, jak stworzyć 
wspaniałą pod każdym względem garderobę. 
„Ekoszafa” to coś więcej niż tylko poradnik mody. 
To manifest, wezwanie do czynu, apel 
o zainicjowanie zmian w funkcjonowaniu jednej 
z najbardziej szkodliwych branż na świecie – branży 

mody. Cline bierze pod lupę przemysł odzieżowy. 
Podpowiada, jak wyzwolić się z trybów fast fashion, 
jak od nowa pokochać, szanować i rozumieć modę 
– bez obciążania środowiska i sumienia, a zarazem 
bez szkody dla własnego stylu. Z tej książki 
dowiemy się, gdzie i w jaki sposób powstają nasze 
ubrania oraz jak dołączyć do międzynarodowego 
ruchu społecznego modowych rewolucjonistów. 
Data wydania: 21.05.2020
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JAK SKORZYSTAĆ Z KSIĄŻKOMATU? 

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) 
– Nadchodzą gwałtowne zmiany 
uczuciowe. Nie bój się ich jednak, 
zaufaj przeznaczeniu. Poczujesz, że 

wszystkie Twoje problemy odchodzą. 
Wstąpi w Ciebie wiele pozytywnej energii. 
Wykorzystaj ją w sposób przemyślany.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Żyj 
chwilą, nie myśl, ani o przeszłości, 
ani o przyszłości, bo nie masz na nie 
wpływu. Staraj się skupiać nad tym, 

co dzieje się tu i teraz. Zadbaj 
o siebie. Pamiętaj, że aby dbać o ciało, nasza 
dusza również musi być w pełni zadowolona.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Maj 
wreszcie przyniesie Ci chwilę 
wytchnienia. Pomyśl nad krótkim 
wypoczynkiem z dala 

od wszystkiego, co otacza Cię na co 
dzień. Będziesz pozytywnie zaskoczona, 

jak pobyt wyłącznie w swoim towarzystwie 
dobrze na Ciebie wpłynie.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Izolacja 
źle wpływa na Twoje samopoczucie. 
Postaraj się znaleźć jakiś sposób, 
aby temu zapobiec. Codziennie 

wieczorem pisz sobie plan dnia 
kolejnego. Realizując drobne cele, będziesz 
widzieć sens stawiania sobie kolejnych wyzwań 
i dążenia do ich realizacji.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Miłość 
w Twym sercu rozkwitła na dobre. 
Dbaj o to, by uczucie nie zgasło lub 
nie zamieniło się w monotonię, jak 

było to w przypadku poprzednich 
partnerów. Kluczem do sukcesu mogą okazać się 
szczere rozmowy, zrozumienie i wspólne pasje. 
Uważaj w pracy, ktoś ewidentnie chce zająć 
Twoje miejsce.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Bliska Ci 
osoba będzie mieć poważne kłopoty. 
Postaraj się być dla niej podparciem 
i okaż wiele zrozumienia. Dzięki temu 

możesz nawet uratować czyjeś życie. 
Pomyśl nad zmianą pracy.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Nadchodzi 
przełom w Twoim życiu 
uczuciowym. Będą to naprawdę 
duże zmiany, dlatego wprowadzaj 

je powoli. Gwałtowne decyzje 
z reguły nie są zbyt przemyślane. Pomyśl 

nad krótkim urlopem, najlepiej z kimś, kto zawsze 
Cię zrozumie i komu możesz powierzyć wszystkie 
swe sekrety.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Maj wreszcie 
przyniesie w Twoim życiu zmiany 
na lepsze. Wyjście do ludzi i piękna 
pogoda sprawią, że zaczniesz 

wreszcie widzieć sens 
w czymkolwiek. Gdy tylko będzie to 

możliwe, udaj się na urlop, gdzieś, gdzie nie 
będziesz myśleć o szarej codzienności. 
Naładujesz akumulatory i wrócisz z dużą energią 
do wszystkiego. 

PANNA (24.08. – 22.09.) – Pojawią 
się problemy w życiu uczuciowym. 
Pamiętaj, że nic nie trwa wiecznie 
i nie zawsze warto ciągnąć coś 

na siłę. Los czasem coś zabiera, by 
darować nam coś lepszego. Pomyśl 

o adopcji jakiegoś zwierzaka.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Jeśli wciąż 
nie jesteś zadowolony ze swojego 
życia, pora coś zmienić. Zacznij 
od tego, by być bardziej sumiennym 

i konsekwentnym. Zrealizowane 
zadania dają dużo satysfakcji i motywacji 

do kolejnych. Jednocześnie nie rób nic na siłę.  

SKORPION (23.10. –21.11) – Działaj, 
jak do tej pory. Nie zmieniaj swoich 
przyzwyczajeń, nawet jeśli ktoś ma 
dla Ciebie złote rady na lepsze 

życie. W połowie miesiąca poznasz 
ciekawą osobę. Daj jej szansę, pomimo że nie 
spełnia do końca Twoich oczekiwań. Ty chyba też 
nie jesteś ideałem? 

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Odpuść część obowiązków. Po co 
się katować, jeśli to, co robisz, nie 
przynosi Ci niczego pozytywnego? 

Czasem warto usiąść z książką i kawą 
i po prostu odpocząć, jeśli ma nam to sprawić 
więcej szczęścia niż pieniądze zarobione 
kosztem wolnego czasu.  

Na kanale YouTube oraz 
facebookowym fanpage’u Teatru 
Zagłębia 17 kwietnia została 
udostępniona pierwsza część serii 
„Pamiętnika przetrwania”, który 
jest realizowany przez Jędrzeja 
Piaskowskiego oraz Huberta 
Sulimę. W formie wideo
pamiętników aktorki i aktorzy 
Teatru Zagłębia badają wspólne 
doświadczenie czasu 
kwarantanny i jej wpływ na 
człowieka. 
  
– [Epi de mia] to mo ment za trzy -
ma nia, bieg ustał, a nam nie po zo -
sta je nic in ne go, jak przyj rze nie się 
sa mym so bie. Kim bę dzie my, kie -
dy to wszyst ko się skoń czy? Wspól -
nie z ak to ra mi bę dzie my wy ko rzy -
stać ten czas, że by wy ła pać i po ob -
ser wo wać zmia ny, któ re za cho dzą 
w nas, na szym oto cze niu i sze rzej 
w spo łe czeń stwie. Chce my za po -
mo cą ka mer w na szych te le fo nach 

pod dać ana li zie „cza sy za ra zy”. Na -
si wi dzo wie zy ska ją me dium, któ re 
– w in ny spo sób niż ofi cjal ne me -
dial ne prze ka zy lub cha otycz ny 
prze pływ (dez) in for ma cji w me -
diach spo łecz no ścio wych – po słu -
gu jąc się wy obraź nią, in tu icją, re -
flek sją sta ra się ob jąć i uchwy cić to, 
cze go sa mi do świad cza ją – mó wi 

dra ma turg Hu bert Su li ma, współ -
twór ca pro jek tu.  

 „Pa mięt nik prze trwa nia” ma być 
po cząt kiem szer sze go spek trum 
dzia łań w sie ci po dej mo wa nych 
wspól nie przez Te atr i ar ty stów 
z róż nych dzie dzin sztu ki. 

– Współ pra ca z Ję drze jem Pia -
skow skim i Hu ber tem Su li mą wy -

ni ka z dwóch kwe stii. Przede 
wszyst kim za le ży nam na utrzy ma -
niu wy so kiej ja ko ści au tor skich 
pro jek tów udo stęp nia nych na na -
szych stro nach in ter ne to wych, 
a uzna ny ze spół sku pio ny wo kół 
Ję drze ja jest te go gwa ran cją. Rów -
nie waż ne dla nas jest do trzy ma nie 
wcze śniej szych zo bo wią zań wo bec 
ar ty stów i ar ty stek, szcze gól nie te -
raz, gdy sy tu acja na po lu kul tu ry 
jest wy jąt ko wo nie przy ja zna. Ma -
jąc to na uwa dze, za mie rza my 
wejść rów nież we współ pra cę z ar -
ty sta mi z ca łej Pol ski. Opra co wu je -
my wła śnie za sa dy kon kur su gran -
to we go, do któ re go już wkrót ce 
otwo rzy my na bór – do da je Ja cek 
Ja brzyk, dy rek tor ar ty stycz ny Te -
atru Za głę bia.  

Ma te ria ły Te atru są do stęp ne 
na fan pa ge’u Te atru Za głę bia, 
a tak że na stro nie: www.so sno -
wiec.pl w za kład ce „Zdal na Kul -
tu ra”. ST

Pamiętnik przetrwania w Teatrze Zagłębia 

Frontem do czytelnika

Fascynujące historie  
online

Artyści Teatru Zagłębia nagrywają wideo-pamiętniki.  

arc Teatr Zagłębia 

„Skan na e -ma il” to bez płat -
na usłu ga, któ rą przy go to wa li 
bi blio te ka rze Za głę biow skiej 
Me dia te ki dla czy tel ni ków, 
któ rzy po trze bu ją do pra cy lub 
na uki kon kret nych ar ty ku łów 
lub frag men tów ksią żek. Wy -
star czy na pi sać ma ila na ad -
res: me dia te ka@bi blio te ka.so -
sno wiec.pl, a pra cow ni cy przy -
go tu ją ska ny wy bra ne go ma te -
ria łu z za so bów bi blio tecz nych 

i wy ślą na kon ta ma ilo we 
wska za ne przez czy tel ni ka. Co 
do za sa dy, można zgło sić proś -
bę o skan, li czą cy do 20 stron, 
ale ist nie je moż li wość ne go cja -
cji w uza sad nio nych przy pad -
kach. Za mó wie nia bę dą re ali -
zo wa ne na bie żą co, co dzien nie 
od po nie dział ku do piąt ku, 
w godz. od 8.00 do 15.00. 
Czas ocze ki wa nia uza leż nio ny 
jest od licz by za mó wień. ST 

Książkomat i wrzutnia znów czynne
Nu dzisz się pod czas epi de mii, a chęt nie 
byś coś po czy tał? Miej ska Bi blio te ka Pu -
blicz na w So snow cu za chę ca do ko rzy -
sta nia z książ ko ma tu i wrzut ni Za głę -
biow skiej Me dia te ki przy ul. Ko ściel -
nej 11. Usłu ga umoż li wia wy po ży cza nie 
i zwrot ksią żek.  

Aby sko rzy stać z książ ko ma tu lub 
wrzut ni, na le ży za ło żyć rę ka wicz ki ochron -
ne i ma secz kę lub chu s tę za kry wa ją cą usta 
i nos. Trze ba tak że za cho wać dwu me tro -
wą od le głość od in nych czy tel ni ków.Bi -
blio te ka rze wstrzy ma li tak że wszyst kie 

re zer wa cje ma te ria łów bi blio tecz nych, 
gdyż każ da zwró co na przez czy tel ni ka 
książ ka tra fi do 14 dnio wej kwa ran tan ny 
i cza so wo nie bę dzie do stęp na. W związ -
ku z bar dzo du żym za in te re so wa niem 
wy po ży cza niem ksią żek przez książ ko -
mat, czy tel ni cy po win ni jak naj szyb ciej 
odbierać za mó wio ne ksią ki. Po mo że to 
w spraw niej szej ob słu dze urzą dze nia 
i umoż li wi więk szej gru pie czy tel ni ków 
sko rzy sta nie z książ ko ma tu. Wię cej in -
for ma cji moż na zna leźć na stro nie: 
www.bi blio te ka.so sno wiec.pl. ST

Za głę bia na, dział re gio nal ny Za głę biow skiej Me dia te ki, ser -
decz nie za pra sza na cykl re gio nal nych pre lek cji on li ne. Są one 
za miesz cza ne na Fa ce bo oku, re gu lar nie dwa ra zy w ty go dniu, 
w po nie dział ki i czwart ki o godz. 14.00. Wszyst kie wy kła dy 
pro wa dzi dr Mag da le na Bocz kow ska, star szy ku stosz Za głę -
biow skiej Me dia te ki. Wi dzo wie ma ją oka zję poznać mię dzy in -
ny mi hi sto rię zna nych lu dzi zwią za nych z Za głę biem, a tak że 
licz ne cie ka wost ki i nie zna ne sze rzej fak ty. Pre lek cje są bo ga to 
do ku men to wa ne ar chi wal ny mi zdję cia mi i do ku men ta mi. 

Do tych czas uka za ły się wy kła dy do ty czą ce m.in. Po li Ne -
gri, jej mi ło ści do hr. Dąmb skie go i po by tu w So snow cu; ak -
tor ki Bel li Da rvi – uro dzo nej przy uli cy Tar go wej je dy nej Po -
lki ze Zło tym Glo bem dla naj lep szej de biu tu ją cej ak tor ki 
na kon cie; za po mnia ne go po ety „prze klę te go”, Ka zi mie rza 
Ra to nia, zwa ne go nie gdyś „za głę biow skim Ril kem”; wiel kiej 
di wy ope ro wej Na ta lii Sto ko wac kiej, któ rej set ną rocz ni cę 
uro dzin ob cho dzi my w tym ro ku; czy Paw ła Wie der ma -
na – ży dow skie go na uczy cie la, któ ry – prze by wa jąc w so sno -
wiec kim get cie – na pi sał wstrzą sa ją cą po wieść za ty tu ło wa ną 
„Pło wa Be stia”. Wkrót ce opu bli ko wa ne zo sta ną ko lej ne wy -
kła dy, mię dzy in ny mi o po cho dzą cym z So snow ca re ży se rze, 
Sta ni sła wie Ję dry ce i je go kul to wych już fil mach i se ria lach (m. 
in. „Zie lo ne la ta”, „Po dróż za je den uśmiech”); macz kow skim 
epi zo dzie Le ona Krucz kow skie go; po ezji por. Wa cła wa Sta -
cher skie go – sze fa od dzia łu ślą skie go Ar mii Kra jo wej; czy ta -
jem ni czym ku fer ku Han ki Or do nów ny, któ ry po la tach od na -
lazł się w So snow cu. ST 

● krok 1: Znajdź w katalogu 
internetowym interesującą cię pozycję. 
● krok 2: Podczas zamawiania 

dokumentów z Zagłębiowskiej 
Mediateki wybierz opcję 
„KSIĄŻKOMAT”  
● krok 3: Zamówienia w książkomacie są 

uzupełniane przez bibliotekarza tylko 
w godzinach pracy Zagłębiowskiej 
Mediateki. Odbiór zamówionych 
zbiorów jest możliwy przez całą dobę. 
Czytelnik, który podał swój adres  
e-mail, otrzyma wiadomość z systemu 
Prolib o terminie odbioru 
zamówionych zbiorów  
bibliotecznych. 
● krok 4: W wolnej chwili przyjdź 

do pomieszczenia z książkomatem 
przy ul. Kościelnej 11. Książkomat 
działa 24/7. Na odbiór zamówionych 
materiałów masz 2 dni. 
● krok 5: Po godzinach pracy Mediateki drzwi otworzysz przykładając do czytnika, po prawej 

stronie od wejścia, swoją kartę biblioteczną.  
● krok 6: Przyłóż kartę biblioteczną do czytnika książkomatu i poczekaj na otwarcie skrytki. 
● krok 7: Wyjmij zamówioną książkę i zamknij skrytkę.  
 
Po godzinach pracy Mediateki, aby wyjść z budynku, należy przytrzymać przycisk po prawej 
stronie od wyjścia. W przypadku wrzutni, wystarczy delikatnie umieścić zwracane książki 
w szufladce urządzenia i ją zamknąć. 



Zostaw Swój 1%
w Sosnowcu


