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PREZENT DLA NAJMŁODSZYCH
Od 1 czerwca 2020 roku rodzice nowo narodzonych dzieci otrzymują w sosnowieckim urzędzie nie tylko akt urodzenia, ale również body dla swojej pociechy. 
 Tak rozpoczęła się w Sosnowcu nowa tradycja i zarazem kolejna akcja promocyjna miasta.  

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Bo dy opa trzo ne jest na pi sem „Je stem z So snow -
ca! Tak, z Za głę bia” oraz gra fi ką Zu zi, so sno -
wiec kie go di no zau ra. Drob ny upo mi nek wraz ze 
spe cjal nie przy go to wa ną na tę oka zję kart ką 
z gra tu la cja mi otrzy ma ją wszy scy ro dzi ce miesz -
ka ją cy w So snow cu, któ rych dzie ci uro dzą się 

w sto li cy Za głę bia Dą brow skie go. – Je stem mi -
ło za sko czo ny, to bar dzo faj ny po mysł. Obie cu -
ję, że sy nek bę dzie no sił bo dy – po wie dział Ra -
do sław Krup nik, szczę śli wy ta ta, któ ry ja ko 
pierw szy ode brał w so sno wiec kim urzę dzie oko -
licz no ścio we bo dy.  

Co war te pod kre śle nia, pro du cen tem efek -
tow nych ubra nek dla naj młod szych jest so sno -

wiec ka fir ma Dej na. – Od pew ne go cza su pro -
mu je my ha sło „Je stem z So snow ca! Tak, z Za -
głę bia”. Tym ra zem umie ści li śmy je na bo dy dla 
naj młod szych miesz kań ców sto li cy Za głę bia. 
Wi ta my no wych so sno wi czan w na szym mie ście 
i li czy my na to, że zo sta ną w So snow cu na dłu -
gie la ta. W tro sce o nich przy go to wu je my ko lej -
ny od dział żłob ka miej skie go, mo der ni zu je my 

so sno wiec kie przed szko la i szko ły, dba my 
o miej sca do re kre acji. Przy oka zji po sta wi li śmy 
na ro dzi me go przed się bior cę, któ ry wy ko nał dla 
nas spe cjal ne ubran ka. Pro mu jąc mia sto, pro -
mu je my tak że na szych przed się bior ców, dla któ -
rych na stał trud ny czas spo wo do wa ny epi de mią 
ko ro na wi ru sa – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca.

M
ariusz Binkiew

icz

Na zdjęciu od lewej: Maciej Maziarz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Radosław Krupnik, szczęśliwy tata.  

Rozkręć Sosnowiecki Rower 
Miejski! W tym sezonie 
miłośnicy dwóch kółek mają 
do dyspozycji 130 rowerów, 
zlokalizowanych w 10 
stacjach. Można wypożyczyć 
rowery z fotelikami 
do przewożenia dzieci, 
tandemy, trójkołowce i rowery 
typu cargo. Ze względu 
na epidemię wprowadzono 
dodatkowe środki 
bezpieczeństwa

Trwa budowa Zagłębiowskiego 
Parku Sportowego.  
– Nie przerwaliśmy prac nawet 
na moment. Poza tym 
złożyliśmy wnioski 
o dofinansowanie 
w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki w wysokości  
50 procent kosztów budowy 
hali i lodowiska – mówi  
Karina Skowronek,  
prezes Zagłębiowskiego Parku 
Sportowego sp. z o.o.
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Inwestycja będzie kosztować ponad 10 mln zł. 

Pierwsza łącznica 
wzdłuż DK 94

Zakończyły się prace związane z budową pierwszej łącznicy wzdłuż DK 94 prowadzącej z Dąbrowy Górniczej 
w kierunku Sosnowca. Od 21 maja kierowcy mogą już podróżować nową drogą. Łącznica docelowo będzie 
służyć tym kierowcom, którzy zjeżdżają z DK 94 w kierunku ulicy Długosza oraz centrów handlowych 
zlokalizowanych w tej okolicy. 

So sno wiec otrzy mał do fi nan so -
wa nie z Fun du szu Dróg Sa mo -
rzą do wych na prze bu do wę ko -
lej ne go od cin ka uli cy Ostro gór -
skiej. Pie nią dze zo sta ną prze -
zna czo ne na prze bu do wę pra -
wie 700-me tro we go frag men tu 
od ron da Za głę bia Dą brow -
skie go do no we go ron da z uli cą 
Ja giel loń ską. 
Kwo ta do fi nan so wa nia to  
3 mln zł z Fun du szu Dróg Sa -
mo rzą do wych, a ca ła in we sty cja 
po chło nie po nad 10 mln zł. 
Naj wię cej bę dzie kosz to wać 
no wa jezd nia wraz z pod bu do -
wą, dro gą dla ro we rzy stów 
i chod ni ka mi. To koszt  
ok. 7 mln zł. Ko lej ne środ ki zo -
sta ną prze zna czo ne na bu do wę 
ka na li za cji desz czo wej, sa ni tar -
nej, a tak że na prze bu do wę sie ci 
ener ge tycz nej i po zo sta łej in fra -
struk tu ry. – Dzię ku ję za wspar -
cie Ja ro sła wo wi Wie czor ko wi, 
wo je wo dzie ślą skie mu – mó -
wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

Ten frag ment uli cy Ostro -
gór skiej zmie ni swo je ob li cze. 
Po ja wią się nie tyl ko no we 
chod ni ki i dro ga ro we ro wa, 
któ rą bę dzie moż na do je chać 
do Par ku Har cer skie go lub po -
je chać tra są wzdłuż uli cy Ze ga -
dło wi cza. Zmie nią się rów nież 
dwa przej ścia dla pie szych, jed -
no zo sta nie do świe tlo ne, a dru -
gie prze nie sio ne bli żej Przed -
szko la Miej skie go, gdzie po ja -
wi się też sy gna li za cja świetl -
na oraz no we słu py oświe tle -
nio we. Pro ce du ra prze tar go wa 
na wy ło nie nie wy ko naw cy 
prze bu do wy po win na ru szyć 
w czerw cu. To bę dzie kon ty nu -
acja mo der ni za cji z ubie głe go 
ro ku, kie dy dzię ki 2,4 mln zł 
do fi nan so wa nia z Mi ni ster stwa 
In fra struk tu ry prze bu do wa ny 
zo stał 400-me tro wy od ci nek 
dro gi od skrzy żo wa nia z uli cą 
Ja giel loń ską do prze jaz du ko le -
jo we go, wraz z bu do wą no we -
go ron da. Ca łość kosz to wa -
ła 5,4 mln zł. ST 

Ostrogórska do remontu

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Zmie nił się rów nież układ dro gi, któ rą kie -
row cy jeż dżą w kie run ku Dą bro wy Gór ni -
czej. W tym przy pad ku ruch od by wa się 
po daw nym pa sie w kie run ku So snow ca. 
Zmia ny po zwo lą na roz po czę cie ko lej nych 
praz zwią za nych z po głę bie niem wy ko pu 
w miej scu daw ne go skrzy żo wa nia uli cy 
Dłu go sza i DK 94. 

Po prze bu do wie w miej scu daw ne go 
skrzy żo wa nia ul. Dłu go sza i DK 94 i sy -
gna li za cji świetl nej po wsta nie dwu po zio -
mo we bez ko li zyj ne skrzy żo wa nie. Do łem 
– po jezd niach z ob ni żo nym po zio mem 
– zo sta nie po pro wa dzo na głów na nit ka 
DK 94, a gó rą ruch lo kal ny. Wzdłuż obu 
jezd ni na dłu go ści kil ku set me trów zo sta -
ną wy bu do wa ne ekra ny aku stycz ne. 
Obec nie skrzy żo wa nie sta no wi „wą skie 
gar dło”, za rów no na tra sie głów nej, jak 
i w po łą cze niach we wnętrz nych w ob rę bie 
mia sta i ko nur ba cji gór no ślą skiej. Re ali za -
cja pro jek tu spo wo du je skró ce nie cza su 
po dró ży w wy ni ku udroż nie nia ru chu 
na skrzy żo wa niu oraz po pra wę bez pie -
czeń stwa wsku tek za sto so wa nia se gre ga -

cji ru chu lo kal ne go od da le ko bież ne go. 
Bu do wa wę zła zwięk szy płyn ność ru chu, 
a co za tym idzie zmniej szy uciąż li wo ści 
dla miesz kań ców i ob ni ży emi sję spa lin, 

ha ła su oraz drgań od ta bo ru sa mo cho do -
we go. Koszt wszyst kich prac, któ re po -
win ny za koń czyć się do koń ca 2020 ro ku, 
wy no si bli sko 100 mln zł.

M
aciej Łydek

Do końca czerwca można 
w Sosnowcu składać wnioski 
w sprawie dofinansowania instalacji 
wykorzystujących wodę deszczową 
na przykład do nawadniania 
przydomowych ogródków.  
 
  
– Pier wot nie w bu dże cie mia sta za pi sa -
li śmy na ten cel 100 ty się cy zło tych. Już 
wie my, że w su mie ma my ty le wnio -
sków, że nie po win ni śmy da lej ich przyj -
mo wać. Dla te go po sta no wi li śmy 
o zwięk sze niu pu li o ko lej ne 100 ty się cy 
– wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

Za sa dy ubie ga nia się o do fi nan so wa -
nie nie zmie ni ły się. „Po (d) lej desz czem 
w So snow cu” ad re so wa ny jest do osób 

fi zycz nych bę dą cych wła ści cie la mi lub 
po sia da ją cy mi in ny ty tuł praw ny do nie -
ru cho mo ści, po ło żo nych w gra ni cach 
ad mi ni stra cyj nych mia sta. To ozna cza, 
że nie mo gą w nim brać udzia łu wspól -
no ty miesz ka nio we czy ad mi ni stra cje. 
Do ta cja moż ne być prze zna czo na na za -
kup, mon taż i wy ko na nie ro bót ziem -
nych lub mo der ni za cję ist nie ją cej in sta -
la cji. 

Zu peł nie no wym pro jek tem bę dzie 
bu do wa in sta la cji zbie ra ją cej wo dę desz -
czo wą w so sno wiec kim schro ni sku dla 
zwie rząt. – Bę dzie my zbie ra li wo dę 
z da chów i wy ko rzy sty wa li ją do czysz -
cze nia po miesz czeń i bok sów dla zwie -
rząt. Po tem wo da bę dzie od pro wa dza -
na do bio lo gicz nej oczysz czal ni ście ków, 
a stam tąd roz pro wa dza na na te re ny zie -

lo ne lub w re jon po bli skie go la su – wy -
ja śnia Mar cin Ja kub czak z Miej skie go 
Za kła du Usług Ko mu nal nych. Sza cun -
ko wy koszt in sta la cji to 150 tys. zł. 

Ko lej ne za da nie rów nież do ty czy 
zbie ra nia wo dy desz czo wej i zwią za ne 
jest z par kiem im. Ja na Ku ro nia w Ka zi -
mie rzu Gór ni czym. Przy głów nej alei 
par ku pro wa dzą cej do mi ni zoo znaj du je 
się tzw. ner ka, czy li be to no we oczko 
wod ne, któ re od lat nie jest uży wa ne. 
– To się zmie ni. Oczko bę dzie zre wi ta -
li zo wa ne, a do je go utrzy ma nia bę dzie -
my wy ko rzy sty wa li wo dę desz czo wą. 
Zy ska ją spa ce ro wi cze, bo zli kwi du je my 
za le wi sko, któ re czę sto utrud nia spa cer 
par ko wą ale ją, zy ska rów nież sam park, 
któ ry wy pięk nie je – mó wi Mar cin Ja -
kub czak. KP 

Będzie więcej pieniędzy na „Podlej deszczem” 
DOTACJA MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA: 

1) zakup, montaż i wykonanie robót ziemnych, 
2) koszt modernizacji istniejącej instalacji. 
Przykładowe zadania: 
• budowa ogrodu deszczowego w pojemniku, 
• budowa ogrodu deszczowego w gruncie, 
• budowa muldy chłonnej, 
•  budowa studni chłonnej, 
• budowa naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu, 
•  budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe. 
Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, 
pokój 107,109 tel. (32) 296 05 74, (32) 296 08 25. Trzeba pamiętać, że 
dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem prac. Dotacja nie 
przysługuje na inwestycje już zrealizowane. Sosnowiczanie mogą 
otrzymać 80 procent poniesionych kosztów na realizację zadania 
objętego programem, nie więcej niż 4 tys. zł.

Prace przy DK 94 idą pełną parą. Powinny zakończyć się w tym roku. 

M
aciej Łydek
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Stawiki mają 
nowego patrona!

To już trzeci patron sosnowieckich Stawików. By nim zostać, należało wziąć udział w licytacji w trakcie finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poprzednio zwycięzcami byli, odpowiednio w 2018 i 2019 roku, 
Zespół Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” oraz ObokMnie.pl.

reklama

Rodzinna firma z Sosnowca  UniMed Centrum MedycznoStomatologiczne objęła patronat nad Stawikami

Przedstawiciele władz miasta i parlamentu upamiętnili rocznicę 
narodzin papieża. 

Prezydent Sosnowca 
Arkadiusz Chęciński wraz 
z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Ewą Szotą oraz 
senator Joanną Sekułą 
w setną rocznicę urodzin 
Jana Pawła II złożył kwiaty 
pod pomnikiem papieża 
na Placu Papieskim. 
  
„Dzię ku ję Bo żej Opatrz no ści, 
że na szla ku mo je go piel grzy -
mo wa nia po oj czy stej zie mi 
zna la zła się mło da die ce zja so -
sno wiec ka. Pra gną łem na wie -
dzić tę zie mię. Tak bar dzo 
chcia łem spo tkać się z Lu dem 
Bo żym Za głę bia, a dzi siaj 
speł nia się to pra gnie nie”, mó -
wił do wier nych zgro ma dzo -
nych na pla cu przy ul. 
Gwiezd nej w So snow cu pa -

pież Jan Pa weł II pod czas wi -
zy ty w So snow cu 14 czerw -
ca 1999 ro ku. Na pa miąt kę 
tam tych wy da rzeń plac na -
zwa no imie niem Ja na Paw -
ła II, a w cen tral nym punk cie 
sta nął po mnik pa pie ża Po la ka. 
– W ubie głym ro ku świę to -
wa li śmy na Pla cu Pa pie skim 
ju bi le usz 20-le cia wi zy ty Oj -
ca św. w So snow cu. W tym 
ro ku tak że pla no wa li śmy uro -
czy sto ści zwią za ne z set ną 
rocz ni cą uro dzin pa pie ża Po -
la ka. Sy tu acja, któ rą od wie lu 
ty go dni się bo ry ka my, spra -
wi ła, że dziś od da je my hołd 
na sze mu ro da ko wi w bar dziej 
ka me ral ny spo sób. So sno wiec 
pa mię ta – pod kre śla pre zy -
dent So snow ca, Ar ka diusz 
Chę ciń ski.  KP

Sosnowiec uczcił 
rocznicę urodzin  
Jana Pawła II

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Mar ka Uni -Med bę dzie pa tro -
no wa ła Sta wi kom przez rok. Fir -
ma mie ści się przy ul. Ku ku -
łek 45, a ist nie je od 2004 ro ku. 
Świad czy kom plek so we usłu gi 
me dycz ne, obej mu ją ce za kres 
pod sta wo wej opie ki zdro wot nej 
(POZ), re ali zo wa nej przez le ka -
rzy ro dzin nych, wi zyt do mo -

wych le ka rzy ro dzin nych, am bu -
la to ryj nej spe cja li stycz nej opie ki 
zdro wot nej (AOS), dia gno sty ki 
me dycz nej w bar dzo sze ro kim 
za kre sie, le cze nia sto ma to lo gicz -
ne go w peł nym za kre sie, re ha bi -
li ta cji i fi zy ko te ra pii, die te ty ki 
i hi gie ny ży wie nia. 

– Po sia da my no wo cze sny 
i czę sto in no wa cyj ny sprzęt me -
dycz ny, np. wi de oder ma to skop, 

po zwa la ją cy na śle dze nie zmian 
no wo two rów skó ry, np. czer -
nia ka skó ry – mó wi wła ści ciel 
Grze gorz Her czak. – Dział sto -
ma to lo gii po sia da mi kro skop 
z tor tem wi zyj nym do pre cy zyj -
ne go le cze nia zę bów oraz urzą -
dze nie (nóż ul tra dź wię ko wy) 
do atrau ma tycz ne go le cze nia 
chi rur gicz ne go. Na sza pla ców -
ka jest bar dzo zin for ma ty zo wa -

na. Kon takt z le ka rzem, po -
za tra dy cyj ną wi zy tą w ga bi ne -
cie, mo że się od być za po mo cą 
sys te mów te le in for ma tycz nych, 
np. po łą cze nia au dio -wi deo 
Sky pe. Pa cjent po przez nasz de -
dy ko wa ny por tal https://przy -
chod nia. so sno wiec. pl mo że 
on -li ne zło żyć de kla ra cje 
do POZ, spraw dzić do stęp ne 
ter mi ny do le ka rzy i się za re je -
stro wać bez dzwo nie nia i wy -
cho dze nia z do mu, zle cić przez 
in ter net e -re cep ty na sta le 
przyj mo wa ne le ki wraz z otrzy -
ma niem ko dów tych re cept, a na -
wet ode brać wy ko na ne ba da nia 
la bo ra to ryj ne i sa mo dziel nie do -
dać do swo jej hi sto rii le cze nia 
istot ną do ku men ta cję me dycz ną, 
na przy kład wy pis ze szpi ta la lub 
le cze nie z in nej pla ców ki. Co 
wię cej – upo waż nio nej oso bie 
– przy kła do wo in ne mu le ka rzo -
wi, pa cjent mo że udo stęp nić 
swo ją hi sto rię le cze nia. Pa cjen ci 
otrzy mu ją po wia do mie nia SMS 
o zbli ża ją cej się wi zy cie, np. 
u den ty sty. Sys tem do stęp ny jest 
rów nież na urzą dze nia mo bil ne. 
Już pod czas ubie gło rocz nej li cy -
ta cji sta ra li śmy się zo stać opie ku -
nem Sta wi ków, nie ste ty, nie uda -
ło się. W tym ro ku po sta no wi li -
śmy, że nie da my szans kon ku -
ren cji – do dał wła ści ciel fir my 

W su mie pod czas 28. fi na łu 
WOŚP w So snow cu ze bra no 
po nad 350 ty się cy zło tych.

Paw
eł Leśniak

Paw
eł Leśniak 

W tegorocznej licytacji centrum medyczno-stomatologiczne nie dało szans konkurencji. 
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Rozkręć rower!
Sosnowiecki Rower Miejski powrócił! Fani dwóch kółek mogli zorganizować pierwszą w tym roku przejażdżkę miejskim 
rowerem już 11 maja. Wszystko wskazuje na to, że będzie to rekordowy sezon pod względem liczby stacji rowerowych 
i dostępnych rowerów. Ze względu na epidemię podjęto także dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Sylwia Turzańska 
 
W tym se zo nie mi ło śni cy ro we rów 
mo gą sko rzy stać aż z 270 ro we rów 
na 22 sta cjach. Wcze śniej do dys po -
zy cji by ło 130 ro we rów, zlo ka li zo -
wa nych w 10 sta cjach. No wo ścią są 
ro we ry stan dar do we z fo te li kiem 
do prze wo że nia dzie ci –  Po raz 
pierw szy udo stęp ni li śmy rów nież 
mniej sze ro we ry, dla dzie ci, któ re już 
po tra fią jeź dzić na dwóch kół kach 
oraz ro we ry ty pu car go. Ma my też 
trój ko łow ce dla osób z nie peł no -
spraw no ścia mi i tan de my – mó wi 
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. 

Za sa dy wy po ży cza nia i ko rzy sta -
nia z ro we rów nie zmie ni ły się w sto -
sun ku do ubie głe go ro ku. Ko rzy sta -
nie z ro we ru (po wcze śniej szej re je -
stra cji) jest bez płat ne przez pierw -
sze 30 mi nut. Od 31 do 60 mi nut 
opła ta wy nie sie 1 zł, dru ga go dzi -
na – 2 zł, trze cia go dzi na – 3 zł, 
czwar ta i za każ da ko lej na go dzi -
na – 4 zł. Opła ty su mu ją się. Mak sy -
mal na dłu gość wy po ży cze nia ro we ru 
to 12 go dzin. Wy po ży czo ny ro wer 
moż na bę dzie zwró cić na do wol nej 
sta cji. By ko rzy stać z sys te mu, trze ba 
za ło żyć in dy wi du al ne kon to klien ta 
oraz mieć na nim co naj mniej 10 zł. 
Re je stra cja od by wa się na stro nie: 
www.so sno wiec ki ro wer miej ski.pl. 

– Za chę ca my do prze miesz cza nia 
się ro we ra mi miej ski mi przy za cho -
wa niu ostroż no ści i wła ści wej hi gie -

ny. Trze ba pa mię tać o za cho wa niu 
ostroż no ści i roz wa gi oraz o sto so -
wa niu się do ofi cjal nych wy tycz nych 
hi gie ny ko ro na wi ru so wej – mó wi 
pre zy dent So snow ca. Aby zmi ni ma -
li zo wać ry zy ko za ka że nia, ope ra tor 
sys te mu – Ne xt bi ke Pol ska, bę dzie 
pro wa dził de zyn fek cję new ral gicz -
nych ele men tów ro we rów jak kie -
row ni ce, sio deł ka, lin ki, ma net ki 
oraz ter mi na le. Jed no śla dy bę dą de -

zyn fe ko wa ne przy naj mniej dwa ra zy 
dzien nie w ra mach co dzien nej pra cy 
osób ser wi su ją cych oraz re lo ku ją -
cych ro we ry miej skie we wszyst kich 
dzia ła ją cych sys te mach, któ rych 
ope ra to rem jest Ne xt bi ke Pol ska 
– do da je.  

No we sta cje po ja wi ły się m.in. 
przy par ku im. Jac ka Ku ro nia, 
przy Wy dzia le Na uk o Zie mi, w Za -
gó rzu, Niw ce i Po rąb ce.

Aż 270 rowerów miejskich do wypożyczenia w 22 stacjach

PEŁNA LISTA  
NOWYCH STACJI: 

Kolejne przejście do remontu 

Dofinansują 
procedurę  
in vitro

Przebudowa przejść 
podziemnych dobiega końca. 
Przeprowadzone inwestycje 
zakończy remont największego 
i najpopularniejszego przejścia 
w Zagórzu. Umowa w tej 
sprawie właśnie została 
podpisana. 
 
W przejściu pod ziem nym, znaj du -
ją cym się przy ron dzie im. Jac ka Sie -
mień skie go u zbie gu ulic Bra ci Mie -
ro szew skich, Dłu go sza i Dmow -
skie go, zo sta nie za mon to wa ny mo -
ni to ring i gło śni ki do bez po śred niej 
ko mu ni ka cji. Po ja wią się tak że 
ozna cze nia w ję zy ku Bra il le'a, któ re 
uła twią prze miesz cza nie się oso bom 
nie do wi dzą cym i nie wi do mym oraz 
zo sta ną za mon to wa ne plat for my 

przy sto so wa ne do prze wo zu osób 
nie peł no spraw nych, w tym na wóz -
kach in wa lidz kich.  

 In we sty cję na za sa dzie „Za pro -
jek tuj i wy bu duj” zre ali zu je wy ło nio -
ny w prze tar gu wy ko naw ca – Si le sia 
In vest z Gli wic. Mo der ni za cja bę -
dzie kosz to wać ok. 884 tys. zł i za -
koń czy się w kwiet niu 2021 ro ku. 

  Do dat ko wo Miej ski Za kład 
Usług Ko mu nal nych za dba 
o zmia nę nie wiel kie go skwe ru, 
któ ry znaj du je się po mię dzy wyj -
ściem z przej ścia a przy stan kiem 
au to bu so wym w kie run ku Niw ki. 
Zo sta nie za aran żo wa na zie leń, 
po dob nie jak w przy pad ku mniej -
sze go pla cu, któ ry znaj du je się 
obok przy stan ku w kie run ku Dą -
bro wy Gór ni czej. ST

Ru sza czwar ta edy cja miej skie go pro gra mu 
do fi nan so wa nia do pro ce du ry in vi tro. 
W tym ro ku czte ry kli ni ki, wy bra ne po prze -
pro wa dzo nym kon kur sie, bę dą uczest ni czy ły 
w pro gra mie po li ty ki proz dro wot nej „Do fi -
nan so wa nie do le cze nia nie płod no ści me to -
dą za płod nie nia po za ustro jo we go dla miesz -
kań ców Mia sta So snow ca w la tach 2017-
2020”. W su mie 40 par bę dzie mo gło li czyć 
na do fi nan so wa nie przez gmi nę So sno wiec 
pro ce du ry in vi tro. Do tej po ry z pro gra mu 
sko rzy sta ło kil ka dzie siąt par, z któ rych kil ka 
do cze ka ło się po tom stwa. Po za tym mie li śmy 
tak że do czy nie nia z cią żą mno gą. 

W wy ni ku kon kur su ofert wy bra no czte ry 
kli ni ki: Me di Part ner sp. z o. o., Gyn Cen -
trum Cli nic sp. z o. o., Cen trum BOCIAN 
sp. z o.o. oraz Cen trum Me dy cy ny Roz ro du 
ARTVIMED. Na do fi nan so wa nie pro ce du -
ry gmi na prze zna czy ła 200 tys. zł.  

– Pa trząc na efek ty re ali za cji pro gra mu le -
cze nia nie płod no ści, nie za sta na wia li śmy się 
dłu go, bo wi dać od ra zu, że war to go kon ty -
nu ować. Za le ży nam na ogra ni cze niu zja wi -
ska nie płod no ści i bez dziet no ści wśród 
miesz kań ców So snow ca – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta. 

Pro gram obej mu je do fi nan so wa nie do wy -
so ko ści 80 proc. kosz tów (łącz nie nie wię cej 
niż 5.000 zł) co naj mniej jed nej pro ce du ry za -
płod nie nia po zo ustro jo we go. Róż ni cę po mię -
dzy cał ko wi tym kosz tem pro ce du ry a do fi -
nan so wa niem po no szą pa cjen ci. Mak sy mal -
na licz ba za bie gów, do któ rych przy słu gu je 
do fi nan so wa nie, to trzy za bie gi. Kosz ty ewen -
tu al nych ko lej nych za bie gów po no szą pa cjen -
ci. Pro gram za kła da moż li wość do fi nan so wa -
nia do za bie gu za płod nie nia po za ustro jo we go 
dla par, któ re ma ją po twier dze nie prze pro wa -
dze nia peł nej dia gno sty ki przy czyn nie płod -
no ści, udo ku men tu ją po twier dze nie trwa łe go 
uszko dze nia unie moż li wia ją ce go na tu ral ną 
kon cep cję lub też są po ro ku bez sku tecz ne go 
le cze nia za cho waw cze go lub chi rur gicz ne go. 

Pro gra mem ob ję tych zo sta nie 40 par, któ -
re speł nia ją po niż sze kry te ria: wiek ko bie ty 
mie ści się w prze dzia le 23-40 lat we dług 
rocz ni ka uro dze nia, zo sta ły za kwa li fi ko wa -
ne do le cze nia nie płod no ści me to dą za płod -
nie nia po za ustro jo we go przez re ali za to ra 
pro gra mu, zgod nie z wy tycz ny mi Pol skie go 
To wa rzy stwa Me dy cy ny Roz ro du i Em -
brio lo gii; po zo sta ją w związ ku mał żeń skim 
lub part ner skim, w dniu kwa li fi ka cji co naj -
mniej jed na z osób po zo sta ją cych w związ -
ku mał żeń skim lub part ner skim od ro ku za -
miesz ku je na te re nie So snow ca. Ma ją udo -
ku men to wa ne po twier dze nie prze pro wa -
dze nia peł nej dia gno sty ki przy czyn nie płod -
no ści, udo ku men to wa ne po twier dze nie 
trwa łe go uszko dze nia unie moż li wia ją ce go 
na tu ral ną kon cep cję lub też są po ro ku bez -
sku tecz ne go le cze nia za cho waw cze go lub 
chi rur gicz ne go. Wnio ski moż na skła dać 
od 20 ma ja 2020 ro ku w wy bra nych kli ni -
kach. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć 
na stro nie: www.so sno wiec.pl. Co istotne, 
waż na bę dzie ko lej ność zgło szeń, li czo -
na od da ty i go dzi ny zło że nia przez pa rę 
wnio sku i oświad cze nia. ST W ciągu najbliższych miesięcy przebudowane zostanie przejście w Zagórzu. 

• ul. 3 Maja, rejon przejścia 
podziemnego przy Parku 
Sieleckim, 

• ul. Gospodarcza, w rejonie parafii 
pw. Nawiedzenia Najświętszej  
Marii Panny, 

• ul. Orla, w rejonie skrzyżowania 
z ulicą Nowopogońską 
i Staropogońską, 

• ul. Będzińska, w rejonie Wydziału 
Nauk o Ziemi, 

• ul. Armii Krajowej, w rejonie 
parkingu przy parku 
 im. Jacka Kuronia, 

• ul. Blachnickiego, w rejonie 
skrzyżowania z ulicą Braci 
Mieroszewskich, 

• ul. 3 Maja, w rejonie Dworca PKP, 
• ul. Andersa, w rejonie 

skrzyżowania z ulicą  
11 Listopada, 

• ul. Wojska Polskiego, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Kalinową, 

• ul. Braci Mieroszewskich, 
w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Dmowskiego, 

• ul. Kresowa, w okolicy Stadionu 
Ludowego (uruchomiona już 
w lipcu 2019 r.), 

• rondo im. Jana Pawła II, w rejonie 
skrzyżowania ul. 11 Listopada 
 z ul. Zaruskiego, 

• rejon skrzyżowania ul. Zagórskiej 
z ul. Wiejską w Sosnowcu.

Rowery będą regularnie dezynfekowane. 

M
aciej Łydek

Paw
eł Leśniak 
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Na ponad 50 placach zabaw trzeba wymienić 210 ton piasku. 

Losowanie nagród i szansa na nowy samochód już 15 czerwca. 

reklama

reklama

Metropolia dla młodych
Jaka powinna być Metropolia dla młodych? Jakie są oczekiwania i potrzeby młodzieży? W jakim kierunku 
należy rozwijać obszary edukacji, transportu, rynku pracy czy kultury? 

Syl wia Tu rzań ska 
 
Ru szył pro jekt, re ali zo wa ny przez Gór no -
ślą sko -Zagłębiowską Me tro po lię, pod na -
zwą „Mło dzi ro bią Me tro po lię”. Jest skie -
ro wa ny do osób w wie ku od 16 do 25 lat, 
które chcą mieć re al ny wpływ na to, jak roz -
wi ja się ich oto cze nie. Po my sły zo sta ną wy -
ko rzy sta ne w pra cach nad „Stra te gią Roz -
wo ju GZM do 2027 r., z per spek ty wą 
do 2035 r.”. W ra mach pro jek tu zo sta nie 
wy ło nio na gru pa 25 mło dych „Am ba sa do -
rów Me tro po lii”, któ ry ma ją szan sę zy skać 
do świad cze nie i spro stać wy zwa niom. 

– Pro jekt kie ru je my do po ko le nia lu dzi, 
któ rzy do sko na le od naj du ją się w świe cie 

no wo cze snych tech no lo gii, ma ją ła twość 
przy swa ja nia in for ma cji, są przed się bior czy 
i otwar ci na dzie le nie się swo ją wie dzą i po -
my sła mi – mó wi Grze gorz Pod lew ski, wi -
ce prze wod ni czą cy za rzą du Gór no ślą sko -
-Za głę biow skiej Me tro po lii. – Dzię ki 
udzia ło wi w tym pro jek cie, mło dzież bę -
dzie mia ła re al ny wpływ na to, w ja kim kie -
run ku bę dzie się roz wi jać Me tro po lia. Po -
my sły wy pra co wa ne pod czas warsz ta tów 
bę dą bra ne pod uwa gę w do ku men tach 
okre śla ją cych na sze dzia ła nia stra te gicz ne. 
Ten pro jekt to tak że szan sa, aby prze ciw -
dzia łać zja wi sku mi gra cji osób mło dych, 
któ re ro dzi ne ga tyw ne im pli ka cje dla roz -
wo ju miast i re gio nów – do da je.  

Uczest ni cy pro jek tu we zmą udział w mi -
ni mum dzie się ciu spo tka niach, któ re od bę -
dą się w okre sie od wrze śnia 2020 do wrze -
śnia 2021 ro ku. Część spo tkań bę dzie pro -
wa dzo na on li ne. Jak zna leźć się w gro nie 25 
mło dych am ba sa do rów? Na le ży wy słać for -
mu larz zgło sze nio wy, do stęp ny na stro nie 
pod lin kiem: bit. ly/2ZsuH7l lub na stro nie: 
me tro po liagzm. pl (za kład ka Bi blio te ka). 
Oprócz for mu la rza za in te re so wa ni udzia -
łem bę dą mie li do wy ko na nia za da nie po -
le ga ją ce na przed sta wie niu Me tro po lii swo -
imi ocza mi. Kan dy da ci mo gą wy sy łać zgło -
sze nia, wy ko rzy stu jąc tekst, ma te ria ły mul -
ti me dial ne lub for mę au dio wi zu al ną. Pro -
po zy cje na le ży prze sy łać na ad res: mlo -
dzi@me tro po liagzm.pl. Udział w pro jek cie 
jest do bro wol ny i nie od płat ny. Re kru ta cja 
trwa do koń ca czerw ca 2020 r. Re gu la min 
uczest nic twa i za sa dy zgło szeń znaj du ją się 
w re gu la mi nie do stęp nym na: me tro po -
liagzm. pl (za kład ka Bi blio te ka). Me tro po -
lia nie pierw szy raz py ta miesz kań ców 
o zda nie. W ma ju 2019 r. w ra mach GZM 
po wo ła no Me tro po li tal ny ze spół ds. po li -
ty ki se nio ral nej. Jed nym z pierw szych efek -
tów prac ze spo łu by ło opra co wa nie po rad -
ni ka „Me tro po lia przy ja zna se nio rom”. 
Do ku ment za wie ra re ko men da cje do ty czą -
ce ak ty wi za cji osób star szych po przez wo -
lon ta riat oraz dzia ła nia na rzecz zwięk sza -
nia udzia łu se nio rów w pro ce sach współ de -
cy do wa nia. Po rad nik do stęp ny jest do po -
bra nia na stro nie in ter ne to wej Me tro po lii. 

Place zabaw już dostępne

Nowy chodnik i miejsca postojowe

Ostatnia szansa na wygranie atrakcyjnych nagród  

Do 8 czerwca trwa kolejna odsłona loterii „Samochód za PIT 
– rozlicz podatek w Sosnowcu”. Do wygrania samochód 
marki Toyota Aygo, pięć voucherów rowerowych i pięć 
tabletów.  
 
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 Mia sta 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.  

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 na stęp nie wrzu ca jąc go do urny w bu -
dyn ku Urzę du Miej skie go przy al. Zwy cię stwa 20 lub moż na 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 tw so sow cu.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 – po wie dział pre zy dent So snow ca, Ar -
ka diusz Chę ciń ski. Lo so wa nie na gród od bę dzie się 15 czerw -
ca 2020 r. KP

Samochód za PiT 

Otwarte place zabaw są dostępne po 
kilkunastotygodniowym przymusowym zamknięciu.  
1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka, ruszyły dwa największe 
place zabaw, czyli w parku im. Jacka Kuronia 
w Kazimierzu Górniczym oraz w parku Środula.  
 
– Nie wy star czy zdjąć tablic, by plac za baw był po now nie 
do stęp ny. W przy pad ku dwóch naj więk szych usta wi li śmy 
po czte ry urzą dze nia do de zyn fek cji rąk, usta wia my rów nież 
in for ma cję dla ro dzi ców i opie ku nów, bo to na nich spo czy -
wa od po wie dzial ność za bez pie czeń stwo dziec ka – wy ja śnia 
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Po zo sta łe pla ce za baw po win ny być do stęp ne od pierw -
sze go week en du czerw ca.  

Nie jest to pro ste, po nie waż w po nad 50 obiek tach, trze -
ba wy mie nić 210 ton pia sku, a tak że za mon to wać urzą dze -
nia do de zyn fek cji, któ re po ja wią na więk szo ści ogól no do -
stęp nych pla cach za baw. ST

Ciąg dal szy ro bót dro go wych w Ka zi mie -
rzu. Tym ra zem wzdłuż uli cy Ar mii Kra -
jo wej po wsta nie no wy chod nik, przej ście 
dla pie szych i miej sca po sto jo we. 
Cho dzi o frag ment uli cy od cmen ta rza 
w kie run ku par ku im. Jac ka Ku ro nia. 
– Park cie szy się ogrom ną po pu lar no -

ścią. Chce my, aby na dal tak by ło, ale 
jed no cze śnie za le ży nam na zwięk sze -
niu bez pie czeń stwa. Dla te go wy bu du -
je my zu peł nie no wy chod nik wzdłuż 
Ar mii Kra jo wej od stro ny uli cy Fre dry 
i No wej – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. Wła śnie 

w oko li cach skrzy żo wa nia ul. Ar mią 
Kra jo wą z Fre dry po wsta nie no we 
przej ście dla pie szych. – Po przej ściu 
na dru gą stro nę uli cy po łą czy my się 
z ist nie ją cym chod ni kiem, któ ry rów -
nież bę dzie wy re mon to wa ny – do da je 
pre zy dent. KP
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Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu 
prowadzi nabór do III oraz IV klasy 
sportowej koszykówki dziewcząt, 
przy współpracy z klubem  
Zagłębie Sosnowiec. 

Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu 
prowadzi nabór do III oraz IV klasy 
sportowej koszykówki dziewcząt, 
przy współpracy z klubem  
Zagłębie Sosnowiec. 

Szczegółowych informacji  
udziela trener.  
tel. 601 177 390  

Szczegółowych informacji  
udziela trener.  
tel. 601 177 390  
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Mandat karny 
w sprawach 
o wykroczenie 

 
Pod sta wą praw ną do uchy le nia man da tu kar ne go 
w spra wach o wy kro cze nie jest art. 101 ko dek su 
po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia. W §1 
usta wo daw ca przy jął, że pra wo moc ny man dat kar 
ny pod le ga nie zwłocz nie uchy le niu, je że li grzyw nę 
na ło żo no za czyn nie bę dą cy czy nem za bro nio nym 
ja ko wy kro cze nie al bo na oso bę, któ ra po peł ni ła 
czyn za bro nio ny przed ukoń cze niem 17 lat al bo gdy 
usta wa sta no wi, że spraw ca nie po peł nia wy kro cze 
nia z przy czyn, o któ rych mo wa w art. 151 k. w., tj. 
obro na ko niecz na (art. 15 k. w.), stan wyż szej ko 
niecz no ści (art. 16 k. w.) lub nie po czy tal ność i po 
czy tal ność ogra ni czo na (art. 16 k. w.). In ny mi sło wy 
mu si za ist nieć ta ka sy tu acja, któ ra nie zo sta ła uzna 
na za wy kro cze nie w świe tle prze pi sów pra wa. 
Waż ne jest, aby wska za ne wy kro cze nie by ło 
wprost opi sa ne ja ko za cho wa nie nie po żą da ne i za 
gro żo ne ka rą. 

Uchy le nie man da tu kar ne go na stę pu je na wnio sek 
uka ra ne go, je go przed sta wi cie la usta wo we go lub 
opie ku na praw ne go zło żo ny nie póź niej niż w ter mi 
nie 7 dni od upra wo moc nie nia się man da tu lub 
na wnio sek or ga nu, któ re go funk cjo na riusz na ło żył 
grzyw nę, al bo z urzę du. Man dat jest pra wo moc ny 
w mo men cie je go przy ję cia, zaś sąd nie ba da wi ny uka 
ra ne go, tyl ko ba da pod sta wę je go wy sta wie nia z obo 

wią zu ją cy mi prze pi sa mi w chwi li po peł nie nia wy kro 
cze nia. 

W myśl art. 101 § 1a k. p. w. pra wo moc ny man dat 
kar ny pod le ga uchy le niu zgod nie z opi sa ny mi wy żej 
wa run ka mi, je że li grzyw na zo sta ła na ło żo na wbrew 
za ka zom okre ślo nym w art. 96§2 k. p. w. Man dat 
pod le ga tak że uchy le niu, gdy zo sta ła na ło żo na wyż 
sza grzyw na niż wy ni ka to z art. 96 § 11b k. p. w,. 
jed nak w ta kim wy pad ku uchy le nie man da tu kar ne 
go jest moż li we tyl ko w czę ści prze kra cza ją cej do 
pusz czal ną wy so kość. Do dat ko wo zgod nie z §1b 
pra wo moc ny man dat kar ny pod le ga uchy le niu 
w każ dym cza sie na wnio sek uka ra ne go, je go przed 
sta wi cie la usta wo we go lub opie ku na praw ne go lub 
na wnio sek or ga nu, któ re go funk cjo na riusz na ło żył 
grzyw nę, al bo z urzę du, je że li: 1) Try bu nał Kon sty 
tu cyj ny orzekł o nie zgod no ści z Kon sty tu cją, ra ty fi 
ko wa ną umo wą mię dzy na ro do wą lub z usta wą prze 
pi su praw ne go, na pod sta wie któ re go zo sta ła na ło 
żo na grzyw na tym man da tem; 2) po trze ba ta ka wy 
ni ka z roz strzy gnię cia or ga nu mię dzy na ro do we go 
dzia ła ją ce go na mo cy umo wy mię dzy na ro do wej ra 
ty fi ko wa nej przez Rzecz po spo li tą Pol ską. Po ja wia 
się za sad ni cze py ta nie, czy wła ści wy dla uchy le nia 
man da tu kar ne go jest sąd wła ści wy dla miej sca za 
miesz ka nia uka ra ne go czy miej sca po peł nie nia wy 
kro cze nia, a mo że wy stę pu je ja kaś in na wła ści wość 
re gu lu ją ca tą ma te rię. Otóż wła ści wość są du, do któ 
re go na le ży zło żyć wnio sek o uchy le nie man da tu, 
zo sta ła wprost wska za na w § 2, z któ re go wy ni ka, że 
upraw nio nym do uchy le nia pra wo moc ne go man da 
tu kar ne go jest sąd wła ści wy do roz po zna nia spra 
wy, na któ re go ob sza rze dzia ła nia zo sta ła na ło żo 
na grzyw na. 

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Zwrot towaru 
w sklepie 
tradycyjnym bez 
paragonu  

 
„Kupiłam synowi kurtkę w popularnej sieci sklepów. 
Niestety, okazała się zbyt mała i chciałam ją oddać. 
Pechowo zgubiłam paragon. Posiadam jedynie 
potwierdzenie płatności kartą. Kierowniczka sklepu 
odmówiła, powołując się na obowiązujący w sklepie 
regulamin zwrotu towarów, z którego wynika, że 
zwrot towaru może odbyć się pod warunkiem, że 
kupujący posiada paragon. Czytałam, że aby złożyć 
reklamację, wystarczy jakikolwiek dowód zakupu, 
niekoniecznie paragon. Czy sprzedawca słusznie 
odmawia przyjęcia zwrotu, zasłaniając się brakiem 
paragonu?”.  
 
Od po wia da jąc na za da ne py ta nie, w pierw szej ko lej no 
ści na le ży od róż nić sy tu ację zwro tu to wa ru z po wo du 
„roz my śle nia się” kon su men ta, kie dy chce zre zy gno wać 
z za ku pu i zwró cić to war, od re kla ma cji rze czy wa dli 
wej. Są to zu peł nie róż ne sy tu acje fak tycz ne i w każ dej 
z nich znaj dą za sto so wa nie in ne za sa dy i prze pi sy.  
Na dal dość po wszech nym wśród kon su men tów jest 
prze ko na nie, że za ku pio ny to war moż na bez po da nia 
przy czy ny zwró cić w okre ślo nym ter mi nie. Tym cza 
sem:  

je śli cho dzi o za ku py do ko ny wa ne w tra dy cyj nym 
skle pie sta cjo nar nym, za sa dą jest brak moż li wo ści 
zwro tu to wa ru, a za tem ina czej niż to jest przy za ku 
pach do ko ny wa nych na od le głość i po za lo ka lem 
przed się bior stwa, kie dy pra wo od stą pie nia od umo wy 
jest za sa dą, a je go brak wy jąt kiem. Je śli do ko nu je my za 
ku pu w sie dzi bie sprze daw cy – tra dy cyj nym skle pie, nie 
ma my pra wa zwro tu to wa ru, ani wy mia ny na in ny to 
war. Ewen tu al ny zwrot lub wy mia na mo że na stą pić je 
dy nie za zgo dą sprze daw cy i na wa run kach uzgod nio 
nych w umo wie czy re gu la mi nie obo wią zu ją cym 

w skle pie. Je śli kon kret ny sprze daw ca umoż li wia klien 
tom zwrot to wa ru, mo że rów nież okre ślić wa run ki ta 
kie go zwro tu, ter min, w ja kim moż na zwro tu do ko nać. 
Sprze daw ca mo że rów nież wy ma gać, aby zwra ca ny to 
war był met ko wa ny, w ory gi nal nym nie na ru szo nym 
opa ko wa niu, z pa ra go nem itp. Obec nie bar dzo wie lu 
sprze daw ców wska za ną prak ty kę ku piec ką sto su je i in 
for mu je ku pu ją cych o ta kim pra wie i ter mi nie, za miesz 
cza jąc w pla ców kach han dlo wych i na stro nach in ter 
ne to wych od po wied nie in for ma cje.  

Zu peł nie in ną sy tu acją jest na to miast chęć zwro tu 
to wa ru – od stą pie nia od umo wy sprze da ży w ra mach 
re kla ma cji z po wo du wa dli wo ści ku pio nej rze czy. Ku 
pu ją cy, chcąc zło żyć re kla ma cję, mu si wy ka zać, że za 
ku pił to war. Naj po pu lar niej szym do wo dem za ku pu jest 
pa ra gon, nie jest jed nak wy łącz nym do wo dem, 
przy po mo cy któ re go ku pu ją cy mo że wy ka zać oko licz 
ność za ku pu. Zgod nie z ogól ną re gu łą prze wi dzia ną 
w ko dek sie cy wil nym cię żar do wo du spo czy wa na tym, 
któ ry się po wo łu je na okre ślo ny fakt. Ku pu ją cy mo że 
sko rzy stać z ja kie go kol wiek do wo du po twier dza ją ce 
go za kup, np. kar ty gwa ran cyj nej opa trzo nej pie czę cią 
sprze daw cy ze wska za niem da ty za ku pu, umo wy kre 
dy tu, je śli by ła za war ta na na by cie kon kret ne go to wa 
ru lub usłu gi, po twier dze nia prze le wu, świad ka, itp.  

Od stą pie nie od umo wy z po wo du wa dy to wa ru jest 
moż li we w ra mach tzw. rę koj mi na pod sta wie ko dek 
su cy wil ne go. Wa run kiem nie zbęd nym jest wa da to 
wa ru lub je go nie zgod ność z umo wą, któ ra nie jest nie 
istot na.  

Re asu mu jąc, czym in nym jest zwrot to wa ru w tra dy 
cyj nym skle pie z te go po wo du, że ku pu ją cy się roz my 
ślił, czy to war tyl ko mu nie od po wia da, a czym in nym 
wa dli wość rze czy i re kla ma cja.  

Sprze daw ca mo że uza leż nić zwrot to wa ru nie wa dli 
we go od po sia da nia przez ku pu ją ce go pa ra go nu. Na 
to miast nie mo że uza leż nić przy ję cia re kla ma cji, ogra 
ni cza jąc do wód za ku pu wy łącz nie do pa ra go nu. W opi 
sa nym przez Pa nią przy pad ku cho dzi o zwrot to wa ru 
peł no war to ścio we go, któ ry oka zał się je dy nie nie od 
po wied ni pod wzglę dem roz mia ru. Je śli sprze daw ca 
w re gu la mi nie okre ślił wa run ki zwro tu, w tym wska zu 
jąc ko niecz ność przed ło że nia pa ra go nu, je go brak mógł 
być pod sta wą do od mo wy zwro tu kurt ki. 

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Kolejna partia laptopów dla uczniów 
Miasto kupiło 116 kolejnych 
laptopów, które zostaną 
przekazane 
do sosnowieckich szkół. 
 
– Ku pi li śmy sprzęt o war to -
ści 165 tys. zł w ra mach pro -
gra mu „Zdal na Szko ła+”. To 
ko lej na par tia kom pu te rów, 
któ ra tra fi do so sno wiec kich 
uczniów. Wcze śniej ku pi li -
śmy 100 lap to pów. Po dob nie 
jak w po przed niej tran szy to 
dy rek to rzy szkół bę dą de cy do -
wać o tym, do ko go tra fią lap -
to py. Rok szkol ny wpraw dzie 
la da mo ment się koń czy, ale 
przed nami wrze sień i sprzęt 
na pew no się przy da – mó wi 
z uśmie chem Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca.  

Przy po mnij my, że szko ły 
zo sta ły za mknię te w pierw szej 
po ło wie mar ca, a na uka prze -

nio sła się wów czas 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 – do da je 
peł no moc nik pre zy den ta, An -
na Je dy nak. KP 

reklama

Do Sosnowca trafiło już 216 laptopów. 
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ogłoszenie

Głosuj na „Smutnych Braci”
Pamiętają historię Sosnowca, dzisiaj mogą zostać za to nagrodzone. „Smutni Bracia” walczą o tytuł Drzewa Roku 2020.  

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
 „Smut ni Bra cia” to dwa bu ki 
zwy czaj ne w od mia nie „Pen -
du la”. Ma ją ok. 190 lat. Mie -
rzą 15 me trów. To po tęż ne 
i ma low ni cze drze wa, o pła -
czą cej syl wet ce oraz gę stym 
ulist nie niu. Nie ro ze rwal nie 
zwią za ne z cmen ta rzem ewan -
ge lic kim w So snow cu wcho -

dzą cym w skład Cmen ta rza 
Wie lo wy zna nio we go przy  
Al. Mi rec kie go. W cie niu 
drzew swo je gro bow ce ma ją 
po sta ci waż ne dla hi sto rii So -
snow ca: Die tlo wie i Mey er -
hol do wie. Głos na „Smut nych 
Bra ci” moż na od dać, wcho -
dząc na stro nę www.drze wo -
ro ku.pl. Gło so wać moż na do 
koń ca czerw ca. 

Kon kurs „Drze wo Ro ku” to 
pro po zy cja dla osób in dy wi du -
al nych, pla có wek edu ka cyj -
nych, urzę dów ad mi ni stra cji 
pań stwo wej i sa mo rzą do wej, 
in sty tu cji, or ga ni za cji spo łecz -
nych oraz re gio nal nych i lo kal -
nych wspól not miesz kań ców. 

– Nie szu ka my drzew naj -
star szych, naj wyż szych, naj -
grub szych, naj pięk niej szych, 
ani naj rzad szych. Szu ka my 
drze wa naj bar dziej ko cha ne go, 
drze wa z opo wie ścią, drze wa, 
któ re po bu dza wy obraź nię 
i jed no czy lu dzi. Uczest nic two 
w kon kur sie to tak że szan sa 
na wy pro mo wa nie wa lo rów 
przy rod ni czych, tu ry stycz nych 
i kul tu ro wych swo je go miej sca 
za miesz ka nia czy re gio nu. Lau -
re atem zo sta nie drze wo, któ re 
zdo bę dzie naj więk szą licz bę 
gło sów – pod kre śla ją or ga ni za -
to rzy kon kur su 

Kon kurs pro mu je po sta wy 
sza cun ku dla przy ro dy oraz wy -
szu ku je przy kła dy trwa łych 
związ ków po mię dzy kul tu rą 

i hi sto rią lo kal nej spo łecz no ści, 
a drze wem, któ re jest przez nią 
szcze gól nie do ce nia ne. Am ba -
sa do ra mi kon kur su są po dróż -
nicz ka i pi sar ka Elż bie ta Dzi -
kow ska, pol ski ję zy ko znaw ca, 
po pu la ry za tor wie dzy o ję zy ku 
pol skim – pro fe sor Jan Mio dek. 

Kon kurs „Drze wo Ro ku” jest 

czę ścią pro wa dzo ne go od 2003 
ro ku pro gra mu edu ka cji eko lo -
gicz nej Klu bu Ga ja Świę to 
Drze wa, któ ry za chę ca do po -
dej mo wa nia rze czy wi stych 
dzia łań na rzecz sa dze nia 
i ochro ny drzew. – In au gu ru je 
go co rocz nie 10 paź dzier ni ka 
ogól no pol ska i mię dzy na ro do -

wa ak cja sa dze nia drzew. To 
do bry, ła twy i opła cal ny spo sób 
ochro ny śro do wi ska i prze ciw -
dzia ła nia zmia nom kli ma tycz -
nym. Od po cząt ku pro gra mu 
Świę ta Drze wa, wspól nie po sa -
dzi li śmy w Pol sce i na świe cie 
bli sko mi lion drzew – do da ją 
or ga ni za to rzy.

reklama

Weź udział w konkursie „Drzewo Roku” i zagłosuj na historyczne buki. 
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Uwaga rodzice! Zmiany w zapisach dzieci na wakacyjne dyżury przedszkoli 

Ze względu na zagrożenia związane z epidemią 
koronawirusa zmianie uległy zasady zapisów 
dzieci na dyżury wakacyjne. 
 
Przyj mo wa nie zgło szeń na dy żur wa ka cyj ny bę -
dzie prze bie gać we dług na stę pu ją ce go har mo no -
gra mu: 
1) Przed szko la ma cie rzy ste bę dą wy da wa ły de -

kla ra cje udzia łu dziec ka w dy żu rze wa ka cyj -
nym od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 
r. do godz. 15.00. 

2) Przed szko la ma cie rzy ste bę dą przyj mo wa ły 
wnio ski o przy ję cie dziec ka na dy żur wa ka cyj -
ny od dnia 08.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. 
do godz. 16.00. 

3) 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 oraz li -
sta przed szko li, któ re dys po nu ją jesz cze wol -
ny mi miej sca mi. 

Wa run kiem przy ję cia dziec ka bę dzie przed sta -
wie nie w pierw szym dniu po by tu dziec ka 

w przed szko lu do wo du wpła ty na li czo nej za czas 
ko rzy sta nia z dy żu ru. 
Zak tu ali zo wa na or ga ni za cja pra cy przed szko li 
miej skich w So snow cu w okre sie li piec – sier -
pień 2020 ro ku: 
1. Przed szko le, ja ko pla ców ka nie fe ryj na funk cjo -

nu je przez ca ły rok, z wy jąt kiem przerw usta -
lo nych przez or gan pro wa dzą cy na wspól ny 
wnio sek dy rek to ra przed szko la i ra dy ro dzi -
ców.  

2. Na dy żur wa ka cyj ny przyj mo wa ne bę dą dzie ci 
uczęsz cza ją ce do przed szko li w bie żą cym ro ku 
szkol nym, dla któ rych or ga nem pro wa dzą cym 
jest gmina So sno wiec. 

3. Przed szko la dy żu ru ją ce or ga ni zu ją opie kę rów -
nież dla tych dzie ci, któ re w ro ku szkol -
nym 2019/2020 uczęsz cza ją do przed szko li 
ob ję tych prze rwą wa ka cyj ną. 

4. Ro dzic sam de cy du je o tym, do któ re go z dy -
żu ru ją cych przed szko li oraz na ja ki okres za pi -
sze swo je dziec ko. 

5. Okres dy żu ru wa ka cyj ne go nie jest okre sem 

ada pta cji dla dzie ci, któ re bę dą uczęsz cza ły 
do przed szko la w no wym ro ku szkol nym. 

6. We wszyst kich dy żu ru ją cych przed szko lach 
obo wią zu ją te sa me za sa dy, ter mi ny i kry te ria 
za pi sów. 

7. W przy pad ku więk szej ilo ści chęt nych dzie ci, 
niż licz ba miejsc w pla ców ce przed szkol nej, 
pod uwa gę przy za pi sie bę dą bra ne na stę pu ją -
ce pre fe ren cje: 

– obo je ro dzi ce kan dy da ta pra cu ją za wo do wo; 
– ro dzi ce są pra cow ni ka mi sys te mu ochro ny 

zdro wia, służb mun du ro wych, pra cow ni ków 
han dlu i przed się biorstw pro duk cyj nych, re ali -
zu ją cy za da nia zwią za ne z za po bie ga niem, 
prze ciw dzia ła niem i zwal cza niem COVID-19; 

– ro dzic lub obo je ro dzi ce z orze cze niem o nie -
peł no spraw no ści; 

– sa mot ne wy cho wy wa nie kan dy da ta w ro dzi nie; 
– orze cze nie o nie peł no spraw no ści kan dy da ta; 
– wie lo dziet ność w ro dzi nie (od troj ga dzie ci); 
– ro dzi na ob ję ta nad zo rem ku ra tor skim lub 

wspar ciem asy sten ta ro dzi ny; 
– ob ję cie kan dy da ta pie czą za stęp czą. 
8. Pod sta wą zgło sze nia dziec ka do wy bra ne go 

przed szko la na dy żur wa ka cyj ny jest pra wi dło -
wo wy peł nio na i zło żo na „De kla ra cja udzia łu 
dziec ka w dy żu rze wa ka cyj nym”. De kla ra cję 
ro dzi ce skła da ją w przed szko lu ma cie rzy stym, 
do któ re go dziec ko uczęsz cza w bie żą cym ro -
ku szkol nym, bez wzglę du na to, z usług któ rej 
pla ców ki ro dzi ce chcie li by sko rzy stać w okre -
sie wa ka cyj nym.  

9. De kla ra cję udzia łu dziec ka w dy żu rze wa ka cyj -
nym wy da je pla ców ka ma cie rzy sta, wraz z po -
twier dze niem – pie cząt ką przed szko la na de -
kla ra cji – fak tu uczęsz cza nia dziec ka do pla -
ców ki w bie żą cym ro ku szkol nym. 

10. Ro dzic/opie kun praw ny po bie ra mak sy mal -
nie 2 sztu ki de kla ra cji, po jed nej na każ dy 
mie siąc wa ka cyj ny.  

11. Przyj mo wa nie zgło szeń na dy żur wa ka cyj ny 
bę dzie prze bie gać wg na stę pu ją ce go har mo -
no gra mu: 

Przed szko la ma cie rzy ste bę dą wy da wa ły de kla -
ra cje udzia łu dziec ka w dy żu rze wa ka cyj nym 
od dnia 01.06.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. 
do godz. 15.00. 
Przed szko la ma cie rzy ste bę dą przyj mo wa ły 
wnio ski o przy ję cie dziec ka na dy żur wa ka cyj -
ny od dnia 08.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. 
do godz. 16.00. Wraz z wnio skiem ro dzi ce 
skła da ją „oświad cze nie dot. ko rzy sta nia z wy -
ży wie nia i licz by go dzin wy cho wa nia przed -
szkol ne go”  
18 czerw ca b. r. 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 oraz li sta 
przed szko li, któ re dys po nu ją jesz cze wol ny mi 
miej sca mi. 
12. O licz bie wol nych miejsc w cza sie trwa nia dy -

żu ru wa ka cyj ne go de cy du je dy rek tor przed -
szko la w po ro zu mie niu z or ga nem pro wa -
dzą cym, z uwzględ nie niem moż li wo ści ka -
dro wych pla ców ki i po trzeb ro dzi ców.  

13. W przy pad ku więk szej ilo ści zgło szeń niż 
miejsc w przed szko lu, dyrektor przed szko la 
dy żu ru ją ce go in for mu je (po przez wy wie sze -
nie li sty) rodziców/opie ku nów praw nych 
dzie ci nie przy ję tych na dy żur z po wo du bra -
ku miej sca o in nych pla ców kach re ali zu ją -
cych dy żur w tym sa mym ter mi nie, któ re 
po sia da ją wol ne miej sca. Rów no cze śnie dy -
rek tor zwró ci ro dzi co wi zło żo ną de kla ra cję 
udzia łu dziec ka w dy żu rze wa ka cyj nym 
wraz z ad no ta cją „brak miejsc”. Ro dzic ma 
moż li wość za pi sa nia dziec ka do in nej pla -
ców ki przed szkol nej, dys po nu ją cej wol ny mi 
miej sca mi. 

14. Wa run kiem przy ję cia dziec ka na dy żur wa -
ka cyj ny bę dzie przed sta wie nie w pierw szym 
dniu po by tu dziec ka w przed szko lu do wo du 
wpła ty na li czo nej za czas ko rzy sta nie z dy żu -
ru. Po nad to ro dzi ce zo bo wią zu ją się do prze -
strze ga nia wszel kich pro ce dur obo wią zu ją -
cych w pla ców ce, do któ rej bę dzie uczęsz cza -
ło dziec ko w okre sie wa ka cyj nym. KP

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola w okresie wakacyjnym należy składać do 15 czerwca. 

Więcej miejsc w żłobku
Miasto podpisało umowę 
na przebudowę kolejnego 
oddziału miejskiego żłobka. 
Ósmy oddział powstanie 
w budynku ZSO nr 11 
przy ulicy Skwerowej 
w Sosnowcu Maczkach. 
 
Ko lej na pla ców ka ma po wstać 
do koń ca ro ku. Prze bu do wa 
i wy po sa że nie pla ców ki czę ścio -
wo sfi nan so wa ne zo sta ną z rzą -
do we go pro gra mu „Ma luch 
Plus”, z któ re go mia sto otrzy -
ma ło 1,5 mln zł. Po otwar ciu 
od dzia łu licz ba miejsc w żłob ku 
miej skim wzro śnie do 538. 

Bu dy nek ZSO, w któ rym 
mie ści się obec nie Przed szko le 
Miej skie nr 36 i Szko ła Pod -
sta wo wa nr 37, a swo ją sie dzi -
bę ma tu rów nież Ra da Dziel -
ni cy Macz ki. No we skrzy dło 
bu dyn ku po wsta nie od stro ny 
ist nie ją ce go wej ścia do przed -
szko la. W do bu do wa nym 
obiek cie znaj do wać ma się hol 

z klat ką scho do wą, wóz kow -
nia, szat nia, win da oso bo wa 
i ku chen na. Na pierw szym pię -
trze za pla no wa no po miesz cze -
nia go spo dar cze i biu ro we oraz 
ta ras. Plan mo der ni za cji bu -
dyn ku za kła da nad bu do wę ist -
nie ją ce go skrzy dła, w któ rym 
dziś mie ści się przed szko le. 
W nim mie ścić się ma ją trzy 
od dzia ły żłob ka, kuch nia, za -

ple cze sa ni tar ne i so cjal ne dla 
pra cow ni ków.  

Obiekt bę dzie do sto so wa ny 
do po trzeb dzie ci z nie peł no -
spraw no ścia mi. Prze wi dzia no, 
że mie ścić bę dzie się tu gru pa 
dla dzie ci od 20 ty go dnia do 1,5 
ro ku ży cia i dwie gru py od 1,6 
do 3 lat. Przy oka zji in we sty cji 
zmo der ni zo wa ny zo sta nie tak -
że ist nie ją cy plac za baw. KP

Komputery dla  uczniów
Fun da cja In sty tut Twór czej In te gra cji ode bra ła 
od spół ki Or len Po łu dnie S.A. dwa dzie ścia lap to -
pów prze zna czo nych do na uki dla uczniów i na -
uczy cie li Ze spo łu Szkół Spe cjal nych nr 4 w So -
snow cu. Ucznio wie ko rzy sta ją z lap to pów pod czas 
zdal nych lek cji. 

– Dzię ki wiel kie mu ser cu i za an ga żo wa niu w pro -
ble my na szych uczniów i pod opiecz nych pre ze sa 
Mar ci na Re ja, ca łe go za rzą du oraz pra cow ni ków 
spół ki Or len Po łu dnie wszy scy na si ucznio wie zma -
ga ją cy się z pro ble ma mi tech nicz ny mi i bra ka mi 
sprzę tu w cza sie na uki zdal nej bę dą mo gli ze spo ko -
jem kon ty nu ować swo ją edu ka cję i te ra pię. Wiel kie 
„dzię ku je my” dla wiel kich lu dzi – pod su mo wa ła 
Iwo na Du rek, dy rek tor ka ZSS nr 4. KP

Wsparcie dla sosnowieckich szkół
De cy zją wo je wo dy ślą skie go 208 szkół lub bi blio -
tek pe da go gicz nych uzy ska wspar cie w ra mach 
Na ro do we go Pro gra mu Roz wo ju Czy tel nic twa. 
W tym gro nie zna la zły się dwie so sno wiec kie 
szko ły pod sta wo we nr 32 i 39. 

W edy cji 2019/2020 do wo je wo dy ślą skie go 
wpły nę ło 228 wnio sków szkół i bi blio tek pe da go -

gicz nych na łącz ną kwo tę do fi nan so wa nia z bu -
dże tu pań stwa w wy so ko ści 1.858.780 zł. Oce nie 
me ry to rycz nej pod le ga ło przy tym 208 wnio sków 
na łącz ną kwo tę do fi nan so wa nia w wy so ko -
ści 1.697.520 zł (8 wnio sków zo sta ło od rzu co nych 
ze wzglę dów for mal nych, 12 wnio sków zo sta ło 
wy co fa nych przez or ga ny pro wa dzą ce).  KP

Kolejny, ósmy oddział żłobka, powstanie w Maczkach. Spółka Orlen Południe przekazała laptopy dla uczniów.
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Łoś i warchlak uratowani Specjalny punkt 
już otwarty  8 maja ubiegłego roku udało 

się uratować młodego łosia, 
który był uwięziony w pasie 
drogowym rozdzielającym 
DK 94 w Sosnowcu w okolicy 
skrzyżowania z ulicą Długosza. 
W maju bieżącego roku 
historia się powtórzyła, 
na szczęście znów miała 
szczęśliwy finał. 
 
We wto rek, 5 ma ja, Straż Miej -
ska otrzy ma ła zgło sze nie, że 
przy uli cy Le śnej po mię dzy 
Macz ka mi a Ostro wa mi Gór ni -
czy mi le ży ran ny łoś. Zwie rzę 
naj pierw we szło na pry wat ną po -
se sję, a po tem, przy pró bie prze -
sko cze nia ogro dze nia moc no się 
po ra ni ło. Na miej scu oka za ło się, 
że zwie rzę ma spo ro roz le głych 
ran w oko li cy brzu cha. 

We zwa ny we te ry narz przy 
wspar ciu miesz kań ców zde zyn -
fe ko wał i zszył ra ny łosia. Po za -
koń cze niu opa try wa nia uśpio ne 
zwie rzę zo sta ło szyb ko prze -
trans por to wa ne do la su macz -

kow skie go – Po moc i spo kój 
miesz kań ców by ła bar dzo waż -
na. Dzię ki udo stęp nie niu ko par -
ki oraz sa mo cho du do staw cze go 
uda ło się szyb ko prze trans por to -
wać ło sia do la su. Dzię ku je my 
za po moc i pięk ną po sta wę na -

szych miesz kań ców – stwier dził 
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

Zwie rzę ma mniej wię cej 15 
mie się cy. – Z pew no ścią mo gę 
po wie dzieć, że to nie jest ten 
sam zwie rzak, któ re go ra to wa li -

śmy rok te mu. Oba ran ne ło sie 
by ły w po dob nym wie ku, więc 
ten sprzed ro ku ma te raz po -
nad dwa la ta – wy ja śnia Ma rek 
Li gę za, le karz we te ry na rii, któ ry 
ra to wał oba ło sie. Tym sa mym 
po macz kow skich la sach bie ga ją 
przy naj mniej dwa so sno wiec kie 
ło sie. 

Straż Miej ska sta nę ła na wy so -
ko ści za da nia tak że kil ka dni 
póź niej, gdy jed na z miesz ka nek 
po pro si ła o in ter wen cję w spra -
wie ma łe go dzi ka, któ ry wpadł 
do dziu ry w są siedz twie ru ro cią -
gu cie płow ni cze go przy uli cy Ni -
wec kiej. Dzię ki szyb kiej re ak cji 
funk cjo na riu szy uda ło się uwol -
nić mło de go war chla ka. Zwie rzę 
wpa dło do głę bo kiej na po -
nad dwa me try dziu ry i nie by ło 
w sta nie sa mo wyjść. Przy by ły 
na miej sce pa trol Stra ży Miej -
skiej wy do stał dzi ka i po kon -
sul ta cji z le ka rzem we te ry na rii 
oraz Le śnym Po go to wiem dla 
Dzi kich Zwie rząt w Mi ko ło wie 
wy pu ścił go. KP

Po moc i wspar cie dla przed się bior ców w okre sie 
pan de mii jest nie zbęd na. Co z płat no ścia mi za po -
dat ki, na ja kie wspar cie w utrzy ma niu fir my mo gą 
li czyć przed się bior cy, co z czyn sza mi – to naj czę ściej 
po ja wia ją ce się py ta nia. Dla te go w So snow cu wy -
star to wał spe cjal ny punkt in for ma cyj ny w ra mach 
pro gra mu „SOSnowiec dla Miesz kań ca i Przed się -
bior cy”. 

Punkt, któ ry od 12 ma ja dzia ła w cen trum mia sta 
przy uli cy Mo drze jow skiej 32A, jest ele men tem 
wspar cia w wal ce ze skut ka mi wpro wa dzo nych ogra -
ni czeń wy wo ła nych pan de mią Co vid -19. Co naj waż -
niej sze, w punk cie moż na uzy skać in for ma cje nie tyl -
ko do ty czą ce Urzę du Miej skie go i je go wspar cia. 
Cze ka ją tam rów nież pra cow ni cy Po wia to we go 
Urzę du Pra cy oraz Miej skie go Za kła du Za so bów 
Lo ka lo wych. 

Punkt bę dzie otwar ty od po nie dział ku do czwart -
ku w go dzi nach od 10.00 do 15.00 oraz w piąt ki 
w go dzi nach od 10.00 do 13.00. 

War to pa mię tać, że od 9 kwiet nia dzia ła spe cjal na in -
fo li nia dla przed się bior ców do tknię tych skut ka mi 
COVID-19. Te le fo ny są do stęp ne od po nie dział ku 
do piąt ku w go dzi nach od 7.30 do 18.00. Moż na dzwo -
nić pod nu me ry: 502 531 468, 601 983 979.  KP

Łosia udało się opatrzyć i przetransportować do lasu. 

Paw
eł Leśniak

Promocja
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Karina Skowronek (w środku) podkreśla, że mimo pandemii prace przy budowie Zagłębiowskiego Parku 
Sportowego są realizowane zgodnie z planem. Zagłębiowski Park Sportowy rośnie w oczach.

Koronawirus wstrzymał sportowy świat. Czy 
wam również pokrzyżował plany? Jak wygląda 
poziom zaawansowania prac w przypadku 
stadionu piłkarskiego? 
Na szczę ście, w na szym przy pad ku, wszyst ko 
idzie zgod nie z pla nem. Nie prze rwa li śmy 
prac na wet na mo ment. Ak tu al nie na sta dio -
nie pił kar skim wy ko ny wa ne są pra ce zbro jar -
skie oraz be to no wa nie słu pów ob wo do wych 
sta dio nu. Roz po czę to już mon taż be lek zę ba -
tych try bu ny za chod niej, tzw. pre fa bry ka ty. 
Trwa ją jed no cze śnie pra ce zwią za ne z za syp -
ką pod po sadz ko wą oraz in sta la cją wod no -ka -
na li za cyj ną. Wy ko na no ścia ny żel be to we kla -
tek scho do wych oraz szy bów win do wych dla 
try bu ny za chod niej. Za ra zem za koń czo no 
etap prac zwią za ny z pły ta mi oraz sto pa mi 
fun da men to wy mi. To oczy wi ście nie ko niec, 
gdyż wy ko naw ca pro wa dzi pra ce zwią za ne 
z ma kro ni we la cją te re nu wo kół obiek tów. 
Za awan so wa nie prac zwią za nych z wy ko na -
niem zbior ni ka re ten cyj ne go moż na z ko lei 
oce nić na 75 pro cent. 
 
Co z ha lą spor to wą? 
Ak tu al nie pro wa dzo ne pra ce zwią za ne są ze 
zbro je niem oraz be to no wa niem słu pów, ścian 
kla tek scho do wych oraz szy bów win do wych. 
Za koń czo no etap prac zwią za ny z pły ta mi 

oraz sto pa mi fun da men to wy mi dla ca łe go 
obiek tu. 

Trwają tak że pra ce zwią za ne z za syp ką 
pod po sadz ko wą oraz in sta la cją wod no -ka na -
li za cyj ną. Tak jak w przy pad ku sta dio nu, tak -
że i tu taj nie ma żad nych opóź nień, wszyst ko 
idzie zgod nie z pla nem. 

 
Złożyliście w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
wnioski o dofinansowanie budowy hali 
i lodowiska, którego wykonawcę mamy  
poznać pod koniec drugiego kwartału.  
O jaką kwotę dofinansowania 
wnioskowaliście? 
W obu przy pad kach wnio sko wa li śmy o do -
fi nan so wa nie w wy so ko ści 50 proc. kosz tów 
bu do wy. Ha la bu do wa na jest za kwo tę nie -
mal 47 mln zł, z ko lei je śli cho dzi o lo do wi -
sko, to tak jak Pan wspo mniał, wy ko naw cę 
ma my po znać pod ko niec dru gie go kwar ta -
łu. We wnio sku wpi sa li śmy więc na ra zie 
sza cun ko wą kwo tę. W 2020 ro ku Mi ni ster -
stwo Spor tu i Tu ry sty ki na pro gram in we -
sty cji o szcze gól nym zna cze niu dla spor tu 
prze zna czy 157 mi lio nów zło tych. Miej my 
na dzie ję, że część z tych środ ków wes prze 
bu do wę na szych obiek tów. W obu wnio -
skach do mi ni ster stwa ma my wy ma ga ne re -
ko men da cje związ ków spor to wych. W przy -

pad ku lo do wi ska re ko men da cji udzie lił nam 
Pol ski Zwią zek Ho ke ja na Lo dzie, z ko lei 
je śli cho dzi o ha lę, to Pol ski Zwią zek Szer -
mier czy. Szer mier ka w So snow cu ma kil ka 
sek cji, każ da z nich pręż nie dzia ła, za wod ni -
cy od no szą suk ce sy nie tyl ko w Pol sce, ale 
i na are nie mię dzy na ro do wej. W obu przy -
pad kach pod kre śli li śmy zna cze nie tej in we -
sty cji dla szko le nia mło dych za wod ni ków 
i roz wo ju dys cy plin spor to wych. Po nad to we 
wnio skach za zna czy li śmy, że za rów no z ha -
li, jak i lo do wi ska, bę dą ko rzy stać tak że 
miesz kań cy mia sta. 

 
Proszę przypomnieć sposób finansowania 
Zagłębiowskiego Parku Sportowego. 
Bu do wa obiek tów w ra mach ZPS-u fi nan so -
wa na jest z 203 mln zł kre dy tu przy zna ne go 
nam przez Bank Go spo dar stwa Kra jo we go. 
Ak tu al ne opro cen to wa nie wy no si 2,52 pro -
cent. Okres zo bo wią zań wy no si 15 lat, li czo -
ny jest od mo men tu, gdy za koń czy się bu do -
wa, a spół ka bę dzie mia ła moż li wość ge ne ro -
wa nia przy cho dów. Co waż ne pod kre śle nia, 
przez pierw sze trzy la ta bę dzie my spła cać wy -
łącz nie opro cen to wa nie. W tym okre sie spła -
ta bę dzie re ali zo wa na przez gmi nę 
 
Rozmawiał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Nie przerwaliśmy prac nawet na moment 
Rozmowa z KARINĄ SKOWRONEK, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego sp. z o.o. , w ramach którego w Sosnowcu powstaną stadion, hala i lodowisko
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To będzie najnowocześniejszy  
obiekt w regionie

Zagłębiowski Park Sportowy ma być 
najnowocześniejszym obiektem w regionie. Stadion 
piłkarski ma pomieścić 11,5 tysiąca widzów, z kolei 
nowa hala będzie miała 3052 miejsca dla widzów 
(w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami) 
i będzie spełniała wymagania światowych federacji: 
piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. Koszt 
stadionu i hali to – odpowiednio – 147 mln zł  
i 57,5 mln zł brutto. W obu przypadkach spółka 
będzie mogła jednak odzyskać podatek VAT. 
 Projekt zakłada, że hala główna będzie miała  
44 metry długości, 25 metrów szerokości 
(powierzchnia 1100 m kw.) i 12,5 m wysokości. 
Wydzielono pola gry dla trzech dyscyplin: siatkówki, 
koszykówki oraz piłki ręcznej (zgodnych 
z wymogami poszczególnych federacji sportowych). 
Na terenie obiektu przewidziano również miejsce 
dla hali treningowej (ok. 557 m kw. – wymiary boiska 
są dostosowane do gry w siatkówkę i koszykówkę). 
W obiekcie będzie można również organizować 
imprezy kulturalne, wystawiennicze czy targowe. 
Do tego celu mogą być wykorzystane: hala główna, 
sala treningowa oraz promenada na poziomie +1. 
Ostatnim elementem Zagłębiowskiego Parku 
Sportowego będzie kryte lodowisko.

Boisko Czarnych z zadaszeniem! Powrót do elity
Sosnowiec wśród 12 miast, które otrzymało 
dofinansowanie w ramach nowego programu dotyczącego 
budowy zadaszeń boisk piłkarskich! Pneumatyczne 
zadaszenie zakryje boisko ze sztuczną nawierzchnią, które 
znajduje się obok stadionu Czarnych Sosnowiec. 
 
Do fi nan so wa nie wy no szą ce 800 tys. zł. po cho dzi z Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki. W ra mach te go rocz nej, pi lo ta żo wej 
edy cji, do fi nan so wa niem zo sta ło ob ję tych 12 obiek tów na łącz -
ną kwo tę 19 mln zł. 

Ca łe za da nie po win no się za mknąć w kwo cie ok. 2 mln 
zł. – Wy bu do wa nie pneu ma tycz ne go za da sze nia, po dob -
ne go do te go funk cjo nu ją ce go przy Sta dio nie Lu do wym, 
po zwo li na kom for to we tre no wa nie przez okrą gły rok. 
Mam na my śli rów nież mło dych adep tów pił ki noż nej 
– wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.  KP

Dzięki zadaszeniu na obiekcie Czarnych treningi będą 
mogły się odbywać przez cały rok.

Ko szy kar ki z So snow ca po now nie za -
gra ją na par kie tach eks tra kla sy. CTL 
Za głę bie otrzy ma ło „dzi ką kart kę” 
przy zna ną przez PZKosz, któ ra 
upraw nia do wy stę pów w Tau ron Ba -
sket Li dze w przy szłym se zo nie. Te -
raz czas na pro ces li cen cyj ny. 

I -li go we roz gryw ki ko szy ka rek, 
po dob nie jak wie le in nych w róż nych 
dys cy pli nach spor to wych, zo sta ły 
prze rwa ne i za koń czo ne przed cza sem 
w związ ku z pan de mią ko ro na wi ru sa. 
Ko szy kar ska cen tra la pod ję ła de cy zję, 
na mo cy któ rej nikt z eks tra kla sy nie 
spa da, z ko lei bez płat nie za pro szo no 
do niej naj lep sze dru ży ny I li gi z gru -

py A i B, czy li MKS Prusz ków i CTL 
Za głę bie So sno wiec. Pierw szo li go we 
roz gryw ki zo sta ły prze rwa ne na eta pie 
ćwierć fi na łów play -off. Za głę bie po -
ko na ło w nim 2:0 Mon -Pol Płock. 
– W Eks tra kla sie bę dzie my, gdy 
przej dzie my pro ces li cen cyj ny i Ko -
mi sja Li cen cyj na wy da zgo dę na na -
szą grę – od kre śla pre zes klu bu z So -
snow ca, Ma rek Le siak. – De cy du je -
my się na Eks tra kla sę, chce my w niej 
za grać, na ten mo ment ma my de kla -
ra cję spon so rów, ale trze ba pa mię tać, 
jak wie le jest nie wia do mych zwią za -
nych z no wym se zo nem – do dał pre -
zes klu bu. KP
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Kościół w Nowym Sielcu część 2
W poprzednim numerze „Kuriera” przedstawiłem Państwu pierwszą część artykułu o nowosieleckiej świątyni. Teraz zapraszam na ciąg dalszy historii o tym zabytku. 

Jak do wie dzie li śmy się wcze -
śniej, bu dow ni czo wie ko ścio ła 
od sa me go po cząt ku bo ry ka li 
się ze sła bą sta bil no ścią grun tu, 
na któ rym za czę to wzno sić bu -
dow lę. We dług in for ma cji po -
twier dzo nych przez pa ra fię, 
do utwar dze nia grun tu uży to 
wów czas sta rej, ale spraw dzo -
nej me to dy po le ga ją cej na za -
sto so wa niu sło ni ny. So sno -
wiec ki re gio na li sta An drzej 
Sie jeń ski rów nież po twier dza 
wy ko rzy sta nie tej tech no lo gii, 
do da jąc, że sło ni na by ła mie -
sza na z wap nem, pia skiem oraz 
żwi rem i po cho dzi ła (przy naj -
mniej czę ścio wo) z rzeź ni znaj -
du ją cej się przy dzi siej szej uli cy 
Na ru to wi cza. Czas po ka zał, że 
za sto so wa ne za bie gi oka za ły się 
w peł ni sku tecz ne. Jed nak nie 
tyl ko wa run ki hy dro ge olo gicz -
ne spra wia ły pro ble my. Na 
prze szko dzie sta nę ła I woj na 
świa to wa oraz zwią za ny z nią 
kry zys go spo dar czy. W tych 
trud nych cza sach po sta no wio -
no ogra ni czyć kosz ty bu do wy. 
Zwró co no się więc do au to ra 
pro jek tu świą ty ni – Ste fa -
na Szyl le ra z proś bą o sko ry go -
wa nie pla nów ar chi tek to nicz -
nych. Proś ba ta jed nak po zo -
sta ła bez od po wie dzi. Do pie ro 
w ro ku 1936, trzy la ta 
po śmier ci Szyl le ra, nie zbęd -
nych zmian w pro jek cie do ko -
nał je go uczeń Wie sław Ko no -
no wicz. Chy ląc czo ła przed mi -
strzem, pla ny pod pi sał nie tyl -
ko wła snym na zwi skiem, ale 
rów nież na zwi skiem swe go na -
uczy cie la.  

Po now nie przy stą pio no 
do prac, nad któ ry mi pie czę 
spra wo wał pro boszcz Adam 
Hen dry chow ski. Nie ste ty, wy -
buch II woj ny spo wo do wał ko -
lej ne prze rwa nie ro bót. 
Do 1939 ro ku mu ry pod cią -
gnię to mniej wię cej do po ło wy 
do ce lo wej wy so ko ści. Nie ste ty, 
pod czas oku pa cji Niem cy zra -
bo wa li zgro ma dzo ne ma te ria ły 
bu dow la ne, prze zna cza jąc je 
m.in. na in we sty cje zwią za ne 
z po bli ską „Rur kow nią Huld -
czyń skie go”.  

Po woj nie dzie ła kon ty nu -
owa nia bu do wy pod jął się ko -
lej ny pro boszcz ks. Cze sław 
Dróżdż. W 1951 za pro bo stwa 
ks. Edwar da Ba nasz kie wi cza 
za koń czo no wzno sze nie mu -
rów i po ło żo no dach.  

2 li sto pa da 1952 ks. bi skup 
Zdzi sław Go liń ski po świę cił 
ko ściół. Uro czy sta kon se kra cja 

od by ła się w dniach 17-18 
czerw ca 1961 ro ku.  

Cie ka wym i za ra zem ma ło 
zna nym epi zo dem w hi sto rii 
no wo sie lec kie go ko ścio ła by ły 
msze świę te za Oj czy znę, or ga -
ni zo wa ne pod czas sta nu wo jen -
ne go oraz w póź niej szym okre -
sie. Obok du chow nych z pa ra -
fii współ or ga ni za to ra mi tych 
szcze gól nych li tur gii by li m.in. 
związ kow cy „So li dar no ści” 
z ko pal ni „So sno wiec” i „Czer -
wo ne Za głę bie”. Zda rza ło się, 
że w ko ście le wy stę po wa li czo -
ło wi pol scy ak to rzy oraz zna ni 
przed sta wi cie le świa ta kul tu ry. 

Msze gro ma dzi ły tłu my lu dzi, 
a pod czas ich trwa nia te ren wo -
kół ko ścio ła był ob sta wia ny 
przez Mi li cję Oby wa tel ską 
i Służ bę Bez pie czeń stwa.  

Po la tach, w sym bo licz ny 
spo sób na wią zu jąc do tych wy -
da rzeń, wpro wa dzo no do ko -
ścio ła re li kwie ka pe la na „So li -
dar no ści” ks. Je rze go Po pie -
łusz ki – pro pa ga to ra „mszy 
za Oj czy znę”. Do cza sów sta nu 
wo jen ne go swy mi ko rze nia mi 
się ga tak że dzia ła ją ce przy pa -
ra fii Die ce zjal ne Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie – w la tach 
osiem dzie sią tych udzie la no tu -

taj wspar cia ro dzi nom in ter no -
wa nych i dys kry mi no wa nych 
dzia ła czy opo zy cji. Dzia łal ność 
cha ry ta tyw na pro wa dzo na jest 
obec nie na rzecz po trze bu ją -
cych. Na dal kon ty nu owa na jest 
tak że tra dy cja od pra wia nia 
mszy świę tych w in ten cji Oj -
czy zny.  

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

W pierwszej części artykułu błędnie podałem 
nazwisko autora artykułu, z którego 
korzystałem. Autorem artykułu „Przewrotna 
historia budowy kościoła w Sosnowcu
Nowym Sielcu” jest pan Marcin Lora. 
Za pomyłkę przepraszam. 

Kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Skautów – widok od strony ul. 3 Maja. 

Tak wyglądał kościół w roku 1945 – widok od południowego zachodu w kierunku prezbiterium. W lewej części 
kadru znajduje się plebania. Zdjęcie pochodzi z kroniki parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. 

 Kolejna faza budowy uwieczniona na zdjęciu pochodzącym z kroniki 
parafialnej. 

Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pierwotnie znajdował się w kaplicy 
Zamku Sieleckiego. W 1927 roku w związku z planowaną przebudową 
zamku został przekazany przez Gwarectwo „Hrabia Renard” 
do parafialnej kaplicy znajdującej się obok plebanii. Obecnie czczony 
jest jako obraz Matki Boskiej Sosnowieckiej. 
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„Caruso mikrofonu” z Sosnowca
Komentował największe sukcesy polskiej piłki nożnej w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Jeden z najbardziej znanych komentatorów sportowych w historii. Zakochani 
w nim kibice nazywali go „Caruso mikrofonu”. Barwnie i emocjonująco relacjonował wydarzenia na sportowych arenach. Fachowcy często zarzucali mu szowinizm i brak 
wiedzy. Już za życia stał się legendą. Chłopak z Sosnowca umarł stanowczo zbyt młodo, bo w wieku 52 lat. Gdyby żył, 22 maja 2020 roku skończyłby 90 lat. 

Jan Ci szew ski uro dził się 22 ma -
ja 1930 ro ku w So snow cu. Wy cho wy -
wał się w Siel cu. Od naj młod szych lat 
pa sjo no wał się spor tem. Mi łość 
do nie go za szcze pił w nim oj ciec Cze -
sław, przed woj ną dzia łacz  

Klu bu Mo to cy klo we go Za głę bia 
Dą brow skie go. Za czę ło się od żuż la. 
Po bli sko dwóch la tach tre nin gów 
mu siał jed nak od pu ścić. Nie za de cy -
do wa ły o tym umie jęt no ści, ale przy -
pa dłość zdro wot na „Ci sa”, a kon kret -
nie pra wa no ga, krót sza o 12 cen ty -
me trów od le wej. Nie po mógł na wet 
spe cjal ny mo to cykl. Mi łość do żuż la 
prze trwa ła jed nak przez la ta. Oprócz 
spo tkań pił ki noż nej to wła śnie żuż lo -
we po je dyn ki re la cjo no wał naj czę -
ściej.  
 
O KROK OD AM PU TA CJI 
Do wy pad ku, któ ry za wa żył na przy -
szło ści Ci szew skie go, do szło w dzie -
ciń stwie. Pod czas wa ka cji tak nie -
szczę śli wie sko czył z wo zu z sia nem, 
że ze rwał ścię gna. Po tem był jesz cze 
wy pa dek na mo to cy klu, któ ry skoń -
czył się ura zem bio dra i skom pli ko -
wa nym zła ma niem. Krak sa mia ła 
miej sce pod czas woj ny, stąd le cze nie 
by ło wy jąt ko wo utrud nio ne. Ci szew -
skie mu gro zi ła na wet am pu ta cja no -
gi! Wszyst ko przez za ka że nie krwi 
i gruź li cę ko ści. Dzię ki kil ku ope ra -
cjom no gę uda ło się jed nak ura to wać 
w czym ogrom na za słu ga mat ki Ci -
szew skie go. – Gdy by nie ta no ga, to 
na pew no był by spor tow cem – wspo -
mi nał po la tach Ja nusz Osiń ski, 
przy ja ciel Ci szew skie go z dzie ciń -
stwa. 

Ko chał sport, go rzej by ło z na uką. 
Był uczniem so sno wiec kiej „dzie wiąt -
ki”. Do ma tu ry pod szedł do pie ro 
w wie ku 40 lat. Zda wał ją eks ter ni -
stycz nie w Eko no micz nym Tech ni -
kum Ener ge tycz nym dla Pra cu ją cych. 
Mi mo to z pa sją pi sał i mó wił o spo -
rcie. Współ pra co wał m.in. z ka to wic -
kim „Spor tem” i „Dzien ni kiem Za -
chod nim”. 

 
CO JA MAM PAŃSTWU 
POWIEDZIEĆ? 
Gdy miał 22 la ta, roz po czął pra cę 
w Pol skim Ra diu Ka to wi ce, a już 4 la -
ta póź niej za de biu to wał na an te nie te -
le wi zyj nej. Roz po czy nał od ko men to -
wa nia żuż la, ale w pa mię ci ki bi ców 
po zo stał głów nie ja ko spe cja li sta 
od fut bo lu, po tra fią cy stwo rzyć nie -
praw do po dob ną at mos fe rę me czu 
pił kar skie go. Pierw szym me czem, 
któ ry ko men to wał, był po je dy nek 

żuż lo wy Unia Chorzów – Budowlani 
Gdańsk. 

Ni gdy nie za po mniał o swo im po -
cho dze niu, był zwią za ny z ro dzin nym 
So snow cem, ki bi co wał Za głę biu, 
któ re go me cze wie lo krot nie po tem 
ko men to wał, czy to w ra diu, czy też 
w te le wi zji. Dziś je go imię no si sta -
dion „Czar nych” przy Al. Mi rec kie go. 

Ko men to wał m.in. hi sto rycz ne 
spo tka nie z An glią na We mbley, fi na -
ły pił kar skich mi strzostw świa ta 
w 1974, 1778 i 1982 ro ku oraz wy stę -
py na szych klu bów w eu ro pej skich 
pu cha rach, m.in. dra ma tycz ne spo -
tka nia war szaw skiej Le gii i Gór ni ka 
Za brze. Był tak że na igrzy skach olim -

pij skich. To wła śnie w fi na le pił kar -
skich zma gań IO w Mo na chium 
w 1972 ro ku pod czas bo ju Pol ski 
z Wę gra mi wy krzy czał do mi kro fo nu 
po de cy du ją cej bram ce Ka zi mie rza 
Dey ny: (…) „Pro szę pań stwa pu sta 
bram ka, ale już nie pu sta, bo w niej 
pił ka” (…). 

„Mój Bo że, co ja mam pań stwu po -
wie dzieć? 20 lat cze ka łem na tę chwi -
lę, 50 lat cze ka ło pol skie pił kar stwo” 
– mó wił z ko lei po koń co wym gwizd -
ku tam te go spo tka nia, gdy Pol ska się -
gnę ło po olim pij skie zło to. W 1970 
ro ku re dak tor Ci szew ski ko men to wał 
pół fi na ło wy mecz roz gry wek Pu cha -
ru Zdo byw ców Pu cha ru, w któ rym 

zmie rzył się Gór nik Za brze z AS Ro -
mą. Po dwóch spo tka niach za koń czo -
nych re mi sem, w – Rzy mie i Cho rzo -
wie, de cy du ją ce spo tka nie mia ło zo -
stać ro ze gra ne na neu tral nym grun cie 
– w Stras bur gu. Tam po raz ko lej ny, 
po 120 mi nu tach gry, wy nik był re mi -
so wy – 2:2. Ry wa li za cję z Ro mą mu -
siał roz strzy gnąć los. „Rzu co na mo ne -
ta” – po wie dział ko men ta tor i po 
chwi li ucichł. I na gle w te le wi zo rach 
mi lio nów Po la ków za grzmia ło: „Pol -
ska! Gór nik! Spra wie dli wo ści sta ło się 
za dość!”. Sta ło się bo wiem ja sne, że 
lo so wa nie wy grał ka pi tan gór ni ków 
Sta ni sław Ośli zło.  

 
DA RIUSZ CI SZEW SKI 
Jak każ de mu ko men ta to ro wi zda rza ły 
mu się tak że wpad ki, któ re kry ty cy 
chęt nie mu wy po mi na li, po dob nie jak 
sła bą zna jo mość ję zy ków ob cych, któ -
ra spra wia ła, że czę sto Ci szew ski 
prze krę cał na zwi ska za gra nicz nych 
pił ka rzy.  

Pod czas Igrzysk Olim pij skich 
w Mo skwie w 1980 ro ku przed de cy -
du ją cym prze jaz dem jeźdź ca Ja na Ko -
wal czy ka wy pa lił: „A te raz, pro szę 
pań stwa, wszyst ko w rę kach... ko nia”. 

Mi mo to był wzo rem dla młod -
szych ko le gów. Dla Da riu sza Szpa -
kow skie go, któ ry prze jął sche dę 
po zmar łym Ci szew skim, był wzo -
rem. Szpa kow ski ma wiał o nim per 
„pro fe sor”. Był tak za pa trzo ny w swo -
je go ido la, że roz po czy na jąc jed ną 
z trans mi sji me czu Pol ska – An glia 
na We mbley przy wi tał się z te le wi -
dza mi, mó wiąc o so bie Da riusz Ci -
szew ski. – Do koń ca me czu by łem 
nie świa do my, że te sło wa pa dły. Do -
pie ro po spo tka niu ko le dzy z War sza -
wy za py ta li mnie: „Wiesz, jak się 
przed sta wi łeś?”. Zbla dłem. O Bo że! 
Co ja na ro bi łem! – po wta rza łem. Za -
raz po po wro cie do Pol ski, przy oka -
zji pro wa dze nia „Spor to wej nie dzie -
li”, prze pro si łem ro dzi nę Jan ka i ki bi -
ców. Tłu ma czy łem, że sta dion We -
mbley ro bi ta kie wra ża nie, że czło -
wiek za po mi na, jak się na zy wa. Co 
cie ka we, nie bra ku je jed nak ki bi ców, 
któ rzy są świę cie prze ko na ni, że zro -
bi łem to świa do mie. Kie dyś na sta cji 
ben zy no wej pod szedł do mnie męż -
czy zna i gra tu lo wał po my słu. „Pięk -
nie pan to po łą czył! Aż się wzru szy -
łem” – opo wia dał po la tach Szpa -
kow ski. 

– Świet ny nar ra tor, do sko na le czuł 
emo cje wi dza. Wie dział, cze go ki bic 
po trze bu je i jak ma za grać na emo -
cjach, by stwo rzyć od po wied ni kli mat 

wi do wi ska. Wy bit ny ga wę dziarz z ta -
ką po zy tyw ną ko no ta cją. Bo to sztu ka 
opo wia dać tak, by by ła ci sza, a lu dzie 
ze zdu mie nia mie li otwar te usta 
– oce nia uzna wa ny dziś za jed ne go 
z naj lep szych w kra ju ko men ta to rów 
Ma te usz Bo rek, któ ry pa mię ta ko -
men tarz Ci szew skie go z je go ostat -
nie go wiel kie go tur nie ju. By ło to 
w 1982 ro ku, a dzien ni karz miał wte -
dy nie speł na dzie więć lat. – Ja ko mło -
dy chło pak, by łem za fa scy no wa ny 
dwo ma ko men ta to ra mi: Ja nem Ci -
szew skim i Ste fa nem Rze szo tem 
– do da je. 

– Im po no wa ło mi to, że wczu wał 
się w wi dza. Bo to nie jest tak, że ko -
men ta tor mu si mó wić o każ dym po -
da niu, widz ma to prze cież na ekra nie. 
Na to miast Ja nek po tra fił zro bić od -
po wied ni na strój, du ży „event” z każ -
de go me czu. Po tra fił stwo rzyć ta ką 
at mos fe rę, że lu dzie nie chcie li od -
cho dzić od te le wi zo rów. To jest du ża 
umie jęt ność i w pew nym sen sie re ży -
se ria. A ja, ja ko re ży ser, po tra fię to 
do ce nić – mó wi z ko lei o Ci szew skim 
twór ca słyn ne go „Pił kar skie go Po ke -
ra” re ży ser i za ra zem mi ło śnik fut bo lu 
Ja nusz Za or ski.  

 
KRÓL ŻY CIA 
Ko chał sport, ko chał ży cie, ko chał al -
ko hol. Jak ma wia ła o nim żo na, był 
ko ne se rem. Czer pał z ży cia, miał wie -
lu zna jo mych z róż nych sfer. Miał 
tak że sła bość do ha zar du. Prze grał 
spo ro, zwłasz cza na wy ści gach kon -
nych na Słu żew cu. Zło śli wi za rzu ca li 
mu współ pra cę ze służ ba mi PRL.  

Po raz ostat ni pod czas wiel kiej im -
pre zy ki bi ce mo gli po słu chać Ci szew -
skie go pod czas Mun dia lu w Hisz pa -
nii w 1982 ro ku.  

Ci szew ski był już wte dy po waż nie 
cho ry. Do skwie ra ły mu cu krzy ca 
i mar skość wą tro by. Pro sto po przy -
jeź dzie z Hisz pa nii tra fił do szpi ta la. 
„To i roz go ry cze nie ostrą kry ty ką 
spra wi ły, że istot nie chcia łem po cząt -
ko wo dać za wy gra ną. Po wo li przy -
szło jed nak za sta no wie nie. Więc 
miał bym w wie ku 52 lat stać się eme -
ry tem? Po rzu cić swo ją pra cę, fut bol, 
ra dio, te le wi zję, sło wem to, co 
od trzy dzie stu lat jest mo im ży ciem? 
Nie, nie zro bię te go!” – pi sał w sierp -
niu 1982 ro ku na ła mach „Prze glą du 
Spor to we go”. Zmarł 12 li sto pa -
da 1982 ro ku. Zo stał po cho wa ny 
na Cmen ta rzu Woj sko wym w War -
sza wie. 
 
Opracował: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Jan Ciszewski do dnia dzisiejszego należy do grona najsłynniejszych sprawozdawców 
sportowych. 

Był dziennikarzem, który komentował największe imprezy sportowe na świecie.

Jan Ciszewski – legenda mikrofonu. Gdyby żył, skończyłby w tym roku 90 lat. 

arc
arc
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Poziomo: 1 – dojmujący smutek, 5 – ma najdłuższą szyję,  
8 – coś z kuchennych naczyń, 9 – niezbędne do gry 
w darta, 10 – gra z bilami i łozami, 11 – muza poezji miłosnej,  
12 – rzymski odpowiednik Posejdona,  14 – jeszcze nie 
senior, 16 – częsty powód pożaru,  17 – sandały, szpilki, 
kozaki, 19 – historia, 21 – jego imię nosi stadion w Zabrzu,  
22 – Salvador, słynny hiszpański malarz, 25 – lekarz 
od układu moczowego, 28 – album na znaczki, 29 – Warta 
lub Dunaj, 30 – obstawa, 32 – o nieślubnym dziecku,   
34 – wielka chęć posiadania czegoś, 35 – dyscyplina 
sportowa lub… w spiżarni na zimę, 36 – drugi atak 
choroby, 37 – cena bez podatku,  38 – poemat Homera,   
39 – tłumaczy sny. 
 
Pionowo: 1 – wisi pod sufitem, 2 – ośmioosobowy zespół,  
3 – tępy ból zęba, 4 – kończą karnawał, 5 – brzydko  
o Francuzie, 6 – zwinięty papier, 7 – autor „Dziewczynki 
z zapałkami”, 13 – stopień podoficerski, 15 – naiwny 
marzyciel, 18 – domek z brył lodu, 20 – drewniany stołek,  
23 – podawane do zająca, 24 – robi sztuczne szczęki,  
26 – tytułowa postać dzieła Adama Mickiewicza, 27 – mierzy 
grunty, 28 – cienka sucha kiełbasa, 31 – jedno, dwu lub 
trzydrzwiowy mebel, 33 – spokrewniony z arbuzem. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 5/2020, ELLA CAREY – PO LATACH W PARYŻU   
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 6/2020

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”. 

Piotr Borlik 

Zapłacz dla mnie  
(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.

Na sopockiej plaży znaleziono 
ciało brutalnie zamordowanej 
nastolatki. Z jej łydki wycięto 
fragment skóry, 
a pod paznokciami nieżyjącej 
dziewczyny, uczennicy 
elitarnego liceum, odkryto 
naskórek szkolnego kolegi. 
Chłopak po szybkiej akcji policji 
trafia do aresztu. Kilka dni 
później, po dziewiętnastu latach 
spędzonych w zakładzie 
karnym, na wolność wychodzi 
Jakub Ramon, policjant skazany 
za zabójstwo partnera z patrolu. 
Zarówno jego proces sprzed niemal dwóch dekad, jak 
i wcześniejsze zwolnienie warunkowe są owiane tajemnicą. 
Znikome informacje w gazetach z dawnych czasów i obecny 
brak zainteresowania tematem mediów każą młodej 
dziennikarce Aśce Jaworskiej wybadać tę sprawę. 
Dziewczyna nieświadomie trafia do świata, w którym życie 
ludzkie jest jedynie towarem. Wbrew ostrzeżeniom, 
Jaworska coraz głębiej zanurza się w śledztwo i odkrywa 
powiązania Ramona z morderstwem nastolatki. Tuż po jego 
zwolnieniu na wolność wychodzi także oskarżony 
o zabójstwo nastolatek, a sprawą zajmuje się w znany 
w Trójmieście adwokat kojarzony z półświatkiem. Ambitna 
dziennikarka jeszcze nie wie, że sama jest tylko pionkiem 
w rękach ludzi, którzy kryją się w cieniu wydarzeń… 
Data wydania: 02.06.2020

Anna Karpińska 

Postscriptum  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Wioletta Sawicka 

Franka. W obcym domu  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Drugi tom cyklu „Pamiętaj o mnie”, który skradł 
serca czytelniczkom. Ta historia zostaje w pamięci 
na długo. I bohaterka, której decyzje budzą emocje.  
Małgorzacie udaje się spotkać z tajemniczym 
nadawcą listów, ale odkrycie, kim on jest, bardzo ją 
zaskakuje. Musi ponownie zajrzeć w przeszłość, by 
przeanalizować wydarzenia sprzed dwudziestu lat, 
a życie płynie. Bohaterka boryka się z wydarzeniami 
dnia codziennego. Oprócz własnych, dopadają ją 
kłopoty najbliższych, które często przesłaniają 

walkę o własne szczęście. A to może czekać 
za progiem, bo jej serce mocniej zabiło do nadawcy 
listów…  
Czy tajemniczy mężczyzna okaże się idealnym 
partnerem dla Małgorzaty? Czy bohaterce uda się 
wydobyć z dotychczasowego toksycznego 
związku? Uratować rodzinę, pomóc siostrze? 
A wreszcie osiągnąć szczęście, które dla niej jest tak 
ważne? 
Data wydania: 07.07.2020

Oleńka, teraz już Franka Wyrobek, dla ratowania 
dzieci poświęca wszystko, co dla niej 
najważniejsze – przeszłość, to, kim jest, a także 
kobiecą godność. Panna z dwojgiem maleńkich 
dzieci, pozbawiona dachu nad głową, pracy 
i środków do życia, poszukiwana przez 
żandarmów, bierze ślub z człowiekiem z obcego jej 
świata, kowalem Ignacym. Franka przenosi się 
do mężowskiej chaty w Mickunach. Jedynie dzięki 
ciężkiej pracy udaje jej się nie myśleć o nocach 
z mężczyzną, którego nie kocha. Ignacy rządzi 

w domu twardą ręką, tylko troska o dzieci 
i skrywane na dnie serca wspomnienie utraconego 
Joachima pozwalają dawnej hrabiance 
Ostojańskiej wytrwać pod cudzym dachem. 
Tymczasem wielka wojna rzuca ich za Wołyń, 
gdzie do głosu dochodzą ukraińscy nacjonaliści. 
W świecie ogarniętym nienawiścią młoda kobieta 
robi wszystko, by ocalić dzieci, resztki 
człowieczeństwa i miłość.  
Przewrotny los szykuje jej jednak niespodziankę. 
Data wydania: 04.06.2020
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Gwiazdy nie szykują dla Ciebie 
żadnych spektakularnych zmian. 
Ciesz się chwilą spokoju i relaksu 

– nie wiadomo, ile potrwa. Korzystaj 
z wolności i pięknej pogody. W życiu uczuciowym 
kieruj się nie tylko sercem, ale i rozumem. To 
połączenie sprawi, że związek będzie idealny. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Wreszcie 
nadszedł czas, abyś mogła 
realizować wszystkie swoje plany. 
Zrób listę i ambitnie ją realizuj, 

zanim coś lub ktoś pokrzyżuje Ci 
plany. Słuchaj ludzi, ale i rozmawiaj 

z nimi na temat swoich problemów. Skrywanie 
nie pomoże Ci się ich pozbyć.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Najbliższy 
czas przyniesie sporo zmian 
w Twoim życiu uczuciowym. 

Po zawirowaniach wreszcie 
będziesz szczęśliwa i znajdziesz 

w kimś prawdziwe oparcie. Będziecie 
nierozłączni, jak dwie połówki jabłka.  

BARAN (21.03. – 19.04.) 
– Od pewnego czasu tkwisz 
w jednym punkcie. Zrób coś, aby 

wreszcie ruszyć do przodu. Znajdź 
motywację i działaj! Rozejrzyj się 

wokół i zastanów, czy jesteś zadowolony z relacji 
partnerskich. Pora poświęcić więcej czasu 
bliskim.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Chwilo trwaj! 
Wszystko w Twoim życiu jest 
na idealnej drodze. Nie oglądaj się 
za siebie i nie zatrzymuj się. Dobry 

czas, by pomyśleć o własnym 
biznesie. Dzięki temu będziesz mogła 

robić to, co kochasz na co dzień, zamiast 
pracować dla kogoś. Nie bój się wyzwań.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Ktoś 
daleki stanie Ci się naprawdę bliski. 
Będzie to nietypowa relacja, ale 
bardzo ważna dla Was obojga. 

Poczujesz w sobie duszę artysty, 
a zarazem odkryjesz nową pasję. Nie wstydź się 
jej, bo być może wystarczy odrobina wprawy 
i zamienisz ją w całkiem dochodowy biznes.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Po ostatnich 
zawirowaniach uczuciowych 
nadejdzie czas spokoju. Nie szukaj 
wiec problemów na siłę i ciesz się 

chwilą sielanki. Pomyśl nad krótkim 
urlopem. Czasem wystarczy kilka dni 

w innym otoczeniu i można spojrzeć na wiele 
spraw z zupełnie innej perspektywy.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Czeka Cię 
ciężki okres, ale Twój wysiłek nie 
pójdzie na marne. Pod koniec 
miesiąca wreszcie będziesz mogła 

pozwolić sobie na upragniony relaks 
– korzystaj więc z tego, jak tylko się da.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Jeżeli 
sama zauważyłaś, że spędzasz 
za dużo czasu przed telewizorem, to 
znaczy, że jest gorzej, niż myślisz. 

Znajdź sobie jakieś hobby lub 
relaksujące zajęcie, które zajmie Ci czas 

w przyjemny sposób.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Więcej 
ruchu sprawi, że nabierzesz dużo 
pozytywnej energii. Korzystaj 
z pięknej pogody i długich dni. 

Zabierz ukochaną na wycieczkę 
i romantyczną kolację. Z pewnością 

doceni miły gest. Jeżeli tylko przeszła Ci przez 
myśl zmiana pracy, nie zastanawiaj się, tylko 
działaj w tym kierunku.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Pomimo myśli, które od jakiegoś 
czasu krążą w Twej głowie, to nie 
jest dobry czas na jakiekolwiek 

zmiany. Potrzebujesz raczej 
stabilizacji niż nowych wyzwań. Mogłyby Cię 
teraz przytłoczyć i zniechęcić do dalszego 
rozwoju.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Korzystaj z ostatnich chwil 
wolnego czasu. Już w połowie 
miesiąca spadnie na Ciebie masa 

nowych wyzwań i obowiązków. 
Przy dobrej organizacji ze wszystkim sobie 
poradzisz. Nie zniechęcaj się.  
Znajdź sobie osobę, która potrafi Cię wysłuchać.  

Ruszyła właśnie akcja „Zapełnij 
widownię, wspomóż teatr”,  
do której dołączyć może każdy 
chętny widz.  
  
Wszy scy, któ rą chcą po móc, mo gą 
ku pić wy bra ne przez sie bie bi le ty. 
Te atr Za głę bia wpro wa dził dwa 
no we ty py bi le tów: bi let ce gieł kę 
i bi let otwar ty. Co moż na zro bić? 
Wy star czy „za siąść” na wir tu al nej 
wi dow ni, ku pu jąc ce gieł kę za 30 zł. 
Ta ce gieł ka re al nie wes prze przy -
szłe dzia ła nia so sno wiec kiej pla -
ców ki w no wym se zo nie te atral -
nym.  

Dru gą for mą so li dar no ści jest bi -
let wspar cia. Dla tych wi dzów, któ -
rzy już dziś chcą za pla no wać swo ją 
przy szłą wi zy tę w te atrze, przy go -
to wa no bi le ty otwar te w ce -
nie 50 zł. Gdy sy tu acja wró ci do 

nor my, każ dy ta ki bi let – bez do -
dat ko wych opłat – do czerw ca 
przy szłe go ro ku bę dzie moż na wy -
mie nić w ka sie te atru na bi let 
upraw nia ją cy do zo ba cze nia wy bra -
ne go spek ta klu z re per tu aru Te atru 
Za głę bia (nie do ty czy pre mier, 
spek ta kli go ścin nych, za mknię tych 
i syl we stro wych).  

Oso by, któ re za ku pią bi let 
otwar ty, bę dą mia ły rów nież moż -
li wość otrzy ma nia ar chi wal nych 
pro gra mów do spek ta kli. Wię cej 
in for ma cji na te mat ak cji „Za peł -
nij wi dow nię, wspo móż te atr”, 
udzie la ją pra cow ni cy Biu ra 
Współ pra cy z Wi dza mi (602 470 
644, 784 634 347) i ka sa te atru 
(600 338 181). Od no śni ki do obu 
bi le tów moż na zna leźć na stro nie 
Te atru Za głę bia – www.te atrza -
gle bia.pl. ST

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło 
nabór do programu dotacyjnego 
„Kultura w sieci”, finansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  
  
Wśród zwy cięz ców zna la zły się so sno wiec kie 
in sty tu cje kul tu ry. W su mie na wspar cie i roz -
wój dzia łal no ści kul tu ral nej i ar ty stycz nej w sie -
ci cza sie epi de mii ko ro na wi ru sa tra fi po nad 200 
tys. zł. Wspar cie otrzy ma ją Za mek Sie lec ki, 
Pa łac Sche ona i Te atr Za głę bia.  

 W związ ku z tym, że rok 2020 zo stał ogło -
szo ny Ro kiem Ro ma na In gar de na (1893-
1970) wy bit ne go pol skie go fi lo zo fa, So sno -
wiec kie Cen trum Sztu ki – Za mek Sie lec ki 
przy go to wu je wy sta wę, któ ra po ja wi się za rów -
no w prze strze niach eks po zy cyj nych, jak 
i w wer sji cy fro wej. Do fian so wa nie wy nie sie 22 
tys. zł. Wy sta wa, za ty tu ło wa na „Fi lo zof i przy -
ro da. Tro pem wiel kich my śli cie li” jest opar ta 
na dzie le te go wy bit ne go pol skie go fi lo zo fa.  

Do dat ko wo, trzy in sty tu cje kul tu ry, czy li Pa -
łac Scho ena Mu zeum, Za mek Sie lec ki oraz 
Te atr Za głę bia spró bu ją oży wić czte ry ar chi -
wal ne pocz tów ki przed sta wia ją ce pa łac, za mek 
oraz te atr, a tak że uli cę 3 Ma ja. Ce lem pro jek -
tu jest two rze nie atrak cyj nych opo wie ści hi sto -
rycz nych w for mie cy fro wej – po ka za nie dzie -
jów trzech za byt ko wych bu dyn ków w mie ście 
oraz je go naj waż niej szej uli cy tak, by miesz -
kań cy mia sta od nie śli wra że nie oglą da nia ar -
chi wal nych fil mów, a nie sta rych fo to gra fii. 
Dzię ki udzia ło wi ak to rów Te atru Za głę bia ob -
ra zy zna nych wy daw ców z po cząt ku XX wie -
ku oży ją na na szych oczach. Ca łość bę dzie do -
stęp na w in ter ne cie. Do fi nan so wa nie wy nio -
sło 47 tys. zł. 

Po nad to Pa łac Scho ena Mu zeum w So -
snow cu prze zna czy pie nią dze na za kup ko lek -
cji szkła użyt ko we go upa dłej Hu ty Szkła w Za -
wier ciu. Tym sa mym po więk szy wła sną, obec -
nie naj więk szą w Pol sce, ko lek cję mu ze al ną. 

Na ten cel pra cow ni cy otrzy ma li do fi nan so wa -
nie w wy so ko ści 55 zł. Do dat ko wo przy or ga -
ni za cji wy da rze nia pod na zwą „Z wi zy tą 
u Scho enów”, czy li ob cho dów 35-le cia Mu -
zeum, zo sta nie wy dru ko wa na rów nież ksią -
żecz ka dla dzie ci z za gad ka mi i za da nia mi 
do wy ko na nia. Do fi nan so wa nie na ten cel 
 to 14 tys. zł. 

 Po nad to Te atr Za głę bia prze zna czy otrzy -
ma ne środ ki na Te atral ną An to lo gię No wych 
Uto pii. To kon kurs de dy ko wa ny twór com te -
atral nym, w któ rym zo sta ną wy róż nie ni au to -
rzy krót kich form ar ty stycz nych oraz dwój ka 
au to rów spek ta kli in ter ne to wych. Za ło że niem 
kon kur su jest wy pra co wa nie przez Te atr Za -
głę bia atrak cyj nej ofer ty pro gra mo wej w in ter -
ne cie oraz wspar cie tych pra cow ni ków sek to ra 
kul tu ry, któ rzy w związ ku z epi de mią zna leź li 
się w trud nej sy tu acji eko no micz nej. Pro jekt za -
kła da prze pro wa dze nie kon kur su na cy fro we 
dzia ła nia ar ty stycz ne re ali zo wa ne w wa run kach 
spo łecz nej izo la cji. Pierw sza część kon kur su to 
wy ło nie nie przez jury dzie wię ciu naj lep szych 
po my słów spo śród pro po zy cji na de sła nych 
w for mie pli ków fil mo wych, dźwię ko wych, 
utwo rów li te rac kich lub se rii zdjęć. Lau re aci tej 
czę ści zo sta ną na gro dze ni kwo tą 1,5 tys. zł każ -
dy. Dru ga część to re ali za cja dwóch roz bu do -
wa nych wer sji pro jek tów, któ rych au to rzy 
otrzy mu ją bu dżet w wy so ko ści 12 tys. zł. Łącz -
nie nagrodzonych zo sta nie 11 pro jek tów. Te -
ma tem kon kur su bę dą wi zje przy szło ści: ma -
rze nia, uto pie, ra je, świa ty do sko na łe. Do fi nan -
so wa nie wy nie sie 76 tys. zł. 
Na ro do we Cen trum Kul tu ry, któ re re ali zu je 
pro jekt „Kul tu ra w sie ci”, spo tka ło się z ogrom -
nym, naj więk szym w hi sto rii pro gra mów do ta -
cyj nych NCK za in te re so wa niem. Do pro gra mu 
zgło szo no łącz nie 5 948 wnio sków na łącz ną 
kwo tę prze szło 471 mln zł. Osta tecz nie wy bra -
no 1 182 zwy cię skie pro jek ty. Już w ma ju roz -
pocz nie się etap za wie ra nia umów i uru cho mio -
ne zo sta ną pierw sze wy pła ty do ta cji. ST 

Ru sza ko lej na edy cja So sno wiec kie go Pro gram 
Wspie ra nia Ini cja tyw Kul tu ral nych, or ga ni zo wa -
na przez Miej ski Dom Kul tu ry „Ka zi mierz”. Pro -
gram roz po czął się już czte ry la ta te mu i cie szy się 
du żą po pu lar no ścią. W tym ro ku to już trze cia edy -
cja. Je śli nie masz pie nię dzy, ale wy my śli łeś cie ka wy 
pro jekt, to jest du ża szan sa, że uda się go zre ali zo -
wać. Na wstę pie wy star czy mieć do bry po mysł, in -
wen cję twór czą i chęć zre ali zo wa nia pro jek tu. 
Wnio ski oce niać bę dzie po wo ła na w tym ce lu ko -
mi sja. Pod uwa gę bę dą bra ne przede wszyst kim wa -
lo ry kul tu ral ne przed się wzię cia oraz je go zna cze nie 
dla spo łecz no ści lo kal nej, ory gi nal ność i kre atyw -
ność ini cja ty wy kul tu ral nej. Ce le pro gra mu to 
przede wszyst kim roz bu dza nie za in te re so wań kul -
tu ral nych miesz kań ców So snow ca, in spi ro wa nie 
miesz kań ców do od bio ru i ak tyw ne go uczest ni cze -
nia w przed się wzię ciach kul tu ral nych, pro mo cja So -
snow ca i wspie ra nie lo kal nych przed się wzięć kul tu -
ral nych. Moż na np. otrzy mać do fi nan so wa nie 
na wy da nie pły ty, książ ki lub zor ga ni zo wa nie wy -
sta wy.  

Wspar cie nie bę dzie wią za ło się z bez po śred nim 
prze ka za niem pie nię dzy wy bra nej przez ko mi sję 
oso bie, ale wy bra ne pro jek ty bę dą re ali zo wa ne we 
współ or ga ni za cji z MDK „Ka zi mierz” i przez ośro -
dek pro mo wa ne.  

Po mię dzy or ga ni za to rem pro gra mu, czy li MDK 
„Ka zi mierz” a wnio sku ją cym jest za wie ra na umo wa 
cy wil no praw na, od po wied nio w przed mio cie współ -
or ga ni za cji lub współ pra cy przy re ali za cji przed się -
wzię cia kul tu ral ne go. Każ da umo wa bę dzie szcze -
gó ło wo okre ślać zo bo wią za nia stron w za kre sie prze -
pro wa dze nia przed się wzię cia kul tu ral ne go. 

Wnio ski moż na skła dać do 25 czerw ca 2020 r. 
do godz. 15.00 

Pro jek ty ma ją być zre ali zo wa ne do 30 wrze -
śnia 2020 r. W uza sad nio nych przy pad kach ter min 
re ali za cji mo że zo stać wy dłu żo ny. W związ ku 
z ogra ni cze nia mi zwią za ny mi z ko ro na wi ru sem, 
w spra wach zwią za nych ze skła da niem wnio sków 
w ra mach obec nej edy cji, na le ży kon tak to wać się te -
le fo nicz nie pod nu me rem te le fo nu 32 269 41 19. ST 

Zasiądź na wirtualnej widowni Teatru Zagłębia

Inicjatywy kulturalne na start 

Kup bilety i wesprzyj teatr! 

Dodatkowe 200 tysięcy 
na sosnowiecką kulturę Rozwijaj się twórczo

Sosnowiecka scena potrzebuje wsparcia. 

M
aciej Stobierski
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