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Weronika Zawistowska 
podpisała 3-letni kontrakt 
z Bayernem Monachium.  
21-letnia piłkarka Czarnych 
Sosnowiec i reprezentacji 
Polski dołączy do klubu, który 
przewodzi w kobiecej 
Bundeslidze i zmierza 
po mistrzowski tytuł.  
Już za kilka dni może 
z obecnym klubem zdobyć 
mistrzostwo Polski i świętować 
zwycięstwo. 
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Rower elektryczny, hulajnogi 
elektryczne oraz vouchery 
do sklepu rowerowego 
można wygrać w piątej edycji 
akcji „Loteria PIT – rozlicz podatek 
w Sosnowcu”.  
W loterii może wziąć udział 
osoba, która na dzień 31 
grudnia 2020 roku wskazała 
Sosnowiec jako miejsce 
zamieszkania oraz rozliczyła 
podatek dochodowy 
w sosnowieckim Urzędzie 
Skarbowym. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
– Sześć li nii to do pie ro po czą tek. Do koń ca ro ku ma po wstać ko -
lej nych 25. W pierwszym eta pie przez So sno wiec bę dą kur so wa -
ły M2 Ka to wi ce – So sno wiec – Dą bro wa Gór ni cza oraz M4 Ka -
to wi ce – So sno wiec. Jest też waż na zmia na z punk tu wi dze nia 
na szych pa sa że rów. Dzię ki po łą cze niu li nii 808 i 811 po wsta nie 
jed na czę sto kur su ją ca li nia 808 – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

Au to bu so we li nie me tro po li tal ne bę dę kur so wać nie mal przez 
ca łą dobę z re gu lar ną, a w go dzi nach szczy tu po ran ne go i po po -
łu dnio we go – ze zwięk szo ną czę sto tli wo ścią. 

 – Uru cho mie nie li nii me tro po li tal nych to jed no z na szych 
dzia łań, któ re go ce lem jest uspraw nie nie funk cjo no wa nia ko mu -
ni ka cji miej skiej do cza su bu do wy Ko lei Me tro po li tal nej – mó wi 

Grze gorz Kwi tek, czło nek za rzą du Gór no ślą sko -Za głę biow skiej 
Me tro po lii, od po wia da ją cy za roz wój trans por tu pu blicz ne go. 

W au to bu so wych li niach me tro po li tal nych bę dą obo wią zy wać 
zwy kłe bi le ty ko mu ni ka cji miej skiej. To zna czy, że chcąc prze je -
chać ni mi, np. po mię dzy dwo ma mia sta mi, wy star czy, że ska su je -
my bi let jed no ra zo wy ozna czo ny ja ko „2 Mia sta lub 40 mi nut” lub 
bę dzie my mieć ze so bą bi let okre so wy, np. 30-dnio wy na 2 mia sta. 

Sześć li nii au to bu so wych, któ re zo sta ną uru cho mio ne 8 ma ja, 
to pierw szy etap wpro wa dza nych przez GZM zmian. Na ca ły 
sys tem no wych po łą czeń skła da się 31 no wych li nii, dzię ki któ -
rym bę dzie moż na ła twiej prze miesz czać się mię dzy naj więk szy -
mi ośrod ka mi. 

– Pierw sze z nich bę dą przede wszyst kim ob słu gi wać du że mia -
sta, czy li te tra sy, na któ rych po dró żu je naj wię cej pa sa że rów – pod -
kre śla Alek san der So bo ta, za stęp ca dy rek to ra Za rzą du Trans por tu 

Me tro po li tal ne go ds. prze wo zów. – Uru cha mia ne od 8 ma ja po łą -
cze nia bę dą kur so wać po mię dzy 14 mia sta mi i gmi na mi GZM. 
W ko lej nym eta pie na uli ce wy ja dą au to bu sy tych li nii, któ rych 
głów ną ro lą bę dzie in te gra cja ob sza rów Me tro po lii. W ostat nim 
z eta pów uru cho mio ne zo sta ną te li nie, któ rych ce lem bę dzie zwięk -
sze nie do stęp no ści ko mu ni ka cyj nej na ob sza rze GZM – do da je.  

W ce lu dal sze go do sko na le nia po łą czeń Me tro po lia pla nu je 
rów nież zbu do wać na rzę dzie on li ne z wy ko rzy sta niem geo an -
kiet. Od bę dą się rów nież spo tka nia z miesz kań ca mi, pod czas 
któ rych prze ana li zo wa ne zo sta ną zgło szo ne su ge stie do ty czą ce 
zmia ny funk cjo no wa nia po łą czeń me tro po li tal nych. 

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce wpro wa dza nych zmian, 
przy stan ków i roz kła dów jaz dy znaj du ją się na stro nie: 
https://www.me tro po liaztm. pl/pl/s/ru sza ja -pierw sze -me tro li -
nie -sprawdz -tra sy.

8 maja ruszają Metrolinie. Najpierw sześć, w tym dwie, poprowadzone przez Sosnowiec. Do stolicy Zagłębia Dąbrowskiego zawitają autobusy M2 oraz M4. 

CZAS NA METROLINIE
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W pierwszym etapie przez Sosnowiec będą jeździć autobusy linii M2 i M4, a dotychczasowa linia 808 zwiększy liczbę kursów.
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Miasto

Trwają remonty w przedszkolach. Dwie 
placówki po modernizacji nie tylko 
prezentują się zupełnie inaczej,  
a co więcej wdrożyły ekologiczne 
rozwiązania. 

 
 – Za go spo da ru je my desz czów kę z da chu 
pla có wek sys te mem ry nien do spe cjal -
nych do nic z zie le nią, któ re bę dą uło żo ne 
ka ska do wo. Dzię ki te mu w na tu ral ny 
spo sób bę dą na wad nia ne – wy ja śnia Je re -
miasz Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta 
So snow ca.  

Pra ce mo der ni za cyj ne trwa ją obec nie 
w dwóch szko łach i trzech przed szko lach.  

 Nie do po zna nia zmie nia się Przed -
szko le Miej skie nr 18 przy uli cy Szcze ciń -
skiej. – Ele wa cja ro bi wra że nie, ale to 
jesz cze nie ko niec prac, bo wiem po ja wią 
się na niej ko lo ry – mó wi wi ce pre zy dent. 
Każ da z sal tak że bę dzie mia ła swój in dy -
wi du al ny ko lor. Z ko lei w Przed szko lu 
Miej skim nr 3 przy uli cy Die tla ku koń -
co wi zmie rza etap wy mia ny okien i drzwi. 
Po za tym ro dzi ce z dzieć mi bę dą mie li 
uła twio ny do stęp do bu dyn ku, dzię ki no -

wej po chyl ni i prze bu do wie scho dów. 
Sta ra ele wa cja też odej dzie w nie pa mięć, 
jak i nie eko lo gicz ne ko tły wę glo we, któ re 
zo sta ną za stą pio ne w dwóch przed szko -
lach przez ogrze wa nie ga zo we.  

Pla ców ki bę dą go to we w czerw cu, 
a koszt ich re mon tu to 2,4 mln zło tych. 
To ele ment szer sze go pro jek tu, w skład 
któ re go wcho dzi re mont trzech przed -
szko li (po za PM nr 18 i PM nr 3, tak że 
PM nr 31) i dwóch szkół (SP nr 21 i SP 
nr 35). Wszyst kie pra ce bę dą kosz to wać 
ok. 7 mi lio nów zło tych. ST 

Przedszkola z deszczówką 

Umowa podpisana

Sylwia Turzańska 
 
Pra ce obej mą trzy ki lo me tro wy od ci nek 
dwu to ro wej li nii tram wa jo wej, któ ra bie -
gnie mię dzy ron dem Za głę bia Dą brow -
skie go a  roz ga łę zie niem to ro wi ska 
w Dań dów ce. Po ja wią się no we war stwy 
pod bu do wy, słu py i sieć trak cyj na, plat -
for my przy stan ko we oraz zo sta ną prze bu -
do wa ne sie ci pod ziem ne.  

Li nia prze bie ga wy dzie lo nym z jezd ni 
pa sem, co ozna cza, że wy ko rzy sta na tu 
bę dzie kla sycz na tech no lo gia ukła da nia 
to ro wi ska na pod kła dach. – W pra cach 
mo der ni za cyj nych sto su je my no wo cze sne 
roz wią za nia. Wy ko rzy stu je my pod kła dy 
stru no be to no we ze sprę ży stym mo co wa -
niem szyn. Nie sto su je my już prze strze ni 

dy la ta cyj nych, lecz mon tu je my urzą dze -
nia wy rów naw cze, dzię ki cze mu zy sku je -
my kom fort jaz dy bez wzglę du na tem pe -
ra tu rę po wie trza. Sto su je my tak że ogrze -
wa ne zwrot ni ce i  sys tem sma row nic. 
Wszyst ko to ma za za da nie ob ni żyć ha łas 
emi to wa ny przez ja dą ce tram wa je 
i zwięk szyć kom fort, nie tyl ko po dró ży, 
ale rów nież miesz ka nia w po bli żu li nii 
tram wa jo wej – mó wi Bo le sław Kna pik, 
pre zes za rzą du spół ki Tram wa je Ślą -
skie S.A.  

Na wszyst kich prze jaz dach to ro wo -
-dro go wych i przej ściach dla pie szych za -
sto so wa na zo sta nie tech no lo gia cięż ka, 
czy li pre fa bry ko wa ne pły ty to ro we z ko -
mo ra mi, w któ rych szy ny mon to wa ne są 
za po mo cą ela stycz nych mas za le wo wych.  

– To bę dzie ogrom na zmia na ja ko ścio -
wa. Każ dy, kto po dró żo wał tram wa jem 
na tym od cin ku wie, że trze ba się moc no 
trzy mać. Na in we sty cji zy ska ją wszy scy, 
a więc pa sa że ro wie, bo bę dą po dró żo wa li 
w kom for to wych wa run kach i ko rzy sta li 
z wy god nych pe ro nów, miesz kań cy oko -
li cy, bo ob ni ży się po ziom ha ła su oraz 
kie row cy i pie si, po nie waż po wsta ną bez -
piecz ne prze jaz dy i przej ścia – przy zna je 
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. 

Prze targ na wy ło nie nie ge ne ral ne go 
wy ko naw cy prac zo stał ogło szo ny 31 lip -
ca ubie głe go ro ku, a w po ło wie wrze śnia 
zo sta ły otwar te ofer ty zło żo ne przez 
10 pod mio tów. Ko mi sja prze tar go wa do -
ko na ła wy bo ru naj ko rzyst niej szej ofer ty, 
po któ rym jed nak dwu krot nie ofe ren ci 
od wo ły wa li się do Kra jo wej Izby Od wo -
ław czej w War sza wie. – Po dru gim od -
wo ła niu KIO na ka za ła po now ną oce nę 
wszyst kich ofert. Osta tecz nie za naj ko -
rzyst niej szą zo sta ła uzna na ofer ta fir my 
TOR-KRAK – wy ja śnia Bo le sław Kna -
pik. Od dnia pod pi sa nia umo wy ge ne ral -
ny wy ko naw ca ma 22 mie sią ce na re ali za -
cję ca ło ści prac, wy ko ny wa nych w ra mach 
„Zin te gro wa ne go pro jek tu mo der ni za cji 
i  roz wo ju in fra struk tu ry tram wa jo wej 
w Aglo me ra cji Ślą sko -Za głę biow skiej 
wraz z za ku pem ta bo ru tram wa jo we go”, 
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro -
pej ską. Pra ce po win ny się za koń czyć naj -
póź niej w lu tym 2023 r. i bę dą kosz to wać 
po nad 28 mln zł net to. 

Przedstawicie spółki Tramwaje Śląskie S.A. i TOR-KRAK Sp. z o.o. podpisali 7 kwietnia za pomocą łącz 
internetowych umowę na modernizację linii tramwajowej wzdłuż ulic generała Andersa i 1 Maja w Sosnowcu. 

TORKRAK Sp. z o.o. przebuduje torowisko w Sosnowcu

reklama

Dobiegają końca prace remontowe w przedszkolu przy ul. Dietla. 

Trzykilometrowy odcinek linii tramwajowej wzdłuż ulic generała Andersa i 1 Maja w Sosnowcu 
zostanie przebudowany do lutego przyszłego roku.  

Tężnia w parku w Kazimierzu powstała dzięki głosom mieszkańców 
oddanym w Budżecie Obywatelskim. 
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Jedna tężnia solankowa powstała w parku im. Jacka Kuronia, 
a druga w parku Kępa w Zagórzu. Obie zostały zrealizowane 
w ramach złożonych projektów w Budżecie Obywatelskim. 
– Tężnia solankowa to bardzo dobry pomysł. Fajne miejsce 
do odpoczynku, by zebrać myśli i jeszcze pozytywnie działa dla 
zdrowia – przyznaje Adam Przygodzki z Zagórza. Budowa 
pierwszej z tężni kosztowała 970 tys. zł, a tej w Zagórzu 460 tys. 
zł. W najbliższych miesiącach powstanie jeszcze jedna tężnia 
w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Będzie się 
znajdować w Parku Sieleckim. ST 

W nie dzie lę 25 kwiet nia zmarł Jó zef Ma kal, le gen dar ny fo to re -
por ter, so sno wi cza nin, lau re at na gro dy ar ty stycz nej mia sta So -
snow ca za ca ło kształt pra cy twór czej, któ rą ode brał w 2014 ro -
ku w „Muzie”.  

Jó zef Ma kal miał 94 la ta. Z wy kształ ce nia był geo de tą, pra co -
wał też na ko lei, ale pra wie ca łe ży cie za wo do we zwią zał z me dia -
mi. Od 1958 ro ku do koń ca lat 90. zwią za ny był z „Dzien ni kiem 
Za chod nim”. Współ pra co wał rów nież z „Pa no ra mą”, „Co da lej” 
i Cen tral ną Agen cją Fo to gra ficz ną. Dla wie lu młod szych wie -
kiem i sta żem fo to re por te rów stał się praw dzi wym au to ry te tem. 

Przez kil ka dzie siąt lat Jó zef Ma kal do ku men to wał ży cie miesz -
kań ców ślą skich i za głę biow skich miast. Ro bił zdję cia ta kim po -
sta ciom jak Ju rij Ga ga rin, Fi del Ca stro, Zbi gniew Re li ga, Mar -
le na Die trich, Wła dy sław Bro niew ski czy Jan Kie pu ra. Je go pra -
ce by ły wie lo krot nie na gra dza ne, nie któ re z nich znaj du ją się dzi -
siaj m.in. w zbio rach Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. 
– Był wy bit nym fo to gra fem, mi strzem ślą skiej fo to gra fii, przez 
nie któ rych zwa nym ślą skim Car tier -Bres so nem – tak o Ma ka lu 
na pi sa no na Fa ce bo oku so sno wiec kie go mu zeum. TOS

Tężnie już działają!

Nie żyje Józef Makal
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Czekają na szczepionki
Masowy punkt szczepień został utworzony na terenie Szkoły Muzycznej przy ulicy Wawel 2. Ma działać przez cały tydzień, w godzinach do od 10.00 do 20.00.

Miejski masowy punkt szczepień w Sosnowcu jest już gotowy

Szczepienia w masowym punkcie szczepień będą wykonywane przez pięć zespołów. 

Smogobus zjechał z trasy Ostatnia prosta

Syl wia Tu rzań ska 
 
– Mia sto utwo rzy ło punkt, te raz cze ka -
my na ruch ze stro ny rzą dzą cych w na -
szym kra ju. Je śli rząd do star czy szcze -
pion ki, to bę dzie my mo gli wy ko nać 600 
szcze pień dzien nie. Cze ka my na szcze -
pion ki – za po wia da Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

Punkt zo stał utwo rzo ny w ta kim miej -
scu, po nie waż dys po nu je wła ści wym za -
ple czem lo gi stycz nym. Du ży par king da -
je pew ność, że nie zo sta ną za blo ko wa ne 
dro gi do jaz do we. 

– Szcze pie nia bę dą wy ko ny wa ne przez 
pięć ze spo łów. Per so nel me dycz ny 
w więk szo ści wy wo dzi się z So sno wiec -
kie go Szpi ta la Miej skie go, z ko lei ob słu -
ga ad mi ni stra cyj na zło żo na jest z pra -
cow ni ków so sno wiec kich jed no stek 
spor tu, kul tu ry, opie ki spo łecz nej oraz 
wo lon ta riu szy – pod kre śla An na Je dy -
nak, peł no moc nik pre zy den ta So snow ca 

ds. Fun du szy Ze wnętrz nych i Po li ty ki 
Spo łecz nej. 

Każ da oso ba, któ ra chce się za szcze pić, 
bę dzie mu sia ła się naj pierw za re je stro wać.  

Wszyst kie punk ty szcze pień w So -
snow cu przy mak sy mal nych do sta wach 
mo gą wy ko nać bli sko 22 ty sią ce szcze -
pień ty go dnio wo. Do li cza jąc ma so wy 
punkt szcze pień, któ ry mo że wy ko nać 
ok. 4 ty się cy szcze pień, ty go dnio wo 
w So snow cu bę dzie moż na za szcze pić 
oko ło 26 tys. osób. Obec nie dzien nie 
szcze pie nia przyj mu je oko ło ty siąc osób 
w So snow cu. Do tej po ry wy ko na -
no 47224 szcze pie nia, a 8331 osób zo sta -
ło już w peł ni za szcze pio nych.  

– Szcze pie nia mo gą być wy ko ny wa ne 
na wet pod czas nad cho dzą cej „ma jów ki”. 
Z na szej stro ny je ste śmy do te go przed -
się wzię cia w peł ni przy go to wa ni – pod -
su mo wu je Da riusz Skło dow ski, peł no -
moc nik pre zy den ta So snow ca ds. sy tu acji 
epi de micz nej zwią za nej z COVID-19.

Kilkaset osób skorzystało z porady w sosnowieckim 
Smogobusie, który w marcu i kwietniu odwiedził kilka dzielnic 
miasta. To kolejny krok do oczyszczenia powietrza. 

 
Hy bry do wy au to bus od wie dził te czę ści mia sta, w któ rych do my jed -
no ro dzin ne sta no wią naj po pu lar niej szą za bu do wę, a tak że tam, gdzie 
pro blem smo gu jest naj więk szy. Smo go bus po raz pierw szy po ja wił 
się w pią tek, 5 mar ca, a w ostat ni kurs wy brał się 16 kwiet nia. Za nim 
do tarł  do mia sta, miesz kań cy otrzy ma li 10 ty się cy ulo tek z in for ma -
cja mi o pro gra mach, z któ rych moż na po zy skać do fi nan so wa nie. 

W Smo go bu sie na miesz kań ców cze ka li urzęd ni cy Wy dzia łu 
Eko lo gii so sno wiec kie go ma gi stra tu, któ rzy od po wia da li 
na wszyst kie py ta nia zwią za ne z do ta cja mi, a tak że po ma ga li wy -
peł nić wnio sek. 

– Mo gę po twier dzić, że dzię ki Smo go bu so wi uda ło nam się 
pod pi sać kil ka dzie siąt umów. To, że au to bus już nie kur su je, nie 
ozna cza, że to ko niec przyj mo wa nia wnio sków. Na dal go rą co za -
chę ca my do kon tak tu z na mi. Pu la środ ków jest jesz cze bar dzo 

du ża – za chę ca Mi chał Za strze żyń ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. 

War to pod kre ślić, że bar dzo du żym za in te re so wa niem cie szy 
się dzia ła ją cy w urzę dzie punkt, w któ rym moż na zło żyć wnio sek 
w ra mach pro gra mu „Czy ste Po wie trze”. –  Punkt jest wy ni kiem 
po ro zu mie nia po mię dzy na mi a WFOŚiGW. Cho dzi ło o to, by 
miesz kań cy nie mu sie li jeź dzić do ka to wic kiej sie dzi by Fun du szu 
i mo gli wszyst kie for mal no ści za ła twić w So snow cu. Punkt dzia ła 
u nas od lu te go, a już uda ło nam się pod pi sać oko ło 50 umów 
– cie szy się za stęp ca pre zy den ta. 

Miesz kań cy ca ły czas mo gą skła dać wnio ski i po zy skać na wet 
po nad 60 tys. zł z no we go pro gra mu „Stop Smog”. Środ ki z nie -
go moż na prze zna czyć na wy mia nę pie ca oraz do cie ple nie bu dyn -
ku przy za le d wie 5-pro cen to wym wkła dzie wła snym. Waż nym 
kry te rium jest do chód, któ ry w go spo dar stwie wie lo ro dzin nym 
nie mo że prze kro czyć kwo ty 1564 zł w roz bi ciu na jed ną oso bę. 
W przy pad ku jed no oso bo we go go spo dar stwa nie mo że prze kra -
czać 2189 zł. KP

Prace przy przebudowie kolejnej części ulicy 
Ostrogórskiej rozkręciły się na dobre. To wiąże się 
niestety z utrudnieniami już na wysokości ronda 
Zagłębia Dąbrowskiego. 
 
 Pra ce ru szy ły na pra wym pa sie, za raz za ron dem, w kie run ku 
uli cy Ze ga dło wi cza. Utrud nie nia po le ga ją ce na za wę że niu 
dro gi są zwią za ne z de mon ta żem kra węż ni ka i bu do wą ka na -
li za cji desz czo wej. W mia rę po stę po wa nia prac, ko niecz ne bę -
dą dal sze za wę że nia aż do skrzy żo wa nia z uli cą Ze ga dło wi cza. 

W związ ku z tym wy łą czo ny z ru chu zo stał środ ko wy 
pas uli cy Ma ła chow skie go, tuż przed ron dem Za głę bia Dą -
brow skie go. To już trze ci i ostat ni etap prze bu do wy uli cy 
Ostro gór skiej. Za kres tej czę ści prac obej mu je m.in. no wą 
jezd nię, chod nik, dro gę ro we ro wą, do świe tlo ne przej ścia dla 
pie szych. Ten etap ma się za koń czyć się w paź dzier ni ku. 
Koszt prac to 7,36 mln zł, z cze go 3 mln to do fi nan so wa nie 
z Fun du szu Dróg Sa mo rzą do wych. KP
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SZCZĘŚCIE BEZ GRANIC
Sylwia Turzańska 
 
– Pod trzy mu je my wspar cie fi nan so -
we mia sta i na dal rocz nie bę dzie my 
prze zna czać oko ło 200 ty się cy zło -
tych, a więc w su mie w la tach 2021-
2024 mia sto wes prze pa ry sta ra ją ce 
się o wła sne po tom stwo kwo tą oko -
ło 800 ty się cy zło tych  – pod kre -
śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. Przez czte ry la ta z po mo -
cy sko rzy sta ło w mie ście 139 par, 
uro dzi ło się 23 dzie ci i ocze ki wa ne są 
ko lej ne na ro dzi ny.  

O za kwa li fi ko wa niu do pro gra mu 
de cy do wać 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. 

Do pro gra mu po li ty ki zdro 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 2021-
2024” wpro wa dzo no zmia ny w po -
rów na niu z po przed ni mi cy kla mi. 
– Wpro wa dzi li śmy mię dzy in ny mi 
do dat ko we kry te rium kwa li fi ka cji 
do pro gra mu, tj. re zer wy jaj ni ko wej. 
Z in for ma cji prze ka zy wa nych przez 
re ali za to rów pro gra mu wy ni ka, iż 
z ro ku na rok do pro gra mu przy stę -
pu ją pa ry z bar dzo ni ską re zer wą jaj -
ni ko wą, skut ku ją cą nie wiel ką szan są 
na uzy ska nie cią ży me to dą za płod -
nie nia po za ustro jo we go – pod kre -
śla An na Je dy nak, peł no moc nik pre -
zy den ta So snow ca, od po wie dzial -
na m.in. za służ bę zdro wia. – Wpro -
wa dzo ne zmia ny i za ło że nia pro gra -
mu od po wia da ją obo wią zu ją cym 
stan dar dom le cze nia nie płod no ści 
me to dą za płod nie nia po za ustro jo we -
go – do da je.  

Jed no cze śnie w no wym pro gra mie 
zna lazł się za pis umoż li wia ją cy zmia -
nę kry te rium wie ku (ak tu al nie do ty -
czy ko biet w prze dzia le 23-40 lat), 
w przy pad ku wy stą pie nia me dycz ne -
go uza sad nie nia, po twier dzo ne go 

przez le ka rza za trud nio ne go przez 
pod miot re ali zu ją cy pro gram. Do 
pro gra mu wpro wa dzo no do dat ko we 
po sta no wie nia, do ty czą ce m.in. po -
rad nic twa me dycz ne go czy punk cji 
pę che rzy ków ja jo wych. Do łą czo no 

za sa dy prze cho wy wa nia za rod ków 
na wy pa dek za koń cze nia dzia łal no -
ści bio ban ku oraz po upły wie 20 lat 
usta wo we go obo wiąz ku krio kon ser -
wa cji. 

– W 2016 ro ku, ze wzglę du na za -
koń cze nie fi nan so wa nia pro ce dur in 

vi tro w ra mach rzą do we go pro gra -
mu, zde cy do wa li śmy się na wdro że -
nie miej skie go pro gra mu, któ ry dzia -
łał od 2017 ro ku – do da je Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 
Pro gram ad re so wa ny był do 160 par, 
czy li 40 rocz nie. 

730 drzew liściastych, prawie 40 drzew 
iglastych oraz 1530 krzewów liściastych 
zostanie nasadzonych w ciągu najbliższych 
tygodni w Sosnowcu. 
 
– Wy ko naw ca zo bo wią za ny bę dzie do wy ko -
ny wa nia za bie gów pie lę gna cyj nych przez 
okres 3 lat od mo men tu na sa dze nia. Wśród 
drzew jest m.in. so sna, klon, kasz ta no wiec, grab 
czy też wi śnia – pod kre śla Mi chał Za strze żyń -
ski, pre zy dent So snow ca. Za na sa dze nie wraz 
z pie lę gna cją drzew wy ko naw ca otrzy ma bli -
sko 800 tys. zł. 

 Du żo emo cji wzbu dzi ła ostat nio wy cin ka 
drzew w par ku im. Jac ka Ku ro nia, gdzie zo sta ły 
wy cię te drze wa w śred nim lub złym sta nie, któ -

re za gra ża ły bez pie czeń stwu. Ich ko ro ny by ły 
w złym sta nie, z licz ny mi ubyt ka mi. W więk -
szo ści wy cię to to po le, któ re by ły kru che i sła be, 
ale po kaź nym roz mia rów. W par ku wy cię to 
w su mie 49 drzew, ale w za mian na sa dzo nych 
zo sta nie 80, w tym m.in. ol sza, mi ło rząb, buk 
czy też świerk. 

 – Każ de wy cię cie drze wa bu dzi spo re emo -
cje, jed nak trze ba pa mię tać, że wy cin ka też 
jest uza sad nio na. By wa ją też przy pad ki, 
w któ rych to sa mi miesz kań cy zwra ca ją się 
z wnio skiem o wy cię cie drze wa. Nie któ re po -
wo dy by wa ją ku rio zal ne, jak np. rzu ca nie zbyt 
du że go cie nia lub owo ce, któ ra spa da ją na ka -
ro se rię sa mo cho dów – stwier dził pre zy dent 
Za strze żyń ski. ST

Nowe drzewa i krzewy

Około 160 par w latach 2021-2024 będzie mogło skorzystać z dofinansowania do leczenia procedury in vitro w Sosnowcu. W tym roku cztery kliniki będą udzielały 
mieszkańcom świadczeń medycznych w tym zakresie. Obecnie w programie może wziąć udział 40 par, a wnioski można składać od 14 kwietnia. 

Cztery kliniki wyłonione w konkursie wsparcia procedury in vitro

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?

• GynCentrum (lokalizacje do wyboru dla 12 par) w Katowicach,  
ul. Żelazna 1, w Częstochowie, ul. Kozielewskiego 9, w Bielsku-Białej,  
ul. Sobieskiego 89/49, w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 8a. 
Tel. 32 506 57 77 lub 12 306 73 77 

• Medi Partner w Katowicach, ul. Piotrowicka 83 (dla 11 par). 
Tel. 500 900 800. 

• Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie, ul. Legendy 3 lok. 1 
(dla 9 par). Tel. 12 661 30 30. 

• Centrum BOCIAN (lokalizacje do wyboru dla 8 par) w Białysstoku, ul. 
Akademicka 26, w Katowicach, ul. Dąbrówki 13, w Warszawie, ul. Stawki 2a. 
Tel. 32 701 04 60

WYMAGANE KRYTERIA:

• wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia 
(dopuszcza się zmianę kryterium wieku w przypadku wystąpienia 
medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnianego 
przez podmiot realizujący program) 

• rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml 
• pary zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie 
z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, istnieją 
pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia 
lub inne metody) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności 

• pary pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim 
• w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku 

małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca 
• mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej 

diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie 
trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są 
po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego

Do tej pory dzięki udziałowi w programie urodziło się 23 dzieci i oczekiwane są 
kolejne narodziny. 
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DZIŚ JEST MÓJ CZAS
Jacek Gaim 
 
– Pro gram „Vo ice of Po land” wpły nął na mnie 
bu du ją co. Za czą łem wie rzyć w sie bie i swo je 
umie jęt no ści. Po zna łem gro no uta len to wa nych 
osób, z któ ry mi do te raz mam oka zję mi jać się, 
czy to na sce nach, czy wy mie niać opi nia mi na te -
mat mu zycz nych pro jek tów – oce nia ar ty sta. 

Ty sią ce wejść na You Tu be z ad no ta cja mi 
od fa nów: „Twój utwór chcie li by śmy usły szeć 
w ra diu. Bę dzie brzmiał cu dow nie”. I tak się 
też sta ło. Ka sjan Cie śla wy da je sin giel „Za czy -
nam od dy chać”. Po cząt ko wo gra ją go lo kal ne 
roz gło śnie na te re nie kra ju, a obec nie są to 
ogól no pol skie RMF FM, Ra dio ZET czy Ra -
dio Wa wa. 

– Cie szę się i je stem dum ny, że sta cje ra dio -
we tak czę sto gra ją mo ją pio sen kę. Kil ka ra zy 
po ja wi łem się na szczy tach list prze bo jów. 
W ze sta wie niu AirPlay przez pe wien okres by -
łem pierw szym, pol skim wo ka li stą, naj czę ściej 
„pusz cza nym” w roz gło śniach ra dio wych. 
„Wow!” – nie kry je emo cji Ka sjan pod czas na -
szej roz mo wy. 

Ta ki suk ces nie bie rze się zni kąd. Ma za lą żek 
w cza sach przed szkol nych. 

– Bab cia za pi sa ła mnie na pierw sze za ję cia 
gry na kla wi szach. Zo ba czy ła, że or ga ny, 
któ re sto ją pod ścia ną, wca le się nie ku rzą, 
tyl ko cią gle in te re su ją mo ją oso bę – wspo mi -
na Ka sjan.  

Po dej mu je na ukę w szko le mu zycz nej, 
w któ rej przy go da trwa 8 lat. 

– Gra na in stru men tach spra wia ła mi ty le ra -
do ści, że już wte dy wie dzia łem, co chcę ro bić 
w ży ciu. 

Mi mo że stu dio wał fi zjo te ra pię i pra co wał 
w tym za wo dzie, ku za do wo le niu pa cjen tów, 
to mu zy ka by ła na pierw szym miej scu. To ona 
go po chło nę ła. Jed nym tchem wy mie nia ar ty -
stów, któ rych szcze gól nie ce ni i sta wia za wzór: 
John May er, Ja son Mraz, Ed She eran, Bru no 
Mars, Mu se. 

Ka sjan pod kre śla ro lę ro dzi ny i naj bliż szych 
w dro dze do suk ce su. 

– Za wsze we mnie wie rzy li. Dmu cha ją 
w skrzy dła, aby ca ły czas iść do przo du, za co 
bar dzo je stem im wdzięcz ny. 

Wszy scy w ro dzi nie do ce nia ją i prze ży wa ją 
każ dy wy stęp, kon cert, no wy utwór. Na gra ny 
kon cert od twa rza ją kil ka ra zy dzien nie. Ma ma 
ar ty sty, Mo ni ka Cie śla, nie kry je du my z sy na. 

Pie lę gno wa ła je go pa sję. Wol ny czas po świę ca -
ła na je go roz wój. 

– Chęt nie ko rzy stał z za jęć. Ja z du mą pa trzy -
łam, jak się roz wi ja i od no si suk ce sy mu zycz ne. 
Nie daw no usły sza łam od sy na sło wa: „Ma mo, 
je stem szczę śli wy, speł niam swo je ma rze nia, 
dzię ku ję ci za wszyst ko”. Po czu łam ulgę, ra -
dość, speł nie nie. Naj pięk niej sze sło wa, ja kie 
mo głam usły szeć – do da je.  

Ar ty sta miesz ka w So snow cu i tu taj za grał 
pierw szy kon cert w klu bie Ko min. Wszyst kie bi -
le ty wy prze da no na ty dzień przed wy da rze niem. 
Dziś jest je go czas i efek ty pra cy. Sin giel „Za czy -
nam od dy chać” ro bi ko mer cyj ny suk ces ra dio wy. 
W trak cie re ali za cji ko lej ne sin gle, któ re już nie -
ba wem. Je sie nią pły ta. Ka sjan idzie za cio sem. 

– Po pu lar ność sin gla na krę ci ła nas do ko -
lej nych dzia łań. Idzie my do przo du jak po -
tęż na lo ko mo ty wa – mó wi ma na ger Ja ro sław 
Ju rek. 

Ka sjan to nu je da le ko sięż ne pla ny. 
– Li czy się, co jest tu i te raz. Sku piam się 

na pi sa niu tek stów, two rze niu kom po zy cji. Da -
ję z sie bie sto pro cent, aby pro jek ty któ re bę -
dzie cie mo gli usły szeć, spra wi ły że przez chwi lę 
za po mni cie o wszyst kim in nym.

„Voice of Poland”. Najpopularniejszy program muzyczny szukający talentów muzycznych. Wielu z uczestników robi już karierę. Kasjan Cieśla pnie się po kolejnych 
szczeblach. Jego wykonanie utworu Skubasa „Nie mam dla ciebie miłości” jest piękne. Entuzjastycznie przyjęte. Zaczarował fanów niepowtarzalną barwą głosu. 
Awansuje do półfinału. Przedstawia autorski utwór „Zaczynam oddychać”. Własna kompozycja, tekst, wokal, gitara. Bardzo dobrze się zaprezentował. Świetny, świeży pop. 
Naprawdę dobrej jakości. Odpada w półfinale. Nie wygrał 10. edycji „Voice of Poland”. Czy przegrał? Na pewno nie. To moment zwrotny w karierze Kasjana.

Chłopak z Sosnowca Kasjan Cieśla na szczytach list przebojów

Rozlicz podatek w Sosnowcu i wygraj atrakcyjne nagrody! 
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Kasjan Cieśla planuje wydać pierwszą solową płytę 
tej jesieni.

Wygrana za PIT
Autobusy hybrydowe 
zasilą flotę PKM

Trwa kolejna, piąta już 
edycja akcji „Loteria PIT 
– rozlicz podatek 
w Sosnowcu”. Tym razem 
do wygrania rower 
elektryczny, hulajnogi 
elektryczne oraz vouchery 
do sklepu rowerowego. 

 
Lo te ria to je den ze spo so bów 
mia sta na przy cią gnię cie no -
wych, a za ra zem za trzy ma nie 
obec nych miesz kań ców mia sta. 
Po zy tyw nie przy czy nia się 
do tren dów oraz po ka zu je, że 
war to pła cić po dat ki wła śnie 
w So snow cu. 

Na zgło sze nia or ga ni za to rzy 
cze ka ją do 30 czerw ca 2021 r. 
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 wrzucając go do urny w bu dyn -
ku Urzę du Miej skie go przy al. 
Zwy cię stwa 20 lub wysyłając 
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 snow -
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 2020 r. 

– Każ dy miesz ka niec So -
snow ca, któ ry na dzień 31 grud -
nia 2020 ro ku wska zał na sze 
mia sto ja ko miej sce za miesz ka -
nia oraz roz li czył po da tek do -
cho do wy w so sno wiec kim 
Urzę dzie Skar bo wym, ma pra -
wo wziąć udział w losowaniu 
na gród – mó wi An na Ma sta lerz 
z Wy dzia łu Roz wo ju i Przed -
się bior czo ści UM w So snow cu. 

W ubie gło rocz nej edy cji 
udział wzię ło 3687 osób. Szczę -
ście w lo so wa niu uśmiech nę ło 
się wów czas do pa ni Uli, któ ra 
z rąk pre zy den ta mia sta Ar ka -
diu sza Chę ciń skie go ode bra ła 
klu czy ki do To yo ty Ay go. 

– Ma my ma ły ju bi le usz, bo 
roz po czę ła się 5. edy cja na szej 
lo te rii. Dzię ku ję wszyst kim, 
któ rzy bra li udział w do tych -
cza so wych i ser decz nie za pra -
szam do wzię cia udzia łu w ko -
lej nej. 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 – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. KP

NA MIESZKAŃCÓW 
SOSNOWCA CZEKA 
W SUMIE 26 NAGRÓD 
RZECZOWYCH 

• Nagroda Główna  
rower elektryczny Cube 
Touring Hybrid ONE 

• Nagrody I stopnia  
20 hulajnóg elektrycznych 
Mi Electric Scooter Pro 2 

• Nagrody II stopnia  
5 voucherów do sklepu 
rowerowego Bike Atelier 

 
Losowanie nagród odbędzie 
się 13 lipca 2021 r., a nagrody 
zostaną wręczone podczas 
oficjalnej uroczystości 9 
sierpnia 2021 r.

W ubiegłym roku z nagrody głównej samochodu marki Toyota Aygo 
cieszyła się pani Ula. 

Wszystko wskazuje na to, że sosnowieckie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie 
na zakup 16 autobusów hybrydowych plugin.  
 
Urząd Mar szał kow ski po in for mo wał o wy bra niu do do fi nan -
so wa nia ko lej nych pro jek tów PKM So sno wiec. W ra mach 
dwóch wnio sków, zło żo nych w pro gra mie „Czy ste nie bo 
nad Za głę biem” – za kup au to bu sów hy bry do wych w Przed się -
bior stwie Ko mu ni ka cji Miej skiej Sp. z o.o. w So snow cu przed -
się bior stwo otrzy ma do fi nan so wa nie na za kup 16 au to bu sów 
hy bry do wych plug -in. Bę dą to pierw sze ta kie po jaz dy, któ re 
po więk szą flo tę so sno wiec kie go prze woź ni ka. Kosz ty cał ko wi -
te za ku pu au to bu sów wy nio są po nad 34 mln zł.  

Za do wo le ni są przede wszyst kim pa sa że ro wie. – Au to bu sy są 
bar dziej kom for to we i no wo cze sne. Mie dzy tym, co jest te raz, 
a kie dyś, jest prze paść. Co raz czę ściej wy bie ram au to bus za miast 
sa mo cho du – mó wi Jan Paw lic ki z So snow ca.  

By do szło do re ali za cji pro jek tów, mu si zo stać za war ta umo -
wa po mię dzy PKM a Gór no ślą sko -Za głę biow ską Me tro po lię. 
– Li czę na to, że te mat za mknie my w cią gu naj bliż szych ty go dni 
i bę dzie my się mo gli za jąć re ali za cją pro jek tu – wy ja śnia Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Obec nie PKM So sno wiec użyt ku je 35 au to bu sów hy bry do -
wych mar ki Vo lvo oraz trzy elek trycz ne fir my So la ris. Po re ali -
za cji wszyst kich za mó wień fir ma bę dzie dys po no wa ła 25 au to -
bu sa mi elek trycz ny mi, 35 hy bry da mi oraz 16 hy bry da mi plug -
-in. PKM So sno wiec roz pi sał już prze targ na za kup ośmiu au -
to bu sów z sil ni kiem die sla. W su mie PKM po sia da ok. 240 au -
to bu sów. ST
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ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Śmierć strony 
a toczący się 
proces sądowy 

 
W przy pad ku śmier ci stro ny to czą ce go się 
pro ce su sąd ob li ga to ryj nie za wie sza z urzę du 
po stę po wa nie są do we. Mo że je pod jąć 
z chwi lą zgło sze nia się lub wska za nia na stęp 
ców praw nych zmar łe go. 

Po stę po wa nie są do we ule ga za wie sze niu 
z urzę du. Bę dzie to mia ło miejsce m.in. w sy 
tu acji śmier ci stro ny lub jej przed sta wi cie la 
usta wo we go, utra ty przez nich zdol no ści 
pro ce so wej, utra ty przez stro nę zdol no ści są 
do wej lub utra ty przez przed sta wi cie la usta 
wo we go cha rak te ru ta kie go przed sta wi cie la. 
Oprócz te go ob li ga to ryj ne (obo wiąz ko we) 
za wie sze nie po stę po wa nia z urzę du na stę 
pu je, gdy: 
• w skła dzie or ga nów jed nost ki or ga ni za cyj 

nej bę dą cej stro ną za cho dzą bra ku unie 
moż li wia ją ce jej dzia ła nie; 

• je że li stro na lub jej przed sta wi ciel usta wo 
wy znaj du je się w miej sco wo ści po zba wio 
nej wsku tek nad zwy czaj nych wy da rzeń ko 
mu ni ka cji z sie dzi bą są du; 

• je że li po stę po wa nie do ty czy ma sy upa dło 
ści i ogło szo no upa dłość z moż li wo ścią za 

war cia ukła du, a stro na po zba wio na zo sta 
ła pra wa za rzą du ma są upa dło ści al bo ogło 
szo no upa dłość obej mu ją cą li kwi da cję ma 
jąt ku po wo da; 

• śmier ci pro fe sjo nal ne go peł no moc ni ka lub 
skre śle nia go z li sty ad wo ka tów lub radców 
praw nych, w sy tu acjach, gdy za stęp stwo 
stro ny jest obo wiąz ko we (np. przy skar dze 
ka sa cyj nej). 
Za wie sze nie po stę po wa nia ma istot ne 

skut ki z punk tu wi dze nia ter mi nów pro ce 
so wych. W przy pad ku za wie sze nia po stę 
po wa nia z urzę du (czy li na pod sta wie 
art. 174) prze sta ją biec ter mi ny usta wo we 
(np. ter min do uzu peł nia nia bra ków for mal 
nych pi sma pro ce so we go) oraz ter mi ny są 
do we (czy li ter mi ny, któ re są wy zna czo ne 
przez sąd lub prze wod ni czą ce go). Po pod 
ję ciu po stę po wa nia za czy na ją one biec 
od no wa. 
Oprócz te go za wie sze nie po stę po wa nia 
ozna cza, że sąd mo że po dej mo wać tyl ko 
okre ślo ne czyn no ści pro ce so we. Są to czyn 
no ści ma ją ce na ce lu: 
• pod ję cie za wie szo ne go po stę po wa nia; 
• za bez pie cze nie po wódz twa lub do wo du; 
• umo rze nie po stę po wa nia. 

In ne czyn no ści pro ce so we do ko ny wa ne 
przez stro ny w cza sie za wie sze nia po stę po 
wa nia nie wy wo łu ją żad nych skut ków. Ich 
sku tecz ność roz po czy na się do pie ro z chwi 
lą pod ję cia po stę po wa nia.

Rękojmia, gwarancja 
czy ubezpieczenie? 

 
„Kupiłam wczoraj lodówkę. Zapytałam, czy na sprzęt jest 
gwarancja. Odpowiedziano, że tak, ale jeśli chcę ją przedłużyć, 
to muszę dopłacić 499 zł. Dopiero w domu po zapoznaniu się 
z dokumentami okazało się, że zakupiony przeze mnie sprzęt 
został ubezpieczony i wydano mi polisę. Czy jest możliwe, aby 
ubezpieczyciel wyręczał producenta z odpowiedzialności i to 
na koszt kupującego?”.  
      
Z opi su sy tu acji wy ni ka, że na za ku pio ną przez Pa nią lo dów kę zo 
sta ła udzie lo na gwa ran cja oraz za war to umo wę do bro wol ne go, do 
dat ko we go ubez pie cze nia sprzę tu. Ubez pie cze nia sprzę tu RTV czy 
AGD są dość po wszech nie sto so wa ne. Cza sem sa mi sprze daw cy 
ofe ru ją do dat ko we usłu gi ser wi so we na wy pa dek awa rii sprzę tu 
po okre sie gwa ran cji udzie lo nej przez pro du cen ta. Usłu gi ta kie mo 
gą wy stę po wać w róż nych wa rian tach i róż nych ce nach. Ubez pie 
cze nia czy od płat ne usłu gi / pa kie ty po gwa ran cyj ne są za tem do 
dat ko wą opcją obok przy słu gu ją cych ku pu ją ce mu upraw nień re 
kla ma cyj nych. 

I tak w świe tle obo wią zu ją ce go pra wa Pa ni lo dów ka pod le ga 
ochro nie re kla ma cyj nej wy ni ka ją cej z prze pi sów ko dek su cy wil ne 
go o rę koj mi (art. 556 i nast.) oraz za sad okre ślo nych w wy da nej ze 
sprzę tem gwa ran cji i po sił ko wo prze pi sów ko dek su cy wil ne go 
(art. 577 i nast.) W ra zie wy stą pie nia wa dy lo dów ki – Pa ni ja ko ku 
pu ją cy kon su ment bę dzie mia ła moż li wość sko rzy sta nia wg swo je 
go wy bo ru z re kla ma cji z ty tu łu rę koj mi do sprze daw cy lub z gwa 
ran cji do gwa ran ta. 

Na to miast za war cie umo wy ubez pie cze nia ozna cza, że sprzęt 
zo stał ob ję ty – obok rę koj mi i gwa ran cji – ochro ną ubez pie cze nio 
wą, świad czo ną przez to wa rzy stwo lub za kład ubez pie czeń, co zo 
sta ło po twier dzo ne po li są. Oprócz po li sy, zwy kle wy da wa ne są 
ogól ne wa run ki ubez pie cze nia, tzw. OWU, w któ rych szcze gó ło wo 
ure gu lo wa ne są za sa dy ochro ny, jej za kres i spo sób li kwi da cji szko 
dy, a tak że wy łą cze nia od po wie dzial no ści ubez pie czy cie la. W po li 
sie są wska za ne zaś zda rze nia, od ja kich ubez pie czo no sprzęt. Naj 
czę ściej ubez pie cze nia do ty czą tzw. nie szczę śli we go wy pad ku lub 
awa rii sprzę tu. 

Na to miast od po wie dzial ność gwa ran ta naj czę ściej do ty czy ujaw 
nio nych w okre sie gwa ran cji wad sprzę tu, a nie obej mu je uszko dzeń, 

tak że tych przy pad ko wych. Każ do ra zo wo na le ży spraw dzić, na co 
zo sta ła udzie lo na gwa ran cja i ja kie zda rze nia obej mu je ubez pie cze 
nie. Ochro na ubez pie cze nio wa na wy pa dek awa rii naj czę ściej roz 
po czy na się do pie ro po upły wie okre su gwa ran cji, na to miast od nie 
szczę śli we go wy pad ku roz po czy na się od da ty za ku pu sprzę tu. 

Stąd zwy kle treść kar ty gwa ran cyj nej i wy sta wio nej po li sy wska 
zu ją na róż ne za kre sy od po wie dzial no ści gwa ran ta jak i ubez pie czy 
cie la oraz róż ne są okre sy ochro ny w wy pad ku wa dy gwa ran cyj nej 
i awa rii ubez pie cze nio wej. Ubez pie cze nie nie sta no wi od cią że nia 
gwa ran ta z od po wie dzial no ści, ale jest do dat ko wą ochro ną świad 
czo ną przez ubez pie czy cie la obok obo wiąz ków gwa ran ta wy ni ka 
ją cych z tre ści kar ty gwa ran cyj nej.  

Na Pa ni lo dów kę w okre sie 2 lat od jej wy da nia przy słu gu je rę 
koj mia do sprze daw cy, gwa ran cja do gwa ran ta w okre sie wska za 
nym w kar cie gwa ran cyj nej, a gdy by go nie okre ślo no, przez 2 la ta 
zgod nie z prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go. Do dat ko wo dys po nu je 
Pa ni po li są ubez pie cze nio wą na wy pa dek zaj ścia zda rze nia w niej 
wska za ne go. W ra zie wa dli wo ści lo dów ki bę dzie Pa ni mo gła zde 
cy do wać, czy zło żyć re kla ma cję do sprze daw cy lub gwa ran ta. Ku 
pu ją cy wy bie ra tryb re kla ma cji. A je śli na stą pi wy pa dek ubez pie cze 
nio wy, bę dzie Pa ni mo gła sko rzy stać z ubez pie cze nia.  

Je śli na to miast nie chce Pa ni ko rzy stać z ubez pie cze nia i uwa ża 
je Pa ni po prze ana li zo wa niu wa run ków za zbęd ne, mo że Pa ni sko 
rzy stać z pra wa do od stą pie nia od umo wy ubez pie cze nia i skie ro 
wać na ad res ubez pie czy cie la sto sow ne pi sem ne oświad cze nie 
o od stą pie niu od umo wy z żą da niem zwro tu skład ki za czas nie wy 
ko rzy sta nej ochro ny. List naj le piej wy słać ja ko po le co ny z po twier 
dze niem od bio ru. Ko pię pi sma pro szę za cho wać dla sie bie. W pi 
śmie pro szę po dać nu mer i da tę po li sy.  

Za sa dą wy ni ka ją cą z prze pi sów ko dek su cy wil ne go jest pra wo 
do od stą pie nia od umo wy ubez pie cze nia w ter mi nie 30 dni od je 
go za war cia.  

Art. 812 § 4 ko dek su cy wil ne go sta no wi, że je że li umo wa ubez 
pie cze nia jest za war ta na okres dłuż szy niż 6 mie się cy, ubez pie 
cza ją cy ma pra wo od stą pie nia od umo wy ubez pie cze nia w ter mi 
nie 30 dni, a w przy pad ku gdy ubez pie cza ją cy jest przed się bior cą 
– w ter mi nie 7 dni od dnia za war cia umo wy. Je że li naj póź niej 
w chwi li za war cia umo wy ubez pie czy ciel nie po in for mo wał ubez 
pie cza ją ce go bę dą ce go kon su men tem o pra wie od stą pie nia 
od umo wy, ter min 30 dni bie gnie od dnia, w któ rym ubez pie cza 
ją cy bę dą cy kon su men tem do wie dział się o tym pra wie. Od stą 
pie nie od umo wy ubez pie cze nia nie zwal nia ubez pie cza ją ce go 
z obo wiąz ku za pła ce nia skład ki za okres, w ja kim ubez pie czy ciel 
udzie lał ochro ny ubez pie cze nio wej.  

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Wy star to wa ła re je stra cja na „Szko łę z Gi gan ta mi – pro -
gra mo wa nie w czte rech wy mia rach ga min gu” dla dzie ci 
i mło dzie ży. Event od bę dzie się w ter mi nie od 10 ma ja 
do 21 ma ja. „Szko ła z Gi gan ta mi” to ogól no pol ski 
cykl bez płat nych we bi na rów z pro gra mo wa nia i ma te -
ma ty ki na ka na le YouTube dla uczniów szkół pod sta -
wo wych i po nad pod sta wo wych. Za ję cia, z po dzia łem 
na dwie gru py wie ko we: 7-11 oraz 12 -19 lat, pro wa -
dzo ne są przez naj lep szych tre ne rów – pro gra mi stów. 
Dla młod szej gru py wie ko wej przy go to wa no czte ry 

spo tka nia te ma tycz ne w śro do wi sku Scratch z za kre su 
róż nych ty pów roz gry wek: kla sycz nej ry wa li za cji, to wer 
de fen ce, tanks oraz bat tle roy al. Star si uczest ni cy zaj mą 
się ję zy kiem znacz ni ków HTML, wy ko rzy sta niem sty -
lów CSS oraz ję zy kiem JavaScript. W trak cie za jęć 
uczest ni cy stwo rzą w śro do wi sku Glitch te ma tycz ne 
stro ny in ter ne to we opar te o ulu bio ne gry kom pu te ro we 
i do wie dzą się, jak je opu bli ko wać w sie ci. 

– Obec nie na wią zy wa nie oso bi stych re la cji jest utrud -
nio ne, więc chcie li by śmy, aby uczest ni cy „Szko ły z Gi -
gan ta mi” mie li szan sę po znać no wych ko le gów dzię ki 
pa sji do ko do wa nia. Jak wie my, to wła śnie dzię ki wspól -
ne mu hob by ta kie przy jaź nie mo gą trwać ca łe ży cie. 
Wie rzy my, że wie le ta kich zna jo mo ści prze trwa pró bę 
lock dow nu – mó wi tre ner Ad rian Cze chow ski.  

Or ga ni za to rem warsz ta tów „Szko ła z Gi gan ta mi” 
jest szko ła „Gi gan ci Pro gra mo wa nia”.  

Part ne rem spo łecz nym „Szko ły z Gi gan ta mi” są Ha -
ker si – ogól no pol ska spo łecz ność two rzo na przez Fun -
da cję Sa ri ga to. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć 
na stro nie: www.szko la zgi gan ta mi.pl. Pa tro na mi ho no -
ro wy mi wy da rze nia są Se kre tarz Sta nu w KPRM ds. 
cy fry za cji Ma rek Za gór ski, Ośro dek Roz wo ju Edu ka -
cji oraz pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. ST

Programuj z gigantami

Uproszczony sposób informowania 
rodzin i bliskich o stanie zdrowia 
pacjentów działa w Sosnowieckim 
Szpitalu Miejskim już od kilku 
miesięcy. 
 
 Każ da ho spi ta li zo wa na oso ba otrzy -
mu je in dy wi du al ny kod PIN, na pod -
sta wie któ re go jest moż li wa we ry fi ka -
cja oso by dzwo nią cej i szyb kie udzie -
le nie nie zbęd nych in for ma cji. Do dat -
ko wo, w szpi ta lu zo sta ła uru cho mio -
na do dat ko wa, spe cjal na infolinia. 
Nu mer te le fo nu (32) 41 30 643 jest 
czyn ny co dzien nie, w go dzi nach 
od 9.00 do 13.00. Punkt ob słu gi wa ny 
jest przez pie lę gniar ki, któ re mo gą 
udzie lać in for ma cji w za kre sie wy ko -
ny wa nej przez sie bie funk cji, po wcze -
śniej szej kon sul ta cji z od po wied nim 
od dzia łem. Po po da niu przez dzwo -
nią ce go in dy wi du la ne go ko du PIN 
pa cjen ta i je go we ry fi ka cji, pie lę gniar -
ka bę dzie mo gła udzie lić pod sta wo -
wych in for ma cji o sta nie zdro wia pa -
cjen ta w za kre sie pie lę gniar skim, 
po kon sul ta cji z od po wied nim od -
dzia łem. W przy pad kach naj cię żej 
cho rych, le karz pro wa dzą cy lub kie -
row nik od dzia łu oso bi ście skon tak tu je 
się z bli ski mi  oso by ho spi ta li zo wa nej, 
aby udzie lić bar dziej szcze gó ło wych 
in for ma cji. 

–  Nasz szpi tal wpro wa dza ko lej ną 
zmia nę, w jesz cze więk szym stop niu 
uła twia jąc kon takt człon ków ro dzi ny 

z per so ne lem me dycz nym. Dzię ki te -
mu, że pod sta wo wych in for ma cji 
na te mat sta nu zdro wia pa cjen ta bę -
dzie mógł te raz udzie lać ze spół pie lę -
gniar ski – zwięk sza my licz bę osób 
upo waż nio nych do prze ka zy wa nia 
wia do mo ści o cho rych. Do tych czas 
by li to tyl ko le ka rze. Wie dza na te mat 
sta nu zdro wia ho spi ta li zo wa nych jest 
bar dzo waż na, za rów no dla ro dzi ny, 
któ ra jest peł na obaw, jak i sa mych 
pa cjen tów. Sprzy ja to po pra wie kom -
for tu psy chicz ne go i pro wa dzo nej te -
ra pii – mó wi Ane ta Kaw ka, pre zes 
So sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie -
go Sp. z o.o. 

 Nie zmie ni ły się za sa dy przy zna wa -
nia ko du PIN pa cjen ta. Przy przy ję ciu 
do szpi ta la, pa cjent mo że wska zać oso -
by upo waż nio ne, któ rym szpi tal mo że 
prze ka zać in for ma cje i da ne o sta nie je -
go zdro wia. Na stęp nie, per so nel me -
dycz ny udo stęp nia pa cjen to wi je go in -
dy wi du al ny nu mer PIN, pod któ rym 
zo stał wpi sa ny do księ gi głów nej szpi -
ta la. W przy pad ku pa cjen tów nie przy -
tom nych lub nie zdol nych do zro zu -
mie nia in for ma cji, któ rzy nie mo gli 
wska zać oso by upo waż nio nej do uzy -
ska nia in for ma cji, prze pro wa dza się 
wy wiad z oso bą dzwo nią cą. Te le fo nu -
ją cy po wi nien po dać swo je da ne oraz 
da ne pa cjen ta i od po wie dzieć po zy tyw -
nie na dwa z czte rech py tań kon tro l -
nych za da wa nych przez pra cow ni ka 
szpi ta la. ST

Łatwiej i szybciej

Uczestnicy warsztatów mają szansę poznać podstawy 
programowania.
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135 miej sca mi par kin go wy mi bę dzie dys po no wa ło Ener ge tycz -
ne Cen trum Kul tu ry przy ul. Bę dziń skiej w So snow cu.  

– W grud niu ubie głe go ro ku za koń czy li śmy pierw szy etap prac 
i od da li śmy do użyt ku tzw. par king środ ko wy. Zde mon to wa -
na zo sta ła ist nie ją ca do tej po ry wy eks plo ato wa na i uszko dzo na na -
wierzch nia. W jej miej sce wy ko na no no wą na wierzch nię miejsc 
po sto jo wych i dróg ma new ro wych z be to no wej kost ki bru ko wej. 
Z ko lei w mar cu bie żą ce go ro ku za koń czył się dru gi etap. Tym ra -
zem wy re mon to wa li śmy par king przy bu dyn ku – mó wi Mi chał 
Gó ral, dy rek tor Miej skie go Klu bu im. Ja na Kie pu ry. 

Do koń ca kwiet nia za koń czą się pra ce re mon to we, któ rych 
koszt wy nie sie pra wie 580 tys. zł.  

– Bu dy nek, w któ rym sie dzi bę ma Klub im. Ja na Kie pu ry, zo stał 
za adap to wa ny ja ko jed nost ka kul tu ral na i jest sta le uno wo cze śnia -
ny. To jed no z waż niej szych miejsc na kul tu ral nej ma pie So snow -
ca, słu ży miesz kań com, za rów no tym naj młod szym, któ rzy sta wia ją 
pierw sze kro ki czy to na sce nie, czy szli fu jąc in ne ta len ty ar ty stycz -
ne. Dba my o kom fort te go miej sca, pa mię ta my o oso bach z nie -
peł no spraw no ścia mi, o se nio rach. W 2018 ro ku do użyt ku od da -
na zo sta ła no wo cze sna win da. Te raz przy szedł czas na miej sca par -
kin go we – pod kre śla pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Miej sca po sto jo we bę dą wy ko rzy sty wa ne tak że dla po trzeb ki -
na sa mo cho do we go, któ re cie szy ło się bar dzo du żym za in te re -
so wa niem. ST

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy 
sosnowiecki MZBMTBS zakończy 
budowę 15 domów jednorodzinnych 
przy ulicy RydzaŚmigłego. Wszystkie 
domy mają już właścicieli, a spółka 
rozpisała przetarg na budowę 
kolejnych budynków w ramach 
„Kwiatowej Doliny”. 

 
Re ali za cja dwóch pierw szych dwóch eta -
pów i szyb ka sprze daż do mów za chę ci ła 

spół kę do kon ty nu owa nia pro jek tu. W trze -
cim eta pie po wsta nie 18 do mów w iden -
tycz nym sty lu do obec nie bu do wa nych. 
Wszyst kie bę dą mia ły ta ką sa mą po -
wierzch nię użyt ko wą 110 metrów kw. 
– Za in te re so wa nie ko lej nym eta pem bu do -
wy jest bar dzo du że. Od bie ra my w tej spra -
wie ma sę te le fo nów – mó wi Agniesz ka 
Cze chow ska -Ko peć, pre zes MZBM-TBS. 

Pro jekt prze wi du je, że na par te rze do -
mu bę dzie sa lon wraz z anek sem ku chen -

nym i ła zien ka. Na pię trze jest miej sce 
na czte ry po ko je oraz ła zien kę. Każ dy 
dom bę dzie miał rów nież ga raż. 

Ce na za po szcze gól ne bu dyn ki, któ re 
po win ny po wstać w 11 mie się cy od pod -
pi sa nia umo wy, bę dzie zna na po wy ło nie -
niu wy ko naw cy. 

Ca ły pro jekt „Kwia to wej Do li ny” skła -
da się z 4 eta pów. W ostat nim etapie pla -
no wa na jest bu do wa 10 bu dyn ków z ga -
ra ża mi. KP

Nowe miejsca parkingowe

„Kwiatowa Dolina” kusi nabywców

Parking przy ECK będzie wykorzystywany także na potrzeby kina 
samochodowego. 
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Miej wpływ na rozwój miasta 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Już bli sko 50 mi lio nów zło tych na po -
nad 200 pro jek tów prze zna czy li so sno wi -
cza nie w sied miu edy cjach bu dże tu oby -

wa tel skie go. Przed na mi ko lej ne roz da -
nie. – Te raz wszyst ko w rę kach miesz kań -
ców! Wciąż cze ka my na pro jek ty w te go -
rocz nej edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go 
w So snow cu. Pro jek ty moż na skła dać 

w stre fie ogól no miej skiej lub w jed nej z 17 
stref re jo no wych. Czas upły wa 4 ma ja 
– mó wi Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

Dla cze go war to? Już te raz na te re nie 
mia sta ma my gru bo po nad 200 in we sty -
cji zre ali zo wa nych w ra mach Bu dże tu 
Oby wa tel skie go. Pla ce za baw, skwe ry, 
chod ni ki, si łow nie pod chmur ką, re no wa -
cje par ków czy par kin gi, a na wet tęż nie 
so lan ko we. To wszyst ko jest już do dys -
po zy cji so sno wi czan. 

Tak jak w po przed nich la tach, po my -
sło daw cy mu szą wy peł nić for mu larz 
oraz ze brać pod pi sy po par cia, któ re ze 
wzglę dów epi de mio lo gicz nych, moż -
na wy słać dro gą ma ilo wą. W Urzę dzie 
Miej skim dzia ła tak że skrzyn ka po daw -
cza, do któ rej moż na wrzu cać zgło sze -
nia. 

Wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje oraz 
do ku men ty znaj du ją się na stro nie in ter -
ne to wej: www.oby wa tel ski.so sno wiec.pl. 
Na py ta nia po my sło daw ców cze ka ją pra -
cow ni cy Wy dzia łu Kul tu ry i Pro mo cji 
Mia sta pod nu me rem tel. 32 296 06 16. 
Moż na kon tak to wać się tak że dro gą ma -
ilo wą: oby wa tel ski@um.so sno wiec.pl. 

W ze szło rocz nej edy cji Bu dże tu Oby -
wa tel skie go zło żo no 122 pro jek ty, któ re 
ze bra ły gło sy 21 794 so sno wi czan. Naj -
wię cej gło sów zy skał pro jekt bu do wy tęż -
ni so lan ko wej w Par ku Sie lec kim – 6 414 
gło sów. 

Po my sły do VIII edy cja moż -
na zgła szać do 4 ma ja. Po tym przyj -
dzie czas na we ry fi ka cję for mal ną, 
oce nę pro jek tów, a je sie nią gło so wa nie 
in ter ne to we.

Trwa VIII edycja sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego. Masz pomysł na zmianę swojego najbliższego 
otoczenia? Zgłoś go i dorzuć cegiełkę do rozwoju miasta. Pamiętaj, że masz czas tylko do 4 maja!

Weź sprawy w swoje ręce i zdecyduj, na co wydasz podatki 

Przy ul. Rydza Śmigłego powstało już 15 domów jednorodzinnych, a w kolejnym etapie planowana jest budowa 18 domów. 
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Siłownia pod chmurką, nowy plac zabaw, a może inny oryginalny projekt? W ramach BO 
zrealizowano ponad 200 pomysłów mieszkańców.  
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III edycja konkursu literackiego  
„Wyjdź z ukrycia”, organizowana  
przez Zagłębiowską Mediatekę,  
rusza już w tym miesiącu.  
 
 To naj lep sza oka zja, by prze stać pi sać do szu -
fla dy czy trzy mać scho wa ne pli ki w kom pu te -
rze. Or ga ni za to rzy kon kur su cze ka ją na pra ce 
– moż na prze słać opo wia da nie lub wiersz. Te -
ma ty ka prac jest do wol na, jak rów nież for ma 
prze sła nia pra cy. Tekst ma li czyć nie wię cej niż 
czte ry stro ny, pi sa ne czcion ką Ti mes New Ro -
man (roz miar 12, in ter li nia 1,5) lub ręcz nie (nie 
wię cej niż osiem stron). W kon kur sie mo gą 
wziąć ucznio wie szkół po nad pod sta wo wych 
oraz do ro śli miesz kań cy Za głę bia Dą brow skie -
go. Udział w kon kur sie jest do bro wol ny oraz 
bez płat ny. Każ dy au tor mo że zgło sić do kon -
kur su jed ną pra cę, któ ra nie by ła wcze śniej pu -
bli ko wa na i na gra dza na. Or ga ni za to rzy kon -
kur su na gro dzą naj lep szych au to rów prac 

w dwóch ka te go riach: po ezja i pro za. Ju ro rzy 
bę dą oce niać ory gi nal ność te ma tu, cie ka we wy -
ko rzy sta nie wy bra nej for my, po praw ność ję zy -
ko wą, ogól ne wra że nia ar ty stycz ne. 

Pra ce kon kur so we na le ży prze słać od 8 ma ja 
do 10 czerw ca na ad res ma ilo wy: wy po zy czal -
nia.do ro sli@bi blio te ka.so sno wiec.pl lub prze słać 
pocz tą tra dy cyj ną na ad res: Za głę biow ska Me -
dia te ka, ul. Ko ściel na 11, 41-200 So sno wiec 
– do pi sek „Kon kurs Wyjdź z ukry cia” (de cy du je 
da ta stem pla pocz to we go). Fi nał kon kur su od -
bę dzie się 19 czerw ca w Me dia te ce lub w przy -
pad ku obo wią zy wa nia ob ostrzeń w for mie on -
li ne. Z na gro dzo nych i wy róż nio nych prac zo -
sta nie stwo rzo ny dar mo wy e -bo ok do po bra nia 
ze stro ny or ga ni za to ra. Wy ni ki kon kur su zo sta -
ną za miesz czo ne na stro nie or ga ni za to ra: 
www.bi blio te ka.so sno wiec.pl oraz na Fa ce bo -
oku, a zwycięskie pra ce m.in. w in ter ne to wym 
wy da niu „Ku rie ra Miej skie go”, któ ry ob jął pa -
tro nat me dial ny nad kon kur sem. ST

Wyjdź z ukrycia
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Chcą mieć wpływ na polską edukację i pokazać, 
iż nauka to nie tylko przykry obowiązek, 
a czasem i udręka, ale że może często przynieść 
prawdziwą satysfakcję i być przyjemna. Pięć 
licealistek realizuje projekt społeczny „Akcja 
Edukacja” w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Projektów Społecznych „Zwolnieni z Teorii”.  

 
Ze spół two rzą Pau li na Mo skal, Ewa Mor -
ga  oraz  Alek san dra Ga las, uczen ni ce VI  Li -
ceum im. Ja nu sza Kor cza ka w So snow cu oraz Kin -
ga Klisz z I Liceum im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w Ka -
to wi cach i Ju lia Dą brow ska z Ze spo łu Szkół Elek -
tro nicz no -In for ma tycz nych im. Ja na Szcze pa ni ka 
w Ło dzi.   

– W na szych me diach spo łecz no ścio wych pu bli -
ku je my tre ści do ty czą ce edu ka cji oraz szyb kiej 
i efek tyw nej na uki. W do bie na ucza nia zdal ne go 
ta ki pro jekt był po trzeb ny. Pręż nie dzia ła my w In -
ter ne cie, zdo by wa jąc przy tym co raz to większe gro -
no ob ser wu ją cych. Efek ty na szej pra cy moż na zo -
ba czyć na pro fi lu na Fa ce bo oku i In sta gra mie, gdzie 
re gu lar nie do da je my po sty. Ma te ria ły na gry wa my 
mię dzy in ny mi w Za głę biow skiej Me dia te ce – mó -
wi Pau li na Mo skal. – Do dat ko wo nasz pro jekt zo -
stał ob ję ty ho no ro wym pa tro na tem pre zy den ta So -
snowc, jak i wspar ciem so sno wiec kich rad nych. To 
jed nak wca le nie ozna cza koń ca. Je ste śmy bar dzo 
am bit nym ze spo łem i dą ży my do osią ga nia co raz to 
lep szych efek tów –  do da je.  

Do dat ko wo na ka na le  „Ak cja  Edu ka -
cja” na plat for mie YouTube moż na zna leźć fil my 
i ma te ria ły, jak uczyć się sku tecz nie i szyb ko, 
a na plat for mie Spo ti fy pod ca sty, jak efek tyw nie 
or ga ni zo wać czas. ST

Jak się uczyć?Nie zmarnuj okazji

Sylwia Turzańska 
 
W tym ro ku do gro na part ne rów pro jek tu do -
łą czy li Ośro dek Te atral ny Ka na w Szcze ci nie 
oraz Miej ski Klub im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu. Uczest ni cy ma ją szan sę zy skać prak -
tycz ne umie jęt no ści z ob sza ru pe da go gi ki te -
atru, któ rę bę dą mo gli wy ko rzy sty wać w dal -
szej pra cy. 

– Chce my twór czo ak ty wi zo wać śro do wi -
sko osób zwią za nych, za rów no ze sfe rą te -
atru, jak i edu ka cji, stąd za ję cia skie ro wa ne są 
do ar ty stów, pra cow ni czek te atrów, na uczy -
cie li czy ani ma to rek kul tu ry, któ rzy w dzia -
łal no ści za wo do wej pro wa dzą gru py te atral -
ne, zaj mu ją się edu ka cją w szko łach, te atrach, 
ośrod kach kul tu ry, do mach po mo cy spo łecz -
nej, or ga ni za cjach po za rzą do wych oraz two -

rzą i re ali zu ją au tor skie pro gra my edu ka cyj -
ne i ani ma cyj ne. – za po wia da Aga ta Kę dzia, 
pe da goż ka Te atru Za głę bia oraz ko or dy na -
tor ka kur su. 

Kurs skła da się z ośmiu prak tycz nych 
warsz ta tów, pro wa dzo nych przez eks per tów 
pe da go gi ki te atru. Część warsz ta tów od by wa 
się w ra mach wi zy ty stu dyj nej w szcze ciń -
skim Te atrze Ka na, gdzie uczest ni cy ma ją 
oka zję pra co wać z wy bit ny mi twór ca mi te -
atru, któ rzy łą czą te atr z pro ble ma ty ką spo -
łecz ną. 

Kurs zwień czy we bi nar do ty czą cy edu ka cji 
kul tu ral nej w wo je wódz twie ślą skim. For mu łę 
i prze bieg te go spo tka nia organizatorzy 
konsultują wspól nie z ab sol wen ta mi La bo ra -
to rium Pe da go gi ki Te atru. 

Za pi sy na kurs ru szy ły 21 kwiet nia. Licz ba 
miejsc jest ogra ni czo na, a pierw szeń stwo udzia -
łu ma ją miesz kań cy województwa śląskiego. 
Koszt kursu to 180 zł. Link do za pi sów jest do -
stęp ny na stro nie https://te atrza gle bia. pl/la bo -
ra to rium -pe da go gi ki -te atru/. 

III edy cję La bo ra to rium Pe da go gi ki Te atru 
do fi nan so wa no ze środ ków Mi ni stra Kul tu ry, 
Dzie dzic twa Na ro do we go i Spor tu po cho dzą -
cych z Fun du szu Pro mo cji Kul tu ry. 

Chcesz zdobyć umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej? Skorzystaj z propozycji Laboratorium Pedagogiki Teatru, 
które zaprasza na kurs, organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. 

Rusza trzecia edycja Laboratorium Pedagogiki Teatru

reklama

W pierwszej kolejności z projektu mogą skorzystać mieszkańcy województwa śląskiego. 
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Wyższa Szkoła Planowania 
Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 
realizuje projekt zatytułowany  
„WSPS w każdym calu dostępni”.  
 
Głów nym ce lem przed się wzię cia jest do sto -
so wa nie funk cjo no wa nia uczel ni wyż szej dla 
po trzeb osób nie peł no spraw nych. Wy cho -
dząc na prze ciw za po trze bo wa niu na ak tyw -
ność uczel ni wyż szych w ży ciu spo łecz nym, 
WSPS re ali zu jąc swo ją do tych cza so wą stra -
te gię dzia ła nia, zo sta ła be ne fi cjen tem pro -
jek tu współ fi nan so wa ne go ze środ ków Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wie dza 
Edu ka cja Roz wój. Uczel nia wpro wa dzi 
zmia ny or ga ni za cyj ne i struk tu ral ne, a tak że 
pod nie sie kom pe ten cje ka dry w sze ro ko ro -
zu mia nym, ogól nym sys te mie szkol nic twa 
wyż sze go. Do fi nan so wa nie pro jek tu z UE 
wy no si 3 437 062,96 zł, a je go re ali za cja 
przy pa da na okres 2021-2023. W ra mach 
pro jek tu prze wi dzia na jest re ali za cja za dań 
w kil ku klu czo wych ob sza rach: wdro że nie 
in no wa cyj ne go, no wo cze sne go wspar cia 
tech no lo gicz ne go, w tym przede wszyst kim 
wpro wa dze nie zmian w kwe stii na rzę dzi in -
for ma tycz nych (m.in. przy go to wa nie stro ny 
BON zgod nej z wy mo ga mi i stan dar da mi, 
zbu do wa nie plat for my edu ka cyj nej 
i uspraw nie nie sys te mu re kru ta cyj ne go), 
zre ali zo wa nie ogól nych zmian or ga ni za cyj -
nych, przy go to wa nia pro ce dur (two rze nie 

re gu la cji, bu do wa od po wied nich Re gu la mi -
nów i Wy tycz nych w ra mach do stęp no ści 
uczel ni dla osób z nie peł no spraw no ścią) 
i kam pa nii in for ma cyj nej z ćwi cze nia mi 
i wy kła da mi dla ka dry aka de mic kiej oraz 
pra cow ni ków na te mat zwięk sza nia po zio -
mu świa do mo ści spo łecz nej w za kre sie nie -
peł no spraw no ści.  

WSPS w ce lu bu do wa nia świa do mo ści, 
przy jaź ni i otwar to ści uruchomi tak że spe -
cjal ne Biu ro dla osób nie peł no spraw nych. 
W bu dyn ku uczel ni do stęp ne będą kon sul -
ta cje z psy cho lo giem, pe da go giem i spe cjal -
nie do te go po wo ła nym rzecz ni kiem osób 
nie peł no spraw nych. W ra mach pro jek tu 
uczel nia przy go to wu je rów nież spe cja li -
stycz ne roz wią za nia dy dak tycz ne dla osób 
z nie peł no spraw no ścia mi (wy po sa że nie sal 
i bi blio te ki w od po wied nie czyt ni ki, kla wia -
tu ry z po więk szo ną czcion ką i al fa be tem 
Bra il le’a). Sta no wi ska kom pu te ro we za wie -
rać bę dą spe cjal ną kon tra sto wą kla wia tu rę, 
ska ner umoż li wia ją cy edy cję ma te ria łów 
we dle wła snych po trzeb każ de go stu den ta. 
Prze wi dzia ny jest rów nież mon taż plat for -
my scho do wej, tak aby od po wied nio do sto -
so wać ca ły bu dy nek uczel ni, w tym bi blio te -
kę czy biu ro re kru ta cji. Uczel nia prze wi du je 
tak że po wo ła nie sto wa rzy szeń, rad stu den -
tów ds. osób nie peł no spraw nych, któ re bę -
dą zaj mo wa ły się mo ni to ro wa niem i zgła -
sza niem róż ne go ro dza ju pro ble mów wraz 
z pro po no wa nym roz wią za niem. red

So sno wiec ki fo to graf Zbi gniew Pod sia dło otrzy mał pre sti żo we wy róż nie nie „Srebr ny Me dal – IAAP”, przy -
zna ne przez Świa to we Sto wa rzy sze nie Ar ty stów Fo to gra fi ków na Mię dzy na ro do wym Sa lo nie Fo to gra fii 
Ar ty stycz nej, któ ry od był się w cze skiej Pra dze. Pod czas „Pho to -Art PRAGUE-2021” ar ty sta zo stał na -
gro dzo ny w ka te go rii „Por tret” za pra ce „Eva”, „Vin cent” i „Gip sy vio lo nist”. Suk ces Zbi gnie wa Pod sia dło 
jest spek ta ku lar ny, po nie waż na wy sta wę w na pły nę ło po nad czte ry ty sią ce prac z ca łe go świa ta. Wy sta wę 
moż na by ło oglą dać w kwiet niu w Klasz to rze Fran cisz ka nów w Pra dze. Ar ty ście ser decz nie gra tu lu je my! ST

Dostępni w każdym caluSrebrny 
medal  
dla 
artysty

WSPS uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych

Nagrodzone prace: „Eva”, „Vincent”, „Gipsy violonist”. 
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Z Sosnowca  
do Monachium 

Weronika Zawistowska podpisała 3-letni kontrakt z Bayernem Monachium.  
21-letnia piłkarka Czarnych Sosnowiec i reprezentacji Polski pierwszy sezon 
w Niemczech spędzi jednak na wypożyczeniu w innym klubie. 
Najprawdopodobniej będzie to FC Koeln.

Zawistowska w ślad za Lewandowskim I liga coraz bliżej

Drugi zespół koszykarskiego Zagłębia nadal 
w grze o I ligę. W turnieju półfinałowym, który 
odbył się w Ostrowie Wielkopolskim, 
sosnowiczanki prowadzone przez Michała 
Batorskiego wywalczyły awans do finału. 
Decydujące starcie odbędzie się podczas 
zmagań w Rybniku w dniach 79 maja. 

 
Tur niej w Ostro wie za czął się nie po my śli so -
sno wi cza nek. W pierw szym me czu Za głę bie 
ule gło 74:79 go spo dy niom, eki pie Ostro vii. Nie 
po mo gła zna ko mi ta gra Mar ty ny Sta siuk, któ ra 
zdo by ła 26 punk tów i za li czy ła 13 zbió rek. Miej -
sco wym za wod nicz kom wy cho dzi ło prak tycz nie 
wszyst ko, a de cy du ją ca by ła sku tecz ność w rzu -
tach za trzy punk ty. Ry wal ki tra fi ły aż 13 „tró -
jek”. – Był to cięż ki mecz, dru ży nie z Ostro wa 
wy cho dzi ło nie mal wszyst ko, a nam gra od po -
cząt ku spo tka nia po pro stu się nie kle iła. Wszyst -
ko, co za pla no wa li śmy w tym me czu, mu sie li -
śmy zmie niać i nie ste ty, nie zna leź li śmy spo so bu 
na świet nie dys po no wa ny te go dnia ze spół 
Ostro vii – mó wił po pierw szym star ciu tre ner 
Mi chał Ba tor ski. 

W ko lej nym po je dyn ku   so sno wi czan ki 
zmie rzy ły się z mi strzem gru py ma zo wiec kiej, 
eki pą Hu ra ga na Wo ło min i tym ra zem Za głę -
bie za koń czy ło to star cie wy gra ną 78:66. Po draż -
nio na pierw szym me czem eki pa z So snow ca wy -
gra ła pierw szą kwar tę róż ni cą ośmiu punk tów. 
Za głę bie wy ko rzy sty wa ło prze wa gę fi zycz ną. 
Am bit nie gra ją ce ko szy kar ki Hu ra ga nu nie za -
mie rza ły jed nak ta nio sprze dać skó ry. Dzie więć 
„tró jek” i szyb ki atak spra wi ły, że sza la zwy cię -
stwa prze chy li ła się na stro nę na szej dru ży ny.  

– Ze spół z Wo ło mi na jest mło dy, am bit ny, 
wie dzia ły śmy, że to nie bę dzie ła twe spo tka nie. 
Hu ra gan miał już na kon cie jed no zwy cię stwo, 
my mu sia ły śmy wy grać, by na dal wal czyć 
o awans do tur nie ju fi na ło we go. Pierw szą po ło -
wę za koń czy ły śmy z nie wiel ką prze wa gą, 
po prze rwie gra to czy ła się „kosz za kosz” i nie 
mo gły śmy uzy skać bez piecz nej prze wa gi. 
W czwar tej kwar cie wy szły śmy na bo isko jesz cze 

bar dziej zmo ty wo wa ne, po pra wi ły śmy sku tecz -
ność w ata ku, dzię ki cze mu uda ło nam się zdo -
być se rię punk tów, usta bi li zo wać grę i od nieść 
cen ne zwy cię stwo w turnieju – pod su mo wa ła ka -
pi tan ze spo łu Ka ta rzy na Ko sał ka. 

Tym ra zem naj sku tecz niej sza w na szym ze -
spo le by ła in na za wod nicz ka, któ ra w tym se zo -
nie gra ła tak że w eks tra kla so wym Za głę biu, 
Mar ty na Ja siu le wicz, zdo byw czy ni 20 punk tów. 

W me czu de cy du ją cym o awan sie do tur nie ju 
fi na ło we go Za głę bie zmie rzy ło się z MKS-em 
Po lko wi ce. Był to naj lep szy wy stęp so sno wi cza -
nek pod czas zma gań w Ostro wie. Ze spół tre ne ra 
Ba tor skie go od po cząt ku zła pał wła ści wy rytm 
i z mi nu ty na mi nu tę od jeż dżał ry wal kom, wy -
gry wa jąc osta tecz nie 93: 66. 

Po now nie naj wię cej punk tów zdo by ła Sta -
siuk. 

– Od po cząt ku se zo nu przy świe ca nam tyl ko 
je den cel: awans na za ple cze eks tra kla sy. Na po -
cząt ku se zo nu dziew czy ny po wie dzia ły, że gra -
my, aby awan so wać i nic w tej kwe stii się nie 
zmie ni ło, na wet po raż ka z Ostro wem. Słab sze 
me cze cza sem się zda rza ją, ale cie szę się, że 
po prze gra nym me czu dziew czy ny na na stęp ne 
wy szły po draż nio ne i go to we po ka zać, że są naj -
lep szym ze spo łem. Cze ka my te raz na tur niej fi -
na ło wy – pod su mo wał szko le nio wiec Za głę bia. 

Za głę bie gra da lej, a na in dy wi du al ne wy róż -
nie nia za słu ży ły na sze za wod nicz ki. MVP tur nie -
ju wy bra no Mar ty nę Sta siuk, a MVP dru ży ny 
zo sta ła Syl wia Woj tas. – Mar ty na zo sta ła wy bra -
na gło sa mi tre ne rów, któ rzy do ce ni li jej wy stę py. 
Syl wia tak że za słu ży ła na po chwa ły. Cią gnę ła ze -
spół w bar dzo waż nych mo men tach i wy ko ny wa -
ła ty ta nicz ną pra cę w obro nie. Zo sta ła na zwa -
na przez tre ne rów dru żyn prze ciw nych „silent kil -
ler”, czy li „ci chy za bój ca”, co ide al nie do niej pa -
su je i okre śla styl gry – do dał Ba tor ski. 

W fi na le, któ ry od bę dzie się w Ryb ni ku, za -
gra ją Za głę bie, Hu ra gan Wo ło min, Ósem ka 
Sta ra cho wi ce oraz RMKS Ryb nik. Pra wo gry 
na za ple czu eks tra kla sy w ko lej nym se zo nie za -
pew nią so bie dwa naj lep sze ze spo ły. KP

Sie dem me da li wy wal czy ła re pre zen ta cja So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te pod czas Pu cha ru Wiel ko -
pol ski, któ ry od był się w Tur ku.  
So sno wi cza nie wy wal czy li dwa zło te me da le, czte ry srebr ne i je den brą zo wy. W ka ta dziew cząt 15-
16 lat zło to zdo by ła Flo ren ty na Da dzi bug, a sre bro Syl wia Anasz. Ko lej ne zło to przy pa dło 
w udzia le Mag da le nie Cie ślik w ka ta dziew cząt 11-12 lat, srebr ny me dal w ka ta dziew cząt 13-14 
zdo by ła Ole na Ta cza ła, a w ka ta chłop ców 9-10 lat Win cen ty Szcze sio. W ku mi te sre bro zdo by ła 
Li lia na Szcze sio w ka te go rii dziew cząt 25 kg, a w ka te go rii open dziew cząt 15-16 lat po brąz się -
gnę ła Flo ren ty na Da dzi bug. KP

Szczęśliwa siódemka 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Za wi stow ska w stycz niu bie żą ce go ro ku prze -
by wa ła na te stach w nie miec kim klu bie. Po ka -
za ła się wów czas z do brej stro ny. W kwiet niu 
pod pi sa ła kon trakt z klu bem z Mo na chium, 
któ ry prze wo dzi w ko bie cej Bun de sli dze 
i zmie rza po mi strzow ski ty tuł. Je śli uda mu się 
ta sztu ka, prze ła mie kil ku let nią do mi na cję VFL 
Wol fs burg. Żeń ski Bay ern świet nie ra dzi so bie 
tak że w Li dze Mi strzyń. Na prze ło mie kwiet -
nia i ma ja zmie rzy się w pół fi na le roz gry wek 
z Chel sea FC. 

Za wi stow ska to wy cho wan ka MUKS Pra -
ga War sza wa. W la tach 2015-2019 bro ni ła 
barw Gór ni ka Łęcz na, z któ rym się gnę ła 
dwu krot nie po ty tuł mi strza Pol ski oraz Pu -
char Pol ski. Na stęp nie tra fi ła do So snow ca. 

Naj praw do po dob niej z Czar ny mi bę dzie nie -
ba wem cie szyć się z ko lej ne go ty tu łu mi -
strzow skie go, bo so sno wi czan ki są na naj lep -
szej dro dze do od zy ska nia po la tach ty tu łu 
mi strzow skie go. Prze bo jo wa skrzy dło wa 
upo ra ła się już z ura zem i w wy gra nym 3:0 
wy jaz do wym me czu z ROW-em Ryb nik 
wró ci ła do skła du.  

Za wod nicz ka, któ rej jed nym z atu tów jest 
szyb kość, ma za so bą tak że wy stę py w re pre zen -
ta cji Pol ski, m. in., w me czach eli mi na cji do mi -
strzostw Eu ro py. 

– Szok i nie do wie rza nie, to by ła pierw sza 
myśl po zło że niu po pi su pod umo wą. Zda ję 
so bie spra wę do ja kie go klu bu tra fię. Pierw -
szy se zon ma być akli ma ty za cją w no wych re -
aliach, stąd po mysł, abym naj pierw po gra ła 
w Ko eln. To klub, któ ry prze wo dzi na za ple -
czu eks tra kla sy nie miec kiej i naj pew niej 
awan su je do Bun de sli gi. Mam na dzie ję, że 
spro stam wy ma ga niom. Cie szę się, że ob da -
rzo no mnie za ufa niem. Wiem, że jesz cze 
spo ro pra cy przede mną. Chcę kon ty nu ować 
dy na micz ny roz wój. Wiem, jak do brą trze ba 
być, aby grać w Bay er nie. Zro bię wszyst ko, 
aby po ro ku grać w klu bie z Mo na chium 
– mó wi w roz mo wie ze „Spor tem”. – Mam 
swój cel i po sta ram się go zre ali zo wać. Po -
rów nań w sty lu „Le wan dow ska w spód ni cy 
się nie bo ję”. Mam na dzie ję, że rów nież uda 
mi się po wal czyć z Bay er nem o jak naj wyż sze 
ce le – do da je Za wi stow ska.

 Piłkarka „Czarnych” od nowego sezonu będzie grać 
w niemieckiej lidze. 

Drugi zespół Zagłębia jest blisko awansu do I ligi. 

Z SZANSAMI NA DUBLET  

Sądne dni przed piłkarkami Czarnych. 3 maja 
sosnowiczanki na własnym stadionie 
podejmować będą wicelidera UKS SMS Łódź, 
który traci do sosnowiczanek pięć punktów. 
Wygrana w tym meczu praktycznie przesądzi 
sprawę mistrzowskiego tytułu. Z kolei 5 maja 
ekipa Sebastiana Stemplewskiego zmierzy 
się w Łęcznej w półfinale rozgrywek Pucharu 
Polski. Ekipa z Sosnowa wciąż jest więc 
w grze o dublet. 
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Stanisław Kłosowski odbiera Srebrny Krzyż Virtuti Militari, 
Swinderby 27 czerwca 1941 r.

Złamanie szyfru „Enigmy” uchodziło za niemożliwe do czasu podjęcia prac przez polskich matematyków i konstruktorów, w tym 
Tadeusza Heftmana (na zdjęciu). 

Przy al. Zwycięstwa odsłonięto tablicę z imionami i nazwiskami wszystkich ofiar katastrofy lotniczej. 

Pomógł złamać kody „Enigmy”

31 grud nia 1932 r. ma te ma tyk Ma rian 
Re jew ski od czy tał pierw sze in for ma cje 
prze sy ła ne za po śred nic twem nie miec kiej 
ma szy ny szy fru ją cej „Enig ma”. Współ au -
to ra mi zła ma nia ko du „Enig my” by li Je -
rzy Ró życ ki i Hen ryk Zy gal ski. Po wią za -
ny mi uczest ni ka mi hi sto rii zła ma nia 
„Enig my” by ło tak że wie le in nych osób, 
w tym so sno wi cza nie Le onard i Lu do mir 
Da nie le wi czo wie oraz wspo mnia ny Ta -
de usz He ft man. 

He ft man uro dził się w 1906 r. w So -
snow cu. Ab sol went LO im. S. Sta szi ca 
w So snow cu (ma tu ra 1924/25). Już we 
wcze snej mło do ści prze ja wiał ogrom ne 
zdol no ści kon struk tor skie – bu do wał od -
bior nik 

Na po cząt ku 1924 ro ku w So snow cu 
dzia ła ła już jed na z naj star szych or ga ni za -
cji ra dio ama tor skich w Pol sce – Ko mi tet 
Szko le nia Mło dzie ży w Ra dio tech ni ce. 
Bę dąc człon kiem tej or ga ni za cji, 6 grud -
nia 1925 r. Ta de usz He ft man, uży wa jąc 
zna ku TPAX, prze pro wa dził pierw szą 

po twier dzo ną ama tor ską łącz ność z ra -
dio ama to rem ho len der skim N0 PM. Pół 
ro ku póź niej w kwiet niu 1926 r. pod tym 
sa mym zna kiem TPAX prze pro wa dził 
pierw szą łącz ność mię dzy kon ty nen tal ną 
z ame ry kań skim krót ko fa low cem U1AA -
O. Da ty te uzna je się za na ro dzi ny pol -
skie go krót ko fa lar stwa, od te go bo wiem 
cza su na stę pu je je go dy na micz ny roz wój. 

W grud niu 1925 r. po wsta ło pierw sze 
na świe cie biu ro QSL. Ta de usz He fta -
man przed woj ną był głów nym kon -
struk to rem w War szaw skiej Wy twór ni 
Ra dio tech nicz nej AVA, któ rej naj bar -
dziej zna nym wy ro bem by ła La ci da 
– pol ska ma szy na szy fru ją ca, od po wied -
nik nie miec kiej „Enig my”. Zda niem 
Mar ka Graj ka, au to ra książ ki „Enig ma. 
Bli żej praw dy”, zła ma nie szy fru „Enig -
my” uwa ża no za nie moż li we. Po la cy 
osią gnę li suk ces dzię ki za sto so wa niu 
me to dy ma te ma tycz nej za miast lin gwi -
stycz nej. Na ten po mysł wpadł ppłk 
Mak sy mi lian Cięż ki z Biu ra Szy frów. 

Trzej ma te ma ty cy za pro jek to wa li ko pię 
ma szy ny szy fru ją cej. Eg zem pla rze te go 
urzą dze nia po wsta wa ły wła śnie w war -
szaw skiej Wy twór ni Ra dio tech nicz nej 
AVA, gdzie pra co wa li so sno wiec cy 
kon struk to rzy.  

W li sto pa dzie 1940 r. w Stan mo re, 
na pół noc ny za chód od Lon dy nu, za -
czę ły dzia łać Pol skie Warsz ta ty Ra dio -
we, któ rych głów nych kon struk to rem 
zo stał, za trud nio ny przez Woj sko Pol -
skie, pra cow nik cy wil ny inż. He ft man. 
Tu taj wła śnie He ft man pro jek to wał ra -
dio sta cje dla pol skie go wy wia du – Od -
dzia łu II Szta bu Głów ne go Na czel ne go 
Do wódz twa Woj ska Pol skie go. Kie ro -
wał też wy twa rza niem zmi nia tu ry zo wa -
nych ra dio sta cji wła sne go po my słu 
(od 1944 r. pro du ko wa no ich oko ło ty -
sią ca rocz nie) dla ru chu opo ru w kra jach 
oku po wa nych. Zmarł w 1995 r. w Wiel -
kiej Bry ta nii. 
 
Opracował: Krzysztof Polaczkiewicz

9 maja przypada 115. rocznica urodzin Tadeusza Heftmana, inżyniera radiotechnika, który miał wkład 
w złamanie „Enigmy”, niemieckiej maszyny szyfrującej, a zarazem pioniera krótkofalarstwa w Polsce. 

„Nigdy w dziedzinie ludzkich konfliktów tak wielu nie 
zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”, stwierdził Winston 
Churchill.  

 
Miał ab so lut ną ra cję, po nie waż od wa ga, wa lecz ność, wy trzy ma -
łość i po świę ce nie pol skich pi lo tów w znacz nym stop niu przy -
czy ni ły się do zwy cię stwa nad III Rze szą. Hi sto ria każ de go 
z nich i wszyst kich ra zem to go to wy sce na riusz fil mo wy. Kil ka 
wspa nia łych fil mów już zresz tą po wsta ło. Na sce nie hi sto rii po -
ja wi ły się tak barw ne po sta ci jak Jan Zum bach – my śli wiec, czy 
z po zo ru zwy czaj ne, jak Sta ni sław Kło sow ski – pi lot bom bow -
ca. Nie wie le osób wie, że co naj mniej kil ka dzie siąt osób wcho -
dzą cych w skład Pol skich Sił Po wietrz nych na Za cho dzie by ło 
zwią za nych z So snow cem, w tym co naj mniej dwie ko bie ty tzw. 
służ by po moc ni czej.  

Pa łac Scho ena Mu zeum w So snow cu chce przy po mnieć ich nie -
zwy kłe ży cie po przez or ga ni za cję wy sta wy i przy go to wać pu bli ka -
cję na ten te mat. Pra cow ni cy mu zeum cze ka ją na sy gnał w tej spra -
wie. Oso by, któ re po sia da ją wie dzę na te mat osób wcho dzą cych 
w skład Pol skich Sił Po wietrz nych na Za cho dzie, pa miąt ki, zdję -
cia, pa mięt ni ki z tam te go ad re su, pro sze ni są o kon takt z pra cow -
ni ka mi Dzia łu Hi sto rii i Kul tu ry Mia sta pod nr tel. 32 363 45 17 
lub przesłanie e -ma ila na ad res: kul tu ra@mu zeum.org.pl. ST

Ocalić od zapomnienia 
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10 kwietnia obchodziliśmy 11. rocznicę katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem. W Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 10 
odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy 
smoleńskiej. 
 
W ka ta stro fie, któ ra mia ła miej sce 10 kwiet nia 2010 r. zgi nę ło 96 
osób, w tym pre zy dent RP Lech Ka czyń ski z mał żon ką oraz ostat ni 

pre zy dent RP na uchodź stwie Ry szard Ka czo row ski, wi ce mar szał -
ko wie Sej mu i Se na tu, gru pa osiem na stu par la men ta rzy stów, do -
wód cy wszyst kich ro dza jów Sił Zbroj nych RP, pra cow ni cy Kan ce -
la rii Pre zy den ta, sze fo wie in sty tu cji pań stwo wych, du chow ni, 
przed sta wi cie le mi ni sterstw, or ga ni za cji kom ba tanc kich i spo łecz -
nych oraz oso by to wa rzy szą ce, sta no wią cy de le ga cję pol ską na uro -
czy sto ści zwią za ne z ob cho da mi 70. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej. 

– Chce my upa mięt nić i uczcić tych, któ rzy po nie śli śmierć w tej 
naj więk szej tra ge dii na szych cza sów. Przy al. Zwy cię stwa 10 zo -
sta ła od sło nię ta ta bli ca z imio na mi i na zwi ska mi wszyst kich ofiar 
ka ta stro fy. W nie wiel kiej gru pie, z rad ny mi wszyst kich opcji 
oraz par la men ta rzy sta mi zło ży li śmy pod ta bli cą kwia ty. Pa mię -
taj my, że śmierć nie ma barw po li tycz nych – podkreśla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. KP

Uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej
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Porąbka należy do najstarszych miejscowości wchodzących w skład dzisiejszego Sosnowca – pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z roku 1326. Wówczas wieś 
stanowiła posiadłość rycerską. W roku 1390 Abraham z Wojkowic Kościelnych sprzedał ją biskupowi krakowskiemu Janowi. W wyniku tej transakcji Porąbka 
pozostawała w rękach purpuratów krakowskich przez następne 400 lat. 

We dle pra daw nych opi sów by ła to 
kra ina mle kiem i mio dem pły ną ca. 
Kwi tło rol nic two, ło wiec two i le śnic -
two. W sta wach za si la nych nur tem 
Bo br ka ho do wa no ry by. Dzia ła ły 
mły ny i karcz my, a gra ni ca mi swy mi 
Po rąb ka obej mo wa ła te re ny dzi siej -
sze go Ka zi mie rza, Czar ne go Mo rza, 
Ju liu sza, Bo ru Po ręb skie go i Ma czek 
– się ga jąc aż po Ostro wy (Niem ce). 
Dzi siaj po tam tych za mierz chłych 
cza sach po zo stał układ ulic oraz 
ujarz mio ny przez czło wie ka od wiecz -
ny Bo brek. Dziel ni ca na dal ma swój 
spe cy ficz ny kli mat. Spa ce ru jąc ulicz -
ka mi, wciąż moż na na tknąć się na le -
ci we pięk ne drze wa oraz in te re su ją ce 
przy kła dy sta ro świec kie go bu dow -
nic twa, po śród któ re go znaj dzie my 
tak że bę dą ce te ma tem ar ty ku łu ka -
plicz ki.  

Ka plicz ka przy ul. Dą brow skiej naj -
praw do po dob niej zo sta ła zbu do wa -
na w dru giej po ło wie XIX wie ku sta ra -
niem wój ta Chlon da. Miesz kań cy Po -
rąb ki upa mięt ni li w ten spo sób sła wet -
ny prze marsz wojsk kró la Ja na III So -
bie skie go, któ re wła śnie tę dy pra sta -
rym trak tem kra kow sko -bę dziń skim 
na od siecz Wied nia po dą ża ły. Sam 
mo nar cha w Po rąb ce nie go ścił, gdyż 
je go mar szru ta od Kra ko wa po przez 
Chrza nów ku My sło wi com i da lej 
na Bę dzin wio dła. W la tach 70. XX 
wie ku w związ ku z bu do wą Wschod -
niej Ob wod ni cy GOP (obec nie tra sa 
S1) ka plicz ka zo sta ła prze zna czo -
na do roz biór ki (lub prze nie sie nia?). 
Dzię ki in ter wen cji ks. Ta de usza Mi -
chal skie go (pro bosz cza po bli skiej pa -
ra fii, ka pe la na Ar mii Kra jo wej) zo sta ła 
oca lo na. Obec ny wy gląd nada ny jej zo -
stał pod czas re mon tu w la tach 
90. XX stu le cia.  

W po bli żu ka plicz ki znaj du je się 
Krzyż Mi le nij ny, któ ry zo stał wznie -
sio ny w 2000 ro ku dla uczcze nia po by -
tu pa pie ża Ja na Paw ła II w So snow cu 
(14 czerw ca 1999). Upa mięt nia on 
rów nież pol skich żoł nie rzy, po li cjan -
tów i har ce rzy po le głych w obro nie Oj -
czy zny. Po my sło daw cą wznie sie nia 
krzy ża jest ks. pra łat Piotr Mi kla siń ski. 
Po świę ce nia do ko nał pierw szy bi skup 
Die ce zji So sno wiec kiej ks. Adam Śmi -
giel ski.  

Mu ro wa na ka plicz ka przy ul. 
Wiej skiej zo sta ła wznie sio na w ro -
ku 1934 (lub w po bli żu tej da ty) sta -
ra niem miej sco wej Ak cji Ka to lic -
kiej. Ja ko bu dow ni czy wy mie nia ny 
jest tu tej szy oby wa tel Ma ciej Ję -
drycz ka. We wnę trzu znaj du je się 
usta wio na na men sie fi gu ra Chry -
stu sa z Ser cem Go re ją cym. Pier -
wot nie ka plicz ka po świę co na by ła 

Mat ce Bo żej Czę sto chow skiej, jed -
nak ob raz z jej wi ze run kiem zo stał 
skra dzio ny. Pod czas uro czy sto ści 
Bo że go Cia ła przy ka plicz ce urzą -
dza ny jest oł tarz.  

Na mu rze do mu przy ul. Łu ka sie -
wi cza na Za wo dziu znaj du je się nie -
po zor na ka plicz ka szaf ko wa po świę -
co na jed ne mu z naj bar dziej po pu lar -
nych „ka plicz ko wych” świę tych, czy -
li św. Ja no wi Ne po mu ce no wi. Jest 
on pa tro nem do brej spo wie dzi, do -

brej sła wy, pa tro nem to ną cych, ra -
tow ni ków oraz mo stów (prze praw 
wod nych). W tra dy cji lu do wej 
czczo ny jest ja ko obroń ca przed po -
wo dzią i su szą. Obec ność św. Ja -
na Ne po mu ce na w rol ni czej oneg daj 
Po rąb ce, w po bli żu nur tu Bo br ka, 
wy da je się więc w peł ni uza sad nio na. 
Ka plicz ka naj praw do po dob niej po -
ja wi ła się przed II woj ną świa to wą.  

Być mo że dzi siaj ka plicz ki i krzy że 
przy droż ne (nie tyl ko Po rąb ki) stra -
ci ły nie co na swym re li gij nym zna -
cze niu, ale na dal peł nią waż ną, choć 
nie do ce nia ną, ro lę w kul ty wo wa niu 
na sze go dzie dzic twa kul tu ro we go. 
Sta no wią swo istą kon ste la cję miejsc 
kul tu, któ re na prze strze ni lat two -
rzo ne by ły przez lo kal ną chrze ści jań -
ską spo łecz ność. Są więc pa miąt ką 
po tych, któ rzy by li świad ka mi ich 
po wsta wa nia, ota cza li je opie ką, czy 
choć by cie szy li swe oczy ich wi do -
kiem. Tak jak my te raz.  

 
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński  
– Centrum Informacji Miejskiej 
 

Podczas pisania artykułu korzystałem z informacji 
zawartych w książce: „Kapliczki i krzyże przydrożne 
Sosnowca” Ilona Gajda, Jarosław Sobaszek 
– Sosnowiec 2003. 

Z Kurierem po Zagłębiu

KAPLICZKI PORĄBKI

Kapliczka przy ul. Dąbrowskiej poświęcona jest Matce Bożej Częstochowskiej, 
a pośrednio również Wiktorii Wiedeńskiej 1683 r. Znajduje się zaledwie o kilka 
metrów od ruchliwej trasy S1. Być może wcześniej stała w tym miejscu jakaś 
skromniejsza sakralna budowla lub przynajmniej krzyż? 

Kapliczka przy ul. Wiejskiej na Boże Ciało odświętnie przystrojona. 
Nad wejściem znajduje się nisza z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. Zdjęcie 
z 19.06.2014 r.

Wnętrze kapliczki przy  
ul. Dąbrowskiej.

Kapliczka szafkowa przy  
ul. Zagórskiej została ufundowana 
przez rodzinę Wadelików 
– niegdysiejszych właścicieli domu, 
przy którym stoi. Powstała 
najprawdopodobniej w pierwszej 
połowie XX w.

Św. Jan Nepomucen zamieszkuje 
kapliczkę przy ul. Łukasiewicza.  
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Poziomo: 1 – daje stały dochód, 5 – efektowna defilada,  
8 – barwne zjawisko optyczne na niebie, 9 – szkliwo, 10 – jedna 
ze stron medalu, 11 – o starym, wiejskim domu, 12 – odwet 
za doznaną krzywdę, 14 – naczynie do noszenia węgla, 16 – cel 
pielgrzymek, 17 – część liścia, 19 – krótki epicki utwór, 21 – mebel 
z nogami, 22 – europejski wulkan, 25 – Cezary z „Przedwiośnia”,  
28 – impreza towarzyska z tańcami, 29 – okresowe lub 
dożywotnie świadczenia pieniężne, 30 – głaz narzutowy,  
32 – amator żab, 34 – rytm, 35 – cirrusy lub cumulusy, 36 – piętro 
widowni w teatrze, 37 – dawna nazwa afrykańskiej rzeki Zair,  
38 – budowla na działce, 39 – presja. 
 
Pionowo: 1 – wypełniona pierzem, 2 – zbiór map w formie 
książki, 3 – pustynia w Chile, 4 – morski ssak, 5 – przenośna 
zasłona, 6 – show, 7 – pewnik, 13 – dodatek do kiełbaski 
na gorąco, 15 – trepy, 18 – niejeden na polu golfowym,  
20 – „Straszny dwór” lub „Halka”, 23 – nieobecność, 24 – jeździec 
przebrany za Tatara – raz w roku w Krakowie, 26 – wokół bieguna 
północnego, 27 – zawilce, 28 – przesąd, 31 – wędrowni 
aktorzy, 33 – twarda, nigdy nie zaorana ziemia.

Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2021, PIOTR BORLIK – WYMAZANI Z PAMIĘCI  
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr 5/2021

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”. 

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 

Tanya Valko   

Arabska Żydówka  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Marysia Salimi, pół
Polka, półLibijka, 
po rozwodzie 
z saudyjskim 
milionerem, staje 
przed trudnym 
wyborem – załamać 
się i żyć w cieniu 
dawnego luksusu czy 
wziąć sprawy we 
własne ręce 
i zawalczyć o swoją 
przyszłość. 
W poszukiwaniu 
odpowiedzi trafia 
do Polski, gdzie 
poznaje swą babkę, 
która odkrywa 
przed nią nieznany 
wątek rodzinnej 
historii. Wypełniając 
jej ostatnią wolę, Marysia trafia do Izraela i Autonomii 
Palestyńskiej. Poznaje blaski i cienie tej części Bliskiego Wschodu, 
podąża tropem skrywanych tajemnic, trafia w niebezpieczne 
miejsca i poznaje kontrowersyjne postacie. Nieodmiennie jednak 
ciąży nad nią przeszłość. Udajmy się wraz z bohaterką w nowy, 
nieznany i arcyciekawy świat. 
 
Data wydania: 04.05.2021 r. 

Rozrywka

Carol Wyer   

Urodziny  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Pięcioletnia Ava Sawyer nigdy 
nie wróciła do domu z przyjęcia 
urodzinowego swojej 
przyjaciółki. Poszukiwania 
dziewczynki nie przyniosły 
skutku, policja okazała się 
całkiem bezsilna. Jednak dwa 
lata później ciało dziewczynki 
zostaje odnalezione, za to znika 
jej przyjaciółka, Audrey Briggs. 
Audrey również brała udział 
w feralnym przyjęciu. Śledztwo 
prowadzi komisarz Natalie 
Ward, matka dwójki 
nastolatków. Sprawa Audrey 
mrozi jej krew w żyłach 
i zarazem boleśnie przypomina 
poprzednie śledztwo, które 
miało tragiczny finał. Natalie wkrótce odkrywa niepokojące luki w alibi 
matki Avy, a gdy zaczyna drążyć głębiej, okazuje się, że ojciec zabitej 
dziewczynki też nie mówi całej prawdy. Wiele wskazuje też na to, że 
coś do ukrycia ma Elsa – właścicielka centrum ogrodniczego, 
w którym odbywało się tamto przyjęcie. 
Gdy coraz bardziej prawdopodobna staje się hipoteza, że morderca 
Avy i Audrey to osoba z ich bliskiego otoczenia, do domu nie wraca 
kolejna dziewczynka, też obecna na urodzinach przed dwoma laty. 
Czy Natalie uda się schwytać zabójcę, zanim zginie kolejne dziecko? 
 
Data wydania: 06.05.2021 r. 

Aleksandra Kowalska   

Na końcu schodów  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Kiedy po wypadku, 
dwumiesięcznej 
śpiączce i przeszczepie 
Gabriel się budzi, jego 
żona Nell jest 
przekonana, że 
najgorsze już za nimi. 
Okazuje się jednak, że 
on nie pamięta 
przeszłości. Zmienia 
osobowość, upodobania 
i wygląd, a nawet imię. 
Ze szpitala wychodzi 
inny człowiek. Ben.  
Nell stara się odzyskać 
męża. On reaguje wrogo 
na próby zbliżenia 
i ucieka w fotograficzną 
pasję, jedyne, co łączy 
go z Gabrielem 
i minionym życiem. Ojcu 
oznajmia, że odchodzi z pracy w rodzinnej kancelarii, znika z domu 
bez słowa, a żonie pocztą przysyła pozew rozwodowy. 
Poszukiwanie prawdy to specjalność Nell, z zawodu dziennikarki. 
Podążając tropem dziwnych relacji męża z rodzicami i próbując 
dociec, co oznaczają dziwne schody donikąd, które Ben obsesyjnie 
fotografuje, odkrywa mroczną przeszłość tej rodziny. 
 
Data wydania: 11.05.2021 r. 
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HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Szykuje się bardzo aktywny 
weekend majowy. Odpoczniesz, 

zrelaksujesz się i zapomnisz 
o problemach. Tego Ci było trzeba! 

Z naładowanymi bateriami powrócisz do pracy 
z podwójną mocą.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Lepiej 
nic nie planuj, a działaj na bieżąco. 
Unikniesz rozczarowań, a wręcz 

będziesz cieszyć się 
z niespodzianek. W sprawach 

sercowych szykuje się trochę zawirowań. 

RYBY (19.02. – 20.03.) – Czeka  
Cię dobry okres w sferze 
sercowej. Spotkasz na swej 
drodze kogoś, kto na dobre 

zawróci Ci w głowie. Zaufaj 
przeznaczeniu i nie bój się tej relacji. 

BARAN (21.03. – 19.04.) 
– W ostatniej chwili radykalnie 
zmienią się Twoje majówkowe 
plany. Nie oznacza to jednak, że 

będziesz się nudzić – wręcz 
przeciwnie. Czasem warto zaryzykować i dać 
się zaprosić na wyjazd w nieznane. 

BYK (20.04. – 22.05.) – Przez 
kłopoty w pracy będziesz musiał 
nieco pozmieniać plany rodzinne. 

Bliscy mogą czuć się rozczarowani, 
dlatego postaraj się nadrobić 

stracony czas, przy najbliższej okazji.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Musisz być bardziej 
zorganizowana i słowna. Bliscy 
mają dość obiecanek i ciągłych 

rozczarowań. Nie trać czasu 
na zamartwianie się błahostkami. 
Na prawdziwe problemy przyjdzie jeszcze 
czas…  

RAK (22.06. – 22.07.) 
– Potrzebujesz pobyć wyłącznie 
w swoim towarzystwie. Pomyśl 

nad samotnym wyjazdem 
za miasto, z dala od wszystkiego, co 

Cię otacza na co dzień. Długie spacery, dobra 
książka i samotne wieczory sprawią, że 
odżyjesz i odzyskasz dawną energię.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Majówka 
szykuje się raczej stacjonarna, niż 
wyjazdowa, co nie oznacza, że 

będziesz się nudzić. Znajomi 
zasypią Cię wręcz propozycjami 

towarzyskimi, więc będzie w czym wybierać. 
Zrelaksuj się i zapomnij o obowiązkach przez 
te kilka dni. 

PANNA (24.08. – 22.09.) 
– Nadchodzi dla Ciebie prawdziwa 
wiosna. Będziesz pełna 

pozytywnej energii i gotowa 
na nowe wyzwania. Wykorzystaj to 

i rób rzeczy, które planowałaś od dawna, 
a wciąż stawało coś na przeszkodzie.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Rób tylko 
to, na co masz ochotę i siłę. 
Do niczego się nie zmuszaj. 
Gwiazdy będą Ci sprzyjać. 

Spotykaj się z ludźmi, obecność 
innych osób będzie miała bardzo dobry wpływ 
na Twoje samopoczucie.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Dostaniesz propozycję wyjazdu 
niespodzianki – nie bój się ryzyka, 
będzie to niezapomniana 

przygoda i wspaniały czas. Szczęście 
sprzyja samotnym skorpionom. Czeka Cię 
piękna przygoda miłosna, o której marzyłaś 
całe życie.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Wreszcie i dla Ciebie nadejdzie 
dobry czas w strefie uczuciowej. 
Wróci Twoja wiara w siebie i dobry 

nastrój. Korzystaj z życia i nie 
przejmuj się zdaniem innym. 

Rozrywka

NOMINACJE DLA TEATRU ZAGŁĘBIA:

• Kategoria „Spektakl roku”: „Ślub” Witolda Gombrowicza w reż. Radosława Rychcika. 
• Kategoria „Aktorstwo za rolę męską w spektaklach dramatycznych: Andrzej Dopierała 

za rolę Ignacego (Ojca i Króla) w spektaklu „Ślub” Witolda Gombrowicza w reżyserii 
Radosława Rychcika oraz Michał Bałaga za rolę Henryka (Syna i Księcia) w spektaklu „Ślub” 
Witolda Gombrowicza w reżyserii Radosława Rychcika.  

• Kategoria „Aktorstwo za rolę wokalno-aktorską”: Mirosława Żak za rolę Konferansjerki 
w spektaklu „Przodownicy Miłości. Rewia związkowo-robotnicza” Harolda Rome 
w reżyserii Jacka Mikołajczyka. 

• Kategoria „Reżyseria”: Radosław Rychcik za reżyserię spektaklu „Ślub” Witolda Gombrowicza. 
• Kategoria „Choreografia / ruch sceniczny”: Jarosław Staniek za choreografię do spektaklu 

„Zakonnica w przebraniu” Alana Menkena w reżyserii Michała Znanieckiego w Teatrze Rozrywki 
w Chorzowie i spektaklu „Przodownicy Miłości. Rewia związkowo-robotnicza” Harolda Rome 
w reżyserii Jacka Mikołajczyka w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.  

• Kategoria „Nagroda specjalna”: Michał Lis za muzykę do spektaklu „Ślub” na podstawie 
Witolda Gombrowicza w reżyserii Radosława Rychcika.

Nowa scena, drugie życie

Syl wia Tu rzań ska 
 
– Ser decz nie dzię ku ję za do tych cza so we za ufa -
nie i or ga ni za cję te go kon kur su. Na sze kon kur sy 
cie szą się du żą mar ką i re no mą. Bę dzie my 
wspól nie sę dzio wać i do ko ny wać wy bo ru. To już 
nasz trze ci nasz kon kurs, or ga ni zo wa ny wspól -
nie z mia stem So sno wiec. Li czę na to, że ar chi -
tek ci do pi szą i do koń ca ro ku uda się roz strzy -
gnąć kon kurs, któ ry za mie rza my ogło sić pod ko -
niec ma ja i na po cząt ku czerw ca – mó wi Mi ko -
łaj Ma chu lik, pre zes ka to wic kie go od dzia łu 
SARP. Do tej po ry SARP or ga ni zo wał kon kur -
sy na pro jek ty Za głę biow skie go Par ku Spor to -
we go oraz prze bu do wę pla cu przed dwor cem 
PKP w So snow cu. 

Roz mo wy na te mat roz bu do wy te atru trwa ły 
od wie lu lat. O re ali za cję kon cep cji za bie gał już 
nie ży ją cy dy rek tor i ak tor TZ, Zbi gniew Le ra -
czyk, a sta ra nia kon ty nu owa ła Iwo na Woź niak, 
dy rek tor ka Te atru Za głę bia z ze spo łem. – Nie 
wiem, jak wy ra zić ra dość wszyst kich pra cow ni -
ków. Roz mo wy o po trze bie no wej sce ny trwa ły 
wie le lat i wresz cie się uda. Jest to nie co dzien na, 
cu dow na chwi la – pod kre śla ła dy rek tor ka TZ.  

Klu czo wym ele men tem kon cep cji jest bu do -
wa no wej sce ny. Ma po wstać no wa tor ska sce na, 
któ rej roz su wa ne ścia ny po zwo lą uzy skać trzy 
nie za leż ne prze strze nie. No wa sce na ma też 
mieć moż li wość otwar cia na let ni ogród te atral -
ny. Dzię ki jej bu do wie po ja wi się 400 no wych 
miejsc na wi dow ni. Ra zem ze sta rą sce ną znaj dą 

się miej sca dla 700 wi dzów. Do te atru go ście bę -
dą wcho dzić przez prze szklo ny ogród zi mo wy. 
W od no wio nym te atrze po wsta ną tak że re stau -
ra cja i księ gar nia, sa le edu ka cyj ne i kon fe ren cyj -
ne. Bu dy nek te atru bę dzie do sto so wa ny do po -
trzeb osób z nie peł no spraw no ścia mi. – No wy 
bu dy nek bę dzie no wo cze sną i otwar tą prze strze -
nią. Obiekt zo sta nie do sto so wa ny do re ali za cji 
róż no rod nych dzia łań: ar ty stycz nych, edu ka cyj -
nych, spo łecz nych i ko mer cyj nych – przy zna je 
Ja cek Ja brzyk, za stęp ca dy rek to ra ds. ar ty stycz -
nych.  

Pro jekt bę dzie za kła dał tak że ochro nę śro do -
wi ska przy rod ni cze go.  

– Pro jek tu jąc i re ali zu jąc in we sty cję, wy ko rzy -
sta my za sa dy zie lo ne go bu dow nic twa. Pla nu je -
my za sto so wa nie 20 pro cent ma te ria łów re cy -
klin go wa nych w in we sty cji, wy ko rzy sta nie no -
wo cze snych tech no lo gii w oczysz cza niu po wie -
trza oraz ko rzy sta nie z wy ro bów bu dow la nych 
po sia da ją cych de kla ra cje śro do wi sko we – wy ja -
śnia Iwo na Woź niak.  

Roz bu do wa te atru ma zo stać zre ali zo wa -
na do 2027 r.  

– Mia sto mu si in we sto wać w kul tu rę, że by 
się roz wi jać. Mam na dzie ję, że w oko li cach 
Syl we stra bę dzie my mo gli się spo tkać i wy brać 
naj lep szą kon cep cję, we dług któ rej jak naj -
szyb ciej roz pocz ną się pra ce zwią za ne z bu do -
wą no wej sce ny dla Te atru Za głę bia. Gra tu lu -
ję mo men tu, w któ rym się wszy scy zna leź li -
śmy. Je ste śmy w Te atrze Za głę bia, któ ry jest 
hi sto rią So snow ca, choć tak na praw dę te atr 
jest star szy od mia sta i dzię ki nim roz wi jał się 
So sno wiec. Dla mnie to szcze gól nie waż ny 
dzień, kie dy mo że my mó wić o pra cach 
nad kon cep cją bu do wy no wej sce ny, a w dal -
szej ko lej no ści o bu do wie no wej sie dzi by 
– pod su mo wał Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. 

Teatr Zagłębia podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP w Katowicach na przeprowadzenie konkursu 
dotyczącego projektu rozbudowy Teatru Zagłębia. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 kwietnia, władze miasta  
oraz teatru przedstawiły plan stworzenia nowatorskiej przestrzeni artystycznej. Projekt obejmuje powstanie nowej sceny wraz 
z zapleczem technicznym oraz modernizację zabytkowego obiektu. 

Teatr Zagłębia zostanie rozbudowany! 

Konkurs na projekt budowy nowej sceny będzie rozstrzygnięty pod koniec roku.
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Zna ne są już no mi na cje do 53. 
edy cji na gród te atral nych wo -
je wódz twa ślą skie go – Zło te 
Ma ski. W kon kur sie bio rą 
udział spek ta kle, któ re swo ją 
pre mie rę mia ły w ubie głym ro -
ku w te atrach na Ślą sku i Za -
głę biu. W te go rocz nej edy cji 
spek ta kle zo sta ły oce nio ne 
w 11 ka te go riach – aż w sied -
miu z nich po ja wi ły się pro -
duk cje Te atru Za głę bia. Spek -
ta kle „Ślub”, jak i „Przo dow ni -
cy mi ło ści. Re wia związ ko wo -
-ro bot ni cza”, do stęp ne są 
na plat for mie VOD Te atru 
Za głę bia – www.vod.te atrza -
gle bia.pl. ST

Siedem nominacji do Złotych Masek   

Michał Bałaga w spektaklu 
„Ś�lub”.
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