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Rozpoczęła się pierwsza 
od blisko czterdziestu lat 
budowa linii tramwajowej 
na terenie Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. 
Całkiem nowa linia 
tramwajowa w Sosnowcu 
będzie przebiegać 
od dotychczasowej pętli 
w Zagórzu do ronda im. 
Jana Pawła II. 
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Przewodniczący wszystkich 
klubów w Radzie Miejskiej 
w Sosnowcu oceniają 
kadencję samorządu 
na półmetku. Wskazują, 
jakie są największe 
i najważniejsze osiągnięcia 
i z jakimi wyzwaniami 
będziemy musieli się 
zmierzyć w przyszłości. 

reklama

AR KA DIUSZ CHĘ CIŃ SKI,  
pre zy dent mia sta So snow ca 

 
Właśnie weszliśmy w drugą połowę kadencji 
sosnowieckiego samorządu. Używając spor to -
we go po rów na nia, pił ka na dal w grze. W 2014 
ro ku wspól nie, dzię ki Miesz kań com, ru szy li śmy 
z dłu go fa lo wym pro jek tem „Bądź my Dum ni 
z So snow ca”. Po po nad sze ściu la tach mo że my 
po wie dzieć, że uda ło nam się zmie nić po strze -
ga nie mia sta. So sno wiec już nie tyl ko po za swo -
imi gra ni ca mi oce nia ny jest po zy tyw nie, ale, co 
naj waż niej sze, do brze oce nia ny jest przez 
Mieszkańców. Za czę li śmy do strze gać na szą 
ma łą Oj czy znę, po zna je my jej za ka mar ki, nie -
gdyś nie do stęp ne, wy da ją ce się tak od le głe. Dzi -
siaj czę ściej ko rzy sta my z uro ków mia sta, a ja, 
choć ostat nie mie sią ce nie za wsze na to po zwa -
la ły, sta ram się być za wsze bli sko Was. Choć 
trze ba przy znać, że pra cy jest co raz wię cej. 

Przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi w 2018 ro -
ku, przy go to wa łem dla Was tzw. Me nu Chę ciń -
skie go. Na kil ku na stu stro nach za pre zen to wa łem 
plan dla mia sta w prak tycz nie każ dej dzie dzi nie. 
To był mój pro gram wy bor czy – nie ja kieś tam 
gór no lot ne ha sła czy nie re al ne pla ny roz pi sa ne 
na wie lu stro nach. Nie. Krót ko, kon kret nie 
i przej rzy ście. To w za sa dzie na sza umo wa. Mo ja 
z Wa mi. Co ja kiś czas wra cam do tych ma te ria -
łów. Po co? Spraw dzam, na jakim eta pie są na sze 
pro po zy cje. Co zo sta ło nam do re ali za cji. 

Z du mą mo gę po wie dzieć, że idzie nam bar -
dzo do brze. Ma ło te go! Co raz wię cej rze czy re -
ali zu je my po nad plan. 

Ostat nie dni, roz luź nie nie ob ostrzeń i ład -
na po go da spo wo do wa ły, że zno wu mo głem się 
z Wa mi spo tkać. Otwo rzy li śmy Park Fu siń -
skie go, Park Ty siąc le cia i cie szę się, że po pro -
stu po ga da li śmy. Bar dzo ce nię uwa gi miesz -
kań ców. Przyj mu ję każ dą kry ty kę i my ślę, że 
pew ne rze czy mo że my zmie nić. 

Każ de go dnia od po wia dam na kil ka, kil ka na -
ście, a na wet kil ka dzie siąt wia do mo ści. Moi bli -
scy czę sto się wku rza ją, że sie dzę nad te le fo nem 
wie czo ra mi czy no cą. In ter net ma jed nak to 
do sie bie, że moż na tam na pi sać wszyst ko. „Nie 
ro bi my nic, ro bi my wszyst kie dro gi jed no cze śnie, 
wy ci na my drze wa, bu du je my mar ke ty” – to tyl ko 
część pro ble mów, któ re pró bu ję tłumaczyć. Sta -
ra my się wy ja śniać, bo prze cież zmia ny w mie ście 
to nie mo ja, a na sza wspól na pra ca, jed nak nie je -
stem w sta nie od pi sać wszyst kim od ra zu. 

Wie rzę jed nak, że Wy, So sno wi cza nie, każ -
de go dnia wi dzi cie, jak zmie nia się mia sto. Jak 
pra cu je my nad tym, aby nad ra biać za le gło ści, 
ale przede wszyst kim, aby śmy by li dum ni z na -
sze go ko cha ne go So snow ca. 

Par ki, ścieżki ro we ro we, drogi, chod ni ki, 
szko ły, przed szko la, żłob ki, roz ryw ka, kul tu ra, 
eko lo gia – dba my o rów no mier ny roz wój mia -
sta. To mo że cie zo ba czyć na tych kil ku na stu 
stro nach. Działamy w taki sposób, aby ni cze go 
nie po mi nąć. Nie moż na jed nej dzie dzi ny roz -
wi jać kosz tem in nej. 

Wie rzę, że nasz wspól ny, So sno wi czan pro -
jekt, „Bądź my Dum ni z So snow ca”, razem do -
pro wa dzi my do koń ca. Jed ne go je stem pe wien 
– ja je stem dum ny, a Wy? 
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Podsumowanie połowy kadencji

Klubowi liderzy oceniają 
połowę kadencji

MICHAŁ KAŹMIERCZAK,  
przewodniczący klubu 

radnych Koalicja 
Obywatelska Wspólnie dla 
Sosnowca z ramienia KO 

 
Wspól nie osią gnę li śmy 

coś, co jesz cze sześć lat te mu 
wy da wa ło się nie moż li we. 

Uda jąc się wraz z pre zy den tem Ar -
ka diu szem Chę ciń skim do sa mo rzą du so sno wiec kie go, 
szli śmy wszy scy z ha słem na ustach: „Bądź my dum ni 
z So snow ca”. Uwa żam, że naj więk szym osią gnię ciem 
ostat nich lat jest fakt, że dzi siaj na wet na si prze ciw ni cy 
po li tycz ni z PiS czy SLD mo gą mó wić: ,,Je ste śmy 
dum ni z So snow ca”.  

W mie ście po ja wi ło się nie tyl ko wie le du my, ale 
rów nież pięk no. Tak, pięk no. Sło wo, któ re wy da je się 
wznio słe i ode rwa ne od co dzien no ści, ale czyż nie to 
sło wo pa da od na szych zna jo mych, przy ja ciół i ro dzin 
nie miesz ka ją cych w So snow cu, któ rzy po ja wia ją się 
na Sta wi kach, w Par ku Ku ro nia czy Me dia te ce?  
– „ Jak tu pięk nie?”. A naj lep sze jesz cze przed na mi. Za -
głę biow ski Park Spor to wy, któ rym bę dzie my się chwa -
lić nie tyl ko w Pol sce, ale rów nież w Eu ro pie. Eg zo ta -
rium, któ re każ de go dnia pnie się w gó rę, a wi dzi my 
na ra zie tyl ko je go 25 pro cent.  

Wszyst ko, co ro bi my wspól nie i kiedy gło su je my 
w Ra dzie Miej skiej jed no myśl nie, tak jak to mia ło 
miej sce przy gło so wa niach, na przy kład za ron dem 
imie nia Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, przy -
czy nia się do roz wo ju So snow ca. Szko da je dy nie, że tak 
rzad ko rad ni opo zy cji gło su ją wspól nie za wi zją mia sta, 
wspól nie  po nad po dzia ła mi, al bo wiem zgo da bu du je, 
a zy sku je na tym wy łącz nie roz wój mia sta. Na sze go 
pięk ne go i dum ne go So snow ca.  

 
 

JACEK DUDEK,  
przewodniczący klubu radnych 

Prawo i Sprawiedliwość 
 
Bi lans po ło wy ka den cji 
so sno wiec kie go sa mo rzą -

du na le ży roz pa try wać 
w opar ciu za rów no o czyn -

ni ki we wnętrz ne, za leż ne od 
władz mia sta, ja k i w opar ciu o uwa -

run ko wa nia ze wnętrz ne, na któ re nie za wsze ma my 
wpływ. Tym ostat nim jest nie wąt pli wie pan de mia. Sy -
tu acja bez pre ce den su. Skut ki go spo dar cze i spo łecz ne 
bę dzie my od czu wać jesz cze dłu go, mi mo dzia łań po -
mo co wych pod ję tych przez rząd i wła dze sa mo rzą do -
we. Pod su mo wa nie po nad dwóch lat ka den cji mu si za -
wie rać suk ce sy, jak i po raż ki. Przy kła dem błęd ne go wy -
dat ko wa nia środ ków pu blicz nych jest dla mnie bu do -

wa sta dio nu. Rzad ko mo że my po ku sić się o prze wi dy -
wa nie przy szło ści, ale pa trząc w Wie lo let nią Pro gno zę 
Fi nan so wą So snow ca, wie my, że jesz cze w ro ku 2037 
bę dzie my spła cać wie lo mi lio no we za dłu że nie za cią -
gnię te na bu do wę te go obiek tu. Wów czas pew nie trze -
ba bę dzie już my śleć o je go re mon cie. I to wszyst ko 
w mie ście, w któ rym drży my o stan wia duk tów, na dal 
nie któ rzy miesz kań cy cze ka ją na ka na li za cję, dziu ry 
w dro gach po zi mie stra szą kie row ców jesz cze w ma ju, 
a pro blem odo ru z wy sy pi ska śmie ci do ty ka miesz kań -
ców wie lu dziel nic. Są jed nak też suk ce sy. Uda je się po -
zy ski wać środ ki ze wnętrz ne. Przy kła dem prze bu do wa 
skrzy żo wa nia na DK 94. Ogrom na in we sty cja w zna -
ko mi tej więk szo ści sfi nan so wa na ze środ ków ze wnętrz -
nych. Dzię ki rzą do we mu pro gra mo wi Ma luch Plus 
po wsta ją no we żłob ki. Po zy sku je my do fi nan so wa nie 
do re mon tu dróg. Przed na mi szan sa na środ ki z Fun -
du szu Od bu do wy. Tyl ko współ pra ca wszyst kich rad -
nych z par la men ta rzy sta mi i skon cen tro wa nie się 
na pro ble mach mia sta po zwo li w peł ni wy ko rzy stać 
moż li wo ści fi nan so we, ja kie przy nio są naj bliż sze la ta. 

 
 

TOMASZ NIEDZIELA,  
przewodniczący klubu radnych 

Nowa Lewica 
 
Obec na ka den cja sa mo -
rzą du to sto sun ko wo do -

bry czas dla na sze go mia -
sta. Wpływ na to ma głów -

nie spraw ne po zy ski wa nie 
środ ków ze wnętrz nych, w tym 

z UE, jak rów nież ro sną ca za moż ność na sze go spo łe -
czeń stwa, a co za tym idzie zwięk sza ją ce się wpły wy 
do bu dże tu mia sta. Jed no cze śnie na le ży pa mię tać, iż za -
rów no wpływ pan de mii, jak i zmia ny w po dat ku PIT, 
po wo du ją, iż bu dżet mia sta bę dzie znaj do wał się 
pod co raz więk szą pre sją. 

Ja ko zde cy do wa ny plus pierw szej po ło wy ka den cji 
na le ży wy mie nić bu do wę skrzy żo wa nia w cią gu dro gi 
DK 94 przy Ma kro, zwięk sza ją cą się sta le ilość miejsc 
w żłob kach i przed szko lach oraz roz wój in fra struk tu ry 
tram wa jo wej, choć w tym przy pad ku mia sto ma wpływ 
po śred ni na in we sty cje spół ki Tram wa je Ślą skie. 

Za naj więk szą po raż kę uznać na le ży tra gicz ny stan 
fi nan sów Szpi ta la Miej skie go, któ ry za po przed nie go 
wło da rza zo stał od dłu żo ny, a obec nie ba lan su je 
na skra ju ban kruc twa. Ko lej nym zja wi skiem, któ re mu -
si bu dzić za nie po ko je nie, to wzrost za dłu że nia pod mio -
tów za leż nych od mia sta, np. Za głę biow ski Park Spor -
to wy kosz tu je nas kil ka set mi lio nów zło tych i fi nan so -
wa ny jest z kre dy tów, któ re przyj dzie nam spła cić. Wie -
le do ży cze nia po zo sta wia tzw. ład prze strzen ny w na -
szym mie ście, np. po wsta ją ce do tej po ry w spo koj nych 
dziel ni cach, ta kich jak Po rąb ka, cen tra lo gi stycz ne, brak 

in fra struk tu ry dro go wej po zwa la ją cej na spraw ne po ru -
sza nie się po wschod niej czę ści mia sta, po wsta ją ce 
w dal szym cią gu „bla sza ki”, to jest ko lej ne mar ke ty oraz 
ma so wo wy ci na ne drze wa z te re nów, któ re nie po win -
ny zmie niać swo je go zie lo ne go cha rak te ru. Re asu mu -
jąc, do ce nić na le ży mi mo wszyst ko roz wój na sze go 
mia sta, jed nak ja kość ży cia, nie ste ty, nie po pra wia się 
w ta kim stop niu, w ja kim by śmy chcie li, o czym świad -
czy choć by fakt ma so we go wy lud nia nia się So snow ca. 

 
 
PAWEŁ WOJTUSIAK,  

przewodniczący klubu 
radnych Koalicja 
Obywatelska Wspólnie dla 
Sosnowca z ramienia WdS 

 
Obec na ka den cja Ra dy 

Miej skiej jest mo ją trze cią 
i jest to naj bar dziej nie ty po wa 

ka den cja, w ja kiej przy szło mi pra co wać. Pan de mia, któ -
ra nas wszyst kich za sko czy ła, moc no wpły nę ła na spo -
sób pra cy sa mo rzą du i sa mo rzą dow ców. Kon takt 
z miesz kań ca mi był w znacz nej mie rze utrud nio ny 
i w ostat nim cza sie bar dzo bra ko wa ło mi bez po śred nie -
go kon tak tu z miesz kań ca mi. Na szczę ście, mi mo że 
COVID-19 i zmia ny w prze pi sach ne ga tyw nie wpły -
nę ły na do cho dy na sze go mia sta, uda ło nam się bez 
więk szych prze szkód re ali zo wać klu czo we in we sty cje. 
Za koń czył się dłu go ocze ki wa ny re mont skrzy żo wa nia 
DK 94 z uli cą Dłu go sza przy Ma kro, w naj lep sze trwa 
wy cze ki wa na prze bu do wa Eg zo ta rium, a nie daw no 
otwo rzy li śmy zre wi ta li zo wa ny Park Fu siń skie go. 
Wszyst kie klu czo we dla mia sta in we sty cje trwa ją 
w naj lep sze. Nie ste ty, mniej sze przy cho dy bu dże to we 
(choć i tak przy cho dy są re kor do wo wy so kie) przy ha -
mo wa ły in we sty cje o drob niej szym, lo kal nym, dziel -
ni co wym czy osie dlo wym cha rak te rze, ale li czę, że te 
za le gło ści uda się nad ro bić w dru giej po ło wie ka den -
cji. Na mi nus na pew no za ska ku ją obec ne ce ny ma te -
ria łów i ro bót bu dow la nych – na pew no nie wpły wa to 
po zy tyw nie na tem po i ilość in we sty cji – ta „dro ży zna” 
to zja wi sko nie so sno wiec kie, a ogól no pol skie, a na wet 
eu ro pej skie. Wy zwa nia, któ re przed na mi sto ją 
w przy szło ści, to na pew no re mont od cin ka DK 94 
na wy so ko ści Śro du li – naj wyż szy czas, by śmy po waż -
nie wzię li się za udroż nie nie te go od cin ka, po tym, jak 
upo ra li śmy się z sy tu acją w Za gó rzu. Nie wol no 
przy tej oka zji za po mnieć o wy cze ki wa nych od lat 
ekra nach dźwię ko chłon nych. Nie mo gę się też do cze -
kać pla no wa nej in we sty cji dro go wej przy uli cy Ujej skie -
go, któ ra znacz nie uspraw ni ruch w tym re jo nie, ale 
i zwięk szy ilość miejsc po sto jo wych. Bar dzo cie szy 
mnie tak że ko lej ny etap wy mia ny oświe tle nia miej skie -
go na le do we – bę dzie nie tyl ko ja śniej, ale i ta niej, i bar -
dziej eko lo gicz nie.
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Radni Rady Miejskiej 
w Sosnowcu 
kadencji 20182023: 

• JACEK DUDEK  
(Prawo i Sprawiedliwość, 
przewodniczący klubu) 

• PIOTR DUDEK  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca) 

• DANUTA GOJNA-UCIŃSKA 
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej) 

• BARTOSZ GÓRSKI  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca) 

• JOANNA JOŃCZYK  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca) 

• MICHAŁ KAŹMIERCZAK 
 (Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca, 
współprzewodniczący klubu) 

• ŁUKASZ KRAWIEC  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca) 

• WOJCIECH KULAWIAK  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca) 

• ŁUKASZ LITEWKA  
(Nowa Lewica) 

• RYSZARD ŁUKAWSKI  
(Nowa Lewica) 

• GRZEGORZ MENTEL (Koalicja 
Obywatelska – Wspólnie dla 
Sosnowca) 

• TOMASZ NIEDZIELA (Nowa 
Lewica, przewodniczący klubu, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej) 

• WOJCIECH NITWINKO  
(Nowa Lewica) 

• PIOTR OCIEPKA  
(Prawo i Sprawiedliwość) 

• WANDA OLKO  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca) 

• MAŁGORZATA POGODA-
MENDAKIEWICZ  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca) 

• TADEUSZ SOKOŁOWSKI  
(Prawo i Sprawiedliwość) 

• EWA SZOTA  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca, przewodnicząca 
Rady Miejskiej) 

• MICHAŁ WCISŁO 
(Nowa Lewica) 

• GRAŻYNA WELON  
(Prawo i Sprawiedliwość) 

• KAMIL WNUK  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca) 

• PAWEŁ WOJTUSIAK  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie dla 
Sosnowca, współprzewodniczący 
klubu, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej) 

• MICHAŁ ZAJĄC  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca) 

• RENATA ZMARZLIŃSKA-KULIK 
(Prawo i Sprawiedliwość) 

• DAMIAN ŻURAWSKI  
(Koalicja Obywatelska – Wspólnie 
dla Sosnowca)
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Są jeszcze 
pewne rzeczy 
do zrobienia
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI,  prezydent miasta Sosnowca 
 
WĘ ZEŁ NA S1 
Choć do koń ca to od nas nie jest za leż ne, wę zeł na trasie S1 nie 
po wstał. Tak, ma my do bre in for ma cje, że już nie dłu go zo sta -
nie ogło szo ny prze targ, ale do pie ro na do ku men ta cję. To ozna -
cza, że re al nie no wym wę złem po je dzie my za kil ka lat. Miej sca 
pra cy jed nak mu szą po wsta wać. Na tę chwilę staramy się, aby 
ruch w tej okolicy był płynny dzięki sygnalizacji świetlnej 
i nowym rondom. To jed nak, tak na praw dę, pu dro wa nie pro -
ble mu. Bę dzie bez piecz niej, ale je dy nym i naj waż niej szym roz -
wią za niem, jest bu do wa wę zła. Li czę, że za po wie dzi mi ni ste -
rial ne zo sta ną do trzy ma ne. 
 
SO SNO WIEC KI SZPI TAL MIEJ SKI 
Te mat rze ka. My ślę, że tyl ko kli ni ka w Le śnej Gó rze al bo New 
Am ster dam, nie ma ją ta kich pro ble mów. Róż ni ich tyl ko jed -
no od na sze go szpi ta la – one tak na praw dę nie ist nie ją. O ile 
po strze ga nie pla ców ki się zmie ni ło, to jed nak na dal ma my pro -
ble my. Brak fi nan so wa nia ze wnętrz ne go, a w za sa dzie ogra ni -
czo ne fi nan so wa nie. Nie do bo ry w ka drach me dycz nych – to 
wszyst ko cią gnie się za na mi. Jest le piej, ale konieczny jest 
ogrom pracy. 
 
ZA GŁĘ BIE SO SNO WIEC 
Wszy scy, któ rzy mnie zna ją, wie dzą, że je stem ki bi cem. Za głę -
bie So sno wiec to klub, któ ry no szę w ser cu. Zda ję so bie spra wę, 
że w So snow cu nie lu bi my mi ni ma li zmu. Choć jesz cze kil ka lat 
te mu tu ła li śmy się po II li dze, dziś am bi cje są spo re i się ga ją co 
naj mniej czo łów ki I li gi. Dla te go mi nio ny se zon bo li i wiem, że 
mo gło, a na wet po win no być le piej. Trze ba po wie dzieć so bie ja -
sno – to ostat ni ta ki se zon. Ina czej być nie mo że. Nie chcę i nie 
wy obra żam so bie, aby Za głę bie drża ło o utrzy ma nie. Tak nie 
mo że być. 
 
DE PO PU LA CJA MIA STA 
Mo że my się dwo ić i tro ić: kil ka ty się cy no wych miesz kań, 
żłob ki, przed szko la, par ki, miej sca pra cy, ale nie ste ty ten trend 
w chwi li obec nej jest nie do za trzy ma nia. Nie tyl ko przez So -
sno wiec, ale i też przez in ne mia sta. Wie rzę, że dzię ki na szym 
dzia ła niom jest le piej, bo tak na praw dę trend był bar dzo ro -
sną cy, jed nak je stem zły, że nie za trzy ma li śmy go bar dziej. 
Spe cja li ści twier dzą, że doj dzie my do pew nej licz by i na tym 
de po pu la cja się za koń czy. Ale czy ma my cze kać i się przy glą -
dać? Nie! Dzia ła my, choć na dal uwa żam, że mo że my zro bić 
jesz cze wię cej.  
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Miliardowy budżet i najniższe zadłużenie
Tak dobrych wyników finansowych Sosnowiec nie miał już dawno. Budżet miasta na początku kadencji przekroczył magiczną barierę miliarda złotych i liczy już niemal  
1,25 mld zł. Zadłużenie miasta coraz rzadziej krytykuje opozycja, bo trudno im polemizować z liczbami. 

reklama

ANNA GABRYŚ,  
skarbnik miasta Sosnowca  
 
Obec ne za dłu że nie mia sta wy no si tyl ko 14 proc. 
w sto sun ku do do cho dów. Wy kres nr 1 uka zu je 
wzrost do cho dów od 2011 r. Moż na stwier dzić, 
że fi nan se w tym cza sie ule gły po dwo je niu. To 
za słu ga ro sną cych wpły wów z po dat ku PIT, 
świad czą cych o wzro ście za moż no ści miesz kań -
ców So snow ca, ale rów nież odnotowaliśmy spo -
ry wzrost wpły wów z po dat ku od nie ru cho mo -
ści. W ostatnich latach w mieście zainwestowali 
tacy giganci, jak m.in. Amazon, Pepco, InPost, 
Panattoni, co pozytywnie przekłada się nie tylko 
na rynek pracy, ale również na wzrost wpływów 
z podatku od nieruchomości. W przy pad ku do -
cho dów nie moż na po mi nąć też fak tu, że pro -
gram 500+, któ re go war tość w So snow cu wy -
no si 165 mln zł, jest za pi sa ny w bu dże cie mia -
sta. Dla te go też za po wie dzi rzą do we, aby ich 
ob słu gę za brać gmi nom, są nie chęt nie przyj -
mo wa ne przez sa mo rzą dy. Po pierw sze, mia sta 
pod kre śla ją, że le piej ob słu gu ją swo ich miesz -
kań ców niż ad mi ni stra cja rzą do wa. Po dru gie, 
za bra nie tych kwot z bu dże tów sa mo rzą do wych 
wpły nie na wie le wskaź ni ków fi nan so wych 
gmin, ge ne ru ją cych tzw. nad wyż kę ope ra cyj ną. 
Wy kres nr 2 po ka zu je rów nież re kor do we in -
we sty cje w hi sto rii sa mo rzą du so sno wiec kie go. 
Po mi mo epi de mii COVID-19, prio ry te to wo 
trak to wa li śmy wszel kie za mó wie nia pu blicz ne 

i in we sty cje bu dow la ne, któ re za pew nia ją sta bil -
ność fi nan so wą wie lu fir mom i ge ne ru ją licz ne 
miej sca pra cy. W So snow cu ma my do czy nie nia 
z nie ba ga tel ną licz bą in we sty cji re ali zo wa nych 
w tym sa mym cza sie na te re nie mia sta, przez co 
zma ga my się z utrud nie nia mi w ru chu dro go -
wym.  

Wy ko na nie tzw. wy dat ków ma jąt ko wych (bę -
dą cych pie niędz mi re al nie wy da ny mi na in we -
sty cje) w 2020 r. to kwo ta po nad 200 mln zł! Za -
dłu że nie So snow ca i kosz ty je go ob słu gi po ka zu -
ją wy kre sy 3 i 4. Da ne licz bo we od zwier cie dla ją 
fakt, że moż li wo ści fi nan so we mia sta są bar dzo 
do bre i za pew nia ją spo koj ne pla no wa nie in we -
sty cji do no wej per spek ty wy unij nej i do sto so wa -
nie się do Kra jo we go Fun du szu Od bu do wy, 
Fun du szu Spra wie dli wej Trans for ma cji i pro gra -
mów re gio nal nych.  

W 2021 r. zo sta nie przy ję ta no wa stra te gia mia -
sta oraz Gmin ny Pro gram Re wi ta li za cji. Po zy sku -
je my rów nież wszel kie moż li we środ ki ze wnętrz -
ne. To po nad 500 mi lio nów zło tych. So sno wiec 
otrzy mał do tej po ry w ra mach Eu ro pej skie go 
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go 349 mln zł 
na 23 pro jek ty (m. in. na roz bu do wę skrzy żo wa nia 
przy Ma kro, bu do wę no we go Eg zo ta rium czy za -
kup no wej flo ty elek trycz nych au to bu sów).  

Na pro jek ty spo łecz ne z EFS mia sto po zy ska -
ło 104 mln zł, na to miast z fun du szy mi ni ste rial -
nych, wo je wódz kich, Me tro po lii i ochro ny śro -
do wi ska ko lej ne 55 mln zł. 
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Kiedyś rządził tu węgiel,  
dziś logistyka i nie tylko 

Dawniej czarne złoto, dziś… to wszechobecne hale są wyznacznikiem sukcesu miasta Kiepury. To, co wzbudza u niektórych kontrowersje, jest w istocie nowym 
potencjałem rozwojowym regionu. 

PIOTR POPĘDA,  
podinspektor w Wydziale Rozwoju  
i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta  
 
So sno wiec wy rósł na fun da men cie wę glo wym. 
W koń cu na zwa Za głę bie bez po śred nio od wo łu -
je się do po kła dów te go su row ca, któ re spra wi ły, 
że miesz kań cy miast i mia ste czek z ca łej Pol ski 
przy wę dro wa li tu i zwią za li z tym mia stem swe 
ży cie. To pięk na, ale jed nak hi sto ria. Dzi siaj sil -
ny trend glo ba li za cji, elek tro ni za cja ko lej nych 
prze strze ni ży cio wych, ale przede wszyst kim pan -
de mia zmie nia spoj rze nie na biz nes i wy mu sza 
na mia stach two rze nie no wych po ten cja łów. 
Przy kła dem mia sta, w któ rym te zmia ny na stę -
pu ją, jest sto li ca Za głę bia Dą brow skie go. 

So sno wiec w ostat nich la tach przy po mi -
na wiel ki plac bu do wy. Nie mó wi my tu taj je dy -
nie o dro gach, choć w tym za kre sie nie za leż nie 
od dziel ni cy, a to bu du je się chod nik, a to mo der -
ni zu je uli cę. Wszyst kie te re mon ty, któ re tak zna -
czą co zmie nia ją prze strzeń pu blicz ną, są fi nan so -
wa ne z miej skich po dat ków, rów nież tych wpła -
ca nych przez du żych i zna czą cych – więk sza po -
wierzch nia fir my to więk szy wpływ po dat ko wy 
do bu dże tu mia sta. Wiel kie mar ki to też wiel kie 
pie nią dze. Bez firm lo gi stycz nych i trans por to -
wych, któ re kon se kwent nie od pro wa dza ją na leż -
ny po da tek od nie ru cho mo ści, dzia łal ność in we -
sty cyj na mia sta by ła by moc no ogra ni czo na. Za -
rzą do wi mia sta cięż ko by ło by sfi nan so wać re wi -
ta li za cję te re nów zie lo nych, a o Eg zo ta rium czy 
no wo cze snej Me dia te ce mo gli by śmy za po mnieć. 

O ja kich mar kach jest mo wa? Nie spo sób wy -
mie nić je wszyst kie, ale war to choć kil ka z nich. 
W tej staw ce przo du je z pew no ścią naj więk sza 
i naj bar dziej zna na – Ama zon. Nie trze ba go 
przed sta wiać, war to jed nak do dać, że to naj więk -
sze cen trum lo gi stycz ne w So snow cu, bo 
o powierzchni 13 bo isk pił kar skich, któ re za -
trud nia oko ło 3000 pra cow ni ków, w za leż no ści 
od se zo nu. Ko lej ny mi są m.in. Je ro ni mo Mar -
tins, cen trum lo gi stycz ne ob słu gu ją ce po łu dnio -
wą Pol skę, Eu ro cash, któ ry co dzien nie do star cza 
pro duk ty spo żyw cze do ty się cy punk tów de ta -
licz nych, DHL, któ ry dba o wła ści wy czas do -
star cze nia prze sy łek ku rier skich czy Pep co 
– rów nie zna na wszyst kim sieć han dlo wa. Dru -
gim fun da men tem go spo dar czym So snow ca są 
za kła dy pro duk cyj ne. Od lat na te re nie mia sta 
dzia ła ją wło skie za kła dy z bran ży sa mo cho do -
wej, ta kie jak Ma rel li So sno wiec Po land czy Bi -
tron, któ re na sta łe wpi sa ły się w go spo dar czy 
pej zaż mia sta, przy czy nia jąc się na wet do utwo -
rze nia Wło skiej Izby Han dlo wo -Prze my sło wej 
w So snow cu. Do te go biz ne so we go pe le to nu 
do łą czy ły m.in. Hags – pro du cent urzą dzeń re -
kre acyj nych czy Au to form – pol ski pro du cent 
po jaz dów am bu lan sów. 

Co jest wspól nym mia now ni kiem wie lu z tych 
in we sty cji? E -com mer ce. Ta an glo ję zycz na na -

zwa jest zna na chy ba wszyst kich ku pu ją cym w in -
ter ne cie. A jest ich co raz wię cej, przy czym pan -
de mia… po pchnę ła ten ruch la wi no wo w kie run -
ku płat no ści na od le głość. Naj więk szym mo to -
rem roz wo ju elektronicznej płatności pa ra dok sal -
nie stał się COVID-19, bo wiem z dnia na dzień 
ty sią ce kon su men tów wręcz uza leż nio nych 
od za ku pów i spa ce rów po han dlo wych alej kach, 
zo sta ło zmu szo nych do za ku pów w in ter ne cie. 
Gdy by nie ha le lo gi stycz ne, roz wi ja ją cy się ry nek 
e -com mer ce nie miał by ra cji by tu, a za rzą dza ją cy 
fir ma mi i tak po sta wi li by swo je za kła dy gdzie in -
dziej, choć już nie w So snow cu. 

Mó wiąc o roz wo ju róż ne go ro dza ju firm lo -
gi stycz nych, trans por to wych, ale i pro duk cyj -
nych, war to wspo mnieć o ogrom nej stre fie go -
spo dar czej, po ło żo nej wzdłuż tra sy S1, nie opo -
dal ul. In we sty cyj nej, Lo gi stycz nej i In no wa cyj -
nej. Na zwy tych ulic pa su ją jak ulał do cha rak -
te ru są siedz twa ma rek mię dzy na ro do wych. Sza -
cu je się, że ca ła stre fa za trud nia kil ka na ście ty -
się cy osób z ca łe go wo je wódz twa. To co jed nak 
po bu dza wy obraź nię naj bar dziej, to fakt, że we -
dług ba dań na ukow ców Uni wer sy te tu Ślą skie -
go pod kie row nic twem pro fe so ra Ro ber ta 
Krzysz to fi ka to naj więk szy w Eu ro pie Środ ko -
wej ob szar in we sty cyj ny utwo rzo ny na te re nie 
brown field, czy li po prze my sło wym, któ ry zo stał 
za go spo da ro wa ny na no wo. 

War to do dać, że we dług za po wie dzi Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry, dzię ki przede wszyst kim 
wspól ne mu wy sił ko wi władz mia sta, lo kal nych 
par la men ta rzy stów, rad nych oraz miej sco wej 
spo łecz no ści po wstać ma wę zeł na dro dze S1, 

któ ry ob słu ży te gi gan tycz ne po ła cie firm i przed -
się biorstw. Wę zeł bę dzie wspól ną in we sty cją 
GDDKiA oraz Gmi ny So sno wiec i jest bo daj 
naj bar dziej ocze ki wa ną in we sty cją dla biz ne su. 

Spójrz my na kil ka fak tów. Bez ro bo cie, któ re 
jest jed nym z pod sta wo wych wy znacz ni ków ży -
cia go spo dar cze go w mie ście, pre zen tu je się go -
rzej niż w wo je wódz twie, ale o nie bo le piej niż 
w prze szło ści. W kwiet niu 2014 ro ku bez ro bo cie 
wy no si ło 14,7 proc. W kwiet niu 2021 ro ku z ko -
lei by ło już dwa ra zy mniej sze i po trud nym cza -
sie pan de mii wskaź nik ten wy niósł 7,1 proc. 
Rów nież ak tyw ność go spo dar cza, mi mo ubyt ku 
licz by miesz kań ców, pre zen tu je się na przy zwo -
itym po zio mie, któ ry od kil ku lat utrzy mu je wy -
nik po nad 20 000 funk cjo nu ją cych w So snow cu 
firm w uję ciu rocz nym. 

Prze nie śmy się kil ka ki lo me trów da lej, do So -
sno wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne -
go. Ten no wo cze sny, ale nie po zor nie po ło żo ny 
bu dy nek, od mo men tu roz po czę cia pan de mii po -
zna ło wie lu so sno wi czan, z uwa gi choć by na chęć 
za szcze pie nia się. W okrą głym bu dyn ku dzia ła 
bo daj jed na z naj no wo cze śniej szych kli nik w tej 
czę ści Eu ro py, spe cja li zu ją ca się w le cze niu nie -
płod no ści, ale i COVID-19 oraz za trud nia ją ca 
naj lep szych dia gno stów. We wła ści wym bu dyn -
ku SPNT mo że my spo tkać kil ka nie wiel kich, ale 
in no wa cyj nych firm. Pierw sza z brze gu to Amaya 
Ar chi tek ci, któ ra zo sta ła ko lek cjo ne rem po kaź -
ne go ba ga żu tro fe ów, ta kich jak Mo der ni za cja 
Ro ku czy tych otrzy ma nych w ra mach kon kur -
sów Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich. Swo -
je miej sce zna la zło tam też spo ro ma łych firm IT 

czy CTL Hal dex, zaj mu ją ca się od zy skiem su -
row ców. 

Ci gi gan ci nie przez przypadek zna leź li się wła -
śnie w So snow cu. Pra cow ni cy Wy dzia łu Roz wo ju 
i Przed się bior czo ści Urzę du Miej skie go 
(tel. 32 296 0 767, 32 296 0 694, 32 296 0 638) słu -
żą wsparciem na każ dym eta pie in we sty cji i ofe ru ją 
po moc in dy wi du al ne go opie ku na in we sto ra. Tam, 
gdzie to moż li we, skra ca on zwy kle trud ny i żmud -
ny pro ces in we sty cyj ny oraz udzie la bez po śred nie -
go do radz twa. Ca ły za mysł przy cią ga nia in we sto -
rów do So snow ca opie ra się też na Pa kie cie Przed -
się bior cy, czy li kom plek so wym ze sta wie ulg po dat -
ko wych i za chęt in we sty cyj nych. Nie bez zna cze -
nia jest obec ność na kon fe ren cjach, pro mo cja go -
spo dar cza i ak tyw ność eks perc ka władz mia sta 
pod czas wy da rzeń go spo dar czych. Ma ło kto wie, 
ale So sno wiec otrzy mał wy róż nie nie od Ko mi sji 
Eu ro pej skiej w ple bi scy cie Eu ro pej skie Na gro dy 
Pro mo cji Przed się bior czo ści. 

In we sty cje firm to nie tyl ko miej sca pra cy. To 
rów nież re al ny wpływ na lo kal ną spo łecz ność. 
Świa do my, współ cze sny biz nes wspie ra lo kal ne 
ini cja ty wy oraz ak cje cha ry ta tyw ne, bu du jąc jed -
no cze śnie toż sa mość miej sca i za ufa nie po mię dzy 
fir mą a miesz kań ca mi. Do naj lep szych prak tyk 
w tym za kre sie na le ży m.in. sfi nan so wa nie ką ci -
ka czy tel ni cze go o na zwie Kin dlo te ka przez 
Ama zon. Fir ma Hags wy bu do wa ła plac za baw 
przy Sta wi kach, CTL Lo gi stics stał się spon so -
rem ty tu lar nym żeń skiej dru ży ny ko szy kar skiej 
z So snow ca, z ko lei Tim ken prze ka zy wał środ ki 
na bu do wę ba se nu przy ul. Bo ha te rów Mon te 
Cas si no czy na wal kę z Co vid. 

Amazon zlokalizował jedno ze swoich centrów logistycznych na terenach inwestycyjnych po kopalni piaski Maczki-Bór.
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MICHAŁ ZASTRZEŻYŃSKI,  
zastępca prezydenta Sosnowca 
 
Ta kiej mo dy na miesz ka nie 
w So snow cu nie by ło ni gdy! Dziś 
nie mal w każ dej czę ści mia sta 
po wsta ją no we do my. To w su -
mie co naj mniej 6000 no wych 
miesz kań. So sno wiec jest tak że 
na szczy cie li sty pol skich miast 
pod wzglę dem za in te re so wa nia 
miesz ka nia mi. To prze kła da się 
na wzrost ich ce ny, któ ra co ro ku 
ro śnie na wet o 30 proc. Dla te go 
mia sto po sta no wi ło wy bu do wać 
ta nie, ale bar dzo kom for to we 
i przede wszyst kim no we miesz -

ka nia – za rów no ko mu nal ne, jak 
i TBS – pierw sze od 40 lat. 

W po ło wie 2022 r. pierw si lo -
ka to rzy bu dyn ków przy uli cy 
Trau gut ta bę dą mo gli wpro wa -
dzić się do swo ich miesz kań.  
W 4 bu dyn kach bę dzie w su mie 
pra wie 100 miesz kań o po -
wierzch ni od 33 do 58 m kw. 
Na par te rze każ de go z bu dyn ków 
znaj dą się ga ra że, a dodatkowo 
przy bu dyn kach po wsta nie tak -
że 96 miejsc po sto jo wych oraz 
plac zabaw.  Wszyst kie bu dyn ki 
bę dą przy sto so wa ne do potrzeb 
osób nie peł no spraw nych. To nie 
ko niec, bo wiem mia sto szy ku je 

się już do ko lej nych eta pów, 
w któ rych pla nu je bu do wę po -
nad 170 miesz kań. No we osie dle 
bę dzie ko rzy stać z fo to wol ta iki, 
a po zy ska na ener gia po słu ży 
do oświe tle nia czę ści wspól nych 
osie dla.  

Miesz ka nia po win ny być go -
to we za rok, a mia sto już pla nu je 
dru gi etap.  

300 miesz kań w 12 bu dyn kach 
po wsta nie przy ul. Naf to wej. 
Kry te ria, za sa dy oraz staw ki czyn -
szu, któ re bę dą pod sta wą ubie ga -
nia się o miesz ka nia, okre śli mia -
sto i są one w trak cie opra co wa -
nia. Za sa dy bę dą zbli żo ne do tych 
funk cjo nu ją cych w ra mach To -
wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo -
łecz ne go (TBS). To w du żej mie -
rze miesz ka nia dla osób, któ re z ra -
cji do cho dów nie mo gą ubie gać się 
o miesz ka nie ko mu nal ne, ale nie 
za ra bia ją wy star cza ją co do brze, by 
otrzy mać kre dyt na wy ma rzo ne 
„M”. War ta 100 mln zł in we sty cja 
obej mu je rów nież bu do wę miejsc 
par kin go wych. Ca łość ma być go -
to wa do po ło wy 2023 ro ku. 

 Do dat ko wo w re jo nie uli cy 
Ry dza -Śmi głe go MZBM-TBS 
bu du je 15 do mów jed no ro dzin -
nych. Ca ły pro jekt „Kwia to wej 
Do li ny” skła da się z 43 do mów.

ANNA JEDYNAK,  
pełnomocnik prezydenta miasta ds. funduszy 
zewnętrznych i polityki społecznej 
 
So sno wiec ki Szpi tal Miej ski od po nad dwóch 
lat ko rzy sta z jed ne go z naj no wo cze śniej szych 
blo ków ope ra cyj nych w re gio nie. W skład wy -
bu do wa ne go za po nad 45 mln zł pa wi lo nu 
przy ul. Ze ga dło wi cza wcho dzi nie tyl ko sześć 
w peł ni wy po sa żo nych sal ope ra cyj nych, ale 
tak że od dział oto la ryn go lo gicz ny i do sto so wa -
na do po trzeb wszyst kich pa cjen tów no wa Izba 
Przy jęć.  

Ostat nie trzy la ta to tak że du że in we sty cje oraz 
re mon ty. Po wstał tu no wo cze sny Ośro dek Szko -
le nio wo -Re ha bi li ta cyj ny oraz Dzien ny Ośro dek 
Opie ki Me dycz nej dla osób po wy żej 60. ro ku ży -
cia. Szpi tal mo że się też po chwa lić la bo ra to rium 
ana li tycz nym. Na za kup sprzę tu me dycz ne go 
szpi tal prze zna czył 3,5 mln zł. Wy po sa że nie, 
sprzęt czy re mon ty miej skich przy chod ni zdro wia 
to tak że „wiel kie” pie nią dze. W ostat nich la tach 
na ten cel prze zna czo no po nad 7 mln zł.  

Opie ka me dycz na to nie tyl ko szpi tal i przy -
chod nie, to tak że pro gra my pro fi lak tycz ne wy -
kry wa ją ce wie le schorzeń oraz pro gra my wspar -
cia. To mi lion zło tych prze zna czo ny dla so sno -
wi cza nek. Ta kie wspar cie umoż li wi ła pa rom do -
tknię tym pro ble mem nie płod no ści le cze nie me -
to da mi za płod nie nia po za ustro jo we go w opar ciu 
o okre ślo ne stan dar dy po stę po wa nia i pro ce du ry 
me dycz ne.  

To rów nież dar mo we szcze pie nia se nio rów 
prze ciw ko gry pie, pro gram ba dań prze sie wo -
wych pod ką tem wy kry wa nia cho rób ser co wo -
-na czy nio wych, a tak że pro gram pro fi lak ty ki 
roz wo ju cho rób cy wi li za cyj nych u dzie ci i mło -
dzie ży szkol nej oraz do ta cje wspie ra nia, eli mi -
no wa nia lub zmniej sze nia ba rier ogra ni cza ją -
cych uczest nic two osób z nie peł no spraw no ścia -
mi. Pro gra my wspar cia, do fi nan so wa nie kosz -
tów uczest nic twa miesz kań ców So snow ca 
w warsz ta tach te ra pii za ję cio wej, wal ka z prze -
mo cą to bar dzo waż ne i re ali zo wa ne przez mia -
sto za da nia, na któ re co ro ku prze zna cza się mi -
lio ny zło tych.

MICHAŁ ZASTRZEŻYŃSKI,  
zastępca prezydenta Sosnowca 
 
Na so sno wi czan cze ka ją mi lio ny zło tych ze 
środ ków bu dże tu, ale też pro gra my ogól no kra -
jo we: Stop Smog, Czy ste Po wie trze. Aby wy -
mie nić piec i za in sta lo wać eko lo gicz ne źró dło 
cie pła oraz do cie plić dom, moż na uzy skać na -
wet 60 ty się cy zło tych przy nie wiel kim wkła -
dzie wła snym. Od 2015 ro ku w So snow cu zli -
kwi do wa li śmy bli sko 5000 kop ciu chów, a to 
nie jest ostat nie sło wo. Przez ostat nie la ta 
na ten cel mia sto wy da ło pra wie 10 mln zł, 
a kil ka na ście mi lio nów zło tych na dal cze ka 
na miesz kań ców. 
 
STOP SMOG 
Pro po zy cja dla naj mniej za moż nych miesz kań -
ców So snow ca. Je ste śmy je dy nym mia stem 
w Me tro po lii, któ re otrzy ma ło pie nią dze na ten 
pro gram. Wła ści ciel lub współ wła ści ciel do mu 
jed no ro dzin ne go mo że uzy skać bli sko 60 tys. zł 
do fi nan so wa nia na wy mia nę pie ca oraz do cie ple -
nie bu dyn ku. 
 
CZY STE PO WIE TRZE 
Już nie trze ba je chać do Ka to wic, by zło żyć 
wnio sek o do fi nan so wa nie. Na miej scu w so -
sno wiec kim ra tu szu moż na uzy skać wszyst kie 
in for ma cje oraz otrzy mać po moc w zło że niu 
i roz li cze niu wnio sku. Z te go pro gra mu tak że 
moż na uzy skać środ ki na wy mia nę pie ca oraz 
do cie ple nie bu dyn ku. W ra mach te go sa me go 
pro gra mu każ dy, kto po sia da i zli kwi du je ko -
cioł wę glo wy kla sy 3 lub bez kla so wy oraz za stą -
pi go przy łą cze niem się do sie ci cie płow ni czej 
lub za stą pi ogrze wa niem elek trycz nym lub 
ogrze wa niem elek trycz nym z in sta la cją fo to -
wol ta icz ną al bo pom pą cie pła z in sta la cją fo to -
wol ta icz ną, mo że li czyć na wet na 36 tys. zł 
wspar cia. 

DOTACJE NA PODŁĄCZENIE 
DO KANALIZACJI 
Mia sto prze ka że pie nią dze tym, któ rzy pod łą czą 
się do sie ci ka na li za cyj nej lub wy bu du ją przy do -
mo wą oczysz czal nię ście ków. 
  
PO (D) LEJ DESZ CZEM 
Zbie raj wo dę desz czo wą i oszczę dzaj. So sno wiec 
jest jed nym z pierw szych miast, któ re wspie ra fi -
nan so wo gro ma dze nie wo dy desz czo wej,  
na przy kład z da chu w na ziem nym lub pod ziem -
nym zbior ni ku. Do ta cja mo że być prze zna czo -
na na: za kup, mon taż i wy ko na nie ro bót ziem -
nych oraz mo der ni za cję ist nie ją cej in sta la cji. 
 
WYMIANA SŁUPÓW 
OŚWIETLENIOWYCH 
Trwa od lu te go te go ro ku. To kon ty nu acja za koń -
czo ne go we wrze śniu 2018 r. war te go pra wie 15 
mln zł pro jek tu po le ga ją ce go na wy mia nie opraw 
oświe tle nia ulicz ne go. Miej sce wy słu żo nych opraw 
so do wych i rtę cio wych za ję ły lam py w tech no lo gii 
LED. W su mie mia sto wy mie ni ło bli sko 8000 
opraw. To by ło naj więk sze te go ty pu przed się wzię -
cie w Pol sce. Dru gi etap mo der ni za cji jest szer szy 
i do ty czy nie tyl ko wymiany sa mych punk tów 
świetl nych, ale rów nież słu pów oświe tle nia. W su -
mie wy mia ną ob ję tych bę dzie 6071 opraw i pra -
wie 1600 słu pów. To prak tycz nie za koń czy 
modernizację miej skie go oświe tle nia, po nieważ 
wy mie nio nych zo sta nie 99 proc. oświe tle nia. 

Dzię ki mo der ni za cji oświe tle nia, po bór mo cy 
zo sta nie zre du ko wa ny o po nad 63 proc., a cał ko -
wi te zu ży cie ener gii zmniej szy się o oko ło 75 proc. 
To wpły nie po zy tyw nie na kosz ty oświe tle nia po -
no szo ne przez mia sto. Dzię ki mniej sze mu za po -
trze bo wa niu na ener gię elek trycz ną, ob ni ży się 
tak że emi sja dwu tlen ku wę gla (CO2) o po nad 2,6 
tys. ton w ska li ro ku, czy li o po nad 75 proc. Koszt 
prac w I eta pie to 14,7 mln zł, a w II – 15,6 mln 
zł. Pra ce po trwa ją do koń ca 2021 ro ku. 

Inwestycje i remonty 
w szpitalu 

By powietrze było czyste

Budujemy nowe mieszkania

Kwiatowa Dolina powstaje w rejonie ul. Rydza-Śmigłego.
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To wielu osobom nie chce przejść przez gardło, ale to właśnie Sosnowiec jest wśród liderów pod względem ilości miejsc w żłobkach dla swoich mieszkańców.  
To prawda! Niektóre miasta chwalą się, że mają jeden żłobek, inne, że 100 miejsc, a w Sosnowcu, przed wakacjami 2021 r. mamy... 478 miejsc! 

ANNA JEDYNAK,  
pełnomocnik prezydenta miasta ds. 
funduszy zewnętrznych i polityki społecznej 
ZBIGNIEW BYSZEWSKI,  
zastępca prezydenta Sosnowca 
 
Chce my za pew nić opie kę jak naj więk -
szej gru pie dzie cia ków z So snow ca. Już 
na po cząt ku 2022 ro ku miejsc bę dzie 
pra wie 600! Tym cza sem w 2015 r. by ło 
ich „aż” 240. To jesz cze nie wszyst ko, 
bo wiem do fi nan so wu je my po byt ma -
lu chów w pry wat nych pla ców kach. 
Ro dzi ce 600 ma lu chów, dzię ki mia stu, 
wy da ją o 500 zło tych mniej. Opie ka 
nad naj młod szy mi to nie wszyst ko. 
Na mo der ni za cję bu dyn ków oraz wy -
po sa że nie no wych od dzia łów Żłob ka 
Miej skie go w ostat nich la tach wy da li -
śmy oko ło 15 mi lio nów zło tych.  

Mi nio ny czas w edu ka cji był nie -
zwy kle trud ny. To okres pan de mii, 
czas straj ków na uczy cie li, a edu ka cja 
mu si być kon ty nu owa na. Przez ten 
czas mia sto mu sia ło or ga ni zo wać na -
ukę dzie ciom i za pew nić opie kę 
w pew nych sy tu acjach. To tak że czas 
licz nych, na po zór nie wiel kich in we -

sty cji: za ku pu ksią żek do szkol nych 
bi blio tek czy ta blic mul ti me dial nych, 
do po sa że nia pra cow ni mul ti me dial -
nych, do fi nan so wa nia za jęć do dat ko -
wych i re mon tów sto łó wek, w tym 
tak że z wie lu pro gra mów ze wnętrz -
nych. Pan de mia przy czy ni ła się 
również do wdro że nia w mie ście pro -
gra mu „Zdal na szko ła”, a co za tym 
idzie zakupu i dystrybucji pra wie 220 
lap to pów dla uczniów. 

Ucznio wie tak że mu szą czuć się do -
brze w szko łach i przed szko lach, a ro -
dzi ce mu szą mieć pew ność, że dzieci są 
pod do brą opie ką i uczą się w bez piecz -
nych wa run kach. Pla ców ki są re gu lar -
nie re mon to wa ne. Sa me re mon ty i in -
we sty cje w pla ców ki edu ka cyj ne, tyl ko 
w ostat nich la tach, to kwo ta zbli ża ją ca 
się do 30 mln zł. A w to nie są wli czo -
ne pla ce za baw czy też bo iska, których 
budujemy coraz więcej. Wpro wa dzi li -

śmy elek tro nicz ny na bór do przed szko -
li i szkół – dla wy go dy ro dzi ców. Po -
moc spo łecz na czę sto kroć w wie lu 
pod su mo wa niach nie jest bra na pod 
uwa gę, bo nie zaw sze jest me dial na, ale 
też do ty ka trud nych te ma tów. W So -
snow cu sta ra my się roz wią zy wać pro -
ble my spo łecz ne. Od 2019 ro ku 
w mie ście prze pro wa dzo no mnó stwo 
pro gra mów wspie ra ją cych so sno wi -
czan. 

Se nio rzy mo gą ko rzy stać z pro gra -
mu Ak tyw ny Se nior 60+, dzię ki któ -
rym zy sku ją zniż ki w wie lu punk -
tach. W na szym mie ście dzia ła rów -
nież in no wa cyj ny pro gram „Pu deł ko 
ży cia”, dzię ki któ re mu ra tow ni cy 
me dycz ni już na wstę pie ma ją kom -
plet in for ma cji o oso bie, któ rej po -
ma ga ją. Nie bra ku je kur sów, szko leń 
i wy kła dów, ale tak że bu sa, któ ry 
za nie wiel ką opła tą wo zi miesz kań -
ców po wy żej 60. ro ku ży cia do pla -
có wek me dycz nych. 

W mie ście funk cjo nu je nie tyl ko 
ogól no pol ska Kar ta Du żej Ro dzi ny, 
ale też na sza lo kal na, „Miej Wię cej”. 
Od kil ku lat two rzo ne są też pro gra -

my ak ty wi zu ją ce. Na ten cel prze zna -
czo no kil ka mi lio nów zło tych. Dzię -
ki te mu re fun do wa li śmy wy na gro -
dze nia dla niań, stwo rzy li śmy Pro -
gram Ak tyw no ści Lo kal nej, klu by 
miesz kań ców, szko le nia za wo do we, 
sta że i po śred nic twa pra cy, do radz -
two za wo do we, wspar cie psy cho lo -
gicz ne, za ję cia edu ka cyj ne, usłu gi 
opie kuń cze i te le opie kę dla se nio rów. 
Na te re nie mia sta funk cjo nu ją też 
punk ty nie od płat nej po mo cy praw -
nej. Mia sto wspie ra tak że oso by 
z nie peł no spraw no ścia mi. W mie ście 
dzia ła prze wóz osób – 7 dni w ty go -
dniu. W So snow cu funkcjonują 
również czte ry miesz ka nia chro nio -
ne, prze zna czo ne w su mie dla pra -
wie 30 osób. Miesz ka nia ma ją cha -
rak ter tym cza so wy lub sta ły. Dla 
osób z nie peł no spraw no ścią re ali zu -
je my tak że pro gra my in te gra cyj ne, 
te ra pie wspo ma ga ją ce czy też warsz -
ta ty. Nie bra ku je licznych pro jek tów 
so cjal nych, wspar cia dla osób wy klu -
czo nych lub za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym. W su mie na ten 
cel prze zna cza my mi lio ny zło tych.

Coraz więcej miejsc w żłobkach
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Osiedle Juliusz zyskało żłobek i klub aktywności.
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Zagłębiowskie tradycje

Elastycznie do Twoich potrzeb 
– studia ACCA, MBA i podyplomowe stacjonarnie lub online w Akademii WSB

MICHAŁ MERCIK,  
pełnomocnik prezydenta miasta ds. kultury, rozwoju 
i dialogu społecznego 

 
So sno wiec jest naj lud niej szym mia stem Za głę -
bia Dą brow skie go. Z oka zji świąt pań stwo wych 
wy wie sza ne są tu taj obok fla gi na ro do wej 
i miej skiej rów nież trój ko lo ro wa za głę biow ska. 
W ostat nich la tach uda ło się uho no ro wać kil ka 
po sta ci, któ re za pi sa ły się w hi sto rii mia sta. To 
przede wszyst kim Alek sy Bień, pre zy dent So -
snow ca z okre su mię dzy wo jen ne go i po seł 
na Sejm. Ron da swo je go imie nia od kil ku lat 
ma ją już kom po zy tor Wła dy sław Szpil man, 
pił karz i tre ner Cze sław Uznań ski czy Taj -
na Or ga ni za cja Na uczy ciel ska. Ostat nio 
do gro na uho no ro wa nych osób do łą czy ły pia -
nist ka Ewa Hor ba czew ska i za ło ży ciel ka dzi -
siej sze go II LO im. Emi lii Pla ter Jó ze fa Si wi -
ko wa. Cho ciaż nie ma już u nas żad nej czyn nej 
ko pal ni, dla wie lu so sno wi czan waż na jest tra -
dy cja gór ni cza. Na Niw ce o dzia ła ją cej tam ko -
pal ni Niw ka -Mo drze jów przy po mi na lamp ka 
gór ni cza, na Siel cu usta wio ny z ini cja ty wy daw -
nych pra cow ni ków wa go nik na wią zu je do ist -
nie ją cej w tym miej scu ko pal ni So sno wiec. 

Mia sto prze ję ło też od Spół ki Re struk tu ry za cji 
Ko palń część obiek tów po ko pal ni Kazimierz-
Juliusz. Ak tu al nie trwa ich in wenta ry za cja i za -
bez pie cza nie. Roz wa ża ne są róż ne kon cep cje 
do ty czą ce za go spo da ro wa nia tej nie ru cho mo -

ści. Ko pal nie to rów nież or kie stry gór ni cze, 
któ rych tra dy cje kon ty nu uje dzi siaj So sno wiec -
ka Or kie stra Dę ta. 

Miesz kań cy So snow ca na te re nie mia sta mo -
gą ko rzy stać z cie ka wej ofer ty kul tu ral nej. Wy -

so ki po ziom pre zen tu je od lat Te atr Za głę bia, 
któ ry po wstał jesz cze za nim So sno wiec ofi cjal -
nie stał się mia stem. Kon cer ty, spek ta kle te -
atral ne, spo tka nia i in ne im pre zy ar ty stycz ne 
moż na or ga ni zo wać w zmo der ni zo wa nej sa li 
daw ne go ki na Muza czy w cał ko wi cie od mie -
nio nej Me dia te ce, czy li sie dzi bie Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej. Dzia ła nia in we sty cyj ne 
mia sta nie omi nę ły rów nież Klu bu im. Ja -
na Kie pu ry, któ ry w gma chu daw ne go Tech ni -
kum Ener ge tycz ne go pro wa dzi sze reg in te re -
su ją cych za jęć dla dzie ci i mło dzie ży, Miej skie -
go Klu bu Macz ki i roz bu do wa ne go Miej skie -
go Do mu Kul tu ry Kazimierz. W tej ostat niej 
dziel ni cy uda ło się rów nież od no wić am fi te atr 
Mu szel ka w tam tej szym par ku im. Jac ka Ku ro -
nia. Gro no wier nych mi ło śni ków ma ją rów nież 
Mu zeum w So snow cu – Pa łac Scho ena i So -
sno wiec kie Cen trum Sztu ki Za mek Sie lec ki, 
któ re przy cią ga ją so sno wi czan in te re su ją cy mi 
wy sta wa mi. Przy Pa ła cu Scho ena funk cjo nu je 
kie ro wa ny przez prof. Da riu sza Na wro ta In sty -
tut Za głę bia Dą brow skie go, któ ry ba da dzie je 
mia sta i ca łe go re gio nu. Waż nym aspek tem 
po zna wa nia ma łej oj czy zny są rów nież lek cje 
re gio nal ne dla uczniów so sno wiec kich szkół.

Prak tycz ne pro gra my kształ ce nia, stu dia MBA pro wa dzo ne we 
współ pra cy z part ne ra mi biz ne so wy mi, cer ty fi ka cja po szcze gól -
nych mo du łów kształ ce nia, in te rak tyw na for mu ła spo tkań, za -
rów no w for mie on li ne jak i sta cjo nar nie, wie dza eks perc ka 
i prak tycz ny ne twor king – to tyl ko nie któ re z atu tów, ja kie cze -
ka ją na dok to ran tów oraz słu cha czy stu diów ACCA, MBA oraz 
po dy plo mo wych w Aka de mii WSB.  
 
STU DIA ACCA I MBA  
Do strze ga jąc ko niecz ność two rze nia no wych pro gra mów, do -
pa so wa nych do cy fro wej i zmien nej go spo dar ki, opar tych na no -
wych ana li zach, za stę pu ją cych sta re mo de le za rza dza nia, Uczel -
nia pro po nu je stu dia ACCA i MBA, pro wa dzo ne w part ner -
stwie z EY Aca de my of Bu si ness. Dzię ki akre dy ta cji ACCA ab -
sol went mo że ubie gać się o zwol nie nie z aż 9 (na 14) eg za mi nów 
ACCA w cią gu jed ne go ro ku, co zna czą co uła twia zdo by cie 
mię dzy na ro do wych kwa li fi ka cji ACCA (As so cia tion of Char -
te red Cer ti fied Ac co un tants) – po wszech nie uzna wa nych na ca -
łym świe cie. Z ko lei ukoń cze nie stu diów Ma ster of Bu si ness 
Ad mi ni stra tion jest jed nym z wy mo gów upraw nia ją cych do za -
sia da nia w ra dzie nad zor czej spół ki z udzia łem Skar bu Pań stwa 
zgod nie z usta wą z dnia 16 grud nia 2016 r. o za sa dach za rzą dza -
nia mie niem pań stwo wym.  

Naj wyż szej ka drze za rzą dza ją cej, po szu ku ją cej naj now szych 
i prak tycz nych roz wią zań z ob sza ru bu do wa nia i re ali za cji stra -
te gii fir my de dy ko wa ne są stu dia Exe cu ti ve MBA, re ali zo wa ne 
w part ner stwie z We bster Uni ver si ty. W ra mach stu diów Słu -
cha cze uczest ni czą w bez płat nym ba da niu PRISM, któ ry jest 
opar tym na naj now szych osią gnię ciach neu ro lo gii na rzę dziem 

prze zna czo nym do iden ty fi ka cji pre fe ren cji be ha wio ral nych, 
któ re są bez po śred nio po wią za ne z re la cja mi in ter per so nal ny mi 
i wy ni ka mi osią ga ny mi w pra cy.  
 
PRAKTYCZNE „KNOW-HOW” NA STUDIACH 
PODYPLOMOWYCH 
Szcze gól ną po pu lar no ścią cie szą się w ostat nim cza sie kie run ki, 
któ re umoż li wia ją Słu cha czom na by wa nie kon kret nych umie -
jęt no ści, prak tycz ne go „know -how”, spraw dzo ne go już w in nych 
or ga ni za cjach. Słu cha cze otrzy mu ją kon kret ne na rzę dzia, któ re 
mo gą prak tycz nie od ra zu za sto so wać w swo ich or ga ni za cjach. 
Do ta kich kie run ków z pew no ścią na le żą: Ka dry i pła ce w prak -
ty ce, HR Bu si ness Part ner, Za rzą dza nie pro jek ta mi, Za rzą dza -

nie BHP, Ra chun ko wość i fi nan se, Ochro na da nych oso bo wych 
w ad mi ni stra cji i biz ne sie – In spek tor Ochro ny Da nych – stu dia 
or ga ni zo wa ne we współ pra cy z Urzę dem Ochro ny Da nych 
Oso bo wych czy Da ta Scien tist – Big Da ta i sys te my za awan so -
wa nej ana li zy da nych. Co ro ku nie słab ną cą po pu lar no ścią cie szą 
się rów nież ta kie kie run ki, jak: Psy cho lo gia przy wódz twa, Aka -
de mia Pro fe sjo nal ne go Co achin gu, Pra wo pra cy i ubez pie czeń 
spo łecz nych czy Za rzą dza nie Ka pi ta łem Ludz kim. 

Aka de mia WSB pro wa dzi rów nież stu dia po dy plo mo we ad -
re so wa ne do dy rek to rów i na uczy cie li szkół, przed szko li i in nych 
in sty tu cji edu ka cyj nych czy wy cho waw czych. W ofer cie bli -
sko 40 kie run ków znaj du ją się m. in.: Za rza dza nie w oświa cie, 
Kwa li fi ka cyj ne pe da go gicz ne stu dia po dy plo mo we, In te gra cja 
sen so rycz na, Edu ka cja i re ha bi li ta cja osób z nie peł no spraw no -
ścią in te lek tu al ną – stu dia kwa li fi ka cyj ne, Edu ka cja i te ra pia osób 
z za bu rze nia mi ze spek trum au ty zmu – stu dia kwa li fi ka cyj ne, Ję -
zyk an giel ski w edu ka cji wcze snosz kol nej i przed szkol nej – stu -
dia kwa li fi ka cyj ne, Bi blio te ko znaw stwo – stu dia kwa li fi ka cyj ne, 
Lo go pe dia – stu dia kwa li fi ka cyj ne, Ar te te ra pia, Pe da go gi ka ko -
rek cyj na – stu dia kwa li fi ka cyj ne, Wy cho wa nie do ży cia w ro dzi -
nie -kwa li fi ka cyj ne stu dia po dy plo mo we i wie le in nych. 

Pro jek tu jąc ofer tę stu diów po dy plo mo wych Uczel nia 
– oprócz na ci sku na prak tycz ne na rzę dzia i spe cja li stycz ną wie -
dzę – zwra ca szcze gól ną uwa gę na kształ ce nie umie jęt no ści ela -
stycz ne go my śle nia, szyb kie go ucze nia się no wych kom pe ten -
cji i od ucza nia się sta rych na wy ków, kry tycz ne go my śle nia czy 
za rzą dza nia pro jek ta mi. To są kom pe ten cje, któ re spraw dza ją 
się w każ dych wa run kach, przede wszyst kim w cza sach zmian 
i kry zy su. 

Dla mieszkańców Sosnowca tradycja i tożsamość są niezwykle ważne. W 2022 roku miasto obchodzić będzie 120. rocznicę nadania praw miejskich. W porównaniu z 1902 
rokiem bardzo się zmieniło i rozrosło, wchłaniając samodzielne niegdyś gminy jak Modrzejów, Zagórze, Klimontów, Porąbkę czy Kazimierz Górniczy. Warto pamiętać, że choć 
dzisiejszy Sosnowiec wyrósł w drugiej połowie XIX wieku przy granicznym dworcu kolejowym, to historia wielu dzisiejszych miejskich dzielnic sięga czasów średniowiecza.

Sosnowiecka Orkiestra Dęta nawiązuje do tradycji orkiestr górniczych.

M
aciej Łydek
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Stadion, 
lodowisko 
i hala sportowa

To, że Zagłębiowski Park Sportowy powstający obok Górki Środulskiej będzie 
jedną z wizytówek miasta, to pewne. Niezwykły kompleks sportowy śmiało 
będzie mógł jednak walczyć o miano najnowocześniejszego obiektu tego typu 
w kraju. Stadion, hala i lodowisko, a wszystko w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Obiekty rosną w oczach. Prace związane z ich budową mają się zakończyć 
w tym samym czasie. Planowane jest oddanie do użytku wszystkich w jednym 
terminie, czyli z końcem II kwartału 2022 roku.

JEREMIASZ ŚWIERZAWSKI,  
zastępca prezydenta Sosnowca 

 
Obiek ty za pro jek to wa ła do świad czo na fir ma 
JSK Ar chi tek ci. Sta dion pił kar ski po mie ści pra -
wie 12 ty się cy ki bi ców. Wi do wi ska w ha li spor -
to wej obej rzy nie co po nad 3 tys. wi dzów, z ko -
lei pu blicz ność pod czas spo tkań ho ke jo wych 
mo że mak sy mal nie li czyć 2500 wi dzów. – Każ -
dy z obiek tów bę dzie dys po no wał no wo cze sny -
mi szat nia mi. Na sta dio nie bę dą po miesz cze nia 
od no wy bio lo gicz nej, a tak że peł ne za ple cze 
wy ma ga ne przez or ga ni za cje spor to we, czy li 
m.in. od po wied nie po miesz cze nia dla sę dziów, 
sa le kon fe ren cyj ne, sa le do roz grzew ki za wod -
ni ków. Oczy wi ście bę dzie prze strzeń na re stau -
ra cję, a tak że Ga le rię Spor tu, w któ rej ki bic bę -
dzie mógł prze śle dzić hi sto rię naj więk szych 
trium fów so sno wiec kie go spor tu. W przy pad -
ku ha li spor to wej, w któ rej swo je me cze bę dą 
mo gły roz gry wać so sno wiec kie ko szy kar ki czy 
pił ka rze ręcz ni, ki bi ce bę dą wcho dzić na wi -
dow nię przez ko ro nę ha li z po zio mu pierw sze -
go pię tra. Tam prze wi dzia no też miej sce na re -
stau ra cję, punk ty ga stro no micz ne i sa ni ta ria ty. 
Je śli cho dzi o lo do wi sko, ma ono peł nić funk -
cje spor to we pod ką tem roz gry wek me czo -
wych, ale tak że ja ko śli zgaw ka pu blicz na. 
Obiekt ma za pew nić moż li wość or ga ni za cji 
me czów li go wych jak i mię dzy na ro do wych. Ma 

być naj no wo cze śniej szym te go ty pu obiek tem 
w re gio nie. Zresz tą jak ca ły kom pleks – pod kre -
śla z du mą Ka ri na Skow ro nek, pre zes Za głę -
biow skie go Par ku Spor to we go. 

Mia sto wzięło na sie bie ca łość bu dże tu dla 
wszyst kich trzech obiek tów. W sumie to kwo -
ta pra wie 220 mln zł, co czy ni ZPS naj więk szą 
in we sty cją spor to wą So snow ca w hi sto rii. Bu -
do wa fi nan so wa na jest z kre dy tu, któ ry Za głę -
biow skie mu Par ko wi Spor to we mu sp. z o.o. 
przy znał Bank Go spo dar stwa Kra jo we -
go. Mia sto li czy jednocześnie na to, że bu do -
wę obiek tów, a kon kret nie ha li i lo do wi ska 
uda się do fi nan so wać dzię ki wspar ciu z pro -
gra mu Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki. 

– Nie ba wem bę dzie my mie li trzy no wo cze -
sne obiek ty spor to we, któ re znaj do wać się bę -
dą w ści słym są siedz twie. Pro szę po ka zać mi 
dru gie ta kie miej sce, gdzie sta dion, ha la i lo -
do wi sko są obok sie bie? A wszyst ko to w są -
siedz twie Górki Śro dul skiej, obiek tu re kre -
acyj ne go, z któ re go zi mą mo gą ko rzy stać nar -
cia rze, a la tem bie ga cze, ro we rzy ści czy 
po pro stu oso by lu bią ce spa ce ry. Park Spor to -
wy to nie tyl ko sport. W koń cu bę dzie my 
mieć miej sce, w któ rym bę dzie moż na or ga -
ni zo wać kon cer ty, even ty, itd. To miej sce, 
któ re bę dzie słu żyć wszyst kim miesz kań com 
– pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ,  
biuro prasowe Urzędu Miejskiego 

 
To było ukoronowanie świetnego sezonu 
sosnowieckich piłkarek. Po mistrzostwie kraju 
zdobyły również Puchar Polski. 

Ze spół pro wa dzo ny przez Se ba stia na Stem -
plew skie go w fi na le ro ze gra nym na sta dio nie 
Po lo nii War sza wa po ko nał wi ce mi strza kra ju 
TME UKS SMS Łódź 1:0. Go la na wa gę zwy -
cię stwa zdo by ła Mar ty na Wian kow ska, któ ra 
w 25. mi nu cie sku tecz nie wy eg ze kwo wa ła rzut 
kar ny. To 12. w hi sto rii triumf ze spo łu z So -
snow ca w PP. To pierw sza wy gra na w fi na le roz -
gry wek od 2002 ro ku. W su mie dzię ki du ble to -
wi – ósme mu w hi sto rii –  wy wal czo ne mu w mi -
nio nym już se zo nie Czar ne mo gą się po chwa -
lić 25 ty tu ła mi. 13 ra zy so sno wi czan ki się ga ły 
po mi strzo stwo Pol ski i 12 ra zy po PP. 

Czar ne po za tra fie niem Wian kow skiej jesz cze 
dwa ra zy umie ści ły pił kę w siat ce ry wa lek, ale dwu -
krot nie We ro ni ka Za wi stow ska by ła na spa lo nym. 
Od 72. mi nu ty so sno wi czan ki mu sia ły so bie ra dzić 
w „dzie siąt kę”, po tym jak czer wo ną kart kę obej -
rza ła Ali cja Ma te rek. Mi mo osła bie nia eki pa z So -
snow ca utrzy ma ła pro wa dze nie i mo gła po koń co -
wym gwizd ku ode brać z rąk Zbi gnie wa Boń ka, 
pre ze sa PZPN, oka za łe tro feum. 

– Cel zo stał osią gnię ty, uda ło nam się zdo być 
du blet. Emo cji w tym fi na le nie bra ko wa ło. Mo -
gli śmy wcze śniej po sta wić krop kę nad „i”, ale za -
bra kło zim nej krwi, po za tym te spa lo ne We ro ni -
ki. Mi mo gry w osła bie niu ze spół do wiózł wy nik 
do koń ca. Za na mi wspa nia ły se zon, w któ rym 
Czar ne wró ci ły na szczyt. Cie szę się, że ja ko tre -
ner mo głem do ło żyć ce gieł kę do te go, że ze spół 
z So snow ca znów jest naj lep szy w Pol sce – mó wił 
po fi na ło wym me czu szko le nio wiec Czar nych.

Czarne w podwójnej koronie

reklama

Budowa ZPS to największa inwestycja sportowa w historii miasta. 
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Stawiamy na rowery 
i bezpieczeństwo pieszych
RAFAŁ ŁYSY,  
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego 

 
 Jak zmie nić ży cie miesz kań ców, zmie nia jąc mia -
sta? To py ta nie, przed któ rym sto ją sa mo rzą dow -
cy. Aby za trzy mać miesz kań ców, trze ba za cząć 
od zmia ny in fra struk tu ry i ko mu ni ka cji. Co raz 
czę ściej so sno wi czan ki i so sno wi cza nie wy bie ra ją 
ro wer ja ko śro dek trans por tu, znów po pu lar ne 
sta ją się też spa ce ry i w tym kie run ku zmie nia się 
So sno wiec. 

W cią gu za le d wie kil ku lat po wsta ło w So -
snow cu bli sko 50 ki lo me trów dróg ro we ro wych. 
Ich wy zna cze nie nie po le ga ło na wy ma lo wa niu 
far bą na chod ni ku li nii i umiesz cze niu pik to gra -
mów in for mu ją cych o dro dze ro we ro wej. To no -
we pięk ne dro gi ro we ro we oraz chod ni ki. 
Od 2020 ro ku ro we rzy ści mo gą już bez piecz nie 
do je chać z cen trum So snow ca do Dą bro wy Gór -
ni czej, wcze śniej tra sa po łą czy ła nas z Bę dzi nem, 
a nie ba wem po wsta nie dro ga łą czą ca ści słe cen -
trum mia sta z My sło wi ca mi. Wspól nie z Gór no -
ślą sko -Za głę biow ską Me tro po lią pra cu je my 
nad ve lo stra dą, któ ra po łą czy So sno wiec z Ka to -
wi ca mi. Sta le roz bu do wy wa ny jest sys tem So sno -

wiec kie go Ro we ru Miej skie go, któ ry w tej chwi li 
li czy 23 sta cje. Na użyt kow ni ków cze ka ją nie tyl -
ko stan dar do we ro we ry, ale rów nież te z fo te li ka -
mi dla ma łych dzie ci, tan de my, car go, trój ko ło -
we dla osób z nie peł no spraw no ścia mi, a tak że 
mniej sze ro we ry dla dzie ci, któ re już po tra fią jeź -
dzić na dwóch kół kach. W su mie to bli sko  
300 ro we rów. 

Za wsze bu do wie dróg ro we ro wych to wa rzy -
szy prze bu do wa chod ni ków. Wszyst ko po to, 
by dać miesz kań com re al ną szansę na po zo sta -
wie nie sa mo cho du pod do mem. Bez pie czeń -
stwo pie szym za pew nią wy re mon to wa ne i mo -
ni to ro wa ne przej ścia pod ziem ne. W su mie 
na te re nie So snow ca jest ich 18, z cze go 15 zo -
sta ło lub jest wła śnie re mon to wa nych. Zmia ny 
do ty czą tak że przejść dla pie szych. Przy re mon -
tach i prze bu do wach dróg oraz chod ni ków wy -
ko ny wa ne są do świe tlo ne przej ścia po pra wia ją -
ce bez pie czeń stwo i wi docz ność pie szych. Ta -
kie roz wią za nia po ja wi ły się już na ul. Or lej, 
Ostro gór skiej i Te atral nej. Ko lej ne po ja wią się 
na ul. Bra ci Mie ro szew skich, Naf to wej, Mi ko -
łaj czy ka, Szy ma now skie go oraz in nym frag -
men cie ul. Ostro gór skiej.

– Miasta są przyszłością ludzkości, to w nich już dziś mieszka większość ludności świata. Paradoksalnie jednak w krajach najbardziej rozwiniętych obserwujemy 
postępującą ucieczkę z miast, bowiem miasta, jakie znamy, są obarczone licznymi wadami – napisał w  książce „Miasto szczęśliwe” Charles Montgomery.
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Sosnowiczanie coraz chętniej wybierają miejski rower zamiast autobusu czy tramwaju.
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Pod koniec 2020 roku rozpoczęła się pierwsza od blisko czterdziestu lat budowa zupełnie nowej linii tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Linia przebiegać będzie od dotychczasowej pętli tramwajowej w Zagórzu poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (tunelem pod 
jezdnią), przez nieużytki do al. Wolności, przez ul. ks. Blachnickiego i dalej wzdłuż ul. Białostockiej, al. Paderewskiego i ul. Marszałka Rydza Śmigłego do ronda 
im. Jana Pawła II, gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową. Dodatkowo, dzięki współpracy z GZM, ruszyły dwie pierwsze autobusowe linie 
metropolitalne M2 oraz M4, a pod koniec tego roku zwiększy się liczba połączeń kolejowych. 

JEREMIASZ ŚWIERZAWSKI,  
zastępca prezydenta Sosnowca 
 
W ra mach bu do wy wia duk tu nad to ra mi tram -
wa jo wy mi na ul. Bra ci Mie ro szew skich po -
wsta nie cen trum prze siad ko we z przy stan ka mi 
tram wa jo wy mi zlo ka li zo wa ny mi pod wia duk -
tem i au to bu so wy mi na wia duk cie. Po łą czy je 
klat ka scho do wa oraz win dy. Na dru gim koń -
cu no we go od cin ka prze bu do wa ne zo sta nie 
ron do, miesz cząc w środ ku pę tlę tram wa jo wą, 
a przy stan ki – koń co wy i dwa po cząt ko we 
– z to rem od staw czym i punk tem dys po zy tor -
skim usy tu owa ne zo sta ną w pa sie dzie lą cym 
jezd nie ul. Mar szał ka Ry dza Śmi głe go. Pra ce 
war te 109 mln zł po win ny po trwać do stycz -
nia 2023 ro ku. 

Jest też do sko na ła wia do mość dla pa sa że rów 
li nii tram wa jo wych 24, 26 i 27. Wła śnie ru szy ły 
pra ce przy prze bu do wie to rów wzdłuż uli cy  
1 Ma ja i An der sa. Wy mie nio nych zo sta nie  
6 ki lo me trów szyn, prze bu do wa nych bę dzie  
14 pe ro nów. Po ja wią się tak że no we słu py wraz 
z trak cją elek trycz ną. Tram wa je za dba ją rów -
nież o re mon ty prze jaz dów, za rów no tych pro -
wa dzą cych do in dy wi du al nych do mów, jak 
i osie dli. Uzu peł nio ny też zo sta nie sys tem dróg 
ro we ro wych. In we sty cja po trwa do ma ja 2023 
ro ku i bę dzie kosz to wa ła 24,5 mln zł. No we to -
ry po ja wią się rów nież na ostat nim od cin ku uli -
cy Ma ła chow skie go. 

War to pa mię tać, że wcze śniej wy re mon to -
wa ne zo sta ły to ry wzdłuż ul. Bę dziń skiej, Ma -
riac kiej, Że rom skie go i Sta szi ca. Wkrót ce po -
wi nien wy star to wać prze targ na wy mia nę to ro -
wi ska wraz z czę ścio wą do bu do wą dru gie go to -
ru wzdłuż uli cy Woj ska Pol skie go, czy li na li nii 
nr 26. 

Do peł nie niem zmian w trans por cie szy no -
wym jest ko lej, któ ra ma peł nić funk cję po nad -
lo kal ną. Jesz cze w tym ro ku po win ny ru szyć ro -

bo ty do ty czą ce do bu do wy dwóch to rów dla ko -
lei re gio nal nej na od cin ku po mię dzy Ka to wi ca -
mi, So snow cem a Bę dzi nem. Do dat ko wa pa ra 
to rów po zwo li na zwięk sze nie licz by po łą czeń 
na dłuż szej tra sie Gli wi ce -Za wier cie, a tak że 
na no we przy stan ki ko le jo we. Je den z pew no -
ścią po ja wi się na wy so ko ści uli cy Che micz nej. 
Nie wy klu czo ne, że w So snow cu po wsta nie też 
ko lej ny. 

Miesz kań ców ucie szy pew nie fakt, że dzię ki 
wspar ciu GZM pod ko niec 2021 ro ku zwięk -
szy się licz ba po łą czeń ko le jo wych na li nii Sław -
ków -So sno wiec Po łu dnio wy -Ka to wi ce, któ re 

za trzy ma ją się też na Dań dów ce, w Po rąb ce 
i Ka zi mie rzu Gór ni czym. Na tej li nii ża den, na -
wet bez po śred ni au to bus, nie jest w sta nie ry -
wa li zo wać z po cią giem. Au to bus li nii M4 z Ka -
zi mie rza Gór ni cze go do Ka to wic je dzie przy -
naj mniej 45 mi nut, po ciąg tyl ko 25 min. Z ko -
lei li nia 835 z Po rąb ki do Ka to wic je dzie 50 mi -
nut, po ciąg za le d wie 22 min. Rów nież na Dań -
dów ce au to bus (835 do Ka to wic je dzie 36 
min.), prze gry wa z po cią giem (tyl ko 18 min.). 

Nie moż na za po mi nać o zmia nach w trans -
por cie au to bu so wym. Do ba zy PKM w cią gu 3 
mie się cy do trze 14 no wych au to bu sów elek -

trycz nych, w przy szłym ro ku po ja wi się przy -
naj mniej 8 ko lej nych „elek try ków” i kil ka kla -
sycz nych po jaz dów. Dzię ki współ pra cy 
z GZM ru szy ły dwie pierw sze li nie me tro po li -
tal ne M2 oraz M4. W cią gu kil ku mie się cy 
na tra sy wy ja dą na stęp ne „em ki”, a So sno wiec 
zy ska bez po śred nie po łą cze nie z Ty cha mi, By -
to miem, Pie ka ra mi Ślą ski mi. Z ko lei stre fa 
prze my sło wa przy S1 oraz Niw ka wzbo ga cą się 
o po łą cze nie au to bu so we pro wa dzą ce do ści słe -
go centrum Ka to wic. Bę dzie też dzia łać po łą -
cze nie z Psa ra mi, Mie rzę ci ca mi i Oża ro wi ca mi 
oraz Sie wie rzem.

Podsumowanie połowy kadencji

Komunikacyjne rewolucje

reklamareklama

Pasażerowie komunikacji miejskiej mają powody do zadowolenia 

Tom
asz Szym

czyk

W ramach budowy nowej linii tramwajowej powstaje wiadukt w ciągu ulicy Braci Mieroszewskich.
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Poziomo: 1 – rondo w Sosnowcu u zbiegu ulic: 1 Maja, Narutowicza, Andersa i Mikołajczyka,  
5 – rodzeństwo Franz, Ernst i Fanny, właściciele dwóch pałaców, z których jeden jest obecnie 
siedzibą sosnowieckiego muzeum, 8 – bogini, siostra Ozyrysa, 9 – drapieżne ryby rzeczne, 10 – biała 
polewa na cieście, 11 – … Dietla to jeden z najokazalszych obiektów Sosnowca, 12 – rywal Toyoty 
i Mazdy, 14 – Joachim, polityk, inżynier górniczy, działacz Narodowej Demokracji, senator 
RP I kadencji, 16 – ESKA, czyli sosnowieckie…, 17 – dawna nazwa Hiszpanii, 19 – Etna lub 
Wezuwiusz, 21 – trzech muzyków, 22 – łotr, bandzior, 25 – część końskiej uprzęży,  
28 – sosnowiecka dzielnica z zabytkowym dworcem, 29 – 44. prezydent USA, 30 – inaczej „zwis 
męski”, 32 – kabaretowy, frywolny taniec, 34 – Wojciech Modest, kucharz i restaurator 
z Sosnowca, 35 – bezsilność, apatia, 36 – azjatycki drapieżnik lub czołg z II wojny światowej,  
37 – dzielnica Sosnowca, 38 – docinek, przytyk, 39 – … w Krainie Czarów to archiwalny spektakl 
Teatru Zagłębia. 
 
Pionowo: 1 – … bloki to osiedle zbudowane w Sosnowcu w latach 1930–33 przez Zakład 
Ubezpieczeń od Wypadków we Lwowie, 2 – Wujaszek… – spektakl sosnowieckiego teatru,  
3 – Jan, nazywany chłopakiem z Sosnowca, 4 – studenci mogą (a właściwie powinni) chodzić na nie 
do Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, 5 – ten skok łyżwiarski można spróbować wykonać 
na Stadionie Zimowym w Sosnowcu, 6 – Omar, amerykański perkusista jazzowy i rockowy, grał 
m.in. z takimi artystami, jak: Sting, David Bowie, Miles Davis, Herbie Hancock, 7 – najbardziej 
na północ wysunięta część Szwecji, 13 – czerwony owad w czarne kropki, 15 – malutki 
na poddaszu, 18 – cerkiewny obraz, 20 – w wigilijnym barszczu, 23 – gimnastyczny sznurek,  
24 – tytuł filmu o Władysławie Szpilmanie, sosnowieckim kompozytorze, 26 – częste zmiany 
pracowników na danych stanowiskach, 27 – Marian Malina, Jacek Rykała, Ryszard Twardoch, czyli 
sosnowieccy…, 28 – donica do ucierania ciasta (pisownia przez „o” a nie „u”), 31 – badanie 
cytologiczne, 33 – Pola, słynna aktorka, międzynarodowa gwiazda kina niemego związana 
z Sosnowcem.

Rozwiązanie krzyżówki nr 6/2021, KEITH GESSEN – STRASZNY KRAJ  
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 7/2021

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 

reklama
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Przede wszystkim czekamy na informacje o zasadach, na jakich samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na planowane inwestycje. Mamy naprawdę 
wiele pomysłów, ale musimy wiedzieć, na jakie wsparcie z funduszy zewnętrznych możemy liczyć i jakie warunki musimy spełnić. 

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI,  
prezydent miasta Sosnowca 
 
Naj bliż sze la ta to w dużej mierze 
nad zór nad trwa ją cy mi już in we sty -
cja mi. Ro śnie nam pięk nie no we Eg -
zo ta rium, a klu czo we pra ce do pie ro 
przed na mi. To, co wi dać w tej chwi -
li, to za le d wie jedna czwarta ca łe go 
obiek tu, któ ry bę dzie miał wie le 
prze szkleń. Bę dzie się kom po no wał 
z już od da nym miesz kań com Par -
kiem Fu siń skie go. Je stem pe wien, że 
Eg zo ta rium, któ re bę dzie no si ło na -
zwę Eg zo ta rium – Cen trum Edu ka -
cji Eko lo gicz nej, bę dzie miej scem, 
któ re bę dą zna li miesz kań cy nie tyl -
ko So snow ca, ale ca łej Me tro po lii. 

Nie sa mo wi te wra że nie ro bi rów -
nież Za głę biow ski Park Spor to wy, 
któ ry po wsta je w Za gó rzu. Pod na zwą 
ZPS kry ją się no wa ha la spor to wa, 
sta dion oraz lo do wi sko. Już wie my, że 
to bę dzie je dy ny ta ki obiekt w Pol sce 
i je den z nie licz nych w Eu ro pie. Za -
chę cam wszyst kich do prze glą da nia 
zdjęć z bu do wy tych trzech obiek tów. 
O każ dym z tych obiek tów nie my śli -
my tyl ko jak o miej scach prze zna czo -
nych dla spor tu. Kon cer ty i in ne im -
pre zy – to wszyst ko chce my tam or ga -
ni zo wać. 

Cze ka nas upra gnio na inwestycja 
do ty czą ca no we go wę zła, któ ry po -

wsta nie w Kli mon to wie i po łą czy tę 
część mia sta z dro gą eks pre so wą S1. 
Li czy my, że nie ba wem roz pocz ną się 
pra ce pro jek to we nad wę złem, a póź -
niej sa ma bu do wa. 

Przez wie lu nie do ce nia na, a nie -
zwy kle waż na in we sty cja, któ ra po -
win na się roz po cząć jesz cze w tej ka -
den cji, to do bu do wa dwóch to rów 
ko le jo wych prze zna czo nych dla po -
cią gów lo kal nych. To bar dzo istot -
na in we sty cja, któ ra bę dzie prowa -

dzo na przez PKP PLK i do ty czy nie 
tyl ko sa mych to rów, ale bu do wy no -
wych przy stan ków ko le jo wych, w tym 
na Śro du li w oko li cach uli cy Che -
micz nej. To wszyst ko łą czy się z po -
waż ny mi zmia na mi w ko mu ni ka cji 
au to bu sowej, po nie waż w na szej oce -
nie to ko lej w du żej czę ści przej mie 
pa sa że rów po dró żu ją cych z So snow -
ca do Ka to wic i Gli wic. Zmie ni się 
też kom fort pa sa że rów ko rzy sta ją cych 
z tram wa jów. Trwa prze bu do wa pla -

cu przed dwor cem PKP i bu do wa no -
wej li nii do cen trum Za gó rza. Wy -
mie nio ne zosta ną to ry wzdłuż uli cy  
1 Ma ja, An der sa, Ma ła chow skie go 
i Woj ska Pol skie go. Ca łą ko mu ni ka -
cję pu blicz ną w naj bliż szych la tach 
cze ka praw dzi wa re wo lu cja. 

Postawiliśmy też przed so bą am bit -
ne za da nie zli kwi do wa nia sta rych kop -
ciu chów. Na miesz kań ców cze ka kil ka 
pro gra mów, z któ rych mo gą otrzymać 
do fi nan so wa nie, za rów no na wy mia nę 

pie ca, jak i ocie ple nie bu dyn ku. Pro -
gram Czy ste Po wie trze, Stop Smog 
czy na sze miej skie gran ty da ją miesz -
kań com moż li wość po zy ska nia na -
wet 60 ty się cy zło tych. 

Wy mie ni łem za le d wie kil ka pro -
jek tów, a jest ich znacz nie wię cej. To 
bę dą wy jąt ko wo in ten syw ne la ta, ale 
nikt nie na rze ka na ilość pra cy, bo 
wszy scy wi dzi my, ja kie to przy no si 
efek ty i jak moc no zmie nia się nasz 
So sno wiec.

To jeszcze przed nami

Mieszkańcy z zainteresowaniem obserwują prace związane z rozbudową Egzotarium i modernizacją placu przed dworcem kolejowym. 
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