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Ponad 250 tysięcy złotych 
udało się zebrać mieszkańcom 
Sosnowca podczas 30. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. A licznik wciąż się 
kręci i ostateczna kwota będzie 
znana za kilka tygodni. Serce 
orkiestry biło na Górce 
Środulskiej, gdzie na scenie 
zagrały zespoły Blue Cafe i Feel, 
odbył się pokaz bezhukowych 
fajerwerków i tradycyjnie 
puszczono światełko  
do nieba.
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Nowa siedziba Komendy 
Miejskiej Policji w Sosnowcu 
 już działa! Nowoczesny obiekt, 
mieszczący się przy ulicy 
Janowskiego, powstał na działce 
podarowanej policji przez 
władze miasta. Wartość 
inwestycji wyniosła ponad  
50 milionów złotych. 
W komendzie, w której pracuje 
około 200 policjantów, oprócz 
biur, znajdują się także 
strzelnica, sala do ćwiczeń 
i siłownia.

Tomasz Szymczyk  
 
Do ka sy MZZL-u wpły nie 8,4 mi lio na zło tych 
z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej. Dofinansowanie 
pozwoli na ter mo mo der ni za cję i zmia nę źró deł 
cie pła w ko lej nych czter na stu bu dyn kach. Cho dzi 
o bu dyn ki przy ul. Szcze ciń skiej 2, 4, 5, 12, 14, 15a 
i 16, Li po wej 18a, 20 i 22, An der sa 81, 83a, Pu ła -
skie go 9 i Cze ladz kiej 25cd, a tak że już roz po czę te 
pra ce w trzech lo ka li za cjach. 

 – Za le d wie w li sto pa dzie ogła sza li śmy, że 
pod pi sa li śmy umo wę na ter mo mo der ni za cję 
trzech bu dyn ków – przy Szcze ciń skiej 1, Wierz -

bo wej 3 i So bie skie go 18. Pra ce ru szy ły eks pre so -
wo, a efek ty już wi dać. War to pod kre ślić, że 
pod od mie nia nym przez wszyst kie przy pad ki po -
ję ciem „ter mo mo der ni za cja” kry je się coś wię cej. 
To ele ment szer szej in we sty cji – mó wi Ra fał Ły -
dek, dy rek tor Miej skie go Za kła du Za so bów Lo -
ka lo wych w So snow cu. 

– To pro jekt za kro jo ny na na praw dę szeroką 
ska lę. Bar dzo dzię ku ję Fun du szo wi za do fi nan -
so wa nie, tym bar dziej, że So sno wiec otrzy mał 
dru gą naj wyż szą kwo tę w wo je wódz twie! In we -
sty cja po zwo li na li kwi da cję pra wie 100 pie ców 
i pod pię cie do eko lo gicz nych źró deł cie pła – do -
da je Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Ca ła in we sty cja ma po chło nąć ok. 11,6 mi lio -
na zło tych. 

W ubie głym ro ku w So snow cu wy mie nio no 
na bar dziej eko lo gicz ne 712 pa le nisk do mo wych, 
z cze go 357 w bu dyn kach ad mi ni stro wa nych 
przez MZZL. Przy po mnij my, że wraz z koń cem 
ubie głe go ro ku upły nął ter min na wy mia nę naj -
star szych pie ców. W ko lej nych la tach wpro wa -
dza ne bę dą za ka zy do ty czą ce ko lej nych klas ko -
tłów. Dla te go war to już te raz po my śleć o zło że -
niu wnio sku o do fi nan so wa nie prac w swo im do -
mu. Ca ły czas obo wią zu ją bo wiem za sa dy miej -
skie go pro gra mu li kwi da cji tzw. kop ciu chów. 
W przy pad ku bu dyn ków jed no ro dzin nych moż -

na po zy skać 4000 zło tych, a w przy pad ku tych 
wie lo ro dzin nych na wet 8000 zło tych. 

– Za sa dy są ta kie sa me, jak w po przed nich la -
tach. Na bór trwa do koń ca wrze śnia, a do ta cję na -
le ży roz li czyć do koń ca li sto pa da – przy po mi -
na Ma te usz Kruk, peł no moc nik pre zy den ta So -
snow ca ds. ja ko ści po wie trza. 

Wnio ski trze ba zło żyć w Wy dzia le Eko lo gii 
i Go spo da ro wa nia Od pa da mi Urzę du Miej skie -
go (bu dy nek przy ul. Mo ścic kie go 14). Tam też 
moż na uzy skać wszel kie in for ma cje do ty czą ce 
do fi nan so wa nia. Tyl ko w ubie głym ro ku mia sto 
udzie li ło 4 mi lio ny zło tych do ta cji na likwidację 
kop ciu chów.  

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych pozyskał kolejne środki na termomodernizację i zmianę źródeł energii. Również mieszkańcy Sosnowca mogą składać w Wydziale 
Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców.

DODATKOWE PIENIĄDZE  
NA WYMIANĘ PIECÓW
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Przed nami  ferie.  Czeka mnóstwo atrakcji,  wśród nich  Górka Środulska. str. 7 ➤
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KRÓTKO

• Od 1 stycznia funkcjonuje linia autobusowa nr M19, którą 
sosnowiczanie dojadą na lotnisko w Pyrzowicach. Autobusy 
jeżdżą przez całą dobę co godzinę, a w godzinach szczytu co 30 
minut. W Sosnowcu zatrzymują się na przystankach Dworzec PKP, 
Pogoń Orla, Pogoń Kościół i Pogoń Akademiki.  

• Po raz kolejny odbył się tradycyjny Orszak Trzech Króli. Orszaki 
wyruszyły z parafii w Zagórzu, Klimontowie i na Dańdówce. 
Wszyscy spotkali się na Placu Papieskim. 

• W najnowszym rankingu miesięcznika „Perspektywy” wśród 
sosnowieckich liceów najlepsze okazało się IV LO im. St. Staszica, 
które jest 4. w województwie i 53. w kraju. W grupie szkół 
technicznych najlepszy okazał się Zespół Szkół Elektronicznych 
i Informatycznych, zajmujący 33. lokatę w województwie i 210. 
w kraju. 

• W mieście rozpoczął się montaż trzydziestu nowych wiat 
przystankowych. Jest to możliwe dzięki współpracy Sosnowca 
z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Nowe wiaty pojawią się 
m.in. na przystankach Zagórze Piękna, Rudna Stawowa czy 
Porąbka Kopalnia. TOS 

Tomasz Szymczyk 
 
Otwar cie no wej sie dzi by Ko men dy Miej -
skiej Po li cji od by ło się m.in. z udzia łem ko -
men dan ta głów ne go gen. insp. Ja ro sła wa 
Szym czy ka, ko men dan ta wo je wódz kie go 
nad insp. Ro ma na Rabsz ty na i pro ku ra tu ra 
kra jo we go Bog da na Święcz kow skie go. 

– To nie zwy kle waż ny dzień. Nie zwy kłą 
sa tys fak cję da je mi, ja ko sze fo wi pol skiej po -
li cji, dzień, kie dy otwie ra my ko lej ny no wy 
po li cyj ny obiekt. Ja ko szef gar ni zo nu ślą skie -
go w 2015 ro ku mia łem przy jem ność pod jąć 
de cy zję, po uzgod nie niu z pre zy den tem Chę -
ciń skim prze ka za nia tej dział ki, o bu do wie tej 
wła śnie ko men dy – mó wił w So snow cu szef 
pol skiej po li cji Ja ro sław Szym czyk. – To 
ogrom nie cie szy, bo lu dzie, któ rzy na co dzień 
za kła da ją gra na to we mun du ry i niosą nam 
wszyst kim jed ną z pod sta wo wych po trzeb, 
ja ką jest bez pie czeń stwo, nie rzad ko z na ra że -
niem wła sne go ży cia i zdro wia, ro bią to 
w spo sób bar dzo pro fe sjo nal ny każ de go ro -
ku, ogra ni cza jąc prze stęp czość i po pra wia jąc 
sku tecz ność ści ga nia spraw ców. My ślę, że 
cięż ką służ bą i pra cą każ de go dnia to oni za -
słu ży li naj bar dziej na to, aby pra co wać w tych 
no wo cze snych wa run kach – do dał. 

W imie niu władz So snow ca gratulacje 
sosnowieckim policjantom złożył za stęp ca 
pre zy den ta mia sta Je re miasz Świe rzaw ski. 

– Otwie ra my no wy roz dział w hi sto rii so -
sno wiec kiej po li cji. W imie niu wszyst kich 
miesz kań ców So snow ca pra gnę bar dzo ser -
decz nie po dzię ko wać za do tych cza so wą 
współ pra cę, za bez pie czeń stwo, za służ bę 
peł nio ną każ de go dnia na bar dzo wy so kim 
po zio mie. Ży czy my so bie ja ko sa mo rząd, aby 
ta współ pra ca da lej ukła da ła się tak po myśl -
nie i za pew niam, że na dal bę dzie my do pań -
stwa dys po zy cji – po wie dział wi ce pre zy dent. 

Po li cjan ci nie mal że w ca łość prze pro wa -
dzi li się już z ul. Pił sud skie go na ul. Ja now -
skie go. Miesz kań cy So snow ca przyj mo wa ni 
są już w no wym gma chu. Sta ry z 1926 ro ku 
wró ci do pu li miej skich bu dyn ków. Koszt 
wy bu do wa nia no we go obiek tu wy niósł 50 
mi lio nów zło tych. Środ ki wy dat ko wa ne 
na ten cel po cho dzą m.in. z Pro gra mu Mo -
der ni za cji Pol skiej Po li cji na la ta 2015-2020, 
ale przy czy nił się do niej rów nież sa mo rząd 
So snow ca, któ ry nie tylko prze ka zał dział kę 
pod tę in we sty cję, ale też wsparł kwo tą 2 mi -
lio nów zło tych w pro ce sie in we sty cyj nym 
i 250 tys. zł na do ku men ta cję pro jek to wą.  

Wśród po miesz czeń, któ rych nie by ło 
w sta rej ko men dzie, a któ re znaj du ją się 
w no wej, jest m.in. no wo cze sna strzel ni ca 
po zwa la ją ca na do sko na le nie umie jęt no ści 
strzeleckich po li cjan tów. Ze strzelnicy 
korzystać bę dą rów nież po li cjan ci z pię ciu 
jed no stek ościen nych. Do dys po zy cji funk -

cjo na riu szy jest też no wo cze sna sa la do ćwi -
czeń wraz z si łow nią. Jest też pod ziem ny 
par king dla ra dio wo zów i mnó stwo no wo -
cze snych roz wią zań tech nicz nych i za bez -
pie czeń. Ca ła ko men da jest oczy wi ście ob -
ję ta mo ni to rin giem. Bu dy nek jest prze zna -
czo ny dla oko ło 250 po li cjan tów, obec nie 
pra cu je ich tu taj oko ło dwu stu. 

Insp. To masz Kło so wicz, ko men dant 
miej ski po li cji w So snow cu, pod kre śla, że in -
we sty cja by ła nie zwy kle po trzeb na. 

– Bu dy nek przy ul. Pił sud skie go jest 
przed wo jen ny, na le żał do mia sta i wy ma gał 
ka pi tal ne go re mon tu. Znajdował się też 
pod nad zo rem kon ser wa to ra za byt ków. 
Wy bu do wa nie tej ko men dy po zwa la nam 

na god ną pra cę. Do bra jest też lo ka li za cja, 
bo mo że my się prze do stać w każ de miej sce 
w mie ście. Jest też par king dla po li cjan tów 
i par king dla in te re san tów, których bra ko -
wa ło pod sta rą ko men dą. Po li cjan ci ma ją tu 
wszyst ko, co jest po trzeb ne, ale nie jest to 
bu dy nek tyl ko dla po li cjan tów. Po li cja jest 
dla miesz kań ców. Gdy ktoś przyj dzie zło -
żyć za wia do mie nie, bę dzie miał gdzie zo -
sta wić sa mo chód i bę dzie przy ję ty w god -
nych wa run kach – pod kre śla ko men dant 
Kło so wicz. 

Wszyst kie czyn no ści po li cyj ne od by wa ją 
się już w no wym bu dyn ku przy ul. Ja now -
skie go. Sta ry bu dy nek przy ul. Pił sud skie go 
ocze ku je na prze ka za nie go mia stu.

Nowa komenda policji 
oficjalnie otwarta

Nie ma porównania między dotychczasową Komendą Miejską Policji przy ul. Piłsudskiego, a jej nową siedzibą, 
którą w piątek 21 stycznia oficjalnie otwarto przy ul. Janowskiego, na terenach dawnej kopalni Sosnowiec. 
W nowym budynku policjanci przyjmują już interesantów.

W otwarciu miejskiej komendy wziął udział m.in. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji 
(drugi z lewej). 

Wśród elementów wyposażenia budynku jest m.in. nowoczesna strzelnica. 

Policjanci pracują teraz w lepszych warunkach niż do tej pory. 
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Do bu do wa do dat ko wej pa ry to rów mię dzy Bę -
dzi nem a Ka to wi ca mi oraz bu do wa no we go przy -
stan ku So sno wiec Śro du la to za ło że nia prze tar gu 
ogło szo ne go przez PKP Pol skie Li nie Ko le jo we.  

W wo je wódz twie ślą skim PKP Pol skie Li nie 
Ko le jo we ogło si ły trzy prze tar gi na łącz ną kwo -
tę 3,7 mld zł. W pla nach jest od dzie le nie ru chu 
aglo me ra cyj ne go od da le ko bież ne go, co po zwo li 
na wpro wa dze nie do roz kła dów jaz dy no wych 
po łą czeń. Na tra sie od Bę dzi na do Ka to wic Szo -
pie nic Po łu dnio wych po wsta ną dwa do dat ko we 

to ry. Bę dą też dwa no we przy stan ki – So sno wiec 
Śro du la w re jo nie ul. Che micz nej oraz Ka to wi ce 
Mo ra wa w re jo nie ul. Mo ra wa w Szo pie ni cach. 
Prze tar gi po zwo lą na re ali za cję in we sty cji pla no -
wa nych z no wej per spek ty wy fi nan so wej UE 
na la ta 2021 – 2027. 

– Prze bu do wa ne bę dą pe ro ny na sta cji So sno -
wiec Głów ny oraz przy stan ku Ka to wi ce Szo pie ni -
ce Płd. Wszyst kie pe ro ny i obiek ty słu żą ce po dróż -
nym zo sta ną przy sto so wa ne do po trzeb osób 
o ogra ni czo nej moż li wo ści po ru sza nia się. Na oko -

ło 4-ki lo me tro wym od cin ku mię dzy sta cją So sno -
wiec Głów ny a przy stan kiem Bę dzin Mia sto zbu -
do wa ny zo sta nie no wy przy sta nek So sno wiec Śro -
du la,  z któ re go sko rzy sta ją miesz kań cy dwóch du -
żych po bli skich osie dli – in for mu je Mi ro sław Sie -
mie niec z ze spo łu pra so we go PKP PLK. 

Dzię ki in we sty cji sko rzy sta ją nie tyl ko pa sa że -
ro wie ko lei, ale też miesz kań cy i kie row cy.  

– Dla pie szych po wsta nie przej ście pod to ra mi. 
PKP PLK wy bu du je też no wy wę zeł w re jo nie ul. 
Piotr kow skiej, któ ry po zwo li na zjazd z DK94 

z kie run ku na Kra ków po przez zu peł nie no wy łącz -
nik na ul. Pół noc ną/Piotr kow ską, a tak że na wy jazd 
z ul. Piotr kow skiej na DK94 w kie run ku na Ka to -
wi ce. Mam na dzie ję, że PKP PLK otrzy ma fun du -
sze na wy ko na nie te go za da nia – ko men tu je pre zy -
dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. 

W wo je wódz twie ślą skim ko le ja rze za mie rza ją 
rów nież wy re mon to wać od cin ki to rów z Ty chów 
do Go czał ko wic oraz z Za brze gu do Ze brzy do wic, 
co po pra wi ja kość po dró ży ze sto li cy Za głę bia Dą -
brow skie go w kie run kach po łu dnio wych. TOS

Przy ulicy Chemicznej powstanie przystanek kolejowy

Nowa radna

reklama

Przetarli oczy i otworzyli serca
Mieszkańcy Sosnowca, jak zwykle, nie zawiedli. Już trzy dni po zakończeniu 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, stało się 
jasne, że po raz kolejny idą na rekord, wspierając hojnie orkiestrę i tegoroczny cel. Jubileuszowy, bo 30. finał, odbywał się pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy” i zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszego sprzętu do diagnozowania i ratowania wzroku 
najmłodszych, który trafi do szpitali w całej Polsce.

Sosnowiczanie zebrali podczas finału WOŚP już ponad 250 tys. zł, ale wielkie liczenie wciąż trwa… 

Sylwia Turzańska 
 
– To był nie za po mnia ny dzień lu dzi o wiel kich ser -
cach. Na kon cie w So snow cu ma my już po nad 250 tys. 
zło tych, a to jesz cze nie ko niec, bo wciąż trwa ją nie któ -
re au kcje! – pod su mo wał wstęp nie na Facebooku 
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Wo je wódz ki fi nał po raz ko lej ny od był się na Gór -
ce Śro dul skiej w So snow cu. Or ga ni za to rzy im pre zy, ze 
wzglę du na sil ny wiatr, pod ję li de cy zję o cza so wym za -

wie sze niu nie któ rych za pla no wa nych wy da rzeń, ale 
osta tecz nie zde cy do wa li się na kon ty nu ację za ba wy. 
Fa ni nie tyl ko do cze ka li się wy stę pów ze spo łów Fe el 
i Blue Ca fe, ale tak że sym bo licz ne go świa teł ka do nie -
ba, któ re w tym ro ku za pa lił czte ro let ni Mi ko łaj, wy -
gry wa jąc ten przy wi lej w… au kcji. Te mu wy da rze niu 
to wa rzy szy ły bez hu ko we fa jer wer ki. 

W pro gra mie zna lazł się m.in. bieg pod ha słem 
„Po licz się z cu krzy cą”, a po mie ście jeź dził ko lo ro wy 
au to bus, w któ rym znaj do wa ła się mo bil na pusz ka. 

– Fi nał or kie stry to na sze wspól ne świę to. Cel nas 
jed no czy i spra wia, że je ste śmy lep si dla sie bie, 
a wspie ra jąc orkiestrę, je ste śmy ra zem, świet nie się ba -
wi my i czu je my tę wiel ką ra dość i en tu zjazm – nie 
ukry wa ła An na Paw liń ska, któ ra wraz z ca łą ro dzi ną 
po ja wi ła się na Gór ce Śro dul skiej. 

Pod czas te go rocz ne go fi na łu nie mo gło za brak nąć 
li cy ta cji, któ re cie szą się du żą po pu lar no ścią, po nie waż 
or ga ni za to rzy prze ści ga ją się w co raz bar dziej za ska -
ku ją cych i ory gi nal nych po my słach. Wśród nich zna -
la zła się m.in. prze zna czo na na li cy ta cję ma ry nar ka 
pre zy den ta So snow ca. – To wie lo krot ny bo ha ter in -
ter ne to wych wpi sów, przed miot licz nych ko men ta -
rzy, obiekt „wes tchnień”, m.in. so sno wiec kich fa ce bo -
oko wych trol li – za chę cał do udzia łu w li cy ta cji pre zy -
dent mia sta. Wia do mo już, że ma ry nar kę pre zy den ta 
uda ło się zli cy to wać za kwo tę 2175 zł, pa tro nat 
nad Sta wi ka mi za 6500 zł, a pierw sze zwie dza nie Za -
głę biow skie go Par ku Spor to we go za 2025 zł. Ty le sa -
mo za pła cił zwy cięz ca li cy ta cji, któ ry wy grał obiad 
i zwie dza nie bu dyn ku Sej mu z po słem Ma te uszem 
Bo chen kiem. Z ko lei za prze jazd 40-to no wym kom -
pak to rem, na le żą cym do MPGO, trze ba za pła -
cić 740 zł. Po now nie swo ją e -Skar bon kę uru cho mił 
pre zy dent So snow ca, któ ry ze brał po nad 5 tys. zł. Gdy 
sztab po li czy, ile uda ło się osta tecz nie ze brać so sno wi -
cza nom w tym ro ku i bę dzie wia do mo, kto wy grał 
naj cie kaw sze z li cy ta cji, na ła mach KM prze ka że my 
in for ma cję na ten te mat.

Zu zan na Sa mul (na zdjęciu) zo sta ła 
no wą człon ki nią Ra dy Miej skiej 
w So snow cu. Man dat ob ję ła 
po zmar łym w grud niu wie lo let nim 
rad nym Paw le Woj tu sia ku. No wa 
rad na ma 27 lat i jest ro do wi tą so -
sno wi czan ką. Ukoń czy ła II LO im. 
Emi lii Pla ter i Po li tech ni kę Ślą ską. 
Za wo do wo pra cu je w biu rze pro -
jek to wym, pry wat nie jest mę żat ką 
i ma mą dwu mie sięcz ne go sy na. 
Man dat ofi cjal nie ob ję ła na se sji 
Ra dy Miej skiej w czwar tek  
27 stycz nia 2022 ro ku. 

– Je stem za szczy co na, iż mo gę 
re pre zen to wać miesz kań ców mo je -
go mia sta – po wie dzia ła pod czas 
za przy się że nia Zu zan na Sa mul.  

No wa rad na na le ży do klu bu 
pod na zwą Ko ali cja Oby wa tel ska 
Wspól nie dla So snow ca. W wy bo -
rach sa mo rzą do wych w 2018 ro ku 
otrzy ma ła 261 gło sów, co by ło trze -
cim wy ni kiem na li ście po Paw le 
Woj tu sia ku i Pio trze Dud ku, któ -
rzy zdo by li wów czas man da ty  
rad nych. TOS 

M
aciej Łydek

Jak co roku finałowi WOŚP towarzyszyły świetna zabawa i wielka pozytywna energia. 
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Znamy oferty na pierwsze hybrydy plugin
Wiadomo już, jakie oferty złożono w przetargu na zakup autobusów hybrydowych typu plug-in, przeprowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
w Sosnowcu. To pierwszy zakup takich autobusów w historii spółki. Od kilku lat PKM ma w swojej flocie klasyczne autobusy hybrydowe, jednak 16 hybryd typu  
plug-in pojawi się dopiero teraz.

Sylwia Turzańska 
 
– Po jaz dy bę dą mia ły naj wyż szy stan -
dard wy po sa że nia, czy li klimatyzację, 
ładowarki USB, wi -fi, elek tro nicz ne ta -
bli ce in for ma cyj ne i za po wie dzi gło so -
we oraz au to ma tycz ny sys tem ga sze nia 
po ża ru. Nie za brak nie sys te mu zli cza -
nia pa sa że rów oraz kon tro li trzeź wo ści 
kie row cy – wy li cza Piotr Dra bek, dy -
rek tor tech nicz ny PKM So sno wiec. 
Po dob nie jak 14 au to bu sów elek trycz -
nych, któ re po sia da spół ka, hy bry dy bę -
dą mia ły ko lor żół ty, zgod nie ze stan -
dar da mi ZTM. 

Au to bu sy zo sta ną wy po sa żo ne 
w mo ni to ring. W po jaz dach 12-me -
tro wych bę dzie co naj mniej osiem, 
a w prze gu bow cach mi ni mum dzie -
więć ka mer. W każ dym au to bu sie 
przy naj mniej 5 ka mer bę dzie mo ni to -
ro wa ło, co dzie je się we wnątrz po jaz -
du, dwie ko lej ne bę dą ob ser wo wa ły 
dro gę przed i za po jaz dem, a dwie bok 
au to bu su. – Szcze gól nie w au to bu -
sach 18-me tro wych przy da ją się ka -
me ry ze wnętrz ne bocz ne. Kie row cy, 
któ rzy jeż dżą prze gu bo wy mi elek try -

ka mi, bar dzo so bie je chwa lą. Są po -
moc ne, szcze gól nie na przy stan kach 
au to bu so wych, gdy au to bus mu si się 
nie co „zła mać” – do da je Piotr Dra bek. 
No wo ścią w au to bu sach bę dzie spe -
cjal ny sys tem, któ ry po zwo li na pro -

gra mo wa nie po jaz dów w ta ki spo sób, 
by w ści słym cen trum mia sta au to bu -
sy ko rzy sta ły wy łącz nie z sil ni ka elek -
trycz ne go. Pro gram bę dzie dzia łał au -
to ma tycz nie, więc kie row ca nie bę dzie 
mu siał nic włą czać czy wy łą czać.  

Po stę po wa nie prze tar go we zo sta -
ło po dzie lo ne na dwie czę ści. Pierw -
sza z nich obej mu je za kup ośmiu au -
to bu sów hy bry do wych o dłu go ści 
mię dzy 11,8 me tra a 12,15 me tra. 
Dru gie za da nie to za kup tak że ośmiu 

po jaz dów, ale prze gu bo wych, o dłu -
go ści mię dzy 17,5 m do 18,75 m. 
Do sta wa wszyst kich no wych au to bu -
sów obej mu je sys tem ła do wa nia ma -
ga zy nu ener gii hy bry do we go ukła du 
na pę do we go. 

W po stę po wa niu prze tar go wym 
ofer tę zło ży ła fir ma So la ris Bus&Co -
ach z Bo le cho wa. Koszt do sta wy  
8 po jaz dów 12-me tro wych ma wy -
nieść 18 697 000 zł, a au to bu sów 
prze gu bo wych 23 124 000 zł. No wo -
cze sne au to bu sy bę dą kur so wać na li -
niach o nr 16, 35, 800, 808 oraz 817. 
Ma ją zo stać do star czo ne w cią gu  
10 mie się cy od dnia pod pi sa nia umo -
wy. Za kup no wo cze snych au to bu sów 
jest moż li wy dzię ki po zy ska niu pra -
wie 30 mln zł z Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2014-2020 – „Czy ste nie bo 
nad Za głę biem” – Za kup au to bu sów 
hy bry do wych. W sa mym ubie głym 
ro ku PKM So sno wiec ode brał 14 au -
to bu sów elek trycz nych fir my So la ris, 
któ re kosz to wa ły 48 mln zł. Ostat nia 
do sta wa ob ję ła 5 no wych MAN-ów 
za 8,4 mln zł. 

Ruszyły długo wyczekiwane roboty, 
związane z przebudową ulicy Naftowej 
w Sosnowcu. 
 
Pra ce roz po czę ły się 11 stycz nia i obej mu ją od -
ci nek od prze jaz du ko le jo we go przy ul. Dę bliń -
skiej do kład ki dla pie szych przy sta cji So sno wiec 
Po łu dnio wy. Głów ne za da nie wy ko naw cy, któ -
rym jest wy bra ne w prze tar gu gli wic kie przed się -
bior stwo Si le sia In vest, bę dzie po le gać 
na wzmoc nie niu pod bu do wy jezd ni, wy mia nie 
znisz czo nych kra węż ni ków oraz uło że niu dwóch 
warstw no we go as fal tu. Po obu stro nach zo sta -
ną od bu do wa ne dro gi, na od cin ku od prze jaz du 
ko le jo we go do przy stan ku au to bu so we go oraz 
od ga ra ży w kie run ku kład ki. Po za tym przy skle -

pach po ja wią się za tocz ki par kin go we z ażu ro -
wych płyt. Prze bu do wa nie obej mu je jesz cze 
frag men tu wjaz du na no wo bu do wa ne osie dle. 
– Ta część zmie ni się do pie ro po za koń cze niu in -
we sty cji. Po wsta nie tam skrzy żo wa nie z bez -
piecz nym przej ściem dla pie szych – za pew nia 
Ra fał Ły sy, rzecz nik pra so wy UM w So snow cu. 

 W prze pro wa dzo nym prze tar gu zło żo no 
sześć ofert. Wy ko naw cy pod czas otwar cia ofert 
de kla ro wa li, że są w sta nie wy ko nać pra ce 
za kwo tę od 2,2 do 4,7 mln zł. Osta tecz nie po -
stę po wa nie za koń czy ło się au kcją elek tro nicz ną, 
w cza sie któ rej wy ko naw cy mo gli się jesz cze li cy -
to wać i zbi jać ce nę. Osta tecz nie koszt ca łej in we -
sty cji wy nie sie ok. 1 748 000 zł, a pra cą ma ją za -
koń czyć się na je sień. ST

Rozpoczęła się przebudowa Naftowej

Urząd Sta nu Cy wil ne go pod su mo wał mi nio ny 
rok pod ką tem de mo gra fii. W mie ście uro dzi ło 
się 781 dzie ci. Wśród chłop ców naj czę ściej nada -
wa ny mi w 2021 ro ku imio na mi oka za ły się Szy -
mon, Jan, Fi lip i Piotr. Wśród dziewczynek by ły 
to Zu zan na, Ju lia, Le na i Ma ja. 736 po ro dów 
odebrano na po ro dów ce w So sno wiec kim Szpi -
ta lu Miej skim Sp. z o.o. w re struk tu ry za cji. 
Wśród szczę śli wych po ro dów by ło aż sie dem ciąż 
bliź nia czych. Co cie ka we, naj wię cej ma lusz ków 
uro dzi ło się w czerw cu (72), a naj mniej w grud -
niu (44). Kli nicz ny Od dział Per ina to lo gii i Gi ne -
ko lo gii On ko lo gicz nej za si la gro no pro fe sjo nal -
nej i do świad czo nej ka dry le ka rzy spe cja li stów 
i po łoż nych. Do atu tów so sno wiec kiej po ro dów ki 

na le ży tak że wy so kiej kla sy apa ra tu ra i sprzęt me -
dycz ny. Wy róż nia ją ją tak że no wo cze sne i kom -
for to we wa run ki – spe cjal ne po miesz cze nia wy -
po sa żo ne w au to ma tycz ne łóż ka po ro do we oraz 
sa le dla ro dzą cych, za pew nia ją ce ka me ral ną 
i przy ja zną at mos fe rę. Pla ców ka po sia da II sto -
pień re fe ren cyj no ści, co ozna cza, że przy sto so wa -
na jest do opie ki nad ko bie ta mi w cią ży za gro żo -
nej oraz ma moż li wość ob ję cia spe cja li stycz ną 
opie ką no wo rod ki i wcze śnia ki. –  Na szym prio -
ry te tem jest bez pie czeń stwo pacjentek i ich dzie -
ci, dla te go prze strze ga my za sad sa ni tar nych i ro -
bi my, co w na szej mo cy, aby po byt w szpi ta lu był 
jak naj mniej stre su ją cy – mó wi Ane ta Kaw ka, 
prezes Szpitala Miejskiego. TOS

Zuzanna i Szymon najpopularniejsi

reklama

Jedna z ostatnich dostaw do PKM Sp. z o.o. objęła nowoczesne MAN-y. 
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Czekają na przeprowadzkę
Już wkrót ce wy cho wan ko wie pla có -
wek opie kuń czo -wy cho waw czych 
wraz z pe da go ga mi prze nio są się 
do no wych miesz kań, któ ry mi za rzą -
dza Miej ski Za kład Za so bów Lo ka -
lo wych w So snow cu. MZZL, od po -
wie dzial ny tak że za pra ce re mon to -
we, za koń czył już remont w miesz ka -
niach przy ul. War szaw skiej i Dę -
bliń skiej. 

Miesz ka nie przy uli cy War szaw -
skiej, o po wierzch ni 245 m kw., ma 
sześć sy pial ni, sa lon z anek sem ku chen -
nym, ła zien kę oraz dwie to a le ty i po -
miesz cze nie go spo dar cze. Po ko je są 
jedno-, dwu-  i trzy oso bo we. W miesz -

ka niu przy go to wa no tak że po ko je dla 
pe da go ga i psy cho lo ga, któ rzy wspie -
ra ją wy cho wan ków w ich co dzien -
nym ży ciu. Z ko lei w miesz ka niu 
przy ul. Dę bliń skiej, na 166 m kw., 
znaj du ją się sześć sy pial ni, sa lon 
z anek sem ku chen nym i dwie ła zien -
ki. – Za le ży nam na tym, aby dzie ci 
wy cho wy wa ły się w wa run kach jak 
naj bar dziej zbli żo nych do do mo -
wych. Dla te go re zy gnu je my z du żych 
pla có wek i szu ka my miejsc w cen -
trum mia sta, by dzie ci mia ły bli sko 
do szko ły czy ki na. W ta ki spo sób 
pod opie ką spe cja li stów oraz w ro -
dzin nej at mos fe rze ma ją wcho dzić 

w do ro słe ży cie – wy ja śnia An na Je -
dy nak, peł no moc nik pre zy den ta ds. 
po li ty ki spo łecz nej. Re mont dwóch 
miesz kań był moż li wy tak że dzię ki 
otrzy ma nym środ kom ze wnętrz nym 
– do fi nan so wa nia z Re gio nal ne go 
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ślą skie go. Trze cie miesz ka nie 
o po wierzch ni 100 m kw., w któ rym 
za miesz ka ósem ka dzie ci, znaj du je się 
przy uli cy Ma ła chow skie go. Je go re -
mont zo sta nie sfi nan so wa ny ze środ -
ków mia sta oraz wy po sa żo ny dzię ki 
da ro wi znom prze ka za nym przez 
spon so ra. Pra ce wy koń cze nio we po -
win ny za koń czyć się w kwiet niu. ST

Powstanie więzienie  
na miarę XXI wieku

Sylwia Turzańska 
 
– Jest to dla mnie wiel kie wy da rze nie, po -
nie waż je stem so sno wi cza ni nem, pra co wa -
łem w Aresz cie Śled czym w So snow cu 
i do sko na le znam wa run ki pra cy w tym 
miej scu. Prze ka za nie tych dzia łek to swo -
ista lo ko mo ty wa do bu do wy no wo cze sne go 
wię zie nia – prze ka zał pod czas ostat niej se -
sji Ra dy Miej skiej ppłk Pa weł Go lan ka, za -
stęp ca dy rek to ra okrę go we go In spek to ra tu 
Służ by Wię zien nej w Ka to wi cach. 

Hi sto ria aresz tu śled cze go w So snow ca 
się ga do 1905 r., kie dy ma ga zy ny i bu dyn ki 
miesz kal ne prze zna czo no dla ce lów pe ni -
ten cjar nych. Przed II woj ną świa to wą na te -
re nie aresz tu funk cjo no wa ło wię zie nie, któ -

re skła da ło się z dwóch bu dyn ków. W cza -
sie oku pa cji w la tach 1939 – 1945 zo sta ło 
roz bu do wa ne przez Niem ców.  

– Re pu ta cja So snow ca ro śnie, bo to ko -
lej na in sty tu cja po nad lo kal na, któ ra zwią że 
się z na szym mia stem. Dzię ki tej in we sty cji 
po wsta ną tak że no we miej sca pra cy – mó wi 
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Nie ru cho mość, na któ rej zo sta nie zbu do -
wa ne no wo cze sne wię zie nie, to opty mal -
na lo ka li za cja w So snow cu, od da lo na od bez -
po śred niej za bu do wy miesz ka nio wej.  

– Z mo je go punk tu wi dze nia to do god -
na lo ka li za cja, po za cen trum mia sta i nikt 
nie po wi nien mieć za strze żeń. Ta kie miej -
sca mu szą powstawać. Nie mam co do te go 
wąt pli wo ści. Z punk tu wi dze nia miesz kań -

ca in we sty cję na le ży oce nić po zy tyw nie. To 
ko lej na szan sa na zna le zie nie sta bil ne go za -
trud nie nia – oce nia Piotr Szew czyk z So -
snow ca.  

– Je śli ktoś ma  ja kieś wąt pli wo ści 
co do lo ka li za cji przy uli cy Dmow skie go, 
to za pra szam do kon tak tu. Je ste śmy na ta -
kie spo tka nie otwar ci, prze ka że my na nim 
szcze gó ły in we sty cji – prze ka zał Pa weł Go -
lan ka.  

W ce lu uzy ska nia in for ma cji na te mat 
pla no wa nej in we sty cji moż na kon tak to wać 
się bez po śred nio z Okrę go wym In spek to -
ra tem Służ by Wię zien nej w Ka to wi cach, 
pi sząc na ad res pocz ty elek tro nicz nej: 
oisw_ka to wi ce@sw.gov.pl lub te le fo nicz -
nie, pod nr 32 208 45 02.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała 35 działek o łącznej powierzchni 69 tys. m kw. po kopalni  
Porąbka-Klimontów na rzecz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. Na działkach przy ul. Dmowskiego 
w Sosnowcu ma powstać więzienie. Kolejne trzy działki o powierzchni 3100 m kw. w celu uregulowania podziału 
przekazała w darowiźnie gmina Sosnowiec. 

arc U
M

 w
 Sosnow

cu

W wyremontowanych mieszkaniach podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych 
mają szansę stworzyć swoje miejsce na ziemi. 

Więzienie powstanie przy ul. Dmowskiego, na terenach po dawnej kopalni Porąbka-Klimontów.
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Mieszczące się przez lata w budynku przy ul. Urbanowicz 
Przedszkole Miejskie nr 30 ma w końcu swój nowy dom. 
Dzieciaki będą się bawić i uczyć teraz w nowym miejscu, 
w budynku przy ul. Legionów 9. 
 
Od 2019 ro ku przed szko le dzia ła ło w po bli żu no we go miej sca 
– na par te rze bu dyn ku daw nej Szko ły Pod sta wo wej nr 5 przy ul. Le -
gio nów 21. Bu dy nek przy ul. Urba no wicz na le ża ło opu ścić w związ -
ku z nie po ko ją cy mi zmia na mi w je go kon struk cji. Na ścia nach po -
ja wi ły się m.in. po waż ne pęk nię cia. Dal sza edu ka cja ma lu chów nie 
mo gła się w nim od by wać. Do ce lo wo obiekt bę dzie wy bu rzo ny, 
a no wym do mem przed szko la ków bę dzie bu dy nek z hi sto rią, w któ -
rym w prze szło ści mie ści ła się m.in. szko ła gór ni cza i szpi tal. 

Prze pro wadz ka mia ła na stą pić znacz nie szyb ciej, ale re mont 
obiek tu przy ul. Le gio nów 9 roz po czął się z opóź nie niem, gdyż 
pierw sze ofer ty po ten cjal nych wy ko naw ców znacz nie prze wyż sza ły 
kwo tę, ja ką mia sto chcia ło prze zna czyć na ten cel. Osta tecz nie mo -
der ni za cję obiek tu i przy sto so wa nie go do po trzeb ma lu chów prze -
pro wa dzi ła fir ma Dro go max z Tar now skich Gór za kwo tę po -
nad 2,1 mln zł. – Przed szko la ki póź niej niż za kła da li śmy na po cząt -
ku prze nio sły się do obiek tu tak że z po wo du prac przy ele wa cji, któ re 
oka za ły się ko niecz ne. Naj waż niej sze, że dzie cia ki w koń cu tra fi ły 
do miej sca do ce lo we go. Wio sną wy re mon tu je my jesz cze dro gę, któ -
ra pro wa dzi do pla ców ki – pod kre śla Je re miasz Świe rzaw ski, za stęp -
ca pre zy den ta mia sta od po wie dzial ny m.in. za miej skie in we sty cje. 

Do PM 30 uczęsz cza w su mie 150 dzie cia ków w sze ściu od dzia -
łach po 25 dzie ci każ dy. Oprócz sal przed szkol nych za dba no tak że 
o po miesz cze nia so cjal no -ad mi ni stra cyj ne, po wsta ła kuch nia, a w bu -
dyn ku za in sta lo wa no win dy: to wa ro wą i oso bo wą. Przed bu dyn kiem 
mie ścił się bę dzie plac za baw. Wio sną ma się wo kół nie go za zie le nić. 

War to za zna czyć, że bu dy nek, w któ rym od nie daw na mie ści się 
PM nr 30, ma hi sto rię się ga ją cą XIX wie ku. Daw niej słu żył ja ko 
szpi tal, m.in. le czo no w nim oso by z za bu rze nia mi psy chicz ny mi. 
Po tem by ła tam szko ła. Bu dy nek nie po wstał by, gdy by nie hra bia 
An drzej Re nard. KP

Przedszkole Miejskie nr 30 
w innej siedzibie

Nowa strona internetowa
Urząd Miej ski w So snow cu ma no wą stro nę in ter ne to wą. Od świe -
że nie wi ze run ku miej skie go ser wi su in for ma cyj ne go nie po nio sło 
za so bą do dat ko wych kosz tów, bo za jął się nim Ma ciej Ły dek z biu ra 
pra so we go UM, któ ry mó wi, że przy two rze niu no wej wi try ny bra -
ne pod uwa gę by ły trzy za ło że nia. – Cho dzi ło o do sto so wa nie stro -
ny in ter ne to wej do wy mo gów do stęp no ści cy fro wej, jej od świe że nie 
i do sto so wa nie do wy świe tleń na urzą dze niach mo bil nych oraz moż -
li wość re zy gna cji z usług wy ko naw cy ze wnętrz ne go – wy ja śnia. 
– Ma my na dzie ję, że na sza stro na bę dzie tak że prze wod ni kiem dla 
tych, któ rzy chcą od wie dzić na sze mia sto i po znać So sno wiec. Ser -
wis jest na bie żą co ak tu ali zo wa ny i do ło ży my wszel kich sta rań, aby 
w fer wo rze zmian wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje by ły dla 
wszystkich do stęp ne – do da ją urzęd ni cy. TOS
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Wy kaz lo ka li użyt ko wych i ga ra ży wraz 
z po da niem ad re su, po wierzch ni użyt ko wej, 
wy po sa że nia tech nicz ne go lo ka lu oraz wy so -
ko ści staw ki wy wo ław czej net to/m2 znaj du je 
się na ta bli cy ogło szeń w sie dzi bie Miej skie -
go Za kła du Za so bów Lo ka lo wych w So snow -
cu i na stro nie: www.mzzl.pl. 

Otwar cie ofert na stą pi 16 lu te go 2022 ro ku 
o go dzi nie 10.30 w sa li kon fe ren cyj nej w sie -
dzi bie Miej skie go Za kła du Za so bów Lo ka lo -
wych w So snow cu, przy uli cy Par ty zan tów 10a. 
Ofer ty wraz z do ku men ta mi re je stro wy mi, 
oświad cze niem o nie po sia da niu za dłu że nia 
wzglę dem Gmi ny So sno wiec, po twier dze niem 
wpła ty wa dium oraz pod pi sa ną klau zu lą zgo -
dy na prze twa rza nie da nych oso bo wych na le -
ży zło żyć w za mknię tych ko per tach z do pi -
skiem: „Nie otwie rać – ofer ta naj mu na lo kal 
użyt ko wy” w Kan ce la rii Za kła du, po kój nu mer 4 
do 15 lu te go 2022 ro ku do go dzi ny 15.00. 

 Wa dium w wy so ko ści jed no mie sięcz ne go 
czyn szu usta lo ne go we dług staw ki wy wo ław -
czej (bez po dat ku VAT) na le ży wpła cić na kon -
to PKO BP S.A. 04 1020 2313 0000 3802 
0579 7990, nie póź niej niż przed upły wem 
ter mi nu skła da nia ofert. 

Lo ka le użyt ko we i ga ra że wy sta wio ne 
do prze tar gu moż na oglą dać w ter mi nie do  
15 lu te go 2022 ro ku po wcze śniej szym te le fo -
nicz nym uzgod nie niu ter mi nu z pra cow ni kiem. 

Re gu la min wy naj mu lo ka li użyt ko wych 
oraz ga ra ży znaj du ją cych się w za so bach Gmi -
ny So sno wiec i za rzą dza nych przez Miej ski 

Za kład Za so bów Lo ka lo wych w So snow cu, 
a tak że druk ofer ty prze tar go wej, oświad cze -
nia o nie po sia da niu za dłu że nia wzglę dem 
gmi ny So sno wiec oraz klau zu li zgo dy na prze -
twa rza nie da nych oso bo wych do stęp ny jest 
w sie dzi bie Za kła du, w Biu rze Naj mów Lo ka li, 
bu dy nek C, po kój nu mer 40 oraz na stro nie: 
www.mzzl.pl. 

Kry te rium wy bo ru ofert sta no wi wy so -
kość staw ki net to za m2 po wierzch ni lo ka lu 
użyt ko we go. Ofe rent, któ re go ofer ta wy gra -
ła prze targ, ma obo wią zek za wrzeć umo wę 
naj mu w ter mi nie 14 dni od da ty ogło sze nia 
wy ni ków prze tar gu, pod ry go rem utra ty wa -
dium. Ter min zwią za nia ofer tą wy no si 3 mie -
sią ce. Dy rek tor Za kła du mo że unie waż nić 
prze targ w czę ści lub w ca ło ści bez po da nia 
przy czy ny. 

Miej ski Za kład Za so bów Lo ka lo wych w So -
snow cu po sia da w swo jej ofer cie rów nież lo -
ka le użyt ko we oraz ga ra że do wy na ję cia 
w try bie bez prze tar go wym, któ rych wy kaz do -
stęp ny jest na ta bli cy ogło szeń w sie dzi bie 
Za kła du oraz na stro nie: www.mzzl.pl.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu 
z siedzibą przy ulicy Partyzantów 10a 

 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych i garaży

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych 
w Sosnowcu 

ulica Partyzantów 10a 
41-200 Sosnowiec 

telefon: 32 290 18 34 
e-mail: mzzl@mzzl.pl

Tak dla nowej siedziby pogotowia w Sosnowcu
Sosnowieccy radni poparli propozycję prezydenta Sosnowca dotyczącą darowizny działki przy ul. Kombajnistów na rzecz Rejonowego Pogotowia Ratunkowego 
w Sosnowcu. Na działce o powierzchni ok. 0,6 ha i wartej ok. 1,5 mln złotych, ma powstać nowa siedziba pogotowia. W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się już 
siedziba sosnowieckiej policji (czytaj na str. 2), a także Prokuratury Rejonowej Północ oraz Południe. 

Syl wia Tu rzań ska 
 
– To bę dzie jed na z naj no wo cze śniej -
szych sie dzib po go to wia w Pol sce, 
a po my śleć, że nie tak daw no mó wi ło 
się o li kwi da cji. Cie szę się, że roz mo wy 
z Urzę dem Mar szał kow skim i dy rek to -
rem pogotowia przy nio sły efekt. So -
sno wiec kie po go to wie już te raz dys po -
nu je naj no wo cze śniej szy mi ka ret ka mi, 
ale no wa sie dzi ba to przede wszyst kim 
więk sze bez pie czeń stwo miesz kań ców, 
lep sze wa run ki pra cy i no wo cze sne roz -
wią za nia tech nicz ne. Zy ska my na tym 
wszy scy – za pew nia Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

Ra do ści z de cy zji rad nych nie kry ła 
tak że Iza be la Do mo ga ła, czło nek za -
rzą du wo je wódz twa ślą skie go. 
– Chcia łam bar dzo po dzię ko wać 
wszyst kim rad nym za jed no gło śne 
pod ję cie de cy zji w spra wie prze ka za -
nia dział ki. To dla nas bar dzo waż ne 
– stwier dzi ła Iza be la Domogała. 
– W So snow cu po wsta nie jed na z naj -
no wo cze śniej szych sta cji i sie dzib 
pogotowia w Pol sce. Ser decz ne po -
dzię ko wa nia kie ru ję rów nież na rę ce 

Ar ka diu sza Chę ciń skie go, dla służb 
mia sta, bo tem po pra cy przy tej in we -
sty cji jest ogrom ne – do da ła.  

Bu do wa no wej sie dzi by po go to wia 
mo że osta tecz nie kosz to wać na wet 20 
mln zło tych. Wspar cie za pew ni Urząd 

Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ślą skie -
go, przy czym in we sty cje pogotowia 
w So snow cu to kwo ta 7,5 mln zł  

– 2 mln zł to środ ki wła sne, a 5,5 mln zł 
sta no wi fi nan so wa nie ze wnętrz ne.  
– Nie wy obra żam so bie po pra wy ja ko ści 

pra cy w wa run kach, w ja kich do tej po ry 
dzia ła Re jo no we Po go to wie Ra tun ko we 
w So snow cu. Ca ła ba za i in fra struk tu ra 
wy ma ga ją grun tow nej mo der ni za cji. Po -
dob nie zresz tą jak sprzęt mon to wa ny 
w am bu lan sach, któ re w tej chwi li nie 
ma ją ga ra ży – pod su mo wał prof. Je rzy 
Ro bert Ład ny, kon sul tant kra jo wy 
w dzie dzi nie me dy cy ny ra tun ko wej. 
Obec nie Re jo no we Po go to wie Ra tun -

ko we w So snow cu funk cjo nu je w ści -
słym cen trum mia sta, w bu dyn ku daw -
ne go szpi ta la przy uli cy 3 Ma ja 33. Za -
pew nia po moc me dycz ną na ob sza rze 
za miesz ka łym przez bli sko 700 tys. 
miesz kań ców. Ob słu gu je nie tyl ko 
miesz kań ców So snow ca, ale też Dą -
bro wy Gór ni czej, Ja worz na, po wia tu 
bę dziń skie go, za wier ciań skie go aż 
po Szcze ko ci ny i Sław ków. Ka dra pra -
cow ni ków po go to wia li czy 400 osób, 
w tym ok. 250 ra tow ni ków me dycz -
nych. W ubie głym roku ka ret ki wy jeż -
dża ły aż 67 tys. ra zy, o 11 tys. wię cej niż 
w ro ku po przed nim. ST

Tak będzie wyglądała siedziba przyszłego pogotowia w Sosnowcu. Ma powstać przy ul. Kombajnistów.
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Ferie w mieście bez nudy
Jak można przyjemnie i ciekawie spędzić ferie zimowe 2022 w mieście? Mimo trudnej sytuacji pandemicznej jednostki kultury i sportu zapraszają uczniów na szereg 
atrakcyjnych zajęć. 

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji 
tra dy cyj nie jest or ga ni za to rem pół ko -
lo nii. Od bę dą się one w dwóch tur nu -
sach. Na chwi lę obec ną wszyst kie 
miej sca są za ję te. – Za pi sy pro wa dzo -
ne za po śred nic twem na szej stro ny in -
ter ne to wej cie szy ły się tra dy cyj nie 
ogrom nym za in te re so wa niem. W każ -
dym tur nu sie dla dzie ci z rocz ni -
ków 2007-2014 utwo rzo nych bę dzie 8 
grup li czą cych po 12 osób. Dla każ dej 
gru py wie ko wej za pla no wa no atrak cyj -
ne za ję cia na te re nie na sze go mia sta, 
nie tyl ko w obiek tach miej skich. 
Na chwi lę obec ną wol nych miejsc nie 
ma, ale wie my ja ka jest sy tu acja, być 
mo że ktoś wy pad nie, dla te go pro si my 
na bie żą co ob ser wo wać na szą stro nę 
oraz me dia spo łecz no ścio we – pod kre -
śla Je rzy Gó rak, dy rek tor MOSiR-
u w So snow cu. 

Je śli wa run ki po go do we po zwo lą, 
uru cho mio ne zo sta ną wy cią gi na Gór -
ce Śro dul skiej. – Ma my w pla nie na -
ukę jaz dy na nar tach dla dzie cia ków, 
ale tu taj je ste śmy uza leż nie ni od po go -
dy. Za pra sza my na śli zgaw kę na Sta -
dio nie Zi mo wym, tam tak że bę dą 
pro wa dzo ne za ję cia na uki jaz dy na 
łyż wach, po nad to bę dzie my pro wa -
dzić w fe rie na ukę pły wa nia. Szcze gó -
ło wa roz pi ska bę dzie do stęp na na na -
szej stro nie in ter ne to wej – do da je dy -
rek tor MOSiR-u. 

Dzie cia ki, któ re w fe rie zo sta ją 
w So snow cu, mo gą tak że ko rzy stać 
z atrak cji przy go to wa nych przez miej -
skie jednostki kul tu ry. 

Wspól ny pro jekt przy go to wa ła 
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na oraz Te -
atr Za głę bia w So snow cu, któ re za pra -
sza ją uczniów i uczen nic klas III-
VI do udzia łu w warsz ta tach te atral no -
-li te rac kich. – W cią gu ty go dnia pra cy 
ze tknie my się z im pro wi za cją ak tor ską, 
uru cho mi my cia ło i emo cje oraz sa mo -
dziel nie stwo rzy my książ ki. Punk tem 
wyj ścia do na szej za ba wy bę dzie pic tu -
re bo ok „Czte ry zwy kłe mi ski” au tor -

stwa uzna nej na ca łym świe cie au tor ki 
ksią żek ob raz ko wych, Iwo ny Chmie -
lew skiej. Au tor ka swo je książ ki two rzy 
ręcz nie, ro biąc uży tek z ka wał ków tka -
nin, po żół kłych kar tek, sta rych ele -
men tów – przed mio tów, któ re ktoś 
uznał za nie przy dat ne. Od wo łu jąc się 
do idei re cy klin gu, my tak że spró bu je -
my stwo rzyć książ ki przy wy ko rzy sta -
niu ma te ria łów znaj du ją cych się wo kół 
nas. Do stwo rze nia fa buł na szych opo -

wie ści po słu żą nam za da nia te atral ne: 
pi sa nie dia lo gów i od gry wa nie scen 
– mó wi Aga ta Kę dzia, edu ka tor ka 
z Te atru Za głę bia, któ ra po pro wa dzi 
za ję cia wspól nie z An ną Or kisz 
z Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej. 

Za ję cia od by wać się bę dą w dniach 
od 14 do 18 lu te go w fi lii bi blio te ki 
przy ul. Par ko wej 1A. Udział w warsz -
ta tach jest bez płat ny. Zgło sze nia są 
przyj mo wa ne ma ilo wo, po przez wy -

sła nie wia do mo ści na ad res: edu ka -
cja@te atrza gle bia.pl. 

Na warsz ta ty kre atyw ne na wią zu ją -
ce do wy sta wy „O So snow cu słów kil -
ka” za pra sza z ko lei Za mek Sie lec ki. 
Za ję cia po pro wa dzą edu ka tor ki ar ty -
stycz ne. Bez płat ne warsz ta ty od bę dą 
się we wtor ki i czwart ki w godz. 
od 12.00 do 14.00. W po nie dział ki 
w godz. od 16.00 do 17.00 od by wać 
się bę dą lek cje ry sun ku i ma lar stwa dla 
dzie ci i mło dzie ży w wie ku od 10  
do 1 8 lat. 

Cie ka wie bę dzie tak że w MDK 
Ka zi mierz, któ ry za pra sza na fe rie 
z Pro fi lin gua. W ofer cie warsz ta ty 
„Przed szko la ki By strza ki” oraz 
warsz ta ty z ję zy kiem an giel skim dla 
dzie ci w wie ku od 8 do1 0 lat. Za ję cia 
są bez płat ne. W przy pad ku warsz ta -
tów „Przed szko la ki By strza ki” są one 
prze zna czo ne dla dzie ci w wie ku od 4 
do 6 lat. Za ję cia obej mo wać bę dą: 
warsz ta ty pla stycz ne, za gad ki, eks pe -
ry men ty, do świad cze nia, gry edu ka -
cyj ne i wie le in nych atrak cji. Za pi sy 
pod nu me rem te le fo nu: 603 793 736. 

Na za ję cia za pra sza tak że Miej ski 
Klub im. Ja na Kie pu ry. – Pod czas fe -
rii za pra sza my na za ję cia od by wa ją ce 
się u nas re gu lar nie. W tym ro ku przez 
ca ły zi mo wy okres wy po czyn ku 
od szko ły bę dzie my pro wa dzić na sze 
za ję cia te ma tycz ne – tłu ma czy Mi chał 
Gó ral, dy rek tor klu bu. 

20 lu te go (nie dzie la) Klub Kie pu ry 
za pra sza z ko lei na ro dzin ne spo tka nie 
z Ki nem Mu za. O godz. 11.00 pro jek -
cja fil mu Skarb Mi ko łaj ka. Bi le ty do -
stęp ne w ce nie 12 zł.

Na Górce Środulskiej zostaną uruchomione wyciągi i ruszy szkolenie narciarzy, jeśli tylko warunki pogodowe na to pozwolą. 

Sylw
ia Turzańska

Podziękowania  
dla kierowcy

Karta ŚKUP ma zniknąć 

Chce pozostać anonimowy, ale jego postępowanie jak najbardziej 
można pokazywać jako przykład dla innych. Mowa o kierowcy 
autobusu kursującego pod szyldem PKM Sosnowiec, który 
zareagował, gdy w pojeździe bito jednego z pasażerów. Bohaterski 
szofer nie wahał się i pomógł mężczyźnie. Zatrzymał też napastnika 
i wezwał na miejsce policję. 

 
Zda rze nie mia ło miej sce w au to bu sie li nii M4 mię dzy Po rąb ką a Ka -
zi mie rzem Gór ni czym. W wo zie nie by ło zbyt wie lu pa sa że rów. Na -
gle 20-la tek za czął ata ko wać in ne go, 60-let nie go po dróż ne go, wy mie -
rza jąc mu kop nia ka. Ca łe zda rze nie wy chwy ci ły ka me ry mo ni to rin gu. 
Za re ago wał też kie row ca, dzię ki któ re mu atak szyb ko się za koń czył. 

– Gdy by nie kie row ca, nie wiem, jak mo gło by się to skoń czyć. Wiel -
kie po dzię ko wa nia – na pi sa ła do pre zy den ta Ar ka diu sza Chę ciń skie go 
cór ka po szko do wa ne go 60-lat ka. 

Bo ha ter ski kie row ca zo stał wy róż nio ny. Na gro dy i po dzię ko wa nia 
wrę czy li mu oso bi ście pre zy dent So snow ca oraz kie row nic two PKM 
So sno wiec Sp. z o.o. z pre ze sem Mar kiem Pi ku łą na cze le. TOS

Do 15 lutego można zagłosować w sondzie,  
w której Zarząd Transportu Metropolitalnego 
 pyta mieszkańców GórnośląskoZagłębiowskiej 
Metropolii o zdanie w sprawie pozostawienia 
tradycyjnej karty potrzebnej przy korzystaniu 
z komunikacji miejskiej.  
 
Wszyst ko dla te go, że już nie ba wem, bo w trze cim 
kwar ta le te go ro ku do dys po zy cji pa sa że rów ma być 
apli ka cja mo bil na, któ ra za stą pi funk cję obec nej kar ty 
ŚKUP. Me tro po lia chce wie dzieć, ile osób jest za in te -
re so wa nych ko rzy sta niem przy prze jaz dach au to bu sem 
czy tram wa jem ze smart fo na, a ile z tra dy cyj nej kar ty. 

Gór no ślą sko -Za głę biow ska Me tro po lia wy li czy ła, 
że za po mo cą pię ciu apli ka cji mo bil nych pa sa że ro wie 
ku pu ją w cią gu dnia ok. 33 tysięcy bi le tów. Rocz nie 
ZTM sprze da je w ten spo sób bi le ty o war to ści po -
nad 13 mi lio nów zło tych. Zgod nie z pla nem w apli ka -
cji mo bil nej do ku pie nia ma ją być za rów no bi le ty jed -
no ra zo we, jak i okre so we. Bę dzie też moż na zwró cić bi -
le ty nie wy ko rzy sta ne, a apli ka cja przy po mni dodatkowo, 

że koń czy nam się okres obo wią zy wa nia, np. bi le tu 
mie sięcz ne go. A jak ma w ta kim wy pad ku wy glą dać 
kon tro la bi le tów? 

– Kie dy kon tro ler wej dzie do da ne go au to bu su, 
tram wa ju lub tro lej bu su, bę dzie miał moż li wość za blo -
ko wa nia sprze da ży bi le tów, rów nież w apli ka cjach, tyl -
ko w tym jed nym i kon kret nym po jeź dzie. Bez tej ope -
ra cji, czy li ze ska no wa nia in dy wi du al ne go QR ko du 
– gdy by wy bie rał z sys te mu tyl ko nu mer li nii, za blo ko -
wał by sprze daż we wszyst kich po jaz dach, któ re w tym 
sa mym cza sie ob słu gu ją tę sa mą re la cję. A czę sto ta kich 
po jaz dów jest co naj mniej kil ka w tra sie – wy ja śnia 
Adam Kra kow czyk, dy rek tor De par ta men tu In for ma -
ty ki GZM. 

Do tych zmian do łą czą też zmia ny ta ry fo we – in te li -
gent ny sys tem po bo ru opłat. GZM chce też po zo sta wie -
nia tra dy cyj nej kar ty, dla tych, któ rzy np. nie po sia da ją 
smart fo na. Chce jed nak wie dzieć, co na ten te mat są dzą 
miesz kań cy. Stąd wła śnie son da, w któ rej moż na od dać 
głos na stro nie in ter ne to wej Gór no ślą sko -Za głę biow skiej 
Me tro po lii. TOS
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Skankan zaprezentował nową płytę

Tomasz Szymczyk 
 
Ofi cjal nie pły ta uj rza ła świa tło dzien ne 21 stycz -
nia w in ter ne cie. Kil ka dni wcze śniej mo gli już ją 
jed nak otrzy mać ci, któ rzy wcze śniej za mó wi li 
krą żek. Jak do szło do na gra nia no wej pły ty, py ta -
my wo ka li stę Skan ka na Szcze pa na Ła cha. 

– In spi ra cji ni gdy nam nie bra ko wa ło. To 
coś, co ca ły czas w nas sie dzi. Jak za kła da li śmy 
ka pe lę trzy dzie ści lat te mu, to pew nie tej ener gii 
by ło tro chę wię cej (śmiech), ale je śli ktoś czu je 
mu zy kę i ma ocho tę do jej two rze nia, ma na to 
po mysł, to ta kie rze czy się nie wy pa la ją. To po -
nad cza so wy rock and roll. Je śli ktoś ma odro bi -
nę rock and rol la w so bie, to mu si go w so bie 
uwol nić. My za mie nia my to na nu ty i śpie wa my 
i tań czy my – opo wia da. 

Na pły cie Bo ur bon Whi skey Gin zna la zło się 
trzy na ście utwo rów – za rów no starych, jak 
i nowych. Pojawili się także goście, wśród któ rych 
zna leź li się mu zy cy z ze spo łu Bo oze and Glo ry, 
a tak że nie ży ją cy już Ro bert Bry lew ski. W tym 
dru gim przy pad ku wy ko rzy sta no na gra nie za re je -
stro wa ne dwa na ście lat te mu. 

– Cięż ko jest nie przy po mi nać o na szych 
przy ja cio łach, któ rzy z na mi współ pra co wa li 
i mie li wpływ na to, co ro bi li. Bez Ro ber ta Bry -
lew skie go pew no Skan kan by nie ist niał, bo był 

mo to rem na pę do wym lat 80. i w reg gae, i w ska, 
i w pun kroc ku. Wszyst kie te ele men ty są 
w Skan ka nie obec ne do te raz i nie mo gli śmy cze -
goś ta kie go zro bić, że by po mi nąć tak waż ne oso -
bi sto ści. To był nasz obo wią zek – pod kre śla 
Szcze pan Łach. 

Hi sto ria Skan ka na roz po czę ła się w stycz -
niu 1993 ro ku. Gru pa mu zy ków ze bra ła się, by 
za grać kon cert z oka zji fi na łu Wiel kiej Or kie stry 
Świą tecz nej Po mo cy. Plan, by za grać tylko raz 
wła śnie z tej oka zji, nie po wiódł się. Mu zy cy za -
czę li grać ze so bą na sta łe, a w cią gu kil ku ko lej -

nych lat świa tło dzien ne uj rza ły ta kie krąż ki jak 
Rytm’n’ska, M. D. Dżo lo, Li ve 95 czy Skan kan 
oży wia tru py. W 2009 ro ku wy szła jesz cze pły ta 
Try to fe el it, a rok póź niej ze spół za wie sił dzia -
łal ność. Na no wo mu zy cy spo tka li się w 2019 ro -
ku, a te raz przy szedł czas na no wą pły tę. Bę dą też 
kon cer ty. Człon ko wie ze spo łu ma ją na dzie ję, że 
pla nów tych nie po krzy żu je pan de mia. 

Kon cert w so sno wiec kiej Me dia te ce po prze -
dzi ło krót kie spo tka nie z człon ka mi ze spo łu. 

– Je śli ktoś twier dził, że Skan kan po wie dział 
już ostat nie sło wo – bar dzo się po my lił. Moż -
na by ło się za sta na wiać, czy po wy da niu pły ty 
Skan kan oży wia tru py i czy moż na zro bić coś 
rów nie do bre go. Oka za ło się, że Skan kan to po -
tra fi. Włą cza łam pły tę z lek kim nie po ko jem... 
Od pierw szej nu ty ze słu cha wek wla ła się we 
mnie fa la ener gii, któ rej chy ba tro chę się jed nak 
nie spo dzie wa łam. Pły ta do słow nie miaż dży mi -
strzow ską li nią ba su (je że li moż na po wie dzieć, że 
bas gra pierw sze skrzyp ce, to na tym krąż ku tak 
wła śnie jest), po ru sza rwą cym do przo du ryt mem, 
na pę dza nym przez nie ba nal ną sek cję dę tą. Ca łość 
do my ka kla sycz na ska -gi tar ka i ży cio we, lek ko 
iro nicz ne, jak to u Skan ka na, tek sty. Jed no wiem 
na pew no. Na jed nym prze słu cha niu się nie skoń -
czy – stwierdziła Ali cja Lu dwi chow ska z Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w So snow cu.

Bourbon Whiskey Gin – taki tytuł nosi pierwsza od trzynastu lat płyta legendarnej sosnowieckiej formacji Skankan. Utwory z nowego krążka, ale też piosenki 
z poprzednich płyt, członkowie zespołu zaprezentowali publiczności w sosnowieckiej Mediatece. 

reklama

Muzycy zagrali w Sosnowcu utwory z najnowszej płyty. W planach są kolejne koncerty. 

Tom
asz Szym

czyk
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O tym, jak kolej dotarła do Maczek

Za nim na ma pach ko le jo wych (oraz 
wszel kich in nych) po ja wi ła się bo ha -
ter ka na sze go ar ty ku łu, mu sia ła zro -
dzić się no wa tor ska idea bu do wy 
pierw szej na te re nie Kró le stwa Pol -
skie go dro gi że la znej. Sa ma idea jest 
jed nak zja wi skiem nie wy star cza ją cym. 
Po trzeb ni są lu dzie, któ rzy wpra wią ją 
w czyn. Jed nym z nich był hra bia 
Hen ryk Łu bień ski – wy bit ny dzia łacz 
go spo dar czy, prze my sło wiec, wi ce -
pre zes Ban ku Pol skie go, po seł 
na Sejm oraz nie zwy kle sku tecz ny za -
rząd ca gór nic twa rzą do we go. Łu bień -
skie go w tym waż nym przed się wzię -
ciu wspie rał pio nier pol skie go prze -
my słu, fi nan si sta Piotr Ste in kel ler.  

W 1835 ro ku za ist nia ły pierw sze 
kon cep cje bu do wy nie zwy kle dłu giej 
jak na ów cze sne re alia li nii ko le jo wej 
z War sza wy do wsi Niw ka. Po wo -
dem wy bo ru Niw ki by ły znaj du ją ce 
się w jej oko li cy ko pal nie wę glo we 
oraz bu do wa ny w owym cza sie kom -
bi nat hut ni czy – Za kła dy Hen ry -
kow skie. Był to rów nież re jon przy -
gra nicz ny (na zwa ny nie co póź niej 
Trój ką tem Trzech Ce sa rzy) – w po -
bli żu prze bie ga ły gra ni ce pań stwo we 
z Pru sa mi (Gór ny Śląsk) oraz ze 
znaj du ją cą się pod au striac kim za bo -
rem Ga li cją. Do dać na le ży, że 
w owym cza sie pla no wa no tak że bu -
do wę Ko lei Gór no ślą skiej (Wro cław 
– Bie ruń). Po łą cze nie z tą li nią ozna -
cza ło do stęp do ro dzą ce go się wła śnie 
sys te mu ko le jo we go Prus, Au strii 
oraz in nych państw Eu ro py.  

18 li sto pa da 1838 ro ku za wią za no 
To wa rzy stwo Ak cyj ne Dro gi Że la -
znej War szaw sko-Wie deń skiej, któ -
re go udzia łow cy do spół ki z Ban kiem 
Pol skim współ fi nan so wa li in we sty -
cję. Po cząt ko wo pla no wa no ob słu gę 
li nii przez trak cje kon ną – do wo dząc, 

że w Pol sce owsa i sia na ma my 
pod do stat kiem i to w bar dzo przy -
stęp nych ce nach. Pa ro wóz zaś nie 
dość, że kosz tu je ty le co 400 ko ni, to 
do dat ko wo po że ra ogrom ne ilo ści 
drew na lub wę gla, a przy tym ser wis 
skom pli ko wa nej ma szy ne rii jest wy -
jąt ko wo kosz tow ny.  

Pro jek tan tem i głów nym bu dow -
ni czym przed się wzię cia zo stał Sta ni -
sław Wy soc ki – in ży nier Ban ku Pol -
skie go, oso ba nie co za po mnia na, 
a prze cież wiel ce za słu żo na dla roz -
wo ju pol skie go ko lej nic twa. Wy soc ki 
wraz z in ży nie ra mi Fran cisz kiem 
Lesz czyń skim i Kon stan tym Ka miń -
skim w ce lu za po zna nia się z taj ni ka -
mi bran ży ko le jo wej zo sta li wy sła ni 
do kra jów, w któ rych dro gi że la zne 
już funk cjo no wa ły.      

Pra ce na pierw szym od cin ku 
z War sza wy do Skier nie wic ru szy ły 
wio sną 1840 ro ku. Nie ste ty, już je sie -
nią ro ku na stęp ne go ro bo ty zo sta ły 
za wie szo ne. Po wo dem prze rwa nia 
prac był kry zys fi nan so wy spo wo do -
wa ny roz ma ity mi oko licz no ścia mi. 
Jed ną z nich by ła zmia na kon cep cji 
od no śnie trak cji – zre zy gno wa no 
z po my słu ob słu gi li nii trak cją kon ną 
na rzecz trak cji pa ro wej (po cząt ko wo 
w grę wcho dzi ła rów nież trak cja mie -
sza na). Do pod ję cia tej de cy zji mu -
sia ły przy czy nić się jed no znacz ne 
opi nie wy sła nych „na zwiad” in ży nie -
rów. Wy ni ka ło z nich, że w na stęp -
stwie szyb kie go roz wo ju tech ni ki ko -
le jo wej, trak cja kon na jest roz wią za -
niem iście ar cha icz nym. Być mo że 
wzię to rów nież pod uwa gę astro no -
micz ne ilo ści wspo mnia ne go owsa 
i sia na po trzeb ne go do wy ży wie nia 
cięż ko pra cu ją cych, a przy tym ma ło 
wy daj nych zwie rząt. Trud ną sy tu ację 
fi nan so wą do dat ko wo skom pli ko wa -

ła plaj ta jed ne go z klu czo wych ak cjo -
na riu szy oraz trzy krot ny wzrost kosz -
tów za ku pu szyn – dzia ła ją ce na te re -
nie Kró le stwa Pol skie go hu ty od mó -
wi ły re ali za cji za mó wień, więc szy ny 
trze ba by spro wa dzać z An glii. Su ma 
sum ma rum w ma ju 1842 ro ku To -
wa rzy stwo Ak cyj ne Dro gi Że la znej 
War szaw sko-Wie deń skiej zban kru -
to wa ło.  

Idea jed nak nie umar ła. Rząd 
Kró le stwa Pol skie go do ce nia jąc ro -
sną ce zna cze nie ko lei, 4 lip ca 1843 
ro ku po wo łał do ży cia Za rząd Dro gi 
Że la znej War szaw sko-Wie deń skiej. 
In we sty cja zo sta ła wspar ta fi nan so wo 
przez Bank Po życz ko wy Ce sar stwa. 
Po sta no wio no zre du ko wać kosz ty 
przed się wzię cia po przez wy ko rzy sta -
nie do prac woj ska oraz po przez 
zmia nę kon struk cji nie któ rych mo -
stów – ze sta lo wych na drew nia ne. 
Jed no cze śnie wy bie ga no my śla mi na -
przód. Prze wi du jąc zwięk sze nie za -
in te re so wa nia no wym ro dza jem 
trans por tu mo sty i na sy py (te któ re 
nie zo sta ły wcze śniej wy bu do wa ne) 
za pro jek to wa no w ten spo sób, aby 
w przy szło ści moż na by ło prze kształ -
cić li nię z jed no na dwu to ro wą. Do -
ce lo wo spo wo do wa ło to nie po rów -
ny wal nie więk szą prze pu sto wość, 
a więc rów nież więk szą ren tow ność. 
Wy bra no sto so wa ny w więk szo ści 
państw Eu ro py roz staw szyn 
1435 mm. By ła to je dy na na te re nie 
Ce sar stwa Ro syj skie go li nia o tym 
roz sta wie.  

Pra ce ru szy ły nie ty le „z ko py ta” co 
z „peł ną pa rą” i już w li sto pa dzie 1844 
ro ku ukoń czo no od ci nek War sza wa 
– Prusz ków. Osta tecz nie po sta no -
wio no, że pro wa dze nie skła dów po -
cią gów nie zo sta nie po wie rzo ne si le 
koń skich mię śni, lecz mo cy me cha -

nicz nych ko ni cwa łu ją cych w sta lo -
wych brzu chach pa ro wo zów. Za ist -
nia ła rów nież po trze ba zmia ny tra sy 
prze bie gu koń co we go od cin ka li nii. 
Naj praw do po dob niej spo ry wpływ 
na do ko na nie tej ko rek ty mia ło unie -
ru cho mie nie w 1844 ro ku Za kła dów 
Hen ry kow skich w Niw ce. W ce lu 
uzgod nie nia osta tecz ne go prze bie gu 
li nii wspo mnia ny wcze śniej in ży nier 
Sta ni sław Wy soc ki – ja ko przed sta -
wi ciel Rzą du Kró le stwa Pol skie go 
wy ru szył z waż ną mi sją do Ga li cji. Je -
go za da niem by ło prze ko na nie Se na -
tu Wol ne go Mia sta Kra ko wa 
do zmia ny tra sy pro jek to wa nej li nii 
Ko lei Kra kow sko – Gór no ślą skiej tak, 
aby prze bie ga ła ona przez miej sco -
wość Szcza ko wa. Po uzy ska niu apro -
ba ty Wy soc ki wraz z re pre zen tan ta mi 
Se na tu w tej sa mej spra wie udał się 
do Wro cła wia do za rzą du Ko lei Gór -
no ślą skiej. I tym ra zem ten zdol ny 
bu dow ni czy i za rząd ca osią gnął swój 
cel – sta cją koń co wą Ko lei Gór no ślą -
skiej sta ły się My sło wi ce.  

Tak oto w 1847 ro ku za miast 
do prze ży wa ją cej re gres go spo dar czy 
Niw ki Ko lej War szaw sko-Wie deń -
ska do tar ła w sam śro dek ma low ni -
czo po ło żo nej nad Bia łą Prze mszą le -
śnej głu szy – tuż przy gra ni cy au -
striac kiej, tuż przy Szcza ko wej i tuż 
obok za gu bio ne go po śród ostę pów 
Pusz czy Pa kosz nic kiej przy siół ka 
Mac ki (Mać ki). Rzecz ja sna, na koń -
cu tej li nii mu sia ła po wstać bo ga to 
wy po sa żo na i od po wied nio re pre zen -
ta cyj na sta cja ko le jo wa. Sta cji tej 
nada no na zwę Gra ni ca. Nie co wię cej 
opo wiem Pań stwu o niej w któ rymś 
z na stęp nych ar ty ku łów.             
 
Ar tur Pta siń ski,  
Cen trum In for ma cji Miej skiej 
 

Podczas pisania artykułu niezwykle pomocnymi 
okazały się publikacje: Dariusz Gutowski, Michał 
Węcel, Leszek Mazan „160 lat kolei żelaznych”, 
Jaworzno 2007; Jacek Jakubek „Od Granicy 
do Maczek – historia budowlana dworca 
kolejowego SosnowiecMaczki”, 
Katowice 2020

. 

Maczki, zwane dawniej Granicą, są jednym z tych miejsc, gdzie przeszłość wyziera dosłownie zza każdego węgła. Jest to również miejsce, które na trwale zapisało się 
w dziejach Zagłębia Dąbrowskiego i stanowi ważny punkt na historycznej mapie polskiego kolejnictwa. 

Biała Przemsza przy kolejowym moście granicznym w Maczkach. 175 lat temu to miejsce musiało wyglądać podobnie.

Fragment karty geognostycznej zagłębia węglowego w Królestwie Polskim – tzw. mapy Hempla z 1856 roku. 
Położoną pośród lasów stację (wraz z zabudowaniami mieszkalnymi) opisano jako Macki. Co ciekawe, 
istniejąca wówczas osada Maćki (Macki) faktycznie znajdowała się nieco bardziej na wschód i na mapę 
w ogóle nie została naniesiona. Dawne Macki (Maćki) to obecne Stare Maczki.

Stanisław Wysocki (14.04.1805 
– 21.05.1868). Domena Publiczna.

Henryk Łubieński (11.07.1793 
– 17.09.1883). Domena publiczna. 
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Sylwia Anasz na pudle 
mistrzostw Polski

W Sie ra dzu od był się Tur niej Kwa li fi ka cyj ny do Mi strzostw Eu -
ro py Se nio rów w ka ra te shin ky oku shin kai oraz Mi strzo stwa Pol -
skiej Fe de ra cji ka ra te shin ky oku shin kai Se nio rów, Ju nio rów i Ka -
de tów. W za wo dach wzię li udział przed sta wi cie le So sno wiec kie go 
Klu bu Ka ra te. 

Naj wię cej po wo dów do ra do ści mia ła Syl wia Anasz, któ ra wy -
wal czy ła pierw sze miej sce w ka ta ka de tek. W za wo dach wzię ły 
udział tak że Ole na Ta cza ła oraz Ka mil Urbań czyk. Ta cza ła po wy -
gra niu pierw szej wal ki w ku mi te awan so wa ła do 1/8 fi na łu, gdzie 
mu sia ła uznać wyż szość ry wal ki, z ko lei dla Ka mi la Urbań czy ka 
start w Sie ra dzu był pierw szym wy stę pem w gro nie se nio rów. KP

Sylwia Anasz (w środku) zdobyła pierwsze miejsce w kata kadetek. 

Plan wykonany
Koszykarki CTL Zagłębie odniosły ważne zwycięstwo w kontekście walki o play-off. W zaległym meczu  
15. kolejki EnergaBasket Ligi Kobiet koszykarki CTL Zagłębie pokonały we własnej hali SKK Polonię 
Warszawa. Sosnowiczanki odegrały się tym samym rywalkom za porażkę w pierwszym meczu tych 
drużyn w stolicy.

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Po trium fie nad Po lo nią w eki -
pie z So snow ca hu mo ry do pi -
su ją. Ka pi tal ny mecz ro ze gra ła 
na sza ka pi tan. Jes si ca Ja nu ary 
zdo by ła 28 punk tów, za no to -
wa ła 13 asyst, za li czy ła 8 zbió -
rek i 6 prze chwy tów! Wskaź -
nik jej efek tyw no ści gry po ka -
zał licz bę 43! Mecz w pier wot -
nym ter mi nie miał się od być 
na po cząt ku stycz nia, ale wów -

czas pla ny po krzy żo wał co vid, 
któ ry wy klu czył z gry kil ka za -
wod ni czek Po lo nii. 29 stycz nia 
też nie oby ło się bez ab sen cji. 
W ze spo le z War sza wy nie 
mo gły za grać li der ka Lo ryn 
Go dwin, Syl wia Sie mie nas, 
Mar ty na Lesz czyń ska i Mar ty -
na Py ka, z ko lei w Za głę biu 
nie obec na by ła Alek san dra 
Woj ta la. Klu czo wa dla lo sów 
me czu oka za ła się dru ga kwar -
ta wy gra na przez so sno wi czan -

ki 29:14. To siód ma wy gra -
na w se zo nie, a to ozna cza, że 
eki pa Jor die go Ara go ne sa jest 
co raz bli żej wyż sze go roz sta -
wie nia przed de cy du ją cą fa zą 
roz gry wek niż przed ro kiem. 
Przy po mnij my, że wów czas 
Za głę bie do play -off przy stę -
po wa ło z ósme go miej sca 
po run dzie za sad ni czej. Nie -
kwe stio no wa ną bo ha ter ką po -
je dyn ku z eki pą Czar nych Ko -
szul by ła Ja nu ary, któ ra po raz 

ko lej ny po pro wa dzi ła swój ze -
spół do wy gra nej, ale na szcze -
gól ne wy róż nie nie za słu ży ła 
tak że naj młod sza w ze spo -
le, 18-let nia Klau dia Wno row -
ska. Uta len to wa na za wod nicz -
ka po bi ła swój punk to wy re -
kord na par kie tach EBLK, 
zdo by wa jąc 10 punk tów. Co 
war te pod kre śle nia, Wno row -
ska by ła bar dzo sku tecz na, tra -
fi ła pięć z sze ściu rzu tów z gry. 
– Klau dia za słu ży ła na po -
chwa ły. To ko lej ny faj ny mecz 
w jej wy ko na niu – nie kry je za -
do wo le nia Ma rek Le siak, pre -
zes CTL Za głę bie. Klau dia 
Wno row ska w tym ro ku skoń -
czy 19 lat. Naj młod sza za wod -
nicz ka w ta lii tre ne ra Ara go ne -
sa do So snow ca tra fi ła z Wi sły 
Kra ków. To jej de biu tanc ki se -
zon na par kie tach eks tra li gi. 
– Mój ta ta grał w ko szy ków kę 
i tak ja koś wy szło, że 
kontynuuję ro dzin ne tra dy -
cje. Sport to wa rzy szy mi 
od naj młod szych lat. Od  
3 ro ku ży cia tak że re gu lar nie 
pły wam – pod kre śla Klau dia, 
któ ra mo że się po chwa lić 
mło dzie żo wym wi ce mi strzo -
stwem Pol ski w ko szy ków -
ce 3x3. – To mój pierw szy se -
zon w eks tra li dze. Uczę się 
w So snow cu tak na praw dę 
se nior skiej gry. Cie szę się, że 
do sta ję spo ro mi nut, sta ram się 
od wza jem nić do brą grą. Ma -
rze nie spor to we? Grać w ko -
szy ków kę na naj wyż szym po -
zio mie – do da je am bit na za -
wod nicz ka.

Jessica January, jak na kapitan przystało, prowadzi koszykarki z Sosnowca do kolejnych zwycięstw.
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Po ma łu koń czy się se zon za sad -
ni czy w PHL. Po se rii kil ku po -
ra żek ho ke iści Za głę bia po wró ci li 
na zwy cię ską ścież kę, wy gry wa -
jąc 3:2 z STS-em Sa nok po 
bram kach Ru sła na Ba szy ro wa, 
Do mi ni ka Na huń ki i To ma sza 
Ko złow skie go. Przed play -of fem 
u sie bie ho ke iści za gra ją jesz -
cze 6.02 z Pod ha lem No wy Targ 
(godz. 17), 11.02 z STS-em Sa -
nok (godz. 19) i 20.02 z GKS-em 
Ka to wi ce (godz. 17). TOS

Niebawem 
playoff
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Rozmowa z ŁUKASZEM GIRKIEM, prezesem Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie to coś więcej niż klub piłkarski 
Krzysztof Polaczkiewicz 
 
Właśnie minęło 5 miesięcy, odkąd Łukasz Girek przejął 
stery w piłkarskim Zagłębiu. Czy w tym okresie był taki 
moment, gdy pomyślał Pan: „Po co mi to było?”.  
Kil ka ra zy (śmiech). Mó wiąc jed nak po waż nie, 
wsze dłem w no we obo wiąz ki z mar szu, na to -
miast od po cząt ku wie dzia łem, w ja kim kie run -
ku bę dzie my zmie rza li. Fakt spra wo wa nia prze -
ze mnie funk cji pre ze sa tyl ko po mo że w re ali -
za cji am bit nych pla nów. Za głę bie So sno wiec to 
naj więk szy i naj bar dziej zna ny klub Za głę bia 
Dą brow skie go. Za głę bie to tak że naj bar dziej 
roz po zna wal na w ca łej Pol sce mar ka z na sze go 
re gio nu. Ma jąc wpływ na kie ru nek roz wo ju 
i stra te gię dzia ła nia, chciał bym, że by śmy zno -
wu za go ści li, ale już na sta łe, w pił kar skiej eli -
cie. Na sze miej sce jest w eks tra kla sie, na to miast 
że by w niej się zna leźć, mu si my być do te go 
zna ko mi cie przy go to wa ni nie tyl ko spor to wo, 
ale przede wszyst kim or ga ni za cyj nie i fi nan so -
wo. Chciał bym też, że by w co raz więk szym 
stop niu o si le i ob li czu pierw sze go ze spo łu Za -
głę bia sta no wi li wy cho wan ko wie na szej aka de -
mii oraz wy róż nia ją cy się pił ka rze z klu bów Za -
głę bia Dą brow skie go. Wie rzę, że na sze dzia ła -
nia w no wej struk tu rze nie tyl ko spra wią, że 
wsko czy my na wyż szy po ziom we wszyst kich 
aspek tach funk cjo no wa nia ca łej or ga ni za cji, ale 
też zna czą co po pra wi my wi ze ru nek i do pro wa -
dzi my do sy tu acji, w któ rej miesz kań cy So -
snow ca, Bę dzi na, Cze la dzi, Dą bro wy Gór ni -
czej, Sie wie rza, Woj ko wic oraz in nych za głę -
biow skich miej sco wo ści zno wu bę dą dum ni, że 
mo gą ki bi co wać ta kie mu klu bo wi jak Za głę bie 
So sno wiec. 
 
Pamięta Pan swój pierwszy mecz w roli prezesa?  
Już na dzień dobry było gorąco, gdy musiał Pan 
interweniować po niezbyt cenzuralnych  
„głosach” z trybun. 
Sko ro chce my zmie nić klub na lep sze, to wszy -
scy po win ni śmy za dbać o ja kość i efekt tych 
zmian. Nie tyl ko pił ka rze, ho ke iści, tre ne rzy 
i po zo sta li pra cow ni cy spół ki, ale też każ dy, kto 
ma Za głę bie w ser cu, po wi nien o to Za głę bie się 
trosz czyć. To na sze wspól ne do bro. Wul gar ne 
ubli ża nie lu dziom, któ rzy każ de go dnia wspie -
ra ją klub i dba ją o je go roz wój, w mo jej oce nie 
jest nie do za ak cep to wa nia. Zresz tą po me czu 
z Ty cha mi skon tak to wa ło się ze mną wie lu ki -
bi ców i po wie dzie li mi, że oni też już ma ją dość 
tak nie kul tu ral nych za cho wań. Fut bol to wspa -
nia ła dys cy pli na spor tu, mię dzy in ny mi dla te go, 
że łą czy lu dzi. Na try bu nach po win no zna leźć 
się miej sce dla każ dej oso by, któ ra chce wspie rać 
Za głę bie lub po pro stu in te re su je się pił ką noż -
ną i chce obej rzeć mecz. Pa mię taj my jed nak, że 
każ dy jest in ny, każ dy ma swo ją wraż li wość. 
Usza nuj my to. Je stem świa do my te go, że na try -
bu nie otwar tej ki bi cu je się nie co bar dziej eks pre -
syj nie (śmiech), ale w sek to rze ro dzin nym jest 
już tro szecz kę ina czej, a to wła śnie w tej czę ści 
try bun kil ka osób po zwo li ło so bie na nie zwy kle 
wul gar ne sło wa skie ro wa ne do osób zwią za nych 
z klu bem. Przed na mi run da wio sen na. Po wo li 
bę dzie my że gna li się ze Sta dio nem Lu do wym, 
na szą świę tą zie mią. Chciał bym, że by śmy to 
wy jąt ko we miej sce po że gna li w spo sób god ny, 
za rów no na bo isku, jak i na try bu nach. 

Ciężko było wejść „w buty” prezesa 
Marcina Jaroszewskiego, z którym wcześniej 
współpracował Pan jako wiceprezes akademii? 
Na po cząt ku sierp nia mi nio ne go ro ku roz po czą -
łem pra cę ja ko dy rek tor za rzą dza ją cy, więc nie 
spo dzie wa łem się, że już kil ka ty go dni póź niej za -
kres mo ich obo wiąz ków zde cy do wa nie się zwięk -
szy. Oczy wi ście, mia łem pew ne oba wy, ale też 
mo men tal nie po ja wi ły się my śli, że te raz wresz cie 
bę dę mógł zre ali zo wać po my sły, z któ ry mi wcze -
śniej nie mo głem się prze bić (śmiech), a któ re 
w mo jej oce nie mo gły by po móc w roz wo ju klu bu. 
 
Jak wygląda sytuacja spółki od strony organizacyjnej? 
Przysłowiowe „trupy z szafy” nie wypadły? 
Ma my swo je pro ble my, ale jest co raz le piej. 
Od po cząt ku swo jej pra cy kom ple tu ję ze spół, któ -
ry ma za pew nić klu bo wi wła ści wy roz wój i naj -
wyż sze stan dar dy. We wszyst kich ob sza rach 
funk cjo no wa nia klu bu do ko na li śmy zmian per so -
nal nych, do łą czy li do nas lu dzie kom pe tent ni, od -
po wied nio wy kwa li fi ko wa ni, pra co wi ci i ma ją cy 
Za głę bie w ser cu. Wie lu z nich mia ło lep sze fi -
nan so wo ofer ty z in nych firm, ale po sta no wi li 
zwią zać się z Za głę biem, bo rów nież ma rzą o tym, 
że by zbu do wać tu taj klub, z któ re go wszy scy bę dą 
dum ni. W pio nie spor to wym, ale też w dzia łach 
mar ke tin gu, pu blic re la tions, spon so rin gu jest 
zde cy do wa nie le piej i po wo li za czy na my ko rzy stać 
z po ten cja łu, któ rym ja ko Za głę bie dys po nu je my. 
Wkrót ce do łą czy do nas dy rek tor fi nan so wy, któ ry 
pro fe sjo nal nie za dba o sku tecz ną i od po wie dzial -
ną po li ty kę fi nan so wą. Praw dę mó wiąc, wła śnie 
od spo tka nia z tą oso bą roz po czą łem pra cę na sta -
no wi sku pre ze sa, ale w związ ku z tym, że jest to 
na praw dę do sko na ły fa cho wiec, to chwi lę mu sie -
li śmy po cze kać. Tru py z sza fy? No cóż, kil ka ra zy 
by łem moc no za sko czo ny... 
 
Jak układa się Pana współpraca z Arkadiuszem 
Aleksandrem, wiceprezesem do spraw sportowych oraz 
Piotrem Polczakiem, odpowiedzialnym za skauting? 
Zna ko mi cie. To nie są przy pad ko wi lu dzie. To 
pro fe sjo na li ści. Od ra zu na po cząt ku swo jej pra -
cy za po wie dzia łem, że w na szych struk tu rach po -
win ni pra co wać naj lep si fa chow cy na ja kich ak tu -

al nie nas stać. Przed sta wi łem też ofi cjal nie wy ma -
ga nia do ty czą ce osób, któ re mo gły by być rze czy -
wi stym wzmoc nie niem Za głę bia. Ar ka diusz 
Alek san der i Piotr Po lczak w za wo do wym fut bo -
lu są od lat, są oso ba mi do sko na le zna ny mi i ce -
nio ny mi w śro do wi sku pił kar skim.  Osią gnę li 
bar dzo du żo ja ko pił ka rze, gra li na naj wyż szym 
po zio mie w Pol sce i po za gra ni ca mi na sze go kra -
ju, zna ją ję zy ki ob ce. Arek był wcze śniej pre ze sem 
i dy rek to rem spor to wym w San de cji No wy Sącz, 
więc je go do świad cze nie w za rzą dza niu klu bem 
jest nie zwy kle cen ne. Z ko lei Pio trek jesz cze 
w mi nio nym se zo nie był za wod ni kiem na szej 
pierw szej dru ży ny, na to miast z ra cji swo jej bo ga -
tej pił kar skiej ka rie ry, w trak cie któ rej prze szedł 
wszyst kie szcze ble, od adep ta fut bo lu do re pre -
zen tan ta Pol ski, od po cząt ku był dla mnie głów -
nym kan dy da tem na sta no wi sko dy rek to ra dzia -
łu skau tin gu. Pra ca z ni mi to wiel ka przy jem ność 
i zna ko mi te do świad cze nie za wo do we. 
 
Zapowiadaliście, że zimą rewolucji kadrowej nie 
będzie i tak też się dzieje. Czy w tej sytuacji można się 
jeszcze spodziewać jakiś transferów? 
W ogó le nie bę dzie już sza lo nych okie nek trans -
fe ro wych. Wszyst kie na sze de cy zje do ty czą ce za -
trud nie nia no wych pił ka rzy mu szą być bar dzo 
prze my śla ne i od po wie dzial ne. Po li ty ka trans fe -
ro wa to tak że fi nan se, więc wszyst kie dzia ła nia 
mu szą być pro wa dzo ne z gło wą i zgod nie z in te -
re sem klu bu. Na ra zie za kon trak to wa li śmy bram -
ka rza Mi cha ła Gli wę ze Sta li Mie lec i mło dzie -
żow ca Fi li pa Bo row skie go z Le cha Po znań. 
Wszyst ko na to wska zu je, że wkrót ce do łą czą 
do nas jesz cze na past nik i środ ko wy obroń ca. 
 
Końcówka rundy dała promyk nadziei na to, że wiosną 
Zagłębie może w końcu dać trochę radości swoim 
fanom. Cel się chyba jednak nie zmienia i w tym sezonie 
najważniejsze będzie zachowanie ligowego bytu? 
Tak, koń ców ka mi nio ne go ro ku by ła zna ko mi ta, 
a wio sną chce my tę świet ną pas sę kon ty nu ować. 
Pił ka rze bar dzo so lid nie przy go to wu ją się do roz -
gry wek li go wych, wa run ki do pra cy ma ją bar dzo 
do bre, więc li czy my na to, że już w pierw szych 
do mo wych me czach z Od rą Opo le i GKS Ka to -

wi ce ze spół za pre zen tu je wy so ką for mę, a póź niej 
bę dzie jesz cze le piej. Na to miast zna my swo je 
miej sce w sze re gu i moż li wo ści. W tym se zo nie 
chce my jak naj szyb ciej za pew nić so bie utrzy ma -
nie, ale w przy szłym cel bę dzie je den – awans 
do eks tra kla sy. 
 
Patrząc długofalowo – jaki macie plan na piłkarskie 
Zagłębie? 
Oczy wi ście prę dzej czy póź niej chce my wró cić 
na naj wyż szy po ziom roz gryw ko wy w Pol sce. 
Dy na micz nie i z suk ce sa mi roz wi ja się aka de mia, 
cze go świa dec twem są ze szło rocz ne osią gnię cia 
na szej mło dzie ży. Pię ciu na szych wy cho wan ków 
za de biu to wa ło w I li dze i po raz pierw szy od dwu -
dzie stu lat na sze mło dzie żo we ze spo ły – i to 
od ra zu trzy – zwy cię ży ły w naj wyż szych li gach 
wo je wódz twa ślą skie go. W wiel kim sty lu wy wal -
czy li śmy hi sto rycz ny awans do Cen tral nej Li gi 
Ju nio rów. In we stu je my w ja kość szko le nia. No -
wym dy rek to rem aka de mii zo stał Wi told Lis, 
wy edu ko wa ny w Ho lan dii do świad czo ny szko le -
nio wiec, któ ry jest jed nym z twór ców aka de mii 
Za głę bia Lu bin, uzna wa nej za jed ną z trzech naj -
lep szych w Pol sce. Po przez te wszyst kie dzia ła nia 
chce my zro bić coś ta kie go, co w San de cji No wy 
Sącz uda ło się Ar ka diu szo wi Alek san dro wi, gdy 
był tam dy rek to rem spor to wym. Gdy San de cja 
wy wal czy ła awans do eks tra kla sy, to w ka drze 
na dwu dzie stu sze ściu za wod ni ków czter na stu 
po cho dzi ło z No we go Są cza i oko lic. Ta ki jest 
nasz plan, że by w przy szło ści o si le Za głę bia So -
sno wiec sta no wi li je go wy cho wan ko wie oraz pił -
ka rze z re gio nu. Zresz tą w mi nio nym ro ku 
dwóch pił ka rzy – Ma te usz Ma cha ła z RKS Gro -
dziec i Ro man Ter ba ly an z Sar ma cji Bę dzin, za -
de biu to wa ło w li go wych roz gryw kach w bar wach 
Za głę bia So sno wiec. Stwo rzy li śmy pro jekt Al ter -
na tyw nej Dro gi Roz wo ju, w ra mach któ rej naj -
lep si pił ka rze na szej aka de mii, za nim tra fią 
do pierw sze go ze spo łu, bę dą ogry wa li się i zdo by -
wa li se nior skie do świad cze nie w klu bach dru giej 
i trze ciej li gi. Roz wi ja my pro jekt Za głę bie Ta len -
tów, dzię ki któ re mu wy róż nia ją cy się pił ka rze 
z na szych struk tur mło dzie żo wych zo sta ną ob ję ci 
spe cjal nym pro gra mem szko le nia, któ ry oso bi ście 
bę dzie nad zo ro wał tre ner Ar tur Skow ro nek. 
Two rząc ta kie pro jek ty jak Za głę bie Gras sro ots 
i Ju nior Fo ot ball, któ re de dy ko wa ne są naj młod -
szym miesz kań com Za głę bia Dą brow skie go, nie 
tyl ko za chę ca my dzie ci do upra wia nia spor tu, ale 
też pro mu je my nasz klub i po więk sza my za głę -
biow ską spo łecz ność. Szy ku je my się do prze pro -
wadz ki na no wy sta dion, do cze go już te raz przy -
go to wu je my się or ga ni za cyj nie i tech no lo gicz nie. 
In we stu je my w roz wój i zdo by wa nie wie dzy 
przez na szych pra cow ni ków na wszyst kich szcze -
blach. Wszyst kie te dzia ła nia ma ją za pew nić nam 
sta ły i efek tyw ny roz wój. Przede wszyst kim chce -
my jed nak dzia łać zgod nie z na szą mi sją, bo Za -
głę bie So sno wiec to coś wię cej niż klub pił kar ski. 
 
Spółka, którą Pan zarządza, to także hokeiści. Jak 
będzie wyglądać przyszłość tej sekcji? 
W sek cji ho ke ja cze ka nas spo ro zmian. Przez te 
kil ka mie się cy uważ nie przy glą da łem się jej funk -
cjo no wa niu, mam swo je prze my śle nia i po my sły, 
ale za nim ofi cjal nie przed sta wię plan dzia ła nia, 
chciał bym wszyst ko omó wić z pre zy den tem Ar ka -
diu szem Chę ciń skim i Ra dą Nad zor czą spół ki.  

Łukasz Girek (pierwszy z lewej) liczy, że niebawem Zagłębie wróci do elity. Prezes Zagłębia na zdjęciu wraz 
z Arkadiuszem Aleksandrem, wiceprezesem klubu (z prawej) oraz pierwszym zimowym nabytkiem, Michałem Gliwą.

arc
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Poziomo: 1 – Melchior Wańkowicz twierdził, że krzepi,  
5 – Boża iskra inaczej, 8 – jesienny kwiat, 9 – wafel, 10 – Grecja 
jako prowincja rzymska, 11 – wytrzymały koń roboczy,  
12 – opos, 14 – dawniej zamiast guzików przy mankietach 
koszuli, 16 – autor książki „Jak dobrze wyglądać po 40”,  
17 – stos, 19 – rakotwórczy składnik eternitu, 21 – rodzaj 
sprawdzianu, 22 – rysunkowy lub mieszkalny, 25 – opłata 
za mieszkanie, 28 – siła, 29 – niejedna w dorobku Rublowa, 
 30 – czyni złodzieja, 32 – element wozu pomiędzy końmi,  
34 – zgiełk, 35 – rodzaj jaszczurki, 36 – górotwór, 37 
– ankra, 38 – wyszło z worka, 39 – w muzyce oznacza powoli. 
Pionowo: 1 – taniec z tytułu operetki Kalmana, 2 – wędrowni 
komedianci, 3 – wieloowocowa nalewka, 4 – z niej woda 
czerpana wiadrami, 5 – część pożyczki państwowej, 6 – fiński 
ośrodek sportów zimowych, 7 – ten zakonnik ma nakaz 
milczenia, 13 – nauka o prawidłowym żywieniu, 15 – gacek lub 
nocek, 18 – kolega Romka i Atomka, 20 – jeden z trzech, 
na które podzielona była Polska, 23 – chorobliwe drżenie gałek 
ocznych, 24 – deklamowany śpiew, 26 – jedno do drugiego 
i zbierze się miarka, 27 – przybysz z innej planety, 28 – zajmuje 
się m.in. przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, 31 
– wyuczony lub wykonywany, 33 – budynek gospodarczy.

Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2022, MICHIO KAKU – BOSKIE RÓWNANIE 
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 2/2022

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 

Sarah Pearse   

Sanatorium  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Elin Warner, na co dzień 
pracująca w angielskiej 
policji, decyduje się 
otworzyć nowy rozdział 
w życiu 
w ekskluzywnym hotelu 
na górskim zboczu. 
Szybko okazuje się 
jednak, że 
zamieszkujące miejsce 
duchy nie pozwalają 
o sobie zapomnieć 
– ośnieżone lasy 
skrywają bowiem wiele 
mrocznych tajemnic. 
Pewnego dnia jeden 
z pracowników hotelu 
dokonuje 
makabrycznego 
odkrycia – w sanatorium 
grasuje morderca. 
Tymczasem śnieżyca i lawina odcinają budynek od świata. Elin 
decyduje się zająć potworną zagadką człowieka, który 
najwyraźniej bardzo stara się udowodnić coś światu. Rozpoczyna 
się gra jeden na jednego… 
Trzymająca w napięciu opowieść przywodząca na myśl klasyki 
gatunku. 
 
Data wydania: 03.02.2022

Grażyna JerominGałuszka  

Nie zostawiaj mnie  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Ujmująca i sugestywna 
historia kilku osób, 
których losy przecinają 
się w pełnym 
wspomnień 
warszawskim 
mieszkaniu. 
Fryderyka to 
miłośniczka brydża 
i stanowcza starsza pani, 
która pewnego dnia 
przyjmuje pod swój 
dach Małgorzatę. 
Małgorzata to młoda 
kobieta na życiowym 
zakręcie i której życie 
skutecznie zatruwa 
Aleksander. Całym 
światem bohaterki jest 
jej kilkuletnia córka. 
Aleksander to bratanek 
Fryderyki, emerytowany sędzia, który wciąż nosi w sercu ból 
po tragicznej śmierci ukochanej kobiety. Co połączy tych troje 
z pozoru tak różnych ludzi? 
Książka JerominGałuszki to opowieść, która zagarnia czytelnika 
dla siebie, świat, w który wchodzi się do chwili, do której nie 
doczyta się książki do końca. 
 
Data wydania: 22.02.2022

Ewa Waligóra   

Zabójcza wycieczka  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Energiczna 
przewodniczka 
po Warszawie, Magda 
Łaszyńska, otrzymuje 
zlecenie opieki 
nad ekscentryczną 
grupą polonusów 
z Wielkiej Brytanii. Kiedy 
rutynowa impreza 
zamienia się w pełną 
niespodzianek i zamętu 
kryminalną aferę, 
do akcji wkracza policja 
w osobie przystojnego 
komisarza Izydora 
Kościeszy. Wkrótce 
okazuje się, że korzenie 
całej historii sięgają 
dwudziestolecia 
międzywojennego 
i okupacji. 
Magda miota się, próbując realizować program, mimo obecności 
irytującego komisarza i realnego zagrożenia ze strony mordercy. 
Akcja rozwija się w zawrotnym tempie. Jest tu humor, groza, 
miłość, namiętność, smutek i tajemnica. 
Romantyczny kryminał w scenerii współczesnej i dawnej 
Warszawy. 
 
Data wydania: 08.02.2022
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HOROSKOP

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Walentynki szykują się dość 
nietypowo, bo sportowo 

i wyjazdowo. Z pewnością będzie 
to jednak miła odmiana dla nudnych, 

corocznych kolacji we dwoje. Zabierz ze sobą 
dużo dobrego humoru i bawcie się dobrze. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Nie 
nastawiaj się na romantyczne 
niespodzianki od ukochanego, bo 
ma zbyt wiele na głowie, by 

pamiętać o takich błahostkach. Weź 
sprawy w swoje ręce i przygotuj coś 
specjalnego. 

RYBY (19.02. – 20.03.) – Twoja 
sytuacja finansowa ulegnie 
znacznemu pogorszeniu. Rób 

jednak wszystko, by uniknąć 
kredytów i pożyczek, bo sprowadzą 

jeszcze większe kłopoty. Wystarczy analiza 
wydatków i przychodów, małe cięcia kosztów 
i dasz radę stanąć na nogi. 

BARAN (21.03. – 19.04.) – Zimowa 
aura sprawi, że zaczniesz popadać 
w depresję. Postaraj się znaleźć 
jakieś pozytywne aspekty zimy. 

Kilka dni na nartach ze znajomymi 
z pewnością polepszy Twój nastrój. 

BYK (20.04. – 22.05.) – Nic nie 
idzie po Twojej myśli, ale już 
niedługo los się odwróci 
i zaczniesz działać ze zdwojoną 

siłą. Posłuchaj dobrych rad zaufanej 
osoby. Potrzeba Ci też więcej spokoju, a mniej 
czarnych myśli. 

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Luty 
to świetny czas dla samotnych 
bliźniąt. Mimo iż wszystko wokół 
nie napawa optymizmem, Ty 

będziesz cieszyć się beztroskim 
czasem, na jaki wreszcie możesz sobie 
pozwolić u boku nowo poznanego 
przystojniaka. Żyj chwilą! 

RAK (22.06. – 22.07.) – Już niedługo 
los się do Ciebie uśmiechnie 
pod kilkoma względami. Bądź silna 
i wytrwale dąż do celów, jakie sobie 

wyznaczyłaś. Efekty będą 
zdumiewające! Zabierz przyjaciółkę na kawę 
i daj się jej wyżalić. 

LEW (23.07. – 23.08.) – Aura 
za oknem sprzyja domowym 
obowiązkom i zaległościom 

książkowym. Wybierz się też 
na długi zimowy, najlepiej samotny 

spacer i zapomnij o kłopotach i troskach. Pomyśl 
o małych zmianach w swoim otoczeniu. 

PANNA (24.08. – 22.09.) 
– Beztroskie chwile z rodziną, to 
coś, czego Ci teraz najbardziej 
potrzeba. Zorganizuj wspólne 

zajęcia lub krótki wyjazd na narty. 
Po powrocie zadbaj o Wasze zdrowie. Pora 
wprowadzić zdrowe nawyki – na początek 
zmiana diety i więcej spacerów. 

WAGA (23.09. – 22.10.) – Przestań 
odkładać wszystko na jutro 
i zacznij wreszcie działać dzisiaj. 
Efekty również będziesz widział 

od razu, co da lepszą motywację 
do działania. Nie daj sobą manipulować. 

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Zaskocz drugą połówkę 
i przygotuj walentynkową 
niespodziankę. Im bardziej 

oryginalny pomysł, tym lepiej. 
W Waszym związku wkradła się nuda 
 i czas go ożywić. 

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Jeśli 
czujesz, że to już czas 
na szukanie nowej miłości, 
musisz działać. Nie bój się 

nowości, spotkań z ludźmi i randek 
w ciemno. Bądź otwarta na przygody, 
podróże i wyzwania.

TEATR  
luty 2022

4, pt., godz. 19.00 Czas 
wypadł z ram  
5, sb., godz. 18.00 
Przodownicy miłości. Rewia 
związkoworobotnicza 
6, ndz., godz. 18.00 
Przodownicy miłości. Rewia 
związkoworobotnicza 
6, ndz., godz. 19.30 Wernisaż 
wystawy z okazji 125lecia 
Teatru Zagłębia 
10, czw., godz. 18.00 Tango 
11, pt., godz. 18.00 Pomoc 
domowa 
12, sb., godz. 18.00 Boeing, 
Boeing 

13, ndz., godz. 11.00 
Szewczyk dratewka 
13, ndz., godz. 18.00 Boeing, 
Boeing 
17, czw., godz. 19.00 
Komedia. Wujaszek Wania 
18, pt., godz. 19.00 Komedia. 
Wujaszek Wania 
19, sb., godz. 18.00 Gniew 
19, nd., godz. 18.00 Gniew 
26, sb., godz. 18.00 Pomoc 
domowa 
27, ndz., godz. 18.00 Pomoc 
domowa

Pierwsze osoby, które zadzwonią do naszej redakcji i podadzą swoje imię i nazwisko, 
otrzymają zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie teatru. Warunkiem odebrania 
biletu jest zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno podwójne 
zaproszenie w dniu 6 lutego o godz. 18.00 na spektakl 
„Przodownicy miłości”, 10 lutego o godz. 18.00  
na spektakl „Tango” i 17 lutego o godz. 19.00 na komedię 
„Wujaszek Wania”.

ZAPROSZENIA

Sosnowiecki Teatr Zagłębia świętuje w tym roku 125 lat istnienia. 
W programie obchodów znalazły się m.in. premiery teatralne, 
wystawa poświęcona historii Teatru, konferencja naukowa oraz 
jubileuszowy koncert sylwestrowy.

Wyjątkowy jubileusz

Nie zwy kłą wy sta wę fo to gra ficz ną, za ty tu ło wa ną 
„Pa pie ro we kra jo bra zy”, moż na oglą dać w Zam -
ku Sie lec kim. Au to rem prac jest Ka mil Mysz -
kow ski.  

– „Pa pie ro we kra jo bra zy” są wy ni kiem wi zji, 
któ re za czę ły się po ja wiać, po nie waż za fa scy no wa -
ły mnie książ ki i wszyst ko, co z ni mi zwią za ne. Bi -
blio te ka za wsze po bu dza ła mo ją wy obraź nię, eks -
cy to wa ła, a fi gu ra ob se syj ne go bi blio fi la by ła naj -
bliż szą mi po sta wą. Dzię ki prze ni ka niu się fo to -
gra fii, in sta la cji ar ty stycz nej z kra jo bra zem i obiek -
tem, ja kim jest książ ka, sta ję się kre ato rem no -
wych rze czy wi sto ści na sty ku me diów – mó wi Ka -
mil Mysz kow ski. – Mam na dzie ję, że widz za czy -
ta się w stwo rzo nych prze ze mnie wi ze run kach, 
któ re prze cież nie są wca le tak nie re al ne – do dał 
fo to graf. Wy sta wę, któ rej ku ra tor ką jest Mał go -
rza ta Ma li now ska -Kli mek, moż na oglą dać do 16 
kwiet nia 2022 ro ku. ST 

reklama

Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają 
pojedyncze wejściówki do kina „Helios”  do odebrania  
od 8  lutego.

BILETY DO KINA

Pol ska mi sja ko smicz na. Pod ta kim ha słem Ka ba ret Ske czów Mę -
czą cych za bie rze wi dzów w ko smos już 6 lu te go. Mi sja ko micz -
na star tu je w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej Mu za. Została po -
wo ła na do eks plo ra cji naj od le glej szych za kąt ków du szy zwy kłe go 
Po la ka, by z ko smicz nej per spek ty wy zo ba czyć sie bie, swo ich są -
sia dów, na sze spo łe czeń stwo we wszyst kich je go bar wach. Po czą -
tek mi sji o godz. 19.30. Bi le ty są w ce nie 75, 80 i 90 zł. ST

Polska misja komiczna

Papierowe krajobrazy

Cykl ju bi le uszo wych wy da rzeń w Te atrze 
Za głę bia otwo rzy już 6 lu te go wy sta wa po -
świę co na hi sto rii sie dzi by te atru, zmia -
nom, ja kie mu to wa rzy szy ły oraz wizji je -
go przy szłej sie dzi by. 

Go ściem wy da rze nia bę dzie Piotr Śmie -
rzew ski, głów ny ar chi tekt pra cow ni 
Analog, od po wie dzial nej za roz bu do wę 
sie dzi by Te atru Za głę bia. Wer ni saż po -
prze dzi o godz. 18.00 spek takl „Przo dow -
ni cy Mi ło ści. Re wia związ ko wo -ro bot ni -
cza” w reż. Jac ka Mi ko łaj czy ka. Nie speł -
na mie siąc póź niej, bo 4 mar ca, za pla no -
wa no pierw szą w tym ro ku ju bi le uszo wą 
pre mie rę. Bę dzie to nie la da grat ka dla 
wszyst kich mi ło śni ków ta len tu Wil lia ma 
Szek spi ra, któ re go „Po skro mie nie Zło śni -
cy” prze ło ży na ję zyk współ cze snej sztu ki 
re ży ser Ja cek Ja brzyk. W nie śmier tel nej 
po wie ści o ma ni pu la cji i za własz cze niu 
pra wa do de cy do wa nia o so bie, nie usta ją -
cych po szu ki wa niach mę skie go wzor ca, 
weź mie udział ca ła mę ska ob sa da Te atru 
Za głę bia.  

– Ju bi le usz te atru za mie rza my świę to -
wać w trak cie week en du wy sta wia nia „Po -
skro mie nia Zło śni cy”. W dzień pre mie ry 
otwie ra my te atr w peł ni dla wi dzów, by 
wszy scy chęt ni mo gli wspól nie uczest ni -
czyć w na szym te atral nym świę cie. Na ko -
lej ne dni rów nież przy go to wa li śmy nie spo -
dzian ki – za po wia da Iwo na Woź niak, dy -
rek tor ka Te atru Za głę bia. 

Dru gą pre mie rę w te atrze, w re ży se rii 
Re mi giu sza Brzy ka na mo ty wach po wie -
ści gra ficz nej „Maus” Ar ta Spie gel ma na, 
za pla no wa no na paź dzier nik. Dra ma to pi -
sar ka Iga Gań czar czyk, so sno wi czan ka 
z po cho dze nia, zba da śla dy po zo sta wio ne 
przez spo łecz ność ży dow ską, sta no wią cą 
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym nie -
mal jed ną czwar tą miesz kań ców So snow -
ca. Pre mie rze to wa rzy szyć bę dzie kon fe -
ren cja na uko wa pod opie ką prof. UJ Ewy 

Bal, po świę co na wkła do wi grup et nicz -
nych w kul tu rę współ two rzo nych przez nie 
spo łecz no ści. Ju bi le uszo wy rok pod su mu je 
nie zwy kły kon cert ar ty stów i ar ty stek Te -
atru Za głę bia z re per tu arem Wła dy sła wa 
Szpil ma na. 

Obok wy da rzeń na sce nie te atru za pla -
no wa no tak że wie le do dat ko wych atrak cji. 
Pod ko niec lu te go ru sza cykl warsz ta tów 
„Ak tor stwo. Hi sto ria w prak ty ce”, in spi ro -
wa nych prze mia na mi w sztu ce ak tor -
skiej XX wie ku. Odbędą się również spo -
tka nia z ak to ra mi i ak tor ka mi oraz spa ce ry 
hi sto rycz no -te atral ne, a tak że dzia ła nia 
pro eko lo gicz ne. W kwiet niu pra cow ni cy 
te atru wspól nie za sa dzą 125 drzew na  
125-le cie. Z ko lei w czerw cu za po wie dzia -
no Let nie Gra nie Przed sta wień Te atral -
nych, czy li fe sti wa lo wy prze gląd pre mier 
mi ja ją ce go se zo nu. 

– Oprócz dwóch pre mie ro wych spek ta -
kli, wi dzo wie mo gą się w tym ro ku spo -
dzie wać jeszcze trzech pre mier, w tym 
przed sta wień dla młod szych od bior ców 
– uchy la rąb ka ta jem ni cy dy rek tor ka te -
atru. In for ma cji o wy da rze niach to wa rzy -
szą cych ju bi le uszo wi moż na szu kać 
na stro nie: www.te atrza gle bia.pl i me diach 
spo łecz no ścio wych Te atru Za głę bia. ST

arc Zam
ek Sielecki w
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TEATR STARSZY NIŻ… 
MIASTO
Teatr w Sosnowcu powstał w 1897 
roku i był szóstą stałą sceną 
na ziemiach polskich 
(po Warszawie, Krakowie, Lwowie, 
Lublinie i Kaliszu). Zbudował go 
Józef Szymański, sosnowiecki 
przedsiębiorca żydowskiego 
pochodzenia. Sam Sosnowiec prawa 
miejskie nabył pięć lat później, 
w 1902 roku.
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