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Przekaż 1 procent swojego 
podatku na sosnowieckie 
organizacje pożytku 
publicznego. Zebrane środki 
stanowią wielkie wsparcie dla 
organizacji, które działają 
na rzecz mieszkańców. Tylko 
w ubiegłym roku na konta 
sosnowieckich podmiotów 
wpłynęło prawie trzy miliony 
złotych. Sprawdź listę 
organizacji. 

reklama

To masz Szym czyk  
 
Mnó stwo da rów od so sno wi czan już na pły nę ło 
i wciąż na pły wa. Zor ga ni zo wa na w ubie gły week end 
zbiór ka prze szła wszel kie ocze ki wa nia. Ze bra ne rze -
czy nie zmie ści ły się do cię ża rów ki Miej skie go Za -
kła du Usług Ko mu nal nych. Wie le ubrań, ma te ria -
łów hi gie nicz nych czy ar ty ku łów dla dzie ci przez ko -
lej ne dni skła da no w ha li spor to wej w Za gó rzu. 
Moż na je przy no sić da lej (z wy jąt kiem odzie ży).  

Mia sto przy go to wa ło dla uchodź ców 
z Ukra iny miej sca po by tu. Dla jed nych to miej -

sce od po czyn ku, in ni pla nu ją zo stać w So snow -
cu na dłu żej. W so sno wiec kich szko łach 
i przed szko lach są już pierw si ucznio wie 
z Ukra iny. 

Ar ty ku ły przy nie sio ne przez miesz kań ców 
po ja dą na Ukra inę ra zem z da ra mi ze bra ny mi 
w in nych za głę biow skich mia stach i gmi nach. 
To wspól na de cy zja pre zy den tów, sta ro sty, bur -
mi strzów i wój tów. Do dzia ła nia włą czy ły się 
tak że fir my Ama zon oraz Ra ben. To do cen -
trum Ama zo na w So snow cu po szcze gól ne gmi -
ny do star cza ją po se gre go wa ne i za pa ko wa ne to -

wa ry. Pierw szy trans port za wie ra ją cy 30 pa let 
wy ru szył w dro gę na wschód już wczo raj, ko lej -
ny dziś. 

– Część po mo cy ad re so wa na jest bez po śred nio 
do miast part ner skich Za głę bia Dą brow skie go 
– pod kre śla ją so sno wiec cy urzęd ni cy.  

– Ilość da rów, któ ra tra fi na Ukra inę, jest 
ogrom na. To efekt po spo li te go ru sze nia wśród 
miesz kań ców Za głę bia. Bar dzo du żo da rów ze -
bra no w szko łach. Je steśmy dum ni z na szych 
uczniów i ich opie ku nów  – mó wią wspól nym 
gło sem sa mo rzą dow cy. 

W So snow cu uru cho mio no spe cjal ną in fo li -
nię w ję zy ku ukra iń skim pod nu me rem: 
514 781 706. Po moc moż na uzy skać tak że 
w Miej skim Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej 
pod nu me ra mi te le fo nów: 695 140 733 lub 
695 140 736. Ca ło do bo wo czyn ny jest też te le -
fon Wy dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go Urzę -
du Miej skie go: 32 266 52 20. Po 7 mar ca 
przy ul. Mo drze jow skiej 42 za cznie dzia łać spe -
cjal ny Punkt Kon sul ta cyj ny. Bę dzie tam moż -
na m.in. uzyskać po ra dy w za kre sie po śred nic -
twa pra cy.

Od ponad tygodnia wszyscy śledzimy wydarzenia na Ukrainie. Po ataku Rosji na to państwo do Polski zaczęli napływać uchodźcy. Sosnowiczanie z ochotą angażują się 
w zbiórki i akcje pomocowe dla Ukraińców. Miasto przygotowało też dla nich miejsca pobytu.
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KRÓTKO

• Przy ul. Dworskiej w Zagórzu rozpoczęła się budowa 
nowego placu zabaw. Mieszkańcy wybrali tę inwestycję 
w ramach budżetu obywatelskiego. 

• Setne urodziny obchodził sosnowiczanin Stanisław 
Marcinkowski. W imieniu władz miasta najlepsze 
życzenia przekazała jubilatowi Anna Jedynak, 
pełnomocnik prezydenta miasta ds. funduszy 
zewnętrznych i polityki społecznej. 

• Na peronach dworca kolejowego Sosnowiec Kazimierz 
PKP PLK zamontowała nowe wiaty dla oczekujących 
na pociągi. 

• W 80. rocznicę powołania Armii Krajowej 
przedstawiciele władz miasta i Światowego Związku 
Żołnierzy AK złożyli kwiaty w kapliczce Matki Boskiej 
Akowskiej w Zagórzu. 

• W Mediatece miał swoją premierę film dokumentalny 
„(Nie) Zapomniani. Historia sosnowieckiej społeczności 
żydowskiej”. Autorem jest Bartosz Bednarczuk, 
dziennikarz telewizji TVS. W filmie wypowiadają się 
dawni żydowscy mieszkańcy Sosnowca, którzy przeżyli 
Holocaust. Obraz można zobaczyć w internecie. 

• Zmarł wybitny historyk prof. Zygmunt Woźniczka. Urodził 
się w 1954 roku w Sosnowcu. Przez wiele lat był związany 
z Uniwersytetem Śląskim. Był autorem lub współautorem 
wielu publikacji odnoszących się do historii regionu. 

• W Środę Popielcową w diecezji sosnowieckiej rozpoczęła 
się peregrynacja krzyża, który św. Jan Paweł II trzymał 
w dłoniach podczas drogi krzyżowej w rzymskim 
Koloseum w 2005 roku. Krzyż odwiedzi wszystkie 
parafie w diecezji. Peregrynacja organizowana jest 
z okazji przypadającego w tym roku 30-lecia diecezji 
sosnowieckiej.  

• W Sosnowcu odbyły się obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadającego 1 marca. 
Ich pamięć uczczono na skwerze im. Danuty Siedzikówny 
„Inki” na Pogoni. 

• Od 1 marca nastąpiły zmiany w ruchu tramwajów 
na terenie Sosnowca spowodowane trwającymi 
remontami. Linia nr 26 kursuje teraz z Pogoni do Milowic, 
a 35 z Zagórza do Katowic-Zawodzia. Zmieniła się też 
numeracja linii zastępczych. 926 z Sosnowca 
do Mysłowic to teraz T-26, a 34 do Kazimierza 
Górniczego – T-27. Planując podróż, warto pamiętać, że 
z powodu remontu w Dąbrowie Górniczej linia 21 
dojeżdża aktualnie tylko do pętli przy dawnej kopalni 
Paryż. TOS

SŁUŻBY W AKCJI

•  W rejonie ul. Skautów 2 doszło 
do wycieku gazu z instalacji. Konieczna 
była ewakuacja mieszkańców. Dla 
mieszkańców podstawiony został 
autobus. Po sprawdzeniu instalacji 
po kilku godzinach mogli wrócić 
do domów. 

• Jedna z sosnowieckich strażniczek 
miejskich w trakcie służby otrzymała 
informację, że na ulicy Targowej doszło 
do zatrzymania krążenia u jednego 
z mężczyzn. Wezwała karetkę i wraz 
z nieumundurowanym policjantem, 
rozpoczęli resuscytację. Gdy 
mężczyźnie udało się przywrócić 
czynności życiowe, został zabrany 

do szpitala. Strażniczkę wyróżniono 
podczas sesji Rady Miejskiej. 

• 4000 zł grzywny nałożono na  
70-letniego mieszkańca Sosnowca, 
który uciekł z miejsca kolizji w centrum 
Sosnowcu. Mężczyzna manewrując 
skodą przy wyjeździe, nie zachował 
ostrożności i wyrwał zderzak z innego 
auta. Wysiadł na zewnątrz, zobaczył, co 
zrobił i… odjechał. Policjanci dotarli 
do niego jeszcze tego samego dnia.  

• O 73 kilometry na godzinę przekroczył 
prędkość kierowca, który poruszał się 
odcinkiem ul. 3 Maja pomiędzy Sielcem 
a Środulą. Nadmierne dociśnięcie 
pedału gazu kosztowało go – zgodnie 

z nowym taryfikatorem mandatów 
drogowych – aż 2500 złotych. Policjanci 
podkreślają jednak, że zdecydowana 
większość kierowców po wprowadzeniu 
nowego taryfikatora mandatów porusza 
się zgodnie z obowiązującą w danym 
miejscu prędkością. 

• Do śmiertelnego wypadku drogowego 
doszło na ul. Wileńskiej. Z ustaleń policji 
wynika, że 67-letni kierowca forda 
najprawdopodobniej zasłabł 
za kierownicą, po czym zjechał 
na przeciwległy pas, a następnie 
uderzył w przydrożne drzewo. Pomimo 
prowadzonej akcji reanimacyjnej 
mężczyzny nie udało się uratować. TOS 

Tomasz Szymczyk, Sylwia Turzańska 
 
Sy tu ację ze wzro stem na pię cia na gra ni cy ro -
syj sko -ukra iń skiej i gro ma dze niem wzdłuż 
niej ro syj skich wojsk ob ser wo wa li śmy od kil -
ku ty go dni. W czwar tek 24 lu te go oka za ło 
się, że nie by ły to jed nak – jak pró bo wa ły tłu -
ma czyć wła dze Fe de ra cji Ro syj skiej – ćwi -
cze nia, ale przy go to wa nia do ata ku na są sia -
dów. Już te go sa me go dnia za ob ser wo wa no 
wzmo żo ny ruch na pol sko -ukra iń skich 
przej ściach gra nicz nych. Wła dze So snow ca 
błyskawicznie za po wie dzia ły po moc dla 
ukra iń skich uchodź ców, w tym przy go to wa -
nie dla nich miejsc po by tu. Na jed nym 
z masz tów przed bu dyn kiem Urzę du Mia sta 
przy al. Zwy cię stwa za wie szo no też nie bie -
sko -żół tą ukra iń ską fla gę. 
– So sno wiec jest go to wy na przy ję cie dwu -
stu, a już nie dłu go pra wie czte ry stu Ukra iń -
ców – za de kla ro wał w ubie gły czwar tek Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 
– Wszy scy, któ rzy tu taj przy ja dą, bę dą szu -
ka li po ko ju i chce my im go za pew nić. Dziś 
je ste śmy zszo ko wa ni, że w środ ku cy wi li zo -
wa nej Eu ro py wy bu chła woj na. Nikt nie 
chciał wie rzyć, że to się wy da rzy – stwier dził 
pre zy dent. – Dzi siaj mu si my być ra zem, po -
ka zać jed ność i udo wod nić, że nic nie mo że 
nas dzie lić, bo tyl ko ra zem mo że my naj gor -
sze mu za po biec. Dla te go mu si my być ra zem 
– stwier dził pre zy dent. 

W piąt ko wy wie czór wie lu so sno wi czan 
uczest ni czy ło w po ko jo wym wie cu, któ ry 
od był się przed Urzę dem Mia sta, aby wy ra -
zić so li dar ność z Ukra iną i na ro dem ukra iń -
skim w ob li czu ro syj skiej agre sji. Nie bra ko -
wa ło ukra iń skich i pol skich flag, a tak że an -
ty wo jen nych trans pa ren tów. 

– Ko muś mo że się wy da wać, że ta kie spo -
tka nie, to nie wie le, ale to bar dzo du żo. Je ste -
śmy ce gieł ką w obro nie na sze go kra ju. Ktoś 
mo że po my śleć, że So sno wiec wy wie sił fla -
gę ukra iń ską i to ty le, ale za tą fla gą kry je się 

du żo pra cy, du żo wspar cia i praw dzi wych 
czy nów, stworzonych ośrod ków po mo cy. 
Wspie ra nas dzi siaj każ dy miesz ka niec So -
snow ca, za co je ste śmy wdzięcz ni – mó wi li 
pod czas wie cu przed sta wi cie le spo łecz no ści 
ukra iń skiej. – Co kol wiek dziś nie po wie my, 
to bę dzie za ma ło dla każ de go Ukra iń ca, któ -
ry pła cze w piw ni cy pod Ki jo wem, dla ko bie -
ty w cią ży, któ ra czter dzie ści go dzin stoi 
w ko lej ce na gra ni cy czy dla żoł nie rza, któ ry 
wczo raj umie ra jąc, krzy czał wro go wi 
w twarz „Sła wa Ukra ini”, ale pro szę wie rzyć, 
że naj mniej sze sło wo to ko lej ny krok do na -
sze go zwy cię stwa – do da wa li. 

Pre zy dent So snow ca ape lo wał do miesz -
kań ców o jed ność. 

– Cięż ko jest zna leźć sło wa po tym, co wi -
dzi my w te le wi zji, co dzie je się u na szych 
przy ja ciół w Ukra inie. Lu dzie w mo im wie -
ku zna ją to z te le wi zji, ale z fil mów, a młod si 
od nas czę sto tych fil mów nie wi dzie li i trze -
ba im tłu ma czyć, co to jest woj na. Dzi siaj 
nieważne, kto jest ja kie go wy zna nia, ja ki ma 
ko lor skó ry i kto skąd po cho dzi. Dzi siaj 

wszy scy mu si my być ra zem, wszy scy po win -
ni śmy być Ukra iną – mó wił. 

Pod czas wie cu wy stą pi li też ak to rzy so -
sno wiec kie go Te atru Za głę bia, któ rzy wy ko -
na li m.in. ukra iń ską pieśń ze spek ta klu „Wij” 
we dług opo wia da nia Mi ko ła ja Go go la.  

Już pod czas wie cu roz po czę ła się zbiór ka 
da rów na po trze by uchodź ców z Ukra iny. 
Przed Urzę dem Mia sta sta nął nie wiel ki sa -
mo chód trans por to wy z Miej skie go Za kła -
du Usług Ko mu nal nych. Cię ża rów ka bły -
ska wicz nie za peł ni ła się da ra mi przy no szo -
ny mi przez so sno wi czan: ubra nia mi, środ ka -
mi czy sto ści, ar ty ku ła mi dla dzie ci, le kar -
stwa mi i środ ka mi opa trun ko wy mi. Zbiór -
ka trwa ła przez ca ły week end, a wraż li wość 
i hoj ność miesz kań ców na sze go mia sta prze -
szły wszel kie ocze ki wa nia. 

– Od zew był prze ogrom ny. Moż na po -
wie dzieć, że ja ko miesz kań cy zda li śmy naj -
waż niej szy eg za min w tak trud nej sy tu acji, 
czy li eg za min z czło wie czeń stwa. So sno wi -
cza nie ku po wa li no we rze czy, nie któ rzy da -
wa li, co mo gli ze swo ich wła snych szaf.  

Sosnowiec pomaga.
Ukraina zmaga się z rosyjską agresją. Gdy oddawaliśmy ten numer do druku, w wielu ukraińskich miastach 
trwały rosyjskie ostrzały. Rosjanie napotykali jednak na bohaterski opór ukraińskiej armii. Równocześnie w całej 
Polsce, również w Sosnowcu, trwa akcja pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Sosnowiczanie zbierają odzież, 
żywność, artykuły dla dzieci. 

25 lutego wieczorem sosnowiczanie zgromadzili się na antywojennym wiecu. 
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To wszyst ko jest już za bez pie czo ne w bar dzo du -
żej ilo ści. Pra cu je my nad od po wied nią se gre ga cją 
tych wszyst kich rze czy i pa ko wa niu przed wy sła -
niem na Ukra inę – mó wi Ad rian Chmie lew ski, 
peł no moc nik do spraw za rzą dza nia kry zy so we go 
i obro ny cy wil nej w Miej skim Za kła dzie Usług 
Ko mu nal nych w So snow cu.  

Licz ni wo lon ta riu sze, któ rzy pra co wa li 
przy se gre ga cji od pa dów, znaj do wa li tam naj róż -
niej sze rze czy. Oprócz tych naj bar dziej po pu lar -
nych, czy li le karstw, ubrań i ma te ria łów hi gie -
nicz nych, przy no szo no rów nież wóz ki dzie cię ce 
i za baw ki. Z jed ne go z wor ków wy ję to na wet 
zbie ra ną pew no pie czo ło wi cie przez ko goś ko -
lek cję plu sza ków z jed ne go z po pu lar nych dys -
kon tów spo żyw czych. Te raz zo sta ły prze ka za ne 
dzie cia kom ucie ka ją cym przed woj ną. Da ry 
moż na skła dać ca ły czas, acz kol wiek ko or dy na -
to rzy zbiór ki pro szą, aby nie przy no sić już odzie -
ży. Tej jest już pod do stat kiem. 

– Je ste śmy rów nież wy star cza ją co za opa trze ni 
w wóz ki dzie cię ce i ak ce so ria dla dzie ci. Te raz naj -
waż niej sze są dla nas po wer ban ki, ra dio te le fo ny, 
krót ko fa lów ki. Ca ły czas po trzeb ne są też ar ty ku ły 
che micz ne, środ ki ochro ny oso bi stej, czy li to, cze -
go na co dzień po trze bu je my w nor mal nym ży ciu 
– do da je Ad rian Chmie lew ski. 

Głów ną ba zą da rów przy no szo nych przez so -
sno wi czan jest ha la spor to wa Miej skie go Ośrod -
ka Spor tu i Re kre acji przy ul. Bra ci Mie ro szow -
skich 91 w Za gó rzu, czy li po pu lar ny Dorjan. To 
tam moż na przy no sić rze czy, któ re chce my prze -
ka zać na rzecz uchodź ców i Ukra iny. Ha la jest 
otwar ta przez cały ty dzień od 8 do 21. Wśród ar -
ty ku łów, któ rych te raz jesz cze po trze ba na Ukra -
inie są: środ ki hi gie ny i czy sto ści, ar ty ku ły me -
dycz ne, pie lu chy, mo kre chu s tecz ki, po ściel, ko -
ce, śpi wo ry, ba te rie, po wer ban ki, la tar ki, świe ce 
czy ze sta wy do pierw szej po mo cy. 

W mie ście przy go to wa no tak że miej sca pobytu 
dla uchodź ców z Ukra iny. Z tej moż li wo ści sko -
rzy sta ło już kil ka dzie siąt osób. Po na bra niu sił naj -
czę ściej kie ru ją się do prze by wa ją cych w Pol sce lub 
za gra ni cą krew nych lub zna jo mych. 

Po móc moż na przy no sząc da ry, ale to nie je dy ny 
spo sób. W Wy dzia le Za rzą dza nia Kry zy so we go 
Urzę du Miej skie go moż na ca ło do bo wo zgło sić 
na przy kład zna jo mość ję zy ka ukra iń skie go i chęć 
po mo cy w tłu ma cze niach, chęć przy ję cia do do mu 
uchodź ców z Ukra iny, moż li wość prze ka za nia 
więk szych rze czy, po mo cy w trans por cie czy ja kie -

go kol wiek wspar cia w wo lon ta ria cie na rzecz 
uchodź ców. Kon tak to wać moż na się pod nu me -
rem te le fo nu 32 266 52 20 czyn nym ca łą do bę lub 
ad re sem mej lo wym: wzk@um.so sno wiec.pl. 

W po moc an ga żu je się też wie le osób pry wat -
nych, biur, za kła dów pra cy czy szkół. Zbiór ki zor -
ga ni zo wa no m.in. w Przed szko lach Miej skich 
nr 25 i 27, Szko łach Pod sta wo wych nr 1 i 4, Ze -
spo le Szkół Ogól no kształ cą cych nr 3, IX Li ceum 
Ogól no kształ cą cym, VI Li ceum Ogól no kształ cą -
cym czy Biu rze Po sel skim Ma te usza Bo chen ka. 

– Dzię ku ję wszyst kim miesz kan kom i miesz -
kań com So snow ca, któ rzy za an ga żo wa li się w po -
moc dla Ukra iny. W ob li czu woj ny i se tek ty się cy 
osób przed nią ucie ka ją cych nie mo gli śmy po zo -
stać obo jęt ni i nie po zo sta li śmy. Je stem dum ny 
z was i ca łe go So snow ca! Dzię ku ję za prze ka za ne 
da ry i za każ dą for mę po mo cy, któ rą zde cy do wa li -
ście się pod jąć – mó wi pre zy dent Ar ka diusz Chę -
ciń ski.  

Zbiór kę na rzecz Ukra iny zor ga ni zu je tak że 
so sno wiec ki Te atr Za głę bia. Oka zją ku te mu 
bę dzie spek takl „Kre sza ny” wy re ży se ro wa ny 
przez Ukra inę Ołe nę Ap czel – ab sol went kę 
Wy dzia łu Sztu ki Te atral nej, Fil mo wej oraz Te -
le wi zyj nej Pań stwo wej Aka de mii Kul tu ry 
w bom bar do wa nym dziś przez Ro sjan Char ko -
wie – zo sta nie wy sta wio ny już 18 mar ca na de -
skach Te atru Za głę bia w So snow cu. Pod czas 
spek ta klu zo sta nie prze pro wa dzo na zbiór ka 
wśród wi dzów, któ ra w ca ło ści zo sta nie prze zna -
czo na na rzecz Ukra iny.  

– Spek takl „Kre sza ny” po wstał w ko pro duk cji 
z Te atrem Łaź nia No wa w Kra ko wie w ra mach 
Fe sti wa lu Bo ska Ko me dia 2021. Po ka za li śmy 
ten spek takl w ra mach w 28. Ogól no pol skie go 
Kon kur su na  Wy sta wie nie Pol skiej Sztu ki 
Współ cze snej. Nie spo dzie wa li śmy się, że bę -
dzie my go grać w ta kich oko licz no ściach. Mo gę 
zdra dzić, że do spek ta klu zo sta ła przy go to wa -
na pięk na sce no gra fia i mu zy ka, a sa ma sztu ka 
jest bar dzo po ru sza ją ca. Gra ją ak to rzy Te atru 
Za głę bia – zdra dza Iwo na Woź niak, dy rek tor ka 
teatru.  
Jak przy zna ją re cen zen ci, po wstał or ga nicz ny spek -
takl, pe łen mo men tów po ru sza ją cych, ale też ta -
kich, któ re ce lo wo ocie ra ją się o gro te skę. To śmia -
łe spoj rze nie na sło wiań ską toż sa mość, za po mnia -
ną re li gij ność i od rzu co ną tra dy cję ma triar chal ną. 
Spek takl roz pocz nie się o godz. 19.00. Sym bo licz -
ny bi let wstę pu kosz tu je 1 zł.

Україно, ми з тобою!
Miasto

POMAGASZ LUB POTRZEBUJESZ POMOCY? PRZECZYTAJ! (STAN NA 3 MARCA)

W woj. śląskim punkt recepcyjny znajduje 
się w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 10. 
Otrzymacie tam komplet informacji 
i pomocy.  
W Sosnowcu również mamy miejsca dla 
uchodźców. Zadzwoń – 695 140 020. 
Wytłumaczymy, gdzie należy się udać. 
W naszych punktach będą bezpieczni. 
Pamiętaj, że uruchomiliśmy specjalną 
infolinię dla uchodźców z Ukrainy, 
w języku ukraińskim: 514 781 706. 
Jeśli po 24 lutego przyjąłeś pod swój dach 
uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy to 
pamiętaj, że są to ludzie, którzy potrzebują 
opieki i spokoju! Pamiętaj, że są w obcym 
kraju, którego języka najprawdopodobniej 
nie znają. 
Możesz skorzystać ze wsparcia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadzwoń 
do nas: 695 140 733. Jeśli będzie 
potrzebna pomoc związana ze 
znalezieniem szkoły, poinformuj o tym. 
Pracownik MOPS-u przyjedzie i zrobi 
wywiad w sprawie potrzebnego wsparcia. 
Możesz także kontaktować się 
z koordynatorem ds. udzielania pomocy 
cudzoziemcom: 695 140 736. 
Uchodźcy z Ukrainy mają zapewniony 
bezpłatny dostęp do opieki medycznej 
i służby zdrowia. 
Pomożemy znaleźć pracę. Powiatowy 
Urząd Pracy czeka na zgłoszenia osób, 
które chcą w Sosnowcu podjąć pracę. 
Wkrótce ruszą również kursy językowe dla 
dorosłych, którzy szukają pracy. 
Dzieci z Ukrainy mogą uczęszczać 
do sosnowieckich szkół. Należy je zgłosić 
do szkoły najbliżej miejsca zamieszkania. 
Dla dzieci, które nie mówią w języku 
polskim, zostaną zorganizowane zajęcia 
dodatkowe z nauki naszego języka. 
Uczniowie mogą w szkołach liczyć także 
na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
Po 7 marca uruchamiamy Punkt 
Konsultacyjny przy ul. Modrzejowskiej 42. 
Tutaj będzie także konsultant, który będzie 
udzielał porad z zakresu pośrednictwa 

pracy. Będzie miał także oferty pracy. 
Firmy telekomunikacyjne oferują 
bezpłatne zestawy startowe na rozmowy 
oraz internet. Trzeba pamiętać, że należy 
zarejestrować karty (bezpłatnie). 
Każdy obywatel Ukrainy może korzystać 
z bezpłatnej komunikacji w ramach ZTM 
oraz Kolei Śląskich i pociągów PKP  
(2 klasa). 
Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy 
przed konfliktem zbrojnym nie muszą 
obawiać się o legalność swojego pobytu. 
W najbliższych dniach nie trzeba też 
składać żadnych wniosków w Urzędzie 
do Spraw Cudzoziemców/urzędach 
wojewódzkich/placówkach Straży 
Granicznej. 
Całą dobę czynny jest również numer 
telefonu do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miejskiego 
w Sosnowcu: 32 266 52 20, gdzie również 
można uzyskać najważniejsze informacje 
w języku polskim. 
Nie martw się o formalności. Twój dalszy 
pobyt w Polsce będzie legalny 
– w najbliższych dniach nie musisz składać 
żadnych wniosków. 
 
Najważniejsze numery 
Infolinia Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego: 32 606 32 32 
Sosnowiecka infolinia w języku 
ukraińskim: 514 781 706 
Pomoc dla Ukraińców w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej: 695 140 733  
Koordynator ds. udzielania pomocy 
cudzoziemcom: 695 140 736 
Wydział Zarządzania 
Kryzysowego: 32 266 52 20 
 
Jeśli chcesz dostarczyć dary dla 
uchodźców lub na Ukrainę, przywieź je 
do hali sportowej przy Braci 
Mieroszewskich 91. 
 
Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy 
są dostępne na stronie: ua.gov.pl.
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Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli
Od 1 marca rodzice mogą składać elektroniczne wnioski o przyjęcie dzieci  do szkół podstawowych, jak i szkół sportowych. Jednocześnie ruszyła rekrutacja do klas 
siódmych szkół z oddziałami dwujęzycznymi i czwartych klas w szkołach sportowych oraz do przedszkoli.

Sylwia Turzańska 
 
Na bo ry do klas czwar tych spor to wych, mi strzo stwa spor -
to we go oraz klas siód mych dwu ję zycz nych od by wać się bę -
dą bez uży cia sys te mu elek tro nicz nej re kru ta cji. Szcze gó ły 
re kru ta cji są do stęp ne na stro nach in ter ne to wych po szcze -
gól nych szkół. Za rów no szko ły z kla sa mi dwu ję zycz ny mi, 
jak i kla sy spor to we cie szą się du żą po pu lar no ścią wśród 
uczniów. Re kru ta cję do klas siód mych szkół z od dzia ła mi 
dwu ję zycz ny mi pro wa dzą SP nr 6, 45, 23, a do klas czwar -
tych spor to wych SP nr 17, 40, 48, 42 i 45 w So snow cu. 

– Je ste śmy go to wi na to, aby zgod nie z obo wią zu ją cy mi 
prze pi sa mi, za pew nić moż li wość re ali za cji obo wiąz ku 
szkol ne go wszyst kim na szym naj młod szym miesz kań -
com. Ak tu al nie ma my wie dzę o 1823 dzie ciach, któ re ob -
ję te po win ny być obo wiąz kiem szkol nym i dla nich ma my 
miej sca w na szych szko łach – za pew nia Ka ta rzy na Wa nic, 
na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji UM w So snow cu. 

W przy pad ku wy bo ru przez ro dzi ca szko ły ob wo do -
wej, po wy peł nie niu for mu la rza w sys te mie re kru ta cji 
zo sta nie wy ge ne ro wa ne zgło sze nie dziec ka do pierw -
szej kla sy szko ły pod sta wo wej na rok szkol -
ny 2022/2023. Zgło sze nie na le ży wy dru ko wać i do star -
czyć do szko ły ob wo do wej w ter mi nie do 18 marca 
do godz. 15.00. Zło że nie zgło sze nia we wska za nym 
ter mi nie gwa ran tu je za kwa li fi ko wa nie dziec ka do kla sy 
pierw szej szko ły ob wo do wej. 

Kan dy da ci, któ rzy miesz ka ją po za ob wo dem pu blicz nej 
szko ły pod sta wo wej, mo gą być przy ję ci do kla sy pierw szej 
po prze pro wa dze niu po stę po wa nia re kru ta cyj ne go, je że li 

da na pu blicz na szko ła pod sta wo wa bę dzie mia ła wol ne 
miej sca. Każ dy z ro dzi ców mo że wska zać szko łę dru gie go 
i trze cie go wy bo ru. Du że zna cze nie, by do stać się do wy -
bra nej szko ły, ma ją kry te ria okre ślo ne przez or gan pro wa -
dzą cy. Po wy peł nie niu for mu la rza w sys te mie wy ge ne ru je 
się wnio sek o przy ję cie dziec ka do szko ły pod sta wo wej 
na no wy rok szkol ny. Wnio sek ten na le ży wy dru ko wać, 
pod pi sać i zło żyć wraz w wy ma ga ny mi do ku men ta mi 
do szko ły wska za nej we wnio sku ja ko szko ła pierw sze go 
wy bo ru, tak że w ter mi nie do 18 mar ca do godz. 15.00. 
W ta kim przy pad ku dziec ko weź mie udział w re kru ta cji 
na wol ne miej sca po zo sta łe po za kwa li fi ko wa niu dzie ci 
z ob wo du szko ły. W przy pad ku nie za kwa li fi ko wa nia 
dziec ka do żad nej z wy bra nych szkół z po wo du bra ku wol -
nych miejsc, dziec ko bę dzie mia ło za pew nio ne miej sce 
w szko le ob wo do wej. 

– Ro dzi ce i opie ku no wie praw ni, któ rzy nie mają do -
stę pu do in ter ne tu oraz ro dzi ce dzie ci nie po sia da ją cych 
nu me ru PESEL, mo gą zwró cić się do szko ły ob wo do -
wej lub szko ły pierw sze go wy bo ru o po moc, w ce lu 
elek tro nicz ne go wy peł nie nia wnio sku przez dy rek to ra 
szko ły – stwier dzi ła Ka ta rzy na Wa nic. 

Na pew no na le ży pa mię tać o ter mi nach i wy peł nić 
elek tro nicz nie for mu la rze do 10 mar ca (re kru ta cja 
do przed szko li), 18 mar ca (kla sy pierw sze szkół pod sta -
wo wych), do 31 mar ca (kla sy siód me szkół dwu ję zycz -
nych i czwarte klasy sportowe), śle dzić wy ni ki re kru ta -
cji i po twier dzić wo lę za pi sa nia ucznia do kon kret nej 
szko ły. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie: 
https://sp -so sno wiec.na bo ry.pl. ST

reklama Zmiany na ulicy 11 Listopada 
Na frag men cie od skrzy żo wa -
nia 11 Li sto pa da z uli cą Hu ba -
la -Do brzań skie go do prze bu -
do wy wa ne go ron da w Za gó rzu 
prze sta nie funk cjo no wać bu -
spas. Zmia na we szła w ży cie od  
1 mar ca. 

– Wpro wa dza jąc bu spa sy, 
mie li śmy dwa ce le. Po pierw sze 
ko mu ni ka cja pu blicz na, a po 
dru gie spraw na i bez piecz -
na ko mu ni ka cja. Dzię ki wpro -
wa dze niu bu spa sów licz ba wy -
pad ków się zmniej szy ła i tym 
samym zwięk szy ło się bez pie -
czeń stwo na od cin kach, gdzie 
po ja wi ły się bu spa sy. W związ -
ku jed nak z bie żą cą sy tu acją, re -
mon ta mi i ogra ni czo ną prze pu -
sto wo ścią ron da ten od ci nek 
jest szcze gól nie na ra żo ny 
na kor ki, ja dąc zwłasz cza 
od stro ny Niw ki. Zmia na za -
tem bę dzie do ty czyć oko ło 700-
me tro we go od cin ka od skrzy -
żo wa nia 11 Li sto pa da z Hu ba -
la -Do brzań skie go do tzw. 
Ron da Pa pie skie go. Tu taj ma -
my wie le zjaz dów w osie dla, le -
wo - i pra wo skrę tów. Do te go 
sy gna li za cje w oko li cach cen -
trum han dlo we go – mó wi Ar -
ka diusz Chę ciń ski. 

Nie ulega wąt pli wo ści, iż sta -
ty sty ki w ostat nich dwóch la tach 

się po pra wi ły. W 2019 ro ku 
na ul. 11 Li sto pa da do szło 
do 106 zda rzeń dro go wych, 
w tym 6 wy pad ków, w któ rych 
ran nych by ło 6 osób. W 2020 
ro ku od no to wa no 96 zda rzeń, 
a w 2021 jesz cze mniej, bo 89, 
w tym 85 ko li zji. 

Bu spas w Za gó rzu za czął 
funk cjo no wać w lip cu 2020 ro ku. 
Zo stał wpro wa dzo ny ze wzglę du 
na licz ne wy pad ki, któ re mia ły 
miej sce na ul. 11 Li sto pa da, 
a tak że przez założenie prio ry te -
tu dla ko mu ni ka cji pu blicz nej. 
– Cza sem na le ży po dej mo wać 
de cy zję, któ re nie są po pu lar ne. 
Sam je stem kie row cą i jeż dżę 
po na szych dro gach, ale gdy wi -
dzę sa mo chód, któ ry w środ ku 
mia sta, le wym pa sem mi ja mnie 
z pręd ko ścią 80, 90, a cza sem na -
wet 100 kilometrów na godzinę 

i wię cej, to coś jest nie tak – tłu -
ma czył wpro wa dze nie bu spa sów 
pre zy dent So snow ca. 

Cel zo stał osią gnię ty. Bez pie -
czeń stwo wzro sło, a Za gó rze 
w du żej mie rze prze sta ło być 
dziel ni cą tran zy to wą. Kie row cy 
wy bie ra ją al ter na tyw ne dro gi, 
jak choć by wy re mon to wa ną 
DK94. Prio ry tet zy ska ła ko mu -
ni ka cja pu blicz na, któ ra ma zo -
stać al ter na ty wą dla ru chu sa -
mo cho do we go. 

W czę ści uli cy 11 Li sto pa da, 
gdzie bu spas nie obo wią zu je, 
ozna ko wa nie zo sta ło usu nię te. 
Bez zmian pozo sta ją za sa dy 
obowiązujące na fragmencie 
drogi do granicy z Dąbrową 
Górniczą. Na tym odcinku tak -
że wi dać po pra wę w sta ty sty -
kach. Zmniej szy ła się licz ba za -
rów no wy pad ków, jak i ko li zji. ST

TERMINY REKRUTACJI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH  
 
• Wypełnianie elektronicznego wniosku 

przez rodziców 01.03.2022 r. 
(od godz. 12.00) – 10.03.2022 r. 
(do godz. 16.00) 

• Złożenie w przedszkolu pierwszego 
wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie 
oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 
01.03.2022 r. (od godz. 12.00) 
– 10.03.2022 r. (do godz. 17.00) 

• Opublikowanie list dzieci 
zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 15.03.2022 r. 
– godz. 14.00 

• Złożenie potwierdzenia woli zapisu 
dziecka w przedszkolu, do którego 
dziecko zostało zakwalifikowane 
15.03.2022 r. (od godz. 14.00) 
– 22.03.2022 r. (do godz. 17.00) 

• Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych25.03.2022 r. 
– godz. 14.00 

• Postępowanie uzupełniające 
prowadzone będzie 
w dniach 01.06.2022 r. – 26.06.2022 r. 

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 
 
• Wypełnianie elektronicznego wniosku 

przez rodziców i złożenie wniosku 
o przyjęcie do szkoły podstawowej 
pierwszego wyboru wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
01.03.2022 r. – 18.03.2022 r. 
do godz. 15.00 

• Opublikowanie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 25.03.2022 r. 
do godz. 12.00 

• Potwierdzenie przez rodzica  
kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 
do 31.03.2022 r. do godz. 15.00 

• Opublikowanie listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
01.04.2022 r. – godz. 12.00 

• Terminy w postępowaniu 
uzupełniającym prowadzone będzie 
w dniach 01.06.2002 r. – 20.06.2022 r.

Od 1 marca na odcinku od skrzyżowania ul. 11 Listopada  
z ul. Hubala-Dobrzańskiego kierowcy mogą jeździć buspasem. 
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Nowa umowa, ale ceny za śmieci bez zmian
Sosnowiec podpisał nową umowę 
na odbiór odpadów komunalnych. 
Mieszkańcy i przedsiębiorcy, 
którzy obawiali się podwyżki, mogą 
odetchnąć z ulgą. Pomimo inflacji 
i nowej umowy, pozostają stare 
stawki opłat za wywóz śmieci. 

 
 – Na ta kich za sa dach jak do tej po ry 
miesz kań cy So snow ca za pła cą 27,7 zł 
mie sięcz nie od oso by za od pa dy se -
gre go wa ne oraz 55,4 zł, je śli od pa dy 
bę dą nie se gre go wa ne – zdra dził pod -

czas kon fe ren cji pra so wej Ar ka diusz 
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. Ce -
ny zo sta ły utrzy ma ne, cho ciaż kwo ta 
wy ni ka ją ca z prze tar gu jest o ko ło 8 
pro cent wyż sza niż po przed nia umo -
wa. Do tych czas kwo ta wy ni ka ją ca 
z po przed niej umo wy to 340 zł net to 
za to nę ode bra nych od pa dów, a obec -
nie to ok. 370 zł net to. – Te go jed nak 
miesz kań cy nie od czu ją, po nie waż 
w ta ki spo sób zop ty ma li zo wa li śmy 
dzia ła nie sys te mu, aby opła ta się nie 
zmie ni ła. Zwięk szy li śmy in ten syw -

ność kon tro li se gre ga cji i mak sy mal -
nie upro ści li śmy nad zór – wy ja śnił 
pre zy dent. 

W So snow cu moż na tak że z ła two -
ścią po zbyć się elek tro śmie ci. W tym 
ce lu roz sta wio no kil ka dzie siąt kon te -
ne rów. Do po jem ni ków zmie ści się 
sprzęt AGD i RTV o mak sy mal nych 
wy mia rach 60x4 0x2 0cm. Ob słu gą sys -
te mu zaj mie się Re mon dis Sp. z o.o. 
Miesz kań cy mo gą rów nież bez płat nie 
od dać du ży sprzęt, któ ry nie mie ści się 
do kon te ne rów. Wy star czy wejść 

na stro nę: www.de cy du jesz.pl i wy peł -
nić for mu larz, wpi su jąc ro dzaj i licz bę 
sprzę tu do ode bra nia. Fir ma od bie rze 
sta ry sprzęt bez po śred nio z do mu, co 
sta no wi du że uła twie nie. 

Sa me od pa dy w za bu do wie wy so kiej 
bę dą od bie ra ne na pod sta wie usta leń 
z za rząd cą, na to miast w za bu do wie 
jed no ro dzin nej co dwa ty go dnie. 
Umo wa ze spół ką Re mon dis zo sta ła 
podpisana na dwa la ta. Ca ły prze targ 
za mknął się w kwo cie 58,8 mln zł 
brut to. ST

Egzotarium nie do poznania
Tomasz Szymczyk 
 
Każ dy, kto od wie dzał przed roz po czę ciem prac 
so sno wiec kie Eg zo ta rium, wie dział, jak wy słu -
żo ny jest je go po cho dzą cy z lat pięć dzie sią -
tych XX wie ku bu dy nek. Po wie lu la tach ocze -
ki wań i pla nów uda ło się po zy skać środ ki na bu -
do wę no we go obiek tu. Zwie rzę ta po je cha ły 
do cho rzow skie go zoo, część ro ślin do róż nych 
miejsc na te re nie mia sta i moż na by ło brać się 
do ro bo ty. Obiekt, któ ry zna li śmy od lat, już nie 
ist nie je. Zo stał ca ły ro ze bra ny. Za stą pi go zu peł -
nie no wa, znacz nie więk sza kon struk cja, któ rą 
miesz kań cy So snow ca ob ser wu ją z uli cy Pił sud -
skie go.  

– Je ste śmy na fi ni szu prac zwią za nych z za da -
sze niem obiek tu. To po zwa la już na pro wa dze nie 
bez żad nych ogra ni czeń prac we wnątrz bu dyn ku 
– mó wi Je re miasz Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy -
den ta So snow ca.  

Go to wa jest już kon struk cja bu dyn ków głów -
ne go i tech nicz ne go. Za mon to wa no rów nież 
po kry cie da chu czę ści biu ro wo -ad mi ni stra cyj -
nej bu dyn ku A oraz 95 pro cent prze szkle nia 
czę ści głów nej. To w niej zre ali zo wa ne bę dą 
trzy eks po zy cje ro ślin ne – tro pi kal na, śród ziem -
no mor ska oraz pu styn na. Go to we jest rów nież 
po kry cie da chu bu dyn ku tech nicz ne go. Wy ko -
na no też więk szą  część prac zwią za nych z in -
sta la cja mi, do bu dyn ku pod łą czo ne jest już też 
cen tral ne ogrze wa nie, co uła twia pra ce wy koń -
cze nio we we wnątrz no we go Eg zo ta rium. 

– Wy ko na no też do sta wę i mon taż 10 wi tryn 
akry lo wych w akwa ter ra riach w piw ni cy, gdzie bę -
dzie moż na oglą dać róż ne ga tun ki ryb. Z uwa gi 
na ich cię żar i wiel kość mon taż nie był ła twy, ale 
efekt koń co wy bę dzie te go wart. Naj więk sza wi try -
na akry lo wa ma dłu gość po nad 8 me trów i wy so -
kość ok. 2,5 me tra – do wia du je my się w spół ce So -
sno wiec kie In we sty cje. 

Ak tu al nie wy ko naw ca zaj mu je się m.in. ocie -
pla niem ele wa cji pół noc nej, mon ta żem ele wa cji 
szkla nych oraz ża lu zji pio no wych na ele wa cji pół -
noc nej. W trak cie re ali za cji jest rów nież ka na li za -
cja desz czo wa. Gdy bę dzie go to wa, roz pocz ną się 
pra ce zwią za ne z bu do wą dróg i chod ni ków. Ca ły 
czas trwa ją też pra ce in sta la cyj ne i wy koń cze nio -
we. Po wsta ją też wy stro je imi tu ją ce na tu ral ne for -

my skal ne w przy szłych akwa riach i ter ra riach. 
Po wsta je też sta cja uzdat nia nia wo dy. 

– Na te re nie obiek tu za pro jek to wa no po now -
ne wy ko rzy sta nie wód opa do wych z ca łe go te re -
nu oraz z da chów bu dyn ku. Wo da desz czo wa bę -
dzie od bie ra na przez ka na li za cję desz czo wą, ma -
ga zy no wa na w zbior ni kach re ten cyj nych zlo ka li -
zo wa nych pod mu ra wą kse ro ter micz ną, tło czo -
na do bu dyn ku głów ne go, tam uzdat nia na i po -
now nie wy ko rzy sty wa na np. do pod le wa nia ro -
ślin – do wia du je my się w spół ce. 

Wśród czyn no ści, któ re po zo sta ną do wy ko na -
nia, bę dzie do sta wa i mon taż urzą dzeń ta kich jak 
win dy czy ko tłow nia ole jo wa, za go spo da ro wa nie 
te re nu, wy koń cze nie ele wa cji czy mon taż ba lu -
strad. 

– Na tak du żej bu do wie nie da się nie mieć 
opóź nień wzglę dem har mo no gra mu, tym nie 
mniej pró bu je my nad go nić pew ne uciecz ki 
ter mi no we, na któ re wpły nął łań cuch do staw. 
Bar dzo dłu go cze ka li śmy na szkło akry lo we, 
któ re pły nę ło prze cież z Au stra lii. Ca ła lo gi -

sty ka zwią za na z trans por tem drew na kle jo ne -
go, kon struk cji cięż kich re ali zo wa nych na zle -
ce nie i pod wy miar po wo do wa ła, że za li czy li -
śmy kil ka ty go dni opóź nie nia, jed nak ro bi my 
wszyst ko, aby w tym ro ku ka len da rzo wym te 
pra ce się za koń czy ły – pod kre śla Je re miasz 
Świe rzaw ski. 

Na po cząt ku 2023 ro ku ma się roz po cząć za sie -
dla nie bu dyn ku przez zwie rzę ta i sa dze nie ro ślin. 
Pierw si od wie dza ją cy ma ją się tam po ja wić w po -
ło wie przy szłe go ro ku. 

Prace przy budowie Egzotarium trudno nazwać przebudową. To tak naprawdę budowa od podstaw całkowicie nowego obiektu. Sprawdziliśmy, co aktualnie dzieje się 
na placu budowy.

CENY ZA ODBIÓR ODPADÓW 
W SĄSIEDNICH MIASTACH:
 
Jaworzno: 32 zł odpady 
segregowane / 128 zł odpady 
niesegregowane 
Katowice: 26,3 zł / 52,6 zł 
Będzin: 36 zł / 72 zł 
Dąbrowa Górnicza: 29 zł / 58 zł 
Czeladź: 33 zł / 66 zł 
Mysłowice: 31,8 zł / 63,6 zł 
Sławków: 33 zł / 66 zł

Miasto

Prace budowlane mają się zakończyć się jeszcze w tym roku. 
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„Górniczy” liderem przeszczepów
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest krajowym liderem w ilości wykonanych przeszczepów biowitalnych w kraju. W ciągu dwunastu 
miesięcy 2021 roku w sosnowieckiej lecznicy wykonano łącznie 245 przeszczepów rogówki, w tym jedenaście przeszczepów pediatrycznych. 

– Prze szcze pie nie ro gów ki jest za bie giem chi rur -
gicz nym, któ ry po le ga na za stą pie niu pa to lo gicz -
nie zmie nio nej tkan ki ro gów ko wej cho re go (bior -
cy) zdro wą, od po wied nio kon ser wo wa ną tkan ką, 
po bra ną od daw cy – wy ja śnia dr hab. n. med. Da -
riusz Do bro wol ski, kie row nik Od dzia łu Oku li sty -
ki Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 5. 

Dla Kor ne lii z Kra ko wa, jed nej z pa cjen tek po -
pu lar ne go „Gór ni cze go”, pro ble my ze wzro kiem 
za czę ły się od na ra sta ją ce go stoż ka ro gów ki. Po -
mi mo za sto so wa nia pro ce dur ma ją cych na ce lu 
za ha mo wa nie dal sze go na ra sta nia stoż ka, ko -
niecz ny oka zał się być prze szczep. Kor ne lia 
z pierw szym za bu rze niem wi dze nia ze tknę ła się 
nie spo dzie wa nie pod czas wa ka cji w 2019 ro ku. 
Po prze bu dze niu zo ba czy ła roz ma za ną pla mę 
przed okiem. Kil ka dni póź niej po wi zy cie u oku -
li sty roz po zna no u niej sto żek ro gów ki, któ re go le -
cze nie mu sia ło za koń czyć się in ter wen cją chi rur -
gicz ną – w tym przy pad ku prze szcze pem. 

– Na oko nie wi dzia łam prak tycz nie nic, mia łam 
strasz ną mgłę. Po wi zy cie w po rad ni do cent Do -
bro wol ski po wie dział, że w mo im przy pad ku ko -
niecz ny bę dzie prze szczep. Mia łam z tym strasz ny 
pro blem, bo nie mo głam się z tym etycz nie po go -
dzić. Uwa ża łam, że nie za słu gu ję na ta ki dar, by 
ktoś po świę cił dla mnie część swo je go cia ła. Prze -
szcze py to w Pol sce na dal te mat ta bu. Ja na uczy -

łam się o tym mó wić i ro bię to gło śno. Pro wa dzę 
warsz ta ty w szko le dla uczniów, ma ją ce na ce lu bu -
do wa nie świa do mo ści do na cyj nej wśród mło dzie -
ży. Sto żek ro gów ki jest cho ro bą obu ocz ną, stąd 
mu szę być pod sta łą kon tro lą le ka rza oku li sty. Jak 
po ka zu je mo ja hi sto ria, po stęp tej cho ro by jest bar -
dzo szyb ki, mój stan uległ po gor sze niu w cią gu za -
le d wie kil ku mie się cy – pod kre śla Kor ne lia. 

In na pa cjent ka, je de na sto let nia Aga ta pod czas za -
ba wy ule gła wy pad ko wi. W oko wbi ła jej się kred ka. 
Ko niecz na by ła ope ra cja, wszcze pie nie im plan tu so -
czew ki oraz prze szczep ro gów ki. Na sza pa cjent ka 
po za ma rze niem, aby w przy szło ści zo stać za wo do -
wym fo to gra fem, roz wi ja swo je pa sje rów nież mu -
zycz nie pod czas gry na gi ta rze. Dla te go pod kre śla, że 
prze szczep ro gów ki nie jest wy da rze niem, któ re by ło 
w sta nie jak kol wiek ją ży cio wo ogra ni czyć. 

– Bu do wa nie świa do mo ści i prze ła my wa nie 
spo łecz ne go ta bu w te ma ty ce prze szcze pów le ży 
w na szym in te re sie, in te re sie spo łe czeń stwa. Dzię -
ki nim je ste śmy w sta nie każ de go ro ku w na szym 
szpi ta lu wy ko ny wać po nad 200 prze szcze pów ro -
gó wek za rów no wśród dzie ci, jak i do ro słych. 
Obec nie ist nie je wiel ka po trze ba pod no sze nia 
świa do mo ści lu dzi, że war to od da wać na rzą dy po -
trzeb ne cho rym, dla któ rych prze szczep jest ostat -
nią szan są na dru gie ży cie – pod kre śla dr hab. n. 
med. Da riusz Do bro wol ski. Opr. TOSPrzeszczep rogówki jest często ostatnią szansą na to, by dobrze widzieć. 
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Powstaje rondo z pętlą w środku
Tomasz Szymczyk 
 
Bio rąc pod uwa gę stan prac na ko niec 
lu te go, wy ko naw ca na pra wie ca łym od -
cin ku no wej li nii za mon to wał już no we 
to ro wi sko. Wy jąt kiem są dwa krót kie 
frag men ty w re jo nie ul. Blach nic kie go 
i tar go wi ska przy ul. Ry dza -Śmi głe go, 
gdzie to ry ko li du ją z ka na ła mi cen tral -
ne go ogrze wa nia. 7 mar ca roz pocz nie 
się tzw. pod bi ja nie to ru, co ozna cza, że 
te go dnia po ja wi się na li nii pierw szy 
po jazd szy no wy. Gdy pra cę za koń czy 
pod bi jar ka to ro wa, wy ko naw ca przy stą -
pi do za bu do wy ob ra mo wa nia to ro wi -
ska i ro bót wy koń cze nio wych.  

Pra ce pro wa dzo ne są rów nież 
na sta rej pę tli w Za gó rzu. 

– Ma ją do pro wa dzić do te go, by z po -
cząt kiem ma ja przy wró cić ruch tram wa -
jo wy na no wo wy bu do wa nej pę tli Za gó -
rze. Na to miast przej ście to ra mi pod ul. 
Bra ci Mie ro szew skich (w tu ne lu) ma 
być moż li we na prze ło mie ma ja i czerw -
ca – mó wi An drzej Zo wa da, rzecz nik 
pra so wy Tram wa jów Ślą skich SA. 
– Pra ce na obiek cie in ży nie ryj nym na ul. 
Bra ci Mie ro szew skich pro wa dzo ne są 

nie prze rwa nie. Na ko niec lu te go ge ne -
ral ny wy ko naw ca in for mu je o tym, iż 
w peł ni za be to no wa na jest pły ta den -
na bu do wa ne go ak tu al nie seg men -
tu I oraz, że trwa ją pra ce zbro je nio we 
i sza lun ko we ra my obiek tu. Rów no cze -

śnie na ca łym od cin ku ul. Pa de rew skie -
go kon ty nu owa ne są ro bo ty in sta la cyj ne 
w za kre sie za si la nia li nii trak cyj nej oraz 
bu do wy pod sta cji trak cyj nej – do da je. 

Pra ce trwa ją rów nież w re jo nie ron -
da im. Ja na Paw ła II w po bli żu Pla cu 

Pa pie skie go. Na wlo tach ze stro ny ulic 
Bra ci Mie ro szew skich i 11 Li sto pa da 
wy stę pu ją utrud nie nia dla kie row ców. 
Fi nal nie ron do ma być dwa ra zy więk -
sze. To we wnątrz nie go znaj dzie się 
no wa pę tla tram wa jo wa.  

– Przy no wym ron dzie po wsta ną 
bra ku ją ce od cin ki dro gi ro we ro wej, 
wy bu do wa ne zo sta ną no we chod ni -
ki, po ja wi się też no wa na wierzch nia 
na ron dzie i wo kół nie go. Bu do wa 
no we go ron da roz pocz nie się 
od prze bu do wy dwóch pra wo skrę -
tów: na sty ku ul. 11 Li sto pa da i Ry -
dza -Śmi głe go oraz ul. Bra ci Mie ro -
szew skich i Za ru skie go – in for mu je 
so sno wiec ki Urząd Miej ski. 

Tram wa je na ron dzie ma ją się po ja -
wić jesz cze w tym ro ku. Na po cząt ku 
bę dą to wo zy tech nicz ne. Te, do któ -
rych bę dą mo gli wsiąść pa sa że ro wie, 
nie dłu go po tem. 

 – Zgod nie z umo wą ko niec prac 
po wi nien mieć miej sce na po cząt -
ku 2023 ro ku, a uru cho mie nie prze -
jaz dów tech nicz nych tram wa jów 
na no wym od cin ku to rów bę dzie 
moż li we w IV kwar ta le 2022 ro ku. 
Mi mo róż nych trud no ści wpły wa ją -
cych na re ali za cję prac, na ten mo -
ment ter mi ny te są jak naj bar dziej re -
al ne do do cho wa nia – za pew nia An -
drzej Zo wa da z Tram wa jów Ślą -
skich SA.

Za rok tramwajowa „15” ma docierać już do nowej pętli w Zagórzu, która znajdować się będzie wewnątrz ronda im. Jana Pawła II. Skrzyżowanie to jest właśnie 
przebudowywane, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. 

Miasto

Na sporym fragmencie nowej linii widać już tory. 

Dokumentacja  
dla nowego węzła

Montują krzesełka na trybunach stadionu

To świet na in for ma cja dla zmo to ry zo wa nych miesz kań ców So snow ca. 
W po nie dzia łek 7 lu te go pod pi sa no umo wę na wy ko na nie do ku men ta -
cji pro jek to wej roz bu do wy od cin ka tra sy S1 z So snow ca do My sło wic.  

Naj waż niej szym ele men tem tych prac bę dzie po wsta nie dłu go ocze ki -
wa ne go wę zła Kli mon tów w re jo nie ul. Jed no ści, co nie tyl ko po pra wi do -
stęp ność do tra sy S1 i stre fy prze my sło wej na Bo rze, ale też od cią ży ist -
nie ją ce wę zły w re jo nie ul. Le nar to wi cza i Or ląt Lwow skich. 

Umo wa do ty czy pro jek to wa nia 6-ki lo me tro we go od cin ka dro gi eks pre -
so wej S1 wraz z wę złem Kli mon tów, któ ry bę dzie pro jek to wa ny przez mia -
sto So sno wiec. To do syć no wa tor ski prze targ, po nie waż pro wa dzi ła go 
Gmi na So sno wiec przy udzia le pra cow ni ków GDDKiA. Za ło że nie by ło 
ta kie, by pod pi sać dwie umo wy, ale z jed nym biu rem pro jek tów tak, by 
unik nąć per tur ba cji i kło po tów na eta pie uzgad nia nia. Mia sto bę dzie mu -
sia ło te raz zak tu ali zo wać swo ją do ku men ta cję pro jek to wą do ty czą cą wę zła 
Kli mon tów, któ ry sko mu ni ku je tra sę S1 z uli ca mi 11 Li sto pa da i In we sty -
cyj ną. 

– Przej ście pod tra są S1 bę dzie od by wa ło się pod spodem. W ra -
mach na sze go pro jek tu zo sta nie za cho wa na rów nież sta cja ben zy no -
wa. Bę dzie to pierw sze po łą cze nie z tra są S1, któ re za pew ni nam po -
łą cze nie z ukła dem dro go wym na osi pół noc -po łu dnie, gdzie czas do -
jaz du i po łą cze nia bę dzie kom for to wy. Zy ska my bar dzo do bre sko -
mu ni ko wa nie mia sta, a z dru giej stro ny po łą czy my stre fę eko no micz -
ną z tra są S1. Od cią ży to ru chli wą dziś ul. Trau gut ta, któ rą jeż dżą 
wszy scy pra cow ni cy i do staw cy – wy ja śnia Da riusz Piecz ka ze spół ki 
So sno wiec kie In we sty cje Sp. z o.o. 

W przy szło ści z no we go wę zła ma też zo stać po pro wa dzo na zu peł nie 
no wa dro ga w kie run ku Sław ko wa. Pó ki co miej ska część do ku men ta cji 
po chło nie 1 237 380 zło tych. Część, któ rą fi nan su je GDDKiA, kosz to -
wać bę dzie 2 760 366 zło tych. Do ku men ta cja po win na po wstać w cią gu 
szes na stu mie się cy od dnia pod pi sa nia umo wy.  

-Bez tych in we sty cji nie je ste śmy w sta nie wy pro wa dzić ru chu sa mo -
cho dów cię ża ro wych spo za cen trum mia sta – pod kre śla Je re miasz Świe -
rzaw ski, wi ce pre zy dent So snow ca. TOS

Trwa mon taż krze se łek na wi dow ni no -
we go sta dio nu pił kar skie go bu do wa ne go 
w ra mach Za głę biow skie go Par ku Spor -
to we go. Krze seł ka zgod nie z pla nem ma -
ją klu bo we bar wy Za głę bia So sno wiec 
i bę dą two rzy ły na try bu nach prze strzen -
ną mo zai kę. 

W su mie miejsc sie dzą cych na no -
wym obiek cie bę dzie 11,6 tys. Wy ko -
naw ca, czy li Biel skie Przed się bior stwo 
Bu dow nic twa Prze my sło we go, mon tu -
jąc krze seł ka, jed no cze śnie mon tu je ba -
lu stra dy od gra dza ją ce sek to ry sta dio nu. 
– Ko lor krze se łek nie bę dzie dla ni ko go 
za sko cze niem. To bar wy Za głę bia – mó -
wi Ka ri na Skow ro nek, pre zes Za głę -
biow skie go Par ku Spor to we go, spół ki 
re ali zu ją cej in we sty cję w imie niu gmi ny 
So sno wiec. – Układ, na ja ki się zde cy do -
wa li śmy, to mo zai ka, któ ra da je efekt 
optycz ne go po więk sze nia obiek tu i wra -
że nie peł nych try bun. Efekt zo ba czy my 
już wkrót ce, bo wy ko naw ca pla nu je za -
koń czyć mon taż do koń ca mar ca, oczy -
wi ście je śli tyl ko wa run ki po go do we bę -
dą sprzy ja ją ce – za strze ga pre zes Skow -
ro nek. No we sie dzi ska dla ki bi ców to 
nie je dy ne no wo ści, ja kie po ja wia ją się 
na wciąż bę dą cym w bu do wie obiek cie. 
Wy ko naw ca mon tu je ca ły czas in sta la cje 
elek trycz ne i sa ni tar ne. Trwa ją tak że 
pra ce zwią za ne z wy ko na niem mu ra wy. 
Za mon to wa ny jest już sys tem zra sza czy, 
jak rów nież sys tem ogrze wa nia mu ra wy. 
W pra wie 80 pro cen tach wy ko na no już 

pra ce przy bu do wie bu dyn ku klu bo we -
go, a kon kret nie fa sa dy bu dyn ku. Trwa ją 
pra ce na da chu te go bu dyn ku i da chu 
nad try bu na mi. Są zwią za ne z wy ko na -
niem ob ró bek bla char skich. W trak cie są 
tak że pra ce wy koń cze nio we we wnątrz 
bu dyn ku. 

Przy po mnij my, że jed no cze śnie po -
wsta ją ha la spor to wa i lo do wi sko, któ -
re wraz ze sta dio nem wej dą w skład 
Za głę biow skie go Par ku Spor to we go. 
Naj bar dziej za awan so wa ne są pra ce 
przy bu do wie ha li spor to wej, z ko lei 
naj wię cej pra cy zo sta ło na bu do wie sta -
dio nu zi mo we go. Tu ro bo ty roz po czę -
ły się jed nak naj póź niej, bo dłu go nie 

uda wa ło się wy ło nić wy ko naw cy. 
Obec nie za koń czo ny zo stał mon taż 
kon struk cji sta lo wej na ca łym obiek cie. 
Po nad to na ca łym te re nie ZPS-u trwa 
mon taż słu pów oświe tle nio wych 
w oko li cach par kin gów i cią gów ko mu -
ni ka cyj nych. 

– Zgod nie z har mo no gra mem w trze -
cim kwar ta le te go ro ku pla no wa ne są już 
osta tecz ne od bio ry tech nicz ne przed od -
da niem obiek tu do użyt ku. War to do dać, 
że nie bę dą od da wa ne osob no po szcze -
gól ne obiek ty, jak sta dion pił kar ski ha la 
czy lo do wi sko. Ca ły kom pleks zo sta nie 
od da ny miesz kań com w jed nym cza sie 
– do da je pre zes Skow ro nek. KP

Krzesełka mają kolory Zagłębia Sosnowiec i na trybunach będą tworzyć barwną mozaikę. 
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„Diabeł łańcucki” z Sosnowca
Piotr Zawadzki, aktor sosnowieckiego Teatru Zagłębia, zagrał tytułową rolę w nowym serialu „Diabeł łańcucki” w reżyserii Macieja Jurewicza na podstawie książki  
Jacka Komudy. Można już zobaczyć pilotażowy odcinek nowej produkcji.

To masz Szym czyk 
 
Zagrał pan główną rolę w serialu „Diabeł łańcucki”. Wiemy, 
że będzie to produkcja z gatunku tzw. płaszcza i szpady. 
Wiadomo, kiedy i gdzie będzie można zobaczyć serial? 
Nie wie my jesz cze, czy bę dzie to ja kaś te le wi zja, 
czy ja kaś plat for ma. Jest kil ku kon tra hen tów, 
z któ ry mi za czy na ją się roz mo wy. 19 lu te go 
na zam ku w Kra si czy nie od by ła się pre mie ra na -
sze go pierw sze go od cin ka. Te raz to czą się roz -
mo wy. Se rial jest hi sto rycz ny, wła śnie z ga tun ku 
płasz cza i szpa dy. Mó wi o po sta ciach, któ re rze -
czy wi ście w XVII wie ku ży ły na Pod kar pa ciu. 
Sta ni sław Stad nic ki, zwa ny póź niej dia błem łań -
cuc kim, był awanturnikiem z prawdziwego 
zdarzenia. Grabił, rabował, napa dał na są sia dów, 
po czym zgła szał się do są du i mó wił, że to są sie -
dzi na pa dli. Stad nic ki wy naj mo wał też do ra bun -
ków za wa diac kie go Jac ka Dy dyń skie go. Tę po -
stać gra Ma te usz Ba na siuk. W to wszyst ko wple -
cio na jest jesz cze po stać Gede ona, któ re go gra 
Ra do sław Pa zu ra. 
 
Jak pan tra fił na plan te go se ria lu? 
Był ca sting. Pro duk cja mia ła dwie bar dzo zna ne 
oso by i mnie. Po ca stin gu producenci przekazali, 

że zadzwonią do mnie. Po my śla łem, że jak zwy -
kle za dzwo nią, prze pro szą i po dzię ku ją, a za -
dzwo ni li, że by po wie dzieć, że zde cy do wa li się 
na mnie. 
 
Aktorom ze scen innych niż warszawskie czy krakowskie 
trudniej jest trafić na plan filmowy czy telewizyjny? 
A może to kwestia logistyki i trudności połączenia 
obecności na planie z obecnością w teatrze? 
My ślę, że to wła śnie kwe stia lo gi sty ki. Ja wie -
lo krot nie od ma wia łem po je cha nia na plan fil -
mo wy, gdy mia łem tu spek takl czy pró bę. 
Na pla nie fil mo wym jest tak, że czę sto mo że się 
prze dłu żyć. Ma jąc w za na drzu spek takl czy 
pró bę od ma wia łem, bo wie dzia łem, że mo gę 
nie zdą żyć wró cić. Dość czę sto re zy gnu je my 
z dość pro za icz nych po wo dów. Dla te go ła twiej 
jest za an ga żo wać ak to ra, któ ry miesz ka 
w War sza wie, bo więk szość rze czy krę ci się 
wła śnie tam. Cho ciaż aku rat w przy pad ku 
„Dia bła łań cuc kie go” pra co wa li śmy w cu dow -
nym miej scu, czy li w Biesz cza dach. Roz ma -
wia li śmy z Rad kiem Pa zu rą, że w War sza wie 
nie da ło by się te go na krę cić. To tam by ła cer -
kiew w Piąt ko wej, tam był dwór obron ny 
w Ba cho wie, by ło mia stecz ko fan ta sy, któ re 

uda wa ło wio skę. Te lo ka li za cje i te pięk ne 
Biesz cza dy też za gra ły w tym se ria lu. 
 
Zdjęcia już się zakończyły? Teraz czas na etap montażu? 
Wszyst ko jest już go to we. Po pre mie rze w Kra si -
czy nie ob jeż dża my Pol skę z po ka za mi. By li śmy 
m.in. w So snow cu, w Me dia te ce. Je dzie my też 
m.in. do Gdań ska czy San do mie rza. 
  
Podczas pracy na planie polubił pan klimat Polski 
szlacheckiej z XVI czy XVII wieku? 
Ma rze niem każ de go jest w dzie ciń stwie to, by być 
kow bo jem czy D`Ar ta gna nem. Tu mo że my rze -
czy wi ście prze nieść się w XVII wiek, któ ry był dla 
Pol ski naj lep szym okre sem. Pol ska by ła po tę gą 
od mo rza do mo rza. To by li strasz nie od waż ni lu -
dzie, któ rzy we szli do Mo skwy. My ślę, że war to 
po ka zy wać ta ką Pol skę. Gram, oczy wi ście, po stać 
ne ga tyw ną, ale są też i po sta ci po zy tyw ne. My ślę, 
że mar ty ro lo gii jest zbyt du żo, a po ka zać trze ba 
ten okres, gdzie wy gry wa li śmy i by li śmy wiel cy. 
 
Serial „Diabeł łańcucki” jest porównywany do „Czarnych 
chmur”, które chyba każdy widział. To porównanie 
uprawnione? 
Na wet my w ten spo sób to po rów ny wa li śmy. 
„Czar ne chmu ry” to był ka wał do bre go ki na, ale 
– no wła śnie – zo sta ły na krę co ne chy ba pięć dzie -
siąt lat te mu. Od te go cza su nie zro bio no nic do -
bre go z tej se rii płasz cza i szpa dy. Ja ko że je stem 
już po pre mie rze, mo gę śmia ło po wie dzieć, że 
zro bi li śmy ka wał do bre go ki na i mo że być jesz cze 
le piej. W grun cie rze czy zro bi li śmy je za po ło wę 
su my, któ ra po win na być prze zna czo na na każ dy 
od ci nek. Wszyst kim za le ża ło, wszy scy się ze bra li 
i dla te go uda ło się to zro bić.  

Wiadomo ile odcinków będzie liczył serial? Czy 
w zależności od tego, gdzie będziemy go oglądać, może 
zostać jeszcze przemontowany? 
Na dzień dzi siej szy pierw szy se zon ma się za -
mknąć w sied miu od cin kach. Teo re tycz nie w tym 
siód mym po wi nie nem zgi nąć, ale re ży ser za pla -
no wał, że nie zgi nę, więc jest pla no wa na dru ga se -
ria. Co bę dzie da lej, zo ba czy my. 
 
Pra ca na pla nie se ria lu i pra ca w te atrze, gdzie jest ży wy 
kon takt z pu blicz no ścią, róż ni się? 
Bar dzo. To po pierw sze zu peł nie in ne gra nie. Trze -
ba grać de li kat nie. Ka me ra jest bar dzo bli sko. To 
też kwe stia pew nej go to wo ści, ale z dru giej stro ny 
moż na to po wtó rzyć. W te atrze te go nie ma. Ja ko 
że już po nad trzy dzie ści lat gram w te atrze, pra wie 
wszyst ko wiem na ten te mat. Świat fil mu jest mi 
mniej zna ny i go od kry wam, ale oka za ło się, że ka -
me ra mnie ko cha, jest cu dow nie, jest uro czo i ży czę 
so bie, że by tych ról by ło wię cej. 
 
A co w Teatrze Zagłębia? Pamiętam świetnego Gierka 
w „Czerwonym Zagłębiu”. W jakich spektaklach 
można pana aktualnie zobaczyć i jakie nowe role się 
szykują? 
Zro bi li śmy we wrze śniu w re ży se rii Ro ber ta Ta lar -
czy ka spek takl „Ni kaj” we dług książ ki Zbi gnie wa 
Ro ki ty. To ko pro duk cja z ko le ga mi z Te atru Wy -
spiań skie go. To ma ła ról ka, ale gram tam. Mia łem 
za grać te raz w naj now szej pre mie rze, czy li w „Po -
skro mie niu zło śni cy” w re ży se rii dy rek to ra ar ty -
stycz ne go Jac ka Ja brzy ka, ale tro chę zdro wot nie mi 
się ten plan po krzy żo wał. Wej dę do te go spek ta -
klu, ale do pie ro w ma ju. Pod ko niec kwiet nia 
w Te atrze Roz ryw ki pla nu je my mój mo no dram 
„Au dien cja V” Bo gu sła wa Schaf fe ra. 

Miasto

reklama

Wy kaz lo ka li użyt ko wych 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 mar ca 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 mar ca 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 wy sta wio ne do prze tar -
gu moż na oglą dać w ter mi nie do 15 mar -
ca 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

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych 
w Sosnowcu 

ulica Partyzantów 10a 
41-200 Sosnowiec 

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

Główną rolę w serialu zagrał Piotr Zawadzki (z lewej). Towarzyszy mu Jacek Dydyński  
(w tej roli Mateusz Banasiuk). 
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Zostaw swój 1 procent 
podatku w Sosnowcu

Syl wia Tu rzań ska 
 
– Jak co ro ku, już tra dy cyj nie, za chę ca my do dal -
sze go prze ka zy wa nia swo je go 1 pro cen ta po dat -
ku na so sno wiec kie or ga ni za cje po żyt ku pu blicz -
ne go, po nie waż pręż nie dzia ła ją na rzecz nas 
wszyst kich – mó wi Pau li na Ada mus, na czel nik 
Wy dzia łu Współ pra cy z Or ga ni za cja mi Po za -
rzą do wy mi w UM w So snow cu. – Przy go to wa -
li śmy wy kaz so sno wiec kich or ga ni za cji, na rzecz 
któ rych miesz kań cy mo gą od dać 1 pro cent po -
dat ku. War to zaj rzeć na stro nę pro wa dzo ną 
przez So sno wiec kie Cen trum Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych: wspar cie. so sno wiec. pl. Chęt nie wy -
ja śni my, ko mu po ma ga ją po szcze gól ne or ga ni -
za cje i ja ki jest za kres ich dzia łal no ści – do da je.  

W ubie głym ro ku po nad 70 ty się cy so sno wi -
czan prze ka za ło 1 pro cent po dat ku na or ga ni za -
cje po żyt ku pu blicz ne go. W su mie na kon ta so -
sno wiec kich or ga ni za cji uda ło się prze ka -
zać 2 873 114,73 zł. Po nad 913 ty się cy zło tych 
wpły nę ło na kon to Fun da cji „Po móc Wię cej”. 
Po nad 706 ty się cy uda ło się po zy skać Sto wa rzy -
sze niu Opie ki nad Zwie rzę ta mi „Na dzie ja 
na Dom” i po nad 664 ty sią ce za si li ło bu dżet Ho -
spi cjum So sno wiec kie go im. św. To ma sza Ap. 
Są to trzy or ga ni za cje, któ re uzy ska ły naj więk sze 
wpły wy z 1 pro cen ta po dat ku za rok 2020.  

Wnio sek o prze ka za nie 1 pro cen ta po dat ku 
na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go (OPP) 
za war ty jest w ze zna niu po dat ko wym. Wy star -
czy wpi sać nu mer KRS wy bra nej przez sie bie or -
ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go oraz kwo tę, ja ką 
za mie rza my prze ka zać. Kwo ta ta nie mo że prze -
kra czać 1 pro cen ta po dat ku na leż ne go po za -
okrą gle niu do peł nych dzie sią tek gro szy w dół. 
Sys tem e -PIT wy li cza kwo tę 1 pro cen ta po dat -
ku na pod sta wie ak tu al nych da nych. 

Je śli chce my, by wspar cie zo sta ło prze zna -
czo ne na kon kret ny cel szcze gó ło wy, moż na go 
okre ślić w prze wi dzia nej do te go ru bry ce w ze -
zna niu po dat ko wym. Do ko nu jąc roz li cze nia 
rocz ne go, ko rzy sta jąc z usłu gi Twój e -PIT, na -
le ży mieć na uwa dze, iż w przy go to wa nym roz -
li cze niu po dat nik bę dzie miał au to ma tycz nie 
wska za ną or ga ni za cję po żyt ku pu blicz ne go, 
na rzecz któ rej prze ka zał swój 1 pro cent w ro -
ku ubie głym. Jest moż li wość zmia ny za rów no 
or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go, jak i wska za -
nia in ne go ce lu szcze gó ło we go. 

Wa run kiem prze ka za nia kwo ty 1 pro cen ta 
jest za pła ta w peł nej wy so ko ści po dat ku na leż -
ne go sta no wią ce go pod sta wę ob li cze nia kwo -
ty, któ ra ma być prze ka za na na rzecz OPP, nie 
póź niej niż w ter mi nie dwóch mie się cy 
od upły wu ter mi nu dla zło że nia ze zna nia po -
dat ko we go. Te go rocz na ak cja roz li czeń PIT 
trwa od 15 lu te go do 2 ma ja.

To zaledwie 1 procent, a oznacza wielkie pieniądze i nieocenione wsparcie dla tych, którzy na co dzień pomagają innym. 
Warto przekazać 1 procent podatku na rzecz sosnowieckich organizacji pozarządowych, które mają status organizacji 
pożytku publicznego. W Sosnowcu uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku PIT za 2021 rok jest ponad  
40 organizacji – stowarzyszeń, fundacji i terenowych jednostek ogólnopolskich organizacji pożytku publicznego.

SP nr 35 do tej pory nie miała hali sportowej. 
WYKAZ SOSNOWIECKICH OPP

• 0000002116 Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 
• 0000006105 Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader”  
• 0000009842 Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przebudzenie” w Sosnowcu 
• 0000044055 Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani 
• 0000056797 Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. 
• 0000092308 Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” 
• 0000119342 „Inspe” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
• 0000144428 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia 
• 0000222993 Caritas Diecezji Sosnowieckiej 
• 0000244219 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Chrześcijańskiej 
• 0000344603 Fundacja „Dla Rodziny” 
• 0000351938 Fundacja Wyrównywania Szans Nadzieja 
• 0000365274 Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom” 
• 0000389968 Fundacja „Pomóc Więcej” 
• 0000393362 Instytut Twórczej Integracji 
• 0000402255 Fundacja „Ratujemy Dogi” 
• 0000404633 Fundacja „Blisko Ciebie” 
• 0000472992 Fundacja „Szanowny Pan Kot” 
• 0000498983 Fundacja Akademia Piłki Nożnej Zagłębia Sosnowiec 
• 0000504038 Fundacja „Nieinni” 
• 0000585616 Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy „Zagłębie” 
• 0000609470 Zagłębiowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
• 0000095954 Fundacja „Politrauma” przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 

im. Św. Barbary w Sosnowcu 
• 0000618313 Stowarzyszenie Na Rzecz Psów Północy „Okiem Wilka” 
• 0000031412 Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica w Sosnowcu 
• 0000037538 Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu „ZDROWIE” 
• 0000746001 Zagłębie e-Sportu 
• 0000040168 Stowarzyszenie Chorych Na Łuszczycę Nazwa W Języku Angielskim:  

„The Psoriasis Association” 
• 0000107534 Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec

Miasto

Wesprzyj organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Sosnowca

TERENOWE JEDNOSTKI OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCE W SOSNOWCU

• 0000114345 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Cel szczegółowy 1%: dla OM TPD Sosnowiec 
• 0000012847 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Cel szczegółowy 1%: Koło PZN 

w Sosnowcu 
• 0000069581 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Cel szczegółowy 1%: Oddział 

Miejski w Sosnowcu 
• 0000201405 Polski Związek Filatelistów Cel szczegółowy 1%: Oddział Miejski w Sosnowcu 
• 0000273051 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Cel szczegółowy 1%: 

Hufiec Sosnowiec 
• 0000115547 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Cel szczegółowy 1%: Oddział PTT Sosnowiec 
• 0000043188 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Cel szczegółowy 1%: 

Koło w Sosnowcu 
• 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  

Cel szczegółowy 1%: OSP Sosnowiec – Cieśle 
• 0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  

Cel szczegółowy 1%: OSP Sosnowiec – Porąbka 
• 0000028246 Fundacja im. Brata Alberta Cel szczegółowy 1%: Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Sosnowcu 
• 0000024181 Fundacja „Dr Clown” Cel szczegółowy 1%: Region Zagłębie i Jura 
• 0000037573 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Cel szczegółowy 1%: Koło Sosnowiec

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 35 im. Ar mii Kra jo -
wej w Po rąb ce już nie ba wem bę dą mo gli ko rzy stać z ha li 
spor to wej. To waż na i po trzeb na in we sty cja, bo „35” to 
jed na z nie licz nych szkół w mie ście, w któ rej nie ma sa li 
gim na stycz nej. Szko ła mie ści się w peł nym uro ku za byt -
ko wym bu dyn ku z 1913 ro ku.  

– Nie daw no za koń czy ła się mo der ni za cja bu dyn ku 
szkol ne go, w ra mach któ re go od sło ni li śmy i za bez pie -
czy li śmy je go hi sto rycz ną ele wa cję – przy po mi na pre zy -
dent Ar ka diusz Chę ciń ski. 

No wa ha la przy kry je ist nie ją ce przy szko le bo isko. 
Obok niej po wsta nie rów nież za ple cze sa ni tar ne z szat -
nia mi, prysz ni ca mi i po miesz cze nia mi go spo dar czy mi. 
Za da sze nie sta no wić bę dzie kon struk cja sta lo wa z da -
chem łu ko wym.  

Obiekt po wi nien być go to wy na po cząt ku 2023 ro ku. 
Wy ko naw cą bę dzie fir ma Ma xi mus, a koszt prac to 8,4 
mi lio na zło tych. 

Pod czas lu to wej se sji Ra dy Miej skiej rad ni za bez pie -
czy li rów nież środ ki na pro jekt ha li spor to wej przy  
II LO im. Emi lii Pla ter oraz re mont bo iska przy SP 4 
przy ul. Ko ściel nej. TOS 

Urząd Miej ski w So snow cu in for mu je, że w związ ku 
z prze pro wa dzo ną w gminie So sno wiec mo der ni za cją 
ewi den cji grun tów i bu dyn ków, część de cy zji w spra wie 
wy mia ru po dat ku od nie ru cho mo ści oraz in nych po dat -
ków lo kal nych nie zo sta nie do star czo na do miesz kań ców 
przed dniem 15 mar ca 2022 ro ku. 

– Wy ja śnia my, że da ne za war te w po wyż szej ewi den cji 
sta no wią pod sta wę wy mia ru po dat ków lo kal nych. Ak tu al -
nie trwa ją pra ce w za kre sie usta le nia nie ru cho mo ści, dla 
któ rych na stą pi ła zmia na wy so ko ści po dat ku. Za za ist nia łą 
sy tu ację prze pra sza my i pro si my państwa o wy ro zu mia łość. 
Jed no cze śnie in for mu je my, iż ra ty po dat ków, któ rych ter -
min płat no ści mi nie przed do rę cze niem de cy zji, płat ne bę -
dą w cią gu czter na stu dni od da ty do rę cze nia de cy zji – prze -
ka zu ją urzęd ni cy z so sno wiec kie go Urzę du Mia sta. TOS

Hala sportowa 
przy szkole w Porąbce 

Część decyzji 
podatkowych później 

Odwodnienie  
na Kraszewskiego 
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Fir ma Ha bas zaj mie się pro ble mem za le wisk, któ re po -
wsta ją w re jo nie ul. Kra szew skie go w Kli mon to wie. Uli -
ca wraz z od wod nie niem bę dzie prze bu do wa na. Umo wa 
opie wa na 650 ty się cy zło tych. In we sty cja ma być go to wa 
za dzie sięć mie się cy. Po dob na in we sty cja zwią za na z bu -
do wą ka na li za cji desz czo wej trwa już na ul. Jed no ści. TOS 
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Metamorfoza ulicy Mieroszewskich
Tym razem dzielę się z państwem zbiorem archiwalnych fotografii wykonanych w połowie lat 70. Ich autorem jest pan Konrad Pająk. Mogę zaprezentować je dzięki 
uprzejmości państwa Zofii i Jerzego Jeleńskich, od których je otrzymałem. Zdjęcia te stanowią cenny zapis odchodzenia w niebyt starej zabudowy głównej ulicy Zagórza. 
Dla lepszej orientacji dołączam fotografie, które wykonałem w lutym tego roku. Zapraszam na spacer w przeszłość. 

W okre sie mię dzy wo jen nym 
uli ca ta no si ła imię Mie ro szew -
skich – słyn ne go ro du wła ści cie li 
ziem skich, któ ry oprócz Za gó rza 
zwią za ny był tak że z Bę dzi nem, 
My sło wi ca mi oraz Sie mia no wi -
ca mi Ślą ski mi. Pod czas II woj ny 
świa to wej nie miec cy oku pan ci 
zmie ni li na zwę na Haup tr stras -
se. Na stęp nie Haupt stras se zo -
sta ła za stą pio na przez Ar mię 
Czer wo ną. Ta ki stan rze czy 
trwał do lip ca 1975 ro ku, gdy 
mia sto Za gó rze zo sta ło przy łą -
czo ne do So snow ca. Za pew ne 
nikt nie ośmie lił by się zmie niać 
ist nie ją cej na zwy, gdy by nie fakt, 
że w Ka zi mie rzu Gór ni czym 
mie siąc wcze śniej przy łą czo nym 
do So snow ca rów nież znaj do -
wa ła się uli ca Ar mii Czer wo nej. 
Chęć unik nię cia zdu blo wa nia 
nazw by ła dość istot nym po wo -
dem. Na no we go pa tro na uli cy 
wy bra no sze re go we go czer wo -
no ar mi stę Iwa na Ka my sze wa. 
Po cho dzą cy z Ukra iny mło dy 
żoł nierz zo stał bo ha te rem 
po tym, jak z wiąz ką gra na tów 
rzu cił się pod nie miec ki po jazd 
pan cer ny. Dzia ło się to pod czas 
ofen sy wy Ar mii Czer wo nej 
w stycz niu 1945 ro ku, w oko li -
cach ul. So bie skie go. Na fa li 
prze mian ustro jo wych, w mar -
cu 1991 ro ku Ra da Mia sta So -
snow ca do ko na ła zmia ny nazw 
aż sie dem dzie się ciu ulic. Po śród 
nich zna la zła się tak że uli ca Ka -
my sze wa. Prze mia no wa no ją 
na Bra ci Mie ro szew skich. Przy -
znam, że zu peł nie nie ro zu miem 
in ten cji, ja kie sta ły za ta kim wła -
śnie wy bo rem. Wszak o ile mi 
wia do mo, na prze strze ni dzie jów 
enig ma tycz ni „Bra cia Mie ro -
szew scy” nie by li z Za gó rzem 
w ja ki kol wiek spo sób zwią za ni. 
Oj ciec i syn to i ow szem – 
mam tu na my śli ostat nie go 
przed roz bio ra mi sta ro stę bę -
dziń skie go Sta ni sła wa Mie ro -
szew skie go oraz je go sy na hra -
bie go Jó ze fa Mie ro szew skie go. 
Ba da jąc drze wo ge ne alo gicz ne 
tej rodzi ny, moż na się utwier -
dzić, że w od nie sie niu do Za -
gó rza o żad nych „bra ciach” 
mo wy być nie mo że. Po zo -
staw my jed nak tę hi sto rycz ną 
za gad kę i spójrz my na Za gó rze 
nie co młod sze niż to, któ re ist -
nia ło w cza sach Mie ro szew -
skich. 
 
Ar tur Pta siń ski,  
Cen trum In for ma cji Miej skiej

Z Kurierem po Sosnowcu

Nasz spacer rozpoczynamy w pobliżu miejsca, gdzie ulica o niezwykle intrygującej nazwie – Sezamkowa (dawniej Róży Luksemburg) łączy się z ulicą Braci Mieroszewskich. Za plecami 
fotografów znajduje się część Zagórza nie bez powodu zwana Mecem (dawniej pisanym jako Metz). Obiektywy aparatów fotograficznych skierowane są w kierunku północnym. Wzdłuż 
ulicy ciągną się sterty gruzu i ruiny. Są to smutne pozostałości po domostwach, w których jeszcze nie tak dawno toczyło się życie. To właśnie o ten teren poszerzono widoczny na zdjęciach 
fragment ulicy Br. Mieroszewskich. Na poboczu drogi leżą sporej średnicy rury, które niebawem znajdą się pod powierzchnią jezdni. Wysoki kanciasty budynek to istniejący po dziś dzień 
(nieco nadbudowany) dom rodziny Gierszów. Odznaczająca się na tle nieba piramida to ściana szczytowa urzędu gminy, a później Urzędu Miasta Zagórze (prawa miejskie 1967-1975). 
Najprawdopodobniej zdjęcie to zostało zrobione nieco wcześniej niż pozostałe. Świadczą o tym widoczne w głębi kadru drzewa, których próżno szukać na następnej fotografii.   

Nadal podążamy ul. Braci Mieroszewskich. Po prawej stronie z ulicy Rewolucji Październikowej (wcześniej Leśna, obecnie Dmowskiego) wynurza się karetka pogotowia. Po lewej stronie 
widzimy efekty dzieła destrukcji. Są pośród nich relikty słynnego, szczycącego się barwną historią baru „Texas”. W jego okolicach widzimy dwóch stróżów prawa, którzy niczym szeryfowie 
rodem z Dzikiego Zachodu strzegą ładu i publicznego porządku. Nieco dalej, tuż za wylotem ulicy Północnej (obecnie Lelewela) widnieje spory budynek, w którym mieściła się poczta oraz 
ośrodek zdrowia – to ta ceglano-szara bryła. W ciągu niewidocznych na zdjęciu zabudowań po prawej skrywają się: przedszkole, szkoła nr 1 (zwana męską) oraz prowadzona przez siostry 
zakonne ochronka. W oczy rzucają się dwa samochody FSO warszawa – ambulans i sedan. Zapewne zbieg okoliczności sprawił, że na poprzednim zdjęciu uwieczniono dwa Fiaty 125p 
w takich samych konfiguracjach nadwozia. Obecnie w tym miejscu znajduje się rondo Jacka Siemieńskiego, a układ drogowy uległ znacznym zmianom.  

Na tym zdjęciu sporo się dzieje. Ktoś majstruje przy ciężarówce, która być może za chwilę wywiezie kolejną partię gruzu. Fiat 125p wyposażony w budzące respekt zderzaki 
wzmocnione tzw. kłami sygnalizuje skręt w ulicę PKWN (wcześniej Krakowska, obecnie Szymanowskiego). Nieco przysłonięta żółta tablica wskazuje drogę do kopalni Czerwone 
Zagłębie. Nieco dalej widzimy karetkę pogotowia (Fiat 125p kombi), a tuż przed nią parę na motocyklu. Kierujący ręką sygnalizuje skręt w ulicę Dzierżyńskiego (dawniej Kościelna, 
obecnie ks. Popiełuszki). Trwają prace rozbiórkowe budynku Urzędu Miejskiego, panuje ogólny rozgardiasz. Przechodnie z zainteresowaniem obserwują, co się dzieje. Po prawej 
stronie widzimy świeżo wzniesiony budynek Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (szkoła działała pod patronatem Fabryki Silników Elektrycznych Małej Mocy „Silma”). 
Niektórzy pamiętają jeszcze, że w jego miejscu znajdował się wcześniej sklep z artykułami papierniczymi oraz skup butelek. To czego nie zobaczymy na zdjęciach, to kryjący się 
poza kadrem po prawej stronie pomnik poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej.
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reklama

Stoimy tyłem do przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 9. 
Po lewej znajduje się blok (Braci Mieroszewskich 59 c), a na prawo 
niegdysiejsza duma Zagórza – Supersam.  Wcześniej w jego okolicy 
funkcjonował wciąż z nostalgią wspominany przez rzesze stałych 
bywalców lokal „Roma”. Widoczna na pierwszym planie niepozorna 
ulica jest jednym z tych miejsc, które w sposób szczególny mogły 
zapisać się w dziejach świata. Otóż właśnie tutaj 15 lipca 1959 
dokonano zamachu bombowego na przywódcę ZSRR Nikitę 
Chruszczowa oraz I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułkę. Wybuch 
nastąpił dwie godziny przed ich przejazdem, w wyniku czego w zamachu 
lekko ranna została tylko jedna osoba. Na ironię zakrawa fakt, że 
w pobliżu miejsca wybuchu znajdował się komisariat Milicji 
Obywatelskiej, który mieścił się w nieistniejącej już willi rodziny 
Zielińskich (po prawej w miejscu pawilonu handlowo-usługowego). 
W głębi kadru widzimy charakterystyczne kamienice wzniesione jako 
część założenia patronackiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów 
Hutniczych Sosnowieckich. Tuż za nimi trwa budowa bloków 
– kwadraciaków.       

Docieramy w okolicę parku, który niesłusznie bywa nazywany „Parkiem 
na Kępie”. Robimy w tył zwrot. Za plecami mamy Mortimer, a przed sobą rząd 
wspomnianych wcześniej kamienic. Onegdaj było ich osiem, ale do naszych 
czasów zachowały się dwie. Zostały one przebudowane w tak znacznym 
stopniu, że trudno dostrzec w nich choćby ślady pierwotnego wyglądu – są 
to kamienice przy Braci  Mieroszewskich 71 i 73. Pośród ciągu zabudowań 
złocistą barwą wyróżnia się kiosk Ruch-u z charakterystycznie 
wyprofilowanym dachem. Tuż przy nim znajdował się przystanek 
autobusowy – obecnie jest nieco dalej. W lewej części kadru widzimy 
zabudowania, które w stu procentach wyburzono, by zrobić miejsce dla 
dwóch nowych pasów ruchu. Pomiędzy kamienicami (na lewo) kryje się 
skrzyżowanie z ulicą Kępa, a jeszcze dalej droga dojazdowa do szybu Józef 
(funkcjonował w okolicach dzisiejszego sklepu Biedronka). Pośród 
rozmaitych prywatnych biznesów prosperujących w okolicy Józefa 
w pamięci autochtonów zachowała się piekarnia u Dziubdziela. Zakład ten 
za sprawą dobrej jakości oferowanych wyrobów bardzo często pojawia się 
we wspomnieniach zagórzaków. Cudowne smaki dzieciństwa kończą nasz 
krótki wspólny spacerek. Ani się obejrzeliśmy, a w czasie zaledwie 47 lat 
pokonaliśmy 1100 metrów przestrzeni.
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Pierwszy kronikarz Zagłębia
Marian Kantor-Mirski w latach trzydziestych wydawał broszury poświęcone historii zagłębiowskich miast i wsi, które dzisiaj są cennym źródłem wiedzy o regionie.  
Mija właśnie osiemdziesiąt lat od śmierci autora.

To masz Szym czyk 
 
„Na wschód i pół noc od zam ku sie lec kie go, jesz -
cze w dru gim dzie siąt ku XIX wie ku szu miał od -
wiecz ny bór, rę ką ludz ką nie tknię ty. Wzdłuż 
Bry ni cy od Mi lo wic do Mo drze jo wa ist nia ły 
oko ło r. 1845 nie prze by te to pie li ska, po ro śnię te 
mo cza ro wa tą so sną. Na wet cen trum So snow ca, 
w miej scach gdzie dziś sto ją: ko ściół pa ra fial ny, 
biu ra To wa rzy stwa So sno wiec kie go i cer kiew 
oko ło r. 1870 by ło po kry te gę stym la sem i mo -
cza ra mi. (…) W ta kich pusz czach i z ma łej osa -
dy w ro ku 1902 wy ro sło mia sto, któ re swój za -
wrot ny roz rost za wdzię cza bo gac twu złóż wę glo -
wych, ja kie znaj du ją się nie tyl ko na je go te re nie, 
ale i w naj bliż szej oko li cy – tak o So snow cu pi sał 
w wy da nym w 1931 ro ku jed nym z ze szy tów 
z cy klu „Z prze szło ści Za głę bia Dą brow skie go 
i oko li cy” Ma rian Kan tor -Mir ski, je den z pierw -
szych, je śli nie pierw szy za głę biow ski re gio na li -
sta i oj ciec Ta de usza Kantora, za ło ży cie la te atru 
Cri cot 2. W tym ro ku mi ja osiem dzie siąt lat 
od je go śmier ci. Kan tor -Mir ski zgi nął na prze -
ło mie mar ca i kwiet nia 1942 ro ku w obo zie 
w Oświę ci miu, do kąd tra fił z jed nym z pierw -
szych trans por tów, aresz to wa ny przez Niem ców 
w Tar no wie za dzia łal ność kon spi ra cyj ną. 

Ma rian Kan tor -Mir ski ma dzi siaj swo ją uli cę 
w So snow cu (nie wiel ka ulicz ka na Jó ze fo wie, 
wcze śniej Bocz na i ZWM), ale wca le nie po cho -
dził z na sze go mia sta, ani z Za głę bia. Uro dził się 
w 1884 ro ku w Czer mi nie ko ło Miel ca. Z za wo -
du był na uczy cie lem. Gdy wy bu chła I woj na świa -
to wa, wstą pił do Le gio nów Pol skich. To z te go 
okre su po cho dzi pseu do nim Mir ski, któ ry z cza -
sem stał się dru gim czło nem je go na zwi ska. Swo je 
legionowe wspo mnie nia wy dał w la tach trzy dzie -

stych pod ty tu łem „Od Ra rań czy do Ka nio wa”. 
Brał też udział w po wsta niach ślą skich, gdzie za -
zna jo mił się m.in. w póź niej szym wie lo let nim wo -
je wo dą ślą skim Mi cha łem Gra żyń skim. To 
na Gór ny Śląsk rzu ci ły go też po wo jen ne lo sy. 
Kan tor -Mir ski po wró cił do za wo du na uczy cie la. 
Or ga ni zo wał m.in. pol skie szkol nic two w Ru dzie 
Ślą skiej, był też kie row ni kiem szko ły w Szo pie ni -
cach -Roź dzie niu. W 1926 ro ku zo stał zdy mi sjo -
no wa ny i prze niósł się za miedzę, czy li do So -
snow ca. Tu taj pod jął z cza sem pra cę ja ko urzęd -
nik w Po wia to wej Ka sie Cho rych, roz po czął też 
dzia łal ność pu bli cy stycz ną. 

Za głę bie Dą brow skie, a zwłasz cza je go dzie je, 
sta ły się je go praw dzi wą pa sją. W la tach 1931-32 
spod pió ra Kan to ra -Mir skie go wy szły wspo -
mnia ne ze szy ty „Z prze szło ści Za głę bia Dą brow -
skie go i oko li cy”, a w póź niej szych la tach po dob -
ne opra co wa nia po świę co ne zie mi za wier ciań skiej 
i ol ku skiej.  

O So snow cu Kan tor -Mir ski pi sał, trze ba przy -
znać – cza sem w nie co baj ko wym sty lu, ale nie 
zapominając o waż nych dla hi sto rii mia sta zda rze -
niach – bu do wie li nii ko le jo wej czy bi twie po -
wstań ców stycz nio wych. Na pew no zbie ra jąc in -
for ma cje do ty czą ce wy da rzeń z dru giej po ło -
wy XIX wie ku, na po cząt ku lat trzy dzie stych mógł 
mieć jesz cze kon takt z ich świad ka mi, względ nie 
z oso ba mi, któ re wie dzę tę po zy ska ły od ro dzi ców. 
Po wstań cy stycz nio wi w II RP zo sta li po wie lu la -
tach docenieni przez pań stwo. Kan to ro wi -Mir -
skie mu uda ło się usta lić na zwi ska kil ku na stu 
z nich. „Znacz na część z tej grup ki już za koń czy ła 
swój do cze sny marsz szla kiem ży wo ta i ode szła 
w za świa ty, we zwa na do ape lu przez Pa na nad Pa -
ny – a tyl ko pa ru w ocze ki wa niu na la rum gro bo -
we, zwra ca od cza su do cza su, na uli cach mia sta 

na sie bie uwa gę, ma je sta tem gra na to we go mun -
du ru i ro ga tyw ki z srebr nym sza me run kiem – po -
wa gą bia łych jak mle ko wło sów i po chy lo ną wie -
kiem po sta cią” – pi sał. 

Ja kie zda nie o So snow cu z prze ło mu 
XIX i XX wie ku uzy skał u swo ich roz mów ców 
Kan tor -Mir ski? „Gdy z opa rów wod nych, kłę bią -
cych się nad ba gna mi i to pie li ska mi daw ne mi, wy -
rósł dwo rzec ko lei że la znej, ra zem z nim roz po czę -
ła swój ży wot ul. Mo drze jow ska, któ ra do tych cza -
so wej na zwy nie zmie ni ła. Pierw sze jej „gma chy” 
za czę to wzno sić w tem miej scu, gdzie prze ci na ją 
obec nie ul. Tar go wa. Stąd aż do dwor ca był plac 
pu sty, pe łen wy bo jów, ba jor itp. pu ła pek na ca łość 
nóg pierw szych bu si ness ma nów. Dru gą uli cą koń -
czą cą się przy ba gni stych łą kach (dzi siaj róg ul. 3-
go Ma ja i Ma ła chow skie go) by ła ul. Ko le jo wa 
(póź niej zwa na Głów ną, obec nie 3-go Ma ja). 
Trze cia z rzę du uli ca po wsta ła na wy rę bi sku le -
śnem i zo sta ła na zwa na Iwan grodz ką (dzi siej sza 
Dę bliń ska). (…) Na tu ral nie, że uli ce owe po sia da ły 
tyl ko na zwę ulic, bo w rze czy wi sto ści by ły zwy kłe -
mi dro ga mi po lne mi, peł ne mi wy bo jów, wy kro tów 
itp. dziur, a je dy ną uli cą, dość zno śnie za bu do wą 
w r. 1881 by ła ul. Ko le jo wa.” 

Wie lu miesz kań ców sen ty men tem da rzy ło cza -
sy do re wo lu cyj ne, któ re ko ja rzy ły się z za moż no -
ścią zwią za ną z fak tem, że So sno wiec był wów czas 
mia stem gra nicz nym. „Oko ło r. 1898 So sno wiec 
cho ciaż był jesz cze wsią, już po sia dał sześć ho te li: 
Vic to ria, War szaw ski, Grand, Sa ski, Drez deń ski 
i Nie miec ki (dzi siaj ich ty le nie po sia da) – dwa te -
atry: „Zi mo wy” na 600 osób, „Let ni” na 700 osób 
(dzi siaj tyl ko je den), – na wet dwa za kła dy fo to gra -
ficz ne: Bra ci Alt ma nów i Bro dow skie go (pierw -
szy trwa nie złom nie na sta no wi sku do dnia dzi -
siej sze go) – dwie cu kier nie: Rosz kow skie go i Wi -

śniew skie go, – pięć re stau ra cji pierw szo rzęd nych: 
Za rzyc kie go, Daj kow skie go, Hojn ki sa, Be rend ta 
i Szy mań skie go, w któ rych ka wior na mi sach po -
da wa no, a pie czy wa za dar mo chę ty le, ile gość 
mógł skon su mo wać i na pchać w kie sze nie (Hej, 
by ły to cza sy, by ły). Wszyst ko w tych cza sach po -
sia dał So sno wiec, na wet pięt na ście „drynd”, któ re 
jeż dżąc po wy bo istych i za wsze błot ni stych „uli -
cach”, wy ko ny wa ły ist ny „ta niec św. Wi ta”, a u pa -
sa że rów wy wo ły wa ły ob ja wy mor skiej cho ro by 
– tyl ko la tarń nie uświad czył ni gdzie, prócz tej, co 
roz ja śni ła w no cy grzą skie ba jo ra przed dwor cem. 
Nie daw no roz ma wia jąc z pew nym sta rej da ty 
oby wa te lem So snow ca o tych mi nio nych cza sach, 
ta ką usły sza łem „por cję”: „Nie by ło mój pa nie la -
tar ni, ale by ły ba gna, ka wior i pie nią dze, – dziś 
ma my elek try kę, pięk ne chod ni ki, ale pu chy 
w kie sze ni. Ot co! Wy po wie dziaw szy ze zło ścią te 
sło wa, splu nął z iry ta cją, wsa dził z roz ma chem fa -
jecz kę mię dzy zę by i od szedł bez po że gna nia”. 

W 1938 ro ku Ma rian Kan tor -Mir ski opu ścił 
na gle Za głę bie Dą brow skie. Do pa dły go kło po ty 
fi nan so we. Je go dzia łal ność nie za wsze spo ty ka ła 
się też ze zro zu mie niem, cho ciaż w ra mach pre -
nu me ra ty je go ze szy tów, wy daw nic twa do cie ra ły 
da le ko po za za głę biow skie mia sta i wsie, m.in. 
do War sza wy, Kut na, Kielc, Rze szo wa, Piotr ko -
wa Try bu nal skie go i Rów ne go, a na wet za gra -
ni cę – do Ber li na i fran cu skie go Lens, być mo że 
do tę sk nią ce go za ro dzin ny mi stro na mi emi -
gran ta, któ rych w tam tych cza sach prze cież nie 
bra ko wa ło. 

Po wy bu chu woj ny Kan tor -Mir ski miesz kał 
w Kra ko wie i Tar no wie. W tym dru gim mie ście 
zo stał aresz to wa ny przez Niem ców. W lu -
tym 1942 ro ku tra fił do obo zu w Oświę ci miu. Kil -
ka ty go dni póź niej już nie żył. 

Historia

Pamiętamy o powstańcach styczniowych i robotnikach spod Katarzyny

Bi twa o so sno wiec ki dwo rzec z cza sów Powstania 
Styczniowego i ma sa kra ro bot ni ków pod Hu tą 
Ka ta rzy na to waż ne mo men ty w dzie jach So -
snow ca. Co ro ku, w rocz ni cę tych wy da rzeń, 
skła da ne są kwia ty w miej scach pa mię ci.  

So sno wiec kie ob cho dy rocz ni cy Powstania 
Styczniowego zwią za ne są z bi twą o So sno wiec, 
do któ rej do szło w no cy z 6 na 7 lu te go 1863 r. 

Człon ko wie do wo dzo ne go przez Apo li na re go 
Ku row skie go od dzia łu po wstań ców ufor mo wa li 
praw do po dob nie pierw szy w hi sto rii Pol ski po -
ciąg pan cer ny, któ rym po wstań cy prze mie ści li 
się do dzi siej sze go cen trum So snow ca. Sta cjo -
nu ją ca na dwor cu za ło ga ro syj ska ucie kła 
do Prus, a po wstań cy na oko ło dwa ty go dnie 
spra wo wa li wła dzę w Za głę biu. W rocz ni cę bi -

twy kwia ty zło żo no przy ta bli cy na gma chu so -
sno wiec kie go dwor ca oraz przy obe li sku 
w Macz kach. 

W 1905 ro ku rów nież do Za głę bia do tar ły 
echa wy da rzeń na zwa nych po tem re wo lu -
cją 1905 ro ku. Wie le za kła dów za straj ko wa ło. 
Pod czas wie cu w ko pal ni Re nard ro ze szła się 
po gło ska, że w po bli skiej hu cie Ka ta rzy nie część 

za ło gi pod ję ła pra cę. Tłum ru szył na hu tę, ale 
za miast ła mi straj ków zo ba czył w niej uzbro jo ne 
ro syj skie woj sko. Od je go kul zgi nę ło oko ło  
40 osób, a po nad sto zo sta ło ran nych. Kwia ty 
zło żo no przy ta bli cy przy ul. Sta szi ca przy daw -
nej hu cie Ka ta rzy na oraz na cmen ta rzu przy ul. 
Zu zan ny, gdzie w zbio ro wej mo gi le le żą za -
strze le ni ro bot ni cy. TOS 

Przedstawiciele władz miasta i sosnowiczanie upamiętnili wydarzenia, które rozegrały się w czasie Powstania 
Styczniowego w stolicy Zagłębia. 

Kwiaty złożono także na cmentarzu  przy ul. Zuzanny, gdzie w zbiorowej mogile pochowano  
zastrzelonych robotników. 
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Zapewnić spokojny byt
Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
To miał być w koń cu spo koj ny se zon 
na Lu do wym, a tym cza sem w mo -
men cie, gdy Za głę bie po wo li że gna się 
z kul to wym obiek tem, w klu bie zro bi ło 
aż nad to go rą co. Dru ga część se zo nu 
ma być mniej dra ma tycz na. Roz gryw ki 
se zo nu 2021/2022 jesz cze na do bre się 
nie roz krę ci ły, a z klu bem że gna li się 
pre zes Mar cin Ja ro szew ski, a na stęp nie 
tre ner Ka zi mierz Mo skal. Ste ry prze -
jął du et Łu kasz Gi rek – Ar ka diusz 
Alek san der, z ko lei na tre ner skiej ław -
ce po ja wił się Ar tur Skow ro nek. No wy 
szko le nio wiec zmie nił tak ty kę, zła pał 
wspól ny ję zyk z szat nią i w koń ców ce 
run dy oglą da li śmy Za głę bie na mia rę 
moż li wo ści te go ze spo łu, choć trze ba 
przy znać obiek tyw nie, że po ten cjał 
dru ży ny jest jesz cze więk szy. So sno wi -
cza nie zna leź li się nad „kre ską” i je śli 
wio sną bę dą pre zen to wać się tak jak 
w kil ku ostat nich me czach ubie głe go 
ro ku, to po win ni piąć się w gó rę li go -
wej ta be li. Run dę re wan żo wą so sno wi -
cza nie za czę li dość pe cho wo. W me czu 
z Od rą dłu go pro wa dzi li, nie ste ty, 
w koń ców ce naj pierw stra ci li Da wi da 
Goj ne go, któ ry obej rzał „czer wień”, 
a chwi lę póź niej bram kę i za miast 
trzech, mu sie li się za do wo lić jed nym 
punk tem. – Trze ba sza no wać ten 
punkt, ale zda je my so bie spra wę, że 
mo gli śmy le piej przejść przez to spo -
tka nie i le piej dą żyć do te go, co chcie -
li śmy w nim osią gnąć. Od po cząt ku 
me czu by ło wi dać bar dzo do bre na sta -

wie nie ze spo łu, do brze we szli śmy 
w ten mecz. Dru ży na nie do koń ca da -
je so bie jesz cze ra dę w cięż kich mo -
men tach, tak jak wte dy, gdy mu sie li -
śmy grać w osła bie niu – mó wił po me -
czu tre ner Skow ro nek. 

Po spad ku z eks tra kla sy wio sną 2019 
ro ku w dwóch ko lej nych se zo nach Za -
głę bie do koń ca roz gry wek drża ło o za -
cho wa nie I -li go we go by tu. Po czą tek 
bie żą ce go se zo nu znów nie na pa wał 
opty mi zmem, ale wy da je się, że tym 
ra zem sy tu acja zo sta ła opa no wa na. 
Zgod nie z za po wie dzia mi no we go za -

rzą du do biegł kres sza lo nych okie nek 
trans fe ro wych i wa go nów pił ka rzy, 
czę sto wąt pli wej ja ko ści, któ rzy gro -
mad nie zja wia li się w So snow cu. Zi mą 
klub się gnął po czte rech no wych gra -
czy, choć w przy pad ku Va ma ry Sa no -
go przy miot nik no wy jest tu taj nie 
na miej scu, bo to już trze cie po dej ście 
Fran cu za do gry w bar wach Za głę bia. 
Gra ją cy ostat nio w Gór ni ku Za brze 
na past nik na Lu do wym nie za wo dził, 
stąd wia ra i prze ko na nie, że tym ra zem 
bę dzie po dob nie. Naj więk szym pro -
ble mem Sa no go są kon tu zje. Je śli go 

omi ną, to po win no być do brze. 
Do spół ki z Szy mo nem Sob cza kiem 
so sno wi cza nie mo gą się więc po chwa -
lić na praw dę moc nym ata kiem. 
Wzmoc nio no tak że de fen sy wę. Spo -
kój w ty łach ma przede wszyst kim 
wnieść do świad czo ny bram karz, czy li 
Mi chał Gli wa. Li nię obron ną za si li 
rów nież ogra ny na za ple czu eks tra kla sy 
Ma te usz Bo dzioch oraz uta len to wa ny 
gracz Le cha Po znań, Fi lip Bo row ski. 
Gdy by w peł ni sił był jesz cze Mi chał 
Ma słow ski, moż na by mó wić o peł ni 
szczę ścia, ale na po wrót na li go we bo -

iska by łe go gra cza m.in. Le gii War sza -
wa trze ba jesz cze tro chę po cze kać. 
Na pa pie rze Za głę bie wy glą da wię cej 
niż do brze, ale jak wia do mo pa pier 
wszyst ko przyj mie, a wszyst ko zwe ry -
fi ku je bo isko. Z dru ży ny od szedł co 
praw da Ma ciej Am bro sie wicz, ale o ile 
w mi nio nym se zo nie był on war to ścią 
do da ną, tak je sie nią dał dru ży nie 
znacz nie mniej niż moż na się by ło  po 
nim spo dzie wać. Wpraw dzie prze jął 
ka pi tań ską opa skę, ale gdy tre ner 
Skow ro nek cof nął go do li nii obron nej, 
a na wet po sa dził na ław ce re zer wo -
wych, po pu lar ny „Am bro” my śla mi był 
gdzie in dziej: – czy taj w in nym klu bie. 
Zresz tą pił karz nie ukry wał, że chce 
wró cić do eks tra kla sy. Zi mą prze niósł 
się do Nie cie czy. 

Spra wy czy sto spor to we to jed no. 
Jest jesz cze kwe stia or ga ni za cyj na, któ -
ra pił ka rzy nie po win na ob cho dzić, ale 
to tyl ko teo ria. Z pra cow ni ka mi miej -
skiej spół ki, w skład któ rej wcho dzi 
tak że sek cja ho ke jo wa, spo tkał się Ar -
ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent mia sta, 
a pry wat nie wiel ki ki bic Za głę bia. Sy -
tu acja ma się la da mo ment usta bi li zo -
wać, a pił ka rze jak rów nież ho ke iści, 
o któ rych pi sze my ni żej, ma ją się sku -
piać tyl ko na spor to wej ry wa li za cji. 
W So snow cu nie ukry wa ją, że to ma 
być ostat ni przej ścio wy se zon. W koń -
cu wraz z prze no si na mi na no wy sta -
dion po ja wią się za pew ne no we na -
dzie je i am bit ne pla ny. Tym ra zem 
jed nak na mia rę moż li wo ści.

Od remisu z Odrą Opole rozpoczęli rundę wiosenną piłkarze Zagłębia Sosnowiec. Do drużyny powrócił m.in. napastnik Vamara Sanogo.  

Przed Zagłębiem niezwykle ważne miesiące. Cel to utrzymanie I-ligowego bytu.

Sport

Po ko nu jąc GTK Gdy nia, ko szy -
kar ki CTL Za głę bie od nio sły ósme 
zwy cię stwo w bie żą cym se zo nie 
Ener ga Ba sket Li gi. Tym sa mym 
eki pa z So snow ca po bi ła klu bo wy 
re kord wy gra nych w da nym se zo -
nie na par kie tach naj wyż szej kla sy 
roz gryw ko wej. 

Do tej po ry ze spół ze sto li cy Za -
głę bia Dą brow skie go mógł po chwa -
lić się sied mio ma zwy cię stwa mi 
w se zo nie. Eki pa pro wa dzo na przez 
Jor die go Ara go ne sa mo że jesz cze ten 
wy nik po pra wić, gdyż w nie dzie lę 6 
mar ca za koń czy se zon za sad ni czy 
me czem u sie bie z ni żej no to wa ną 
Ener gą To ruń. – Ma my na kon cie 
osiem wy gra nych, a pa trząc na układ 
ta be li to z Ener gą, tak że po win ni śmy 
wy grać. To na praw dę do bry wy nik. 
Dzie więć zwy cięstw w fa zie za sad ni -
czej wziął bym przed se zo nem 
w ciem no. Cie szą ko lej ne punk ty, 
cie szy hi sto rycz ny wy nik, zo ba czy -
my, czy uda nam się go jesz cze wy -

śru bo wać – pod kre śla Ma rek Le siak, 
pre zes CTL Za głę bie. 

Sosnowiczanki do play -off 
przy stą pią naj praw do po dob niej 

z ósme go miej sca. W ćwierć fi na -
łach ry wa lem CTL bę dzie więc za -
pew ne BC Po lko wi ce. W So -
snow cu my śla mi wy bie ga ją już jed -

nak znacz nie da lej niż play -off bie -
żą ce go se zo nu. – Chcie li by śmy 
w play -off ugrać ja kieś zwy cię stwo, 
choć zda je my so bie, że bę dzie to 
trud ne za da nie. Zo ba czy my, 
na ko go osta tecz nie tra fi my. 
Pierw szy se zon po po wro cie do eli -
ty był tak na praw dę po now ną na -
uką gry w Ener ga Ba sket Li dze. 
Bie żą cy se zon miał po zwo lić nam 
okrzep nąć w tej li dze, fa za play -off 
by ła obo wiąz kiem i ten plan zo sta -
nie wy ko na ny. W przy szłym se zo -
nie naj pew niej prze nie sie my się już 
do no wej ha li i bę dzie my chcie li 
po wal czyć o coś wię cej. O co kon -
kret nie? Na ra zie za wcze śnie 
o tym mó wić. Bę dzie my mą drzej si 
w mo men cie, gdy po zna my cał ko -
wi ty bu dżet klu bu na ko lej ny se -
zon. Od nie go bę dzie uwa run ko -
wa ne wie le czyn ni ków, w tym to, 
na ja kie za wod nicz ki bę dzie nas 
stać – wy ja śnia ster nik klu bu z So -
snow ca. KP

Historyczny wynik CTL Zagłębie 

Ho ke iści z So snow ca po dzie wię ciu la tach prze rwy 
wró ci li do ry wa li za cji w play -off. 

Ze spół Grze go rza Kli cha po za wi ro wa niach 
na tu ry or ga ni za cyj nej, któ re mia ły miej sce 
pod ko niec sezonu zasadniczego,  przy stą pił bez 
kom plek sów do ry wa li za cji w play -off. Wpraw -
dzie pierw szy mecz w ry wa li za cji z GKS-em Ka -
to wi ce za koń czył się gład ką po raż ką 1:6, ale 
w ko lej nych po je dyn kach so sno wi cza nie po ka -
za li, że do koń ca bę dą wal czyć o jak naj lep szy 
wy nik. W dru gim me czu w Ka to wi cach Za głę -
bie wy gra ło 3:2 i do pro wa dzi ło do wy rów na nia 
w ry wa li za cji, któ ra to czy się do czte rech wy gra -
nych. Na dwa ko lej ne me cze ry wa li za cja prze -
nio sła się do So snow ca. Nie ste ty, na Zi mo wym 
nasz ze spół uległ ry wa lom naj pierw 3:5, a dzień 
póź niej po do gryw ce 3:4. Przy sta nie ry wa li za -
cji 1:3 dla ze spo łu wra ca ją te raz na lo do wi sko 
w Ka to wi cach. Naj bliż szy mecz od bę dzie się  
10 mar ca. – Ro bi my swo je, bę dzie my chcie li po -
ku sić się o ko lej ną wy gra ną na wy jeź dzie. 
Na pew no ta nio skó ry nie sprze da my – pod kre -
śla szko le nio wiec so sno wi czan.KP

Zagłębie tanio  
skóry nie sprzeda 

Koszykarki z Sosnowca pobiły rekord wygranych w sezonie zasadniczym na 
parkietach EnergaBasket Ligi Kobiet. 
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Poziomo: 1 – pękata szklana butla lub dostojny partner gęsi,  
5 – rządek, 8 – tam kraj faraonów i piramid, 9 – butelkowanie, 
10 – starożytny pojazd, 11 – sprawiedliwy płyn, 12 
– ósmak, 14 – wyścigowe autko, 16 – grupa wędrownych 
aktorów, 17 – rzadko spotykane imię żeńskie, 19 – presja,  
21 – rodzaj fryzury, modnej przed laty, 22 – krzyżówkowy 
wulkan, 25 – autor „Skąpca”, 28 – narzędzie chirurga,  
29 – uprzywilejowana grupa ludzi, 30 – szkliwo,  
32 – sproszkowany tytoń, 34 – nieudane przedstawienie,  
35 – np. kiwi, 36 – zadanie do wykonania w wojsku, 37 – miasto 
w woj. świętokrzyskim, 38 – kałamarnica, 39 – pierwiastek 
chemiczny. 
Pionowo: 1 – wódz rzymski, ojciec cesarza Kaliguli, 2 – tkanina 
na pościel, 3 – zbrojny spisek, 4 – o kimś małego wzrostu,  
5 – kram, 6 – członek narodowej demokracji, 7 – nauka 
o dziedziczności, 13 – choroba krwi charakteryzująca się 
obniżoną krzepliwością, 15 – wyobcowanie, 18 – skamieniała 
po stracie dzieci, 20 – nieczysta sprawa, 23 – kiedy kończymy 
pracę, przejmuje nasze obowiązki, 24 – udaje rewolwer,  
26 – „produkuje” energię jądrową, 27 – dwużeństwo,  
28 – kieszonkowa lampka, 31 –... polelum, 33 – kotki, które 
nie miauczą.

Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2022, ZUZANNA GAJEWSKA – BURZA 
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 3/2022

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 

Jenny Lecoat   

Miłość na wojennej wyspie  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

W czerwcu 1940 roku Wyspy 
Normandzkie stały się jedyną 
częścią Wielkiej Brytanii 
okupowaną przez Niemców. 
Hedy Bercu, młoda Żydówka 
z Wiednia, która dwa lata 
wcześniej schroniła się 
na Jersey przed anszlusem, raz 
jeszcze zostaje zamknięta 
w potrzasku, z którego nie ma 
ucieczki. 
Hedy rozpoczyna desperacką 
walkę o przeżycie. 
Dziewczyna nie tylko musi 
przetrwać okupację, ale 
uniknąć też wywózki 
do jednego z obozów, 
o których dochodzą coraz 
straszniejsze wieści. Mimo niebezpieczeństwa związanego 
z pochodzeniem, znajduje pracę u Niemców, w tajemnicy angażuje 
się również w nielegalną działalność. Pewnego dnia poznaje 
porucznika armii okupacyjnej i wbrew początkowej niechęci 
z czasem coraz mocniej się w nim zakochuje. Wkrótce okazuje się, 
że to od niego będzie zależał jej los… 
„Miłość na wojennej wyspie” to wzruszająca opowieść o odwadze 
nawet w najgorszych okolicznościach. Historia Hedy pokazuje, że 
w świecie, w którym rządzi przemoc i okrucieństwo, czasem zwykli 
ludzie stają się cichymi bohaterami. 
Data wydania: 03.03.2022

Hazel Gaynor, Heather Webb   

Spotkajmy się w Monako  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Lazurowe Wybrzeże, lata 
pięćdziesiąte. Do Cannes zjeżdżają 
się wszystkie najważniejsze filmowe 
gwiazdy – zaczyna się słynny 
festiwal, którego wisienką na torcie 
jest obecność słynnej aktorki Grace 
Kelly. Ta najbardziej na świecie 
pragnie uciec przed ścigającymi ją 
paparazzi. Podczas jednej z takich 
zabaw w kotka i myszkę Grace kryje 
się w perfumerii Sophie Duval. Gdy 
Sophie umiejętnie chroni ją 
przed upartym fotografem 
Jamesem Hendersonem, między 
kobietami nawiązuje się przyjaźń. 
Żadna z nich nie spodziewa się, że zaraz ich życie zostanie 
wywrócone do góry nogami, a ich relacja przetrwa ponad 30 lat 
pełnych wzlotów, upadków i tragedii. 
Tymczasem jednak w życiu Grace Kelly pojawia się pewien 
książę…  
James Henderson nie potrafi zapomnieć o przelotnie spotkanej 
Sophie. Choć dręczą go wyrzuty sumienia związane z rozstaniem 
z córką, przyjmuje zlecenie sfotografowania ślubu stulecia. Razem 
z orszakiem panny Kelly przypływa ze Stanów do Monako. 
Gorączka weselna rośnie, nastroje stają się coraz bardziej 
wybuchowe… a Sophie i James – tak jak przyszła księżna Grace 
i jej partner, Rainier – muszą ostatecznie zdecydować, z czego 
gotowi są zrezygnować w imię miłości. 
Data wydania: 15.03.2022

Bogdan Bartnikowski   

Powroty do Auschwitz  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Przed oczami znów 
zjawia się obóz, 
wlokący się ludzie jak 
kościotrupy, na których 
zaczyna się w pewnym 
momencie patrzeć jak 
na coś normalnego, 
choć wiadomo, że 
jeszcze parę razy 
przesuną nogami 
i padną, i nikt ich nie 
podniesie. I jeszcze 
pamiętam te kominy 
buzujące ogniem dzień 
i noc. Długo leżysz, sen 
nie przychodzi, no, 
wreszcie przed oczami 
jakiś obraz zwykłego 
dnia i nagle masz ci los! 
Znowu widzę 
obóz… I ja w nim 
jestem. 
Bogdan Bartnikowski miał 12 lat, kiedy w nocy z 11 na 12 
sierpnia 1944 roku trafił do Auschwitz Birkenau. Dwadzieścia lat 
później zdecydował się jeszcze raz przekroczyć Bramę Śmierci. Ale 
Auschwitz cię nie opuszcza. Wraca w dzień i w noc. Budzi 
koszmarem. Przez całe lata. I nie ma z niego ucieczki.  To 
poruszające świadectwo o życiu w cieniu Auschwitz.   
Data wydania: 15.03.2022

Rozrywka
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HOROSKOP

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Wiosna zawita do Twego serca. 
Wreszcie nabierzesz wiatru 
w żagle i będziesz chciała spełniać 

wszystkie marzenia. Z drugą 
połówką znacznie łatwiej i przyjemniej będzie 
Ci podbijać świat. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Pora 
na wiosenną organizację. 
Zarówno w życiu uczuciowym, jak 
i zawodowym, przydadzą się 

gruntowne porządki. Zacznij 
od własnego podwórka, aby chociaż powrót 
do domu był przyjemnością.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Twój 
organizm domaga się 
odpoczynku. Zabierz rodzinę 

na krótki wyjazd. Kto powiedział, 
że wakacje mogą być tylko latem?! 

Kilka dni za miastem dobrze wpłynie na Twoją 
kondycję.  

BARAN (21.03. – 19.04.) 
– Dostaniesz ciekawą propozycję 
zawodową. Przemyśl ją jednak, bo 
nie zawsze pieniądze są 

najważniejsze. Samotne barany 
muszą wyjść z inicjatywą, zamiast czekać aż 
sprawy same nabiorą rozpędu. 

BYK (20.04. – 22.05.) – Powoli 
zaczniesz wychodzić na prostą. 
W pracy szykuje się awans, 
a w życiu prywatnym sielanka. 

Możesz wreszcie pomyśleć 
nad swoimi potrzebami – fryzjer, kosmetyczka, 
a może spa?  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Miłość w Twoim sercu kwitnie! 
Pielęgnuj ją, gdyż pasujecie 
do siebie jak dwie połówki 

jabłka. Nie bądź zbyt egoistyczna 
i postaraj się częściej ustępować w spornych 
sprawach.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Wiosna to 
świetny moment na zadbanie 
o siebie! Lekko zmodyfikuj swoją 
dietę, wieczorny maraton 

serialowy zamień na spacery, 
a efekty zobaczysz szybciej niż się 
spodziewasz. Postaraj się też więcej wychodzić 
do ludzi.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Samotne 
lwy poczują pustkę w sercu. 
Wyjdź z inicjatywą poznania 

drugiej połówki. Serwis randkowy, 
a może „randka w ciemno”? Takie 

spotkanie nie oznacza od razu małżeństwa, 
a możesz się świetnie bawić!  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Czeka 
Cię intensywny okres, pełen 
zmian i nowości, zarówno 
w życiu prywatnym, jak i w pracy. 

Postaraj się być elastyczna 
i szybko dostosować do nowości, bo są 
nieuniknione.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Zadbaj 
o relację z najbliższymi. Więcej 
czasu na ważne rozmowy, spacery 
i wspólne przyjemności sprawi, że 

odpoczniesz psychicznie. 
Potrzebujesz się komuś zwierzyć ze swoich 
problemów, aby Ci nie ciążyły na duszy.  

SKORPION (23.10. –21.11) – Ktoś 
Cię miło zaskoczy, a ten kto to 
zrobi, będzie dla Ciebie podwójną 
niespodzianką! Postaraj się 

wygospodarować w swoim 
kalendarzu więcej czasu na relaks i zadbanie 
o siebie.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) 
– Możesz czuć się zawiedziona, 
gdyż coś na co czekasz od dawna, 
jednak się nie stanie. Nie 

poddawaj się jednak i wyznacz nowe 
cele. Zabierz przyjaciółkę na kawę i wysłuchaj 
jej problemów. 

TEATR  
marzec 2022

5, sb., godz. 18:00 Kolacja dla 
głupca // gościnnie Teatr 
Nowy w Zabrzu   
6, ndz., godz. 18:00 Kolacja dla 
głupca // gościnnie Teatr 
Nowy w Zabrzu 
10, czw., godz. 18:00 Tango 
11, pt., godz. 19:00 Czas 
wypadł z ram  
12, sb., godz. 18:00 Boeing, 
Boeing  
13, ndz., godz. 11:00 Nowa 
Księga Dżungli 

13, ndz., godz. 18:00  Boeing, 
Boeing 
18, pt., godz. 19:00 Kreszany  
19, sb., godz. 18:00 Gniew // 
spektakl z komentarzem  
20, ndz., godz. 18:00 Gniew  
24, czw., godz. 19:00 Nikaj 
25, pt., godz. 19:00 Nikaj 
26, sb., godz. 15:30 Nikaj 
26, sb., godz. 18:00 Nikaj 
27, ndz., godz. 15:30 Nikaj 
27, ndz., godz. 18:00 Nikaj

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 na spektakl w dniu 11 marca pt. „Czas wypadł 
z ram” o godz. 19.00, jedno podwójne zaproszenie 
na spektakl „Nowa księga dżungli” w dniu 13 marca 
o godz. 11.00 i jedno podwójne zaproszenie na „Gniew” 
w dniu 20 marca o godz. 18.00. 

ZAPROSZENIA

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Wieczór z aktorem”, które to 
wydarzenie jest częścią tegorocznych obchodów 125-lecia istnienia 
Teatru Zagłębia, odbędzie się już 16 marca. Spotkanie zaplanowano 
w Niekawiarni, która znajduje się w górnym foyer Teatru. 

Teatr Zagłębia 
świętuje jubileusz

reklama

Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają 
pojedyncze wejściówki do kina „Helios”. Do odebrania  
od 7 marca.

BILETY DO KINA

Go ściem spo tka nia bę dzie Mi ro sła wa 
Żak, któ rą wi dzo wie mo gą oglą dać 
na sce nie w spek ta klach „Przo dow ni cy 
mi ło ści. Re wia związ ko wo -ro bot ni cza”, 
„Ko me dia. Wu ja szek Wa nia”, „Ni kaj” 
czy te atral nych stand -upów „Czas wy padł 
z ram”. Ak tor ka do łą czy ła do ze spo łu te -
atru w 2020 r., ale już zdążyła podbić 
serce widzów.  W za głę biow skim te atrze 
de biu to wa ła ro lą kon fe ran sjer ki w spek -
ta klu „Przo dow ni cy mi ło ści. Re wia 
związ ko wo -ro bot ni cza” w stycz niu 2020 
ro ku. Za tę ro lę otrzy ma ła Zło tą Ma skę. 
Jest ab sol went ką PWST im. L. Sol skie -
go w Kra ko wie. W la tach 2010-2018 
pra co wa ła w Te atrze Dra ma tycz nym 
w Wał brzy chu, w la tach 2018-2019 
w Te atrze Miej skim w Gli wi cach. 
W ubie głym ro ku zo sta ła też lau re at ką 
na gro dy „Kre aton”, przy zna wa nej przez 
To wa rzy stwo Przy ja ciół Te atru Za głę bia. 
Spo tka nie z ak tor ką po pro wa dzi Ane ta 
Chwal ba, dzien ni kar ka i pre zen ter ka 
TVP 3 Ka to wi ce.  

W ra mach ju bi le uszu na dzień  
1 kwiet nia za pla no wa no pierw szą z ju bi -
le uszo wych pre mier, prze ło żo ną ze 
wzglę du na sy tu ację pan de micz ną.  
- Na sce nie zo sta nie wy sta wio ny nie -
śmier tel ny spek takl Wil lia ma Sha ke spe -
are’a „Po skro mie nie Zło śni cy”. Re ży se -
rem sztu ki jest Ja cek Ja brzyk, a opra co -
wa nia dra ma tur gicz ne go pod jął się Hu -
bert Sulima – za po wia da Iwo na Woź -
niak, dy rek tor ka te atru. Kla sycz ny tekst 
skry wa opo wieść o ma ni pu la cji i za własz -
cze niu pra wa do de cy do wa nia o so bie. 
Twór cy przy glą da ją się trwa ją cym po szu -
ki wa niom no we go wzor ca mę sko ści. 
Na sce nie bę dzie moż na zo ba czyć ca łą 
mę ską ob sa dę Te atru Za głę bia. Pre mie -
rze bę dzie to wa rzy szy ło otwar cie wy sta -
wy, po świę co nej hi sto rii bu dyn ku Te atru 
Za głę bia i zmia nom, ja kim pod le gał, 
a tak że wi zji przy szłej sie dzi by te atru. 

In for ma cje na te mat wy da rzeń ju bi le -
uszo wych i re per tu aru znaj du ją się 
na stronie teatru: www.te atrza gle bia.pl. ST

Rozrywka

Tożsamość. XXIV Sosnowieckie 
Spotkania Artystyczne

Bieg Tropem Wilczym

Wy sta wę za ty tu ło wa ną „Toż sa mość”, pod -
su mo wu ją cą XXIV So sno wiec kie Spo tka -
nia Ar ty stycz ne, któ re od by ły się w sierp niu 
ubie głe go ro ku w Za mo ściu, moż na od 17 
lu te go oglą dać w Pa ła cu Scho ena Mu zeum 
w So snow cu. W Za mo ściu spo tka ło się 25 
twór ców, o od mien nym po dej ściu sztu ki, 
pra cu ją cych w róż nych tech ni kach i zma -
ga ją cych się z róż no rod ną ma te rią. To gru -
pa fo to gra fi ków, ma la rzy, rzeź bia rzy, czy li 
ar ty stów o od mien nej świa do mo ści, in dy -

wi du al no ściach, któ rzy po chy li li się 
nad jed nym z naj trud niej szych za gad nień 
w cza sach glo ba li za cji, czy li toż sa mo ścią. 
Na eks po zy cji swo je pra ce za pre zen tu ją 
m.in. In ez Ba tu ro, Ju dy ta Ber naś, Pa weł 
Du sza, Iwo na Ger ma nek, Łu kasz Kar -
kosz ka, Piotr Kos sa kow ski, Je rzy Ła kom -
ski, Ar ka diusz Ław ry wia niec, Zbi gniew 
Pod sia dło, Woj ciech Praż mow ski, Mał go -
rza ta Ro ze nau, Ja cek Ry ka ła. Wy sta wę 
moż na oglą dać do 31 mar ca. ST 

Roz po czę ła się re je stra cja chęt nych do wzię cia udzia łu w Bie gu Tro -
pem Wil czym, któ ry w tym ro ku od bę dzie się w nie dzie lę, 6 mar ca. 
Bieg Tro pem Wil czym to ogól no pol ski bieg o cha rak te rze otwar tym 
dla osób, któ re ukoń czy ły 16. rok ży cia. Dy stans wy no si 1963 me try 
– to od wo ła nie do ro ku, w któ rym zgi nął ostat ni żołnierz wyklęty 
– Jó zef Fran czak ps. La lek. Te go rocz ny bieg roz pocz nie się o go dzi -
nie 11.00. Uczest ni cy wy star tu ją spod bu dyn ku Urzę du Mia sta 
przy al. Zwy cię stwa 20. Tra sa pro wa dzić bę dzie uli ca mi So snow ca, 
a je go me ta zlo ka li zo wa na bę dzie przy po mni ku „Ko bie tom Wal czą -
cym w Sze re gach Ar mii Kra jo wej”, na skrzy żo wa niu ul. Or lej 
z ul. No wo po goń skiej, przy ko ście le parafii pw. św. To ma sza Apo -
sto ła w So snow cu. Li mit cza su bie gu wy no si 30 mi nut. W ra mach 
opła ty star to wej, któ ra wy no si 25 zł, każ dy uczest nik za wo dów bę -
dzie miał za pew nio ny nu mer star to wy z agraf ka mi, me dal, opie kę 
me dycz ną oraz po si łek re ge ne ra cyj ny. Li mit zgło szeń wy no -
si 250 miejsc i o moż li wo ści udzia łu za de cy du je ko lej ność zgło szeń. 
Zgło sze nia przyj mo wa ne są tyl ko on -li ne. Na le ży wy peł ni for mu -
larz do stęp ny na stro nie: www.mo sir.so sno wiec.pl. ST

Wieczór z aktorem i premiera „Poskromienie złośnicy”

W roli głównej bohaterki cyklu „Wieczór z aktorem” zadebiutuje Mirosława Żak.  

M
a

cie
j S

to
b

ie
rski



kurier miejski marzec 2022 nr 316 Rozrywka


