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Sosnowiec stanie się stolicą 
rytmów ska. Festiwal muzyki 
ska odbędzie się w czerwcu 
w amfiteatrze Muszelka 
w parku im. Jacka Kuronia 
w Kazimierzu Górniczym. 
Współorganizatorem tego 
wydarzenia będzie m.in.  
grupa Skankan, która zagra  
na scenie. 11 czerwca fani tej 
muzyki będą się bawić w parku 
na Sosno Ska Party.
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Uchodźcom z Ukrainy 
pomagają wolontariusze, 
urzędnicy, nauczyciele, ale 
przede wszystkim zwykli 
sosnowiczanie. Potrzebne 
rzeczy można przynosić do hali 
sportowej w Zagórzu. Działa 
punkt informacyjny dla 
obywateli Ukrainy, a w szkołach 
i przedszkolach dzieci zostały 
otoczone wsparciem i uczą się 
już języka polskiego.
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To masz Szym czyk  
 
Pa tel nia, for mal nie no szą ca na zwę pla cu Stu -
le cia, to miej sce, w któ rym za zwy czaj o każ dej 
po rze dnia moż na spo tkać miesz kań ców. Te -
raz prze chod nie ob ser wu ją pra ce, któ re to czą 
się tu taj od kil ku ty go dni. Uwa gę przy cią ga 
m.in. ogrom ny dźwig, któ ry sta nął na ul. War -
szaw skiej i trans por tu je na dół ma te ria ły i ma -
szy ny. Za kres prac ma cał ko wi cie od mie nić to 
miej sce. 

– Chce my, że by miesz kań cy spę dza li czas 
w cen trum So snow ca. Wie rzy my, że zmia ny bę -
dą nie tyl ko wi zu al ne, ale że wró cą tu taj rów nież 
lu dzie po sie dzieć, od po cząć czy umó wić się 
na rand kę – mó wił pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń -
ski, gdy Miej ski Za kład Za so bów Lo ka lo wych 
pod pi sy wał z dą brow ską fir mą Rem dom umo wę 
na re wi ta li za cję Pa tel ni.  

Pra ce mo der ni za cyj ne to czą się za rów no 
na gó rze, w po zio mie uli cy War szaw skiej, jak 
i na do le, w po zio mie przej ścia pod ziem ne go. 

Na gó rze wy łą czo ne z użyt ko wa nia zo sta ło 
oto cze nie po mni ka Ja na Kie pu ry. W tym miej -
scu wy re mon to wa na zo sta nie pły ta stro po wa. 
Sa ma na wierzch nia z kost ki już w to miej sce 
nie wró ci. Za stą pi ją zie le niec. Zie leń do ce lo -
wo po ja wi się rów nież na do le, gdzie też więk -
szą część po wierzch ni wy gro dzo no, za cho wu -
jąc jed nak przej ście dla miesz kań ców w kie run -
ku dwor ca i ul. Ki liń skie go. W dol nej czę ści 
Pa tel ni od two rzo ne zo sta ną skar py, któ re znaj -
du ją się po obu stro nach scho dów. Przed wej -

ściem do pa sa żu wy re mon to wa ne zo sta ną pły -
ty na pla cu. Po ja wi się tak że no wy sys tem od -
wad nia ją cy. 

Rów nież tu taj waż ną czę ścią bę dzie zie le niec 
i ław ki, na któ rych od po cząć bę dą mo gli miesz -
kań cy. Cen tral nym punk tem no wej Pa tel ni ma 
być so sna, któ ra na wią zy wać bę dzie do na zwy na -
sze go mia sta. 

Pra ce zwią za ne z mo der ni za cją Pa tel ni kosz tu -
ją 1,3 mi lio na zło tych. Po win ny się za koń czyć 
jesz cze przed wa ka cja mi.

Plac Stulecia to jedno z najbardziej znanych miejsc w Sosnowcu. Niedawno rozpoczęły się prace, które mają zmienić jego wygląd.

PATELNIA ZMIENIA OBLICZE
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Miasto

KRÓTKO

• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Milowicach 
przyjęło 38 bezdomnych kotów i dwa psy z Ukrainy. 

• W Muzie odbyły się uroczystości związane  
z 50- i 60-leciem pożycia małżeńskiego. Zdjęcia jubilatów 
zamieścimy w kolejnym numerze „Kuriera Miejskiego”. 

• Na tradycyjnej już trasie spod Urzędu Miejskiego na skwer 
Danuty Siedzikówny „Inki” odbył się Bieg Żołnierzy 
Wyklętych „Tropem Wilczym”. 

• W Sosnowcu odbyło się wydarzenie Kobiety dla Ukrainy. 
Na Stadionie Ludowym kobiety zagrały dla kobiet o pokój 
i zaprzestanie wojny, a w Sali Widowiskowo-Koncertowej 
Muza zorganizowano zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby 
dla uchodźców z Ukrainy i ich dzieci. 

• W MDK Kazimierz odbył się koncert Swing, Love & Dance, 
dochód z którego przekazano na pomoc ukraińskim 
miastom Sambor i Drohobycz. 

• W Parku Dietla rozpoczęły się prace związane z remontem 
gloriety. To inwestycja wybrana przez sosnowiczan 
w ramach budżetu obywatelskiego. 

• Pochodzący z Sosnowca aktor Łukasz Simlat został 
nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł 
w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska za grę 
w filmie „Sonata”. 

• W IX LO im. Wisławy Szymborskiej powstało kolejne 
w Sosnowcu Koło Historyczne im. Armii Krajowej. 

• Podpisano kolejne umowy na wykonanie inwestycji 
z budżetu obywatelskiego: budowę parkingu 
przy przychodni na Wawelu, remont chodnika na  
ul. Czołgistów i Saperów na Juliuszu, przebudowę  
ul. Krasickiego i Lompy, rewitalizacji przestrzeni 
przy SP21 na Jęzorze, budowę chodnika wzdłuż ul. Armii 
Krajowej między Obwodową a Starzyńskiego 
w Ostrowach Górniczych. 

• Podpisano umowę na budowę hali sportowej przy SP 35 
w Porąbce. Obiekt ma być gotowy na początku 2023 roku. 
Za 8,4 miliona złotych wybuduje go firma Maximus.  TOS

SŁUŻBY W AKCJI

• Nie umknął karze mężczyzna, który prawie cztery lata temu 
zgwałcił kobietę w bramie jednej z kamienic w centrum 
Sosnowca. 33-letni mężczyzna wpadł, bo wówczas udało się 
zabezpieczyć jego materiał genetyczny, który teraz pojawił 
się w bazie w związku z inną sprawą. Gwałciciel ukrywał się, 
ale policjanci namierzyli go w jednym z mieszkań w Będzinie. 
Jest recydywistą, dlatego jego kara będzie dotkliwa. 

• Sosnowieccy policjanci zatrzymali 39-latka, który 
na zajmowanej przez siebie posesji w Dąbrowie Górniczej 
uprawiał konopie indyjskie. Stróże prawa zabezpieczyli  
też przy nim 7,5 kilograma suszu marihuany.  
Mężczyźnie grozi teraz kara nawet do 10 lat więzienia. 

•  Nawir, pies sosnowieckich policjantów, pomagał 
w Dąbrowie Górniczej w poszukiwaniach zaginionej  
80-latki, która wyszła na zewnątrz ubrana nieodpowiednio 
do aktualnych warunków atmosferycznych.  

Psu szybko udało się podjąć trop i znaleźć kobietę  
całą i zdrową. 

• Sosnowieccy strażacy wyjeżdżają do licznych pożarów traw. 
Płonące łąki trzeba było w ostatnich tygodniach gasić 
praktycznie w każdej dzielnicy Sosnowca. W całym 
województwie śląskim od początku marca Państwowa Straż 
Pożarna odnotowała ponad 1500 pożarów traw 
i nieużytków rolnych. Spłonęło około 700 ha łąk, zaś w akcje 
gaśnicze zaangażowanych było ponad 13000 strażaków. 

• Nie brakuje działań profilaktycznych podejmowanych przez 
przedstawicieli służb wśród sosnowieckiej młodzieży. 
W SP 47 w Zagórzu z uczniami spotkali się dzielnicowy mł. 
asp. Damian Goniewicz i Krzysztof Wesołowski, strażak 
z OSP Porąbka, a w SP 29 na Niwce dzielnicowi sierż. szt. 
Grzegorz Kurp i asp. Paweł Ruski. Policjanci rozmawiali także 
z uczniami Zakładu Doskonalenia Zawodowego. TOS

Tomasz Szymczyk 
 
Ha la spor to wa przy ul. Bra ci Mie ro szew -
skich w Za gó rzu ca ły czas jest peł na da -
rów, któ re do star cza li i wciąż do star cza ją 
do te go miej sca miesz kań cy So snow ca. 
Co dzien nie też po odzież, obu wie, za -
baw ki czy ar ty ku ły dla dzie ci zgła sza ją się 
prze by wa ją cy w So snow cu Ukra iń cy. To -
wa ry moż na od bie rać po przed sta wie niu 
za świad cze nia od pra cow ni ków Miej skie -
go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej. Zbiór ka 
ca ły czas trwa. 

– Po trzeb ne są środ ki czy sto ści, środ ki 
che micz ne, bie li zna, obu wie, no wa 
odzież, ko ce, po ściel, ręcz ni ki, pa pier to -
a le to wy czy pam per sy – wy li cza Sa bi -
na Sta nek, na czel nik Wy dzia łu Po li ty ki 
Spo łecz nej Urzę du Miej skie go w So -
snow cu. – Da ry moż na przy wo zić co -

dzien nie od po nie dział ku do piąt ku 
od go dzi ny 8 do 20 – do da je. 

Przy no sić moż na rów nież m.in. wo dę 
mi ne ral ną, żyw ność o dłu gim ter mi nie 
waż no ści, ta le rze, sztuć ce, garn ki, łóż ka po -
lo we, ma te ra ce, a tak że le ki prze ciw bie gun -
ko we i prze ciw wy miot ne. 

So sno wi cza nie po ma ga ją Ukra iń com, 
któ rzy przy je cha li do na sze go mia sta, ale po -
moc wę dru je też bez po śred nio na Wschód. 
Pod czas ostat nie go wie cu, któ ry od był się 
przed bu dyn kiem Urzę du Mia sta, zbie ra no 
ar ty ku ły dla mia sta Der ga cze w ob wo dzie 
char kow skim, któ re jest mia stem part ner -
skim So snow ca.  

Do So snow ca przy jeż dża ją oso by w róż -
nym wie ku, głów nie ko bie ty z dzieć mi ze 
wscho du Ukra iny – z Char ko wa czy Dnie -
pru. Do sto li cy Za głę bia Dą brow skie go 
do tar ła też mię dzy in ny mi gru pa 11-lat -

ków z aka de mii pił kar skiej Dy na ma Ki -
jów, któ ra tre nu je na obiek tach Za głę bia 
So sno wiec. 

– Opie ku je my się już ok. 600 oso ba mi, 
a w mie ście jest ich du żo wię cej. Licz ba się 
zmie nia, ale nie zmie nia się jed no: opo wie ści 
z ich oj czy zny, któ re mro żą krew w ży łach. 
Dla te go chce my, aby w czę sto wa run kach 
od bie ga ją cych od te go, co zo sta wi li w Ukra -
inie, za pew nić im względ ny spo kój – mó wi 
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. 
– Wo lon ta riu sze, urzęd ni cy, jed nost ki, fir my 
i wy wszy scy ano ni mo wi sosnowiczanie 
– bez was nie mo gli by śmy nieść po mo cy na -
szym przy ja cio łom z Ukra iny! – dziękuję. 

Na miej skiej stro nie in ter ne to wej utwo -
rzo na zo sta ła spe cjal na za kład ka Po moc dla 
Ukra iny, w któ rej zna leźć moż na wszyst kie 
po trzeb ne in for ma cje za rów no dla osób, 
któ re chcą po ma gać, jak i dla uchodź ców. 

Sosnowiec pomaga
Wojna na Ukrainie trwa dłużej niż miesiąc. Przed wojną uciekły już 4 miliony Ukraińców, z czego ponad połowa 
do Polski. Uchodźcy dotarli również do Sosnowca. Mieszkają w kilku punktach na terenie miasta,  
ale też w prywatnych domach i mieszkaniach sosnowiczan.
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Dary można przywozić i odbierać w hali sportowej w Zagórzu.

Tom
asz Szym
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Tomasz Szymczyk 
 
Atak Ro sji na nie pod le głą Ukra inę 
spo wo do wał ogrom ną fa lę uchodź ców. 
Spo ra część oby wa te li Ukra iny kie ro -
wa ła się i kie ru je na dal do Pol ski. 
Liczna gru pa tra fi ła też do So snow ca. 
Przed ni mi za rów no ta praw na, jak 
i spo łecz na ada pta cja w zu peł nie no -
wym miej scu, naj czę ściej bez zna jo mo -
ści pol skich prze pi sów pra wa i ję zy ka 
pol skie go. Wła śnie w od na le zie niu 
w So snow cu ma po móc dzia łają cy 
przy Mo drze jow skiej 42 punkt in for -
ma cyj ny. 

Biu ro dzia ła od 7.30 do 15.30, znaj -
du je się na dru gim pię trze ka mie ni cy. 
W środ ku po roz ma wiać moż na 
z przed sta wi cie la mi MOPS-u czy 
urzę du pra cy. Dla nie zna ją cych pol -
skie go są też tłu ma cze. 

– Zgła sza się do nas bar dzo du żo 
osób. Był mo ment, że w ko lej ce trze -

ba by ło cze kać na ko ry ta rzu. Dzi siaj 
ma my tłu ma cza, dzię ki cze mu jest ła -
twiej, bo nie za wsze mo że my się po -
ro zu mieć – sły szy my od pra cow ni ków 

punk tu. – Naj częst szym py ta niem jest 
to o pra cę. Więk szość dzię ki zna jo -
mym czy przy ja cio łom ma gdzie 
miesz kać. Py ta ją też o kwe stię pój ścia 

dzie ci do szko ły czy w ogó le le ga li za -
cję po by tu – do da ją. 

Ale są też py ta nia szcze gó ło we. Jak 
to o wy jazd do Ka na dy bez ukra iń skie -
go pasz por tu czy o tłu ma cze nie do ku -
men ta cji me dycz nej le cze nia on ko lo -
gicz ne go. Po ja wia ją się też spra wy 
zwią za ne ze zwie rzę ta mi. Dwie Ukra -
in ki py ta ły m.in. o to, gdzie w mie ście 
moż na wy ste ry li zo wać ko ta. 

Przy Mo drze jow skiej 42 moż -
na sko rzy stać także z po mo cy pra cow -
ni ków Po wia to we go Urzę du Pra cy.  

– Przy go to wa li śmy ofer ty pra cy dla 
osób z Ukra iny. Są wśród nich te pro po -
zy cje pra cy, któ re na co dzień znaj du ją się 
na stro nie in ter ne to wej Po wia to we go 
Urzę du Pra cy w So snow cu – mó wi Mał -
go rza ta We so łow ska, do rad ca klien ta 
w so sno wiec kim PUP. – Du żą część 
uchodź ców sta no wią ko bie ty, dla te go na -
sta wia my się, że naj bar dziej po trze ba bę -
dzie ofert za trud nie nia dla pań – do da je. 

Nie każ da z osób, która zagląda 
do punk tu in for ma cyj ne go, mó wi lub 
cho ciaż ro zu mie po pol sku. Dla te go 
moż na też sko rzy stać z po mo cy tłu -
ma czy. 

– Każ dy ma swo je pro ble my, każ dy 
czło wiek to in na hi sto ria – pod kre śla 
Ulja na Tym kiw, któ ra po ma ga w prze -
ka zy wa niu Ukra iń com in for ma cji 
w ich oj czy stym ję zy ku. Pa ni Ulja -
na w So snow cu miesz ka z ro dzi ną 
od kil ku lat, te raz sa ma też przy gar nę ła 
do sie bie ro dzi nę z Ode ssy. – Wie lu lu -
dzi wie dząc, że miesz kam w Pol sce, 
zwra ca się do mnie z róż ny mi py ta nia -
mi. I to za rów no z Ukra iny, z gra ni cy, 
jak i już z Pol ski. Ca ły czas jest co ro -
bić. Sta ra my się, że by ci lu dzie mo gli 
cho ciaż odro bi nę po czuć zie mię 
pod no ga mi i spo kój. Cho dzi o to, że -
by do sta li ja ką kol wiek in for ma cję 
o dniu ju trzej szym, że by by ła mi ni mal -
na pew ność co do ju tra – do da je.

Odpowiedzą na każ de py ta nie
Codziennie w dni robocze od 7.30 do 15.30 przy ul. Modrzejowskiej 42 działa punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, których do Sosnowca rzuciła wojenna 
zawierucha na Wschodzie. Na miejscu zarówno Ukraińcy, jak i pomagający im Polacy, mogą porozmawiać z przedstawicielami m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej czy Powiatowego Urzędu Pracy. 

Uchodźcy z Ukrainy mogą tu liczyć na pomoc.

W SP nr 4 uczy się już prawie 60 dzieci z Ukrainy. 

Tom
asz Szym

czyk

Od 16 mar ca uchodź com z Ukra iny nada wa ne są nu me ry PESEL. 
Gdy star si my ślą o pod ję ciu pra cy i zna le zie niu lo kum, dzie ci za -
czy na ją się in te gro wać z pol ski mi ko le ga mi w szko łach, za rów no 
pod sta wo wych, jak i śred nich. 

W Szko le Pod sta wo wej nr 4 przy ul. Ko ściel nej jest już pra wie 
sześć dzie się cio ro uczniów z Ukra iny, z cze go po nad czter dzie stu to 
uchodź cy wo jen ni. – To bar dzo du że wy zwa nie dla nas – mó wi Ka -
ta rzy na Mól, dy rek tor szko ły. Po za zwy kły mi lek cja mi po szcze gól -
nych przed mio tów ucznio wie z Ukra iny uczą się też do dat ko wo ję -
zy ka pol skie go. W szko le zor ga ni zo wa no też spo tka nie in te gra cyj -
ne dla no wych uczniów, a tak że dla ich ro dzi ców.  

Do VI Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. J. Kor cza ka w So snow cu 
tra fi ła ósem ka uczniów z Ukra iny. Uczą się w kla sach pierw szych, dru -
gich oraz jed nej z klas trze cich. –  Wszy scy sta ra my się słu żyć im wszel -
ką moż li wą po mo cą i wspar ciem. Jak na oko licz no ści, z któ ry mi przy -
szło im się mie rzyć, do brze się akli ma ty zu ją i in te gru ją z po zo sta ły mi 
ucznia mi. Zo sta li oto cze ni opie ką psy cho lo ga i pe da go ga. Po nad to  uru -
cho mio ne zo sta ły dla nich dwie do dat ko we lek cje ję zy ka pol skie go w ty -
go dniu – mó wi Ma ria Po licht, dy rek tor VI LO w So snow cu. TOS, ST

Ukra iń skie dzie ci w so sno wiec kich szko łach Pojazdy przyszłości
Pią ta edy cja In ter na tio nal Au to mo ti ve Bu si ness Me eting od bę -
dzie się w dniach 5 i 6 kwiet nia, w au li Szko ły Mu zycz nej w So -
snow cu. Za po wia da ją się dwa dni in ten syw nych spo tkań, pod czas 
któ rych przed sta wi cie le bran ży au to mo ti ve i eks per ci z bran ży bę -
dą wy mie niać się in for ma cja mi na te mat tren dów i moż li wo ści 
zwią za nych z pro duk cją po jaz dów przy szło ści, z uwzględ nie niem 
e -mo bil no ści i wy ko rzy sta nia wo do ru. W pro gra mie znaj du ją się 
m.in. kon fe ren cja biz ne so wa, bu si ness ne twor king, Ape ri ti vo Ita -
lia no oraz Ga la Par ty. W wy da rze niu weź mie udział oko ło 300 
firm z bran ży au to mo ti ve. 

– Bar dzo cie szę się, że po prze rwie wra ca my ze sta cjo nar ną edy -
cją In ter na tio nal Au to mo ti ve Bu si ness Me eting. To nie zwy kle 
waż ne wy da rze nie dla wszyst kich przed sta wi cie li prze my słu 
motoryzacyjnego. Pod czas każ dej edy cji IABM od by wa się po -
nad 500 spo tkań biz ne so wych – mó wi Pie ro Can nas, pre zes Wło -
skiej Izby Han dlo wo -Prze my sło wej w Pol sce. Or ga ni za to ra mi wy -
da rze nia są Wło ska Izba Han dlo wo -Prze my sło wa w Pol sce, Ka to -
wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz na oraz Kla ster Si le sia Au to mo -
ti ve & Ad van ced Ma nu fac tu ring. ST

arc SP na 4 w
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Co słychać przed dworcem?
Tomasz Szymczyk 
 
Prze bu do wa pla cu przed dwor cem ko le -
jo wym So sno wiec Głów ny to jed -
na z naj waż niej szych in we sty cji w mie -
ście. Miesz kań cy prze miesz cza ją cy się 
uli cą 3 Ma ja mo gą na co dzień ob ser wo -
wać po stę py prac. Na więk szo ści po -
wierzch ni pla cu jest już po ło żo na no wa 
na wierzch nia. Nie ma jej w miej scach, 
w któ rych sa dzo ne bę dą ro śli ny. Bo po -
wrót zie le ni w to miej sce to jed no z głów -
nych za ło żeń, ja kie przy świe ca ją prze pro -
wa dza nej mo der ni za cji. Co waż ne, po ja -
wią się tu taj nie tyl ko ro śli ny ozdob ne, 
krze wy i tra wa, ale rów nież oko ło trzy -
dzie stu kil kume tro wych drzew. Wy ko -
naw ca pla nu je przy stą pie nie do sa dze nia 
w mo men cie wy stą pie nia od po wied nich 
wa run ków at mos fe rycz nych. Na ra zie 
no ce są jesz cze za zim ne. 

Zie lo ny ma być rów nież dach okrą -
głe go bu dyn ku, któ ry po wsta je 
przed dwor cem od stro ny Se za mu. 
Pó ki co trwa ją w nim jed nak pra ce 
bu dow la ne. Na sa mym koń cu mon to -
wa na bę dzie je go szkla na fa sa da. 

Dzię ki in we sty cji po wie lu la tach 
prze rwy na plac przed dwor cem ko le -

jo wym wró ci rów nież fon tan na. 
Część in sta la cji po trzeb nych do jej za -
si la nia jest już go to wa, trwa ją jed nak 
pra ce przy in sta la cjach w in nych czę -
ściach pla cu. Fon tan na bę dzie uru -
cho mio na do pie ro po za koń cze niu 
wszyst kich prac ra zem z ca ło ścią.  

No wo ścią bę dzie ilu mi na cja, któ ra 
ma być wy świe tla na na bu dyn ku 
dwor ca. Je go ele wa cja, za rów no 
od stro ny uli cy 3 Ma ja, jak i od stro ny 
pe ro nów, zo sta ła przy oka zji od świe -
żo na przez PKP SA. No wo ścią bę -
dzie rów nież sto ją cy przed dwor cem 
na pis So sno wiec Łą czy, któ ry pew no 
sta nie się po pu lar nym miej scem wy -
ko ny wa nia fo to gra fii. 

Przy po mnij my, że to jak bę dzie się 
w przy szło ści pre zen to wa ła prze strzeń 
przed dwor cem ko le jo wym, to re zul -
tat kon kur su ar chi tek to nicz ne go 
prze pro wa dzo ne go przez mia sto i ka -
to wic ki od dział Sto wa rzy sze nia Ar -
chi tek tów Pol skich. Po śród uczest ni -
czą cych w nim biur ar chi tek to nicz -
nych naj lep sza oka za ła się ka to wic ka 
pra cow nia ar chi tek to nicz na Amaya 
Ar chi tek ci. Sa my mi pra ca mi zaj mu je 
się z ko lei by tom ska fir ma AGC.

Z dnia na dzień zmienia się wygląd placu przed dworcem kolejowym w centrum Sosnowca. Po zakończeniu prac miejsce to w ogóle nie będzie przypominało  
tego sprzed kilkunastu miesięcy. 

Plac przed dworcem jest już niemal w całości pokryty nową nawierzchnią. 

Tom
asz Szym

czyk
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Przyjadą kolejne nowe autobusy

Tomasz Szymczyk 
 
Po jaz dy bę dą wy po sa żo ne we wszyst -
kie naj now sze do stęp ne ele men ty wy -
po sa że nia. 

– Kli ma ty za cja, ła do war ki USB, 
Wi -Fi, elek tro nicz ne ta bli ce in for ma -
cyj ne i za po wie dzi gło so we oraz au to -
ma tycz ny sys tem ga sze nia po ża ru. 
Nie za brak nie sys te mu zli cza nia pa sa -
że rów oraz kon tro li trzeź wo ści kie -
row cy – wy li cza Piotr Dra bek, dy rek -
tor tech nicz ny so sno wiec kie go Przed -
się bior stwa Ko mu ni ka cji Miej skiej. 

Po dob nie jak 14 au to bu sów elek -
trycz nych, hy bry dy rów nież bę dą 
w od cie niu ko lo ru żół te go, zgod nie ze 

stan dar da mi Za rzą du Trans por tu 
Me tro po li tal ne go. 

No we po jaz dy bę dą, na tu ral nie, wy -
po sa żo ne w ka me ry mo ni to rin gu, dzię ki 
cze mu pa sa że ro wie bę dą się mo gli czuć 
bez piecz nie. Ka me ry bę dą rów nież 
na ze wnątrz po jaz du, co uła twi pra cę kie -
row com, cho ciaż by w przy pad ku po sto ju 
na przy stan ku znaj du ją cym się na łu ku. 

– No wo ścią w au to bu sach bę dzie 
spe cjal ny sys tem, któ ry po zwo li na pro -
gra mo wa nie po jaz dów w ta ki spo sób, 
by w ści słym cen trum mia sta au to bu sy 
ko rzy sta ły wy łącz nie z sil ni ka elek trycz -
ne go. Pro gram bę dzie dzia łał au to ma -
tycz nie, kie row ca nie bę dzie mu siał nic 
włą czać czy wy łą czać. Au to bu sy zo sta -

ną do star czo ne w cią gu 10 mie się cy 
od dnia pod pi sa nia umo wy. Jest za tem 
szan sa, że zo ba czy my je na tra sach jesz -
cze w tym ro ku – mó wi Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Sfi na li zo wa nie umo wy jest moż li -
we dzię ki po zy ska niu bli sko 30 mln zł 
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la ta 2014-2020 
– „Czy ste nie bo nad Za głę biem” 
– Za kup au to bu sów hy bry do wych. 
War to do dać, że w ubie głym ro ku 
PKM So sno wiec ode brał 14 au to bu -
sów elek trycz nych fir my So la ris ku -
pio nych za 48 mln zł. W tej chwi li 
do ba zy fir my do tar ło 5 no wych 
MAN-ów za 8,4 mln zł.

Ma ich być szesnaście i mają obsługiwać takie linie jak 16, 35, 800, 808 i 817. Mowa o kolejnych nowych autobusach hybrydowych, które zasilą bazę taborową 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Kierownictwo PKM-u 17 marca podpisało umowę w tej sprawie ze spółką Solaris Bus & Coach. Cena za szesnaście 
pojazdów wynosi blisko 42 miliony złotych.

Miasto

Tom
asz Szym

czyk

reklama

reklamareklama

reklama

Nowe autobusy będą koloru żółtego. 
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Dwa kółka... i w drogę
Wielu miłośników jazdy na rowerze wyciągnęło już swoje pojazdy z piwnic i garażów. Od początku kwietnia dodatkową możliwość stworzy system Sosnowieckiego 
Roweru Miejskiego, który wraca po przerwie zimowej.

Tomasz Szymczyk 
 
Pierw szy sys tem ro we rów miej skich w Za głę biu 
Dąbrowskim funk cjo nu je w mie ście od 2018 ro ku. 
Z jed no śla dów ko rzy stać moż na od kwiet nia do li -
sto pa da. W ubie głym ro ku na miesz kań ców 
w dwu dzie stu trzech sta cjach w ca łym mie ście cze -
ka ło bli sko trzy sta ro we rów – za rów no kla sycz -
nych, jak i ta kich do prze wo że nia dzie ci, tan de my, 
trój ko łow ce dla nie peł no spraw nych czy ty pu car -
go. Ta ka sa ma licz ba ro we rów do stęp na bę dzie 
rów nież w tym ro ku. No wo ścią bę dzie za to do dat -
ko we miej sce, w któ rym bę dzie moż na ro wer miej -
ski wy po ży czyć. 

– No wa sta cja po wsta ła w Mi lo wi cach. Znaj du je 
się przy tam tej szej ha li spor to wej. Naj póź niej pod -
czas week en du ma jo we go znów za cznie dzia łać też 
sta cja w cen trum mia sta przy ko ściół ku ko le jo wym, 
któ ra ak tu al nie jest nie czyn na z uwa gi na pra ce 
zwią za ne z prze bu do wą pla cu przed dwor cem 
– mó wi Ra fał Ły sy, rzecz nik pra so wy so sno wiec -
kie go Urzę du Miej skie go. 

W sta ty sty kach po pu lar no ści sta cji ro we ro -
wych od po cząt ku funk cjo no wa nia So sno wiec -
kie go Ro we ru Miej skie go wy gry wa ją Sta wi ki. 
Co cie ka we, jed nak, pod czas ubie głych wa ka cji 
sta cja ta prze gry wa ła z tą znaj du ją cą się w par ku 
Ku ro nia w Ka zi mie rzu Gór ni czym, gdzie wy po -

ży cza no głów nie ro wer ki dzie cię ce. Ogó łem 
przez sie dem mie się cy 2021 ro ku so sno wi cza nie 
wy po ży cza li ro we ry miej skie aż 49 302 ra zy. Naj -
czę ściej wy po ży cza no je mię dzy 15 a 20, naj czę -
ściej na okres bez płat ny, czy li mak sy mal nie 
na pół go dzi ny. 

W po rów na niu z ubie głym ro kiem nie zmie nia się 
rów nież cen nik ko rzy sta nia z ro we rów. Wy po ży cze -
nie po wcze śniej szej re je stra cji by ło bez płat ne przez 
pierw sze pół go dzi ny ko rzy sta nia. Ko lej ne trzy dzie -
ści mi nut kosz to wa ło 1 zł, dru ga go dzi na – 2 zł, 
trze cia – 3 zł, a czwar ta i każ da ko lej na – 4 zło te. 

M
at. prasow

e

Sosnowiczanie mają do dyspozycji prawie 300 rowerów. 

LOKALIZACJE STACJI  
ROWERU MIEJSKIEGO

Ul. Piłsudskiego (przy Egzotarium, 
rondo Uznańskiego), ul. Kościelna 
(kładka przy dworcu Sosnowiec 
Południowy), ul. 1 Maja (Rondo 
Zagłębia Dąbrowskiego, Rondo 
Ludwik), ul. Narutowicza (dawna 
kopalnia Sosnowiec), ul. 3 Maja 
(kładka na Środuli, Ślimak, Park 
Sielecki), ul. Parkowa (przy Zespole 
Szkół Muzycznych), Stawiki, Dworzec 
PKP (czasowo nieczynna), 
 ul. Gospodarcza (przy kościele),  
ul. Orla (rondo Koniecznej, 
przy Żylecie), ul. Braci Mieroszewskich 
(rejon „Rewolucji”, ul. Blachnickiego, 
rondo Jana Pawła II), ul. Andersa 
(skrzyżowanie z 11 Listopada),  
ul. Wojska Polskiego (skrzyżowanie 
z Kalinową), ul. Armii Krajowej (Park 
Kuronia), ul. Wiejska (przy Domu 
Gromadzkim w Porąbce),  
ul. Sienkiewicza (przy CH Plaza),  
ul. Baczyńskiego (przy hali sportowej 
Milowice – nowa).

reklama

Zdro wie i ży cie to war to ści bez cen ne. Po trze bu -
je my wie dzy na ten te mat i po trze bu je my ra tow -
ni ków, któ rzy w po rę za re agu ją w przy pad ku za -
gro że nia. Ucznio wie szkół z ca łe go re gio nu spo -
tka li się 16 mar ca w Wyż szej Szko le Pla no wa nia 
Stra te gicz ne go w Dą bro wie Gór ni czej na dzie -
wią tej edy cji kon kur su „I ty mo żesz zo stać ra tow -
ni kiem”, by spraw dzić swe umie jęt no ści i wal czyć 
o cen ne na gro dy. Hi sto ria kon kur su li czy je de na -
ście lat, ale dwu let nią prze rwę wy mu si ła pan de -
mia. – Uczest ni cy kon kur su mo gli nie tyl ko 
spraw dzić swo ją wie dzę, ale ją rów nież po sze rzyć. 
Ta kie za wo dy są świet ną oka zją nie tyl ko do we -
ry fi ka cji wie dzy, ale też do te go, by na uczyć się 
cze goś no we go i zdo być do świad cze nie, a do -
świad cze nie w me dy cy nie jest naj więk szą war to -
ścią – mó wi dr hab. n. med. Woj ciech Żu ra wiń -
ski, sę dzia głów ny za wo dów, spe cja li sta me dy cy -
ny ra tun ko wej i chi rur gii. Dla uczniów przy go to -
wa no za da nia opie ra ją ce się na tym, co mo że się 
przy tra fić w ży ciu. Trze ba by ło udzie lić po mo cy 
oso bie, któ ra za sła bła w par ku czy krztu szą ce mu 
się nie mow lę ciu i je go mat ce. Do kon kur su sta -
nę ło 28 dru żyn ze szkół z ca łe go wo je wódz twa 
ślą skie go. – Po szcze gól ne za da nia by ły punk to -
wa ne, więc by li śmy w sta nie obiek tyw nie oce nić 
po szcze gól ne dru ży ny. Nie ste ty, wszyst kie za wo -
dy rzą dzą się for mu łą, że mu szą być tro chę lep si 
i tro chę gor si, ale za wsze pod kre śla my, że naj waż -
niej szy jest udział. Zwy cięz ca mi są wszy scy. Faj -
ne jest to, że ucznio wie chcą się te go uczyć. Cięż -
ko dziś ich ode rwać od ta ble tów i kom pu te rów, 

a oni nie in sta lu ją apli ka cji Pierw sza Po moc, tyl -
ko się jej uczą, a to waż ne, zwłasz cza w kon tek -
ście te go, co te raz dzie je się na świe cie – za zna cza 
Woj ciech Żu ra wiń ski. Osta tecz nie naj wię cej 
punk tów w kon kur sie zdo by li ucznio wie Po wia -
to we go Ze spo łu Szkół nr 2 im. Ka ro la Miar ki 
w Pszczy nie. Na po dium upla so wa li się tak że re -
pre zen tan ci Ze spo łu Szkół Prze my słu Spo żyw -
cze go z Ka to wic i III LO im. gen. An der sa w Dą -
bro wie Gór ni czej. A jak re ago wać w sy tu acji za -
gro że nia? – Po win ni śmy nie zwłocz nie za wia do -
mić ra tow nic two me dycz ne, a je że li ma my wie -
dzę o pierw szej po mo cy, spró bo wać po móc 
do cza su je go przy jaz du. Dobrze, że od by wa się 
ta ki kon kurs i ucznio wie chcą zdo by wać tę wie -
dzę, bo po trze bu je my co raz wię cej ra tow ni ków 
me dycz nych. W wie lu szko łach po wsta ją kla sy 
mun du ro we i roz sze rza się za kres umie jęt no ści 
– mó wi Ja kub, stu dent Wyż szej Szko ły Pla no wa -
nia Stra te gicz ne go, gdzie stu dio wać moż na m.in. 
ra tow nic two me dycz ne. 

Młodzi ratownicy sprawdzali swoją 
wiedzę i umiejętności

Promocja
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Kliniki już wybrane
Sylwia Turzańska 
 
Gmi na So sno wiec już od kil ku lat dofinansowuje pro ce du rę in vi tro. 
W 2016 ro ku, ze wzglę du na za koń cze nie fi nan so wa nia pro ce dur in 
vi tro w ra mach rzą do we go pro gra mu, rad ni, po pie ra jąc ini cja ty wę 
pre zy den ta, pod ję li de cy zję, że zo sta nie uru cho mio ny miej ski pro -
gram, któ ry dzia ła od 2017 ro ku. Do tej po ry, dzię ki udzia ło wi 
w pro gra mie, na świat przy szło 29 dzie ci, a ko lej ne pa ry ocze ku ją 
na szczę śli we roz wią za nie. 

Sa mo rzą do wy pro gram dla miesz kań ców So snow ca za kła da do -
fi nan so wa nie do 5 tys. zł. Róż ni cę po mię dzy cał ko wi tym kosz tem 
pro ce du ry a re fun da cją po no szą pa cjen ci kli ni ki le cze nia nie płod -
no ści. 

Wspar cie przy słu gu je do mak sy mal nie trzech za bie gów prze pro -
wa dzo nych w la tach 2021-2024. Pa ra mo że sko rzy stać w bie żą cym 
ro ku z jed no krot ne go do fi nan so wa nia. 

Wia do mo już, które kli ni ki bę dą w tym ro ku udzie la ły miesz kań -
com świad czeń me dycz nych. Re ali za cją pro gra mu bę dą zaj mo wać się 
GynCentrum, Me di Part ner, Cen trum Me dy cy ny Roz ro du 
ARTVIMED i Cen trum Bo cian. Pro gra mem w tym ro ku zo sta nie 
ob ję tych 40 par. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie: 
www.sosnowiec.pl. O za kwa li fi ko wa niu do pro gra mu de cy do wać bę -
dzie ko lej ność zgło szeń, li czo na od da ty i go dzi ny zło że nia przez pa rę 
dokumentów. Wnio ski i oświad cze nia są do stęp ne na stro nie UM. 

Przez najbliższe trzy lata około 160 par będzie mogło skorzystać z dofinansowania do leczenia bezpłodności i procedury in vitro w Sosnowcu. Wnioski 
o dofinansowanie można składać już od 18 marca 2021 r. – Podtrzymaliśmy wsparcie finansowe miasta do procedury in vitro i nadal rocznie będziemy przeznaczać 
około 200 tys. zł na ten cel. W sumie w latach 2021-2024 miasto wesprze pary starające się o własne potomstwo kwotą około 800 tysięcy złotych – podkreśla 
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Promocja

W naj now szym wy da niu mie sięcz ni ka de dy ko wa -
ne mu le ka rzom me dy cy ny zin te gro wa nej i te ra -
peu tom po ja wił się ran king pol skich bio ener go te -
ra peu tów, któ rych pra ca zo sta ła do ce nio -
na w tam tym ro ku. Oce nia no ich sku tecz ność, za -
an ga żo wa nie, pro fi lak ty kę i współ pra cę z me dy -
cy ną aka de mic ką. Na dru gim miej scu ran kin gu 
po ja wił się po now nie Zbi gniew Ru bin. – To jest 
na pew no ogrom ne wy róż nie nie i do ce nie nie mo -
jej pra cy i pa sji. Naj wspa nial sza w tym jest ra dość, 
szczę ście, eu fo ria osób, któ re przy cho dzą do mnie 
z wy ni ka mi ba dań le kar skich, po twier dza ją cych 
po pra wę sta nu zdro wia, bo tyl ko w ten spo sób 
moż na po twier dzić po zy tyw ny efekt bio ener go -
te ra pii. To jest nie do opi sa nia, jak lu dzie re agu ją 
na wia do mość, że cho ro ba ustą pi ła. Na efekt ten 
pra cu ję nie tyl ko ja, ale i oso ba, któ ra zgła sza się 
do mnie oraz to, o czym za każ dym ra zem mó wię, 
to „sys te ma tycz ność” Nie moż na osią gnąć po -
pra wy po jed nym lub dwóch spo tka niach. Po -
trzeb na jest ca ła se ria – mó wi Zbi gniew Ru bin.  

Ran king po wró cił po dwu let niej prze rwie 
spo wo do wa nej pan de mią, ale i w tym okre sie 
ga bi net dzia łał. – Przyj mo wa łem cho rych na ta -
kich sa mych za sa dach, jak do tej po ry. Zgła sza li 
się pa cjen ci, któ rzy ma ją pro ble my no wo two ro -
we, kar dio lo gicz ne, skór ne, gi ne ko lo gicz ne, 
neu ro lo gicz ne, reu ma to lo gicz ne, ga stro lo gicz -
ne. Nie spo sób wy mie nić wszyst kich, ale do -
dam jesz cze je den pro blem, z któ rym mie rzą 
się rów nież moi przy ja cie le le ka rze, czy li po wi -
kła nia po co vi do we. Naj czę ściej są to ogól ne 
osła bie nie, apa tia, brak chę ci do ży cia, de pre -
sja, pro ble my z od dy cha niem czy ogól nym 
zmę cze niem ser ca – przy zna je bio ener go te ra -
peu ta. Jed na z pa cjen tek, pa ni Te re sa, przy szła 
do ga bi ne tu na szó stą wi zy tę. Zgło si ła się z no -
wo two rem pier si. Po pół to ra mie sięcz nej te ra -

pii, guz u pa ni Te re sy z 7 cm, zma lał do 0,5 cm, 
a wy nik biop sji po bra nej dwa ty go dnie te mu wy -
ka zał zwap nio ne szcząt ki ma te rii or ga nicz nej. 
W ga bi ne cie le czy się tak że pan Hen ryk. – Od 3 
lat pró bo wa łem za go ić ra nę po sto pie cu krzy -
co wej, któ ra przez ca ły czas się śli ma czy ła. Nie 
po ma ga ły an ty bio ty ki, ma ści, opa trun ki ze sre -
brem i pi jaw ki. Przez mie siąc ra na prze schła, ale 
po pew nym cza sie na stą pi ło za ognie nie ra ny 
i pro blem po wró cił. O po ra dę do pa na Zbysz ka 
się gną łem jak po ostat nią de skę ra tun ku. 
Do stra ce nia mia łem pra wą sto pę. Le ka rze nie 
wi dzie li in ne go ra tun ku, ba li, że wda się gan gre -
na. Je stem tu taj już dzie sią ty raz, cu kier usta bi -
li zo wał mi się na po zio mie 120, a by ło 390! Ra -
na na sto pie zmniej szy ła się o 70 pro cent, jest 
su cha i po kry ta no wą de li kat ną skó rą, 
a przy cho dze niu nie spra wia mi bó lu. Pan Zby -
szek ura to wał mi no gę przed am pu ta cją. Na -
dzie ja umie ra ostat nia – przy zna je pan Hen ryk. 
Ko lej na z pa cjen tek, pa ni Bar ba ra, od wie lu lat 
na rze ka ła na po wra ca ją ce sta ny za pal ne ne rek 
i prze wo dów mo czo wych. Licz ne ba da nia 
stwier dza ły zło gi i pia sek, któ re cią gle się po ja -
wia ły. Nie moż na by ło okre ślić ich przy czy ny. 
– Co dwa mie sią ce bra łam zwol nie nie le kar skie, 
bo nie by łam w sta nie funk cjo no wać w pra cy. 
Od czte rech mie się cy, kie dy przy cho dzę do pa -
na Zbysz ka, pro ble my znik nę ły. Na je go proś bę 
trzy ra zy wy ko na łam ba da nia, któ rych wy ni ki 
wska zu ją, że nie mam żad nych sta nów za pal -
nych, funk cjo nu ję nor mal nie. Ka mień spadł mi 
z ser ca – stwier dzi ła pa cjent ka. (AG) 
 
Zbigniew Rubin przyjmuje w gabinetach 
w Sosnowcu, przy ul. Ostrogórskiej 9  
oraz w Katowicach, Opolu i Krakowie.  
Więcej informacji pod nr tel. 600-438-758.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ: 

● GynCentrum (lokalizacje do wyboru dla 15 par),  
Katowice (ul. Żelazna 1), Częstochowa,  
ul. Kozielewskiego 9, Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 89/49, 
Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8a, tel. 32 5065777 
lub 12 3067377 
● Medi Partner, Katowice, ul. Piotrowicka 83 (dla 9 par), 

tel. 500 900 800 
● Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, Kraków,  

ul. Czyżówka 14 lok. 0.02 (dla 9 par), tel. 12 6613030 
● Centrum BOCIAN (lokalizacje do wyboru dla 

 w sumie 7 par), Białystok, ul. Akademicka 26,  
Katowice, ul. Dąbrówki 13, Warszawa, ul. Stawki 2a, 
 tel. 32 7010460 

 
Kryteria, które muszą spełnić pary: 
– wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat według 

rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę kryterium 
wieku w przypadku wystąpienia medycznego 
uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza 
zatrudnianego przez podmiot realizujący program), 

– rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi 
powyżej 0,7 ng/ml, 

– zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora 
Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne 
wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego 
zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane 
przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą 
z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności, 

– pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, 
– w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób 

pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim 
od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca, 

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

Na dzie ja umie ra ostat nia
reklama



kurier miejski kwiecień 2022 nr 48

Krzysztof Polaczkiewicz 
 
 – Cen trum Pro fi lak ty ki i Psy cho te ra -
pii Trau my to no we miej sce na ma pie 
So snow ca, któ re po wsta je ja ko od po -
wiedź na zgła sza ny de fi cyt w za kre sie 
udzie la nia po mo cy dzie ciom i mło -
dzie ży, uczestników róż nych wy da -
rzeń o cha rak te rze trau ma tycz nym. 
Pra ce nad je go po wsta niem zo sta ły 
za ini cjo wa ne jesz cze przed wy bu chem 
woj ny – mó wi Ad rian Drdzeń, ko or -
dy na tor Cen trum. 

W ra mach Cen trum po wsta ło 
miej sce przy ja zne dla dzie ci, mło dzie -
ży i ich ro dzin, gdzie mo gą oni otrzy -
mać pro fe sjo nal ną i na tych mia sto wą 
po moc po przez no wo cze sne for my 
te ra pii i wspar cia w roz wo ju. 

– Obec na sy tu acja geo po li tycz -
na i agre sja Fe de ra cji Ro syj skiej 
na Ukra inę do dat ko wo uka zu je nam, 
jak bar dzo eks po no wa ne na róż no -
rod ne ura zy mo gą być dzie ci i mło -
dzież i jak trud ne mo że ona mieć 
skut ki w po sta ci róż no rod nych re ak -
cji be ha wio ral nych i emo cjo nal nych 
– pod kre śla Drdzeń. 

Trau ma tycz ne zda rze nia, nad uży -
cia i in ne for my prze mo cy ude rza ją we 
wszyst kie aspek ty funk cjo no wa nia 
i roz wo ju dzie ci i mło dzie ży. 

– Odłą cza ją dzie ci od ich uczuć. 
Od bie ra ją im za ufa nie do lu dzi i izo -
lu ją. Trud no im wte dy po le gać na do -
ro słych. Świat sta je się nie prze wi dy -
wal ny i nie bez piecz ny. Dzie ci zmu -
szo ne są do za mknię cia się, za prze -
cze nia ura zo wi i od izo lo wa niu od in -
nych w ce lu ochro ny sie bie i prze trwa -
nia. Dzie ci, któ re do świad czy ły trau -
my, po trze bu ją bez piecz nych miejsc 
i wspar cia spe cja li stów, któ rzy ro zu -
mie ją ich do świad cze nia i mo gą po -
móc im się wy le czyć – do da je przed -
sta wi ciel Sto wa rzy sze nia Moc 
Wspar cia. 

Do świad cze nie z re ali za cji za dań 
sto wa rzy sze nia wska zu je, że zja wi sko 
do świad cza nia przez dzie ci prze mo cy 
oraz in nych zda rzeń o cha rak te rze 
ura zo wym jest istot nym pro ble mem 
spo łecz nym, a do stęp na ofer ta po mo -
co wa w tym ob sza rze jest nie wy star -
cza ją ca wo bec za po trze bo wa nia 
miesz kań ców i spe cja li stów pra cu ją -
cych z dzieć mi i ich ro dzi na mi. 

Bez wzglę du na to, kto lub co ge ne -
ru je uraz i w ja kiej for mie się on prze -
ja wia, to naj bar dziej cier pią na tym 
dzie ci, zwłasz cza te młod sze, któ rych 
moż li wo ści zgło sze nia pro ble mu, po -
pro sze nia o po moc są moc no ogra ni -
czo ne. Dla te go też po żą da ne jest 
stwo rze nie sys te mu od po wied nie go 

wspar cia te ra peu tycz no -in ter wen cyj -
ne go dla dzie ci do świad cza ją cych róż -
nych form ura zów, za pew nia ją ce go 
po moc w sta bil nych, prze wi dy wal -
nych i spe cja li stycz nych wa run kach. 
Miej sce – ta kie bę dzie rów nież sta no -
wić roz sze rze nie ofer ty po mo co wej 
ofe ro wa nej przez ist nie ją ce już in sty -
tu cje po mo co we i oświa to we – wska -
zu je Pau li na Gó rec ka, psy cho te ra -
peut ka Cen trum. 

Mi sją sto wa rzy sze nia jest pra ca 
nad przy wró ce niem po czu cia mi ło ści 
i do brych wię zi po przez re la cje, któ re 
kie ru ją, wspie ra ją i ma ją moc po ma -
ga nia dzie ciom w zdro wie niu. Do bra, 
bez piecz na re la cja mo że być dla dzie ci 
i mło dzie ży szan są na wy le cze nie 
po do świad cze niu ura zu. 

– Stwo rze nie Cen trum Pro fi lak ty ki 
i Psy cho te ra pii Trau my dla dzie ci 
i mło dzie ży wy ni ka z po trze by zbu do -
wa nia bez piecz ne go miej sca dla dzie ci 
i ich ro dzin, gdzie mo gli by uzy skać 

do god ne wa run ki do zdro wie nia 
– pod kre śla Drdzeń. 

– Dzię ki na wią za nej współ pra cy 
z mia stem sto wa rzy sze nie dys po nu je 
obec nie no wo cze snym za ple czem lo -
ka lo wym, wy po sa żo ny mi ga bi ne ta mi, 
przy sto so wa ny mi do za jęć in dy wi du -
al nych i gru po wych oraz no wo cze sny -
mi sprzę ta mi, któ re uatrak cyj nią pra -
cę te ra peu tycz ną – mó wi An na Je dy -
nak, peł no moc nik pre zy den ta od po -
wie dzial na w mie ście m.in. za zdro wie 
i po moc spo łecz ną. 

Sto wa rzy sze nie ma ka drą uzna nych 
spe cja li stów w za kre sie psy cho lo gii, 
pe da go gi ki, in ter wen cji kry zy so wej, 
psy cho te ra pii, psy chia trii, któ rzy 
od wie lu lat pra cu ją z ro dzi na mi. 
Na pod sta wie tych do świad czeń po -
wsta ło Cen trum, któ re bę dzie ofe ro -
wa ło róż ne for my po mo cy in dy wi du -
al nej, ro dzin nej i gru po wej, zgod ne 
z naj now szą wie dzą z za kre su neu ro -
bio lo gii i psy cho te ra pii. 

W Cen trum re ali zo wa ny jest in ter -
dy scy pli nar ny mo del wspar cia po -
przez wpro wa dze nie bo ga tej ofer ty 
po mo cy, m.in. dia gno zy i po mo cy 
psy cho lo gicz nej, tre nin gi re la cji ro -
dzic -dziec ko, in ter wen cji kry zy so wej, 
psy cho te ra pii, m.in. w nur cie psy cho -
dy na micz nym, sys te mo wym i w po -
dej ściu skon cen tro wa nym na roz wią -
za niach, te ra pii gru po wych, grup 
wspar cia dla mło dzie ży i ro dzi ców, 
ar te te ra pii i re lak sa cji, te ra pii za ba wą, 
ele men tów pra cy z cia łem, psy cho -
dramy, szko leń i su per wi zji dla spe -
cja li stów, wo lon ta riu szy, ko or dy na to -
rów pra cu ją cych z uchodź ca mi. 

W ra mach Cen trum utwo rzo no 
Klub Ro dzin ny, z któ re go bę dą mo gli 
sko rzy stać tak że ro dzi ny z Ukra iny. 
– W tym miej scu chcie li by śmy się 
tak że zwró cić do osób, któ re do tar ły 
do nas z Ukra iny, a któ re ma ją ja kie -
kol wiek do świad cze nie w te ma cie po -
mo cy, o któ rej mó wi my, czy też kie -

run ko we wy kształ ce nie. Je ste śmy go -
to wi prze szko lić ta kie oso by i włą czyć 
do na szych dzia łań – za pew nia Ad -
rian Drdzeń. 

W ce lu do sto so wa nia się do obec nej 
sy tu acji Sto wa rzy sze nie wraz z mia -
stem pod ję ło współ pra cę z The Stress 
Pre ven tion Cen ter (in sty tu cja po wo -
ła na przez Izra el skie Mi ni ster stwo 
w ce lu prze ciw dzia ła nia skut kom nie -
ustan ne go za gro że nia woj ną i za ma -
cha mi ter ro ry stycz ny mi). Psy cho lo go -
wie kli nicz ni z Izra ela udzie lą wspar -
cia szko le nio we go i su per wi zyj ne go 
i wy po sa żą spe cja li stów z So snow ca 
w prak tycz ną wie dzę do ty czą cą wspie -
ra nia dzie ci i ich opie ku nów po do -
świad cze niu trau my w wy ni ku kon -
flik tów zbroj nych. 

 
Centrum Profilaktyki 
i Psychoterapii Traumy dla dzieci 
i młodzieży działa w budynku  
MDK Kazimierz w Sosnowcu, 
przy ul. Głównej 19. 
Tel. 531 921 674, 507 744 924. 

 
W dniach 6-8 kwietnia Centrum 
Profilaktyki i Psychoterapii 
Traumy Stowarzyszenia Moc 
Wsparcia zaprasza w godz.  
9.00-16.00 osoby ukraińskiego 
pochodzenia do udziału 
w szkoleniu w zakresie 
wspierania osób w sytuacji 
traumy wojennej.

Stworzenie centrum ma pomóc w leczeniu ran, doznanych w wyniku traumatycznych przeżyć. 

O STOWARZYSZENIU  
MOC WSPARCIA 

Stowarzyszenie Moc Wsparcia 
(mieści się od niedawna w MDK 
Kazimierz przy ul. Głównej 19) to 
organizacja pozarządowa 
o charakterze non-profit, która 
działa na rzecz ochrony dzieci 
przed zaniedbywaniem 
i krzywdzeniem. Specjaliści 
Stowarzyszenia udzielają 
pomocy psychologicznej, 
psychoterapeutycznej i prawnej 
dzieciom krzywdzonym, ich 
rodzinom i opiekunom. 
Prowadzą również działania 
profilaktyczne w celu 
zmniejszenia zagrożeń 
krzywdzenia dzieci, organizują 
ogólnopolskie specjalistyczne 
szkolenia dla różnych grup 
zawodowych zajmujących się 
problemem krzywdzenia dzieci 
(również dla zespołów 
interdyscyplinarnych).

Miasto

Pomocna dłoń dla dzieci i młodzieży
W Sosnowcu powstało Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy dla dzieci i młodzieży. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Moc Wsparcia i gminy Sosnowiec. Pomoc 
zapewnią również psychologowie kliniczni z Izraela. Wsparcie ukierunkowane jest dla osób, które doświadczyły różnych zdarzeń o charakterze traumatycznym, w tym 
konfliktów wojennych.

Psychologowie z Izraela pomogą uchodźcom z Ukrainy

M
at. prasow

e
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Sosnowiec stolicą muzyki ska

Tomasz Szymczyk 
 
Ko rze nie mu zy ki ska się ga ją lat 60. XX wie ku 
i da le kiej Ja maj ki. Dla wie lu to za sko cze nie, ale 
już wte dy ryt my te za go ści ły w Pol sce za spra wą 
po pu lar ne go ze spo łu Ali bab ki. Na do bre mu zy -
ka ska roz wi nę ła się jed nak do pie ro w la tach 
dzie więć dzie sią tych. I wte dy, i dzi siaj waż nym 
punk tem na ma pie pol skie go ska jest So sno wiec 
i Za głę bie Dą brow skie. Ta kie ze spo ły jak wspo -
mnia ny Skan kan, Hor ror show, Black Gang, 
The Gam blers czy Zig gie Pig gie wpi sa ły się 
do hi sto rii ga tun ku. Nic więc dziw ne go, że ska 
po wschod niej stro nie Bry ni cy ma spo ro wier -
nych słu cha czy.  

– Mu zy ka ska ocie ra się o mu zy kę pun ko wą, 
stre et pun ko wą. Na kon cer tach jest na praw dę 
bar dzo faj na za ba wa. Gra my te raz ze Skan ka -
nem, więc mo gę po twier dzić – opo wia da 
Szcze pan Łach, wo ka li sta so sno wiec kie go ze -
spo łu. – Tych pro jek tów zwią za nych z mu zy ką 
Ska jest w Za głę biu spo ro. Jest gru pa Ko no -
pians z Cze la dzi, jest Zig gie Pig gie, któ re 
na dniach ma za cząć po now nie dzia łać. My już 
w la tach 90. za czę li śmy ro bić im pre zy z pusz -
cza niem mu zy ki z płyt CD. Już wte dy za an ga -
żo wa nie i za in te re so wa nie by ło du że, że mu sia -
ło to czymś za owo co wać. Wte dy stwier dzi li -
śmy, że trze ba za ło żyć ka pe lę, któ ra bę dzie grać 
na ży wo, a nie tyl ko od twa rzać dźwię ki i dla te -
go po wstał Skan kan. Utoż sa mia li śmy się z tym 
sty lem i mó wi li śmy o tym otwar cie, że przy zna -
je my się do ska. To już trzy dzie ści lat. Na kon -
cert dzi siaj mo że już przyjść dzia dek z wnucz -
kiem – śmie je się. 

I dla jed nych, i dla dru gich 11 czerw ca w Mu -
szel ce od by wać się bę dzie So sno Ska Par ty. W za -

mie rze niu or ga ni za to rów ma to być im pre za cy -
klicz na. Po szcze gól ni wy ko naw cy – trzy ze spo ły 
z Pol ski, wśród nich Skan kan, Ca ła Gó ra Bar win -
ków, a tak że ka pe le z Fran cji, Gre cji i Wiel kiej 
Bry ta nii. 

Bi le ty na kon cer ty w Mu szel ce kosz to wać ma -
ją 60-70 zło tych. Uczest ni ków fe sti wa lu do par -
ku w Ka zi mie rzu Gór ni czym do wo zić ma ją spe -
cjal ne au to bu sy. 

– Mam na dzie ję, że nie bę dzie to jed no ra zo -
wa im pre za, ale fe sti wal, któ ry bę dzie się roz wi -
jał i pro mo wał mia sto So sno wiec, ale i So sno -
wiec bę dzie pro mo wał mu zy kę ska. Chce my, 
że by ska ko ja rzy ło się z Za głę biem i z So snow -
cem – za zna cza Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
den ta mia sta. 

– Ta ka im pre za jest mo im ma rze niem, od kie -
dy za czę li śmy grać ze Skan ka nem. Ro bi my to 
pra wie trzy dzie ści lat, więc jest to oka zja, że by po -
ka zać miej sce, w któ rym wszyst ko się za czę ło 
– do da je Szcze pan Łach. – Fe sti wal po wi nien 
trwać dwa, trzy, a mo że i czte ry dni. Być mo że 
w przy szłym ro ku bę dzie ta ka oka zja. Mam na -
dzie ję, że wszy scy bę dą się do brze ba wić – do po -
wia da. 

Fe sti wal bę dzie rów nież oka zją, aby za po znać 
się bli żej z wy re mon to wa nym w ostat nich la tach 
am fi te atrem Mu szel ka. Obiekt po cho dzą cy z lat 
sześć dzie sią tych wy bu do wa ny przez KWK Ka -
zi mierz -Ju liusz dla miesz kań ców dziel ni cy prze -
szedł wiel ką me ta mor fo zę za 7 mi lio nów zło -
tych. Zmia ny ob ję ły m.in. wi dow nię, bu dy nek 
tech nicz ny, ale i alej ki wo kół am fi te atru. W 2020 
ro ku pra ce te do ce ni li in ter nau ci, przy zna jąc 
Mu szel ce na gro dę pu blicz no ści w kon kur sie 
na Naj lep szą Prze strzeń Pu blicz ną Wo je wódz -
twa Ślą skie go.

W sobotę 11 czerwca amfiteatr Muszelka w Parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym wypełni się muzyką ska. Jej fani spotkają się tu na festiwalu tej muzyki. 
Współorganizatorem jest sosnowiecka grupa Skankan, która również pojawi się na scenie Muszelki. Impreza była planowana już wcześniej, ale plany pokrzyżowała 
pandemia koronawirusa. – Sosnowiec to nie tylko Kiepura, ale i ludzie, którzy cały czas tworzą – podkreślają organizatorzy imprezy.

Miasto

Na festiwalu będzie można posłuchać m.in. sosnowieckiego Skankana. 

M
at. prasow
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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 20 kwiet nia 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 19 kwiet nia 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 19 kwiet nia 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 ne są 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

Koncerty będą się odbywać w zmodernizowanym amfiteatrze Muszelka. 
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Razem na dobre i na złe
75 lat razem jako małżeństwo. Ten rekordowy brylantowy staż należy do Antoniny i Edwarda Hofelmajerów, zamieszkałych w Sosnowcu, którzy świętowali 75. rocznicę 
zawarcia ślubu cywilnego. Natrafili na siebie jeszcze przed II wojną światową, więc parą są dłużej niż małżeństwem. – Poznali się jako młodzi ludzie, pobierając naukę 
w tej samej szkole. Mieszkali w bliskim sąsiedztwie, na tzw. Browarze, w dzisiejszej dzielnicy Sosnowca –  Klimontowie, który wcześniej był osobną miejscowością 
– opowiada Lucyna Labocha, wnuczka państwa Hofelmajer.  

Miasto

Promocja

Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o. jest firmą 
z ponad 100-letnią tradycją, której budowa 
rozpoczęła się w 1913 roku. Od samego 
początku jesteśmy trwale związani 
z tutejszym regionem i dostarczamy ciepło 
mieszkańcom Sosnowca, Będzina i Czeladzi, 
a także wytwarzamy i sprzedajemy energię 
elektryczną. Większość naszych 
pracowników to osoby mieszkające 
w Zagłębiu Dąbrowskim. 

 
Elek tro cie płow nia, dba jąc o do bro spo łecz no -
ści lo kal nej, od wie lu lat pro wa dzi dzia łal ność, 
któ rej ce lem jest  do sto so wa nie jej do ak tu al -
nych wy ma gań i norm z za kre su ochro ny śro -
do wi ska. Ja ko jed na z pierw szych elek tro cie -
płow ni w Pol sce, EC BĘDZIN wy bu do wa ła 
w 2016 ro ku za po nad 130 mln zł in sta la cję od -
siar cza nia i oda zo to wa nia spa lin. Na każ dym 
kro ku sta ra my się za cho wy wać naj wyż sze 
stan dar dy pra cy, cza sa mi jed nak, jak w każ dej 
in nej fir mie, po ja wia ją się trud no ści. W dniu 13 
mar ca br. po ja wi ły się w me diach spo łecz no -
ścio wych oraz ga ze tach ar ty ku ły opi su ją ce 
czar ny dym emi to wa ny z ko mi na EC BĘDZIN. 
Przy czy ną tej sy tu acji był roz ruch po nie pla no -
wa nym wy łą cze niu wszyst kich urzą dzeń wy -
twór czych ja ki mi są ko tły, z uwa gi na ko niecz -
ność wy ko na nia prac czysz cze nio wych ich po -
wierzch ni grzew czych. 

EC BĘDZIN, jak więk szość przed się biorstw 
w Pol sce pro du ku ją cych cie pło i ener gię elek -
trycz ną, bo ry ka się obec nie z du ży mi trud no -
ścia mi w za opa trze niu w pod sta wo we pa li wo 
ja kim jest wę giel ka mien ny. Bar dzo du że ogra -
ni cze nia w po da ży wę gla ener ge tycz ne go wy -
stę pu ją ce na pol skim ryn ku od po cząt ku se -
zo nu grzew cze go po wo du ją, że zmu sze ni je -
ste śmy do za ku pu pa li wa czę sto o pa ra me -
trach nie speł nia ją cych kry te riów pa li wa gwa -
ran cyj ne go -pro jek to we go, na któ re zo sta ły 
za pro jek to wa ne na sze ko tły. 

Zda jąc so bie spra wę z mi sji, ja ką ma my 
do speł nie nia i kie ru jąc się do brem od bior ców 
ener gii ciepl nej, go dzi my się na pod ję cie ry zy -
ka spa la nia pa li wa od bie ga ją ce go od wy ma -
ga ne go do pra wi dło wej pra cy ko tłów, po no -
sząc przy tym po waż ne kosz ty zwią za ne 
z przy mu so wy mi wy łą cze nia mi oraz ko niecz -
no ścią wy ko ny wa nia prac czysz cze nio wych, 
umoż li wia ją cych przy wró ce nie pro duk cji 
ener gii ciepl nej. 

W cza sie uru cha mia nia ko tła nie ma tech -
no lo gicz nych moż li wo ści skie ro wa nia spa lin 
przez in sta la cje ich oczysz cza nia. W związ ku 
z tym mo że krót ko trwa le wy stę po wać pod -
wyż szo na emi sja py łu i wi docz ne za dy mie nie 
z ko mi na. Ta ki pro ces trwa oko ło dwóch go -
dzin i jest uwzględ nio ny w ofi cjal nych do ku -
men tach re gu lu ją cych funk cjo no wa nie za kła -

du. Zwra ca my uwa gę, że w nor mal nej, co -
dzien nej eks plo ata cji (na zdję ciu), po osią -
gnię ciu przez ko tły pa ra me trów no mi nal nych, 
emi to wa ne spa li ny są oczysz czo ne z tlen ków 
siar ki, tlen ków azo tu i py łu do wy ma ga nych 
pra wem po zio mów. Za pew nia my, że EC 
BĘDZIN mo ni to ru je na bie żą co wszyst kie pa -
ra me try spa lin i ra por tu je je zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi Pra wa Ochro ny Śro do -
wi ska. Jed no cze śnie do kła da my wszel kich 
sta rań, aby za cho wać cią głość do staw od po -
wied niej ilo ści cie pła dla miesz kań ców So -
snow ca, Bę dzi na, Cze la dzi i do Wo je wódz kie -
go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 5 im św. Bar -
ba ry w So snow cu oraz funk cjo no wać zgod nie 
z na rzu co ny mi nor ma mi w za kre sie ochro ny 
śro do wi ska.

Dbamy o najwyższe standardy

Syl wia Tu rzań ska 
 
Za nim po bra li się 26 grud nia 1946 r. w ko ście -
le, a w stycz niu 1947 r. w Urzę dzie Sta nu Cy -
wil ne go w So snow cu, roz dzie li ła ich woj na. 
Pan Edward zo stał wy wie zio ny w wie ku 16 
lat do Nie miec na przy mu so we ro bo ty, a pa ni 
An to ni na pra co wa ła przy pro duk cji amu ni cji 
w daw nych za kła dach Ar be it sla ger So sno -
witz II (póź niej sza hu ta im. Ce dle ra) wraz 
z więź nia mi po do bo zu kon cen tra cyj ne go KL 
Au schwitz -Bir ke nau. Jak tyl ko wró cił po woj -
nie, już ja ko 20-la tek, nie zwle kał dłu żej 
i oświad czył się pa ni An to ni nie. Zo stał przy ję -
ty i od za war cia ślu bu ko ściel ne go pań stwo 
Ho fel ma jer two rzą szczę śli we i zgod ne mał -
żeń stwo. 

Pan Edward przez dłu gie la ta, aż do eme ry -
tu ry, pra co wał w ko pal ni „Kli mon tów” ja ko 
gór nik i ra tow nik gór ni czy, a je go żo na zaj -
mo wa ła się do mem i wy cho wa niem dzie ci. 
– Bab cia by ła opie kuń cza, o po zy tyw nym 
uspo so bie niu, za rad na, bar dzo dba ła o po rzą -
dek w do mu i moż na po wie dzieć, że lu bi ła 

„mi ni ma lizm”. W wol nym cza sie szy deł ko wa -
ła, ro bi ła na dru tach i pie kła prze pysz ne droż -
dżów ki z po wi dła mi. Ra zem z dziad kiem by li 
czu li, to wa rzy scy, lu bi li wy ciecz ki i po tań ców -

ki, a naj bar dziej wcza sy nad mo rzem. Dzia dek 
był dum ny ze swo jej pra cy w ko pal ni, uwiel -
biał też maj ster ko wać, jeź dzić sa mo cho -
dem, du żo chwil spę dził na dział ce, upra wia -

jąc ogród owo co wy i wa rzyw ny – opo wia da 
pa ni Lu cy na. 

Dzi siaj pa ni An to ni na ma już 94 la ta, a jej 
mał żo nek jest o ca ły rok star szy. Choć – co zro -
zu mia łe – nie cie szą się tak do brym zdro wiem, 
jak daw niej, to miesz ka ją sa mi, na jed nym z kli -
mon tow skich osie dli. W co dzien nym ży ciu po -
ma ga ją im po zo sta li człon ko wie ro dzi ny. 
– Dziad ko wie do cze ka li się dwój ki dzie ci, 
czwor ga wnu cząt i czwor ga pra wnu cząt. Są 
wzo rem dla ca łej ro dzi ny – przy zna je pa ni Lu -
cy na. Jak uda ło im się stwo rzyć trwa ły zwią zek 
o tak im po nu ją cym sta żu? – Nie wy klu czo ne, że 
jest to kwe stia do brych ge nów, ale w pierw szej 
ko lej no ści zro zu mie nia, wspar cia, lo jal no ści 
i wza jem ne go za ufa nia – pod su mo wa ła wnucz -
ka. Ży cze nia i gra tu la cje ju bi la tom oso bi ście zło -
ży li pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski 
i Ma ciej Ma ziarz, kie row nik Urzę du Sta nu Cy -
wil ne go, któ rzy świę to wa li z mał żon ka mi nie -
zwy kłą rocz ni cę. Re la cja z te go wy da rze nia 
na pro fi lu FB pre zy den ta mia sta wy wo ła ła la wi -
nę ży czeń in ter nau tów, do któ rych do łą cza się 
tak że re dak cja „Ku rie ra Miej skie go”.  

Antonina i Edward Hofelmajerowie obchodzili brylantową rocznicę ślubu.

Świętowali 75. rocznicę zawarcia małżeństwa!

M
ariusz B

inkiew
icz

Widok na komin w trakcie normalnej, 
codziennej pracy dwóch kotłów parowych oraz 
turbozespołu. O pracy urządzeń świadczy 
unosząca się para wodna z czterech chłodni 
wentylatorowych.

Korzystając z okazji,  
Zarząd Elektrociepłowni  

BĘDZIN sp. z o.o.  
wraz z pracownikami składają 

Państwu najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i spokoju 

z okazji zbliżających się  
Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego.
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Nasze życie wciąż trwa
W marcu odbyło się drugie posiedzenie 
nowej Rady Seniorów. Jakie plany mają 
radni seniorzy na ten rok? 
W pierw szej ko lej no ści za ję li śmy się 
spra wa mi or ga ni za cyj ny mi. Wy ło ni li -
śmy już trzy oso bo wy za rząd oraz po -
wo ła li śmy ko mi sje. Pla nów i ce lów 
nam nie bra ku je. Przede wszyst kim za -
mie rza my wspie rać ak tyw ne uczest nic -
two se nio rów w ży ciu spo łecz nym i za -
po bie gać wy klu cze niu osób star szych. 
Chce my dzia łać na rzecz po pra wy ja -
ko ści ży cia i eli mi no wać ba rie ry, któ re 
utrud nia ją ży cie osobom starszym. Ca -
ły czas po sze rza my na szą wie dzą  i sta -
ra my się za cho wać spraw ność fi zycz ną. 
Współ pra cu je my z wie lo ma in sty tu -
cja mi, z klu ba mi se nio rów,  Urzę dem 
Mia sta, Urzę dem Mar szał kow skim, 
Ślą ską Ra dą Se nio rów czy Ze spo łem 
Me tro po li tal nym. Szcze gól ne zna cze -
nie w re ali za cji zróż ni co wa nych po -
trzeb osób star szych od gry wa mia -
sto. So sno wiec jest mia stem, w któ rym 
oso by star sze ma ją moż li wość sa mo re -
ali za cji i po zo sta nia ak tyw ną czę ścią 
spo łecz no ści lo kal nej.  Plan dzia łań 
i ce lów zo stał przed sta wio ny w pu bli -

ka cji „Po li ty ka Se nio ral na Mia sta So -
snow ca na la ta 2021- 2027”.  

 
Jakie są największe potrzeby i problemy 
seniorów w Sosnowcu? 
My ślę,  że po wi nien być do stęp ny in -
for ma tor do ty czą cy tzw. punk tów do -
ce lo wych, dzię ki któ re mu se nior bę -
dzie wie dzieć, gdzie znaj du je się in sty -
tu cja, któ rej szu ka, czy li przy chod nia, 

szpi tal, urząd, ob sza ry re kre acyj ne czy 
pla ców ki kul tu ral ne. Po win ni śmy za -
cie śnić   współ pra cę z ośrod ka mi 
wspar cia i po li cją przez re ali za cję pro -
gra mu, obej mu ją ce go dzia ła nia pre -
wen cyj ne, któ re chro ni ły by se nio rów 
przed prze mo cą w ro dzi nach, złym 
trak to wa niem czy za stra sza niem, ja -
kie go do świad cza ją ze stro ny osób bli -
skich. Se nio rzy nie jed no krot nie nie 
wie dzą, gdzie szu kać po mo cy, jak 
rów nież wsty dzą się mó wić o ta kich 
spra wach  gło śno. Wie lu se nio rów li -
czy tak że na jesz cze więk szą in te gra cję, 
wspól ne i ak tyw ne spę dza nie cza su. 
W mia rę moż li wo ści sta ra my się or ga -
ni zo wać wy ciecz ki i dłuż sze wy jaz dy 
w ra mach dzia ła ją cych klu bów se nio -
ra. Prze mie rza my szla ki tu ry stycz ne, 
oglą da my za byt ki i po zna je my hi sto -
rię na sze go re gio nu. Dwu krot nie uda -
ło nam się wy je chać ra zem na kil ka dni 
do Za ko pa ne go. Nie ukry wam, że se -
nio rom do skwie ra brak po go to wia 
sto ma to lo gicz ne go, w ra mach któ re go 
usłu gi by ły by świad czo ne bez płat nie 
 oraz przy chod ni cho rób za kaź nych. 
Nie wspo mi nam o przy chod ni, by naj -

mniej w kon tek ście pan de mii, ale in -
nych cho rób, ta kich jak krztu siec czy 
bo re lio za. Mie li śmy ta ką sy tu ację, że 
se nio rzy za cho ro wa li na bo re lio zę 
i pil nie po trze bo wa li po mo cy. Mu sie li 
po je chać aż do Za wier cia. W mie ście 
mo gli się zgło sić do pry wat nej przy -
chod ni, w któ rej za rów no ba da nia, 
jak i wi zy ty le kar skie, są płat ne. Se -
nio rom bra ku je tak że ochro ny 
przed oszu sta mi i wie dzy o pra wach 
kon su men ta, jak rów nież edu ka cji 
w za kre sie ko rzy sta nia z in ter ne tu 
i bez pie czeń stwa w sie ci. 

 
Jak seniorzy radzili sobie w czasie 
pandemii? 
To nie był ła twy czas, bo klu by se nio -
rów  by ły  za mknię te, ale na szczę ście 
dzia ła ją te le fo ny i in ter net. Co waż -
niej sze, nie re zy gno wa li śmy ze spo tkań 
w ma łym gro nie. Przede wszyst kim 
uru cho mi li śmy  me to dy sa mo po mo cy 
są siedz kiej, za po bie ga ją ce izo la cji, czy li 
w pierw szej ko lej no ści dzia ła ły tzw. te -
le fo ny wspar cia, or ga ni zo wa li śmy po -
moc w za ku pach ar ty ku łów spo żyw -
czych oraz dy żu ry dla se nio rów. 

W jaki sposób zachęcić seniora do wyjścia 
z domu? 
Ja ko Ra da Se nio rów współ pra cu je my 
z klu ba mi se nio rów, któ rych obec nie 
na te re nie So snow ca dzia ła już po -
nad 15. Trze ba ro zej rzeć się wo kół. 
Klu by se nio ra są otwar te dla wszyst -
kich. W ubie głym ro ku, mię dzy in ny -
mi na Dań dów ce, otwo rzy li śmy no wy 
klub „Se nior +” przy uli cy Jo dło wej 4. 
Pro wa dzi my tam dzia łal ność dy dak -
tycz no-na uko wą, kul tu ral no-oświa to -
wą i re kre acyj no-spor to wą. Za pra sza -
my psy cho lo gów, re ha bi li tan tów, po li -
cjan tów, któ rzy wspie ra ją nas swo ją 
wie dzą i umie jęt no ścia mi.  Or ga ni zu -
je my pie sze wy ciecz ki, upra wia my nor -
dic wal king, or ga ni zu je my warsz ta ty 
ku li nar ne i pla stycz ne. W pla nach ma -
my tak że wy ciecz ki i kil ku dnio we wy -
jaz dy. Spę dza my ra zem czas i za chę ca -
my wszyst kich se nio rów, że by do nas 
do łą czy li i nie za my ka li się w do mach. 
Na wet, je śli ktoś jest se nio rem, ży cie 
wciąż trwa i trze ba się nim cie szyć 
do koń ca.   
 
Roz ma wia ła: Syl wia Tu rzań ska

Rozmowa z HALINĄ ZWANIECKĄ, przewodniczącą Rady Seniorów w Sosnowcu

Sylw
ia Turzańska
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Przesławna stacja Granica 
W lutowym numerze „Kuriera Miejskiego” ukazał się artykuł „O tym, jak kolej dotarła do Maczek”. Kontynuując temat, zapraszam do dalszego poznawania kolejowej 
historii tej dzielnicy. 

By ło to w po ło wie lat osiem dzie sią tych, 
a jed nak pa mię tam, jak by by ło to wczo -
raj. Wte dy po raz pierw szy ją uj rza -
łem. Ra zem z ro dzi ca mi po dró żo wa li -
śmy po cią giem re la cji Dą bro wa Gór ni -
cza Ząb ko wi ce – Kra ków Głów ny. Kie -
dy skład nie spiesz nie wto czył się na sta -
cję So sno wiec Macz ki, to wpa dłem 
w praw dzi wy za chwyt, ale i pew ne za -
kło po ta nie. By łem wów czas mło dym 
fa scy na tem ko lej nic twa, więc pod sta -
wo wą wie dzę z te go za kre su po sia da -
łem. Mo że wła śnie dla te go za sko czy ły 
mnie spo re, cha rak te ry stycz ne dla du -
żych miast ga ba ry ty bu dyn ku dwor co -
we go, któ ry nie co nie ty po wo znaj do wał 
się po środ ku pe ro nu, po mię dzy to ro wi -
ska mi. Pe ron głów ny czę ścio wo przy -
kry ty by ły sta ro świec kim, przy ozdo bio -
nym w or na men ty za da sze niem. In fra -
struk tu ra sta cji też ro bi ła spo re wra że -
nie. Wszyst ko to kon tra sto wa ło z to tal -
nym bez ru chem, wręcz uśpie niem spo -
ty ka nym na ma łych wiej skich sta cyj -
kach. Ta ki stan rze czy był nie ade kwat -
ny do roz ma chu, z ja kim zbu do wa no tą 
nie gdyś nie zwy kle waż ną, koń co wą sta -
cję Dro gi Że la znej War szaw sko -Wie -
deń skiej. Ale o war to ści tej za gu bio ne -
go po śród la sów ko le jo wej per ły do wie -
dzia łem się póź niej.  

Uro czy ste otwar cie macz kow skiej 
sta cji, zwa nej wów czas Gra ni cą, mia ło 
miej sce 1 kwiet nia 1848 ro ku. Wte dy to 
uru cho mio no roz kła do wy ruch po cią -
gów pa sa żer skich na ca łej dłu go ści Dro -
gi Że la znej War szaw sko -Wie deń skiej, 
czy li na li nii ko le jo wej łą czą cej War sza -
wę z… Gra ni cą. Aby po je chać da lej 
do rze czo ne go Wied nia oraz Kra ko wa, 
My sło wic, Wro cła wia, Ber li na czy 
Ham bur ga, trze ba by ło jesz cze tro chę 
po cze kać. W tym przy pad ku trud no 
jed nak okre ślić, ile to jest „tro chę”. Źró -
dła są w tym wzglę dzie po dzie lo ne. 
Wspo mi na się, że po łą cze nie z Ko le ją 
Kra kow sko -Gór no ślą ską, a za jej po -
śred nic twem z in ny mi li nia mi eu ro pej -
ski mi, zo sta ło uru cho mio ne kil ka na ście 
dni po otwar ciu dwor ca, czy li jesz cze 
w kwiet niu. Zna leźć moż na rów nież in -
for ma cje, że po łą cze nie to (Gra ni ca 
– Szcza ko wa) otwar to do pie ro 13 paź -
dzier ni ka 1848 ro ku. Po wo dem opóź -
nie nia mo gła być prze cią ga ją ca się bu -
do wa naj dłuż sze go (po nad 70 m) 
w Kró le stwie Pol skim ka mien ne go mo -
stu na Bia łej Prze mszy.  

Przez wie le lat nie by ło rów nież ja -
sno ści co do oso by au to ra pro jek tu bu -
dyn ku dwor ca. Więk szość au to rów 
pu bli ka cji na ten te mat ja ko pro jek tan -
ta po da wa ła wy bit ne go ar chi tek ta 
Hen ry ka Mar co nie go. Jed nak z ba dań, 
ja kie prze pro wa dził Ja cek Ja ku bek, wy -
ni ka, że pla ny pro jek to we naj star szej 
czę ści dwor ca wy szły spod rę ki Teo fi la 
Schil le ra – ucznia mi strza Hen ry ka 
Mar co nie go.  

W chwi li otwar cia sta cji jej in fra -
struk tu ra by ła jesz cze dość skrom na, ale 
pod czas ko lej nych de kad suk ce syw nie ją 
roz bu do wy wa no. Po dob nie rzecz się 
mia ła w przy pad ku sa me go bu dyn ku 
dwor ca, któ ry rów nież rósł w mia rę 
zwięk sza ją cych się po trzeb. We dług 
sza cun ków w ro ku 1849 licz ba od pra -
wia nych na dwor cu pa sa że rów mia ła 
wy nieść oko ło 75 ty się cy, w rze czy wi -
sto ści prze kro czy ła 380 ty się cy. We -
wnątrz dwor ca swe miej sce zna la zły 
prze pięk nie urzą dzo ne po cze kal nie, bu -
fe ty i re stau ra cje, pa lar nie i sa le dla dam 
oraz ka sy bi le to we. By ły one po dzie lo -
ne na od po wied nie kla sy i do stęp ne 
za oka za niem bi le tów przy po rząd ko wa -
nych do klas: I, II, III i IV. Na pię trze 
zlo ka li zo wa no eks klu zyw nie urzą dzo ne 
apar ta men ty dla ca ra, car skiej ro dzi ny, 
ary sto kra tów oraz wyż szych urzęd ni -
ków. Jak do tąd nie ma in for ma cji po -
twier dza ją cych fakt, że któ ryś z ca rów 
w tych apar ta men tach choć by przez 
chwi lę prze by wał. Po za wy żej wy mie -
nio ny mi w dwor co wym bu dyn ku mie -
ści ły się tak że kan to ry wy mia ny wa lut, 
biu ra i sa le eks pe dy cyj ne oraz po miesz -
cze nia miesz kal ne dla wyż szych ran gą 
ko le ja rzy. Na ze ga rach umiesz czo nych 
po obu stro nach bu dyn ku po da wa no 
czas ro syj ski i eu ro pej ski. Po śród za bu -
do wy sta cyj nej zna la zły się tak że: lo ko -
mo ty wow nia, ga zow nia i sta cja elek -
trycz na, wa go now nia, ma ga zy ny, dwie 
wie że wod ne, z któ rych do na szych cza -
sów za cho wa ła się wie ża zbu do wa -
na w 1880 ro ku – nie ste ty, jej stan tech -
nicz ny jest opła ka ny. Waż nym ele men -
tem cha rak te ry stycz nym dla każ dej sta -
cji gra nicz nej by ła nie ist nie ją ca już ko -
mo ra cel na I kla sy – wraz z za bu do wa -
nia mi to wa rzy szą cy mi. Na prze strze ni 

kil ku dzie się ciu lat wo kół sta cji wznie -
sio no bu dyn ki miesz kal ne dla ko le ja rzy 
i urzęd ni ków, ko sza ry dla stra ży gra -
nicz nej, ho tel, pocz tę kon ną oraz cer -
kiew i ko ściół wraz z ple ba nia mi. 
Przy dro dze do Sta rych Ma czek po -
wstał cmen tarz pra wo sław ny, któ ry 
z cza sem prze szedł pod za rząd ko ścio ła 
rzymskokatolickiego. 

We dle roz kła du jaz dy z 1850 r. wy ni -
ka, że z War sza wy do Gra ni cy wy jeż -
dża ły dwa po cią gi oso bo we na do bę 
– o 7.30 i 13.00 (ten dru gi z noc nym po -
sto jem w Czę sto cho wie). Rów nież 
w dro gę po wrot ną od pra wia no dwa 
skła dy – o 9.00 i 17.00 (z noc nym po sto -
jem w Czę sto cho wie). Po dróż trwa ła 10 
go dzin i 30 mi nut – oczy wi ście, nie wli -

cza jąc w to noc nych po sto jów (po ciąg, 
któ ry wy je chał z Gra ni cy o go dzi -
nie 9.00, do cie rał do War sza wy o 14.00 
dnia na stęp ne go). O go dzi nie 19.00 od -
jeż dżał po ciąg z Gra ni cy do My sło wic, 
skąd na stęp ne go dnia o godz. 9.30 moż -
na by ło zła pać po łą cze nie do Wro cła -
wia, Ber li na i Ham bur ga. Po cią gi z Gra -
ni cy przez Szcza ko wą do Kra ko wa od -
cho dzi ły o go dzi nach 7.00, 8.30, 15.00 
i 17.15.  W za trzy mu ją cych się w Szcza -
ko wej skła dach po cią gów Ko lei Kra -
kow sko – Gór no ślą skiej znaj do wa ły się 
wa go ny re la cji Kra ków – Wie deń. Gdy -
by ktoś jed nak ze chciał wy brać się 
do sto li cy ce sar stwa na wła sną rę kę, to 
naj pierw mu siał do stać się przez Szcza -
ko wą do My sło wic (ko lej Kra kow sko 
– Gór no ślą ska). Na stęp nie ko rzy sta jąc 
z Ko lei Gór no ślą skiej, na le ża ło do trzeć 
do Kę dzie rzy na. Tam ła pa ło się po ciąg 
Ko lei Wil hel ma re la cji Wro cław – Bo -
hu min. W Bo hu mi nie jesz cze jed -
na prze siad ka na C. K. Uprzy wi le jo wa -
ną Ko lej Pół noc ną Ce sa rza Fer dy nan da 
i już by ło się w Wied niu.      

 Po 11 la tach dy na micz ne go roz wo ju 
i spra wo wa nia funk cji ko le jo we go okna 
na Eu ro pę dla ca łe go im pe rium ro syj -
skie go do szło do umniej sze nia zna cze -
nia sta cji Gra ni ca. Mia ło to zwią zek 
z otwar ciem 24 sierp nia 1859 ro ku od -
no gi Dro gi Że la znej War szaw sko -Wie -
deń skiej, łą czą cej Ząb ko wi ce po przez 
Dą bro wę, Bę dzin i So sno wi ce z Ka to -
wi ca mi. Po łą cze nie to skra ca ło dłu gość 
oraz czas prze jaz du po mię dzy Kró le -
stwem Pol skim a Pru sa mi. Po dróż ni 
(oraz to wa ry) w dro dze do Prus nie mu -
sie li już po ko ny wać gra ni cy Au striac ko -
-Pru skiej, co wią za ło się z ko niecz no ścią 
no co wa nia na któ rejś ze sta cji gra nicz -
nych (po cią gi w owym cza sie ze wzglę -
dów bez pie czeń stwa kur so wa ły tyl ko 
za dnia).  Na sku tek prze rzu ce nia czę ści 
prze wo zów pa sa żer skich i to wa ro wych 
na li nię ząb ko wic ko -ka to wic ką Gra ni ca 
stra ci ła sta tus sta cji I kla sy. Nie ja ko z au -
to ma tu spo wo do wa ło to ogra ni cze nie 
środ ków na jej ob słu gę, więc rów nież re -
duk cję za trud nie nia. Co cie ka we, Gra -
ni ca ja ko miej sco wość sku pio na wo kół 
ko lei, na dal się roz wi ja ła. Za pew ne dzia -
ło się tak za spra wą nie słab ną cej po pu -
lar no ści cu dow ne go wy na laz ku, ja kim 
by ła i na dal jest ko lej że la zna.  

O dal szych lo sach sta cji Gra ni ca opo -
wiem w na stęp nym nu me rze „Ku rie ra”.  

 
Ar tur Pta siń ski,  
Cen trum In for ma cji Miej skiej 
 
Podczas pisania artykułu korzystałem z tekstów 
autorstwa Jacka Dudka zamieszczonych na stronie 
internetowej: historycznemaczki.wordpress.com –  jest to 
istna skarbnica wiedzy. Nieocenioną pomocą okazała się 
także książka Jacka Jakubka „Od Granicy do Maczek – 
historia budowlana dworca kolejowego Sosnowiec 
Maczki”, Katowice 2020 – publikacja ta w sposób 
niezwykle szczegółowy opisuje historię (w tym historię 
przeobrażeń architektonicznych) maczkowskiego 
dworca.  

Z Kurierem po Sosnowcu

Dworzec Granica – widok od strony południowej.

Peron dworcowy – widok od strony północnej. W głębi kadru znajduje się istniejący do 
dzisiaj jeden z najstarszych budynków mieszkalnych w Sosnowcu (ul. Skwerowa 20). 

Westybul dworca w Granicy. Zdjęcia zostały udostępnione przez portal int. 41-200. pl.
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Plan wykonany

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Re kor do we osiem wy gra nych w se zo nie za -
sad ni czym, awans do play -off, ka pi tan Jes si -
ca Ja nu ary w naj lep szej piąt ce se zo nu za sad -
ni cze go – to w te le gra ficz nym skró cie naj -
waż niej sze do ko na nia CTL Za głę bie w bie -
żą cych roz gryw kach. 

– Od po cząt ku se zo nu mó wi łem, ze trze -
ba mie rzyć si ły na za mia ry. Cie szę się, że 
trans fe ry, któ re po czy ni li śmy, oka za ły się 
uda ne i re ali za cja ce lu prze bie ga ła bez więk -
szych kom pli ka cji. Wy pa lił za gra nicz ny za -
ciąg. Oczy wi ście, Ja nu ary by ła tu taj po -
za kon ku ren cją, ale war to pa mię tać, że Ni -
na Bo gi ce vić oka za ła się trze cią rzu ca ją cą se -
zo nu za sad ni cze go, a w piąt ce za wod ni czek 
da nej ka te go rii zna la zły się tak że Sa rah Sa -
ge rer (trze cia w kla sy fi ka cji na naj lep szą blo -
ku ją cą) oraz Aishah Su ther land (pią ta 
w prze chwy tach). Ame ry kan ka nie ste ty nie 
mo gła nam po móc w play of fie z po wo du 
kon tu zji. Na po cząt ku se zo nu by ła z na mi 
tak że Zayn Ar den Urba niak -Do rn stau der, 
ale dla Ka na dyj ki z pol skim pasz por tem eks -
tra li ga to jed nak za wy so kie pro gi. Chcia ła 
się spraw dzić, ale po ziom li gi ją prze rósł. 
Obec nie wy stę pu je w II li dze hisz pań skiej 
– wy ja śnia Ma rek Le siak, pre zes CTL Za -
głę bia. 

Z gro na ro dzi mych za wod ni czek bez a pe -
la cyj nie naj więk szą wy gra ną jest Klau dia 
Wno row ska. Naj młod sza w ze spo le – w tym 
ro ku skoń czy do pie ro 19 lat – prze bo jem 
wdar ła się do ze spo łu, a w koń ców ce wy cho -
dzi ła na wet w pierw szej piąt ce. 

– Ścią gnie cie Klau dii to był strzał w dzie -
siąt kę. Pod pi sa li śmy z nią kil ku let nią umo -
wę, więc je ste śmy spo koj ni, że nikt nam jej 
te raz nie pod ku pi – cie szy się Le siak. 

– W kil ku spo tka niach prób kę umie jęt no -
ści da ła Mar ty na Ja siu le wicz, nie złe mo men -

ty mia ła Ola Woj ta la. Wi dać by ło, że pro -
cen tu je do świad cze nie z mi nio ne go se zo nu 
– do da je ster nik so sno wiec kie go klu bu. 

Do daj my, że osiem zwy cięstw, to jak 
na ra zie naj lep szy wy nik w hi sto rii wy stę pów 
so sno wi cza nek w eks tra kla sie. 

– Gdy by mi ktoś to pro po no wał 
przed star tem roz gry wek, wziął bym w ciem -
no. Te raz my ślę, że mo gły być trzy, czte ry 
zwy cię stwa wię cej. Cze goś nam za bra kło 
– mó wi Le siak. 

Je go zda niem przy stę po wa nie do play off 
z ósmej po zy cji za kła mu je osią gnię cia ze spo -
łu w se zo nie. 

– Bo tra fia się na je dyn kę (BC Po lko wi ce 
– przyp. red.), dru ży nę z eu ro pej skich pu cha -
rów, gra ją cą na cał kiem in nym po zio mie. 

Każ de roz wią za nie – po za ry wa li za cją z Po -
lko wi ca mi – by ło dla nas do bre, da wa ło 
szan sę na wal kę. Sta ło się ina czej – pod kre -
śla. 

Choć se zon wciąż trwa, w klu bie z Za głę -
bia Dą brow skie go już my ślą o ko lej nym. 

– Pra cu je my nad przy szło ścią. Na pew no 
zo sta ją z na mi Ja nu ary i Wno row ska. Co da -
lej? Roz ma wia my, szu ka my, dzia ła my – mó -
wi ta jem ni czo ster nik CTL Za głę bia. Przy -
znał, że nie bę dzie zmia ny na sta no wi sku tre -
ne ra. Z dru ży ną zo sta je Jor di Ara go nes. 

– Jest plan, aby śmy gra li w ko lej nym se zo -
nie o wyż sze ce le. Zo ba czy my, co z te go wyj -
dzie. Ma my wspar cie mia sta, moc no ki bi cu je 
nam pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski, któ ry 
czę sto jest go ściem na na szych me czach. 
Nie ba wem bę dzie my roz gry wać swo je me -
cze w ha li Za głę biow skie go Par ku Spor to -
we go, sło wem – przed na mi no we otwar cie. 
Zo ba czy my, jak za koń czy się bie żą cy se zon, 
ja kie ro sza dy zo sta ną po czy nio ne w in nych 
ku bach. My pie czo ło wi cie pe ne tru je my ry -
nek – twier dzi. 

Utrzy ma nie w ze spo le Ja nu ary to nie wąt -
pli wy suk ces pre ze sa Le sia ka. Na ka pi tan 
CTL Za głę bie za ku sy mia ły naj lep sze klu by 
w Pol sce, m.in. PolskaStrefaInwestycji Enea 
Go rzów Wiel ko pol ski, a tak że za gra nicz ne 
ze spo ły, w tym z tu rec kiej eks tra kla sy. 

– Czu ję się w So snow cu bar dzo do brze. 
Za mną dwa se zo ny spę dzo ne w Za głę biu. 
Jest plan, aby w ko lej ny wal czyć o wyż sze ce -
le. War to więc zo stać w klu bie, któ ry tak 
moc no za bie ga o to, abym na dal w nim gra -
ła. To bar dzo mi łe. Po sta ram się za to od -
wdzię czyć jak naj lep szą grą – obie cu je Jes si -
ca Ja nu ary, któ ry oprócz miej sca w naj lep szej 
piąt ce se zo nu za sad ni cze go, oka za ła się naj -
sku tecz niej szą za wod nicz ką roz gry wek, 
a tak że z naj więk szą licz bą prze chwy tów 
i dru gą po da ją cą.

Koniec sezonu dla koszykarek z Sosnowca. Zagłębie w ćwierćfinale play-off musiało uznać wyższość 
 BC Polkowice. Ekipa Jordiego Aragonesa godnie pożegnała się z rozgrywką. W trzecim meczu faworyt 
z Dolnego Śląska nie miał łatwej przeprawy w kultowej hali przy Żeromskiego, z którą koszykarki ze stolicy 
Zagłębia Dąbrowskiego będą się powoli żegnać.

W koszykarskim Zagłębiu już myślą o kolejnym sezonie

Sport

Jessica January z trofeum dla zawodniczki 
najlepszej „piątki sezonu” w EBLK. Kapitan CTL 
Zagłębie to najmocniejsze ogniwo zespołu 
z Sosnowca.

Krzysztof Polaczkiew
icz

Zuzanna Cieślar złotą 
medalistką Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w szabli. 
 
Za wod nicz ka Za głę biow skie go 
Klu bu Szer mier cze go So sno -
wiec po mi strzow ski ty tuł się -
gnę ła pod czas za wo dów, któ re 
od by ły się w War sza wie. W fi -
na ło wej wal ce na sza re pre zen -
tant ka po ko na ła 15:13 Aga tę 
Mar ci niak (KKsz Ko nin). 
Wcze śniej w wal ce o fi nał wy -
gra ła 15:5 po je dy nek z Ur szu lą 
Ku rzy ną (AZS Po znań). Ze 
sto li cy z me da lem po wró cił tak -
że Ra fał Ziar kow ski, za wod nik 
ZKSz So sno wiec, któ ry w ry -
wa li za cji męż czyzn się gnął 
po brąz. Na pią tym miej scu 
ukoń czył ry wa li za cję z ko lei 
Piotr So sul ski, rów nież za wod -
nik ZKSz. 

Ziar kow ski, So sul ski oraz 
Oskar Pe liń ski ry wa li zo wa li 
tak że o me da le w „dru ży nów ce”. 
Ze spół ZKSz za jął w koń co wej 
kla sy fi ka cji pią te miej sce. KP

Złota Zuzanna

Z suk ce sa mi star to wa li pod czas Mi strzostw Ma kro re gio nu Ślą skie -
go i Mię dzy wo je wódz kich Mistrzostwach Mło dzi ków za wod ni cy 
So sno wiec kie go Klu bu Ka ra te. 

W ku mi te ka te go rii se nio rów -75 kg Ka mil Urbań czyk wy grał 
wszyst kie wal ki i się gnął po zło to. Flo ren ty na Da dzi bug w ka ta ju -
nio rek za ję ła dru gie miej sce, po dob nie jak Ma te usz Woź niak w ka ta 
mło dzi ków. Brą zo we me da le wy wal czy li z ko lei Je rzy Pry ga w ku mi te 
se nio rów -80 kg oraz ju nior ka Ole na Ta cza ła, tak że w ku mi te. Tuż 
za po dium zma ga nia za koń czy ła Mag da le na Cie ślik. KP 

Po raz pią ty So sno wiec uczci pa mięć Ra fa ła 
Sznaj de ra, zna ko mi te go sza bli sty zmar łe go 
przed wcze śnie w 2014 ro ku. 

Im pre za upa mięt nia ją ca wy bit ne go szer mie -
rza po wra ca do ka len da rza im prez po dwu let niej 
prze rwie. – W związ ku z pan de mią w la -
tach 2020-2021 nie mo gli śmy zor ga ni zo wać tur -
nie ju na ta ką ska lę, jak by ło to w la tach ubie głych, 
dla te go też za wie si li śmy me mo riał. Na szczę ście 
w tym ro ku wra ca my – mó wi An drzej Bil, by ły 
tre ner Sznaj de ra, a obec nie szko le nio wiec TMS 
Za głę bie So sno wiec. 

V Me mo riał im. Ra fa ła Sznaj de ra to za ra zem 
Mię dzy na ro do wy Tur niej w Sza bli Dziew cząt 
i Chłop ców. W ro ku od bę dzie się 9 kwiet nia w ha li 
przy ul. Że rom skie go w So snow cu. 25 paź dzier ni -

ka 2014 r. sa li szer mier czej znaj du ją cej się przy ha li, 
nada no jego imię oraz od sło nię to pa miąt ko wą ta -
bli cę. W pierw szą rocz ni cę śmier ci od sło nię to ga -
blo tę z tro fe ami Ra fa ła Sznaj de ra.- Ga blo ta zo sta ła 
ufun do wa na przez jed ne go z człon ków To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Szer mier ki. Ra fał był wzo rem 
do na śla do wa nia. Szko da, że mło dzi adep ci nie bę -
dą mo gli już ko rzy stać z je go po rad. Wcho dząc 
na sa lę szer mier czą i wi dząc je go tro efa, mo gą 
przy naj mniej po pa trzeć na to, co osią gnął ich star -
szy ko le ga. Śmia ło moż na po wie dzieć, że Ra fał du -
chem jest tu taj z na mi ca ły czas – pod kre śla 
Krzysz tof Wą tor, tre ner TMS Za głę bie. 

W 1996 ro ku Sznaj der po raz pierw szy po je -
chał na Igrzy ska Olim pij skie do Atlan ty, gdzie 
w ry wa li za cji in dy wi du al nej był 7., a w dru ży nie 

wy wal czył 4. miej sce. Na olim pia dzie star to wał 
jesz cze dwu krot nie, w Syd ney oraz w Ate nach. 
W mię dzy cza sie wy wal czył czte ry me da le mi -
strzostw świa ta, dwu krot nie się gał po me da le mi -
strzostw Eu ro py, w tym po zło to w ry wa li za cji 
dru żyn. Był wie lo krot nym mi strzem Pol ski. 
W 2003 ro ku wraz z ko le ga mi z MOSiR So sno -
wiec, któ re po upad ku sek cji Za głę bia prze ję ło 
pod swo je skrzy dła sza bli stów, się gnął po klu bo -
wy Pu char Eu ro py. 

Po za koń cze niu ka rie ry nie od szedł od szer -
mier ki. Był człon kiem za rzą du Pol skie go Związ -
ku Szer mier cze go, wi ce pre ze sem To wa rzy stwa 
Mi ło śni ków Szer mier ki w So snow cu, sę dzią mię -
dzy na ro do wym, m.in. pod czas olim pia dy w Lon -
dy nie w 2012 ro ku. 

Ra fał Sznaj der zmarł 13 kwiet nia 2014. Zo stał 
zna le zio ny mar twy na te re nie targów w Płow diw, 
gdzie roz gry wa no mi strzo stwa świa ta ka de tów i ju -
nio rów, a on pro wa dził za wo dy w sza bli ja ko sę dzia. 
Przy czy ną śmier ci był atak ser ca. KP

Pa mię taj my o Ra fa le Sznajderze. Czas na kolejny memoriał

V MEMORIAŁ IM. RAFAŁA SZNAJDERA 
(9 KWIETNIA 2022)

• 11.00 Otwarcie zawodów 
• 11.15 Walki eliminacyjne w szabli 

dziewcząt 
• 12.00 Walki eliminacyjne w szabli 

chłopców 
• 16.00 Walki finałowe 

Zuzanna Cieślar dorzuciła kolejny 
medal do bogatej kolekcji.

arc ZKS Sosnow
iec

Ka ra te cy na piąt kę 

Reprezentacja Sosnowieckiego Klubu Karate ponownie nie zawiodła. 
Na zdjęciu zawodnicy wraz z trenerem, shihanem Eugeniuszem 
Dadzibugiem.

arc Sosnow
iecki Klub Karate
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Poziomo: 1 – w starym filmie szukał go pan Anatol, 5 – atrybut 
kibica piłkarskiego, 8 – jest bez wad, 9 – w harcerskiej piosence 
drużynowy opowiadał starodawne, 10 – brat i mąż Izydy,  
11 – olbrzym lub... pierwiastek chemiczny, 12 – w greckim 
alfabecie, 14 – Włochy, 16 – święta księga mahometan,  
17 – osobliwość z przeszłości, 19 – bogini przeznaczenia 
– Fatum, 21 – pruski na obrazie Jana Matejki, 22 – tak 
uczniowie mówią o dyrektorze, 25 – kolorowy ołówek,  
28 – Franciszek dla kolegów, 29 – zdejmuje ją krawiec,  
30 – koneser, 32 – wewnątrz brzucha – cienkie i grube,  
34 – piętra roślinne w górach, 35 – „Dodek”, 36 – potwierdza 
ją wyjątek, 37 – pracuje pod wodą, 38 – sprzymierzeniec,  
39 – półwysep nad Adriatykiem. 
Pionowo: 1 – amator sklejanych samolotów, 2 – lantanowiec 
o symbolu Yb, 3 – gafa, 4 – karton, 5 – z niej smalec, 6 – rzeka 
w północnych Włoszech, 7 – kronikarz –... Opałek,  
13 – mitologiczna opiekunka tragedii, 15 – kolorowe twarde 
cukierki do ssania, 18 – firma fotograficzna,  
20 – przeciwieństwo zenitu, 23 – mają je ptaki i samoloty,  
24 – zatrudnienie znajdzie w cyrku, 26 – odcień czerwieni,  
27 – gatunek ryby, 28 – żeliwne krążki na piecyku,  
31 – królowa rzek polskich, 33 – zapis testamentu.

Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2022, Magdalena Kawka „Nowy początek” 
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 4/2022

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 

Małgorzata Warda   

Dziewczynka, która 
widziała zbyt wiele  
(Wyd. Prószyński i Ska)

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Aaron i Ania są dla 
siebie całym 
światem. Kiedy ich 
matka 
zaczyna chorować, 
trafiają pod opiekę 
ciotki. Jej dom, 
który dziewczynka 
pamięta jako 
niezwykle piękny, 
wypełniony sztuką 
i antycznymi 
meblami, staje się 
miejscem przemocy 
i dramatycznej 
walki. Kto ochroni 
rodzeństwo, gdy 
wszystkie granice 
zostaną 
przekroczone? Czy 
dziecięca 
wyobraźnia Ani 
pozwoli jej 
zapomnieć o wydarzeniach w zamkniętym pokoju? Czy Aaronowi 
uda się ochronić swoją siostrę? 
 
Data wydania: 05.04.2022

Danuta Noszczyńska   

Wnuczka wariatki. Pola  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Pola ma 28 lat, studiuje 
i pracuje w butiku, 
a mimo to wciąż żyje 
pod dyktando matki. 
To na jej życzenie 
dziewczyna ma spędzić 
wakacje u babki, która 
do tej pory była dla niej 
jedynie bohaterką 
ponurej legendy. 
Miesiąc na „zapadłej 
wsi” w towarzystwie 
niezrównoważonej 
starszej pani ma być dla 
niej nauczką 
i przestrogą przed zbyt 
lekkomyślnym 
podejściem do życia.   
Dziewczyna 
w najśmielszej nawet 
wyobraźni nie 
przypuszcza, co ją tam czeka. Na dzień dobry „babunia” upija ją 
własnej roboty bimbrem i wciąga w rozkręconą przez siebie 
intrygę. W dodatku starsza pani jeździ jak szalona fiacikiem, a jak 
trzeba i motocykl odpali. Z energią godną trzydziestolatki wojuje 
z całą wsią – wszystko po to, żeby nie dopuścić do wycięcia lasu 
i postawienia w jego miejsce fabryki.  
 
Data wydania: 21.04.2022

Monika Białkowska   

Nawet jeśli umrę w drodze  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Nie wiadomo, czy 
John ocalił nerkę i czy 
nadal mieszka 
w parku. Śliczna 
Negin wyjechała 
do Niemiec, żeby 
zostać tam 
policjantką. Merhavi 
wciąż jest samotny, 
opiekuje się 
staruszkami i marzy 
o miłości. Mahfoud 
pracuje w Rzymie, 
w Zarze…, a w lesie 
pod Hajnówką umiera 
właśnie kolejny 
człowiek, którego 
imienia nigdy nie 
poznamy. 
Trzy miesiące, podróż 
przez cztery kraje, 
spotkania z ludźmi 
dziesięciu narodowości. Wszystko po to, żeby zrozumieć 
motywacje, lęki i nadzieje tych, których nazywamy uchodźcami. 
Ostatecznie zaś po to, aby odkryć, że próby zatrzymania ruchów 
migracyjnych skazane są na porażkę. Nawet jeśli mogą umrzeć 
w drodze – będą iść. Będą iść – tak samo jak my kiedyś szliśmy. 
 
Data wydania: 12.04.2022

Rozrywka
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HOROSKOP

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) 
– Pogoda sprzyja aktywności 
na świeżym powietrzu. Nie masz 

już zatem wymówek, by 
zakopywać się pod kocem przed TV. 

Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, musisz 
wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce.  

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Po intensywnej pracy należy Ci 
się chwila odpoczynku. Postaw 

w tym roku na Wielkanoc 
w najbliższym gronie rodzinnym 

z daleka od domu. Wypoczniesz, jak nigdy 
dotąd! 

RYBY (19.02. – 20.03.) – Sprawy 
sercowe nabiorą 
niebezpiecznego tempa. Jeśli 

masz jakiekolwiek wątpliwości, 
nie bój się powiedzieć stop. Nie 

jesteś gotowa na kolejny zawód miłosny.  

BARAN (21.03. – 19.04.) 
– Zaczniesz doceniać bycie 
singielką. Wreszcie nie jesteś 

od nikogo zależna i sama w stu 
procentach możesz decydować o swoim 
życiu. Nie trać czasu na smutki, a wolny czas 
wykorzystaj jak najlepiej potrafisz.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Kwiecień 
przyniesie Ci dużo dobrej 
energii, którą postanowisz 

wykorzystać, pomagając innym. 
Rób to, co mówi Ci serce. Dobro 

zawsze wraca.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Połowa miesiąca może 
przynieść drobne sprzeczki 

w Twoim związku. Nie 
odpuszczaj, jeśli uważasz, że masz 

rację. Zawsze jednak wysłuchaj drugiej 
strony.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Pora już 
pomyśleć o wakacjach. Masz 
odpowiednio dużo czasu, by 

podreperować swój budżet, 
ewentualnie pomyśleć o cięciach 

w wydatkach. Zacznij też więcej dbać 
o zdrowie i formę.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Czeka Cię 
ciężki okres, pełen 
podejmowania trudnych decyzji 

zawodowych, które mogą 
decydować o dalszym życiu. Sprawy 

sercowe zostaw w tym momencie na później, 
same się pozytywnie rozwiną.  

PANNA (24.08. – 22.09.) 
– Odpuść, jeśli masz 
jakiekolwiek wątpliwości. Nie 

rób nic na siłę. Nie słuchaj w tym 
momencie nikogo, z wyjątkiem 

własnego sumienia.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Ktoś 
bliski będzie potrzebował Twojej 
pomocy. Nie zastanawiaj się, 

tylko postaraj się go wesprzeć, ile 
dasz radę. Będzie Ci niezwykle 

wdzięczny za pomoc.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Poczujesz pustkę w sercu. Nie 
bój się o tym rozmawiać z kimś 

bliskim. Pomoże Ci to przetrwać 
złe chwile i zacząć myśleć o lepszej 

przyszłości. Zadbaj o siebie.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Pora 
na zmiany zawodowe. Taka 
okazja może się drugi raz nie 
powtórzyć. Zawsze lepiej 

żałować, że się coś zrobiło, niż że 
się czegoś nie zrobiło. Pod koniec miesiąca 
możesz odczuwać problemy zdrowotne.  

TEATR  
kwiecień 2022

1, pt., godz. 19:00 Poskromienie złośnicy // PREMIERA 
2, sb., godz. 18:00 Poskromienie złośnicy 
3, ndz., godz. 18:00 Poskromienie złośnicy  
7, czw., godz. 19:00 Komedia. Wujaszek Wania 
8, pt., godz. 19:00 Komedia. Wujaszek Wania 
9, sb., godz. 18:00 Pomoc domowa 
10, ndz., godz. 11:00 Szewczyk Dratewka 
10, ndz., godz. 18:00 Pomoc domowa 
23, sb., godz. 18:00 O co biega? // gościnnie Teatr Nowy z Zabrza 
24, ndz., godz. 18:00 O co biega? // gościnnie Teatr Nowy z Zabrza 
28, czw., godz. 19:00 Kreszany // spektakl z napisami w języku 
ukraińskim i angielskim 
29, pt., godz. 19:00 Kreszany // spektakl z napisami w języku 
ukraińskim i amgielskim  
30, sb., godz. 18:00 Gniew 

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

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno podwójne 
zaproszenie w dniu 8 kwietnia na spektakl „Komedia, Wujaszek 
Wania”, w dniu 23 kwietnia na spektakl „O co biega?” (gościnnie Teatr 
Nowy w Zabrzu) i w dniu 20 kwietnia na spektakl  „Gniew”.

ZAPROSZENIA

Nieśmiertelny Szekspir przełożony na język współczesności w nowej 
odsłonie, czyli „Poskromienie złośnicy”, zainauguruje obchody  
125-lecia Teatru Zagłębia. Uroczystą premierę zaplanowano 
w pierwszym dniu kwietnia. Jak przyznaje reżyser spektaklu,  
Jacek Jabrzyk, wybór Szekspira był właściwie… oczywisty. 

Świętowanie czas zacząć

reklama

Dla naszych Czytelników w siedzibie redakcji czekają pojedyncze 
wejściówki do kina „Helios”. Do odebrania od 5 kwietnia, 
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 9.00 do 12.00. 

BILETY DO KINA

Rozrywka

„Poskromienie złośnicy”, czyli pierwsza z jubileuszowych premier na 
deskach Teatru Zagłębia

Już 2 kwiet nia w Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej Mu za od bę -
dzie się kon cert ga lo wy lau re atów fe sti wa lu „In ter mu za 2022”.  

By tra dy cji sta ło się za dość, kon cert po pro wa dzi dy rek tor ar ty -
stycz ny fe sti wa lu, czy li Ja cek Cy gan. W re ci ta lu „Go łę bi Song” wy -
stą pi gwiaz da wie czo ru We ro ni ka Krystek, a bę dzie jej to wa rzy szyć 
ze spół mu zycz ny pod dy rek cją Alek san dra Brze ziń skie go. Wy ko -
na nia pio se nek bę dą oce nia ne w dwóch ka te go riach wie ko wych: 7-
10 lat (kla sy 1-3) oraz 11-13 lat (kla sy 4-6). 

Oprócz tra dy cyj ne go kon kur su pio sen ki dzie cię cej, or ga ni za -
to rzy po now nie otwie ra ją prze strzeń dla osób z za cię ciem li te rac -
kim. Zor ga ni zo wa ny zo sta nie rów no le gły kon kurs na tekst pio -
sen ki dla dzie ci. Każ dy au tor mo że zgło sić mak sy mal nie dwie ory -
gi nal ne, ni gdzie niepublikowane i nie nienagradzane tek sty pio se -
nek. Udział w kon kur sie jest bez płat ny i ma on cha rak ter otwar ty.  

XIX Eu ro pej ski In te gra cyj ny Fe sti wal Pio sen ki Dzie cię cej „In ter -
mu za” 2022 ma na ce lu in te gra cję dzie ci w wie ku 6-13 lat, pro mo wa -
nie osią gnięć osób nie peł no spraw nych, na ukę zdro wej ry wa li za cji, 
i prze gląd twór czo ści ar ty stycz nej. Fe sti wal roz pocz nie się 
o godz. 18.00. ST

Intermuza 2022

– Szek spir jest za wsze me ta te atral ny. Sam 
w so bie był za wsze opo wie ścią o te atrze, 
o je go kon dy cji i lo sie. Po za tym ja ko te atr 
za wsze chce my po ru szać te ma ty waż nie 
spo łecz nie i po li tycz nie, a „Po skro mie nie 
zło śni cy” ta kie wła śnie te ma ty po ru sza. 
Ma my do czy nie nia w grun cie rze czy 
z bar dzo bru tal nym tek stem, któ ry bez ta -
ry fy ulgo wej trak tu je ko bie ty, dla te go też 
zbu do wa li śmy mę ską ob sa dę, by dać wen -
tyl bez pie czeń stwa wi dzom. Mo wa jest 
o wal ce ko biet o swo je pra wa, py ta my 
o wa run ki wy zwo le nia ko biet z pu łap ki pa -
triar cha tu. Ten te mat jest wciąż ak tu al ny 
– przy zna je Ja cek Ja brzyk. 

W spek ta klu gra ca ła mę ska ob sa da Te -
atru Za głę bia, z udzia łem pier wiast ka ko -
bie ce go, z tym że w głów ną ro lę dam ską, 
tak sa mo jak za cza sów Szek spi ra, wcie lił 
się męż czy zna. 

– Sta ra my się uru cho mić ten te atral ny 
ży wioł, ba wić się kon wen cja mi i te atral ny -
mi zna ka mi. Sma ko sze cza sów mi nio nych 
znaj dą coś dla sie bie, jak cho ciaż ko stiu my 
sty li zo wa ne na tam tą epo kę czy ele men ty 
mu zy ki, ale ge ne ral nie bę dzie to wy po -
wiedź współ cze sna – do da je re ży ser. 

Pre mie ra zo sta nie po łą czo na z otwar -
ciem wy sta wy w Nie ga le rii, za ty tu ło wa nej 
„Prze mia ny. Ar chi tek tu ra Te atru Za głę -
bia” w gór nym foy er te atru, któ ra bę dzie 
przed sta wiać prze mia ny ar chi tek to nicz ne 
bu dyn ku Te atru Za głę bia i zwy cię ską kon -
cep cję jego roz bu do wy. Wi dzo wie otrzy -
ma li tak że za pro sze nie na ban kiet po pre -
mie rze spek ta klu. Wy jąt ko wy wie czór roz -
pocz nie się o godz. 19.00. Po pre mie ro we 
po ka zy „Po skro mie nia zło śni cy” są za pla -
no wa ne na maj i czer wiec. In for ma cje 
o spek ta klu oraz peł ny re per tu ar znaj du je 
się na stro nie in ter ne to wej: www.te atrza -
gle bia.pl. To nie ko niec atrak cji, jakie przy -
go to wa li pra cow ni cy te atru w kwiet niu. 
Już 3 kwiet nia ru sza cykl spa ce rów te atral -

nych, któ re Te atr Za głę bia or ga ni zu je 
wraz z Fun da cją „Sza fa Gra”. 

– Już w pierw szą nie dzie lę kwiet nia wy -
bie ra my ścież ki kom plek su le śne go, po ło -
żone go po mię dzy Za gó rzem a Ka zi mie -
rzem Gór ni czym. W spa ce rach bę dą brać 
udział ak to rzy Te atru Za głę bia, co jak ma -
my na dzie ję, bę dzie sta no wi ło do dat ko wy 
atut wy da rze nia. Na ko lej ny spa cer za pra -
sza my 22 ma ja o godz. 10.00. Wy bie rze -
my się „Mo drze jow ską do Mo drze jo wa”– 
za po wia da Pa weł Ptak z Dzia łu Pro gra -
mo we go Te atru Za głę bia. 

Wi dzo wie mo gą tak że na być bi let ju bi le -
uszo wy, któ ry jest ko lej ną ak cją pro mo cyj ną 
te atru. – Bi let za 12,50 zł na 125-le cie to 
pro po zy cja dla wi dzów, któ rzy chcie li by czę -
ściej od wie dzać nasz te atr, ale ma ją na to 
ogra ni czo ne środ ki. Pro mo cyj na ce na bi le tu 
obo wią zu je na je den spek takl w mie sią -
cu. I tak – 7 kwiet nia za pra sza my na „Ko me -
dię. Wu jasz ka Wa nię Ję drze ja Pia skow skie -
go i Hu ber ta Su li my, a 13 ma ja na stand -up 
te atral ny „Czas wy padł z ram” w reż. Jac ka 
Ko złow skie go – mówi Rok sa na Wa si lew ska 
z Dzia łu Pro gra mo we go. Bi le ty w spe cjal nej 
ce nie moż na ku pić w ka sie oraz na stro nie 
in ter ne to wej: www.te atrza gle bia.pl. 

Te atr Za głę bia otrzy mał tak że czte ry 
no mi na cje do 54. edy cji na gro dy te atral nej 
Zło te Ma ski. Tym ra zem ju ro rzy do ce ni li 
m.in. spek takl „Ko me dia. Wu ja szek Wa -
nia” An to ne go Cze cho wa w re ży se rii Ję -
drze ja Pia skow skie go i z dra ma tur gią Hu -
ber ta Su li my, któ ry no mi no wa no w pre sti -
żo wej ka te go rii „Spek takl ro ku”. Za re ży -
se rię no mi no wa no też Ję drze ja Pia skow -
skie go i Hu ber ta Su li mę, a ro lę Alek san -
dra Blit ka do ce nio no no mi na cją w ka te go -
rii Ak tor stwo w spek ta klach dra ma tycz -
nych. Wie sław Sła wik za ro lę Opy w spek -
ta klu „Ni kaj” Zbi gnie wa Ro ki ty w re ży se -
rii Ro ber ta Ta lar czy ka otrzy mał no mi na -
cję za ro lę dru go pla no wą.

W premierowym spektaklu gra cała męska obsada teatru. 
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