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Piękna Anita
Kobiety patrzą na nią z zazdro-
ścią, a mężczyźni obserwują 
z podziwem. Piękna Anita Sikor-
ska z Sosnowca to wschodząca 
gwiazda modelingu.

n sosnowiec strona 5

Będzie remont
Czy przejście podziemne w rejonie 
Mireckiego i Piłsudskiego wreszcie 
doczeka się lepszych czasów? Na to 
wygląda, bowiem miasto rozpisało 
przetarg na jego remont.

n sosnowiec strona 4

TEMAT TYGODNIA - Centrum Sosnowca wymaga remontu. Zaniedbań narobiło się sporo - s. 3
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Zwycięzca i lider rankingów

Wyższa Szkoła 

w Sosnowcu

Tygodnik od ponad 4 lat jest kolportowany do mieszkań na największych osiedlach i do urzędów Zagłębia Dąbrowskiego oraz rozdawany w centrach miast. Punkty kolportażu znajdują się również w sklepach osiedlowych (wykaz punktów na str.2). Znajdziecie nas także na www.twojezaglebie.pl.

Paweł Leśniak
p.lesniak@twojezaglebie.pl

Od jesieni w Sosnowcu mają 
być przeprowadzane kluczowe 
dla miasta inwestycje – głównie 
te drogowe. Najwięcej zmieni się 
na Niwce. W tej części Sosnowca 
powstanie nowe rondo o średnicy 
wewnętrznej 22 metry i zewnętrz-
nej 37 metrów, przebudowane 
zostanie także torowisko tram-
wajowe na długości 168 metrów 
oraz zatoki autobusowe. Prze-
sunięta zostanie także pobliska 
kapliczka. - Już zostało podpisane 
pismo przez prezydenta Madeja 
ws. wyłonienia wykonawcy. Teraz 
mamy 10 dni, w trakcie których 
mogą zostać wniesione protesty 
przez inne firmy. Jeśli nic się nie 
zmieni, prace mogą ruszyć już we 
wrześniu. To jest jedno z dwóch 
najbardziej obciążonych skrzy-
żowań na Niwce – mówi Rafał 
Łysy z Urzędu Miejskiego. Koszt 
budowy ronda to 9,7 miliona, 
z czego ogromna część pocho-
dzi z dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego. - Dla mnie 
ważne jest, że w tych projektach 
znalazło się jedno z najtrudniej-
szych miejsc w Sosnowcu, a więc 
rondo Wojska Polskiego, Wygoda. 

Na tę inwestycję jest kwota ok. 8 
milionów złotych – mówił nam 
członek zarządu województwa 
śląskiego, Arkadiusz Chęciński. 
Przetarg wygrała firma Skanska, 
a prace miałyby się zakończyć do 
czerwca 2015.

To niejedyna inwestycja drogo-
wa w tej części Sosnowca. Mia-
sto pozyskało dofinansowanie do 
przebudowy skrzyżowania Woj-
ska Polskiego, Kopalniana i Wat-
ta. - Przetarg ma zostać ogłoszony 
w przyszłym tygodniu – mówią 

urzędnicy. Tam pojawią się le-
woskręty na Kopalnianą i Watta, 
a sam wylot z Kopalnianej zosta-
nie nieco przesunięty, pojawią 
się także nowe miejsca parkin-
gowe. Dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego to 2,8 miliona, 
a cała inwestycja 3,7.

Zakorkować się może ulica 
Braci Mieroszewskich, a więc 
także jeden z najbardziej uczęsz-
czanych ciągów komunikacyjnych 
w mieście. Tu jednak inwestycja 
nadal nie jest w stu procentach 

pewna. - Firmy składają oferty 
i jest to przetarg ograniczony. 
Jest to o tyle trudna inwestycja, 
że jest tu sporo infrastruktury 
podziemnej – dwa rurociągi, któ-
re muszą zostać przebudowane 
– mówi Rafał Łysy. Inwestycja 
jest warta 10,6 miliona złotych, 
jednak nadal nie ma pewności, 
że powstanie – wszystko jest 
bowiem uzależnione od dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego, a ta 
wcale taka pewna nie jest. Jeśli 
jednak udałoby się pozyskać fun-

dusze, inwestycja wystartowałaby 
jesienią, a jej koniec to wakacje 
2015 roku.

Ogromne zmiany czekają tak-
że na skrzyżowaniu ulicy Wawel 
i Narutowicza. Tutaj również 
wkrótce rozpocznie się spora 
przebudowa. Przetarg na prace 
już został ogłoszony, a jego roz-
strzygnięcie jest planowane na 29 
września. Zakres prac to m.in. in-
stalacja pływającej szyny, budowa 
nowych peronów tramwajowych 
wraz z wiatami, wydłużenie pra-
woskrętów w kierunku Wawelu 
i Narutowicza. Mało tego, wy-
dłużona zostanie zatoka auto-
busowa na ulicy Wawel, a także 
ta, tuż za skrzyżowaniem, gdzie 
stają autobusy jadące w kierunku 
ronda Ludwik. Miasto chce także 
postawić tam nową sygnaliza-
cję świetlną – tzw. inteligentną.  
- Będzie ją można dostosować do 
różnego natężenia ruchu – mówi 
Rafał Łysy. Podobnie jak w po-
przednich wypadkach, tak i tu 
miasto otrzymało dofinansowanie 
zewnętrzne. Cała inwestycja bę-
dzie kosztowała ok. 5,9 miliona, 
wystartuje najprawdopodobniej 
jeszcze w październiku, a gotowa 
będzie na czerwiec.

Sporo skrzyżowań w Sosnowcu ma się zmienić. Czy jest to związane z nadchodzącymi wyborami?

REMONTY i UTRUDNiENiA
To mogą być naprawdę trudne miesiące dla kierowców, a także pasażerów komunikacji, którzy będą jeździli ulicami Sosnowca.  
W różnych częściach miasta przeprowadzone zostaną ważne i duże inwestycje, ale to wiąże się ze sporymi utrudnieniami.
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Koniec konsultacji
Po kilkunastu dniach konsulta-
cji społecznych, badań i ankiet, 
wyłania się kształt parku Krucz-
kowskiego oraz przebudowanego 
Egzotarium w Sosnowcu.

n sosnowiec strona 7

Dokończenie na str. 2



Koniec inwestycji? Jeszcze 
nie. Kolejną jest budowa ronda 
na Piłsudskiego, w rejonie osie-
dla Piastów. - Robimy tę inwe-
stycję z własnych środków. To 
jest rondo, na które mieszkań-
cy bardzo czekają – mówi Rafał 
Łysy. Tutaj również przetarg jest 
gotowy, a bierze w nim udział 6 
firm. Jego rozstrzygnięcie będzie 
znane 22 września, ale do końca 
pozostanie sporo czasu. Inwesty-
cja może ruszyć późną jesienią. - 
Wszystko zależy od tego, jak pój-
dą nam przetargi. Termin może 
się wydłużyć, ale może także być 
nieco krótszy – przyznaje Łysy. 
Inwestycja również jest złożona, 
bo konieczna będzie m.in. inge-
rencja w torowisko. Samo rondo 
będzie turbinowe, dobudowane 
zostaną nowe zatoki autobusowe, 
a zmienią się też wjazdy i wyjazdy 
z ulicy Kierocińskiej i Grabowej. 
To jednak nadal nie koniec, bo-
wiem swoje „trzy grosze” do-
rzucają Tramwaje Śląskie. Do 
końca października trwać będą 

prace w centrum Sosnowca przy 
ślimaku. Jednak później spółka 
ma się przenieść w kierunku 
ścisłego centrum. W IV kwar-
tale tego roku zmodernizowane 
zostanie torowisko na ul. Mała-
chowskiego od ronda Gierka do 
ulicy Mościckiego. Spółka chce 
także zmodernizować przejazdy 
na skrzyżowaniach ulicy 3 Maja 
z Parkową i Mościckiego, a tak-
że samego skrzyżowania 3 Maja 

i Piłsudskiego. Przebudowany ma 
zostać tzw. „węzeł rozjazdowy” 
między 3 Maja a Małachowskiego. 
Spodziewane jest także nałożenie 
czerwonej nawierzchni na ulicy 3 
Maja. - Jeśli chodzi o zadania w IV 
kwartale br. będziemy musieli tak 
to rozplanować, żeby nie spara-
liżować ruchu tramwajowego, co 
oznacza, że niektóre prace zaczną 
i skończą się w IV kwartale, inne 
zaczną się pod koniec roku i będą 

realizowane na początku 2015 
roku - mówi Andrzej Zowada, 
rzecznik spółki. Do końca czerw-
ca 2015 roku Tramwaje Śląskie 
zmodernizują torowisko na Pił-
sudskiego i Sienkiewicza.

Wszystkie te inwestycje na 
pewno cieszą, jednak sosno-
wiczanie przez najbliższe kilka 
miesięcy będą musieli wykazać 
się stalowymi nerwami i uzbro-
ić w cierpliwość. - Inwestycje te 
będą się wiązały z utrudnieniami, 
ale po ich zakończeniu na pewno 
wszyscy będą zadowoleni – mówi 
wiceprezydent, Andrzej Madej. 

W najgorszej sytuacji będą 
mieszkańcy Niwki - po remoncie 
na pewno będzie bezpieczniej, 
a przejazd będzie płynny, jednak 
w trakcie prac ucierpią boczne 
uliczki, bowiem trudniej będzie 
przecisnąć się przez i tak wąską 
Wojska Polskiego w rejonie Pa-
wiaka, nie wspominając już o Wy-
godzie. Co ciekawe, intensyfikacja 
prac, nie tylko w Sosnowcu, przy-
biera na sile wraz ze zbliżającymi 
się wyborami. W Sosnowcu jed-
nak idą na całego.  n
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sosnowiec Policjanci z Sosnowca zatrzy-
mali 32-latka, który napadał na kobiety, 
groził im nożem i rabował torebki. Wpadł 
tuż po tym, jak zaatakował swoją ofiarę.
Mężczyzna atakował w miejscach odosob-
nionych, a w ręce stróżów prawa wpadł 
już kilka minut po jednym z takich ataków. 
32-latek ulicą Jagiellońską w Sosnowcu 
nonszalancko przechadzał się z damską 
torebką w rękach. Nie próbował w żaden 
sposób zakamuflować swojej zdobyczy.
Kiedy policjanci skierowali swój samochód 
w stronę 32-latka, mężczyzna zaczął 
uciekać. Policyjny patrol po krótkim pościgu 
zatrzymał sprawcę w rejonie ulicy Dębliń-
skiej. Sosnowiczanin przebywa już areszcie. 
okazało się, że w przeszłości również 
napadał na kobiety. Prokuratura wszczęła 
śledztwo w jego sprawie i mężczyźnie grozi 

kara do 12 lat pozbawienia wolności.

BĘDzin Będzińscy policjanci, razem 
z kolegami z komendy wojewódzkiej, 
odzyskali dwa ciągniki rolnicze o wartości 
ponad miliona złotych. Maszyny zostały 
skradzione we francji zaledwie tydzień 
wcześniej.
Maszyny rolnicze skradzione zostały 
z terenu gospodarstwa rolnego we francji 
16 sierpnia. Kradzież wartych ponad milion 
złotych ciągników została niezwłocznie 
zarejestrowana przez francuskich stróżów 
prawa. Złodzieje przetransportowali ma-
szyny do Polski. Dzięki policyjnej wymianie 
informacji, policjanci zlokalizowali miejsce 
ich ukrycia w kraju. Ciągniki zostały odnale-
zione w jednym z warsztatów mechanicz-
nych na terenie powiatu będzińskiego.

DĄBrowa GÓrnicza Do tragicznego 
w skutkach zdarzenia doszło w niedzielę 
przed północą w Dąbrowie Górniczej. Na ulicy 
Staszica zderzyły się ze sobą dwa samochody. 
Dwie osoby stracił życie w tym wypadku. 
Jak informuje Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego, w niedzielę, ok. godziny 23.30, na 
ulicy Staszica w Dąbrowie Górniczej czołowo 
zderzyły się ze sobą dwa samochody - VW 
i Nissan. W wyniku zdarzenia kierujący sa-
mochodem Volkswagen i pasażerka Nissana 
ponieśli śmierć na miejscu. Pozostali dwaj 
poszkodowani zostali przetransportowani 
do Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie 
Górniczej i WSS nr 5 w Sosnowcu.

sosnowiec Ponad 4 kilogramy marihuany, 
180 krzewów konopi i sprzęt do uprawy 
zabezpieczyli w Sosnowcu funkcjonariusze 

Centralnego Biura Śledczego i miejscowej po-
licji. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego 
ustalili, że na jednej z posesji w Sosnowcu 
może znajdować się uprawa konopi. Wspólnie 
z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej 
Policji obserwowali wytypowane miejsce. 
Kiedy potwierdzili zebrane informacje, weszli 
na posesję i przeszukali ją. W wyniku przepro-
wadzonej akcji funkcjonariusze zabezpieczyli 
w sumie 180 krzaków konopi w różnej fazie 
wzrostu, ponad 4 kilogramy marihuany 
oraz sprzęt, który był wykorzystywany do 
uprawy. Zatrzymali także dwóch mężczyzn 
zamieszanych w cały proceder.
Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował 
wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy 
w postaci trzymiesięcznego tymczasowego 
aresztowania. Grozi im do 8 lat pozbawienia 
wolności.

kronika policyjna            kronika policyjna            kronika policyjna

26 czerwca 1884 - W Suchedniowie uro-
dził się Bronisław Dorobczyński, działacz

16 maja 1934 - Przyłączenie do Dąbrowy 
Górniczej wybudowanych osie.

HISTORIA ZAGŁĘBIA
NAjwAżNIejSZe wydARZeNIA

29.08 - 4.09

29 SIeRpNIA - UmIeRA ewA FARyASZewSkA, ZAGŁĘBIANkA pOcHOdZącA 
Z dąBROwy GóRNIcZej, UcZeSTNIcZkA pOwSTANIA wARSZAwSkIeGO.

29 SIeRpNIA 2000 - ReAkTywAcjA klUBU pIŁkARSkIeGO GóRNIk pIASkI, dZIś 
wySTĘpUjąceGO w IV lIdZe.

31 SIeRpNIA 1982 - demONSTRAcje UlIcZNe w BĘdZINIe w ROcZNIcĘ pOROZUmIeń 
SIeRpNIOwycH.

4 wRZeśNIA 1939 - wkROcZeNIe NIemców dO SOSNOwcA pO ROZpOcZĘcIU 
II wOjNy śwIATOwej - pIeRwSZe AReSZTOwANA I eGZekUcje.
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sOsNOwIEC CENTruMUS ul. 3 Maja 20 • CIM ul. Modrzejowska 1a • Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 •  UM Al. Zwycięstwa 20 • „fRAC“ ul. Legionów 4a • Sklep ABC ul. Jagielońska 11 sOsNO-
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MACzKI „AS” ul. Krakowska 15    sOsNOwIEC MILOwICE Społem ul. Saturnowska 32  •  AGA – market ul. Słoneczna 14    sOsNOwIEC NIwKA Sklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119   sTArY sOsNOwIEC Lewiatan ul. Sobieskiego 27  
sOsNOwIEC  Os. PIAsTówDom Chleba Pamo, ul. Wysoka 12a • Mini Delikatesy Ewa  ul. Piłsudskiego 94  •  fHU Koper Piotr, ul. Kierocińskiej 20    sOsNOwIEC POGOńApteka "Max Medic" ul. Gospodarcza 32    •  "ZUZA" ul. Gospodarcza 4  • Apteka „Na orlej” ul. orla 30  •  "DARIA" ul. orla 30   
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Tęcza nad sosnowcem.
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Na jpóźniej  za  2 
miesiące powinniśmy 
przejechać szybkim 
tramwajem z Sosnow-
ca do Katowic. Na tory 
wyjadą wtedy nowe 

Twisty, które już czekają w będzińskiej 
zajezdni.

ZESKANUJ KoD I CZYTAJ NA www.twojezaGleBie.pl  

1 września, skrzyżowanie ulic Ko-
ściuszki i Sobieskiego w Dąbrowie Gór-
niczej oficjalnie otrzyma nazwę „Ronda 
Żołnierzy Wyklętych”. 
Tego dnia odbędą się 
uroczystości.

Ice Bucket Challenge, czyli oblewanie 
się wodą z lodem w szczytnym celu, prze-
niosło się także do Zagłębia Dąbrowskie-
go. Tutaj oblany został 
piłkarz Zagłębia So-
snowiec, a także... na-
czelnik z dąbrowskiego 
magistratu.

Piłka nożna jest bar-
dzo przekorna. Zagłę-
bie Sosnowiec zagrało 
w środę poniżej przecięt-
nej, ale to wystarczyło 
na Limanovię. Komplet 

punktów pozwolił drużynie awansować na 
„pudło”.

Końcówka pracDwa zwycięstwa

Żołnierze wyklęci Oblani wodą

fo
To

: P
L

fo
To

: M
W

fo
To

:  U
M

 D
ąB

Ro
W

A 
Gó

RN
IC

ZA

zDJęCIE   TYGODNIA

fo
To

: M
W

/Z
AG

LE
BI

E.E
U

Centrum sosnowca wy-
maga natychmiastowej 
interwencji - to niestety 
rzeczywistość. Patelnia to 
tzw. tykająca bomba.

często spotykam się z opinią, 
że skoro centrum sosnowca nie-
dawno zostało wyremontowane, 
to żadne prace nie są konieczne. 
niestety, opinię tę podzielają  
niektórzy samorządowcy. coś, co 
cieszyło przed laty, dziś wydaje 
się być po prostu niefunkcjo-
nalne. patelnia zdecydowanie 
lepiej kojarzyła się sosnowicza-
nom jeszcze przed stworzeniem 
pasażu. powstało wiele barier ar-
chitektonicznych, brakuje miejsc 

przyjaznych rowerzystom, a sama 
kostka czy latarnie wołają o po-
mstę do nieba. niestety, cały obraz 
centrum, a także to, co się w nim 
dzieje (albo nie dzieje), wpływa 
na jego wizerunek. po godzinie 21 
serce miasta umiera, co odstrasza 
osoby, które chętnie zainwesto-
wałyby w restauracje, puby i inne 
lokale. Błędy się mnożą i choć nie 
chodzi o to, żeby modrzejowska 
stała się ulicą dyskotek i pubów, to 
jednak nie do zaakceptowania jest 
jej obecny charakter – głównie 
bankowy. coraz częściej wyłaniają 
się także obskurne poboczne ulice. 
czy jesteśmy na to skazani? więcej 
o samym centrum miasta przeczy-
tacie państwo na 3 stronie. n

Jedną z największych inwestycji będzie budowa ronda na Niwce.

remonty, ale też utrudnienia
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Przebudowa, ożywienie czy od-
świeżenie centrum Sosnowca – to 
hasła, które powracają jak bume-
rang i to praktycznie w każdej ka-
dencji Rady Miejskiej w Sosnowcu. 
Nie inaczej jest teraz, jednak my po-
stanowiliśmy na centrum Sosnowca 
spojrzeć wnikliwym okiem - przez 
pryzmat mieszkańca, który każdego 
dnia mija Modrzejowską, Targową, 
Dekerta czy Szklarnianą. 

Zieleń, której nie ma

Mankamentów jest sporo, ale 
rzuca się w oczy... brak zieleni. Po-
mnik Jana Kiepury, a wokół niego 4 
wielkie donice. W nich przyschnięte 
kwiaty i całkowicie uschnięta trawa. 
Zielono jest na przystankach i obok 
pomnika, ale tylko i wyłącznie 
dzięki trawie, która wyrasta spo-
między płytek. Niestety, nie lepiej 
jest z fontanną, która wygląda na 
zaniedbaną.

M.in. przy przystankach tram-
wajowych jest sporo miejsca – tam 
mogłaby się pojawić zieleń, choćby 
pojedyncze drzewka czy krzewy. To 
samo dotyczy miejsc przy dworcu, 
gdzie zieleni po prostu nie ma. Czy 
przy pomniku Kiepury nie mogłyby 
się pojawić np. sosny? Tak proste 
odniesienie do nazwy miasta...

Zieleń to niejedyny problem. 
Wystarczy wejść na Modrzejowską, 
Dekerta, Targową, by się przekonać, 
że niedoróbek jest sporo. Kostka 
brukowa w kilku kolorach, słupki 
różnej maści i wszechobecne psie 
kupy rozsmarowane na chodnikach, 
przewrócone, uszkodzone kosze 
i kiedyś zielone krzewy w donicach 
pełnych niedopałków papierosów. 
Takie pozorne drobiazgi wpływają 
na obraz całego centrum. - Brakuje 
wizji, jak powinien wyglądać po-
rządek i ład urbanistyczny w mie-
ście. Dotyczy to małej architektury, 
częstotliwości wywożenia śmieci, 
mycia chodników - to powinna być 
rzecz kontrolowana i koordynowa-
na na co dzień – mówi przewod-
niczący Rady Miejskiej, Mateusz 
Rykała. 

Jak zapewnia wiceprezydent So-
snowca, Andrzej Madej, sytuacja 
ma ulec zmianie. - W gruncie rzeczy 
takie małe sprawy tworzą obraz ca-

łości. Służby, które są odpowiedzial-
ne m.in. za zieleń, zostaną o tym 
poinformowane i takie sprawy 
muszą ulec zmianie – mówi nam.

Tuż obok też źle

Od wielu lat szumnie mówi się 
o rewitalizacji ulicy Szklarnianej 
w Sosnowcu. Plany pojawiały się 
już zanim powstało tam Centrum 
Handlowe Plaza. Wydawało się, że 
istotnym krokiem w tym kierun-
ku będzie wprowadzenie planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go, który radni przegłosowali na 
początku roku. Plan zapisany na 
kilkunastu stronach był jasny - ko-
niec z targowiskiem, w tym miejscu 
ma powstać skwer z zielenią i małą 
architekturą. Jednak wiadomo już, 
że w najbliższym czasie projekt 
nie wejdzie w życie. Okazuje się 
bowiem, że handlowcy (8 osób) 
z targowiska złożyli protest i sprawa 
trafiła do sądu.

Co zatem robi Urząd Miejski 
w tym momencie? Z istnieniem 
targowiska służby prezydenckie 
pogodziły się. - Targowisko w tym 
miejscu przyjęło się, choć większość 

tego typu miejsc w mieście padła 
- mówi Andrzej Madej, wicepre-
zydent miasta. - Nie ma w tym 
momencie planów likwidacji tar-
gowiska. Jest wola handlarzy, aby 
poprawić estetykę tego miejsca - 
dodaje. Radni nie ukrywają zdzi-
wienia, bo informacja jest dla nich 
nowością, podobnie jak kwestia 
wyburzenia lub pozostawienia ka-
mienicy przy Szklarnianej 1. Choć 
wydawało się, że jej likwidacja jest 
pewna, pojawiły się wątpliwości.Jak 
przekonuje Joanna Sekuła, dyrektor 
MZZL, problem jest w dużej mierze 
z dzikimi lokatorami, którzy szyb-
ko wracają do swoich poprzednich 
miejsc. 

Zdaniem wiceprezydenta, sy-
tuacja prawna targowiska nie po-
zwala na jakiekolwiek działania. 
Radni jednak irytują się, że oddanie 
sprawy do sądu jest prezydentowi 
„na rękę”. - Można odnieść takie 
wrażenie, że służby prezydenckie 
odetchnęły, a to przecież nie jest 
żadne rozwiązanie – mówił Zbi-
gniew Dziewanowski. Z jednej 
strony radni przekonują, że roz-
mowy z właścicielami terenów nie 
mają sensu, a z drugiej chcieliby, 

aby mimo sądowego sporu, miasto 
rozpoczęło jakiekolwiek działania, 
aby to miejsce po prostu zmienić. 

Pasaż notorycznie zalewany

Niestety, sporym problemem jest 
także ścisłe centrum, a w zasadzie 
pasaż. Tylko na pierwszy rzut oka 
wydaje się, że wszystko jest OK. 
Już zimą jeden z naszych czytel-
ników przysłał nam zdjęcie, które 
obrazowało z jakimi problemami 
boryka się pasaż obok Patelni. 
Woda cieknąca przez cały rok nie 
jest już czymś nowym. Po kilku 
latach od przebudowy centrum, 
pękają także kafelki, co MZZL na 
bieżąco naprawia. Niestety, kłopo-
ty dopiero przed nami, a remont 
jest nieuchronny. Jak udało nam 
się ustalić, wkrótce zostanie roz-
pisany przetarg na remont pasażu. 
MZZL, który jest zarządcą, wyko-
na prace wspólnie z Tramwajami 
Śląskimi. Spółka bowiem będzie 
inwestowała w torowisko w ścisłym 
centrum. Jednocześnie więc MZZL 
wykona niezbędne prace związane 
z „uszczelnieniem konstrukcji mo-
nolitycznej podziemnego pasażu”.

Centrum mogło być ładniejsze

Ledowe latarnie, ławki, więcej 
zieleni, nowa kostka i stojaki na ro-
wery – kto by pomyślał, że to opis 
centrum Sosnowca. Okazuje się, że 
w Urzędzie Miejskim jest projekt 
kompleksowej przebudowy Mo-
drzejowskiej. Tylko projekt...

Co przedstawiają wizualizacje? 
Modrzejowska (aż do skrzyżo-
wania z Wyszyńskiego), a także 
Warszawska (od iglicy aż do kina 
Muza) zyskałyby całkowicie nową 
kostkę – byłyby to w zasadzie płyty 
z elementami świetlnymi.

Zgodnie z projektem, zainstalo-
wane ma zostać nowe oświetlenie 
– dwa rodzaje lamp z diodami LED, 
które są zasilane… energią słonecz-
ną. Projekt zakłada także posadzenie 
sosen (wreszcie jakieś nawiązanie 
do historii nazwy miasta!), a także 
licznych krzewów. Do tego trzeba 
dodać ławki, siedziska oraz kosze 
na śmieci. Plan zakłada również 
instalację stojaków na rowery. 
Ciekawostką jest także stworzenie 
terenów zielonych wzdłuż drogi za 
Timkenem (w miejsce istniejącego 
niewielkiego chodnika), aż do wy-

sokości nowej sali koncertowej po 
kinie Muza oraz wokół pomnika 
Jana Kiepury. Projekt w Sosnowcu 
jest od roku, jednak, jak przyznał 
wiceprezydent Andrzej Madej, 
na realizację nie ma funduszów. 
Według wyliczeń magistratu koszt 
takiego „odświeżenia” to ok. 6 mi-
lionów złotych, a jego realizację 
„odłożono na lepsze czasy”.

Czas to zmienić

Trzeba sobie jasno zadać pyta-
nie – czy nie warto zainwestować 
pieniądze w wizytówkę miasta? 
Czy czasem w podobny sposób nie 
odżyła Mariacka w Katowicach? 
Oczywiście, Modrzejowska nigdy 
drugą Mariacką nie będzie, ale czy 
to oznacza, że jesteśmy skazani na 
nijakość? - Przyrównałbym to do 
własnego mieszkania - każdy z nas 
co jakiś czas robi remont i nie jest 
to remont na całe życie. Jeśli kiedyś 
była potrzeba przebudowy w takiej 
formie, to nie oznacza, że po 14 la-
tach od zakończenia prac, to nie jest 
czas, aby ponownie pomyśleć kom-
pleksowo o centrum i całkowicie 
nowej wizji, odważnych decyzjach. 
Zmieniają się czasy, technologie, 
a także potrzeby mieszkańców. To 
jednak wymaga zgody samorzą-
dowej, to ma być wspólny projekt. 
Albo cała rada dojdzie do wniosku, 
że robimy to wspólnie i jest to nasz 
sztandarowy projekt w kolejnej ka-
dencji, albo to nie ma sensu – mówi 
nam przewodniczący Rady Miej-
skiej, Mateusz Rykała. Jak przyznaje 
nasz rozmówca, konieczny jest także 
remont ulicy 3 Maja. - Mimo, iż była 
przebudowana w okresie moderni-
zacji centrum, wymaga prac. Nie 
mamy ścieżki rowerowej. Choć 
mówimy, że rower powinien być 
alternatywą dla samochodu, to nie 
dajemy argumentu, żeby ludzie 
wsiedli na ten rower – przyznaje 
Mateusz Rykała.

Skupiając się na wszystkich ele-
mentach, tworzy nam się obraz 
centrum miasta, które jest pełne 
niedoróbek, bubli i zaniedbań. 
Czy zatem czeka nas gruntowna 
przebudowa? Może wreszcie radni 
wraz z zarządem miasta wybiorą 
się na wspólny spacer po centrum, 
bo czasem odnosi się wrażenie, że 
nie wszyscy mają pojęcie, jak ono 
rzeczywiście wygląda. n  

Centrum wymaga kapitalnego remontu? 
Nie sposób przejść obojętnie przez centrum Sosnowca. Z jednej strony wszystko wydaje się OK - niedawny remont, w miarę ładne serce miasta.  
Tak jednak jest na pierwszy rzut oka, bowiem gdy się przyjrzymy, problemów jest naprawdę sporo.

Centrum Sosnowca jest pełne absurdów i niedoróbek, co wpływa na obraz nie tylko tej części miasta, ale jego całości.
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PO 1, 2, 3.

1.Cud na Maczkach.
Po kilku latach mojego zabiegania o rewitalizację  zabytkowego dworca 
kolejowego Maczki, przy wsparciu Pani Premier - E. Bieńkowskiej oraz za-
angażowaniu Prezesa PKP S.A.- dr J. Karnowskiego mogę poinformować  
o wielkim sukcesie. Politechnika Śląska i PKP S.A. podpisały porozumienie, 
na mocy którego powstanie w odrestaurowanym budynku dworca Cen-
trum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego. Centrum będzie się 
zajmować kształceniem inżynierów dla potrzeb kraju. A to dopiero począ-
tek zmian, ponieważ projekt idzie jeszcze dalej...

2.Zagłębie Sosnowiec z nowym sponsorem.
Jest mi niezmiernie miło poinformować rodziców i dzieci z Zagłębia, że 
pod koniec lipca Zagłębie Sosnowiec podpisało umowę sponsorską z naj-
większą na polskim rynku firmą przewozową branży kolejowej PKP CAR-
GO. Umowa ta została podpisana z myślą o finansowaniu szkolenia dzieci 
i młodzieży. Rzadko spotykanym gestem w Sosnowcu było podziękowanie 
przesłane przez prezesa Zagłębia - M. Jaroszewskiego na moje ręce.

3.Sosnowiec na dnie. Prawda o Sosnowcu.
W rankingu najbogatszych gmin w Polsce miesięcznika samorządowego 
„Wspólnota” Sosnowiec zajmuje trzecie miejsce od końca miast na pra-
wach powiatu. Dochód na głowę  mieszkańca wynosi zaledwie 2839,32 
zł. Lepiej prezentuje się nawet biedne Zawiercie. Bardzo dobrze wygląda 
sytuacja w Dąbrowie Górniczej, która zajmuje drugie miejsce z dochodem 
4470,78 zł. Od 10 lat przedstawiam te dane mówiąc, że Sosnowiec jest 
niestety brudny, biedny i niebezpieczny, a zarazem się wyludnia. SLD - 
owscy działacze zarzucali mi brudną kampanię i deprecjonowanie miasta. 
Jednak to brak prawdy o rzeczywistej sytuacji naszego miasta i zakłamy-
wanie rzeczywistości jest nieprzyzwoite i ohydne.
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- Nie bardzo wierzyłam w takie 
rzeczy.  Jednak za namową 
sąsiadki poszłam do pana Zbysz-
ka. I teraz modlę się za niego, bo 
znów mogę cieszyć się życiem – 
opowiada pani Dominika Bolidar 
z Sosnowca. Do niedawna nie 
umiała sama dojść do ubikacji, 
trzeba ją było karmić. Teraz znów 
żyje normalnie.

Pani Dominika  jest trzy lata po 

wylewie, ale jeszcze rok temu z tru-

dem potrafiła przejść kilka metrów. 

Chodziła o kulach, miała wyraźny 

przykurcz prawej ręki, w której nie 

potrafiła utrzymać widelca. Jej mowa 

była bełkotliwa, trudna do zrozumi-

enia.   – Chodziłam na rehabilitację, 

ale to praktycznie nic nie dawało. 

Więc dałam się sąsiadce namówić 

na wizytę u uzdrowiciela – opowi-

ada. Po trzech miesiącach i dwun-

astu wizytach, przychodzi do pana 

Zbyszka lekko tylko utykając, a w jej 

wymowie ledwie słychać ślady po 

wylewie. Dłonią posługuje się 

zupełnie sprawnie.    

- Pan Zbyszek to cudotwórca. 

I pomyśleć, że nigdy bym do niego 

nie trafiła, gdyby nie moja sąsiadka. 

Kazia miała cystę na nerce, która 

pod dotykiem Zbigniewa Rubina 

zmniejszyła się, a następnie zniknęła. 

Miała też szumy i dzwonienie 

w uszach. Także one po kilku wizy-

tach ustały. I wtedy pomyślałam so-

bie, że pomógł Kazi, pomoże i mnie 

– mówi pani Dominika.

Podobnie było u pana Kazimierza 

Uszyńskiego. Przyszedł do Zbig-

niewa Rubina  z cukrzycą, poważnym 

nadciśnieniem i strasznymi bólami 

kręgosłupa. Dziś pan Kazimierz 

czuje się zdrów, kręgosłup przestał 

go boleć. Ale to tylko odczucie. Nato-

miast odczuciem nie są już wyniki 

badań. Ciśnienie unormowało  się 

na poprawnym poziomie, mimo że 

zmniejszył o połowę dawki leków, 

podobnie jak cukier we krwi. Kolejne 

badania wykonywane od czasu, gdy 

chodzi do pana Rubina, pokazują 

ogromną poprawę.  

- Od czasu, gdy chodzę do pana 

Rubina, bardzo mi się poprawił 

też cholesterol. A do tego, zawsze 

wiosną miałem katar, kaszel, stałe 

przeziębienia. A teraz nic. No 

i minęły mi zaparcia – mówi pan  

Kazimierz  i dodaje: - Ja i bez tych 

wyników badań czuję, że pan Rubin 

przywrócił mi zdrowie, radość życia. 

Ale te wyniki potwierdzają, że jego 

energia rzeczywiście działa cuda.

- Wprawdzie pan Zbyszek mówi, 

że nie każdemu potrafi pomóc, 

ale z moich znajomych przynajm-

niej pięć osób chodziło do pana 

Zbyszka i wszyscy odczuli znaczną 

poprawę. Badania mojej sąsiadki 

i kuzynki, która miała guza piersi, 

też to potwierdziły. Kuzynce guz 

zniknął. Mały Szymon miał alergię, 

a po wizycie u pana Zbyszka mu 

minęła – mówi pani  Dominika Bolidar 

i dodaje: - Pan Zbyszek wzbudził też 

moje zaufanie, kiedy zażądał, żeby 

koniecznie pozostawać pod opieką 

lekarzy, bo on ich  uzupełnia, a nie 

zastępuje. (ego)

Zbigniew Rubin 
przyjmuje w Gabinecie Naturoterapii 
w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 9 (przy 

Rondzie Gierka). Rejestracja tylko 
telefoniczna, nr tel. 530-715-485.

Ręce dające zdrowie
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Co najczęściej skwierczy u Pana na grillu?
To musi być tradycyjne menu, moje ulubione i moich znajomych, a więc 
boczek, kiełbasa, z tym, że staramy się robić to po prostu inaczej. Mam 
zaprzyjaźnionych rzeźników, którzy kiełbasę czy kaszankę robią pod moje 
smaki. Kiełbasa to nie wstyd, nie trzeba uciekać od kiełbasy, ale trzeba ją zrobić 
jak najlepszą, a nie jak najtańszą. U mnie też jest dużo warzyw, dodatków. Grill 
sam w sobie, to głównie jest ta celebracja przy stole i mnóstwo dodatków, 
od których ugina się stół - warzywka, sałatka, chlebek. Natomiast samo 
wykończenie powinno być konkretne i mięsiste.

Jakie przyprawy do tego?
Świeże zioła, rzadko używam sypkich rzeczy, chyba, że są to przyprawy, 
których nie da się dostać w Polsce. Używam tylko świeżych ziół - teraz już są 
one dostępne cały rok i nawet, kiedy czasem zimą najdzie nas ochota na grilla 
i robimy go na balkonie u znajomych, to także używamy świeżych przypraw. 

Czy było coś nietypowego, co udało się Panu grillować?
Często nas zaskakują różne sytuacje, szczególnie, gdy kręcimy w plenerze. 
Kiedy byliśmy na owocach leśnych, zapomnieliśmy przygotować przepis 
i nie zrobiliśmy zakupów. Więc trzeba było na szybko coś wymyślić. Udało 
się kupić chałkę w sklepie w małej wsi, przekroiłem ją, zrobiłem kieszeń, 
napchaliśmy różnorodnych owoców - maliny, jeżyny, poziomki, jagody, 
po czym utytłałem to w jajku i wrzuciłem na grilla. Wyszło coś obłędnego 
i pysznego, ale była to najdziwniejsza rzecz, jaką wrzuciłem na grilla.

Mówi się, że grillowanie to trochę taki sport narodowy Polaków. 
Rzeczywiście aż tak lubimy wrzucić coś na ruszt?
W Europie czasem nawet się z nas śmieją, że kiedy tylko skończy się zima, 
wszędzie są promocje na grilla, a my jak ćmy do światła lecimy po tego grilla, 
kupujemy i rozkładamy się gdziekolwiek.  Pory roku są u nas mocno od siebie 
oddzielone, przez co bardzo często wyczekujemy na te okresy letnie. Jak sezon 
startuje, to rzeczywiście – grillowanie staje się sportem narodowym. Szkoda 
tylko, że brakuje tolerancji ze strony przepisów. Kiedy jadę do znajomych do 
Berlina, idziemy po kiełbasę, potem do parku, otwieramy piwko i grillujemy. 
Oczywiście, służby porządkowe są i pilnują. U nas nie wolno rozpalić grilla 
na balkonie, nawet elektrycznego. Może gdyby było więcej pozwoleń, to 
nie byłoby to tak wyczekiwane, aż w końcu znajdziemy kawałek działki.

Tomasz Jakubiak -  kucharz, prowadzący program Jakubiak Lokalnie.

Rozmawiał Paweł Leśniak

Sosnowiczanie lubią grillować – 
udowodnili to w sobotnie popołudnie. 
Trzecia edycja Wakacyjnego Grillowa-
nia w Sosnowcu ponownie przyciągnęła 
dziesiątki osób na Górkę Środulską. 
Zapachy były niesamowite, a na rusz-
cie skwierczały nie tylko różne rodzaje 
mięsa. Uczestnicy na grilla wrzuca-
li kiełbasę, ale także karczek, ryby 
i warzywa. Kilku z nich wzięło udział 
w konkursie na najlepszą potrawę.

Ich dokonania oceniało jury: Alek-
sandra Czapla-Oslislo, Tomasz Jakubiak 
i Przemysław Błaszczyk. Wydarzenie 
poprowadził Piotr Cyrwus.

Pierwsze miejsce przyznano Kata-
rzynie Gajek i Adrianowi Ziętkowi. 
Przyznano także wyróżnienia, które 
otrzymali Michał Grzyb z córkami oraz 
Patrycja Krygowska, Agnieszka Grygier-
czyk i Arkadiusz Nicewicz. Organizato-
rzy już mówią o przyszłorocznej edycji.

czy przejście podziemne w rejonie mirec-
kiego i piłsudskiego w sosnowcu wreszcie 
doczeka się lepszych czasów? na to wy-
gląda, bowiem miasto rozpisało przetarg 
na jego remont.

To przejście podziemne jest w zasadzie 
najgorsze w tym regionie, ale też jest w miej-
skiej czołówce „wstydu”. od początku roku 
dwa wejścia do niego są zablokowane. Jak 
zapewniano nas w marcu, remont miał się 
rozpocząć najpóźniej w czerwcu. - Remont 
schodów w przejściu podziemnym został zapi-
sany w planie remontów na 2014 rok, zgodnie 
z naszymi obietnicami. W drugim kwartale 
tego roku powinien się rozpocząć remont, 
więc utrudnienia dla mieszkańców znikną – 
mówiła nam Agnieszka Burgiel z Wydziału 
Ruchu Drogowego.

Choć z kilkumiesięcznym opóźnieniem, 
to jednak wreszcie prace ruszą. Urząd Miejski 
wprawdzie dopiero ogłosił przetarg, ale to 
i tak sporo.

Co się zmieni? Na pewno znikną barierki, pa-
skudne płyty kamienne i skute zostaną walące 
się schody. Według zapisów, wykonawca ma 
także naprawić ściany, które mają spore ubytki. 
Co ważne, przejście będzie miało zadaszenie 

- identyczne jak to, które jest zainstalowane 
przy Egzotarium i w rejonie ulicy Wysokiej. 
Przejście miałoby zostać oddane do użytku 
w połowie grudnia.

Przypomnijmy, że w czerwcu w Urzędzie 
Miejskim w Sosnowcu ruszył bardzo ważny 
przetarg. Jeśli wszystko pójdzie po myśli urzęd-
ników, być może już za rok w mieście wyre-
montowane zostaną najważniejsze przejścia 
podziemne, zatoki autobusowe, a nawet kładka 
prowadząca na Naftową. W planie jest m.in. 
długo wyczekiwany remont kładki nad torami 
tramwajowymi w rejonie Górki Środulskiej, 
przejść podziemnych przy Piłsudskiego, Naruto-
wicza czy 3 Maja. W rejonie wspomnianej kładki 
miałoby powstać nawet centrum przesiadkowe 
przystosowane dla rowerzystów. To jednak na 
razie jedynie dokumentacja, która ma posłużyć 
do ubiegania się o dotację zewnętrzną. PL

Wreszcie wyremontują przejście

Wejście nadal jest zamknięte.
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wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o zwiększeniu opłat 
z tytułu zarządu nieruchomością wspólną. podwyżka dotyczy jednak 
tylko właścicieli lokali użytkowych. czy taką uchwałę można uchylić?

Każdy właściciel który uzna, że uchwała wspólnoty jest sprzeczna z prawem lub na-
rusza prawidłową gospodarkę nieruchomością, w ciągu 6 tygodni od jej uchwalenia, 
a jeśli była przyjmowana w trybie indywidualnym, od otrzymania powiadomienia 
o treści uchwały, przysługuje prawo zaskarżenia jej do sądu. Powództwo wnosi się 
do Sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomo-
ści. odnosząc się do pytania – wspólnota ma prawo skutecznie podjąć uchwałę 
zwiększającą obciążenie właścicieli lokali użytkowych z tytułu kosztów utrzymania 
nieruchomości wspólnej, jednak jest to możliwe tylko, gdy: podwyżka dotyczy 
wyłącznie lokali użytkowych, lokale te faktycznie pełnią taką funkcję, a dodatkowo 
występuje uciążliwość dla pozostałych właścicieli wskutek prowadzonej działalności 
gospodarczej lub nastąpiło zwiększenie ponoszonych kosztów wspólnych wskutek 
tej działalności. okoliczności te muszą wystąpić łącznie. To na wspól-
nocie będzie ciążyło udowodnienie, iż prowadzona działalność 
jest uciążliwa lub zwiększa koszty utrzymania nieruchomości 
wspólnej. Ponadto w podjętej uchwale wspólnota musi 
skonkretyzować lokale, których podwyżka dotyczy. 
Jeżeli wspólnota nie udowodni faktu uciążliwości bądź 
zwiększonych kosztów utrzymania albo nie dookreśli 
lokali, których uchwała dotyczy, Sąd prawdopodobnie 
uchwałę uchyli, za podstawę biorąc naruszenie interesu 
właścicieli lokali użytkowych.

Paweł Leśniak
p.lesniak@twojezaglebie.pl

Kobiety patrzą z zazdrością, 
a mężczyźni obserwują z po-
dziwem. Piękna Anita Sikor-
ska z Sosnowca to wschodząca 
gwiazda modelingu.

Pojawia się w reklamach, 
klipach reklamowych, czę-
sto możemy ją zobaczyć na 
plakatach, bilbordach, bierze 
udział w sesjach zdjęciowych 
najlepszych fotografów w kra-
ju, a także tych spoza naszych 
granic. Jest twarzą kilku marek 
odzieżowych, a jej ciało po-
dziwiają nie tylko mężczyźni 
w magazynach dla panów, 
ale także kobiety w innych 
czasopismach. Sosnowiczan-
ka, Anita Sikorska, jest coraz 
częściej przedstawiana jako 
wschodząca gwiazda mode-
lingu. W lipcowym numerze 
jednego z czasopism dla męż-
czyzn określona została mia-
nem playmate, a więc modelki 
miesiąca.

Anita karierę rozpoczyna-
ła właśnie w Zagłębiu, gdzie 
także zdobyła jedno z pierw-

szych swoich trofeów. - Karierę 
modelki rozpoczęłam w wieku 
16 lat, wtedy wzięłam udział 
w  pierwszej sesji zdjęciowej 
dla producenta sukni ślubnych 
i od razu to pokochałam. Na 
pewno realizuję się w tym 
zawodzie i jest to spełnienie 
jednego punktu na liście mo-
ich marzeń, która jest bardzo 
długa. Dzięki mej pracy mogę 
podróżować po świecie i po-
znawać nowych, ciekawych 
ludzi oraz realizować kolejne 
marzenia – mówi nam Anita. 
W 2010 roku modelka zdobyła 
tytuł Miss Zagłębia.

Jak przyznaje, zawód mo-
delki nie jest prosty, wbrew 
obiegowej opinii i stereotypom. 
- Zawód modelki jest cudowny, 
jednak nie zawsze jest usłany 
różami. Trzeba być zdetermi-
nowanym, pracowitym i nie 
poddawać się - podobnie jak 
w innych zawodach. Są dziew-
czyny, które poświęcają się 
i ciężko pracują i te, które tylko 
nazywają się modelkami, a ich 
„kariera” wygląda zupełnie ina-
czej. Niestety przez te drugie 
branża ma złą reputację, przez 
co trzeba też znieczulić się na 

komentarze i powszechne opi-
nie. Wbrew nim, modelka nie 
musi być piękna, ważniejszy 
jest charakter! Dziewczyna 
musi mieć w sobie coś, co zain-
spiruje fotografa do stworzenia 
zdjęcia – mówi Anita.

Sosnowiczanka nie boi się 
odważnych sesji, w tym to-
pless. Jaka sama przyznaje, 
udowadnia tym, że kobiety nie 
powinny się wstydzić swojego 
ciała. - Sesje topless, w których 
biorę udział, stanowią maksy-
malnie 5% moich wszystkich 
sesji, ale przy nich pracuję 
tylko z najlepszymi fotogra-
fami, których znam i którym 
ufam. Wiem, że nasze społe-
czeństwo dosyć sceptycznie 
jeszcze podchodzi do nagości, 
ludzie miewają z tym problem 
nawet w miejscach, gdzie gołe 
ciało nie powinno nikogo dzi-
wić, np. w saunie. Uważam, że 
kobiece ciało jest przepiękne 
i nie mamy czego się wstydzić, 
a subtelne sesje aktowe tylko to 
potwierdzają – mówi modelka.

Jednak, żeby podjąć się 
takiego wyzwania, koniecz-
na jest praca nad własnym 
ciałem. Anita praktycznie 

każdego dnia ćwiczy, a także 
odżywia się zdrowo. - Staram 
się biegać codziennie, do tego 
dodaję ćwiczenia siłowe 3 - 4 
razy w tygodniu. Od czasu do 
czasu pilates, pływam, w zimę 
uwielbiam jeździć na snowbo-
ardzie. Niestety, przez pracę nie 
zawsze mogę pozwolić sobie 
na trening – mówi popularna 
„Sikorka”.

Jak dodaje, ciągłe sesje, 
wyjazdy i praca mogą źle 
wpływać na relacje, zarówno 
te rodzinne, jak i sercowe. - 
Ciągłe podróże, powroty do 
domu po 12 godzinach na pla-
nie zdjęciowym robią swoje. 
Przez zazdrość i chęć kontro-
lowania mnie rozpadł się je-
den mój związek, na szczęście 
teraz trafiłam bardzo dobrze. 
Na mojego obecnego partnera 
mogę liczyć w każdej sytuacji, 
daje mi bardzo dużo wsparcia, 
szacunku i szczęścia – zakoń-
czyła.

Anitę można obserwować 
w serwisie Facebook, a także 
na Twitterze i Instagramie. So-
snowiczanka na swoim koncie 
ma także koronę Miss Podbe-
skidzia. n  

AUToREKLAMA

zburzony w 2012 roku komisariat przy 
piłsudskiego w sosnowcu nadal nie 
ma wykonawcy. Firma, która budo-
wała obiekt, upadła, a od czerwca plac 
budowy świeci pustkami. próba wyło-
nienia nowego wykonawcy zakończyła 
się fiaskiem.

Bytomska firma, która miała wybudować 
komisariat za ok. 6,6 miliona złotych, w maju 
złożyła wniosek o wszczęcie postępowania 
upadłościowego, a w dalszej konsekwencji 
wypowiedziano jej umowę na dokończenie 
prac w Sosnowcu. - W maju Sąd Rejonowy 
w Katowicach zabezpieczył majątek dłużnika 
w ramach postępowania upadłościowego. 
Biorąc powyższe pod uwagę, firma od 1 
czerwca utraciła zdolność finansową i moż-
liwość prowadzenia działalności gospodarczej, 
czego wynikiem było zwolnienie pracowni-
ków oraz niemożność realizacji prowadzonych 
do tej pory budów i inwestycji – tłumaczy 
Adam Jachimczak z zespołu prasowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

od kilku miesięcy budowa świeci pust-
kami, a policjanci czekają na swoje miejsce 
pracy. Do 12 sierpnia firmy, które chciały 
dokończyć budowę, składały wnioski w tej 
sprawie. - Trwają jeszcze prace komisji, która 
rozpatruje oferty dwóch firm, jakie wpłynęły 
na ogłoszony przetarg. Prawdopodobnie pro-
cedury związane z ostatecznym wyborem 

firmy nastąpią we wrześniu – mówił nam 
w ubiegłym tygodniu Adam Jachimczak.

Jak informowali nas policjanci na początku 
sierpnia, istniała szansa, że budynek zostanie 
dokończony jeszcze w tym roku. Niestety, 21 
sierpnia ogłoszono, że postępowanie uzupeł-
niające zostało unieważnione, a żadna spośród 
dwóch firm, które zgłosiły chęć dokończenia 
budowy, nie wykona prac. To oznacza, że ko-
misariat najprawdopodobniej nie zostanie 
dokończony w tym roku.

Nowy, trzykondygnacyjny budynek komi-
sariatu powstaje w ramach projektu standary-
zacji jednostek policji, przeznaczonego na lata 
2013-2015, którego założeniem jest między 
innymi wybudowanie lub wyremontowanie 
wybranych komend oraz komisariatów, a tak-
że poprawienie warunków obsługi obywateli 
i warunków służby stróżów prawa. odbudowa 
komisariatu rozpoczęła się w czerwcu 2013 
roku. Prace prowadziło Przedsiębiorstwo 
Usługowe Produkcyjno-Handlowe Budow-
lani z Bytomia. 

Będzie to pierwszy tak nowoczesny ko-
misariat nie tylko w mieście czy w Zagłębiu 
Dąbrowskim, ale i w całym województwie 
śląskim. Wśród prac, jakie muszą zostać 
wykonane, aby budynek został oddany do 
użytku, jest m.in. wykonanie instalacji c.o., 
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, a także 
uporządkowanie terenu dookoła obiektu, 
wraz z montażem ogrodzenia. rM

Komisariat dopiero w 2015?

w minionym tygodniu została podpi-
sana umowa na przygotowanie doku-
mentacji dla budowy Drogowej trasy 
Średnicowej wchód, a więc na terenie 
mysłowic, sosnowca i jaworzna.

Studium transportowe dla wschodniej 
części aglomeracji, dokumentacje środowi-
skowe, koncepcje techniczne dla Drogowej 
Trasy Średnicowej Wschód wraz z towarzy-
szącą jej drogą dla rowerów i korytarzem 
dla transportu publicznego oraz studia 
wykonalności przygotuje konsorcjum 
firm Egis i Inkom. Dokumenty podpisano 
w środę w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Porozumienie w sprawie przygotowa-
nia i realizacji inwestycji „DTŚ Katowice 
- Dąbrowa Górnicza na terenie miast: 
Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno” zakła-
dało wykonanie I etapu niezbędnych prac 
przygotowawczych do budowy Drogowej 
Trasy Średnicowej na dwóch odcinkach: od 
węzła Janów w Mysłowicach do węzła 3-go 
Maja lub S-1 w Sosnowcu oraz węzła Janów 
z węzłem Jęzor w Jaworznie.

- W ramach zaplanowanych działań, 
w październiku zostanie ankietowo 
przebadanych 12,5 tys. wylosowanych 
gospodarstw domowych, od Wojkowic 
i Dąbrowy Górniczej po Jaworzno i Kato-
wice - wyjaśnia Tomasz Tosza z Wydziału 
Inwestycji Miejskich. - Równocześnie będą 
przeprowadzone pomiary ruchu drogowe-
go oraz zaczną się prace projektowe dla 
odcinka łączącego Jęzor z Katowicami. 
Całość opracowania będzie kosztowała 2,25 
mln i będzie gotowa w sierpniu przyszłego 
roku - dodaje.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, pierwsze prace mogłyby ruszyć już 
w 2016 roku. OPrAC. rM

umowa
podpisana

DtŚ w zaGłĘBiu

Prace mogą ruszyć w 2016 roku.
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17:45 nasz nowy dom (3)

18:50 wydarzenia

19:20 sport

19:25 prognoza pogody

19:30 Świat według kiepskich (306)

20:05 step up 4: revolution

22:15 csi (232)

23:15 csi: kryminalne zagadki 

miami 10 (233)

0:15 Dla niej wszystko

2:15 magazyn sportowy

4:15 tajemnice losu

TVN
5:30 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Maja 

w ogrodzie (35) 8:25 Akademia ogrod-

nika (35) 8:30 Dzień dobry wakacje (20) 

10:55 Wakacje pod prąd (7) 11:00 Co za 

tydzień 11:30 Przed meczem - Wielki 

mecz - TVP vs. TVN (1) 

11:40 Dzieciaki (12)

12:10 przed meczem - wielki mecz - 

tVp vs. tVn (2)

12:20 znów mam 17 lat

14:30 przed meczem - wielki mecz - 

tVp vs. tVn (3)

14:40 w rytmie hip-hopu

17:00 piłka nożna

19:00 Fakty

19:25 sport

19:30 kronika „męskiego 

grania 2014” (7-ost.)

19:35 Baja poland (3)

19:40 pogoda

19:45 uwaga!

20:00 zapowiedź

22:30 ucieczka z los angeles
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1:35 Baja poland (3)

1:40 wakacje pod prąd (7)

1:45 uwaga!

2:00 sekrety magii

TVP 1 
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Południowa (4)

12:00 wiadomości
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15:00 wiadomości

15:05 pogoda

15:10 polskie wakacje

15:30 klan (2597)

15:55 macGyver 3 (14)

17:00 teleexpress

17:20 pogoda

17:30 nad rozlewiskiem... (6)

18:30 ranczo 7 (86)

19:30 wiadomości

20:00 sport

20:05 pzu Festiwal Biegowy

20:10 rajdowe samochodowe 

mistrzostwa europy

20:15 pogoda

20:30 lato z Bardotką

22:45 szpiedzy w warszawie (3)

23:40 szpiedzy w warszawie (4)

0:40 macGyver 3 (14)

1:40 westerplatte

3:20 notacje

3:35 ale mądrale!

4:25 zagadkowa jedynka

4:55 zakończenie programu
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5:40 Lokatorzy (104) 6:35 Lokatorzy 

(105) 7:00 M jak miłość (613) 8:00 Py-

tanie na śniadanie 8:50 Panorama flesz 

8:55 Pytanie na śniadanie 9:30 Pogoda 
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Barwy szczęścia (1149) 11:30 Na dobre 
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12:35 Familiada

13:05 the Voice of poland. live (17)
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14:55 rodzinka.pl (38)

15:25 rodzinka.pl (39)
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18:00 panorama

18:30 sport telegram

18:35 pogoda
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19:30 ja to mam szczęście! (27)

20:05 rodzinka.pl (127)

20:40 rodzinka.pl (128)
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21:45 the look of the year

23:00 the look of the year - finał
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Vegas 11 (15)
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Vegas 11 (16)
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13:00 trudne sprawy (315)
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16:15 interwencja

16:40 Dlaczego ja? (431)

17:40 trudne sprawy (385)

18:50 wydarzenia

19:20 sport

19:25 prognoza pogody

19:30 Świat według kiepskich (305)

20:10 Garfield

21:45 ultraviolet
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17:00 ukryta prawda (265)
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19:00 Fakty

19:30 sport

19:35 Baja poland (1)

19:40 pogoda

19:50 uwaga!

20:00 zabójcza broń 4

22:45 człowiek pies

0:50 kuba wojewódzki (6)
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1:55 uwaga!

2:10 sekrety magii

3:30 rozmowy w toku

TVP 1 
5:55 Kung fu Panda - legenda o nie-

zwykłości (22) 5:40  Król i królik 6:15 

Cudowne miejsca. Wielkie sanktuaria 

Polski 6:45 Pełnosprawni (68) 7:05 Las 

bliżej nas (53) 7:25 Rok w ogrodzie 7:50 

Dzień dobry w sobotę 8:25 Naszaarmia.

pl 8:55 Hannah Montana 10:40 Wiado-

mości naukowe 10:50 Zdumiewająca 

Ameryka Południowa (5) 11:55 okrasa 

łamie przepisy

12:25 naturalnie zakręceni

13:00 jaka to melodia?

13:40 chichot losu (12)

14:40 Bulwar rumu

17:00 teleexpress

17:20 pogoda

17:35 komisarz alex 2 (26)

18:35 ojciec mateusz 8 (97)

19:30 wiadomości

20:00 sport

20:05 Gol t-mobile ekstraklasa

20:10 rajdowe samochodowe 

mistrzostwa europy

20:15 pogoda

20:25 Hit na sobotę

1:15 solidarność, solidarność...

3:20 Gracze

5:05 zakończenie programu

TVP 2
5:55 Rodzina słoni 7:00 M jak miłość 

(1071) 8:00 Pytanie na śniadanie 8:15 

Pogoda 8:20 Pytanie na  śniadanie 9:05 

Pogoda 9:10 Pytanie na śniadanie 9:55 

Pogoda 10:00 Pytanie na śniadanie 10:35 

Sztuka  życia 11:05 Barwy szczęścia 

(1148) 11:40 Barwy szczęścia (1149)

12:15 ogniem i mieczem (4)

13:15 Bliskie i groźne spotkania 

steve’a (12)

14:00 Familiada

14:40 rodzinka.pl (126)

15:10 rodzinka.pl (127)

15:40 słowo na niedzielę

15:50 alternatywy 4 (8)

17:00 pojedynek gigantów, czyli ani 

mru-mru kontra kabaret moralnego 

niepokoju (2)

18:00 panorama

18:30 sport telegram

18:40 pogoda

18:55 kulisy „postaw na milion”

19:05 postaw na milion

20:05 15. mazurska noc kabaretowa 

- mrągowo 2013: kabaret według 

artura andrusa (1)

21:10 15. mazurska noc kabaretowa 

- mrągowo 2013: kabaret według 

marcina Dańca (2)

22:15 król skorpion

23:55 maleo reggae rockers (ostróda 

reggae Festival 2014)

1:35 tolerancyjni partnerzy

3:25 Druga szansa

4:55 zakończenie programu

POLsAT
5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień 

z Polsat News 7:35 Jeźdźcy smoków (16) 

8:05 Jeźdźcy smoków (17) 8:35 Scooby-

Doo i Brygada Detektywów 2 (15) 9:05 

Scooby-Doo i Brygada Detektywów 2 (16) 

9:35 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 

2 (17) 10:05 Ewa gotuje (162) 10:40 

Scooby-Doo i śnieżny stwór

12:20 Garfield

13:55 twoja twarz brzmi 

znajomo (8)

15:55 13 posterunek (26)

17:15 Hell’s kitchen - piekielna 

kuchnia (9)

18:00 siatkówka mężczyzn

18:30 siatkówka mężczyzn

19:20 wydarzenia

19:50 sport

19:55 prognoza pogody

20:00 siatkówka mężczyzn: mistrzo-

stwa Świata - polska 2014

22:15 replikant

0:15 koszmar kolejnego lata

2:20 tajemnice losu

TVN
5:30 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Top Wings 

(10) 8:30 Dzień dobry wakacje (19) 11:00 

Ugotowani 

12:00 project runway (13)

13:10 kobieta na krańcu świata (3)

13:45 X Factor (14)

16:00 sekrety chirurgii (12)

17:00 surowi rodzice (13)

18:00 kuchenne rewolucje: thai spa 

& restaurant, poznań

19:00 Fakty

19:25 sport

19:30 Baja poland (2)

19:35 pogoda

19:45 uwaga!

20:00 znów mam 17 lat

22:10 Dom nad jeziorem

0:15 cela 2

2:10 Baja poland (2)

2:15 uwaga!

2:30 sekrety magii

TVP 1 
6:05 SpongeBob Kanciastoporty 2 (32) 

6:05Kung fu Panda - legenda o nie-

zwykłości (25) 6:35 My, wy, oni 7:00 

Transmisja mszy świętej 8:00 Tydzień 

8:25 Wakacje z Jedynką (26) 8:55 Ziarno 

9:30 Janosik (13) 10:25 Nie ma jak Polska 

10:50 Biegajmy razem 11:10 Latoteka 

11:55 Między ziemią a niebem

12:00 anioł pański

12:10 między ziemią a niebem

12:55 chichot losu (13)

13:55 natura w jedynce

14:30 muły siostry sary

16:30 teleexpress

16:45 pogoda

17:20 piłka nożna

18:45 piłka nożna

19:05 eska music awards 2014

19:20 wiadomości naukowe

19:30 wiadomości

20:00 sport

20:05 pzu Festiwal Biegowy - 

krynica-zdrój

20:07 rajdowe samochodowe 

mistrzostwa europy: rajd czech

20:10 Żeglarstwo: energa

 sailing cup

20:11 pogoda

20:25 zakochana jedynka: 

złoty środek

22:20 westerplatte

0:05 king kong

3:20 muły siostry sary

5:15 zakończenie programu

tVp 2
5:40 Słowo na niedzielę 5:25 Bliskie 

i groźne spotkania Steve’a (12) 6:00 

ostoja 6:35 M jak miłość (1072) 7:35 

W pustyni i w puszczy (3) 8:35 W pustyni 

i w puszczy (4) 9:45 Australia - podróż 

w czasie (3) 10:50 Wojciech Cejrowski 

- boso przez świat 11:30 Makłowicz 

w podróży

12:10 Gwiazdy w południe

14:00 Familiada

14:40 cirque du soleil „alegria”

16:25 na dobre i na złe (563)

17:25 na sygnale (8)

18:00 panorama

18:30 sport telegram

18:40 pogoda

18:55 Dzięki Bogu już weekend

0:10 Świętokrzyska Gala kabare-

towa (1)

21:15 Świętokrzyska Gala

 kabaretowa (2)

22:25 Świętokrzyska Gala

 kabaretowa (3)

23:35 czas honoru 6 (78)

0:40 solidarity of arts 2014

 - esperanza spalding+ (3)

2:20 Doborowa jednostka

3:55 zakończenie programu

POLsAT
5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień 

z Polsat News 7:45 Jeźdźcy smoków 

(18) 8:15 Jeźdźcy smoków (19) 8:45 

Scooby-Doo i Król Goblinów 10:25 Ro-

dzinne rozgrywki

12:20 Hot shots 2

14:10 zgadnij, kim jestem?

16:30 miodowe lata (23)

17:10 miodowe lata (24)
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 PrEMIErY 
BArBIE I TAJEMNICzE DrzwI 1 1:00, 13:00, 15:00, 17:30

FILMY TYGODNIA 
LuCY 13:30, 1 5:30, 18:00, 20:00, 22:00* 

* - OPróCz PIąTKu 
DAwCA PAMIęCI  13:15, 19:00, 21:15
MAGIA w BLAsKu KsIęŻYCA   15:30, 19:30, 21:45
wOJOwNICzE ŻóŁwIE NINJA (DuBBING)   11:00
sTrAŻNICY GALAKTYKI (DuBBING)   17:45
NIEzNIszCzALNI 3  20:45
AMBAssADA (14 zŁ)  20:15

FILMY DLA DzIECI 
wAKACJE MIKOŁAJKA   11:45, 14:00, 16:15, 18:30
DzwONECzEK I TAJEMNICA PIrATów   10:30, 14:15, 17:00
DzwONECzEK I TAJEMNICA PIrATów 3D  12:30, 16:00
rODzINKA NIE z TEJ zIEMI (14 zŁ)  11:30*

* - OPróCz NIEDzIELI 
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rEPErTuAr BIEŻąCY 
DAwCA PAMIęCI                  12:45  16:30  18:40  20:50
EPICENTruM       19:45
LuCY 14:15  16:15  18:15  20:15  22:15*
MAGIA w BLAsKu KsIęŻYCA 13:15  15:30  17:45  20:00  22:15*
NIEzNIszCzALNI 3 13:45  18:30  21:15
sEKsTAśMA   19:15  21:30
sTrAŻNICY GALAKTYKI 3D DuBBING  17:15  21:45
sTrAŻNICY GALAKTYKI 2D DuBBING 11:00
wOJOwNICzE ŻóŁwIE NINJA 2D DuBBING 10:30#  15:00

KINO FAMILIJNE 
DzwONECzEK I TAJEMNICA PIrATów 3D  13:00
DzwONECzEK I TAJEMNICA PIrATów 2D  11:10  14:50  16:40
JAK wYTrEsOwAć sMOKA 2  12:00
sAMOLOTY 2  11:15
wAKACJE MIKOŁAJKA   10:20#  12:30  14:40  17:00

* TYLKO w sOBOTę I NIEDzIELę # TYLKO w sOBOTę I NIEDzIELę 

» sOsNOwIEC
30.08 - park im. jacka kuronia. 
Viii Festiwal reggae - wystąpią: 
Jafia Namuel, Jahvigation, Krakow 
Reggae Band i Gentleman’s Dub Club. 
Start o 16, wstęp wolny.

31.08 - kresowa. ii Bieg sosno-
wiecki. Podczas imprezy odbędą się: 
bieg główny, bieg zdrowia oraz bieg 
rodzinny. Start o 10. Wstęp wolny

31.08 - kresowa. maraton Fit-
ness. W programie tabata, boot camp 
i tae bo. Start o 12.30. Wstęp wolny.

» BęDzIN
29.08 - Dolna syberka. Dysko-
teka pod gołym niebem. Deeci, 
Loxy M oraz Louise Sawyer. Gwiazdą 
wieczoru będzie Nicco. Start o 17, 
wstęp wolny.

30.08 - Dolna syberka. rodzin-
ne zakończenie lata. Występy 
cyrkowe, koncert grupy Bayer full. Start 
o 16, wstęp wolny.

31.08 - Dolna syberka. iV 
Będzińska Biesiada smaków. Bicie 
kulinarnego rekordu - przygotowanych 
zostanie 5000 porcji fitki. Nie zabraknie 
koncertów - wystąpi Izabela Trojanowska 
i Roy orbison Revival Ban. Prowadzi: 
Zygmunt Chajzer. Start o 16.

» DąBrOwA GórNICzA
29.08 - pogoria iii. letnie kino 
plenerowe. Projekcja filmu „Najlepsze 
najgorsze wakacje”. Start o 21, wstęp 
wolny.

30.08 - park Hallera. letnie 
kino plenerowe. Projekcja filmu 
„Koneser”. Start o 21, wstęp wolny.

wyDarzenia

W ciągu jednego dnia Silverton zostaje 
spustoszone przez niespotykaną do tej pory 
serię tornad. Całe miasteczko pozostaje na 
łasce i niełasce nieobliczalnych i śmiercio-
nośnych cyklonów, a łowcy tornad prze-
widują, że najgorsze dopiero przed nimi. 
Większość mieszkańców szuka schronienia, 
lecz niektórzy ruszają w kierunku oka cy-
klonu. Chcą sprawdzić, jak daleko może 
posunąć się łowca burz, by zrobić zdjęcie 
swojego życia.

filmów katastroficznych w kinach jest jak 
na lekarstwo. Po „Pojutrze” czy „2012”, w zasa-
dzie nie było się czym ekscytować, dlatego „na 
bezrybiu i rak ryba”. Jednak fani gatunków na 
pewno znajdą w „Epicentrum” coś dla siebie 
- niezłe efekty i styl found footage, a więc 
sposób nakręcenia znany choćby z takich 
filmów jak „Balir Witch Project” czy „Projekt: 
Monster”, który daje poczucie realizmu, a także 
oglądania rzeczywistych nagrań kręconych 
„z ręki” przez bohaterów filmu. KL

repertuary kinowe 29.08-04.09.2014

„epicentrum”oGłoszenia DroBne
NIEruCHOMOśCI

 n Sprzedam działkę Sulików, świętokrzyskie, 
3100m2, las, rzeka, spokój, 80 km od Sosnowca,  
tel. 513052408

 n okol. Pradeł- dom dwurodzinny 16a, 2 garaże 
tel.603957193

 n fsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsd 
 
 

 n mieszkanie Do wynajĘcia,  
2 pokojowe, sosnowiec,Dzielnica 
zaGÓrze, umeBlowane i wyposaŻone.  
tel.: 604 755 422

 n Sprzedam mieszkanie 37.70 m2 (wysoki standard) 
w czystej ekologicznie, agroturystycznej miejscowości 
– Debrzno - pomorskie. W pobliżu piękne duże jezioro, 
przychodnia, market, sklepy. oferta bez pośredników, 
bez prowizji 665 139 776 - w pobliżu Borów Tucholskich 

DAM PrACę
 n ProCare24 (wwwjęzyka niemieckiego do legalnej 

pracy w Niemczech. Umowa o pracę, A1, karta EKUZ, do 
1400 euro ‘na rękę’ Nawiążemy współpracę z firmami 
pośrednictwa pracy. Kontakt: biuro@procare24.pl, tel. 
22 885 84 84 *ramka* 

 n ProCare24 (www.procare24.pl) poszukuje 
opiekunek osób starszych ze znajomością języka 
niemieckiego do legalnej pracy w Niemczech. 
Umowa o pracę, A1, karta EKUZ, do 1400 euro 
‘na rękę’ Nawiążemy współpracę z firmami 
pośrednictwa pracy. Kontakt: biuro@procare24.pl, 
tel. 22 885 84 84

 n Przyjmę do pracy doradcę finansowego z terenu 
Dąbrowy Górniczej. Sprzedaż pożyczek gotówkowych. 
Mile widziane osoby z branży. Tel 784909747 

szuKAM PrACY
 n Księgowa, bilansistka z 25-letnim 

doświadczeniem szuka pracy w Sosnowcu,  
w niepełnym wymiarze czasu pracy tel.506-326-321

AuTO-MOTO
 n Autoskup – każde, najlepiej płacę. Tel. 

888-666-791 *kontra* n autoskup – każde, najlepiej płacę.  
tel. 888-666-791 

 n MAREX - skupujemy samochody do kasacji, 
w każdym stanie technicznym i wizualnym ( używane, 
uszkodzone, powypadkowe). oferujemy własny 
transport, płatność gotówką, wydajemy zaświadczenia 
o demontażu. Tel: 800 180 001 (bezpłatna infolinia ), 
880 912 118.

 n skup samochodów- całe, uszkodzone. 
Gotówka tel. 500349500

 n Kupię samochody osobowe i dostawcze do 2000 zł, 
stan obojętny, autozłomowanie. Telefon 798-718-455

usŁuGI
 n przeprowadzki kompleksowe 32 220 64 27, 

531 944 531 

 n Serwis okien -naprawa, regulacja wymiana szyb  
i uszczelek.Tel.662 072 186

 n BuDowa DomÓw od podstaw- rozbudowy, 
remonty, wykończenia wnętrz tel:508256680

 n Malowanie, gładź 604-428-852. Tanio.

 n Dachy- krycie papą termozgrzewalną, rynny, 
kominy, obróbki blacharskie, docieplanie 
stropodachów. PHU Termodach 32 2067155, 
501404612 *bold**ramka*

 n Dachy- krycie papą termozgrzewalną, 
rynny, kominy, obróbki blacharskie, 
docieplanie stropodachów. pHu termodach  
32 2067155, 501404612

 n Elektryk, remonty, b. tanio, Gładź 10 zł, tel. 
793757886

 n Hydraulika i elektryka, kafelkowanie, gładzie, 
malowanie, układanie paneli. Tel. 883-374-670

Finansowe
 n Ale szybka gotówka - nawet 10000 zł! Proste 

zasady, bez zbędnych formalności. Provident Polska 
S.A.- 600-400-295 (opłata wg. taryfy operatora)

 n CHWILóWKI! gotówka od ręki 503-467-755

 n Chwilówki błyskawiczne!! Dla każdego! W 5 minut! 
Zadzwoń!! (32) 299 29 29, Sosnowiec ul. 
Małachowskiego 9. Promocja dla emerytów 
i rencistów! *ramka, bold*

 n chwilówki błyskawiczne!! Dla każdego! 
w 5 minut! zadzwoń!! (32) 299 29 29, 
sosnowiec ul. małachowskiego 9. 
promocja dla emerytów i rencistów!

nauka
 n Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.PoŻ., 

szkolenia operatora wózka widłowego.  
Tel. 605-888-578, www.phus-atut.pl

inne
 n azBest- dofinansowanie do demontażu 

i utylizacji. Dachy 10 lat gwarancji 792-013-569, 
509-055-051

 n ZoL 
Pomorzany w olkuszu oferuje najtańszą i komfortową 
opiekę nad każdym pacjentem. Cena pobytu to 2400 zł 
na miesiąc tel. (32)210-91-37, 609-310-108 *ramka*

 n ZoL Pomorzany w olkuszu oferuje najtańszą 
i komfortową opiekę nad każdym pacjentem. Cena 
pobytu to 2400 zł na miesiąc tel. (32)210-91-37, 
609-310-108 

 n Legalizacja gaśnic. Tel. 605-888-578,  
www.phus-atut.pl

 n „VADEMECUM” oprawa muzyczna wesel oraz 
imprez firmowych. Tel: 605 888 578 *ramka*

 n „VADEMECUM” oprawa muzyczna wesel oraz 
imprez firmowych. Tel: 605-888-578

Piątek
29.08.2014

Sobota
30.08.2014

Niedziela
31.08.2014
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Nieruchomość komercyjna,  
o pow. 5,33a, zabudowana 
budynkiem parterowym, 
wolnostojącym. Położona na 
skrzyżowaniu ul. Kolejowej 
z ul. Szkolną w Bukownie. 
Leży w terenie oznaczonym 
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego symbolem U – tereny zabudowy usługowej,  
z dopuszczalną funkcją zabudowy mieszkaniowej. Fantastycznie usytuowana, 
idealna pod działalność gospodarczą, handlowo - usługową z uwagi na bardzo 
dobre położenie, które zapewnia stały dopływ klientów z nowo powstałych 
centrów handlowych (200m od Dyskontu „Biedronka” i ok. 50m  od Marketu 
„Intermarchē”).

Chcesz by rano budził Cię 
śpiew ptaków a przez okno 
wpadał zapach sosnowe-
go lasu?  Zobacz przezna-
czone do sprzedaży dwie 
n i ez a b u d owa n e  n i e r u -
chomości, przeznaczone 
pod budownictwo miesz-

kaniowe o pow. 14,73a i  14,85a,  położone w Bukownie przy 
ul.  Szkolnej .  Działki porośnięte są pięknymi drzewami iglastymi, 
a na południe od nich rozprzestrzenia się zieleń leśna. Dodatkowym atu-
tem tych nieruchomości jest ich usytuowanie w pobliżu instytucji  kul-
turalno–oświatowych (Szkoła,  Przedszkole,  Miejski  Ośrodek Kul-
tury) ,  obiektów w których świadczone są  usługi  medyczne (CM 
„Skałka”,  Miejski Ośrodek Zdrowia),  Poczty,  Centrów Handlowych 
i  Krytej  Pływalni .  Ww.  nieruchomości  leżą w terenie oznaczonym  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 
MN1– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z  dopuszcze-
niem funkcji  usługowej.

Po kilkunastu dniach konsulta-
cji społecznych, badań i ankiet, 
wyłania się kształt parku Krucz-
kowskiego oraz przebudowa-
nego Egzotarium. Inwestycja 
będzie możliwa dzięki projekto-
wi zagłębiowski Park Linearny.

Zagłębiowski Park Linearny to 
wspólna inicjatywa miast, które są 
położone w dolinie rzek Przemszy 
i Brynicy. Partnerstwo gmin zagłę-
biowskich zaistniało w lipcu 2012 
roku, rok później podpisano poro-
zumienie, a parafowali je przedsta-
wiciele: Dąbrowy Górniczej (lider 
projektu), Sosnowca, Będzina, Psar, 
Sławkowa, Siewierza oraz Powiatu 
Będzińskiego. Teraz projekty wcho-
dzą w decydującą fazę. W Sosnowcu 
konsultacje objęły park Kruczkow-
skiego i Egzotarium. Mieszkańcom 
na sercu leży w szczególności drugi 
obiekt. Jego stan jest jednak kata-
strofalny i każdy rok zwłoki może 
przyczynić się do jego zamknięcia. 
Głównie to zadecydowało o sporym 
zainteresowaniu konsultacji.

Na pierwszym spotkaniu temat 
Egzotarium padał bardzo często. - 

Na pewno fajne jest to, że odbywają 
się te konsultacje. Dla nas najważ-
niejszy jest fakt, że Egzotarium musi 
istnieć i będzie stało w tym samym 
miejscu - jego przesunięcie może 
oznaczać coś naprawdę złego dla 
roślin - mówi nam Beata Biała z So-
snowieckiego Towarzystwa Miłośni-
ków Orchidei. Po kilku spotkaniach, 
mieszkańcy wnieśli sporo wniosków. 
Przede wszystkim wystawa roślin 
i zwierząt w Egzotarium miałaby 
stanowić min. 80 procent całości. 
Reszta to proponowane sale tema-
tyczne i konferencyjne. W obiekcie 
zlikwidowane zostałyby bariery ar-
chitektoniczne. Wśród postulatów 
jest także powstanie m.in. motylarni 
i insektarium.

Mieszkańcy stworzyli także trzy 
projekty parku Kruczkowskiego. 
Ich skład jest w zasadzie podobny, 
ale różni się usytuowaniem miejsc. 
Wśród pomysłów pojawiło się ogro-
dzenie parku żywopłotem, różnego 
rodzaju tablice, toalety, kawiaren-
ka, nowe ławki, oświetlenie, skwer 
dla psów, ścieżki edukacyjne, park 
botaniczny, park miniatur, a także 
skatepark. Wokół parku miałaby 
powstać ścieżka rowerowa, a same 
alejki mają zostać wyremontowane.

3 projekty we wrześniu zostaną 
poddane pod głosowanie – wybrać 
będzie mógł każdy mieszkaniec So-
snowca. To także dotyczy innych 
miast, które biorą udział w Zagłę-
biowskim Parku Linearnym. Po 
wyborze projektów, powstanie do-
kumentacja, która jest niezbędna do 
ubiegania się o dofinansowanie. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
Zagłębie „zazieleni” się najpóźniej 
w 2019 roku. PL

kilka pomysłów na park i egzotarium
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Egzotarium czeka na remont.

Paweł Leśniak
p.lesniak@twojezaglebie.pl

SOSNOWIEC

Reggae Festiwal w Kazimierzu
Miejski Dom Kultury Kazimierz 

w Sosnowcu zaprasza wszystkich 
na VIII Festiwal Reggae, który 
odbędzie się w ostatnią sobotę 
sierpnia w parku im. Jacka Kuronia 
w Sosnowcu (dzielnica Kazimierz 
Górniczy). Festiwal rozpocznie się 
o godz. 16.00. Gwiazdą wieczoru 
będzie Gentleman’s Dub Club.

II Bieg Sosnowiecki
31 sierpnia zapraszamy na II Bieg 

Sosnowiecki, który odbędzie się 
na terenach wokół Stadionu Lu-
dowego. Podczas imprezy odbędą 
się: bieg główny, bieg zdrowia oraz 
bieg rodzinny. Pierwszy z nich to 
dystans 5,5 kilometra i start plano-
wany jest na godzinę 10. Bieg zdro-
wia to już 3 kilometry i start o 11, 
a bieg zdrowia to symboliczne 1,1 
kilometra i start o 12. Jeśli zostaną 
wolne miejsca, 31 sierpnia będzie 
można się rejestrować od 8 do 9.30 
w biurze zawodów - przed kasami 
Stadionu Ludowego.

Sosnowiec Basket Challenge
W niedzielę na placu przy ka-

sach Stadionu Ludowego rozegra-
ny zostanie turniej koszykówki 

3-osobowej Sosnowiec Basket 
Challenge. Rywalizacja toczyć się 
będzie w dwóch kategoriach wie-
kowych: do 16 oraz powyżej 16 
lat. Udział w turnieju jest bezpłat-
ny. Zgłoszeń dokonywać można 
w MOSiRze, drogą elektroniczną 
na adres sport@mosir.sosnowiec.
pl lub w dniu zawodów, w godz. od 
13.30 – 14.30 w biurze zawodów.

BĘDZIN

Dyskoteka pod gołym niebem
W piątek 29 sierpnia odbędzie 

się trzecia już edycja dyskoteki 
pod gołym niebem. W tym roku 
młodzież będzie się bawić w ryt-
mach utworów takich wykonaw-
ców jak Deeci, Loxy M oraz Louise 

Sawyer. Gwiazdą wieczoru będzie 
Nicco - wokalista, autor tekstów 
i producent muzyczny spod znaku 
muzyki electro i pop. Całość impre-
zy uświetni widowiskowy pokaz 
laserów. Impreza startuje o 17.

Rodzinne zakończenie lata
W sobotę 30 sierpnia na Dolnej 

Syberce zaplanowano imprezę dla 
całych rodzin. Dzieci będą mogły 
podziwiać artystyczne występy cyr-
kowe Clown Circus Show „Ruperta 
i Rico”, a dla ich rodziców wystąpi 
legenda polskiego disco polo - ze-
spół Bayer Full. Start imprezy już 
o 16.

IV Będzińska Biesiada Smaków
W niedzielę 31 sierpnia zapra-

szamy na kulinarną ucztę podczas 
czwartej edycji Będzińskiej Biesia-
dy Smaków.  Podczas koncertów 
wysłuchamy niezapomnianych 
przebojów Izabeli Trojanowskiej, 
a także potańczymy w rytm hitów 
Biesiady Polskiej. Dodatkowo nie 
zabraknie licznych stoisk, kramów, 
konkursów i zabaw dla dzieci. Jak 
w poprzednich edycjach organi-
zatorzy będą pobijać kolejny kuli-
narny rekord. Tym razem przygo-
towanych zostanie 5000 porcji fitki 
- tradycyjnej zagłębiowskiej zupy. 
Całą imprezę poprowadzi Zygmunt 
Chajzer. Zapraszamy już od 16 na 
Dolną Syberkę. Start o 16:00.

DĄBROWA GÓRNICZA

Pożegnanie lata
6 września w parku Hallera po-

żegnamy lato. W samo południe 
rozpocznie się Festiwal Inicjatyw 
Pozarządowych, a o 19 na scenie 
pojawi się zespół Cała Góra Bar-
winków. Dwie godziny później 
wystąpi Mrozu.

Miejskie Dożynki
W niedzielę (7.09) odbędą się 

Dożynki. O 13.30 z Placu Wolności 
ruszy pochód pod Bazylikę NMP, 
gdzie odbędzie się msza. Uroczy-
stości dożynkowe w parku Hallera 
rozpoczną się o 15.30. Kulmina-
cją będzie występ zespołu Leszcze 
o 20. n  

Żegnamy wakacje koncertowo i sportowo
Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy i podobnie jest z wakacjami. Jednak na otarcie łez 
zostają nam imprezy, którymi godnie pożegnamy czas laby, a także lato.
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Zabawa na Dolnej Syberce w Będzinie jak zwykle będzie przednia.

każdy, kto lubi się ruszać, ko-
niecznie powinien się zjawić przy 
stadionie ludowym w najbliższą 
niedzielę. to także okazja do wy-
próbowania swoich umiejętności. 

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec 
i Sport Poziom450 zapraszają na Maraton 
fitness. Zajęcia miały się odbyć w minioną 
niedzielę, jednak aura pokrzyżowała plany. 
W tym tygodniu jednak ma być zupełnie 
inaczej. W trakcie maratonu będziemy mo-
gli poćwiczyć:  tabatę (12:30 - 13:00), boot 
camp (13:00 - 13:30) i tae boo (13:45 - 14:30). 
Tabatę i boot camp poprowadzi Magdalena 
Dorobisz, a tae bo zademonstruje Rafał Za-
wartka. Pierwsze 25 osób ma zapewnione 
maty i hantle. - Gdy będzie większa liczba 

uczestników, to też sobie poradzimy 
- każdy będzie mógł poćwiczyć, dla każdego 
będzie miejsce. Trening ten może być uzu-
pełnieniem treningu biegacza, a także może 
stanowić odrębną formę ruchu. I może stać się 
pasją samą w sobie - mówi Rafał Zawartka ze 
stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec.

 fitness prowadzony będzie na trawie, 
przy Miejskim Centrum Treningowym przy ul. 
Kresowej (przy bocznym boisku treningowym 
Zagłębia Sosnowiec). Można zabrać ze sobą 
swoją matę do ćwiczeń. Zajęcia są bezpłatne.

Tabata to niezwykle intensywny trening 
interwałowy, trwający zazwyczaj ok. 4 
minut. Tae bo natomiast to połączenie 
fintessu/aerobiku ze sztukami walki, a boot 
camp pokaże nam w pewnym stopniu ame-
rykański trening wojskowy. rM

Maraton z fitnessem

okres przedwyborczy czyni cuda? Być 
może, bowiem w budżecie miejskim 
zostaną zabezpieczone fundusze na 
dostosowanie terenu pod budowę 
boiska. infrastruktura ma się tam 
pojawić za rok.

Już w 2012 roku wydawało się, że 
remont boiska przy Gimnazjum nr 13 
w Sosnowcu to tylko kwestia tygodni, 
jednak szkoła musiała obejść się smakiem, 
mimo że to, co nazywane jest boiskiem, 
było nim kilkanaście lat temu. Miasto 
złożyło nawet wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego, ale w Katowicach zmieniły się 
zasady przyznawania dotacji. ostatecznie, 
pieniądze zabezpieczone na ten cel trafiły 
do piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec - mia-
sto nie miało funduszy na realizację całej 
inwestycji. Sytuacja jednak zmienia się 
diametralnie, bowiem jeszcze jesienią 

zostanie przeprowadzony I etap prac. Te 
wykona Miejski Zakład Usług Komunal-
nych, a ich szacunkowa wartość to 350 
tysięcy złotych – to, co teraz nazywane 
jest „hucznie” boiskiem, ma zostać zerwa-
ne, a służby wykonają tzw. podmurów-
kę, a więc teren zostanie przygotowany 
pod położenie nawierzchni. Drugi etap 
miałby zostać przeprowadzony wiosną, 
a Gimnazjum nr 13 doczeka się wtedy 
boiska wielofunkcyjnego. Na tę część 
prac zostanie przeprowadzony przetarg.  
- Zabiegaliśmy o tę inwestycję 2 lata. 
Cieszę się, że udało się ją sfinalizować 
po tym czasie. Na Pogoni przeważają blo-
kowiska i takie miejsce jest bardzo ważne. 
Trzeba też pamiętać, że Gimnazjum nr 13 
jest największym gimnazjum na Pogoni, 
więc boisko jest bardzo potrzebne – mówi 
radny Nitwinko.Przedwyborcze cuda więc 
się zdarzają. PL

Boisko przy gimnazjum powstanie



REKLAMA
www.twojezaglebie.plPIąTEK 29 sIErPNIA 2014  |  Nr 35 (226)8

REKLAMA 14_00486_6


