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Tygodnik Twoje Zagłębie od ponad 8 lat kolportowany jest do skrzynek na największych osiedlach Zagłębia Dąbrowskiego, oraz w wybranych punktach. Znajdziecie nas także na www.twojezaglebie.pl.

Remont stadionu
Wysłużony już stadion im. Józefa 
Pawełczyka przy ul. Sportowej 
w Czeladzi doczeka się remontu. 
Taką decyzję podjęli radni na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej. 
Mieszkańcy są zadowoleni.

n CZELADŹ strona 5

SIATKARSKIE DERBY ZAGŁĘBIA Aluron Virtu Warta Zawiercie pokonała MKS Będzin – s. 8
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WYGODNE ŁAWKI, RÓŻNORODNE ROŚLINY I NOWE OŚWIETLENIE – JESZCZE W TYM ROKU POJAWIĄ SIĘ NA 

UL. 3 MAJA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. DĄBROWSKI SAMORZĄD ZAMIERZA TAKŻE ZLECIĆ OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY ULICY, KTÓRA STANIE SIĘ PIERWSZYM W ZAGŁĘBIU WOONERFEM.

PIERWSZY WOONERF W ZAGŁĘBIU 

Wesołych
Świąt

i pisankowego szaleństwa
życzy

Zmiany w ŚKUP
Od 1 kwietnia wchodzi w życie 
nowa, zintegrowana taryfa, która 
obowiązywać będzie na terenie me-
tropolii. Zmienią się również zasady 
korzystania ze Śląskiej Karty Usług 
Publicznych.

n METROPOLIA strona 6
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Szanowni Państwo
Święta Wielkiej Nocy symbolizujące nadzieję, radość 
i odrodzenie życia to czas oderwania się od trudów 
dnia codziennego, czas wytchnienia w gronie bliskich.
ZZ tej okazji składam Państwu, Państwa Rodzinom i Bli-
skim najlepsze życzenia zdrowia, wiosennego ciepła 
oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.
Niech radość płynąca z tajemnicy 
Świąt Wielkanocnych przenika 
codzienne życie, napełnia pogodą 
ducha, daje siłę w pokonywaniu
trudności i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

SOSNOWIEC

Łapówka dla 
policjanta

Sosnowieccy policjanci 
zatrzymali 23-letnią 

kobietę, która znieważyła 
ich w trakcie interwencji. 
Zaproponowała im łapów-
kę w zamian za to, że pusz-
czą ją wolno. 

Policjanci zostali wezwani 
na interwencję w związku 
z awanturą, jaka miała mieć 
miejsce przed jednym ze skle-
pów w dzielnicy Porąbka. Na 
miejscu, w okolicy sąsiedniego 
sklepu odnaleźli kobietę, któ-
ra miała wyraźne problemy 
z utrzymaniem się na nogach. 

- Kiedy mundurowi zwróci-
li się do niej, stała się bardzo 
agresywna, zaczęła ich obra-
żać i znieważać. Kiedy została 
przewieziona do komisariatu, 
zmieniła nastawienie. Uspo-
koiła się i zaproponowała każ-
demu z policjantów po 400 zł 
łapówki pod warunkiem, że 
puszczą ją wolno i zapomną 
o sprawie - przekazała Sonia 
Kepper z Komendy Miejskiej 
Policji w Sosnowcu.

Teraz o  dalszym losie 
23-latki zadecyduje proku-
rator. Za złożenie korupcyj-
nej propozycji może trafić do 
więzienia na 8 lat. Odpowie 
również za znieważenie po-
licjantów.

BĘDZIN

Włamał się  
do kaplicy

W  ręce policjantów 
wpadł 22-letni męż-

czyzna, który w sobotę 
włamał się do kaplicy 
cmentarnej. Grozi mu na-
wet 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w so-
botę, 24 marca, kilka minut 
przed godziną 22:00, na te-
renie cmentarza przy ulicy 
Krakowskiej w Będzinie.

– Pod osłoną nocy do ka-
plicy cmentarnej postanowił 
włamać się 22-letni miesz-
kaniec Będzina. Mężczyzna 
pokonał chroniącą budynek 
kratę, wyłamując zabezpie-
czającą ją kłódkę. Buszujący 
we wnętrzu rabuś korzystał 
z latarki, której światło za-
uważył pracownik cmentarza. 
Zainteresowany obecnością 
nieproszonego gościa grabarz 
postanowił interweniować – 
informuje będzińska policja.

Zaskoczony włamywacz 
porzucił przygotowany do 
kradzieży łup i rzucił się do 
ucieczki. Pościg za nim nie 
trwał jednak długo. Wezwa-
ni na miejsce policjanci już 
po chwili w pobliżu cmen-
tarza zauważyli 22-latka, 
którego wygląd idealnie 
pasował do opisu sprawcy  
włamania.

Dalszym losem 22-let-
niego będzinianina zaj-
mie się sąd i  prokurator. 
Grozi mu nawet 10 lat  
więzienia.

CZELADŹ

Wypadek 
motocyklisty

Do poważnego wypad-
ku doszło w niedzielę, 

25 marca w Czeladzi. Po 
zderzeniu z fiatem 50-let-
ni motocyklista trafił do 
szpitala z urazem kręgo-
słupa. Winna jest prawdo-
podobnie kierująca samo-
chodem, która wymusiła 
pierwszeństwo.

Około godziny 13:00 na 
ulicy Wiejskiej w  Czela-
dzi doszło do poważnego 
wypadku. – Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że kierują-
ca samochodem osobowym 
marki fiat, 35-letnia miesz-
kanka Czeladzi nie ustąpiła 
pierwszeństwa motocykliście. 
50-letni mężczyzna z urazem 
kręgosłupa trafił do szpitala 
– mówi Paweł Łotocki, rzecz-
nik KPP Będzin.

ZAWIERCIE 

Bili drewnianym 
kijem

Policjanci zatrzyma-
li trzech mężczyzn 

podejrzanych o pobicie 
17-latka. Do zdarzenia do-
szło w jednym z mieszkań 
w Zawierciu. Wszyscy usły-
szeli już zarzuty. Wobec 
jednego z zatrzymanych 
sąd zastosował trzymie-
sięczny areszt.

Do zdarzenia  doszło 
w  nocy z  15 na 16 marca 
w jednym z mieszkań przy 
ul. Piłsudskiego. – Trzej męż-
czyźni, w trakcie wspólnego 
spożywania alkoholu, zaczęli 
pastwić się nad 17-latkiem. 
Uderzali go drewnianym 
kijem i  ranili twarz no-
żem. Ranny mieszkaniec 
Myszkowa trafił do szpitala 
– informuje zawierciańska  
policja.

Po tym zdarzeniu funk-
cjonariusze szybko ustali-
li sprawców. Zatrzymano 
trzech 19-letnich miesz-
kańców Zawiercia. Za po-
bicie z  użyciem niebez-
piecznego narzędzia grozi 
im od 6 miesięcy do 8 lat  
więzienia.

BĘDZIN

Wynosił węgiel 
w workach

30-letni będzinianin 
z jednego ze skła-

dów opału ukradł ponad 
tonę węgla. Grozi mu 5 lat 
więzienia.

Do zdarzenia  doszło 
w czwartek, 22 marca w go-
dzinach popołudniowych 
na terenie jednej z  firm 
mających swoją siedzibę na 
granicy Będzina i Dąbrowy 
Górniczej.

– W  pewnym momen-
cie patrolujący miejskie 
ulice stróże prawa zauwa-
żyli składowane w pobliżu 
ogrodzenia worki wypełnio-
ne węglem. W 30 workach 
znajdowało się sporo ponad 
tonę węgla o wartości ponad 
700 zł. Złodziejem okazał się 
30-letni będzinianin, który 
przygotowywał skradziony 

opał do dalszego transportu – 
informuje będzińska policja.

Mę ż c z y z n a  o d  r a z u 
przyznał się do kradzieży, 
a w trakcie przesłuchania 
złożył również wniosek 
o dobrowolne poddanie się 
karze. Jego dalszym losem 
zajmie się sąd i  prokura-
tor. Grozi mu nawet 5 lat  
więzienia.

SOSNOWIEC

Ciężarówka na 
skrzyżowaniu
We wtorek, 27 marca, 

około godziny 17:30, 
na skrzyżowaniu ul. 11 
Listopada i Hubala-Do-
brzańskiego w Sosnow-
cu przewróciła się cięża-
rówka przewożąca śmieci. 
Ruch w tym miejscu jest 
zablokowany.

Jak informuje policja, na 
skrzyżowaniu ul. 11 Listopa-
da i Hubala-Dobrzańskiego 
w Sosnowcu, na wysokości 
cmentarza, doszło do zda-
rzenia drogowego. Samochód 
ciężarowy przewożący śmieci 
przewrócił się na bok.

– Na razie nie wiadomo, 
z jakiego powodu ciężarówka 
się przewróciła. Dwie osoby, 
które jechały tym pojazdem, 
trafiły do szpitala – mówiła 
Sonia Kepper, rzeczniczka 
KMP w Sosnowcu.

na sygnale

region 
w skrócie

BĘDZIN
 W środę, 28 marca, zmarł 

nagle Krzysztof Malczewski, 
dyrektor Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej, 
były starosta będziński, wi-
ceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Będzińskiego i wielo-
letni samorządowiec.

SOSNOWIEC
 Rusza piąta edycja sosno-

wieckiego budżetu obywa-
telskiego. Od 26 marca do 
7 maja mieszkańcy mogą 
zgłaszać swoje pomysły. Do 
podziału jest 8 mln zł.

SOSNOWIEC
 Poznaliśmy już realizatorów 

programu in vitro w 2018 
roku. W wyniku procedury 
konkursowej wybrano IN-
VIMED-T oraz Centrum 
Bocian.

JAWORZNO
 75. Tour de Pologne znów 

zawita do Jaworzna. Kola-
rze w tym mieście spotkają 
się 7 sierpnia. W Jaworznie, 
podobnie jak przed rokiem, 
umiejscowiono start czwar-
tego etapu wyścigu.

SOSNOWIEC
 3 kwietnia rusza nabór do 

oddziałów żłobka miejskiego. 
Wydawanie i przyjmowanie 
wniosków o przyjęcie dziec-
ka do żłobka w roku szkol-
nym 2018/2019 odbywać się 
będzie do 30 kwietnia 2018 
roku.

BĘDZIN
 Do 2 kwietnia na wzgórzu 

zamkowym można odwie-
dzać wielkanocny zagajnik. 
Znajdziemy w  nim żywe 
owce, kozy, kury, gęsi oraz 
króliki, kaczki i kucyka.

SOSNOWIEC
 Sosnowiecka grupa Eier 

chce zagrać na tegorocznym 
Tauron Life Festival Oświę-
cim 2018, który dbędzie się 
już po raz dziewiąty. Aby 
spełnić ich marzenie, trzeba 
oddać na nich głos. Jak to 
zrobić? Wystarczy wejść na 
stronę festiwalu i zagłosować.

REGION
 W wieku 54 lat po długiej 

i  ciężkiej chorobie zmarł 
Henryk Wardach, wielo-
krotny reprezentant Polski 
i dwukrotny mistrz Polski 
w  koszykarskim Zagłębiu 
Sosnowiec.

Konsekwentna, ciężka i uczciwa praca na rzecz po-
prawy sytuacji PZZOZ już przynosi wymierne efekty, 
a kolejne lata pokażą wszystkim mieszkańcom po-
wiatu, że „chcieć to móc”.

cytat tygodnia

Jarosław Burzawa 
Radny Będzina o PZZOZ w Będzinie

więcej na stronie 3

 W swoim domu oraz odwiedzę znajomych lub rodzinę
 Wyjeżdżam do rodziny
 Jeszcze nie wiem
 W swoim domu

Gdzie spędzisz tegoroczne  
święta wielkanocne?

Zapraszamy do głosowania w kolejnej sondzie na naszej stronie internetowej.
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Radosnych i rodzinnych
Świąt Wielkanocnych

oraz wszelkiej pomyślności
i radości w życiu zawodowym

i prywatnym życzy 
wszystkim mieszkańcom 

zasobów Gminy Sosnowiec

SZANOWNI NAJEMCY

DYREKCJA I PRACOWNICY
MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW

LOKALOWYCH W SOSNOWCU

REKLAMA 18_02226_1

Anna Rykulska
a.rykulska@twojezaglebie.pl

Martwa – tak o ulicy 3 Maja 
w Dąbrowie Górniczej mówi 
część mieszkańców. Obecnie 
główna arteria miasta w niczym 
nie przypomina tej sprzed lat. 
Większość znajdujących się 
tutaj lokali opanowały banki 
i kancelarie. Ulicę podzielono 
słupkami, z kolei kierowcy 
zostawiali swoje samochody, 
gdzie popadnie.

Miasto postanowiło coś 
z  tym zrobić i  wspólnie 
z przedstawicielami funda-
cji Napraw Sobie Miasto za-
początkowali projekt „Żywa 
Ulica”. Jego celem jest przy-
wrócenie ul. 3 Maja znaczenia 
i funkcji handlowej.

Eksperyment poprzedziły 
rozmowy z mieszkańcami. 
W efekcie, w październiku 
ubiegłego roku, z jednej z naj-
starszych ulic w mieście zniknę-
ły samochody i dotychczasowe 
słupki wyznaczające jezdnię, 
dzięki czemu powiększyła się 
przestrzeń dla pieszych. Bo to 
właśnie główne założenie pro-
jektu – oddać ulicę pieszym. 
Teraz przyszedł czas na kolejny, 
trzeci etap zmian ulicy 3 Maja. 
– W kwietniu na ulicy pojawią 
się nowe meble miejskie, m.in. 
wygodne ławki, estetyczne do-
nice i kosze na śmieci, a także 
dużo atrakcyjnych i różnorod-

nych roślin, takich jak surfinie 
i pachnące krzewy lawendy. 
W następnej kolejności zo-
staną wymienione wszystkie 
oprawy świetlne, a dotychcza-
sowe lampy zastąpi ekologicz-
ne oświetlenie ledowe. Zmiany 
będą wykonane bez koniecz-
ności wymiany nawierzchni 
i przebudowy infrastruktury 
podziemnej – mówi Damian 
Rutkowski, zastępca prezydenta 
Dąbrowy Górniczej

Równocześnie Urząd Miej-
ski zleci opracowanie doku-

mentacji budowlanej i wy-
konawczej dla przebudowy 
ulicy, która powstanie w opar-
ciu o projekt koncepcyjny. 
– Chociaż prototypowaniu 
podlegał wyłącznie odcinek 
pomiędzy ulicami Sobieskie-
go i Kadena-Bandrowskiego, 
nasza koncepcja dotyczy całej 
ulicy 3 Maja – dodaje Paweł 
Jaworski z Fundacji Napraw 
Sobie Miasto, która w ubie-
głym roku wspólnie z zespo-
łem ds. Fabryki Pełnej Życia 
realizowała konsultacje spo-
łeczne i dokonała pierwszych 
zmian na ulicy.

Na odcinku ul. 3 Maja po-
między ulicami Sobieskiego 
i Kadena–Bandrowskiego za-
planowano realizację pierw-
szego w regionie woonerfu. 
Co to jest woonerf? Nazwa po-
chodzi z języka holenderskiego 
i oznacza „ulicę do mieszka-
nia”. Idea takiego rozwiązania 
urbanistycznego narodziła się 
w latach 70. ubiegłego wieku 
w Holandii.

To przekształcanie ulic 
w taki sposób, by wciąż mogły 
jeździć po niej samochody, ale 
tylko w niezbędnym zakresie, 
natomiast pierwszeństwo na 
niej mają piesi i rowerzyści. 
Ulica staje się deptakiem, par-
kingiem i miejscem spotkań 
mieszkańców. Na woonerfie 
bardzo ważną rolę pełnią bo-

wiem meble miejskie, czyli 
ławki, stojaki na rowery, a tak-
że drzewa i trawniki.

Pierwsza tego typu ulica po-
wstała zaledwie trzy lata temu 
w Łodzi. Niezbyt atrakcyjna 
ulica 6 Sierpnia zaczęła przy-
ciągać imprezowiczów i miło-
śników dobrej kuchni. 

Na całym odcinku ulicy 
utrzymana zostanie zmieniona 
organizacja ruchu, wprowadzo-
na oznakowaniem zakazu wjaz-
du od strony ul. Sobieskiego 
oraz strefy zamieszkania.Na-
wierzchnia będzie wymieniona, 
a pośrodku ulicy pojawią się 
„zielone wyspy”, czyli traw-
niki z drzewami w szpalerze. 
Przestrzeń zostanie oświetlona 
przez słupy umieszczone w czę-
ści pieszej (latarnie) i na trawni-
kach. W sąsiedztwie obiektów 
zabytkowych zainstalowane zo-
staną tablice informujące o ich 
historii i wartościach.

Plac miejski przed Resursą

Po przebudowie plac ten 
stanie się najważniejszym 
miejscem na ul. 3 Maja. Na co 
dzień może być wykorzystywa-
ny rekreacyjnie przez miesz-
kańców sąsiadujących terenów. 
W związku z tym wprowa-
dzony zostanie szpaler drzew 
oddzielający zasadniczą część 
placu od pasa jezdnego, a skwer 

pomiędzy budynkami przy ul. 
3 Maja nr 11 i 11a zostanie czę-
ściowo utwardzony, pojawią się 
na nim meble miejskie.

Park kieszonkowy pomię-
dzy budynkami nr 3 i 5

Dzięki przekształceniu 
w park, plac zyska nową funk-
cję. W jego centrum powstaną 
kwartały z niską roślinnością 
i drzewami, a każdy z nich bę-
dzie przecięty dwoma przej-
ściami pomiędzy budynkami 
nr 3 i 5. Istniejąca fontanna 
w formie rzeźby zostanie zastą-
piona przez sztuczny strumień 
wkomponowany w przestrze-
nie z zielenią.

Pasaż Centrum

Pasaż zachowa swoją funk-
cję handlową. Jego rozbudo-
wa będzie służyła rozwiązaniu 
problemu dostaw, który był 
omawiany w trakcie spotkań 
z przedsiębiorcami. Równocze-
śnie uporządkowane zostanie 
otoczenie pasażu.

Estetyka elewacji

Kwestiami poruszanymi 
w trakcie konsultacji był cha-
os informacyjny i niska jakość 
estetyczna ulicy. W związku 
z tym przygotowano wytycz-
ne do projektowania witryn 
oraz nośników reklamowych. 
– Obok nowych mebli i wy-
miany oświetlenia, przygo-
towujemy także wsparcie dla 
przedsiębiorców z ul. 3 Maja. 
Jednocześnie kontynuowane 
będą działania animacyjne re-
alizowane przez instytucje kul-
tury i organizacje pozarządowe 
– mówi Damian Rutkowski, 
zastępca prezydenta Dąbrowy  
Górniczej.

Droga lokalna na odcinku 
od ul. Kadena-Bandrow-
skiego do ul. Górniczej

Wskazany odcinek będzie 
drogą klasy lokalnej. Jezdnia 
zostanie wyesowana w związku 
z wprowadzeniem zieleni oraz 
zgrupowań miejsc postojowych 
w układzie równoległym i sko-
śnym. n
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Pierwszy woonerf w Zagłębiu 
Wygodne ław-
ki, różnorodne 
rośliny i nowe 
oświetlenie – 
jeszcze w tym 
roku pojawią 

się na ul. 3 Maja 
w Dąbrowie Gór-

niczej. Dąbrowski 
samorząd zamie-

rza także zlecić 
opracowanie 

dokumentacji 
przebudowy uli-

cy, która stanie 
się pierwszym 

w Zagłębiu wo-
onerfem.
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Stadion Miejski w Czela-
dzi zostanie wyremonto-
wany. Taką decyzję podjęli 
radni.

Wysłużony już stadion im. 
Józefa Pawełczyka przy ul. 
Sportowej w Czeladzi docze-
ka się remontu. Taką decyzję 
podjęli radni na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej.

Remont stadionu to inicja-
tywa burmistrza Zbigniewa 
Szaleńca. – Dziękuję radnym, 
którzy poparli mój wniosek. 
Teraz czeka nas tylko uzyska-
nie wszystkich pozwoleń, ogło-
szenie przetargu, wyłonienie 
wykonawcy i do roboty – sko-
mentował włodarz Czeladzi.

W  tym roku na remont 
stadionu miasto ma zabez-
pieczone 3 mln zł, a w przy-
szłym dodatkowo pół miliona. 
- Miasto będzie też zabiegać 
o dofinansowanie zewnętrz-
ne dla modernizacji budynku 
na trybunie głównej oraz hali 
MOSiR-u – przekazał Tomasz 

Michałek z biura prasowego 
Urzędu Miasta w Czeladzi.

Inwestycję będzie prowadził 
i nadzorował jej wykonanie 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. – Jak wszystko pójdzie 
dobrze, to najpóźniej w listo-
padzie stadion będzie gotowy. 
Ale oczywiście nie czas jest tu 
najważniejszy, a jakość wyko-
nania, by odnowiony stadion 
służył naszym mieszkańcom 
przez kolejne kilkadziesiąt lat – 
powiedział Zbigniew Szaleniec.

Stadion piłkarsko-lekko-
atletyczny w Czeladzi powstał 
w latach 70. XX wieku. Począt-
kowo miał pojemność ok. 20 
tys. widzów, jednak z czasem 
jego stan się pogarszał, a ko-
lejne sektory były wycofywane 
z użytku. Aktualnie obiekt ma 
ok. 1300 miejsc siedzących.

Patronem stadionu jest 
Józef Pawełczyk, wielki cze-
ladzki animator sportu. Sam 
również był zawodnikiem, 
m.in. gospodarza obiektu, 
CKS Czeladź.  MZ

Stadion do remontu
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Górnośląsko -Zagłę -
b i o w s k a  M e t r o p o l i a 
apeluje do premiera Ma-
teusza Morawieckiego 
o uwzględnienie w rzą-
dowym programie walki 
ze smogiem miast Śląska 
i Zagłębia.

Apel o  uwzględnienie 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w rządowym pro-
gramie termomodernizacyj-
nym „SMOG STOP” przyjęli 
na wtorkowej sesji delegaci 
zgromadzenia metropolii.

–  Rządow y program 
„SMOG STOP”, który aktual-
nie jest wdrażany, ma być re-
alizowany w najbardziej do-
tkniętych smogiem gminach 
w Polsce. W założeniach tego 
programu pominięto jednak 
miasta i gminy Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii 
– podkreślają autorzy ape-
lu, którzy oczekują podjęcia 
działań, dzięki którym rzą-
dowe wsparcie obejmie całą 
metropolię.

Przypomnijmy, że zgod-
nie z zapowiedzią premiera 
Mateusza Morawieckiego, 
rządowy program „SMOG 
STOP” ma objąć 23 z 33 pol-
skich miast, które znajdują 
się na liście 50 najbardziej 
dotkniętych smogiem w Unii 
Europejskiej, przygotowanej 

przez Światową Organizację 
Zdrowia.

Program wyklucza jed-
nak miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców. Niestety rząd 
pominął najbardziej zanie-
czyszczone miasta w Europie, 
takie jak Kraków, Gliwice, 
Rybnik, Zabrze czy Sosno-
wiec i Dąbrowę Górniczą.

– Mimo, że nasz region 
w ostatnich latach bardzo 
się zmienił i stereotyp miast 
Śląska i Zagłębia zasnutych 
dymem z wielkich zakładów 
przemysłowych jest już nie-
aktualny, to nadal bardzo po-
ważnym problemem jest tutaj 
jakość powietrza. Z jednej 
strony to kwestia rosnącej 
liczby samochodów, z drugiej 
bardzo duży udział w gene-
rowaniu smogu ma niska 
emisja z palenisk domowych. 
Dlatego naturalnym wydaje 
się, aby rządowe wsparcie ob-
jęło również wszystkie gminy 
i miasta tworzące metropolię 
– czytamy w uchwale, która 
wkrótce trafi do premiera 
Morawieckiego.

To już kolejny głos w tej 
sprawie. Wcześniej swój 
sprzeciw zgłaszali także m.in. 
władze Dąbrowy Górniczej, 
Sosnowca i przedstawiciele 
Polskiego Alarmu Smogo-
wego. MZ

Metropolia apeluje  
do premiera
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Mateusz Załęski
m.zaleski@twojezaglebie.pl

Zmiany dotyczą biletów 
okresowych i wprowadzane 
są w związku z koniecznością 
ujednolicenia oferty taryfo-
wej dla wszystkich organiza-
torów działających na terenie 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Zmodyfikowa-
na zostaje liczba dostępnych 

biletów w taryfie KZK GOP, 
a także zmienią się zasady 
korzystania ze Śląskiej Karty 
Usług Publicznych.

Wspólna oferta biletowa 
przygotowana została dla 
wszystkich organizatorów 
komunikacji na naszym te-
renie, zgodnie z zasadami 
ogólnej polityki integracji 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

– Modyfikacje te związa-
ne są z uproszczeniem oferty 
i ujednoliceniem oraz wy-
równaniem cen. KZK GOP 
jako jeden z organizatorów 
działających na terenie me-
tropolii przyjął opracowane 
założenia, tak aby z jednolitej 
taryfy mogli korzystać pasa-
żerowie, zarówno związku, 
jak i MZKP Tarnowskie Góry 
oraz MZK Tychy – wyjaśnia 

Anna Koteras z wydziału pra-
sowego KZK GOP.

Główne zmiany dotyczą-
ce taryfy KZK GOP to:

●  obniżka cen biletów 
okresowych bez limitu prze-
jazdów – od ok. 4 do ponad 
20 proc. Najpopularniejszy 
bilet sieciowy, na wszystkie 
rodzaje transportu koszto-
wać będzie 138 zł, zamiast 
144 zł (ponad 4 proc. mniej), 
natomiast bilet obowiązują-
cy na terenie jednego mia-
sta ma kosztować 93 zł za-
miast 122 zł (ponad 23 proc.  
mniej),
● likwidacja biletów z limi-

tem przejazdów oraz zniesie-
nie obowiązku sczytywania 
karty przy wejściu i wyjściu, 
●  zakończenie promo-

cji 5-procentowej obniżki 
za regularne wykonywanie 
check-in i check-out.

Wycofanie biletów  
z limitem

Od 1 kwietnia z taryfy wy-
cofywane są bilety z limitem 
przejazdów. W sprzedaży 
dostępne one będą do koń-
ca marca. Pasażerowie ko-
rzystający z biletu z limitem 
przejazdów, którego ważność 
kończy się po 1 kwietnia (np. 
bilet 30 bądź 90-dniowy ku-

piony jeszcze w marcu) mogą 
go wykorzystać zgodnie z do-
tychczas obowiązującymi 
zasadami do końca jego ter-
minu (tj. przestrzegany musi 
być obowiązek sczytywania 
karty, na której zapisany jest 
bilet z limitem przejazdów 
przy każdym wejściu do po-
jazdu).

Sczytywanie karty

Pozostali pasażerowie (ko-
rzystający z okresowych bi-
letów bez limitu przejazdu) 
nie mają obowiązku sczyty-
wania karty przy wchodze-
niu do pojazdu. Obowiązek 
ten mają w szczególności 
pasażerowie korzystający 
z elektronicznych biletów 
jednorazowych (bilety strefo-
wo-czasowe zapisane na kar-
cie ŚKUP oraz bilety w taryfie  
odległościowej).

Zakończenie 5-proc. 
promocji

W  związku z  wprowa-
dzonymi modyfikacjami, 
obniżkami znaczącej czę-
ści biletów okresowych 
oraz zniesieniem obowiąz-
ku check-in zakończona 
również zostaje promocja 
5-proc. obniżki za regular-
ne wykonywanie check-in  
i chcek-out. n

Koniec z promocją w ŚKUP
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Od 1 kwietnia 
wchodzi w życie 
nowa, zintegro-

wana taryfa, któ-
ra obowiązywać 

będzie na terenie 
Górnośląsko-

-Zagłębiowskiej 
Metropolii.
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OGŁOSZENIA DROBNE WYDARZENIA

Lara Croft to niepokorna 
córka ekscentrycznego po-
dróżnika, który zniknął, gdy 
dziewczyna miała kilkanaście 
lat. Teraz, jako 21-letnia ko-
bieta, podąża własną ścież-
ką, odmawiając spełnienia 
woli ojca, który chciał dla niej 
spokojnego życia. Zostawia 
wszystko za sobą i udaje się 
w ostatnie znane miejsce 

jego pobytu. Poszukując śla-
dów, musi odnaleźć osławio-
ny grobowiec na mitycznej 
wyspie u wybrzeży Japonii. 
Jeśli nie przezwycięży wła-
snych lęków, może nie prze-
żyć niezwykle niebezpiecznej 
wyprawy. Jak wiele poświęci, 
by poznać tajemnicę zniknię-
cia ojca i zyskać miano Tomb 
Raidera?

TOMB RAIDER
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Do wygrania 2 pojedyncze zaproszenia do kina Helios! Rozwiąż krzyżówkę i  odpowiedz na pytanie konkursowe, pisząc na adres:  
konkurs@twojezaglebie.pl 3 kwietnia o godz. 12:00. W treści maila podaj swoje dane kontaktowe. O wygranej decyduje kolejność zgłoszeń.

REPERTUARY 30.03 - 5.04
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KULTURA DOSTĘPNA CICHA NOC  13:00D 18:00D
KINO KONESERA 

KSZTAŁT WODY NAPISY  18:30A
W UŁAMKU SEKUNDY NAPISY  18:30C

PRZEDPREMIERA 
LUIS I OBCY DUBBING  10:15PRS 12:15CD 14:30CD 16:00AB 
MARIA MAGDALENA DUBBING  10:00D 13:45AB 19:00PRS 
PLAYER ONE DUBBING  2D NAPISY 20:00PRS 2D 11:00PRS 3D 17:00PRS
TOMB RAIDER DUBBING  2D NAPISY 20:30AB 2D 13:15AB  3D 18:00AB
PIOTRUŚ KRÓLIK DUBBING  10:45AB 16:15AB 

FILMY TYGODNIA 
PACIFIC RIM:REBELIA DUBBING  11:15AB 12:00EF 12:30CD 16:30S
3D PACIFIC RIM:REBELIA NAPISY  19:30S
PITBULL. OSTATNI PIES  10:15EF 12:15AB 13:00CEF 15:45CEF 18:30 PRS 21:15Sli
GNOMEO I JULIA 10:00AB 10:30EF 10:45S 12:00AB 13:45S 14:15AB 15:15EF 16:00S 17:30S
KOBIETA SUKCESU  11:15CD 12:30EF 15:00PRS 15:30EF 18:00CEF
NIEZNAJOMI: OFIAROWANIE NAPISY  14:30EF 21:15EF 21:30PRS
WIECZÓR GIER NAPISY  19:00EF
KOBIETY MAFII  11:00EF 14:00S 17:00EF  20:00EF  20:30CD
JASKINIOWIEC DUBBING  11:15EF  13:30EF 
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KINO KONESERA KSZTAŁT WODY  18:30A
KULTURA DOSTĘPNA CICHA NOC  13:00D 18:00D

PRZEDPREMIERA 
MARIA MAGDALENA  10:45CD 15:30D 16:00KM 18:00C
PLAYER ONE DUBBING  2D 12:00PRS  3D 17:00PRS 
PLAYER ONE NAPISY  20:00PRS
TOMB RAIDER NAPISY  2D 20:30AB  3D 18:00AB
LUIS I OBCY  10:00AB 10:30CD 13:30AB 16:00CD
PIOTRUŚ KRÓLIK  10:30AB 17:15AB 

FILMY TYGODNIA 
PACIFIC RIM: REBELIA DUBBING  11:00EF 11:30CD 14:00CD 14:45AB 15:00EF
3D PACIFIC RIM: REBELIA NAPISY  19:00CD 19:30MNS 
PITBULL. OSTATNI PIES  10:15EF 10:45AB 13:00EF  13:15CD 15:45CEF 18:30KS 21:15S
WIECZÓR GIER  14:30EF
NIEZNAJOMI: OFIAROWANIE  22:00EF
KOBIETA SUKCESU  15:30MNS  16:30CD 18:00EF 20:30KLS 
KOBIETY MAFII  11:30EF  12:30C 13:00AB 17:00EF 20:00EF

DLA DZIECI 
GNOMEO I JULIA  10:00CD 10:15AB 10:30EF 12:30AB 12:45EF 15:00PRS 17:30EF
JASKINIOWIEC  13:30EF
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KINO PRZEDPREMIEROWE 
LUSI I OBCY  11:00EF 12:00AB 14:00AB 15:10EF
MARIA MAGDALENA  15:20AB 17:30CD
PIOTRUŚ KRÓLIK  13:10AB 17:40AB
PLAYER ONE 2D DUBBING  2D 10:40AB 16:20AB 3D 13:30AB
PLAYER ONE 2D NAPISY  19:10AB
TOMB RIDER 2D DUBBING 2D 11:10AB 3D 16:00AB
TOMB RIDER 2D NAPISY  18:30AB

BIEŻĄCY REPERTUAR 
CUDOWNY CHŁOPAK DUBBING  11:00KL
CZARNA PANTERA 2D DUBBING  12:20KL
CZERWONA JASKOLKA 2D  21:00
DADDYCOOL  12:40EF 17:30KL 22:00
KAZDEGO DNIA 2D  13:00KL
KOBIETA SUKCESU  15:00KL 19:40KL 21:50AB
KOBIETY MAFII  14:50AB 17:10EF 20:00
KSZTAŁT WODY  18:30KL
PACIFIC RIM: REBELIA 2D DUBBING  10:00EF 15:40 18:00
PACIFIC RIM: REBELIA 3D NAPISY  13:20KL 20:20
PITBULL: OSTATNI PIES  11:10 13:50 15:10KL 16:30 17:50 19:10 20:30 21:50BKL
WIECZÓR GIER 13:00DEF  14:50CD

KINO FAMILIJNE 
FERNANDO 2D  10:40AF
GNOMEO I JULIA  10:00EF 11:00AB 12:00KL 13:40AB 14:10KL 16:20KL
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ŚC
I 1 POKAZ MAGII Iluzjonista Konrad Mościński  7 kwietnia, 11:00 

KONCERT Michał Szpak  7 kwietnia, 20:00 
KABARET Grupa Trzymająca Mikrofon - program BANG  8 kwietnia, 19:00 
SPEKTAKL Gdzie jest Paweł? Czyli chcemy spokoju!  10 kwietnia, 18:00 
PIWNICA Sonbird  12 kwietnia, 19:00 
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IA WOJNA ŚWIATÓW H.G. Wells  5 kwietnia, 19:00
DOBRY WOJAK SZWEJK  J. Hasek, I. Gorzkowski  6 kwietnia, 19:00
HISTORIE ŁÓŻKOWE N. Foster  7 kwietnia, 18:00 
HISTORIE ŁÓŻKOWE N. Foster  8 kwietnia, 18:00
JAŚ I MAŁGOSIA bracia Grimm 10 kwietnia, 10:00
JAŚ I MAŁGOSIA bracia Grimm  11 kwietnia, 9:00, 10:30  
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IMPRESSIONE Warszawska Orkiestra Kameralna  2 kwietnia, 19:00 
WYSTAWA MALARSTWA Teresy Sajdak – Lorenc  3-30 kwietnia
WYDARZENIE FILMOWO - MUZYCZNE SDMZIN 2018  5 kwietnia, 18:00
KONCERT Lady Pank  7 kwietnia, 19:00 
KONCERT Orkiestra Kameralna POLISH CAMERATA  8 kwietnia, 18:00
KONCERT zespołu MIG  14 kwietnia, 19:00 

ZA
W

IE
RC

IE
, 

ul
. P

IA
ST

OW
SK

A 
1

M
O

K

GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA ZAGINIONYCH KRASANALI  16:00B 17:00C 18:00B
PITBULL. OSTATNI PIES  19:00CD 19:45B 

TYLKO W: A-PONIEDZIAŁEK B-WTOREK C-ŚRODA D-CZWARTEK E-PIĄTEK F-SOBOTĘ G-NIEDZIELĘ
Z WYJĄTKIEM: K-PONIEDZIAŁKU L-WTORKU M-ŚRODY N-CZWARTKU P-PIĄTKU R-SOBOTY S-NIEDZIELI
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FINANSE
GOTÓWKA z dostawą do domu, szybka 
decyzja, szybka wypłata 32/260-00-33, 
516-516-611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL 
FINANSE sp z o.o.

KREDYT na PIT-11 w Banku w DG 694010001

POŻYCZKA na dowód. Bez zaświadczeń, 
minimum formalności. Zadzwoń: 327061109

NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKA budowlana, uzbrojona 3100m2, 
z doprowadzoną wodą, grzybne lasy, woj. 
Świętokrzyskie, 80 km od S-ca tel. 513052408 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być 
zadłużone, z problemem prawnym,  
737 938 416

INNE

SZKOLENIA zawodowe, obsługa BHP  
i P.POŻ.,szkolenia operatora wózka widłowego.
Tel.605-888-578, www.phus-atut.pl

PRZEPROWADZKI kompleksowe  
32 220 64 27, 531 944 531

MONETY, banknoty, przedwojenne fotografie, 
pocztówki, książki, dokumenty, kupię  
tel. 501-274-788

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

BUDOWLANO-REMONTOWE
SERWIS okien - naprawa, regulacja, wymiana 
szyb i uszczelek. tel. 662 072 186

INSTALACJE elektryczne tel. 696-499-426

PRACA
ZATRUDNIMY dobrze szyjące krawcowe. 
Umowa o pracę na pełny etat. Sosnowiec tel. 
32 292 62 76

PRACA W MAGAZYNIE - SOSNOWIEC! Zarób 
ponad 2 700zł miesięcznie! Umowa o 
pracę, darmowy transport i obiad za 1zł! 
Kontakt: 723 193 105. APT 364

PRACA dla emeryta ,  rencisty  w  dziale 
sprzedaży. Praca lekka, siedząca. Możliwa 
w domu, tel. 32 785 31 79 , 519 572 694

PRACUJ jako Opiekunka seniorów 
w Niemczech. Nie znasz języka? 
Organizujemy kursy językowe 
z gwarancją zatrudnienia. Zapisz się 
już dziś! Zadzwoń i zapytaj o wiosenne 
bonusy! Tel: 516 058 225 PROMEDICA24

MOTORYZACJA
AUTOSKUP - KAŻDE, NAJLEPIEJ PŁACĘ 
TEL. 888-666-791

» BĘDZIN 

30.03 Hala MOSiR w Jastrzębiu-Zdroju, 

Mecz Jastrzębski Węgiel - MKS Będzin, start: 

17:00, bilety 5 i 10 zł

30.03-2.04 Wzgórze Zamkowe, Będziński 

zagajnik, wstęp wolny

» CZELADŹ
30.03 MBP, Kartka, kredki i skarpetki - 

zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci 5 - 9 

lat, start: 17.00, wstęp wolny

04.04 Kopalnia Kultury Klub (nie)zwykłej 

Mamy!, Spotkanie dot. pierwszej pomocy, 

start: 10:00, wstęp wolny

05.04 Galeria Elektrownia, Wernisaż 

wystawy „4 strony świata”, start: 18:00, wstęp 

wolny

» DĄBROWA GÓRNICZA 
05.04 SP nr 8, Spotkanie z cyklu Bezpieczna 

Dąbrowa, start: 17:00, wstęp wolny

07.04 PKZ, Szafa dzieciaka - wiosna 2018, 

start: 10:00, wstęp wolny

07.04 PKZ- Kino KADR, Iluzjonista Konrad 

Mościński - pokaz magii, start: 11:00, 12:00, 

13:30, 14:30, bilety: 5 zł

07.04 PKZ Michał Szpak - koncert Classica 

Tour, start: 20:00, bilety: 85, 100 i 125 zł

» JAWORZNO
30.03 Muzeum miejskie, Historia i pasja 
młodych. Potworologia, czyli nie taki diabeł 
straszny, start: 17:00, wstęp wolny
03.04 MBP, Akcja honorowego oddawania 
krwi, start: 10:00, wstęp wolny
04.04 Galeria MBP, Radość tworzenia. 
Wernisaż wystawy Joanny Partyki, start: 
17.30, wstęp wolny 

» SOSNOWIEC
02.04 Kościół pw. Sw. Joachima, Warszaw-
ska Orkiestra Kameralna IMPRESSIONE, start: 
19:00, wstęp wolny
05.04 Muza, AKURAT gra muzykę na żywo 
do Mocnego człowieka, start: 18:00, bilety: 
10,00zł
05.04 Muzeum Schoena, Spotkanie- 
Tomasz Kloc, Marek Rzodkiewicz, Marcin 
Tarnawa - Stowarzyszenie Rannych i Poszko-
dowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, 
start: 12:00, wstęp wolny
06.04 Kościół NSPJ (Kościół kolejowy), 
OGIŃSKI - Romanse i utwory sentymentalne, 
start: 19:00, wstęp wolny

» ZAWIERCIE
08.04 Sala MOK Poręba, wykład Tajemnice 
dziejów - Kto wygrał II wojnę światową, start: 
17:00, wstęp wolny
08.04 MOK „Centrum” TRIATHLON STORY 
CZYLI CHŁOPAKI Z ŻELAZA, start:19:00, bilety: 
70 zł i 80 zł
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żó
w

ko
w

y
sz

ar
ad

a.
ne

t

GDZIE SIĘ ZNAJDOWAŁO ? 

C3 D11 I4 E7 G2 I10 L3



www.facebook.com/twojezaglebie PIĄTEK 30 MARCA 2018 | NR 13 (391) 7W ZAGŁĘBIU

REKLAMA 18_00096_3

Mateusz Załęski
m.zaleski@twojezaglebie.pl

Po wielu latach mieszkańcy 
Czeladzi w końcu będą mogli 
spędzać swój wolny czas w od-
mienionym Parku Grabek. 
Trwa właśnie jego gruntow-
ny remont. Zakres prac jest 
bardzo duży. Sprawdziliśmy 
więc, jak przebiegają prace. 
Efekty są już widoczne.

Największą atrakcją odno-

wionego Parku Grabek będzie 
zalew wodny, w którym znów 
po kilkudziesięciu latach poja-
wi się woda zasilana z Bryni-
cy, strumyki i kaskada wodna. 
Uporządkowana zostanie tak-
że zieleń. Pojawią się specjalne 
kładki, a także drewniany po-
most, którego zadaniem bę-
dzie utrzymanie roślinności 
na terenie zalewiska.

Projekt zakłada m.in. od-
restaurowanie niecki nieist-

niejącego zbiornika wodnego. 
W tym celu zostanie wykona-
ny zamknięty układ obiegu 
wody, składający się z napły-
wu umieszczonego w rzece 
Brynicy oraz wodociągu spro-
wadzającego wodę z rzeki do 
stawu wraz z niezbędną arma-
turą, a także z układu obiegu 
wody w akwenie. Na ten drugi 
układ składać się będą: insta-
lacja tłoczna wody ze stawu 
do kaskady oraz obudowa 

wypływu wody z kaskadami 
oraz dwiema „sztucznymi rze-
kami”, które sprowadzą wodę 
z powrotem do stawu.

Projekt zakłada również 
stworzenie siedliska przyrod-
niczego o cechach nawiązują-
cych do starorzecza. W ciągu 
pieszym w parku pojawią się 
kładki, a  także drewniany 
pomost, który umożliwi na-
sadzenia i pielęgnację roślin-
ności wodnej, nawodnej oraz 

bagiennej w rejonie stawu. 
Urzędnicy planują również 
utworzenie ścieżek dydak-
tycznych z dedykowanymi 
planszami informacyjno-edu-
kacyjnymi.

Na pierwszy etap (budowa 
akwenu i odnowienie jego 
otoczenia) miasto otrzyma-
ło dotację unijną w wyso-
kości 2,26 mln zł, a ok. 3,5 
mln zł dołoży z  własnych  
środków. n

Trwa remont Parku Grabek
Trwa remont 

Parku Grabek 
w Czeladzi. Już 

za kilka miesię-
cy miejsce to 

ma zachwycać. 
Sprawdziliśmy 
więc, jak prze-
biegają prace.

FO
TO

: M
EG

AD
RO

N 
M

AC
IE

J Ł
UK

AS
IK



www.twojezaglebie.plPIĄTEK 30 MARCA 2018 | NR 13 (391)8 SPORT

Aluron Virtu górą w starciu 
z MKS-em Będzin 

Za nami siatkarskie derby Zagłębia

Mateusz Załęski
m.zaleski@twojezaglebie.pl

W  niedzielę, 25 marca, 
w  sosnowieckiej hali przy 
ul. Żeromskiego odbyły się 
siatkarskie derby Zagłębia 
Dąbrowskiego. MKS Będzin 
zmierzył się z Aluron Virtu 
Wartą Zawiercie. Po bardzo 
zaciętym widowisku górą byli 
zawiercianie. - Zagraliśmy 
dobre spotkanie, ale Zawier-
cie zagrało jeszcze lepiej. Co 
zresztą widać po końcowym 
wyniku - stwierdził po me-
czu zasmucony Bartłomiej 
Grzechnik, środkowy MKS-u.

Początek spotkania należał 
do gości. Dobra zagrywka 
i skuteczne ataki Grzegorza 
Boćka dały zawiercianom pro-
wadzenie (4:1 i 6:3). W ataku 
MKS-u nieźle radził sobie nie-
zawodny Rafael Araujo, dzięki 
któremu udało się doprowa-
dzić do wyrównania (10:10). 
Będzinianie nie potrafili jed-
nak tego wyniku utrzymać. 
Jurajscy rycerze szybko prze-
jęli inicjatywę i wypracowali 

trzypunktowe prowadzenie 
(20:17), którego nie oddali 
do końca seta i wygrali do 18.

W drugiej partii gracze z Za-
wiercia również błyskawicznie 
odskoczyli - tym razem na pięć 
punktów (6:1). Na zagrywce 
świetnie spisywał się Łukasz 
Swodczyk. Z czasem przewaga 
ta nieco stopniała, a u gospo-
darzy ciężar gry wziął na siebie 
Rafael Araujo (7:5).

W  kolejnych minutach 
dobre ataki Michała Żuka 
i Grzegorza Boćka przeplatały 
się z punktami zdobywanymi 
przez Jakuba Peszko i Marcina 
Walińskiego. Zawiercianom 
udało się jednak utrzymać tę 
skromną zaliczkę do końca 
drugiej partii. Set zakończył 
się wygraną jurajskich rycerzy 
(25:23).

MKS Będzin przebudził się 

w trzecim secie. Do połowy 
partii gra była niezwykle wy-
równana, ale później przyszło 
przełamanie MKS-u, który 
odskoczył przeciwnikom na 
cztery punkty (18:14). Aluron 
Virtu zdołał doprowadzić do 
remisu (19:19), ale pod koniec 
zaczął popełniać proste błędy. 
Wykorzystali to będzinianie, 
którzy poszli za ciosem i wy-
grali do 23.

Zwycięstwo to sprawiło, że 
podopieczni Gido Vermeu-
lena nabrali pewności siebie. 
Gospodarze narzucili swój styl 
gry i prowadzili 11:9. Chwilę 
później przewaga ta wzrosła 
nawet do trzech punktów 
(14:11). W tym samym cza-
sie na parkiecie pojawił się 
Hugo de Leon i beniaminek 
PlusLigi zaczął odrabiać stra-
ty. Zawiercianie doprowadzili 
nawet do wyrównania (15:15), 
ale popełnione później błędy 
spowodowały, że z wygranej 
w czwartej partii cieszyli się 
siatkarze z królewskiego mia-
sta (25:23).

W tie-breaku nie brakowało 

emocji. Żadna z drużyn nie 
chciała odpuścić, a wynik na 
tablicy zmieniał się jak w kalej-
doskopie. O końcowym zwy-
cięstwie zadecydowały więc 
detale. Więcej zimnej krwi 
w samej końcówce zachowali 
zawiercianie, którzy wygrali do 
15 i całe spotkanie 3:2.

- Od trzeciego seta mieliśmy 
więcej problemów w przyjęciu, 
co przełożyło się na kłopoty 
z atakiem. Jednak zawsze gra 
się do końca. Nie można zwie-
szać głowy po kilku przegra-
nych piłkach. Pokazaliśmy, że 
warto grać do końca i wygra-
liśmy - powiedział po meczu 
Michał Żuk, przyjmujący Alu-
ronu Virtu Warty Zawiercie. 

Po 27. kolejkach PlusLigi 
podopieczni Emanuele Zani-
niego z dorobkiem 33 punk-
tów zajmują jedenaste miejsce 
w tabeli. Z kolei gracze z Bę-
dzina z 29 punktami plasują 
się oczko niżej. W następnej 
kolejce zawiercianie zagrają 
u siebie z Espadonem Szczecin, 
a MKS na wyjeździe z Jastrzęb-
skim Węglem (30 marca).  n

Za nami siat-
karskie derby 

Zagłębia! MKS 
Będzin podejmo-
wał w Sosnowcu 

Aluron Virtu 
Wartę Zawiercie. 

Spotkanie zakoń-
czyło się wygra-

ną jurajskich 
rycerzy.

REKLAMA 18_02228_3 REKLAMA 18_00524_4
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